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 ممخص الرسالة           

 ىدؼ الدراسة:
المتمركز حوؿ المشكمة في تنمية ميارات التعرؼ عمى أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ  

 .التعامؿ مع شبكات الحاسوب لدى طالب الصؼ الحادي عشر في غزة

  أداة الدراسة:

قاـ الباحث بتصميـ أدوات الدراسة والتي تمثمت في االختبار المعرفي لقياس الميارات 
 .األدائيةالمعرفية وبطاقة المالحظة لقياس الميارات 

 ة:ػػة الدراسػػعين

الحادي عشر بمدرسة فتحي البمعاوي  صفوؼمف  صفيفنة الدراسة مف يتكونت ع
 ( طالب.70وعددىـ ) الوسطى –الثانوية لمبنبف في مديرية التربية والتعميـ 

 ة: ػػج الدراسػمني

واحدة  التجريبي ذو تصميـ المجموعتيف المنيجتو الحالية عمى في دراساعتمد الباحث 
 تجريبية واألخرى ضابطة.

  أىـ نتائج الدراسة:

( بيف متوسطي أداء α= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود فرؽ -
 الحاسوب،طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في ميارات التعامؿ مع شبكات 

 لصالح المجموعة التجريبية.

  أىـ توصيات الدراسة:

 مع التعامؿ وميارات بشكؿ عاـ، التكنولوجية الميارات عمى أوصت الدراسة بالتركيز
 أيضاً ،  تنمٌتها على والعمل المهارات هذه تحلٌلكذلكو خاص، الحاسوب بشكؿشبكات 

كيفية  عمى لتدريبيـ لتكنولوجيااومعممات  لمعممي تدريبية دورات عقدأوصت الدراسة ب
 الشبكات التعامؿ مع ميارات تدريس في المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجيةاستخداـ 
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           ABSTRACT 

 

Study aim: To identify the impact of using the problem-based learning strategy in 

developing the skills of dealing with computer networks among the 11
th

 grade 

students in Gaza. 

Study tool: The researcher designed the study tools, which consisted in the cognitive 

test to measure the cognitive skills, and observation card to measure the performance 

skills. 

Study sample: The sample of the study consisted of two divisions of the 11
th

 grade 

at Fathi al-Balawi Secondary School for Boys in the Directorate of Education of the 

Middle Governorate, and included 70 students. 

Study methodology: In this study, the researcher adopted the experimental approach 

based on the design of an experimental group and a control group. 

Main results of the study: There were statistically significant differences at a 

significance level of (α = 0.05) between the average performance of students in the 

experimental and control groups in the skills of dealing with computer networks, in 

favor of the experimental group. 

Main recommendations of the study: The study recommended focusing on the 

technological skills in general, and the skills of dealing with computer networks in 

particular. These skills should be analyzed and developed. The study also 

recommended organizing training courses for male and female teachers of 

technology to train them on the mechanism of employing a problem-based learning 

strategy in teaching the skills of dealing with computer networks. 
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 رـوتقدي شـكـر

 عمى إتماـ وفقني الذي سمطانو، وعظيـو بجالل يميؽطيبًا مباركًا  اً حمد رب العالميف  هلل الحمد
 عميو أفضؿ محمدخاتـ النبييف،  عمى والسالـ والصالة العمـ، طريؽ لي ويّسر العمؿ، ىذا

 ،،، وبعدميـ ستالوأتـ  الصالة
ذْ  "تعالى قولووعماًل ب عميو والثناء اهلل حمد بعد  ليطيب لي في " أَلَِزيَدنَُّكـْ  َشَكْرُتـْ  َلِئف َربُُّكـْ  َتَأذَّفَ  َواِ 
 قدمو ما عمى عقل سعيد مجدي الدكتور مشرفي إلى واالحتراـ الشكر بجزيؿ أتقدـ أف المقاـ ىذا
 بكمماتو الذي يبدد والمشجع المشرؼ نعـ فكاف الدراسة ىذه وتوجيو فيومساندة  عوف مف لي

 التعب. عناء الصادقة
 المناقشة عمى بالموافقة تكرميـ الكراـ عمى المناقشة لجنة أعضاء إلى الجزيؿ بالشكر وأتقدـ كما

 :وىـ البحث ىذا عمى والحكـ
 اهلل حفظو  ..........محمد سميمان أبو شقير   /الدكتوراألستاذ 
 اهلل حفظو  ...................عبدالعزيز طمبو / الدكتوراألستاذ 

 الييئة أعضاء لىا  و  اإلسالمية، الجامعة في التربية كمية عمادة إلى بالشكر أتقدـ أف يشرفني كما
 .الماجستير برنامج فيراستي د أثناء لي مساعدتيـ عمى التربية، كمية في التدريسية

 تيسير عمىالوسطى  - والتعميـ التربية مديرية في السادة إلى بالشكر أتقدـ أفأنسى  الكذلؾ و 
 .البحث ىذا إتماـ في لي الصعاب وتذليؿ ميمتي

 وتوجييات نصائح مف لي قدموه لما المحكميف لألستاذةجزيؿ الشكر  أقدـ أف أيضاً  ويسعدني
 .راسةالد أدوات تحيكـ أثناء قيمة
إلى أحبتي وزمالئي  بالشكر أتقدـ أف يفوتني فال ،األحبة ذكر بصدد في ىذا المقاـ  أنني وبما

لما قدمو لى مف تسييالت يسرت تطبيؽ  جبر أبو حجيرفي العمؿ وعمى رأسيـ األستاذ/ 
 الدراسة.  

 .الشيطاف ومف نفسي فمف خطأ مف كاف وما وجؿ، عز اهلل فمف لينجاح  مف كاف فما راً وأخي
 

                                                                                                    
 انجبحث                                                                                       

 يىسى عجذانسالو أثى سهًٍخ                                                                                     
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 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة الدراسة:

يشيد العالـ في ىذا القرف ثورة معموماتية في جميع مجاالت المعرفة وخاصة مجاالت 

العموـ والتكنولوجيا وىذه الثورة تحتـ عمى المؤسسات التعميمية ذات العالقة أف تعيد النظر في 

ساليب تعامؿ الطالب أسس اختيار وبناء المناىج وطرؽ التعامؿ مع المعرفة مف حيث أ

إلى أف إعداد المتعمـ القادر عمى القياـ  ( 212ص ـ،1994، مازف)والمعمميف معيا. ويشير 

بدور ايجابي في عمميتى التعميـ والتعمـ يتطمب مف عمماء التربية والباحثيف في مجاؿ المناىج 

معنى لما  وطرؽ التدريس ضرورة البحث في استراتيجيات تدريس تساعد المتعمـ عمى بناء

 يتعممو فيعتمد عمى نفسو في التعمـ.

ذا تحدث التكنولوجيا يمكننا القوؿ بأف المعمـ  ضوءفي  المتالحؽعف التغيير والتطوير  ناوا 

ىو المنفذ الحقيقي لممنياج المدرسي التي تسعى الوزارة لنقمو الى طالبيا حيث أف الوزارة 

جبارية عمى الطالب كمبحث مف المباحث اإل دخاؿ التكنولوجيا والعموـ التطبيقيةإحرصت عمى 

واستيعاب النتاجات متابعة مف  الطالبفي المدرسة لما ليذا الموضوع مف أىمية في تمكيف 

 التكنولوجية .

 التعميمية لمعممية التخطيط عمميات تترؾ أف مقبوال يعد لـ العصر ىذا في رغـ أنو

 فمسفة ضوء في مسبؽ وتخطيط إعداد مف بد ال بؿ والخطأ، والمحاولة معشوائيةل وتنفيذىا

 المستيدؼ لممجتمع المناسبة يةالتعميم ستراتيجياتاالو  التعميمية،األىداؼ  عنيا تنبثؽ واضحة

 طبيعة ذات تعمـ ومصادرمالئمة  ثقافية بيئة في نموه ومتطمبات وقدراتو، خصائصو بكؿ

 (ـ 1999أحمد، ) النظـأسموب  عمى القائـ التعميـ تكنولوجيا مفيـو ظؿ وفي خاصة
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تعتمد التربوية التي اىتمت بكيفية بناء المعرفة لدى المتعمـ و  الفمسفاتولقد ظيرت العديد مف 

شمؿ يو  ذيالظيرت التعمـ النشط التي  الفمسفاتمف و عمى ايجابية المتعمـ في الموقؼ التعميمي 

تفعيؿ دور المتعمـ وتعظيمو جميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية التي تيدؼ إلى 

حيث يتـ التعمـ مف خالؿ العمؿ والبحث والتجريب واعتماد المتعمـ عمى ذاتو في الحصوؿ عمى 

ومف ىنا فالتركيز في التعمـ النشط ال يكوف عمى اكتساب  المعمومات واكتساب الميارات

نما عمى الطريؽ واألسموب الذي يكتسب بو  والميارات والقيـ  المعمومات المتعمـالمعمومات وا 

 التعمـ النشط قائمة عمى الستراتيجيات اال ومف ثناء حصولو عمى المعموماتأالتي يكتسبيا 

أكدت استراتيجية التعميـ المتمركز حوؿ المشكمة التي المعرفي والمياري  لتحسيف مستوى الطالب

 أىمية عمى الباحثيف مف العديد أكد في تنمية بعض أنواع التفكير حيثأىميتيا بعض الدراسات 

 عمييـ طبقت الذيف أف الطمبة إلى توصمت التي الدراسات مف العديد مف خالؿ االستراتيجية ىذه

 أشار حيث االعتيادية  الطريقة تعمموا الذيف أولئؾ مف أفضؿ تعمماً  أنجزواقد  االستراتيجية ىذه

 إف إال المشكالت تستخدـالتي  مف االستراتيجيات العديد وجود إلى( 53ـ، ص2007زيتوف،  (

 ،المرجوه األىداؼ لتحقيؽأكبر  فاعميةيا ل بأف تتميز المشكمة حوؿ التعمـ المتمركز استراتيجية

 أثناء المسئولية التالميذ تحمؿ االستراتيجية ىذه استخداـ تميز التي الخصائص مفوأيضًا 

 المتنوعة المصادر ويستخدموف تواجييـ، التي لممشكالت محتممة حموال يضعوف حيث التعميـ،

 عمى يعتمد االستراتيجية ىذه في التدريس محور أف كما تساعدىـ، أف توقعوفي التي لممعمومات

 مفيـو تنمية عمى تساعد أنيا كما المفتوح، الحر بالبحث تسمح بطريقة المشكمة تصميـ ميارة

 التعاوف، اآلخريف، مع االتصاؿ مثؿ االجتماعية الميارات مف كثير وتنمية الذاتي، التعمـ

 مف تسمط دوف أفكاره عف التعبير في بحرية المتعمـ شعور ليـ، واالستماع آرائيـ، واحتراـ
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 عف الطالب تقويـ ويتـ التعمـ، لعممية واإلرشاد التوجيو عمى المعمـ دور يقتصر حيث المعمـ،

 االتجاىات تعديؿ في االستراتيجية ىذه تساىـ كما مشكالت، يواجيوف عندما أدائيـ قياس طريؽ

 أو بالحرج، شعور دوف ،ةوحماس بشوؽ العمؿ عمى تعودىـ نتيجة المادة نحو لمطالب  السمبية

 المياـ،وىي "  أساسية ثالث مراحؿ مف ىذه االستراتيجية تتكوف حيث .الخطأ مف الخجؿ

عمى  المحتوىيميا بتقد االستراتيجية ىذه تميزت حيث ،" المتعاونة، والمشاركة والمجموعات

 بالنفس الثقة الطمبة إكساب عمى وتعمؿ لمتفكير محفزة  تكوف مياـ تعميمية أو مشكالتشكؿ 

ولقد أثبتت العديد مف الدراسات  (.4ص ،ـ2010 )الشيراني،  والنقاش المشاركة  عمى والقدرة

استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في تنمية  ىمية إلستخداـالفاعمية واألثر االيجابي واأل

 ـ(،2010نصراهلل) الدراسات دراسة كاًل مف ميارات التعامؿ مع شبكات الحاسوب ومف تمؾ

ـ(، 1999ـ(، سالـ)2000ـ(، الحذيفي )2002ـ(، الخميسي)2005ـ(، حماده)2010الشيراني)

ي إلستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ ووفقًا لما أثبتتو تمؾ الدراسات مف فاعمية وأثر ايجاب

 المشكمة في تنمية ميارات التعامؿ مع الشبكات كاف مف الضروري الوقوؼ عمى مدى أىمية

 تختص راتيجية اإلستىذه  أف مف وانطالقاً  في تدريس شبكات الحاسوب االستراتيجيةىذه تطبيؽ 

لتعمـ  تكنولوجيا المعمومات مادة في الباحثيف مف عدد قبؿ مف ايتوظيف تـ فقد موـ،الع بتدريس

 أف حيث المرجوة، داؼىاأل تحقيؽ وتنمية ميارات التعامؿ مع شبكات الحاسوب حيث أدت إلى 

ميمية تع اـيوم مشكالت صورة في أنشطة مف ويتضم وما المحتوى َقدـتىذه االستراتيجية  

 المناسبةموؿ الح إيجاد في المشاركة ىمع قادريف ايكونو  بحيث بة،مالط واقع مف قريبة حقيقية

 التي المشكالت ـىأ مف الحاسوب التعامؿ مع شبكاتيارات م ولعؿ ،المطروحة  مشكالتمل

 . .بةمالط وتواج
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تكنولوجيا  ةتعد ميارات التعامؿ مع الشبكات مف الميارات الضرورية لمطمبة في مادحيث و 

 بحيث طريقة مف بأكثر التدريس ضرورة الباحث ارتأى لذلؾ الحاسوب شبكاتالمعمومات وحدة 

 والتي مبحث تكنولوجيا المعمومات  في الحاسوب بشبكات الخاص الجزء تدريس عمى أستقر

 ،باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة  الحاسوب شبكات تدريس بوحدة  تختص

 ستطيعي لكي الحاسوب شبكات مع التعامؿ في األدائية  الميارات تنمية عمى تعمؿ والتي

 المناسبة الييكمية اختيار عمى يفقادر أف يكونوا   المحتوى ىذاف دراسة م االنتياء بعد الب الط

 الفرعيةرات الميا معرفة مع بيا الخاصة الشبكة تصميـ وكيفية الفرعية،راتيا بميا لمشبكات

 بحيث إصالحيا، عمى والقدرة الشبكة في األخطاء اكتشاؼ كيفية ومعرفة الميارة، بيذه الخاصة

 ىذه وتعتبرالطريقة التقميدية  باستخداـالطالب  مف األولى المجموعة بتدريس الباحث يقـو

االستراتيجية المتمركزة  بطريقة الثانية المجموعةتدريس و الضابطة،  المجموعة ىي المجموعة

 في أفضؿالطريقتيف  أي ومقارنة التجريبية  المجموعة ىي المجموعة ىذه وتعتبر ،حوؿ المشكمة

 تمؾ الوحدة مف المبحث. تدريس

يذا لتدريس العمى ليـ القدرة وعمى اعتبار أف منياج التكنولوجيا بحاجة عمى اعداد معمميف 

فقد وجد الباحث في نفسو حاجة المرجوه مف ذلؾ ىداؼ المنياج بالطرؽ الحديثة مما يحقؽ األ

التي تمكف  المعمومات تكنولوجيامبحث استراتيجيات حديثة في تعميـ  يجادإلمبحث في مجاؿ 

المعمـ مف تدريسيا بكؿ كفاءة وسوؼ يقوـ الباحث باعتماد وتبنى استراتيجية التعميـ المتمركز 

الباحث اعتماد ىذه االستراتيجية مف خالؿ خبرتو باعتباره معمـ لمادة رر حوؿ المشكمة حيث ق

 الكؿحيث أجمع  العمؿ مختمفة مع الزمالء في مجاؿالمقاءات الالؿ التكنولوجيا وذلؾ مف خ

عمى ضرورة اعتماد استراتيجيات جديدة تمكنو مف تدريس المادة ومف خالؿ االطالع عمى 
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وجد الباحث أف الدراسات التى تناولت ىذه حيث الدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع 

 في مادة التكنولوجيا لـ تكف بالعدد الكبير في قطاع غزة.  االستراتيجية

تنمية  عمى الستخداـ طرؽ ووسائؿ مختمفة تعمؿ حاجة ىناؾ أف الباحث وجد فقد ومما سبؽ

لذلؾ  بعض الميارات األدائية في التعامؿ مع الشبكات لدى طالب الصؼ الحادي عشر

التعمـ  استراتيجياتشكمة التي تعتبر مف استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ الم استخدـ الباحث

 الباحث قياـ ولعؿالنشط الذي يعتمد عمى الدور االيجابي لممتعمميف كمحور في العممية التعميمة 

 جزء دراسة عند الطالب تواجو التي الصعوبات بمدى همبحث تكنولوجيا المعمومات أفاد بتدريس

 اكتساب الوقت ومدى ضيؽ لظروؼ عممي بشكؿ تطبيقو يمكف ىذا المبحث والذي ال مف

 .األجزاء ىذه تعمـ مف المطموبة لمميارة الطالب

( مف 35س الباحث لميارات التعامؿ مع الشبكات لدى عينو استطالعية عددىا) اومف خالؿ قي

طالب الصؼ الحادي عشر الحظ الباحث أف ىناؾ ضعؼ لدى الطالب في ميارات التعامؿ 

نتائج المؤتمرات واالبحاث العممية وذلؾ  مف العديد عمى الباحث اطالع خالؿ مفو  كاتبالشمع 

أوصى الباحث باعتماد استراتيجية التعمـ  قةبمف خالؿ مراجعة التوصيات لمدراسات السا

التعميـ )منظومة  حيث أوصى مؤتمر الجمعية المصرية لتكنولجياالمتمركز حوؿ المشكمة، 

تكنولوجيا التعميـ في المدارس والجامعات  بالعمؿ عمى توفير مصادر المعرفة عمى أعمى 

لكتروني والتعميـ بتطوير أدوات قياسية مستوى، وكذلؾ أوصى المؤتمر الدولي األوؿ لمتعمـ اإل

المؤتمر  ىصو أيضا أ، و اإللكترونيلتحديد مدى االستعداد المتوافر لتخطيط وتطبيؽ التعمـ 

والتعميـ عف بعد باالستفادة مف األبحاث والدراسات السابقة في اإللكتروني الدولي الثاني لمتعميـ 

 مجاؿ تصميـ المقررات االلكترونية .
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مما سبؽ تبيف لمباحث أف ىناؾ حاجة لقياس أثر استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في 

لدى طالب الصؼ الحادي  الحاسوب متعامؿ مع شبكاتل المعرفية واالدائية اراتيمالتنمية 

الميارات المعرفية واالدائية  تنمية مجاؿ في كافية سابقة دراسات وجدحيث أنو ال ت عشر.

 وتوجيوالب الط عمىيجابي إمردود  ليا يكوف أف ويتوقع لمتعامؿ مع شبكات الحاسوب 

 .األسموبلالىتماـ بيذا  المعمميف
 

 الدراسة: أسئمة
 تي :س اآلئيــؤال الر ــة في الســالدراس أسئمةتتحدد 

ما أثر توظيف استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات التعامل 
 مع شبكات الحاسوب لدى طالب الصف الحادي عشر في غزة ؟

 تية :ة اآلـيـس األسئمة الفرعـويتفرع من السؤال الرئي

ا مف كتاب تكنولوجيا المعمومات لمصؼ ػػػمع شبكات الحاسوب المراد تنميتيؿ ػػارات التعامػػ. ما مي1
 الحادي عشر ؟

 

بيف متوسطي أداء    α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .2
متعامؿ ل المعرفية مياراتال طالب الصؼ الحادي عشر في المجموعتيف التجريبية، الضابطة في

 حاسوب ؟مع شبكات ال

بيف متوسطي أداء    α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .3
لمتعامؿ  العمميةطالب الصؼ الحادي عشر في المجموعتيف التجريبية، الضابطة في الميارات 

 مع شبكات الحاسوب ؟
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 الدراسة: فروض
بيف متوسطي أداء  (α ≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -1

متعامؿ مع شبكات المعرفية ل مياراتالالمجموعتيف التجريبية والضابطة في  طالب
 الحاسوب .

( بيف متوسطي أداء α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ) -2
 اسوبلمتعامؿ مع شبكات الح العمميةطالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في الميارات 

 أىداف الدراسة:
 تية : لى تحقيق األىداف اآلإتسعى الدراسة 

 . تحديد ميارات التعامؿ مع شبكات الحاسوب المراد تنميتيا لدى طالب الصؼ الحادي عشر بغزة .1

استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة عمى تنمية ميارات التعامؿ مع قياس فاعمية . 2
 عشر. دى طالب الصؼ الحادىشبكات الحاسوب ل

 ة:ــية الدراسـأىم
 :تياآل في الحالية أىمية الدراسةتتمثل 

مصممي المناىج وذلؾ عند صياغة وتطوير منياج تكنولوجيا  الحالية قد تفيد الدراسة -1
 المعمومات لمصؼ الحادي عشر . 

عمؿ لمعممي قد تفيد ىذه الدراسة المشرفيف التربوييف وذلؾ مف خالؿ عقد ورشات  -2
 التكنولوجيا وتدريبيـ عمى كيفية توظيؼ ىذه االستراتيجية .

قد تفيد ىذه الدراسة الطالب وذلؾ مف خالؿ توفير استراتيجية جديدة مف استراتيجيات التعمـ  -3
 تساعدىـ عمى تنمية ميارات التعامؿ مع الشبكات .

تنمية ميارات التعامؿ مع شبكات  نيا تطرح استراتيجية تعمؿ عمىأقد تفيد ىذه الدراسة في  -4
تقديميا قائمة بالميارات الواردة بالوحدة  إلىضافًة إالحاسوب لطالب الصؼ الحادي عشر 

 الثانية ) شبكات االتصاؿ (
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 حدود الدراسة:
 تعتبر استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة جزء مف التعمـ النشط حيث تقتصر الدراسة عمى ما يمي:

بمدرسةفتحًالبلعاويالثانوٌةللبنٌنالتابعةلوزارةالصؼ الحادي عشر عٌنةمنطالب -1

 .التربٌةوالتعلٌمبمدٌرٌةالوسطى

 . 2017/  2016الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  -2

ميارات التعامؿ مع شبكات الحاسوب : المتضمنة في وحدة شبكات االتصاؿ مف كتاب  -3
 عمومات لمصؼ الحادي عشر .تكنولوجيا الم

 

 مصطمحات الدراسة:
 :لقد قاـ الباحث بتعريؼ بعض المصطمحات في ىذه الدراسة ونذكر منيا 

 استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة -1

المجموعات  –طرح الميمة التي تتـ عبر ثالث مراحؿ ) و التعمـ النشط حدى استراتيجيات ا  و 
المشاركة ( ويكوف المتعمميف فييا محورًا أساسيًا لتعمـ ميارات التعامؿ مع شبكات  –المتعاونة 
 الحاسوب.

 ميارات التعامل مع الشبكات : -2

ثناء تعمـ وحدة " أداءات التي يكتسبيا الطالب نتيجة مرورىـ بخبرات دراسية ىي مجموعة مف األ
كابؿ  نشاءإميارة  (( ة المالحظة وىيعدة أبعاد داخؿ بطاقوتتضمف الميارات شبكات االتصاؿ " 

 ((. عطاؿ( الشبكةأميارة توصيؿ الشبكة، ميارة صيانة )تفحص ، شبكة، ميارة تصميـ الشبكة
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 الثاني الفصل

 النظري اإلطار
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 النظري اإلطار

 استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة وميارات التعامل مع شبكات الحاسوب
 

التعلم يتناوؿ األوؿ المحور ة وىي: رئيسيراسة  ثالثة محاور الد ليذه النظري اإلطار سيتناوؿ

،لمشكلةااستراتٌجٌةالتعلمالمتمركزحول الثانً المحور ٌتناول حٌن فً ،النشطواستراتٌجٌاته

شبكاتالحاسوبٌتناولفأماالمحورالثالث

 .المحور األول 

 . التعمم النشط
موضوعالبحثالحالًذاتصلةكبٌرةبالتعلمالنشط،حٌثٌعتبرالتعلمالنشطمنركائزٌعد

نطرٌقةالمحاضرةالتقلٌدٌةأأشارتأدبٌاتالبحثالتربويإلىحٌثالعملٌةالتعلٌمٌةالحدٌثة

ثالسائدةحٌهًٌقدمفٌهاالمعلمالمعارفوٌنصتالمتعلمونخاللهاالىماٌقولهالمعلمالتً

فًخلقتعلم الطرٌقةالتسهم الىتطوٌروتحسٌنحقٌقًأنهذه وظهرتدعواتمتكررة

المشاركة للمتعلم ثناءالتدرٌسأتدورالتًالمناقشاتفًطرقالتدرٌسبحٌثتتٌحالفرصة

ٌكونالتعلمنشطاٌجبأنٌشاركالمتعلمونفًقراءةأوكتابةأومناقشةأوحلمشكلةًولك

بما القرنتتعلق من األخٌرة السنوات فً النشط التعلم مصطلح ظهر هنا ومن ٌتعلمونه

والعشرٌنكأحداالتجاهاتالتربوٌةالحاديواضحمعبداٌةالقرنالعشرٌنوزاداالهتمامبهبشكل

والنفسٌةالمعاصرةفًالتدرٌس.

  . التعمم النشطمفيوم 
تعددتالتعرٌفاتالت ًلقد ٌلىعرضلبعض النشطوفٌما التعلم تناولتمفهوم

 :منها
مطالب تسمح ليـ بالمشاركة في الصؼ ل عممية توعيو "بأنو. (ـ2001).حيث عرفو لورنزف

ذلؾ التعمـ يقمؿ مف دور المعمـ في المحاضرة ويوجو  حيث أف ليـ دور السمبىال يتعدوفبحيث 
بينما  عرفو شاروف ومارثا   "باالكتشاؼالطالب في اتجاىات مف شأنيا أف تسمح ليـ 

تتطمب الحركة  والتيلممتعمـ في المواقؼ التعميمية  ةديناميكي احتواءعممية  وعمى أن (ـ2001)
ومف جية أخرى عرفو دونالد ، المعمـ مف اشراؼبوالمشاركة مع جميع األنشطة بتوجيو و 

سمبي ونو مجرد مستمع أكثر مف كالمتعمـ داخؿ الصؼ مؿ يقوـ بو عأنو أي  .(ـ2008)
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عمى استيعاب ما  المتعمميفلمحاضرة المعمـ ويتضمف كؿ ممارسات االستماع والتي تساعد 
يجابية المتعمـ في إتعتمد عمى التى تربوية الفمسفة الخروف أنو آيسمعونو وفي النياية عرفو 

عتماد عمى االتفعيؿ دوره في التعمـ مف خالؿ العمؿ والبحث و  وتعمؿ عمىالموقؼ التعميمي 
ال يرتكز عمى الحفظ والتمقيف وانما  ألنوذات في الحصوؿ عمى المعمومات واكتساب الميارات ال

ومما سبؽ يتضح لمباحث  عمى تنمية التفكير وحؿ المشكالت والعمؿ الجماعي والتعمـ التعاوني.
يـ عمى ىو "طريقة تدريس تشرؾ الطالب بفاعمية في عمؿ أشيػػػػاء وتشجع أف التعمـ النشط

التفكير فيما يتعممونو، وذلؾ مف خالؿ  وضع الطالب فى مواقؼ تعميميو تدفعيـ إلى العمؿ 
وبذؿ الجيد والمشاركة الفعالة المستمرة،  ويكوف فيو المعمـ موجيا ومرشدا ومصمما لممواقؼ 

الالزمة لعممية التعمـ".

 أسس التعمم النشط :
أف أسس التعمـ   (،47ص ـ، 2006سعادة ) ، (97ص  ـ،2012يرى كاًل مف سيد والجمؿ )
 النشط تتمثؿ في التالي :

 مؿ وقواعده وتحديد أىداؼ التعميـ .عاشتراؾ المتعمـ في اختيار نظاـ ال -1

 تنوع مصادر التعمـ، استخداـ استراتيجيات تدريس مرتكزة عمى المتعمـ. -2

 االعتماد عمى تقويـ المتعمميف وزمالئيـ. -3

 ف والمتعمميف.إتاحة التواصؿ بيف المعممي -4

 الذاتية. باإلدارةالسماح لممتعمميف  -5

 ثناء التعمـ.أوالمرح  الطمأنينةشاعة جو مف إ -6

 تعمـ كؿ متعمـ حسب سرعتو الذاتية. -7

 الضعؼ والقوة فيو. نواحيمساعدة المتعمـ عمى فيـ ذاتو واكتشاؼ  -8

 .يجابي بيف الطالبالتنافس اإليعمؿ عمى تنمية  -9

 تقافاإلينمي الرغبة في التعمـ حتى  -10

 يعود الطالب عمى اتباع قواعد العمؿ -11
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 أىداف التعمم النشط :
 أف ( 10 ص  ـ، 2002( وجبراف )  38-33 ص ص  ـ،2006 ( سعادة مف كؿ يرى

 : التالي في تتمثؿ النشط التعمـ أىداؼ

. الناقدة القراءة على الطلبة تشجٌع - 2

 . العدٌدة التفكٌر مهارات اكتساب علىالطلبة تشجٌع - 1

 . المنشودة التربوٌة األهداف لتحقٌق ؛ للطلبة المالئمة التعلٌمٌة األنشطة فً التنوٌع - ٣

. األسئلة طرح على الطلبة تحفٌز – 1

. المتنوعة المعرفة مٌادٌن نحو المتعلمٌن لدى بالنفس الثقة عمد -3

كسابالطالبمهاراتالعملالفرٌقًإ-6

الفهمالعمٌقللمادةالمتعلمة.ٌشجعالمتعلمعلىالسعًنحو-7

: التالًنذكرمنهاالنشط لتعلمأخرىلأهدافهناكأنوٌرىالباحث

 .إبداعً بشكل العمل من تمكٌنهم و الطلبة لدى اإلبداعٌة األعمال زٌادة -2

. فٌها المرغوب واالتجاهات والمهارات للمعارف الطلبة اكتساب  -1

 . واستبقائها لها، معنى وبناء المعرفة، فهم على المعلمٌن قدرة زٌادة-5

. التعلم على لحفزهم المتعلمٌن لدى داخلٌة دافعٌة تطوٌر  -1

 دور المعمم في التعمم النشط :
دوارهفًضوءالعدٌدمنالتطوراتالعلمٌةوأتتعددمهامالمعلمفًالتعلمالنشطوتتنوع

حٌثالبحوثوالدراساتالتربوٌةوالنفسٌةالتكنولوجٌةمنجهةوفًضوءنتائجالكثٌرمن

ساسٌاًفًدورأنالتعلمالنشطٌتطلبتغٌراًأ(225–221صصم،1006)ذكرسعٌد

المعلمبحٌثٌصبحناصحاًمخلصاًٌقدمفرصاًمتنوعةللمتعلمٌن.

 التعلم النشط فٌما ٌلً : استراتٌجٌاتوٌتلخص دور المعلم فً ظل 

 واقعٌةومساعدتهمعلىالتعلم.العلىالطالبتشجٌع -2

 التأكٌدعلىالتعلمالعلىالتدرٌسمعدعمالتعلمالتعاونً -1
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 نشطةالمتنوعةأثناءالتدرٌساستخداماأل -5

 تشجٌعوقبولذاتٌةالمتعلمٌنوتهٌئةالفرصالتًتسمحلهمببناءمعرفةجدٌدة -1

 القٌامبدورالمرشدالطالبً -3

 المناقشةوالحواربٌنالمتعلمٌنعلىتشجٌعاللمتعلمٌنفًتدعٌمالفضولالطبٌعًلديا -6

 ٌجابٌةلدىالطالبدعمالعالقاتاالجتماعٌةواالتجاهاتاإل -7

 دارةالنقاشاتإتدرٌبالطالبعلى -8

تهٌئةالمناخوالبٌئةالتعلٌمٌةالمحفزةعلىالتعلم.-9

ٌعدهوالملقن،والمصدرأندورالمعلمفًالتعلمالنشط،لمٌضٌفالباحثومماسبق

على ٌسٌطر ال فهو للتعلَّم، والمٌسر والمرشد الموجه هو أصبح بل للمعلومة، الوحٌد

التعلٌمً،كمافًالنمطالتقلٌدي،ولكنهٌدٌرالموقفالتعلٌمًإدارةذكٌة،وٌهٌئالموقف

 الصفات واكتساب الجدٌدة، بأدوارهم القٌام على تدرٌجٌاً وٌساعدهم والمهاراتتالمٌذه

 الحٌاتٌة.

 دور المتعمم في التعمم النشط :      
حتىتكتملعملٌةالتعلمالنشطبفاعلٌةونجاحفإناألمرالٌقتصرعلىقٌامالمعلمالناجح

بل فحسب، والمتنوعة الكثٌرة للفرصالتعلٌمٌة توفٌره طرٌق عن األساسفٌها بالدور

ألهمواألكثرحٌوٌةفًتحملالمسؤولٌةلتعلٌمعلىالمتعلمكذلكأنٌلعبالدوراٌنبغً

اشرافمعلمه.تحتنفسهبنفسه

أوضحزٌتون) وجابر)1005وقد فًالتعلم136ص،م1000م( (بعضأدوارالمتعلم

دورالمتعلمفًظلاستراتٌجٌاتالتعلمالنشطفٌماٌلً:النشطوٌتلخص

 ٌمارسأنشطةوخبراتالتعلمالمختلفة -2

 التأملوحلالمشكالت -1

 ٌعززالعملالتعاونًوالفرٌقًمعزمالئه -5

 مشاركفًالمواقفالتعلٌمٌة -1

 ٌثرىالمواقفالتعلٌمٌةمنخاللاسهاماتهالعلمٌة. -3

 طرحاألسئلةالمتعلقةباألنشطة -6

 التأملوحلالمشكالت. -7

 باحثللمعلوماتوالمعارفومطلععلىكلجدٌد. -8
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 المناقشةوالحواروٌكونملماًبجمٌعاألحداث.ٌكونلدٌهالقدرةعلى -9

 لدىاآلخرٌن.واآلراءمقوملذاتهوناقداًلألفكار -20

ٌ قييالأنٌضييٌفالباحييثو أنالمييتعلممحييوراًلعملٌييةالييتعلم،ومركييزاالهتمييامفٌهييا،حٌييثو

الطفيللهيا"،كيذلكالميتعلمالنشيطليهدورأكثير ٌ َعيد  تللطفلولم فاعلٌية،فهيو"المدرسةأ ِعدَّ

مشاركنشطفًالعملٌةالتعلٌمٌة،ٌقومبالمناقشةوفرضالمفروض،والبحثوحيلالمشيكالت

بدالًمناالستقبالالسلبًللمعلوماتعنطرٌقاالستماع.

 التعمم النشط: استراتيجيات
تتنوع استراتيجيات التعمـ النشط بما يتناسب مع تنوع الفروؽ الفردية بيف الطالب، وتنوع  

األىداؼ والمحتوى، كما أف التعمـ النشط ال يتحقؽ إال في ظؿ وجود التنوع، ولتطبيؽ التعمـ 

صمح الواحدة التي ت االستراتيجيةف فكرة استخداـ إالنشط ال بد مف تنوع طرائقو واستراتيجياتو، إذ 

لكؿ المواقؼ التعميمية لـ تعد فعالة، ولقد ساد االعتقاد بأف استخداـ التنوع يزيد مف دافعية 

التالميذ ومف تعمميـ ويؤثر تأثيرًا إيجابيًا في انتباىيـ وفي اندماجيـ وبالتالي يجعؿ التالميذ أكثر 

 (.53ص  ،ـ2000)جابر،  تمقيًا لمتعمـ، فتنويع االستراتيجيات ىو مفتاح تعزيز التعمـ 

في التمييد لمدرس وىناؾ عدد كبير مف استراتيجيات التعمـ النشط التي يمكف لممعمـ استخداميا 

 الستراتيجيات:اومف ىذه أو في عرضو أو في ختـ الدرس  

 (  شارك  -- زاوج   -- فكر  استراتيجية )
 

 .(  شارك  -- زاوج   -- فكر  )استراتٌجٌة  تعرٌف
كػػػوف فييػػػا مشػػػاركة تعمػػػى التفكيػػػر، و التػػػي تركػػػز الػػػتعمـ التعػػػاوني النشػػػط و  اتاسػػػتراتيجي أحػػػد ىػػػي

، حيػػث يقػـو المعمػـ بتقسػػيـ الطػالب  إلػػى بػػيف الطػالب ميػارات التواصػؿ وتنميػػة ،ةالطػالب  فعالػ
 ( .ـ 2010 طالب . )ابوغالي، الى ست  كؿ مجموعة مف أربعحيث يتراوح عدد مجموعات، 
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شارؾ ( أحد استراتيجيات التعمـ  -زاوج  -( : أف استراتيجية ) فكر  ـ2005ويرى ) حمادة،  
النشط  التي تركز عمى ديناميكية وحركة تفاعؿ ومشاركة التالميذ في االنشطة التعميمية 

وتستخدـ لتنشيط وتحسيف ما لدى التالميذ مف معارؼ وخبرات سابقة إلحداث ردة فعؿ حوؿ 
 فكرة أو معمومة .

 ( م2010أبوغالي،  )     (  شارك  -- زاوج   -- فكر  )ية مميزات استراتيج

عمى بقاء اثػر الطالب  ، مما يساعدالتعمـفعاليف في عممية طالب بأف يكونوا متسمح  ل -1 �
 التعمـ 

 .طالب الصؼأماـ  عرضيااختبار أفكارىـ قبؿ الطالب عمى  تساعد  -2 �

 .تعمؿ عمى تنمية مستوى التفكير وكذلؾ التحصيؿ  -3 �

  .وقت التفكيرأثناء  مف األفكاركبير  عمى إطالؽ عددتعمؿ  -4 �

 الثنائية والجماعية.ة مناقشال أثناءعمى بناء معارفيـ تحفز الطالب  -5 �

 .بالنفس لدى الطالبالثقة  ةوتنميتعمؿ عى زيادة الدافعية في التعمـ   -6 �

 استراتيجية التعمم باإلقران. -2
�  

ىو نظاـ لمتدريس يساعد فيو المتعمموف بعضيـ البعض يبنى تعريف استراتيجية األقران : 

ف التعميـ موجو ومتمركز حوؿ المتعمـ مع األخذ في االعتبار بيئة التعمـ أعمى أساس 

الفعالة التي تركز عمى اندماج الطالب بشكؿ كامؿ في عممية التعمـ التعاوني، يعتمد عمى 

  إشراؼ المعمـ .قياـ المتعمميف بتعميـ بعضيـ بعضا ويكوف تحت 

( بأنو قياـ األفراد المتعمميف بتدريس بعضيـ بعضا وقد يكوف ـ2005عرفو فرج )كذلؾ و 

 القريف المعمـ مف العمر نفسو أو يعموىـ عمرا أو مستوى دراسيا.
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 مزايا استراتيجية تعمم األقران:

 يساعد عمى تحمؿ المسئولية . .1

 يتيح الفرص لتقويـ األفراد والجماعات . .2

 والتنظيـ . اإلدارةيساعد عمى تطوير ميارات  .3

 معيقات استراتيجية  تعميم األقران :

 الوقت المستيمؾ لتدريب األقراف يكوف عمى حساب تدريس المحتوى . .1

بعض المجموعات ليس لدييا الميارات التعاونية المالئمة لمعمؿ بشكؿ فعاؿ وليس لدييا  .2

في القدرات والمستويات وبالتالي في المتابعة الخبرة في عممية التعمـ، فالطالب يختمفوف 

 والتقييـ.

 تدريب ودورىـ كمعمميف.البعض الطالب ليس لدييـ القدرة عمى وضع العالقة بيف عممية  .3

الدرجات حتى  بأعمىف األقراف يقيموف بعضيـ صعوبة تقييـ األقراف لبعضيـ البعض أل .4

 يستياف بيـ في العممية التعميمية . ال

 مسؤولية الطالب وزيادة العمؿ المحدد لو .زيادة  .5

االستراتيجيات التي يستخدميا المعمموف لتدريب األقراف مازالت غير كافية وغير متطورة  .6

 لمتدريب .

 ال توجد مناىج تجارية متاحة ومتوفرة لتدريب األقراف . .7
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 استراتيجية حل المشكالت :  -3
وزمػالؤه حػؿ المشػكالت بأنيػا :" أسػموب عرؼ السامرائي : تعريؼ استراتيجية حؿ المشكالت �

تػػػتـ فيػػػو عمميػػػة الػػػتعمـ عػػػف طريػػػؽ إثػػػارة مشػػػكمة تػػػدفع المػػػتعمـ إلػػػى التفكيػػػر والتأمػػػؿ والدراسػػػة 

)الحصــــري  " الحمػػػػوؿ ليػػػػا لمتوصػػػػؿ إلػػػػى حػػػػؿ أو بعػػػػض ووالبحػػػػث والعمػػػػؿ برشػػػػراؼ مدرسػػػػ

 (ـ2004 والعنيزي،

يبػػدأ باسػػتثارة عقػػوؿ الطػػالب ويعرفيػػا دحػػالف بأنيػػا :" ىػػي نشػػاط ذىنػػي مػػنظـ ومػػنيج عممػػي  �

بوجود مشكمة ما تستفز التفكير لمبحث عف حؿ ليا وفؽ خطوات عممية ومف خػالؿ ممارسػة 

عدد مف األنشطة التعميمية ويكتسب الطالب مػف خػالؿ ىػذه الطريقػة مجموعػة مػف المعػارؼ 

لمتفكيػػر  النظريػػة والميػػارات العمميػػة واالتجاىػػات المرغػػوب فييػػا ويتػػزودوف بالميػػارات الالزمػػة

 (.169ص  ،ـ2010 دحالف،بأنواعو وحؿ المشكالت".)

 مزايا طريقة حل المشكالت: �

 أن طريقة حل المشكالت تتميز بما يمي: (33ص  ،ـ2013)  زقوتيرى  �

 . إف ىذه الطريقة ُتعود التمميذ مجابية مشكالت الحياة خارج إطار المدرسة.1 �

 تفكيره وتدفعو إلى العمؿ.. إنيا تعمؿ عمى تنشيط عقؿ المتعمـ وتثير 2 �

. إف طريقػػة حػػؿ المشػػػكالت تسػػاعد عمػػػى ربػػط المدرسػػة بػػػالمجتمع، حيػػث يػػػتـ تعامػػؿ التالميػػػذ 3 �

 خارج المدرسة مع واقع عممي مميء بالمشكالت التي يجب عمى الطالب التعامؿ معيا وحميا.
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نحػػػو المعمػػػـ . أنيػػػا تعػػػود الطالػػػب العمػػػؿ الجمػػػاعي والتعػػػاوف، وتنمػػػي لديػػػو اتجاىػػػات إيجابيػػػة 4 �

والزمالء الذيف يشتركوف جميعيـ معو في مجابية المشكمة وحميا، إضافة إلػى ذلػؾ تعويػد الطمبػة 

 الصبر، واألناة وتحمؿ المسؤولية.

. أنيا تنمي عند الطمبػة ممكػة التفكيػر العقمػي، والمنطقػي وتعػودىـ النقػد والتحميػؿ والمقارنػة بػيف 5 �

 األشياء، والبحث، واالستقصاء. 

 عد في بناء ونماء ميارات استخداـ المصادر والمراجع العممية لدى المتعمـ.تسا -6 �

 (300ص  ،ـ2007 . تساعد عمى ابراز شخصية المتعمـ في العممية التعميمية. )الحيمة،7 �

. تنمػػػي فػػػي المتعممػػػيف الحػػػس النقػػػدي والػػػروح الرياضػػػية فيتقبمػػػوف االنتقػػػادات واالقتراحػػػات مػػػف 8 �

 (79ص  ،ـ2008 ،فنبيا بعضيـ برحابة صدر. )

 (33ص  ،ـ2013 ،زقوت )        طريقة حل المشكالت:معيقات   

عمى الرغـ مف وجود ىذه المزايا إال أنيا لـ تخؿ مف االنتقادات التي وجييا إلييا المربيف، والتػي  �
 مف أىميا:

. تشػػػتيت كثيػػػر مػػػف عمػػػؿ الطػػػالب وجيػػػدىـ فػػػي أمػػػور شػػػكمية قػػػد ال تتصػػػؿ مباشػػػرة بالمشػػػكمة 1 �

 الدراسة، مما يستيمؾ الوقت والجيد معًا.موضوع 

. قػػد يركػػز التػػدريس بيػػذه الطريقػػة عمػػى المشػػكالت البسػػيطة التػػي ال يجػػد الطالػػب فييػػا اإلثػػارة 2 �

والتحمس؛ األمػر الػذي يػؤدي فػي النيايػة إلػى ضػياع ىػدؼ أساسػي لمتػدريس بيػذه الطريقػة، وىػو 

 .القدرة عمى مواجية مشكالت الحياة
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ت عقميػػة عميػػا، ممػا يعنػػي أف ىنػػاؾ بعػض التالميػػذ قػػد يحتػاجوف المزيػػد مػػف . الحاجػة إلػػى قػدرا3 �

 الوقت ألجؿ التعمـ بيذه الطريقة.

 (ـ2001) سالمة وآخروفو   (ـ2008) نبيافال وكذلؾ يضيؼ �

. الحاجة إلى مزيد مف االىتماـ مف قبؿ المعمميف في التحضير والتخطيط ليا، وطرؽ التعامػؿ 4 �

 مع خطواتيا عند التنفيذ. 

 . مف المحتمؿ أال يصؿ الطالب إلى حؿ المشكالت بنفسو.5

 . قد تكوف المشكالت التي يحس بيا الطالب غير ذات قيمة 6
 

 استراتيجية التعمم بالكتشاف :  -4
 ذىنيةٌ  لعمميات نتيٌجة ٌتحقؽ الذي التعمـ ىو "بأنو نبياف عرفو: باالكتشاؼ التعمـ تعريؼ

عادة تركيبيا وتحويميا إيتـ عف طريقيا تحميؿ المعمومات المعطاة ثـ  المستوى عاليةٌ  انتقائيةٌ 
ير معروفة مف قبؿ )نبياف، غالى صور جديدة بيدؼ الوصوؿ الى معمومات واستنتاجات 

ويعرؼ  " روبرت " طريقة االكتشاؼ بالعمميات العقمية القائمة عمى  (.63ص  ،ـ2008
العممية في العقؿ وتتمثؿ العمميات العقمية في المالحظة والتصنيؼ  والمبادئتمثيؿ المفاىيـ 
 (114ص  ،ـ2008 )زقوت، والوصؼ. والقياس والتنبؤ

لمحصوؿ عمى المعرفة بنفسو فيو يعيد المعمومات المتعمـ بأنيا " محاولة  يا الباحثعرفيو 
نتياء مف عمؿ بيدؼ التوصؿ الى معمومات جديدة فالتعمـ باالكتشاؼ ىو سموؾ المتعمـ لال

 .تعميمي يقـو بو بنفسو دوف مساعدة مف المعمـ 
 ( ـ2001) الطنطاوي              خصائص طريقة التعمم بالكتشاف:
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يجابية المتعمـ ونشاطو في العممية التعميمية، وذلؾ بتييئة الظروؼ المالئمة إتؤكد عمى  .1

مف كتاب أو يتمقاىا مف لجعمو يكتشؼ المعمومات بنفسو بداًل مف أف يستمدىا جاىزة 

 المعمـ.

تنقؿ مركز االىتماـ في الموقؼ التعميمي مف المعمـ الى المتعمـ ومف المادة المتعممة  .2

الى المتعمـ، فالمتعمـ ىو المحور وىو الوسيمة وىو الغاية في نفس الوقت، فال تفرض 

ولكف يكوف  لييا وال يكوف مستيمكًا لممعرفةإعميو المعمومات ولكنو يشارؾ في التوصؿ 

 منتجًا ليا.

تؤكد عمى األسئمة ذات االجابات المتعددة بداًل مف األسئمة ذات االجابات المقيدة، حيث  .3

يجاد إتركز عمى توجيو األسئمة المنشطة لممتعمـ والحافزة لتفكيره، وال تؤكد عمى 

 جابات.يجاد تمؾ اإلإولكنيا تؤكد عمى كيفية  الصحيحةجابات اإل

 المالحظةلعمميات العقمية كأحد أىداؼ العممية التعميمية، ومنيا :تؤكد عمى تنمية ا .4

 والوصؼ واالستنتاج والتفسير والتحميؿ والتصنيؼ والمقارنة والتنبؤ.

لى العمـ كعممية إتغير مف نظرة المتعمـ الى العمـ، كمعمومات اكتشفت وأصبحت تاريخًا  .5

مؾ مسمؾ العالـ في أثناء تساعد المتعمـ عمى أف يس لؾاكتشاؼ لممعمومات، وىى بذ

 بحثو لمشكمة ما.

تؤكد عمى أف العممية التعميمية مستمرة ال تنتيى بمجرد االنتياء مف دراسة موضوع  .6
 كنقطة لدراسات أخرى مرتبطة بو  الموضوعمعيف ولكف تنظر لدراسة ىذا 

 
 يزات التعمم بالكتشاف:مم

( أف مف أىـ 304ص  ـ،2002)الحيمة و  (438ص  ـ،2008)  عطيةيرى كاًل مف 
 ما يمي : ميزات التعمـ باالكتشاؼ
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 تزيد مف فاعمية المتعمـ في التعميـ. .1

 تحقؽ المتعة لدى المتعمـ عندما يشعر بأنو اكتشؼ شيئا جديدًا. .2

 تنمى قدرة المتعمـ في االعتماد عمى نفسو في التعمـ. .3

 تدرب المتعمـ عمى القياـ بأنشطة مختمفة لمكشؼ عف أشياء جديدة. .4

 تزود المتعمـ باستراتيجيات تفكير وعمؿ يمكف أف يستخدميا في حؿ المشكالت والبحث واالستقصاء. .5

 ، ودافعية المتعمـ نحو التعمـ.الذاتييؤكد استمرارية التعمـ  .6

 معيقات طريقة الكتشاف:
 لى وقت وجيد كبيريف.إتحتاج  .1

 ال تالئـ تدريس كؿ الموضوعات. .2

 قد ال تالئـ جميع المتعمميف. .3

 قدرات عالية قد ال يكوف متوافرًا في جميع المدارس.و مب مدرسًا ذتتط .4

 (438ص  ـ،2008 ،يصعب استخداميا مع الصفوؼ ذات العدد الكبير مف الطمبة)عطية .5

 (52ـ،  ص 1999 ،سيكولوجية خاصة لممعمميف والمتعمميف عمى حد سواء)زقوت يئتحتاج الى تيي .6

 التعمم التعاوني: استراتيجية  -5
استراتيجية مف استراتيجيات التدريس تقوـ عمى أساس التعاوف، وتبادؿ المسئولية  ىي 

في التعميـ بيف أفراد المجموعة التعاونية وتفاعميـ مع بعضيـ، والتكامؿ فيما بينيـ وصواًل إلى 
 التعمـ المنشود، والتنافس فيو ىو تنافس بيف المجموعات، وليس بيف األفراد.

ني مف بيف األساليب الفعَّالة في عممية التعمـ لما يحققو مف اإليجابية وُيعد التعمـ التعاو  
 بيف أفراد المجموعة الواحدة، والمسئولية الفردية، والجماعية ألفراد المجموعة في عممية التعمـ.
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 األفراد المتبادلة بيف اإليجابية العالقات تتضمف التعاوني لمتعمـ كثيرة تعريفات الباحثوف قدـ لقد

 : اآلتي النحو عمى منيا بعًضا نورد المشتركة، لألىداؼ تحقيقيـ اءأثن

 مجموعات صغيرة إلى الطالب تقسيـ يتـحيث  والتعمـ لمتعميـ أسموب أنو) ـ2006)يعرفو فخري

 أو ىدؼ في  الواحدة المجموعة طالب ويتعاوف  التحصيمية المستويات مختمؼ منيا كؿ تضـ

 .مشتركة أىداؼ

 مف التالميذ متعاونة صغيرة مجموعات فييا تعمؿ لمتدريس طريقة)  ـ1993 )السعدني ويعرفو

 - أفراد ٧في  فرد كؿ تقييـ ويتـ  ،مشترؾ ىدؼ لتحقيؽ وذلؾ مختمفة، أداء مستويات ذوي

 مًعا (  يعمموف7-2) بيف ما مجموعة كؿ عدد ويتراوح الجماعي، الناتج أساس عمى المجموعة

 وموجًيا. مرشًدا يعد الذي المعمـ مف تدخؿ دوف تامة باستقاللية

 عددىـ يتراوح مجموعات صغيرة في التالميذ فيو بتعمـ أسموب ( : بأنوـ1989 (خطاب  ويعرفو

 تحقيؽ نحو يسعوف القدرات واالستعدادات، مختمفي تالميذ 6 إلى 2 بيف ما مجموعة كؿ في

 مجموعات مراقبة في المعمـ وظيفة ).تتحدد  كما بعًضا بعضيـ عمى ومعتمديف مشتركة أىداؼ

رشادىا وتوجيييا التعمـ  .وا 

 :مزاٌا التعلم التعاونً

ـ(، 1995تعددت مزايا التعمـ التعاوني ووثقت في كثير مف االدبيات جونسوف وزمالؤه )
 برزىا.أف يكوف  مف أـ ( والتي يمكف 2005) ءبوالييجاأـ(، 1998الجبري والديب )

 .ليمعبوا أدوارًا خاصة أو يتدربوا عمى سموكيات قياسيةإعطاء المتعمميف فرصة  -1

 .تنمي روح التعاوف بيف المعمميف والمتعمميف في عمميتي التعميـ والتعمـ   -2

 .إتاحة فرصة التعمـ الفردي والجماعي لممتعمميف  -3

 .تشجع عمى التفاعؿ بيف المتعمميف مما ينمي الميارات االجتماعية لدييـ -4
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 (ومياري  وجدانية،  جوانب التعمـ المختمفة في شخصية المتعمـ )معرفية،تنمي  -5

 .تنمي عمميات عقمية دنيا ومتوسطة وعميا -6

نسانية وعممية -7  .يمكف استخداميا مع مختمؼ المجاالت المعرفية مف اجتماعية وا 

 ."تحث المتعمميف عمى تقصي المعمومات مف المصادر التعميمية المتنوعة -8

العمؿ في جماعات ضمف التعمـ التعاوني يعبر عف نظاـ طبيعي لمحياة والتعمـ بيذا إف  -9

األسموب يجمع بيف النمو الفردي والنمو االجتماعي لممتعمـ مما قد يسيـ في تربية متكاممة 

إذ يواجو   ويساعد عمى كشؼ الميوؿ وتقوية دافع االنتماء لمجماعة، وشاممة لمفرد والجماعة، 

 .المجموعة مشاكؿ معينة يتعاوف في حميا مع سائر زمالئو الطالب داخؿ

إف مثؿ ىذه   إف األشخاص في المجموعة الواحدة يعبروف عف اختالفاتيـ بانفتاح، -10

 .التعبيرات تخمؽ تواصاًل أصيال وتوفر بدائؿ أكثر التخاذ قرار نوعي

 :سمبيات التعمم التعاوني

عضو في المجموعة نفس عالمة اآلخريف دوف  طريقة غير عادلة في التقييـ حيث يأخذ كؿ -1

 .االعتبار لجيده ومقدرتو وكفاءتو

 .قد تتطمب وقتًا طوياًل دوف تحقيؽ األىداؼ المرجوة -2

 .قد يعتمد أعضاء المجموعة عمى متعمـ أو متعمميف اثنيف ليؤديا العمؿ دوف غيره -3

 .قد تكوف مكمفة مف حيث الوقت واإلمكانيات -4

 .اإلشراؼ المستمر مف المعمـبحاجة إلى  -5

عرقؿ مما ي قد تنشأ الصراعات والخالفات بيف المجموعة الواحدة أو بيف المجموعات -6

 .تحقيؽ النتائج المرجوة
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 المناقشة  استراتيجية طريقة -6
حوار شفوي بيف المعمـ والطمبة "طريقة المناقشة عمى أنيا  (م2001) عطااهللويعرف 

اإليجابي الواضح لمطمبة والتي تتـ بصورة طبيعية غير مختمفة تحت يظير فييا الدور 
إشراؼ المعمـ  بيدؼ تحقيؽ غايات وأىداؼ معينة ال يمكف أف تتحقؽ إال بمشاركة 

 ."الطمبة
كؿ منظـ يسبقو التخطيط "  طريقة المناقشة عمى أنيا (م1999)ويعرف النجدي وآخرون

 ."و جزءا مف طريقة أخرىفيي طريقة بذاتيا وبالتالي ليست عنصرا أ
 عمى تقـو تعممية تعميمية أنشطة"المناقشة بأنيا  طريقة ( 65ص  ـ،2012 (قزامل عرفت

 تقـو التي الحوارية الطريقة وىي الدرس موضوع حوؿ مع تالميذه المعمـ يتبعيا التي المحادثة
 ."المتعمميف معارؼ عمى المعمـ فييا يعتمد و الحوار، عمى في جوىرىا

 في المتعمـ و المعمـ فيو يكوف  لمتدريس والحوار، أسموب أنيا المناقشة طريقة الباحث ويعرؼ
لرأي  لمتوصؿ جاباتإ و أسئمة شكؿ عمى معيف  تناوؿ موضوع يتـ بحيث نشط إيجابي موقؼ

 . تناولو  تـ الذي الموضوع في موحد موقؼ أو
 

  المناقشة طرٌقة مزاٌا استراتٌجٌة

: منها المناقشةلطرٌقة مزاٌاال من مجموعة )  125ص م،1022 ) آخرون و الخزاعلةذكر

 أنفسيـ االعتماد عمى فتعودىـ المدرس مف بدالً  لمفعالية مركزاً  المتعمـ تجعؿ. 

 الحقائؽ واستنتاج التتبع و المطالعة و البحث و التفكير إلى الطمبة تدفع طريقة . 

 الطمبة بيف الفردية الفروؽ تراعي . 

 جنب إلى جنباً  يسيراف التقويـ و التدريس تجعؿ . 

 بأنفسيـ أعدوىا التي العممية المعمومات نسياف عدـ . 

 الطمبة عف الضجر و السأـ و الممؿ تبعد .  

 الجماعي العمؿ روح تنمية . 
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 : منيا المناقشة لطريقة ُأخرى مزايا )  67ص  ،ـ2012 (قزامؿ  وعددت

 اآلراء إبداء و المواقؼ مواجية عمى المتعمميف تعويد . 

 ميارات بركسابيـ الصحيحة العممية المناقشة أسموب و أصوؿ عمى المتعمميف تعود 

  .  آراء اآلخريف احتراـ عادة وتنمية التفاعؿ و التواصؿ و االتصاؿ

  المناقشة طرٌقة عٌوب استراتٌجٌة

 المناقشة معيقات طريقة مف عدداً   (151 – 150 ص ص ـ،  2009) وآخروف سالمة ذكر

 التي الحركية أخرى كالميارات تعميمية أىداؼ تحقيؽ يعيؽ الشفوي الحوار عمى االقتصار .منيا

 .المخبرية األجيزة و واالدوات المواد استخداـ خالؿ مف تحقيقيا يتـ

 المناقشة و الحوار تدريسيا بطريقة يمكف الموضوعات كؿ ليست أنو المربيف بعض يرى 

 في مناسبة تكوف ال قد الفمسفية، في الموضوعات مناسبة الطريقة ىذه كانت فرذا ،

 . العمـو دائماً  موضوعات

 األساسية الدنيا المرحمة طالب تدريس في الطريقة ىذه استخداـ يصعب . 

 دارة في المعمـ ميارة عمى فاعميتيا و الطريقة ىذه نجاح يعتمد  .المناقشة تنظيـ وا 

 ( 213ص ـ :2011 ) آخروف و الخزاعمة  ذكرىا التي المعيقات ومف

 الطمبة بيف االنضباطية المشكالت بعض حدوث . 

 المناقشة في األصمي الموضوع عف الخروج و التشعب . 

 المناقشة سير عمى الطمبة مف معيف عدد سيطرة . 

 المناقشة في المتعمميف المشاركيف عدد كثرة حاؿ في كثيرة وحصص وقت إلى تحتاج . 
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 العصف الذىني . استراتيجية -7
الطريقة التي سيتـ بيا توليد األفكار مف أذىاف المتعمميف لمحصوؿ عمى  ىيالعصؼ الذىني 

 (.ـ2008 ، األحمدياكبر عدد منيا بيدؼ التوصؿ لحموؿ إبداعية )

ـ( "وسيمة لمحصوؿ عمى عدد أكبر مف األفكار مف مجموعة مف 1992وكذلؾ عرفو عبادة )
 وجيزة ". شخاص خالؿ فترة زمنيةاأل

استراتيجية تدريس يقوـ المعمـ خالليا بتقسيـ الفصؿ الى مجموعات ثـ العصؼ الذىني ىي 

حموؿ متنوعة لممشكمة  برعطاءيطرح عمييـ مشكمة تتعمؽ بموضوع الدرس بعدىا يقوـ الطالب 

 أو تقويـبنقد  ال يسمحويرحب بيا كميا ويقوـ قائد كؿ مجموعة بتسجيؿ كؿ االفكار عمى أف 

 .(ـ2002 ال في نياية الجمسة .)الكيومي،إفكار األ

 العصف الذىني مزايا استراتيجية

 .نذكر منيا ما يميعددًا مف المزايا الستراتيجية العصؼ الذىني  (ـ2001) زيتوفذكر   �

 تفتح المجاؿ أماـ الجيد الجماعي الخالؽ. -�1

 تولد الحماس لدى التمميذ، مف خالؿ السيطرة عمى خيالو.  -�2

 تنمي ميارات االتصاؿ لدى التالميذ.  -�3

  تنمي ميارات القيادة لدى التالميذ.  -�4

 تنمي الوعي بأىمية الوقت.  -�5

 تساعد المعمـ عمى إدارة الصؼ.  -�6

 تنمي الحموؿ االبتكارية لممشكالت. -�7

 تثير اىتماـ وتفكير التالميذ في الموقؼ التعميمي، وتنمي تأكيد الذات والثقة بالنفس.  -�8
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 تؤكد المفاىيـ الرئيسة التي يتناوليا الدرس.  -�9

 تحدد مدى فيـ التالميذ لممفاىيـ والمبادئ.  -�10

  توضح نقاط واستخالص األفكار، أو تمخيص موضوعات.  -�11

 تييئ التالميذ لتعمـ درس الحؽ.     -�12

 عيوب ومعوقات استراتيجية العصف الذىني  

 العوائق النفسية : -1 

وؼ مف الفشؿ، ويرجع ىذا إلى عدـ ثقة الفرد بنفسو وقدراتو عمى ابتكار أفكار وتتمثؿ في الخ�

قناع اآلخريف بيا، ولمتغمب عمى ىذا العائؽ يجب أف يدعـ اإلنساف ثقتو بنفسو  جديدة وا 

وقدراتو عمى اإلبداع وبأنو ال يقؿ كثيرًا في قدراتو ومواىبو عف العديد مف العمماء الذيف 

 تشفوا .أبدعوا واخترعوا واك

 التركيز عمى ضرورة التوافق مع اآلخرين: -2 

يرجع ذلؾ إلى الخوؼ أف يظير الشخص أماـ اآلخريف بمظير يدعو لمحرية ألنو أتى بشيء 
 أبعد ما يكوف عف المألوؼ بالنسبة ليـ.

 القيود المفروضة ذاتيًا :  -3 

ذلؾ أنو يعني أف يقـو الشخص   يعتبر ىذا العائؽ مف أكثر عوائؽ التفكير اإلبداعي صعوبة،
 مف تمقاء نفسو بوعي أو بدوف وعي بفرض قيود لـ تفرض عميو لدى تعاممو مع المشكالت .

 التقيد بأنماط محدده لمتفكير -4 

 التسميم األعمى لالفتراضات: -5 

وىي عممية يقـو بيا العديد منا بغرض تسييؿ حؿ المشكالت وتقميؿ االحتماالت المختمفة 
 دراستياالواجب 
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 يم وتقويم األفكار :يالتسرع في تق -6 

وىو مف العوائؽ االجتماعية األساسية في عممية التفكير اإلبداعي ومف العبارات التي عادة ما 
تفتؾ بالفكرة في ميدىا ما نسمعو كثيرًا عند طرح فكرة جديدة مثؿ : لقد جربنا ىذه الفكرة مف قبؿ 

وىذه الفكرة لف يوافؽ عمييا   كرة سابقة جدًا لوقتيا،، مف يضمف نجاح ىذه الفكرة، ىذه الف
 المسئولوف .

 استراتيجية  القصة . - 8

مجموعة مف األحداث، التي يروييا الكاتب، بأنيا  (24ص  ،ـ1997 )وآخروف ،صبيحعرفيا 
وىي تتناوؿ حادثة واحدة، أو حوادث عدة، تتعمؽ بشخصيات آدمية في الغالب وىذه 
الشخصيات تتبايف في أساليب حياتيا وتصرفاتيا كما تتبايف حياة الناس عمى وجو األرض، 

 يكوف نصيبيا في القصة متفاوتا مف حيث التأثير والتأثر. 

( بأنيا: "نوع مف األنواع األدبية التي تحمؿ فكرة معينة يراد 137ص  ،ـ2006)يدزاويعرفيا 
إبرازىا وتصويرىا تصويرًا دقيقًا عف طريؽ أحداث تجري في زماف أو أزمنة محددة وشخصيات 

 تتحرؾ في مكاف أو أمكنة محددة".

 مزايا استراتيجية القصة . 

 . العرض الشيؽ -1 �

 .العبرة والمثؿ -2 �

 التالميذ. ىالقدرات التخيمية لدتنمية  -3 �

 . تحفيز التالميذ -4 �

 . الدافعية لمتعمـ -5 �

 ثر التعمـ.أبقاء  -6 �

 . تغطية جزء كبير مف المنيج الدراسي -7 �
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 معيقات استراتيجية القصة  

 سمبية التالميذ . -2 �

 . المعمـ مصدر المعمومات -2 �

 . تنمية الميارات اليدوية ىعدـ القدرة عم -3 �

 تناسب المراحؿ االبتدائية أكثر مف المراحؿ العميا.  -4 �

 استراتيجية التعمم الذاتى: -9
وكؿ منيا يستند عمى مجموعة مف االجراءات  الذاتيتناولت التعمـ  التيتتعدد التعريفات 

 يرى مؤيدوىا أفضؿ الطرؽ لتحقيقو وفيما يمى بعض ىذه التعريفات: التيواألسس 

تعميمي يقوـ بو المتعمـ مدفوعًا برغبتو الذاتية بيدؼ تنمية  ـ (: نشاط1999)زيتوف عرفو
 استعداداتو وقدراتو مستجيبًا لميولو واىتماماتو، بما يحقؽ تنمية شخصيتو وتكامميا.

التعميمية تتيح لممتعمـ حاجتو لمتعمـ، وصياغو أىدافو  التيـ (: العممية 2000)ىماـ عرفووكذلك 
عميمية مناسبة وتقويـ نتائج تعممو ويعاونو المعمـ في تحقيؽ وتحديد مصادر التعمـ ووضع خطة ت

 ذلؾ.

 ةداخميقناعة و  ذاتية،الطالب بدافع ورغبة  بو ـويق الذي التعميمي النشاط أنو نشوان عرفووكذلك 

مما يؤدي الى تحقيؽ تنمية  لميولو واىتماماتو،  تمبيةً  ،تعمؿ عمى تنمية االستعداد و القدرات

 الثقة  ،الذات عمى االعتماد طريؽ عف مجتمعو في النشط  والتفاعؿ ،المتعمـشخصية  في 

 (.39ص  ـ، 2013،نشوافالتعميـ )  عممية  في ة المتعمـ بقدر 

 (34ص  ـ،2011)الشربيني         مزايا استراتيجية التعمم الذاتي 

 التعمـ الذاتي يعمؿ عمى مراعاة الفروؽ الفرية لممتعمميف -1
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 يف يبدأ ومتى ينتيي  وأي الوسائؿ يختار أيقرر فيو المتعمـ متى و التعمـ الذاتي  -2

 التعمـ الذاتي يعمؿ عمى تدريب المتعمميف عمى حؿ المشكالت  -3

 المتعمـ ىو المسؤوؿ عف تعممو و النتائج التي يحققيا  -4

 يوفر مصادر تعمـ وخبرات عالية الجودة  -5

 معيقات استراتيجية التعمم الذاتي 

عددًا مف  (43ص  ،ـ2002) مرعي والحيمة ، (228ص  ،ـ2008)عطية ذكر كاًل مف  
 :نذكر منيا  ستراتيجية التعمـ الذاتيالمعيقات ال

 قصور تأىيؿ المدرسيف الستخداـ تكنولوجيا التعميـ  -1

 قمة المتخصصيف في تصميـ المنيج المطموب -2

 الرياضية الجماعية  األلعابكض المواد الدراسية عال يصمح لب -3

 عمى التالميذ ضعاؼ القراءة  توصعوب -4

 ال يالئـ طالب المرحمة االبتدائية الدنيا -5

أف جميع االستراتيجيات السابقة تعتمد عمى التعمـ النشط الذي يتمحور يرى الباحث ومما سبؽ 

 حوؿ الطالب )المتعمـ( لذلؾ يجب عمينا اصالح مؤسساتنا التعميمية وخاصة التي تستخدـ

لتعزيز مدخؿ التعمـ النشط التي يطابؽ ويتوافؽ مع احتياجات المتعمميف وخاصة وفؽ شخصيتنا 

وأساليب التدريس الخاصة بنا حيث أنو ىناؾ الكثير مف الخيارات التي يمكف أف نختارىا وىذا 

ف نفكر في كتابة اقتراح أال يجوز  ويعني أف نصبح متعمميف في الفصوؿ الدراسية حيث أن

وف معرفة دقيقة لألدبيات ذات الصمة وال ندخؿ المختبر إلجراء تجربة حقيقية دوف معرفو معيف د

المنيجيات التي يتـ استخداميا في الميداف  لذلؾ تـ اختيار االستراتيجيات السابقة لما ليا مف 
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خصائص وأىمية بالنسبة لممتعمـ حيث يجب أف نمارس عممية التدريس المرتكزة عمى التعمـ 

تـ اختيار استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة، ونظرًا و القائـ عمى االدلة حيث النشط 

 ألىمية ىذه االستراتيجية وكونيا موضوع الدراسة فرف الباحث سيناقشيا بالتفصيؿ فيما بعد. 
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 المحور الثاني : استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة

 تعمم المتمركز حول المشكمة:نبذة عن استراتيجية ال -1
�أفكب ستشاتٍجٍتاال زِه تتشجى ��يصًًهب وٌعتبش ،ثوانشٌبضٍب انعهىو ٌسستذ فً انبُبئٍٍٍس

� (Grayson Wheatly) وٌتهً ٌجشٌسى �ن أكبش يٍوهى �هبُبئٍتانًُبدٌٍ ،�  تعًمحٍث

بٍئت� خالل يٍ نكور انعهًٍتانًعبسف�و ًفبهٍىان ءبُب انطالة�عهى� يسبعذة عهى�ستشاتٍجٍتاال

 مجموعة كؿ مع فكارفي األ أقرانيـ  مشاركةب لمطالب وتسمح انًعُى، ءبُب عهى انطالة�تسبعذ

 لىإيتعرضوف  الذيف. الطالب بيف المشاركة خالؿ مف اجتماعياً يتـ بناؤه  فالمعنى صغيرة، عمؿ

 الطالب عمؿ خالؿ مف باالكتشاؼ لمقياـ الطالب وىذا يدفع وذات معنى، حقيقية مشكمة مواقؼ

 فرصوكذلؾ يعمؿ عمى زيادة  ،المياـ ألداءة الطالب دافعي مف يزيد مما بعضيـ البعض مع

 (.10ص ، 2003 التفكير والميارات لدييـ )الجندي،لتنمية   المشاركة

ختمؼ كثيًرا عف استراتيجية التعمـ المتمركز تال رنيا ، فحؿ المشكالتستراتيجية الما بالنسبة أ

حؿ استراتيجية أف ىذه الفروؽ ولعؿ مف أىـ بينيا ىناؾ عدة فروؽ لذلؾ حوؿ المشكمة، 

ويتطمب مراحؿ تسعة مر بعدة مراحؿ  تختمؼ حسب المرحمة العمرية وقد تصؿ إلى تالمشكالت 

التعامؿ مع المشكمة مف خالؿ خطوات محددة ومتسمسمة ال يمكف تجاوزىا وتصمح لموقؼ 

أعـ مف و أشمؿ  التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة يجيةاستراتفبيذا يتضح أف   .تعميمي معيف

�.حؿ المشكالت استراتيجية 

 مفيوم استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة -2

  مصمميا ويعتبر ،توالرياضيا العمـو يسر تد في البنائييفر أفكا ستراتيجيةاال ذهى تترجـ
 تتكوف ىذهحيث ، مبنائيةالمناديف ل أكبر مفوىو  (Grayson Wheatly) ويتمي فجريسو 

 المتعاونة، والمجموعات التعمـ، مياـ ىيو التالية  ثالثةالرئيسية ال عناصرال مف ستراتيجيةاال
 موقؼ بأنيا المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ راتيجيةاست (ـ2010) صديؽ يعرؼو   والمشاركة



33 


 مستخدما محددة احؿر م وفؽ حميا في ويسير حقيقية، مشكمة الطالب فيو يواجو تعميمي
  .المشكمة حؿ إلي يصؿ حتى المنطقي والتفكير صاءقاإلست و البحث عمميات

 بأىداؼ العالقة ذات الفعاؿ التعمـ طرؽ مف طريقة أنيا فيعرفيا ( Kwan, 2000 ) كواف أما
 التعمـ ويتضمف المعمـ حوؿ المتمركز التعمـ ىعم تقـو التي التقميدية التعميـ طريقة مقابؿ التعمـ
 التعمـراتيجية است في التركيز يكوف حيث التعميـ وعممية المتعمميف بيف الديناميكي التفاعؿ الفعاؿ

  .المشكمة حؿ عممية عمي المشكالت حوؿ المتمركز
 لمطالب تعميمي موقؼيـ تقديتـ مف خاللو  تعميمي نمطأنيا بـ ( 2001) ديميسؿ كذلؾ يايعرفو 

 .حميا عمييـ يفيتع مشكمة ىإل ينتيي بيـ
وىي  عناصر ثالثة مفتكوف تو  البنائية النظرية أنماط أحديا بأن ) ـ2003) يالجند يايعرفكما و 
 Sharing". والمشاركة  Cooperative Groups  المتعاونة  المجموعاتو  Tasks المياـ 

 عمى تعتمد والتي البنائية النظرية اتيجياتر است إحدىأنيا  (6ص ـ،2008ايضًا يعرفيا برغوث)
 ودمجيا السابقة المعرفة ربط خالؿ مف معنى ذي فيـ صنع لممتعمـ تتيح فيي الجماعي، العمؿ
 ويقوموف الطالب، يواجييا حقيقية مشكمة بتقديـ االستراتيجية  ىذه تبدأ حيث تعممو، تـ ما مع

 اكتسابيا يتـ لتيالميارات او  المعرفة خالؿ مف ليا المناسبة الحموؿ إيجاد عمى والعمؿ بتحميميا
 الصغيرة والمجموعات المياـ، : ىي أساسية عناصر ثالثة مف االستراتيجية ىذه وتتكوف

 .والمشاركة
ببناء المعرفة وأف التعمـ يتـ مف خالؿ  يقـو ويتضح مف التعريفات السابقة أف المتعمـ ىو الذي

اوني بيف المتعمميف تقديـ مشكالت حقيقية ترتبط بحياة المتعمميف ويتضح أيضًا أىمية العمؿ التع
 يجاد الحموؿ لممشكالت التي تواحييـ.إفي 
 

 أىمية استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة -3
 المخرجات مف العديد تحقيؽلى إ ةمالمشك حوؿ المتمركز ـمالتع استراتيجية توظيؼ ميةىأ ترجع
:  يمي كما  التربوي األدباالطالع عمى  مف خالؿنستدؿ عمييا  أف يمكفالتي و  يمية،مالتع

 (.Awest ,1992:50( و)122ص  ـ،1999 عبدالحميد،(
 ةممحتم والً مح يضعوف ألنيـ المسئولية، تحمؿ ىمع بةمالط قدرة ة دازيتعمؿ عمى  -1
 .مشكالتمل
 الميارات وكذلؾ تعمؿ عمى تنمية  ،لدى الطمية الذاتي ـمالتع ـويمف تنمية ىمعتعمؿ  -2

 .رائيـآحتراـ وا خريف،اآل مع االتصاؿ مثؿ االجتماعية
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 جديدة حياتية مواقؼ في ايوتوظيف وماتمالمع تطبيؽ ىمع بةمالط قدرة ة دازيتعمؿ عمى  -3
 .المدرسة خارج

 دوف ةحماسب العمؿ ىمع ـىتعود نتيجة العمؿ ىمع والمواظبة مية،مالع اتىاالتجا تنمية -4
 .الخطأ مف الخجؿب شعور

 والوصوؿ امييموتح البيانات، جمع مثؿ ة،مالمشك لحؿ الضروريةيارات المتعمؿ عمى تنمية  -5
 .نتائجمل
 .ميةمالع األنشطة في ممشاركةثيـ لوحاثارة الدافعية لدى الطالب  -6
 .لمتعمـ المتنوعة مصادرال مف االستفادة ىمع بةمالط قدرة ة دازيتعمؿ عمى  -7
 الباحث جمؿيُ و  فترة ألطوؿ اىأثر  بقاء، حيث تعمؿ عمى وماتممعمل بةمالط ـيف مف تزيد -8

 بناء ىمع بةمالط تساعد ايأن في ةمالمشك حوؿ المتمركز ـمالتعاستراتيجية  توظيؼ ميةىأ
 .االجتماعي التفاعؿ إطار في ـيبأنفس ـيمعرفت
 في المشكمة حوؿ المتركز التعمـ استراتيجية استخداـ أىمية إلى الدراساتالعديد مف  وأشارت

 :ومنيا التعميمية األىداؼ تحقيؽ بعض
  (،ـ2008 ،برغوث ( ودراسة   (،ـ2005أحمد،  ( ودراسة ،) ـ 2002، الخميسي (دراسة
 .م( 2010صديؽ،) ودراسة
 

 خطوات)مكونات( استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة. -4
 (591ص���و،3002 زيتوف؛زيتوف،)

 الطالبمشكمة حقيقة يمارسيا  بطرحالتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة  استراتيجيةخطوات  تبدأ
لممشكمة، كما أف  التحميؿ المبدئي مف الطالبيتمكف حيث  ليا، ةمسبقمقدمات أي  بدوف

مف  الطالبيمكف  لحؿ المشكمة، مما تنفذالمعرفة والميارات التي يتـ اكتسابيا بيذه الطريقة 
ليذا النوع مف التعمـ  المزاياىذه  ، ومفطالبما تـ تعممو ودمجو مع المعرفة السابقة لكؿ  جازيا

مف خاللو دمج المعرفة المختمفة بالنسبة لممناىج األخرى،  ويسمحالدافعية، يادة ز يعمؿ عمى أنو 
، بدًءا الطالبتمبي احتياجات  والسبب في ذلؾ أف نظريات التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة

 بعممية الممارسة . نتياءً اوالتحضير و باإلعداد 
 

وانًجًىعبث���Tasksالمهام هً أساسٌة خطوات ثالثة من جٌةاالستراتٌ هذه تتكون 

كماهًمبٌنةفًالشكل،.Sharing �والمشاركة  ،Cooperative Groups ،انًتعبوَت

التالً
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 المشكلة حول المتمركز التعلم ٌوضح عناصر استراتٌجٌة (1.2) رقم شكل  

 ( م 1992 )زٌتون؛ زٌتون،

 Tasksالمهام )المشكالت(    -1

 مشػكمة بمثابػةلميػاـ افييػا  فتكػو  مة متمركػز حػوؿ المشػكال الػتعمـ مراحػؿ مػف فػي ىػذه المرحمػة 
ميػػاـ ال ىػػذه .( 261ص  ،ـ1996، الخميػػؿ) و سػػؤااًل أو استفسػػارًا  أو موقفػػًا مشػػكالً أ عمميػػة

 ذهى . ومياميـ إلنجاز  بيا يقوموف أنشطةخالؿ  مف يرالتفك عمى المتعمميف  تشجع التعميمية 
وممتعػو وذات معنػى وتشػجع  المتعممػيف  بيف لممناقشة مستحقةف تكو  يجب أف  التعميمية مياـ ال

لمشػػكمة ليػػا أكثػػر مػػف حػػؿ اـ طػػرؽ التفكيػػر الخاصػػة بيػػـ و أف تكػػوف اسػػتخدا عمػػى المتعممػػيف 
 ,Arendsد المياـ تحٍد حقيقي يدفع المتعممػيف إلػى التفكيػر )عوتدعو المتعمميف التخاذ القرار وت

مػف الحيػاه وذلػؾ عػف طريػؽ  و الطالب في ىذه المرحمة بموقؼ مشػكؿ حقيقػيجيوا، و (ـ1997
المشػػكمة كمػػا يػػرى ميػػاـ أو مشػػكالت يتطمػػب إنجازىػػا أو حميػػا وتكمػػف قػػوة الػػتعمـ المتمركػػز حػػوؿ 

ومعمومػػات  خبػػرةبمػػا لػػدييـ مػػف المتعممػػيف نشػػطة العمميػػة والتػػي يجاىػػد المشػػكمة فػػي األ أفويتمػػي 
 (.11ص  ـ،Wheatly  ،1991) ويتميعمى حميا

المهام  

Tasks 

بد ـًىعـانًج

بوَخ ـانًتع

Cooperative 

Groups 

انًشبركخ 

Sharing 

 (0شكل )
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ي الميمات والمشكالت أكميا، تقترح أدبيات البحث بعض الشروط والخصائص الواجب تولكي تؤ 
 (Wheatly, 1992, 123 يمي:    )توافرىا عند تصميـ المشكمة وىي كما 

 حباط عند الطمبة.لى اإلإأف ال تكوف مفرطة في التعقيد، فتؤدي  .1
 تشجع الطمبة عمى اتخاذ القرارات .2
 ساليبيـ البحثية لتوظيفيا في حؿ المشكمةأاستخداـ و  تحث الطمبة عمى التحري والبحث الحر .3
اقتراح التنبؤات والتفسيرات  لىإتكوف مثيرة وتشجع الطمبة عمى طرح االسئمة التي تؤدي  .4

 ذات العالقة بالحؿ.
أف تكوف قابمة لمتوسع واالمتداد وتفتح المجاؿ أماـ الطمبة لتوليد األفكار واالسئمة ومعالجتيا  .5

 باقتدار
 تسمح بالحوار والمناقشة وبالتالي تعدد األفكار واآلراء واالجتيادات .6
 ؽ ويجد فييا المتعمـ متعو عقمية.ثارة والتشويتكوف عممية بحيث تشتمؿ عمى عنصر اإل .7

 

 اـالنظ عف تختمؼ مشكمةال متمركز حوؿ ال التعمـ استراتيجية  في نجد أف مياـ التعمـ  بذلؾ
 ثـيـ ل معمومات ال يفتمقواًل لممتعمميف أ وعرضو  مفيوـال شرح وخالل مف يتـ يالذي التقميد
ىذه   تحديد معو  فشراؾ المتعمميإ وفدمعمـ بال يختارىا  مشكمة عمى ىذا المفيـو تطبيؽ
 (.Barbaram  3261996,الميمة)

 
 Cooperative Groupsالمجموعات المتعاونة -3

( طالب شرط أف يكوف 6-4في ىذه المرحمة يقسـ المتعمميف الى مجموعات صغيرة ، مف )
قؿ طالب )مرتفع ىؤالء الطالب غير متكافئيف في التحصيؿ بمعنى أف يكوف مف بينيـ عمى األ

 حؿ عمى التالميذ تشجع المتعاونة  المجموعاتمنخفض ( التحصيؿ وىذه  –متوسط  –
 Hodson, 1998, 172) .) االستقصاء في جديدة مساراتو  جديدة أفكار توليدلمشكالت و ا

المجموعة فيما بينيـ، وعمى  أفراد بشكؿ طبيعي أثناء مناقشات الطالبويحدث التعاوف بيف 
ف ىذه أرشاد ، إذ األدوار بالتوجيو واإل الفريؽ وتبادؿ حالعمؿ برو عمى ث الطالب حالمعمـ 

والعمؿ التعاوني ربما يكوف أكثر العناصر أىمية في  االستراتيجية تتبنى التعمـ التعاوني،
يساعدوف بعضيـ بعضًا  فالطالبلمشكالت الحؿ ذلؾ مف أجؿ الوصوؿ الوصوؿ الى التعمـ و 

عمقًا لممشكمة المطروحة لمحؿ .ويسمح ىذا  اآلراء وتكويف فيـ اكثرو  كاراالف مف خالؿ تبادؿ
وحرية التفكير، وزيادة القدرة والتوقع لمنجاح، يطرحوف االسئمة  التعاوف لممتعمميف بتنمية الثقة،
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راء وأفكار بعضيـ بعضًا.)كرونيؾ و روب آدونما تيديد أو تسمط داخؿ الصؼ، كما ُيقوموف 
Crunok and Ropp، 1999) 

( أف الشروط التي ينبغي توافرىا في المجموعات الصغيرة كي تكوف ـ2004وذكر مرساؿ)
 متعاونة ما يمي:

 .يجابيةاإل ةاركالمش 1. 
 .يـ بعضاً بعضمتعمميف ال بيف زالمعز  التفاعؿ 2. 
 .ينالتعاو  العمؿيتطمبيا  التي جتماعيةرات االلمميا بالمناس ستخداـالا 3. 
 .)المختمفة ت المجموعا بيف روالحوا المناقشة في كةر المشا (تالمجموعا بيف التفاعؿ 4. 
 التي نبالجوا من العديد يثمر سوف كذلإن ف التعميمي الموقف في السابقة الشروط توفر حال وفي
 :ومنيا التعميمية المواقف من هغير  عن الجيد التعميمي الموقف تميز
 .متعمميفال تحصيؿ تالمعد تفاعر وا كر،ذالت عمىرة القد يادةز  1. 
 المشكالت. حؿرات ميا نمو 2. 
 .التعمـ حوذاتي نال الحافززيادة   3.
 .متعمميفال بيف يجابيةاإل تالعالقانمو  . 4 

 .زيادة ثقة المتعمـ بذاتو 5. 
 انخفاض المشكالت السموكية بيف المتعمميف. 6. 
 ني.التعاو  العمؿ داخؿ ال تنمو إال   التي جتماعيةرات االالميا مف العديد اكتساب 7. 
 الصؼ داخؿ ةنالمتعاو  ت المجموعا مف مجموعة كؿ وصوؿ عند تنتيي ال  التعمـ ميمة فوأ
نات مكو  مف واألخير الثالث فالمكو  إلى النتقاؿا عمينا يحتـ ذاوى بيا، خاص حؿ إلى
 .ستراتيجيةاال
 Sharingالمشاركة    -3

 حيث المشكمة وؿالمتمركز ح التعمـ استراتيجية نات مكو  مف األخيرة المرحمة فالمكو ذا ى يمثؿ
 روتدو  تالمجموعا باقي عمى الحموؿ يذهل بيا توصموا التي طرائؽوال حموليـ رض المتعمميفيع

 .كبيرة واحدة مجموعة إلى الصؼ يتحوؿ حيث المعمـ، قيادة تتح بينيـ فيماات المناقش



38 


ساليب المستخدمة في الوصوؿ لحؿ الحموؿ واأل لجميععمى تعميؽ الفيـ لذلؾ تعمؿ الحوارات 
زيتوف،  ،عمى تنمية الفكر وتفسيراتو العقمية )زيتوف النقاشاتالمشكالت حيث تعمؿ  ليذه

 (.104-103ـ، ص 1992
 ما لتقديـ كافياً  وقتاً طاء المتعمميف إع ةر ضرو  عمى Wheatly, 1991, p.21 ))كدؤ وي

 وافياً  شرحاً  مجموعة كؿ أفراد يقدـ بحيث ليـ المعمـاىا طأع التي لممياـ حموؿ مف إليو توصموا
ر تدو  ونرف مختمفة حموؿل اتالمجموع توصؿ حتماليةال نظراً و  إليو، توصموا لماات المجموع لبقية

 .ممكناً  ؾذل فكا إذا بينيـ فيما التفاؽ ا مف وعن إلى لموصوؿ اتالمجموع بيف اتالمناقش
أثر المناقشة الجماعية حديد تاىتمت ب( التي De Grave  ،2001)دراسة عميو وىذا ما أكدت
، حيث كمية الطب فياألولى  الدراسية في السنة الطالبتحصيؿ  عمىالمشكمة المتمركزة حوؿ 

 فيماً كثر وف أنو يكالذيف يناقشوف المشكمة قبؿ دراستيا فرف الطالب عند دراسة نص معيف نو أ
 يصبحوف أكثر اجتياداً  وىكذامزيد مف المعمومات حوؿ ىذه المشكمة الاكتساب وذلؾ مف خالؿ 

أىمية المشاركة في المناقشات  ـ(، التي تناولت1994آخريف )وىذا ما تؤكده دراسة جاف و 
الصفية مع المعمـ في تعميؽ العالقات الرياضية في ضوء استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ 

لى عدد مف المعايير التي إاالبتدائية . وقد خمصت ىذه الدراسة المشكمة لمتعممي الفرقة الثالثة 
 يمكف االلتزاـ بيا عند إدارة المناقشة بيف المتعمميف ىي :

 عمى المعمـ أف يمارس ميمة تسييؿ االتصاؿ بيف المتعمميف-1
 يساعد عمى صنع معنى لحموؿ المتعمميف-2
 أثناء المناقشة يجمس المعمـ بيف المتعمميف ويعمؿ عمى تشجيع الطالب -3
مجموعتو بناًء عمى المالحظة  متعمـ يوضح الحؿ الذي توصمت إليو وؿأ المعمـ ختاريأف -4

 الدقيقة .
ساسي مف المشاركة يتمثؿ في أف يتعمـ المتعمميف يوضح المعمـ لممتعمميف أف اليدؼ األ-5

 بعضيـ مف بعض.
 أف يعود المعمـ متعمميو عمى االستفاده مف وقت االنتظار الذي يعطيو ليـ  -6
 يتـ اختيار المتعمميف الذيف ليـ حموؿ جديدة-7
 ىداؼ المشاركة ىو مناقشة الحموؿ المختمفة والبديمة المقترحة لممشكمة مفأيكوف أحد -8

 (.46-36ص ـ، 1994خروف، آو  ، المتعمميف ) جاف
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  ذلك ىإل يريش كما المتمركز حول المشكمة  التعممخطوات سير التدريس في نموذج 
 (م2003ي، الجند(

 الرئيسية باألفكار رتبطةمال األسئمة بعض بعرض ـ المعمـ يقو  حيث سبقةمال عرفةمال تحديد 1-
 .السبورة عمى المتعمميف آراء سجؿوي لمدرس
 ( (6 -4مف وعاتجمم في التالميذ بتقسيـ كذلؾ العمؿمجموعات  بتحديد عمـمال ـيقو  2-

 .نشاط وأ تجربة المياـ وىذه المياـ قد تكوف سؤاؿ أو عمييـ يوزعمتعمـ و 
 . الحوار عمى المجموعات تشجيعو  المجموعات مالحظةرشاد و واإل وبالتوجي عمـمال ـيقو  3-
 توصمت التي الحموؿ و النتائج  بعرضمجموعة  كؿ ـتقو  يماتمال أداء مف االنتياء بعد 4-
ـ يقو  الدرس نياية فيو  ختمفةمال العمؿ وعاتمجمبيف  اجتماعي حوارخالؿ  مف ذلؾو   إلييا
 .صحيحة عممية بصورةمفيـو ال بعرض عمـمال

 مميزات استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.-5

 مف  ذكرىا كالً   المزايا والخصائص مف بمجموعة المتمركز حوؿ المشكمة   التعمـ نموذج يتميز
 (،ـ 2003) والعتيبي الحذيفي (،ـ2003) (، الجنديـ2007) أبو جادو ونوفؿ (،ـ2006)الغناـ

 وذلؾ ألف ىذا النوع مف التعمـ يعتمد عمى حؿ المشكمة  (ـ2007 )زيتوف  (،ـ2010 )الشمراني 
 :يمي فيما بعض ىذه المزايا  صيتمخ كنيم

 نى لممتعمميف.مع ذاتأو  اجتماعياً  مةىا تعتبر مشكمة وأ أسئمة وس حوؿالدر  تنظيـ 1-
 جمعو  ضو الفر  فرضو  شكمةمال تحديدالؿ خ مف االستقصاء ميارة عمىالمتعمميف  يتدرب 2-
 .التعميماتو   االستنتاجاتوؿ الى موصل عموماتمال
 نمو عمى ساعدموعات العمؿ الصغيرة التي تجوف ىو السمة الرئيسة وذلؾ مف خالؿ مالتعا -3

 .االجتماعي العمؿ ميارة
 . ةممي وأ مة مشك صورة فيالمحتوى تعمؿ عمى تقديـ  4-
 وابتكار طريقة لحميا .  شكمةمال في عطاةمال عموماتمال بتحميؿالمتعمميف  ـيقو  5-
 .لممشكمة محتممة  حموال فيضعو ألنيـ   ،التعميـ أثناء ةيسئولمالالطالب  تحمؿ 6-
 تسمح بطريقة ،شكمةمال تصميـ ميارة عمى يعتمد االستراتيجية   بيذه التدريسمحور  7-

 فتوحمال الحر بالبحث
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 .اليومية الحياة مواقؼ في ويتعممون ما تطبيؽـ و استخدا فيالمتعمميف  ثقةنمو  عمى النموذج يركز -8
 . السمبية اتىاالتجا مفيعدؿ ىذا النموذج  -9

 ى.أخر  مشكالت فيواجيو  عندمانجازىـ إ وأ أدائيـ طريؽ عف التالميذ تعمـ يـيتق يتـ -10
 .عمـمال مف تسمط قيود ودوفوف دالتعبير  في حريةالب الطالب يشعر  11-
 ، يحدثحميـ لطريقة مبرر منيـ يطمب عندما ذلؾو   نشاطيـ في ير التفك عمى التالميذ يشجع -12

 .التفكير  ىمستو  ارتفاع ىإل ىذا يؤدي  ،شاركةمال أثناء وأ نةو تعامال المجموعات عمؿ أثناء ذلؾ
 

 : في تكمف لمطالب بالنسبةة االستراتيجية أىمي أف الباحث ٌرىسبؽ  ما عمى بناء
 يالتعاونو  الجماعي العمؿ تعزيز . 
  الطالب لدى المختمفةارات ميال تنميةالعمؿ عمى . 
 مستوياتيـ اختالؼ عمى مشاركةاتاحو الفرصة لجميع الطالب بال . 
التعمـ عممية أثناء المتعة مف جو إضفاء . 

 لية التغمب عمييا.آتحديات توظيف استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة و  -6
 نيـ تعودوا عمى الطرؽ االعتيادية.، ألةصعوبة قبوؿ المعمميف الستراتيجيات غير مألوف-1
 لمتدريس. يخوؼ المعمميف مف عدـ السيطرة عمى الوقت الفعم-2
 مكانات المتاحة.ارنة مع اإلقمتعددة وكبيرة م مكاناتإلى إاالحتياج -3

 أليات التغمب عمى التحديات السابقة .
قاـ الباحث بالتخطيط والتنفيذ والتقويـ لكافة مراحؿ االستراتيجية دي األوؿ حلمتغمب عمى الت -1
عمى  كتاب الصؼ الحادي عشر ومف ثـ عرضوعداد دليؿ المعمـ لموحدة الثالثة مف إوكذلؾ  ،

 ميفالمحك
 دقيقة لمحصة 40 يلمتغمب عمى التحدي الثاني يتـ تقدير الوقت المخصص لمتدريس بحوال-2
ض الميارات بصورة ميمات)مشكالت( عحدي الثالث قاـ الباحث بصياغة بلمتغمب عمى الت -3

  حقيقية وواقعية.
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 شبكات الحاسوب :  المحور الثالث

 مفيوم شبكات الحاسوب: -1
نيا شبكة مكونة مف مجموعة الحواسيب )عمى أـ( ب2007الحمامي والعاني) كاًل مف  عرفيا
مع بعضيا البعض لتمكيف المستخدميف مف التواصؿ فيما بينيـ بيدؼ يتـ ربطيا ف( يقؿ اثناأل

 والتي تكوف متوفرة عند البعض مف المصادر المتوفرة  تبادؿ المعمومات والمشاركة في
نيا وصؿ أ( بـ2008خروف )آخر. كما ويعرفيا عيسى و البعض اآلالمشتركيف وغير متوفرة عند 

 مادية  أو أكثر مف أجؿ تبادؿ المعمومات وىذه العممية تحتاج الى أجيزة حاسوب جيازي
 البيانات مف المرسؿ الى المستقيؿ .وبرامج ووسط ناقؿ لتوفر عممية نقؿ 

 

تخداـ إحدى تقنيات نظـ االتصاالت ويعرفيا الباحث عمى أنيا " نظاـ لربط جيازيف أو أكثر باس
مف أجؿ تبادؿ المعمومات والموارد والبيانات المتاحة لمشبكة مثؿ الطابعة أو البرامج التطبيقية أيًا 

 كاف نوعيا وكذلؾ تسمح بالتواصؿ المباشر بيف المستخدميف .
 

 :أىمية شبكات الحاسوب -2

واألىميات التي يمكف أف نستفيد منيا أو نحصؿ عمييا مف خالؿ ىناؾ العديد مف الفوائد 
واألىميات كما الفوائد استخداـ شبكات الحاسوب حيث يمكف في ىذا المجاؿ ذكر العديد مف 

 يمي:

يستطيع مشاركة طرفيات غالية الثمف مثؿ الطابعات حيث تستطيع كؿ الحواسيب استخداـ  -1
 .نفس الطابعة

 أو البيانات المختمفة بيف المستخدميف بدوف استخداـ األقراص المرنة Data ستطيع نقؿ الػن-2
    FDD.   إف نقؿ الممفات عمى الشبكة يخفض الوقت الالـز لنسخ الممفات عمى األقراص

 .ومف ثـ نسخيا إلى حاسوب آخر

ستطيع جعؿ برامج معينة مركزية مثؿ الممفات المالية والحسابات، فمعظـ المستخدميف قد ن-3
يحتاجوف الستخداـ نفس البرنامج أو الولوج إلى نفس المعطيات معًا، وبالتالي فيـ يستطيعوف 

 .العمؿ بشكؿ متزامف وبدوف ضياع الوقت
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ستطيع إجراء عممية النسخ االحتياطي بشكؿ تمقائي وكامؿ وبذلؾ توفر الوقت وتضمف بأف ن -4
 .كؿ عممؾ آمف

تساعد الشبكة الموظفيف عمى سرعة وسيولة االتصاؿ فيما بينيـ وذلؾ باستخداـ بعض  -5
و برامج المحادثة سواء كانت المحادثة الكتابية او بالصوت  ياإللكترونالبرامج مثؿ البريد 

 والصورة وغير ذلؾ مف وسائؿ االتصاؿ المختمفة الحديثة
جميع االجيزة  فيكف مدير الشبكة مف التحكـ تمأي دارة مركزية اإل ىيالشبكة ما يميز ىـ أ -6

والمستخدميف وموارد الشبكة عف طريؽ السيرفر )السيرفر ىو جياز ذو امكانيات ىاردوير عالية 
يمكننا بما عميو مف تطبيقات مف خدمة المستخدميف فى مشاركة موارد الشبكة وايضا التحكـ 

مميزات اليامة فى الشبكة بشكؿ عاـ وفى يضا مسألة تأميف البيانات والمعمومات مف الأبيا( و 
عطاء الصالحيات لممستخدميف عمى ) االجيزة إيضا فيستطيع مدير الشبكة أدارة مركزية اإل

الخ( كؿ عمى حسب حاجتو لوظيفتو فقط وىذا يقمؿ بأمر …. والتطبيقات والطابعات واالنترنت
كثير مف  فيوء االستخداـ قد تأتى بسبب س التيصابة بالفيروسات اهلل تعالى مف خطر اإل

 .األحياف
مف فوائد الشبكة امكانية مشاركة التطبيقات بدال مف تنزيميا عمى كؿ جياز فيمكف تنزيؿ  -7

فقط ويكوف عميو كؿ البيانات والمعمومات وعند جياز  الرئيسيالتطبيقات عمى السيرفر 
يضا يستعرض كؿ المعمومات أالمستخدـ واجية بسيطة لمبرنامج فقط يدخؿ بيا كؿ البيانات و 

خروف بدوف الحاجة لتنزيؿ البرنامج كامال عنده وبيذا لـ نعد يدخميا اآل التيالتى عمى البرنامج 
 .البرنامج كامال عمى كؿ جياز  بحاجة لتنزيؿ

فى الشبكة يمكف عمؿ سيرفر لمشاركة الممفات وىذا  : لشبكات مشاركة المعموماتاأىمية  -8
ىو سيرفر مخصوص لسيولة تبادؿ الممفات والمعمومات بيف االجيزة عمى و  file server يسمى

  .الشبكة ويكوف عميو برنامج حماية قوى لمنع انتشار الفيروسات
وفي النياية يرى الباحث أف كؿ ما ذكر سابقًا عف األىمية والفوائد ضروري لممستخدميف 

يـ عمى استخداـ شبكات وألصحاب المؤسسات التعميمية حيث تعمؿ ىذه الفوائد عمى حث
 الحاسوب لتوفير الجيد والوقت في تبادؿ المعمومات .
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 :ساسيةمكونات شبكات الحاسوب األ-3

عتبر شبكات الحاسوب القاعدة األساسية لمعمؿ الجماعي والتواصؿ داخؿ أّي مؤسسة، وأكبر ت 
شبكات حاسوب نموذج عمى الشبكات ىي شبكة اإلنترنت العمالقة التي ىي عبارة عف مجموعة 

متصمة مع بعضيا البعض. وقد تكوف شبكات الحاسوب عبارة عف شبكة داخمية تخص شركٍة 
أو مؤسسة ما، أو أف تكوف شبكة عامة كشبكة اإلنترنت مثاًل، ولكؿ نوع مف األنواع خصائصو 

مدير  ولكؿ مستخدـ عبر الشبكة خصوصية معينة يعمؿ مف خالليا عمى الشبكة، بحيث يمنح
 .تواصؿ عمى األسس اإلدارية والتسمسؿ اإلداري بالترتيبالالصالحيات وذلؾ لضماف  الشبكة

 ـ(. أىـ ىذه المكونات ونذكر منيا ما يمي:2007حيث  ذكر الحسني، داود )
أجيزة حاسوب: وىي األجيزة المراد عمؿ الشبكة بيا، فتكوف الشبكة مكونة مف عدد مف -1

 .األجيزة تسمى أجيزة الزبوف
ساسي لعمؿ الشبكة، حيث تتصؿ بو وىو الجياز الرئيسي واأل :(Server) الخادـجياز  -2

جيزة األخرى، ويتصؼ جياز الخادـ بالكفاءة العالية مف حيث مساحة الذاكرة الكبيرة، كؿ األ
وكذلؾ المساحة التخزينية، حيث يتـ تخزيف عميو قاعدة البيانات األساسية ومعمومات االتصاؿ 

أخرى تحتاج ليذه الكفاءة، ومف أىـ المياـ التي يقوـ بيا الخادـ ىي، التحكـ بالشبكة ومعمومات 
في العمميات التي تتـ عبر الشبكة، ومنح الصالحيات المختمفة لألجيزة األخرى وذلؾ باستخداـ 

 .أنظمة وبرامج متخصصة
وكرت الشبكة ىو  ( Network interface Card) وىي اختصار لػ :(NCI) بطاقة شبكة-3
لى حم قة الوصؿ بيف جياز الكمبيوتر وسمؾ الشبكة، ومف ميامو األساسية: العمؿ كوسيط مف وا 

الشبكة، حيث يقوـ كرت الشبكة بتحضير وتجييز البيانات مف الجياز لبثيا عبر الشبكة، ومف 
ـّ يقوـ بررساليا عبر الشبكة،  تختمؼ مواصفات كرت الشبكة حيث لكؿ كرت شبكة رقـ خاص و ث

 . يتكرر، يأتي مف الشركة المصنعةوفريد ال  بو
سمكي أو ال سمكي(: وىناؾ العديد مف أنواع األسالؾ أىّميا: األسالؾ  وسط ناقؿ لالتصاؿ )-4

 النحاسية بنوعييا المجدولة والمحورية، وتختمؼ عف بعضيا في سرعة نقؿ البيانات
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حسب جودتيا، وتستخدـ لوصؿ الشبكات في شقة واحدة أو مبنى واحد، لكف لممسافات البعيدة  
 نحتاج لأللياؼ البصرية.

ولكؿ جياز مف ىذه األجيزة وظيفتيا  Hub والمجمع Repeater والمكرر switch محوؿال-5
لشبكة خالؿ الخاصة، وتعمؿ في طبقة معينة مف الشبكة سواء مف الطبقات الفيزيائية أو عبر ا

 .االتصاؿ
 :أنواع شبكات الحاسوب -4

الى ظيور  مما أدى الحاسوب، مع تزايد الحاجة لمفوائد التي يمكف تحقيقيا مف خالؿ شبكات
 .أنواع الشبكات إلى ـ(2011)كساسبة  حيث قسـ كاًل مف العاني،وأشكاؿ متعددة منيا   أنواع
 : نواع كما يميألى ثالثة إحسب معيار سعة المنطقة الجغرافية   -1
وىي الشبكة التي تمتد أو تغطي    local area networks(LANالمحمية ) اتالشبك -أ

منطقة صغيرة نسبيًا مثؿ بناية أو مجموعة أبنية  وىي تتكوف مف مجموعة مف الحواسيب 
خرى المرتبطة بعضيا مع بعض مف خالؿ كابؿ أو أكثر وتتميز ىذه الشبكة واألجيزة األ

 جيزة المستخدمة فييا الموجيات والمجمعات .رساؿ مف األعالية وقمة األخطاء عند اإلة العبالسر 
ظيرت ىذه الشبكات المترامية  wide area networks( WANالشبكات المترامية ) -ب
د في الشبكات المحمية حيث أف الشبكة المترامية تغطي منطقة واسعة جالقصور الذي و  بعد

نسبيًا مقارنة مع الشبكة المحمية وتستخدـ ىذه الشبكات في نقؿ كـ كبير مف البيانات اضافة 
لكتروني ولكف سرعة النقؿ لمبيانات قميمة حيث أنيا تحتاج الى اجيزة لى خدمات البريد اإلإ

 جيزة المتباعدة عف بعصيا البعض.لتالئـ العدد الكبير مف األضافية إووسائط ربط ومعدات 
  Metropolitan area network(MANقميمية()شبكات المنطقة الحضرية)اإل  -ج

ىذه الشبكة مف الناحية الجغرافية أكبر مف الشبكة المحمية وأصغر مف الشبكة الواسعة أي في 
 البيانات .حدود مدينة وتتميز بالسرعة العالية في نقؿ 
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 حسب معيار دور كل حاسوب في توفير خدمات الشبكة .-2
 (Clinet / Server networks الخادم / المستخدم )  اتشبك -أ

 وا لديؿ مفي ىذا النوع مف الشبكات يؤدي الحاسوب أحد دوريف، اما دور الخادـ الذي يتيح ك
مف مصادر لمشتركي الشبكة، أو دور المستخدـ وىو الحاسوب )الحواسيب( التي تستفيد نت 

 المصادر التي يوفرىا الخادـ.
 (peer to peer networksشبكات النظير لمنظير ) -ب

في ىذا النوع مف الشبكات يمكف لجميع الحواسيب أف تمعب دور الخادـ و المستخدـ بنفس 
خرى ويمكف أػف بقـو  مؿ كخادـ يوفر الخدمات لألجيزة األالوقت بحيث أف حاسوب يع

خرى ليذا تمتاز ىذه الشبكة بأف جميع الحواسيب تقـو الحاسوب بطمب خدمة مف الحواسيب األ
 بوظائفيا بنقس القابمية والمسؤولية.

 :ىيكمية شبكات الحاسوب-5
،م1008وآخرون) عٌسى ذكروكذلؾ  و(7002)سشحبٌ  ،�وداود جعفش انحسًُ، كاًل مف  ذكر

الشكؿ الييكمي حسب طريقة ربط الحواسيب والمكونات المادية لمشبكة أف   (100-598صص
 كما يمي:

نقطة مركزية واحدة تسمى المحوؿ أو في كافة أجيزة الشبكة  ربطيتـ و : الييكمية النجمية -1
 ؿ لكؿ جياز مع النقطة المركزيةقالمجمع وذلؾ مف خالؿ كابؿ مست

  

 
حمقة مغمقة  : في ىذا الشكؿ اليندسي مف الربط يتـ توصيؿ األجيزة بشكؿالييكمية الحمقية-2

ويتـ انتقاؿ المعمومات مف  يسبقو  الذي يميو والذيبكؿ جياز توصيؿ حيث يؤمف كابؿ الربط 
ف ذلؾ يؤثر رجيزة فحد األأذا تعطؿ إخالؿ الكابؿ اما باتجاه عقارب الساعة أو عكسيا ولكف 

 لشبكة. عمى ا
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مع بعضيا البعض بواسطة  : في ىذه الييكمية ترتبط جميع األجيزة تسمسمياً ةيالييكمية الخط-3
شارات كابؿ رئيسي يسمى العمود الفقري ويتـ اغالؽ نيايتي الكابؿ بممانع يقـو بامتصاص اإل

 التي تصمو 
 
 
 
 
     

في الشبكة مباشرة مع   في ىذا النوع مف الييكمية يتـ ربط كؿ جياز :الييكمية الشبكية-4
مستقؿ ولكف عند حدوث أي عطؿ في أي جياز أو   بواسطة كابؿ اجيزة األخرى فييجميع األ
 ال يؤثر عمى عمؿ الشبكة.  ف ذلؾركابؿ ف

 
 
 
 

 
 
 

 تعقيب عمى الطار النظري:
بعد استعراض االطار النظري ، حدد الباحث الميارات المعرفية وكذلؾ الميارات العممية لمتعامؿ 
مع شبكات الحاسوب وكذلؾ حدد خطوات تنفيذ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة 

 المشاركة (. –الكجموعات المتعاونة  –والمتمثمة في المراحؿ الثالث وىي) طرح الميمة 
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 الثالث صلالف
 الدراسات السابقة
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 الدراسات السابقة
 

 موضوع تناولت التي السابقة الدراسات باستعراض مجموعة مف الفصؿ ىذالقد قاـ الباحث في 
 تمثمت المختمفة والتي  مصادرال خالؿ مف ى ىذه الرسائؿعم وذلؾ مف خالؿ االطالع الدراسة،

 وذلؾ ،)اإلنترنت( ومواقع العممية والمجالت الدوريات في المنشورة واألبحاث العممية الرسائؿ في
 اىتمت دراساتيا من فكاف الدراسة عينة عمى وتطبيقيا الدراسة أدوات إعداد في منيا ستفادهلال

 .المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ اىتمت باستراتيجية وأخرى (البنائية النظريةبالتعمـ النشط )
 ثالثة كما ٌلً:  اورمح إلى الدراسات هذه بتقسٌم الباحث قام قدلو
دراسات متعمقة  :نياً ثا ، المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ باستراتيجية المتعمقة الدراسات :أوالً   

ثـ  ثالثًا: الدراسات المتعمقة بتنمية ميارات شبكات الحاسوب. ،بالتعمـ النشط )النظرية البنائية(
 .الدراسة ىذه مع لممحور ونمقار جراء ا  و  محور، كؿ عمى التعميؽبعد ذلؾ 

 :ت كما يميالدراسا ليذه عرض يمي وفيما
 

 أوًل: الدراسات المتعمقة باستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 م(2010)دراسة نصراهلل  -1

 ميارات التعامؿ لتنمية المحاكاة أسموب عمى قائـ محوسب برنامج بناء إلى الدراسةسعت 
، االختبار التحصيمي في تمثمت والتي الدراسة أدواتباعداد  الباحث قاـ، حيث الشبكات مع
 في الطالب عدد نظرا لقمة، الشبكات مع التعامؿ لميارات المالحظة بطاقة إلى اإلضافةب

 قسـ عمى طالب الواحدة المجموعة نظاـ طبؽ حيث قصدية عينة الباحث اختار الواحدة الشعبة
وىي  مناىج ثالثة الباحث استخدـ حيث والتطبيقية المينية العمـو مجتمع في كمية الشبكات
 لبناء  :البنائي المنيجوكذلؾ  الثانية الوحدة محتوى لتحميؿ : التحميمي الوصفي المنيج
 المحوسب البرنامج أثر لدراسة ذلؾو  التجريبي المنيجو المحاكاة  عمى القائـ المحوسب البرنامج

 بيف فروؽ وجود الدراسة نتائج أظيرتحيث  ،الشبكات مع التعامؿ بعض ميارات تنمية في
، وكذلؾ المعرفي لالختبار البعدي والتطبيؽ القبمي التطبيؽ في المجموعة طالب درجات متوسط

 والتطبيؽ القبمي التطبيؽ في المجموعة طالب درجات متوسط بيف فروؽ وجودأكدت عمى 
 .لبطاقة المالحظة البعدي
  و(0202) انشهراًَ دراسة  -2



49 


 في المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية استخداـ أثر إلى التعرؼ عمى الدراسةسعت 
 الباحث اعتمدحيث  االبتدائي، السادس الصؼ طالب لدىىا نحو  واالتجاهالرياضيات  تدريس
 حيث االبتدائي، السادس الصؼ طالب مف عينة عمى تودراس الباحث وطبؽ التجريبي، المنيج

 درست تجريبية إحداىما مجموعتيف إلىالعينة  تقسيـاختيار العينة بطريقة قصدية وكذلؾ تـ  تـ
 االعتيادية بالطريقة درست ضابطة واألخرى ،المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجيةبطريقة 

 مقياس إلى إضافة (، والفيـ التذكر) األوليف ممستوييفل ار تحصيمياختب لباحثحيث استخدـ ا
 متوسطات بيف فروؽ وجود إلى الدراسة وتوصمت وبعديًا، قبمياً  وذلؾ الرياضيات نحو لالتجاه
 المجموعة لصالح االتجاه ومقياس االختبار مف كؿ في والتجريبية الضابطة المجموعتيف درجات
راسة وكذلؾ أوصت الد المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية باستخداـ درست التي التجريبية

بضرورة االىتماـ والتركيز عمى نموذج ويتمي في عممية التدريس لما لو مف نتائج وفوائد تعود 
 .عمى الطالب أثناء الدراسة

 
 و(0228)ثرغىد دراسخ -3

 المشكمة عمى حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية استخداـ أثرالتعرؼ عمى  إلى الدراسةسعت 
استخدـ حيث   ،بغزة األساسي السادس الصؼ لطالب التكنولوجيا في الميارات بعض تنمية

 المالحظة وبطاقة االختباروالتي تمثمث في  الدراسة أدوات ببناء وقاـ التجريبي، المنيج الباحث
 المجموعة لصالح فروؽ وجود إلى الدراسة وتوصمت وكذلؾ اختار الباحث العينة بطريقة قصدية

 بعض تنمية في أىمية لو المشكمة حوؿ المتمركز تعمـال استراتيجية أف استخداـ بمعنى التجريبية
 التكنولوجيا معممي بتدريل دورات عقدكما وأوصت الدراسة ب الطمبة لدى الميارات التكنولوجية

 ..التكنولوجية الميارات تطبيؽ في المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ استخداـ استراتيجية كيفية عمى
 

 و( 0228)شبرةدراسة  -4

 في المشكالت حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسةسعت 
 التفكير و التعمـ وأنماط المعرفي تحصيميـ عمى اإلعدادي الثاني الصؼ لطالب العمـو تدريس
 التحميمي المنيج ىما منيجيف الباحث، حيث طبؽ العموـ مادة نحو اتجاىاتيـ كذلؾ و لدييـ

 الثاني الصؼطالب  مف دراسةمل عينةال الباحث ، حيث اختارالتجريبي المنيجكذلؾ و 
 اتجاه مقياس تحصيمي، اختبار، وكذلؾ قاـ باعداد أدوات الدراسة والتي تمثمث في)اإلعدادي

 الدراسة أدوات توطبق، وتجريبية ضابطة لمجموعتيف العينة الباحث قسـحيث  ،(العموـ نحو
 طالب درجات متوسطي بيف فروؽود وج إلى الدراسة وتوصمت ، ةالدراس عينة عمىًا وبعديًا قبمي
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 بواسطة تدريسيا تـ التي التجريبية المجموعة لصالح وذلؾ والتجريبية الضابطة المجموعتيف
وكذلؾ أوصت الدراسة بضرورة استخداـ ىذه  المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية

 .تحصيؿ الطالباالستراتيجية لما ليا مف أىمية كبيرة عمى 
 
 م(2002) مقاط دراسة -5

 تحصيؿ عمىضوء نموذج ويتمي  يف ح مقتر نامج بر  أثر إلى التعرؼ عمى الدراسةسعت 
 اليندسي التفكير وتنمية المنخفض التحصيؿذوات  ومف المرتفع التحصيؿمف ذوات  طالبات ال

ـ ااستخدقامت الباحثة ب حيث ،المنخفض التحصيؿوذوات   المرتفع التحصيؿ لمطالبات  ذوات
 فيد سةر مد في األساسي الثامف الصؼ تطالبا مفعينة الدراسة انت وك التجريبي، جالمني

 قسمت العينة و  تـ اختيارىا بطريقة قصدية حيث غزة يةير بمد ت لمبنا االبتدائية  حالصبا األحمد
 التحصيؿ في حدىماأ يفر اختبا مفراسة الد ت أدوانت وتكو  طة وضاب تجريبية مجموعتيف إلى
 :اآلتية جالنتائ إلى الباحثة ت وتوصم اليندسي، لتفكيرفي ا خرواآل سيراالد
 التجريبية المجموعة تطالبا تجار د يطمتوس بيف إحصائية اللة دذات  فروؽ وجود  -1

 سفر د الالتي (ةطالضاب المجموعة تطالبا تجار ود نامج المقترح (البر  سفر د الالتي)
 المجموعة لصالح  اليندسي التفكير رواختبا التحصيؿ راختبا في التقميدية(  ريقةطبال

وكذلؾ أوصت ىذه الدراسة عمى ضرورة استخداـ ىذه االستراتيجية كاستراتيجية  التجريبية
 .مساندة في التعميـ

 م( 2005) حمادة دراسة-6

 تنمية في المعدؿ البنائي ويتمي نموذج استخداـ فاعمية عمى أثر التعرؼ إلى الدراسةسعت 
حيث  االبتدائية، المرحمة طالب لدى الرياضيات في اإلبداعي والتفكير المشكالت حؿ ميارة

 فروؽ وجود إلى الدراسة وتوصمت الدراسة، أدواتبناء ب قاـثـ  التجريبي، المنيج الباحث استخدـ
 كبيرة أىمية لو البنائي ويتمي نموذج استخداـ أفوىذا يدلؿ عمى  التجريبية، المجموعة لصالح 

 .الرياضيات في اإلبداعي والتفكير المشكالت حؿ ميارة تنمية في
 
 م(2002) الخميسي دراسة -7

 والتعمـ البنائي لمتعمـ ويتمي نموذج مف كؿ استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسةسعت 
 لدى االبتكاري والتفكير العمـ عمميات وميارات التحصيؿ تنمية في المعنى ذي باالستقباؿ
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، مادة في االبتدائي الخامس الصؼ طالب  وقاـ التجريبي، المنيج الباحث استخدـ حيث العمـو
 العمـ، عمميات مياراتل مقياس تحصيمي،ال ختباروالتي تمثمث في اال الدراسة أدوات برعداد
 إلى الدراسة وتوصمت الدراسة، عينة عمى قيمايطبحيث تـ ت االبتكاري، التفكير اختباروكذلؾ 
 لصالح المعنى ذي باالستقباؿ والتعمـ البنائي لمتعمـ ويتمي نموذج مف لكؿ فروؽ يوجد أنو نتائج

 لما باالستقباؿ والتعمـ ويتمي نموذجذلؾ اوصت الدراسة بضرورة استخداـ  التجريبية، المجموعة
 .االبتكاري والتفكير العمـ عمميات وميارات التحصيؿ تنمية في كبير أثرمف  ليما

 
 م(2000)الحذيفي دراسة -8

 حوؿ المرتكز التعمـ باستراتيجية التدريس فاعمية مدى عمى التعرؼ إلى الدراسةسعت 
 الثاني الصؼ طالبات لدى العمـو مادة نحو واالتجاه الدراسي التحصيؿ تنمية في المشكمة
 العمـو في تحصيمي اختباركذلؾ إعداد و  التجريبي المنيجباستخداـ  الباحث، حيث قاـ المتوسط
تـ اختيارىـ  فصوؿ أربعة مف مكونة عينة عمى وطبقيما االتجاه لقياس واستبانة التحصيؿ لقياس

 الضابطة المجموعة يمثالفاف آخر ف وفصال التجريبية المجموعة  يمثالفف فصالبطريقة قصدية 
بكؿ  الدراسي التحصيؿ ةتنمي عمى كبيًرا تأثيًرااالستراتيجية  ليذه أف إلى الدراسة وتوصمت
وكذلؾ اوصت الدراسة بضرورة  العموـ نحو االتجاه تنمية في فاعميتيا وكذلؾ المختمفة بمستوياتو

 .استخداـ ىذه االستراتيجية لما ليا مف أىمية وفائدة في عممية التحصيؿ
 
 (و9111 (سالم دراسة -9

 في المشكمة حوؿ المرتكز التعمـ استراتيجية فاعمية أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة سعت ىذه
 اً منيج الباحث استخدـ، حيث العموـ مادة في التعاوني العمؿ نحو واالتجاه التحصيؿ تنمية
 ،(اتجاه مقياس تحصيمي، اختبار)التي تمثمث في   الدراسة أدواتعداد رب قاـكذلؾ  ،اً تجريبي
 توصمتمف النتائج التي و  األساسي، التعميـمرحمة  طالب مف قصدية عينة عمى طبقيماحيث 
 التعمـ استراتيجية أفوىذا يدلؿ عمى  التجريبية، المجموعة لصالح فروؽ وجودلييا إ الدراسة
 مادة في التعاوني العمؿ نحو واالتجاه التحصيؿ تنمية في فاعمية ليا المشكمة حوؿ المرتكز
 .العمـو

 باستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.األول المتعمقة  المحور دراسات عمىتعميق 
 

 : وأهذافهب انذراسخ أغراض  1-
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 استراتيجية تناوؿ منيا ف األىداؼ، مف مجموعة باالستراتيجية المتعمقةالسابقة  الدراسات تناولت

 جرسوف)العالـ  إلى نسبة ويتمي عمييا استراتيجية أطمؽ مف ومنيا المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ

 (، برغوتـ2010دراسة الشيراني ) مثؿ  الدراسة ىذه مع تماماً  يشترؾ ذا وى ،(ويتمي

(، الحذيفي ـ2002)الخميسي  (،ـ2005حماده)  (،ـ2007مقاط) (،ـ2008(، شارب)ـ2008)

ثر استخداـ أ، إال أف الدراسة الحالية ىدفت الى التعرؼ عمى (ـ1999(، سالـ)ـ2000)

المشكمة في تنمية ميارات التعامؿ مع الشبكات في مادة المتمركز حوؿ استراتيجية التعمـ 

 لدى طالب الصؼ الحادي عشر.  المعمومات تكنولوجيا

 : الدراسة في المستخدم المنيج- 2
 التجريبي المنيج استخداميا في التي ػأجريت الدراسات جميع مع الحالية الدراسةتشابيت  قدل
، إال أف بعض الدراسات استخدمت باالضافة الدراسات مف النوع ىذاطبيعة  ناسبي كمنيج

( والتي استخدمت المنيج ـ2008لممنيج التجريبي مناىج بحثية أخرى مثؿ دراسة شارب )
 ( التي استخدمت المنيج البنائي كمنيج بحثي ثالث.ـ2010التحميمي وكذلؾ دراسة نصراهلل )

 
 : انذراسخ أداح 3 - 

 مدراسةالمستخدمة ل داةاأل في التي ػأجريت الدراسات جميع مع الحالية الدراسةتشابيت  قدل
 (،ـ2008(، شارب)ـ2008)(، برغوتـ2010) الشيراني دراسة مثؿالمتمثمة في االختبار و 

 (ـ1999(، سالـ)ـ2000الحذيفي) (،ـ2002)الخميسي(، ـ2005(، حماده)ـ2007) مقاط
 مقياس ستبانو،االاستخدمت  التيالتي أجريت و  الدراسات بعض معالدراسة الحالية  واختمفت
 . اتجاه

( في استخداـ ـ2010(، نصراهلل)ـ2008) وكذلؾ اتفقت الدراسة مع دراسة كاًل مف برغوت
 بطاقة المالحظة كأداة ثانية في الدراسة. 

 
 : وعينتو الدراسة مجتمع 4- 

 مف عينة عمى نفذ الدراسة مف فمنيـ ،وعينتيا الدراسة مجتمع في السابقة الدراسات تباينت قدل
نفذ  خرآ ،(ـ2008)(، برغوتـ2010) الشيراني دراسةالسادس االبتدائي مثؿ  الصؼ طالب
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 ،(ـ2000الحذيفي) طالب الصؼ الثاني االعدادي مثؿ دراسة مف عينة عمى الدراسة
ساسي مثؿ طالب الصؼ الثامف األ مف عينة عمى نفذ الدراسةومنيـ مف  ـ(2008)شارب
طالب المرحمة االبتدائية مثؿ مف  عينة عمى نفذ الدراسة(، منيـ مف ـ (2007مقاط دراسة

طالب الصؼ  مف عينة عمى نفذ الدراسةومنيـ مف  (ـ1999سالـ) (،ـ2005) دراسة حمادة
طالب  مف عينة عمىنفذت ، إال أف الدراسة الحالية (ـ2002)الخميسيالخامس مثؿ دراسة 
 الصؼ الحادي عشر.

 

 المتعمقة بتنمية ميارات شبكات الحاسوب.: الدراسات نيًا ثا


 ,Omer, Petec & liker) 0997) دراسخ عًر وثٍتك وانكر – 0

 تحصيؿ عمى المشكالت وحؿ بالكمبيوتر المحاكاة أثر ىمدراسة إلى معرفة الدسعت 
دى ل الكيمياء نحو واالتجاىات العممي التفكيررات ميا عمى وكذلؾ الكيمياء مبحث في الطالب
الدراسة وكذلؾ تـ اختيار  في التجريبي المنيجوف الباحث اتبعحيث  الثانوية، المرحمة طالب

حيث تـ تقسيـ العينة الى مجموعتيف  ، التاسع الصؼ طمبة مف قصديو بطريقة  عينةال
 التحصيمي، االختبار في تمثمت أدواتراسة الد ستخدمتا ضابطة ،مجموعة و تجريبيتيف 

وأظيرت  المنطقي، التفكير عمى القدرة واختبار االتجاىات، واختبار التفكير،رات ميا واختبار
 وفي التحصيؿ في عالية نتائج أعطت المشكالت حؿ وطريقة المحاكاة طريقة أف الدراسة نتائج
 النتائج فكانت االتجاىات يخص فيما أما ،االعتيادية بالطريقة مقارنة العممي التفكيررات ميا
 التجريبية بالمجموعة مقارنة الحاسوبية المحاكاة استخدمت التي لممجموعة عالية قيمة ذات

 أو المعتادة بالطريقة عممت التي والمجموعة المشكالت حؿ طريقة استخدمت التي األخرى
حيث أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ والتركيز عمى استخداـ طريقة المحاكاة وحؿ  التقميدية

 اء.المشكالت عمى تحصيؿ الطالب في الكيمي


 م(2002)دراسة البعموجي -2
سعت الدراسة إلى معرفة مدى أثر برنامج مقترح عمى صفحة اإلنترنت لتدريس مساؽ 
شبكات الحاسوب لطمبة قسـ الحاسوب جامعة األزىر بغزة  وأثره عمى تحصيؿ الطمبة، 
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تقسيـ حيث اتبع الباحث المنيج التجريبي وكذلؾ تـ اختيار العينة بطريقة قصدية، حيث تـ 
العينة الى مجموعتيف األولى تجريبية والثانية ضابطة، حيث قاـ الباحث ببناء االدوات التي 

بعدي(، حيث أظيرت النتائج فاعمية استخداـ  -تمثمت في االختبار التحصيمي ) قبمي
البرنامج المقترح لتدريس مادة شبكات الحاسوب ، كذلؾ أظيرت النتائج وجود فروؽ بيف 

الطمبة الذيف درسوا مف خالؿ صفحة اإلنترنت والذيف درسوا بالطريقة  متوسطي تحصيؿ
التقميدية لصالح المجموعة التجريبية، وأيضًا أظيرت النتائج وجود فروؽ بيف متوسطي 
تحصيؿ الطمبة المتفوقيف الذيف درسوا مف خالؿ صفحة اإلنترنت والذيف درسوا بالطريقة 

وكذلؾ أظيرت النتائج وجود فروؽ بيف متوسطي  التقميدية لصالح المجموعة التجريبية،
تحصيؿ الطمبة غير المتفوقيف الذيف درسوا مف خالؿ صفحة اإلنترنت والذيف درسوا 
بالطريقة التقميدية لصالح المجموعة التجريبية. وبناًء عمى ما تقدـ مف نتائج أوصى الباحث 

 نت إلى التعميـ .بأف تيتـ الجيات المسئولة عف التعميـ بردخاؿ تقنية اإلنتر 
 

 (و0222)  دراسخ انُجبهٍٍ -3

 المعممات الطالبات تحصيؿ عمى( Web CT) برنامج أثرسعت الدراسة الى التعرؼ عمى 
دـ حيث استخ ،نحوىا واتجاىاتيف اإلسالمية بالجامعة التربية بكمية التعميـ تكنولوجيا مساؽ في

  تجاهاال ومقياس تحصيمي اختبار ببناء الباحثحيث قاـ  ،في الدراسة لتجريبيا المنيج الباحث
 العينة  ـيقسحيث تـ ت القصدية بالطريقةحيث تـ اختيار العينة  التعميـ، تكنولوجيا وسائؿ نحو
 اإلحصائية المعالجات تطبيؽ وبعد ضابطةتجريبيتاف وواحدة  ثالث مجموعات اثنتاف إلى

 في فروؽ وجودكذلؾ و  التجريبية، المجموعة لصالح التحصيؿ في فروؽ وجود لنتائجأظيرت ا
 في فروؽ وجود وعدـ التجريبية، المجموعة في التحصيؿ مرتفعات الطالبات لصالح التحصيؿ
 المجموعتيف بيف داللو ذات فروؽ وجود وعدـ التحصيؿ، منخفضات لمطالبات بالنسبة التحصيؿ

حيث أوصت   التعميـ في التكنولوجيا وسائؿ نحو االتجاه في الضابطةالمجموعة و  تيفتجريبيال
( في الدراسة لما لو مف أثر عمى تحصيؿ Web CTالدراسة بضرورة استخداـ وتطبيؽ برنامج )
 الطالبات المعممات في مساؽ التكنولوجيا.
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 (م2006) يُصىر دراسخ -4

اليندسي  التحويؿ ميارات تنمية في محوسب برنامج أثرالتعرؼ عمى  إلى الدراسة سعت 
 حيث التجريبيكذلؾ المنيج و  البنائي المنيج الباحث واستخدـ بغزة، العاشر الصؼ طالب لدى
 اليندسي، التحويؿ ميارات لقياس اختبار في تمثمت والتي الدراسة ببناء أدوات الباحث قاـ

 مف قصدية عينة الباحث واختار منطقية، متسمسمة خطوات وفؽ  المقترح المحوسب والبرنامج
والثانية ضابطة  تجريبية األولى مجموعتيف إلى عينة الدراسة ـيقستـ تو  العاشر، طالب الصؼ
 التحويؿ ميارات تنمية عمىالمحوسب  لمبرنامج أثر وجود إلى الدراسة توصمتوفي النياية 

 .العاشر الصؼ طالب لدى اليندسي
 
 (و2009) سعىد دراسخ أثى -2

 بعض لتنمية المحاكاة أسموب عمى يعتمد تقني برنامجالتعرؼ عمى أثر  إلىراسة الدسعت 
 أعد ليذا الغرض و  بغزة،  التاسع الصؼالب ط لدى العمـو منيج في المعرفةراء و  مارات  ميا

وكذلؾ  الطالب، ودليؿ المعمـ ودليؿ المعرفةراء و  ما راتميا وقائمة تحصيمي اختبار الباحث
حيث تـ اختيار  ،الدراسة في التجريبي والمنيج والبنائي التحميمي الوصفي المنيج الباحث اتبع
حيث تـ تقسيـ العينة الى  التاسع الصؼ طمبة راسة مفالد عينة وتكونت  قصديو بطريقة  عينةال

 البعدي االختبار في فروؽ جودو  النتائج أظيرتو  ضابطة، واألخرى تجريبية إحداىمامجموعتيف 
حيث  التجريبية المجموعة لصالحالضابطة و  التجريبيةتيف المجموع طمبة درجاتطي متوس بيف

أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ والتركيز عمى استخداـ البرامج القائمة عمى اسموب المحاكاة 
 لتنمية ميارات ما وراء المعرفة .

 
 (و0229( دراسخ انجًبل -6

 إنشاءرات ميا لتنمية المحاكاة أسموب عمى يعتمد محوسب برنامج بناء إلىراسة الد سعت
 الباحثة واتبعت البرنامج، ىذا وفعالية الحاسوب معمـ إعداد شعبة طالب لدى الحاسب شبكات

أدوات الدراسة والتي تمثمت في  الباحثة أعدتليذا الغرض و  التجريبي، شبو المنيج راستيا د في
 واختبار الحاسوب، شبكة إلنشاء الالزمةرات الميا لتحديد صيفتالمخ ءاآر  الستطالع استبانة

 تقسيـ القصدية، حيث تـ بالطريقة حيث تـ اختيار العينة  مالحظة، بطاقةكذلؾ و  تحصيمي
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 يتـ ضابطة الثانيةو  المحوسب، البرنامج تستخدـ تجريبية ىمااحدإ مجموعتيف إلى الطالب
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج أشارت وقد التقميدية، بالطريقة معيا التعامؿ
 في التجريبية المجموعة لصالح الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة طالب درجات متوسط
 درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجودكذلؾ و  المعرفي، التحصيمي االختبار
 بطاقة تطبيؽ في التجريبية المجموعة لصالح الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة طالب

حيث أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ و التركيز عمى استخداـ  المياري لألداء المالحظة
 البرامج القائمة عمى اسموب المحاكاه لتنمية ميارات الشبكات.



 (و0200)يبظً  أثى دراسخ -7

 المفاىيـ اكتسابفي  الحاسوبية المحاكاة استخداـ أثر التعرؼ عمى إلى اسةر الد سعت
ببناء  الباحثةقامت ليذا الغرض و  بغزة، التاسع الصؼ طمبة لدى بالتكنولوجيا الكيربية تاوالميار 
 ،الدراسة  في التجريبي المنيج الباحثة استخدمتكذلؾ و  مالحظة، وبطاقة تحصيمي اختبار

ف إحداىما اشتممت عينة الدراسة عمى مجموعتيو  ،لمدراسة  قصديو بطريقة عينةالحيث تـ اختيار 
 يمتوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد بأنو النتائج أظيرت ضابطة واألخرى تجريبية

 الكيربية اتر والميا لممفاىيـ المعرفي االختبار فيوالضابطة  التجريبيةتيف المجموع طمبة درجات
 درجات يمتوسط بيف  إحصائية داللة ذات فروؽ توجدكذلؾ و  التجريبية، المجموعة لصالح
 لصالح الكيربية والميارات المالحظة بطاقة فيوالضابطة  التجريبيةتيف المجموع طمبة

حيث أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ و التركيز عمى استخداـ المحاكاه .التجريبية المجموعة
 الحاسوبية في تعميـ الطالب الميارات والمفاىيـ التكنولوجية. 

 
 
 

 .الثاني المحور دراسات عمىتعميق ال
 : وأىدافيا الدراسة أغراض  1-



57 


الحالية إلى تنمية ميارات التعامؿ مع الشبكات مف خالؿ تطبيؽ  الدراسة سعت
 اتفقت ليذا طالب الصؼ الحادي عشر بغزة، استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة لدى

استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في  توظيؼفي  السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة
 الكيربية تاوالميار  المفاىيـ كتسابال( ـ2011ماضي) أبو دراسة مثؿ المختمفة، الميارات تنمية

 ودراسة أبو السعود الحاسب شبكات إنشاءرات ميا لتنمية (ـ2009الجماؿ) ودراسة بالتكنولوجيا
 تنميةل (ـ2006ودراسة منصور) ـالعمو  منياج في المعرفةراء و  ما راتميا لتنمية (ـ2009)

 مساؽ في المعممات الطالبات تحصيؿل (ـ2005النباىيف)ودراسة  اليندسي التحويؿ ميارات
لتنمية تحصيؿ طمبة قسـ الحاسوب في مادة  (ـ2002ودراسة البعموجي) التعميـ تكنولوجيا

تحصيؿ التنمية في  ,Omer, Petec & liker) 1992والكر) وبيتؾ عمر الشبكات ودراسة 
 .الكيمياء نحوواالتجاه  التفكير رةمياتنمية  كذلؾالكيمياء و  مبحثالطالب في لدى 

  
 : الدراسة في المستخدم المنيج 2- 

المستخدـ حيث استخدمت  المنيج في السابقة الدراسات بعض معالحالية  الدراسةتشابيت  قدل
(، ـ2011ماضي ) أبو مثؿ دراسة  الدراسات، مف النوع ىذا ناسبي كمنيج التجريبي المنيج

 ـ1992والكر) وبيتؾ دراسة عمر  (،ـ2002دراسة البعموجي) (، ـ2005) دراسة النباىيف
(Omer, Petec & liker,  مع دراسة  المستخدـولكف اختمفت الدراسة الحالية مف حيث المنيج

، فيما تقاطعت مع بعض التجريبي شبو المنيجت استخدم( التي ـ2009( كاًل مف الجماؿ
 سعود مثؿ دراسة أبو التجريبي والمنيج بنائيوال التحميمي الوصفي الدراسات في استخداـ المنيج

 البنائي المنيج استخداـ في خرىاأل دراساتالمع  الدراسة الحالية تقاطعت بينما( ـ2009)
 (.ـ2006) منصور دراسة مثؿ التجريبيوالمنيج 
 : الدراسة أداة 3 - 

ميا ألدوات الدراسة )االختبار المعرفي وبطاقة استخدا في الحالية  الدراسةتشابيت  قدل
 مع دراسة لمدراسة )االختبار(  األولى األداة في حيث اشتركت الدراسات معظـ معالمالحظة( 

 (، دراسة النباىيفـ2006) منصور دراسة  (،ـ2009) سعود دراسة أبو (،ـ2011ماضي ) أبو
 Omer, Petec) ـ1992والكر) وبيتؾ (، دراسة عمرـ2002(، دراسة البعموجي )ـ2005) 
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& liker,المالحظة فقد اشتركت الدراسة الحالية  وىي بطاقة الثانيةألداة الدراسة  بالنسبة ، أما
 استخدمت التي الدراسات بعض مع ( واختمفت الدراسة الحاليةـ2011ماضي ) أبو مع دراسة 
 بعض الدراسة معىذه  ( وكذلؾ اختمفتـ2009(مثؿ دراسة الجماؿ لمدراسة كأداة االستبانة
 .(ـ2005)  مقياس االتجاه مثؿ دراسة النباىيف اعتمدت  التي الدراسات

 
 : وعينتو الدراسة مجتمع 4- 

منيـ مف  أف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة حيثفي  وعينتو الدراسة مجتمعلقد اختمؼ 
 (، دراسة أبوـ2011ماضي) أبومثؿ دراسة  التاسع الصؼ طمبةنفذ الدراسة عمى عينة مف 

مثؿ دراسة  العاشر الصؼ طالبنفذ الدراسة عمى عينة مف ومنيـ مف  ،(2009l) سعود
  النباىيفطمبة الجامعات مثؿ دراسة نفذ الدراسة عمى عينة مف ، ومنيـ مف (ـ2006) منصور

طالب المرحمة نفذ الدراسة عمى عينة مف ومنيـ مف  ،(ـ2002)ودراسة البعموجي (، ـ2005)
 .,Omer, Petec & liker) ـ1992والكر) وبيتؾ عمرالثانوية مثؿ دراسة 

 : تعقيب عام عمى الدراسات السابقة ثالثاً 
 من خالل اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة وجد ما يمي:

 دمت المنيج التجريبي .خجميع ىذه الدراسات است  -1
جريت عمى المرحمة االبتدائية أو االعدادية أاختمفت مجتمعات الدراسات السابقة فبعضيا   -2

 أو الثانوية أو المعمميف قبؿ الخدمة.
ومنيا ما غمب الدراسات استخدمت العينة القصدية أاختمفت العينات في الدراسات السابقة ف  -3

 (.ـ2010طبقت عمى المجتمع كاماًل مثؿ دراسة نصراهلل)
 –مقاييس اتجاه   -اختبارات تحصيميةتنوع أدوات البحث في الدراسات السابقة  فشممت   -4

 وأدوات أخرى ليا عالقة بالموضوع . -بطاقة مالحظة 
 ويتفؽ لمدراسة، كأدوات الدراسات السابقة االختبارات معظـالدراسة الحالية كما  استخدمت  -5

 مع التعامؿ المعرفي لميارات الجانب الختبار قياس الدراسات في استخدامو تمؾ مع الباحث
 شبكات الحاسوب. 
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 الطريقةمع  المستخدمة االستراتيجية لمقارنة التجريبي المنيجالدراسة الحالية  استخدمت  -6
 .ميارات التعامؿ مع شبكات الحاسوب تنميةوذلؾ ل ،االعتيادية

الوحدة  تدريس في الخطوات المعمـ المقترح لتوضيح دليؿفي استخداـ  الحالية الدراسةاتفقت  -7
 لمتدريس لممعمـ دليالً السابقة التي استخدمت  الدراسات بعض مع  االتصاؿ(الثالثة )شبكات 

 .حوؿ المشكمة المتمركز التعمـ الستراتيجية وفقاً 
 في المتمركز حوؿ المشكمة )التعمـ النشط(  التعمـ أىمية عف السابقةراسات الد نتائج كشفت -8

لمطالب في الفصؿ  الكبيرة عداداأل مشكمة عمى والتغمب التعميمية العممية مخرجات  تحسيف
 .الدراسي

 التي النتائج في الحالي البحث مع الباحث تناوليا التي السابقةالدراسات معظـ اتفقت قدل
أىمية استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة  أثبتت حيث الباحث إلييا توصؿ

 .في تنمية ميارات التعامؿ مع شبكات الحاسوب لدى طالب الصؼ الحادي عشر
ؿ ض)أي أف عمتلممج اقتصاديًا ومعيشياً  مستقرة ظروؼ فيطبقت  السابقة الدراسات معظـ -9

 مف الكثيرالطالب  واجو حيث راسة،الد عينةوؼ الطالب بظر  مقارنةمف األوضاع الحالية( 
 الذي الجديد المنياج تحدياتو ، المستمر بال حدود لكيرباءا انقطاع مثؿ المعيقاتالمشاكؿ و 

مور بسبب البطالة الذي يتعرض لو أولياء األ ضغطكذلؾ الو  يطبؽ ألوؿ مرة عمى الطالب
 .وقمة العمؿ والحصار المفروض عمى قطاع غزة

 السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين الختالف أوجو:  رابعاً 

 . وأىدافيا الدراسة أغراض 1-
الدراسة الحالية أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في تنمية  تلقد تناول

ميارات التعامؿ مع شبكات الحاسوب لدى طالب الصؼ الحادي عشر حيث أف موضوع 
 .الخصوص وجو عمى السابقة الدراسات مف في أىٍ  يطرح لـ الدراسة 

 ته.وعٍُالدراسة  يجتًع  2-
تتشابو  لـ وبذلؾ طالب الصؼ الحادي عشر بغزة مف وعينتو الحالية  الدراسة تمثؿ مجتمع

 .السابقة الدراسات مف أىٍ  مع الدراسة الحالية 
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 . الدراسة في المستخدم المنيج 3-
  اختلفتحٌث التجرٌبً المنهج الحالٌةالدراسة استخدمتلقد السابفةالدراسات بعض عن

 والمنهج التحلٌلً الوصفًالمنهج وهً مناهج ثالثة أو  فقط منهجٌن استخدم منهامنالتًو

 ، منيا مف استخدـ المنيج شبو التجريبي. التجرٌبً والمنهج البنائً
 .الدراسة  أداة -4

 لقد استخدمت الحالٌة )اوداألالدراسة المعرفًت  بذلك وهً ) المالحظة وبطاقة االختبار

الدراسات مع تختلف  والتً السابقة معظم أداة أداة أو فقط االختباراستخدمت أو االستبانة

 مقٌاساالتجاهأواستخدمتمقٌاسالدافعٌة.

 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة:
لقداستفادالباحثمنالدراساتالسابقةفًعدةجوانبمنها:

 .البحث موضوع اختٌار -1
 .البحث لموضوع المناسبة األدوات اختيار -2
 .البحث موضوعالمستخدمة في  اإلحصائية المعالجة أساليب اختيار -3
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 الطريقة والجراءات

لإلجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة إلجػػراءات الدراسػػة التػػي اتبعيػػا الباحػػث  اً الفصػػؿ عرضػػيتنػػاوؿ ىػػذا 
لمجتمػػػع الدراسػػػة  الدراسػػػة، ووصػػػؼ ىػػػذه لمػػػنيج الدراسػػػة المتبػػػع فػػػي اً ووصػػػف، واختبػػػار فروضػػػيا
 األدوات والتأكػػد مػػف صػػدؽأدوات الدراسػػة،  إعػػدادوأسػػموب اختيارىػػا، وكيفيػػة  والعينػػة المسػػتخدمة

جراءات تنفيذ الدر وثباتيا  الدراسة.في كذلؾ المعالجات اإلحصائية المستخدمة  اسة،، وا 

 :   منيج الدراسة
 الدراسة ما يمي: لمنيجاستخدـ الباحث وفًقا حيث         

 تجريبي :ال. المنيج 0

التجريبي ذو تصميـ المجموعتيف ويقصد بو إجراء التجربة  اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج
 بعدي.قياس قبمي، و قياس عمى مجموعتيف مف األفراد، وذلؾ باستخداـ 

 :التصميم التجريبي سوف يكون كما يمى

 قياس بعدي     باستراتيجية التعمـ حوؿ المشكمة معالجة قياس قبمي  المجموعة التجريبية :

 قياس بعدي     الطريقة التقميدية         معالجة         قياس قبمي  الضابطة: المجموعة

 :الوصفي التحميمي . المنيج2

)شبكات  الثالثة الوحدة محتوى لتحميؿ الدراسة ىذه في الوصفي المنيج استخداـ تـحيث 
 مياراتب قائمة لمحصوؿ عمى وذلؾ  في كتاب  التكنولوجيا  لمصؼ الحادي عشر، االتصاؿ (
 وتحديد الوحدة بتحميؿ الباحث قاـ حيث ،الثالثة الوحدة في الواردة الحاسوب شبكات مع التعامؿ
 المحكميف مف مجموعة عمى عرضيا تـ ،بعد ذلؾو الحاسوب  شبكات مع التعامؿ ميارات

تـ اعتمادىا بعد ذلؾ  ثـ إضافة أو حذؼ مف التعديالت بعضجراء إ تـ حيثوالمختصيف 
المالحظة  بطاقةإعداد كاًل مف  في اعتمادىا تـ والتيالحاسوب  شبكات مع كميارات  لمتعامؿ
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المتمركز  التحصيمي حيث تعممت المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية التعمـ واالختبار
 .حوؿ المشكمة أما المجموعة الضابطة فقد تعممت بالطريقة التقميدية

 مجتمع الدراسة :
مديرية المنطقة جميع طالب الصؼ الحادي عشر بمدارس مف خالؿ مجتمع الدراسة لقد اعتمد الباحث 

 ـ(.2017 -2016الدارسيف لمنيج تكنولوجيا المعمومات الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي )الوسطى 

 عينة الدراسة:
 أ. العينة الستطالعية:

إحدى تـ اختيار  ستطالعيةاالدراسة، تـ تطبيقيا عمى عينة أدوات ثبات صدؽ و لمتحقؽ مف 
العشوائية بالطريقة  البلعاويالثانوٌةللبنٌنمف مدرسة فتحي حادي عشرالالُشعب مف الصؼ 

 ،  وتـ استثناءه مف عينة الدراسة.( طالب35قواميا )

 :ب. عينة الدراسة

قصديو وىي مدرسة فتحي البمعاوي الثانوية لمبنيف والتي عشوائية اختيار عينة الدراسة بصورة تـ 
ف تشرؼ عمييا وزارة التربية والتعميـ بمديرية الوسطى، وذلؾ لتسييؿ إجراءات الدراسة، وأل

عب الصؼ الحادي عشر اختيار شعبتيف مف شُ  تـالباحث يعمؿ معمـ في ىذه المدرسة، و 
تحديد تـ و ( عامًا، 17-16وىـ طالب تتراوح أعمارىـ ما بيف ) ،عشوائيةالقرعة البطريقة 

  ،التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة باستراتيجيةوالتي ستدرس  ( طالباً 35بواقع ) يةالتجريبالمجموعة 
 يبيف  الالحؽ، والجدوؿ والتي ستدرس بالطريقة التقميدية ( طالباً 35بواقع ) الضابطةوالمجموعة 

 المجموعتيف التجريبية والضابطة.  في عدد أفراد عينة الدراسة 









المجموعةالتجرٌبٌةوالضابطةوالنسبةالمئوٌةلهاكالًمنعددالطالبفً:(4.1جدول)
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 المجموع المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الصف الحادي عشر

 21 41 41 العدد

 %011 %11 %11 النسبة المئوية
 





سوفٌكونبعدي - قبلً قٌاس مع والضابطة التجرٌبٌة للمجموعتٌن التصمٌمالتجرٌبً(:4.2جدول)

:كماٌلى

 القياس البعدي طريقة المعالجة القياس القبمي مجموعتي الدراسة

المجموعة 
 التجريبية

 الميارتاختبار لقياس 
 وبطاقة مالحظةالمعرفية 
 الميارات العممية لقياس 

باستراتيجية التعمـ 
المتمركز حوؿ 

 المشكمة

اختبار لقياس الجوانب 
النظرية وبطاقة 
مالحظة لقياس 

 الميارية ب نالجوا

المجموعة 
 الضابطة

اختبار لقياس الجوانب 
النظرية وبطاقة مالحظة 

 الميارية ب نالجوالقياس 

المعالجة بالطريقة 
 التقميدية

اختبار لقياس الجوانب 
النظرية وبطاقة مالحظة 

 الميارية ب نالجوالقياس 
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ميارات التنمية من أجل لوحدة التعامل مع شبكات الحاسوب التصميم التعميمي الالزم 
لستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة لدى طالب الصف  فقاً و المعرفية والعممية 

 (4.2رقم ) شكل لحادي عشر

 

  
 (4.2رقم ) شكل      

 ولقد اختار الباحث ىذا التصميـ  لما لو مف مميزات كثيرة ومنيا ما يمي:

 أسس ونماذج عمؿ محددة.أف ىذا التصميـ التعميمي يقوـ عمى  -

 جراءات تـ التحقؽ مف صدقيا وثباتيا.ا  يطبؽ في ىذا التصميـ مراحؿ و  -

 يتـ في ىذا التصميـ تسميط الضوء عمى المخرجات التعميمية التي يتـ التوصؿ ليا -

تـ تصميميا  في ىذا التصميـ يتـ مالحظة تفاعؿ الطالب مع المواقؼ التعميمية التي -
 .مسبقاً 

 التصميم السابق من الخطوات التالية : نموذج ويتكون
 
 
 

تحلٌل

تصمٌم

تطبٌقتطوٌر

تقوٌم
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 أول: مرحمة التحميل:

 .تحميؿ خصائص المتعمميف-1

 :يحيث وجد الباحث مف خالؿ تحديد خصائص المتعمميف ما يم

 يمتمؾ جميع الطمبة ميارات التعامؿ مع الحاسوب- أ

 يقدر جميع الطمبة العمؿ التعاوني والجماعي - ب

 تحميل خصائص البيئة التعميمية واإلمكانات المتاحة. -7

حيث وجد الباحث مف خالؿ تحميؿ خصائص البيئة التعميمية واإلمكانات المتاحة  في 
 المدرسة وحد الباحث أف البيئة التعميمية يتوفر فييا ما يمي:

 عدد مناسب مف الحواسيب -أ

 مكاف مناسب لمعمؿ لتنفيذ االستراتيجية   -ب

 LCDتوفر مجموعة مف الوسائؿ التعميمية مثؿ الموحة الذكية و جياز   -ت 

 :تحميل المحتوى-4

أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة حيث تيدؼ ىذه الدراسة الى تحديد 
 .في تنمية ميارات التعامؿ مع شبكات الحاسوب

 التحميل: وحدةتحديد  -

التي يجب التي اعتمدت الدراسة الحالية عمى قائمة مف الميارات المعرفية والميارات العممية 
يجب توافرىا في الوحدة الثالثة )شبكات االتصاؿ( لكونيا االنسب في تحقيؽ ىدؼ الدراسة 

قاـ الباحث بنحميؿ المحتوى بناًء حيث  الدراسة ىي الدرس ىذهووحدة التحميؿ المتبعة في 
 توافر الميارات السابقة في كؿ درس مف دروس الوحدة. عمى

 تحديد عينة التحميل: -

 لمصؼ الحادي عشر المعمومات عينة التحميؿ مف كتاب تكنولوجياتحديد تـ 
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 :تحديد فئات التحميل -

العناصر الرئيسية أو الثانوية التي يتـ وضع وحدات التحميؿ فييا، فئات التحميؿ ىي عبارة 
غيرىا، والتي يمكف وضع كؿ صفة  درس أو فقرة، أوسواء كانت كممة أو موضوع أو قيـ، أو 

 (.62ص  ـ،1987ساسيا. )طعيمة، أعمى ؼ يتصنيتـ الالمحتوى فييا و ذلؾ مف صفات 

 :أداة  تحميل المحتوى

الى  باالضافة  تقويـ المناىجة في المستخدمبأنو أحد االساليب  توىتحميؿ المحيقصد باداة 
 بيدؼ تطويرىا. وذلؾاالساليب األخرى 

 :التحميل صدق أداة  . 0

 ممحتوى، "الصدؽ يشير إلى المدى الذي يقيسلتحميؿ الداة أيعتمد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ 
 (.261ـ ،  ص2009 فيو االختبار ما وضع لقياسو" )المنيزؿ،

عمى التمييز بيف األداء  اً والصدؽ ال يقيس سمة جانبيو بؿ يقيس صفو محددة، ويكوف قادر   
 القوي واألداء الضعيؼ في السمة أو الخاصية.

في  األداة  ـ عرضتصدؽ االداة عمى صدؽ المحكميف، حيث  فيـ االعتماد يحيث  
ف الصدؽ الظاىري وذلؾ لمتأكد مالمختصيف الخبراء و  ولية عمى مجموعة مفورتيا األص
 ( .3) رقـمحؽ بنودىا. م جمبع داة ومراجعةلأل

 تعديمو حسب اتفاؽ المحكميف.منو  وفي ضوء ذلؾ قاـ الباحث بتعديؿ ما طمب

 :ثبات أداة التحميل . 7

ثبات عبر الزمف حيث قاـ  األوؿداة قاـ الباحث باستخداـ نوعيف مف الثبات األحديد ثبات لت
أسبوعيف مف التحميؿ األوؿ  بعد مرة ثانية تقريباً برعادة تحميؿ محتوى الصؼ الحادي عشر 

شخاص حيث قاـ أحد الزمالء برعادة التحميؿ مرة أخرى، تـ كما قاـ باستخداـ الثبات عبر األ
 االتفاؽ بيف التحميميف.و االختالؼ حساب نقاط 
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  ستخدـ المعادلة اآلتية:نحساب معامؿ الثبات)معامؿ الثبات ىولستي( ل

 (178ص  ـ، 1987 )طعيمة،

 ثبات الداة =  

 حيث أف : 

 االتفاؽ تشير الى عدد فئات  : ق

 عدد فئات المحمؿ االوؿ. تشير الى  : 0ن

 فئات المحمؿ الثاني.  تشير الى عدد : 7ن

 الدراسية. ةمحتوى الوحدلنقاط االتفاؽ واالختالؼ بيف التحميميف  يبيف (4.3)الجدوؿ رقـ 

االختالفبٌنالتحلٌلٌناألولوالثانًنقاطاالتفاقو:(4.3جدول)

 التحميل
نقاط 
 التفاق

نقاط 
 الختالف

مجموع 
 النقاط

معامل 
 الثبات

 %9101 61 6 13 التحميل األول والثاني لمباحث

 %1404 61 01 11 الثانيتحميل الباحث والمحمل 
 

%( وىي نسبة 86.65ف متوسط معامؿ الثبات  )أداة التحميؿ أيتضح مف خالؿ ثبات  
 التحميؿ تـ تحديد قائمة المفاىيـ والميارات.التي ظيرت في  نتائجالمقبولة، وبناًء عمى 

 :مرحمة التصميم ثانيًا:

 تي .لمرحمة بعدة خطوات تمثمت في اآلقاـ الباحث في ىذه القد 

 ؽ 2
 2+ن1ن
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 ة واألبحاث التربوية، وكذلؾ االطالع عمىبعض الكتب والدراسات السابق االطالع عمى 
االطالع عمى دراسات تتعمؽ  ، وكذلؾالتربوي المتعمؽ بموضوع الدراسة األدب

 التعمـ المتمركز حوؿ حؿ المشكمة . تاستراتيجيا
  المتعمقة السابقة األبحاث عمى االطالع خالؿ مف لمدراسة النظري اإلطار إعداد 

 السابقة الدراسات استعراضو  التربوي، األدبطالع عمى وكذلؾ باإل الدراسة بموضوع
 ،التعامؿ مع الشبكات وميارات التدريس، استراتيجيات ميدافىذا ال في أجريت التي

 .الحالية الدراسة في منيا واالستفادة
 

لما سيتـ تنفيذه في ىذه الدراسة، حيث قاـ الباحث بتصميـ ما يمـز  وضع الباحث تصوراً 
 مي:يلتنفيذ الدراسة الحالية كما 

 تصميم دليل المعمم:-0

( والذي يبيف خطوات تعمـ ميارات التعامؿ مع  6صمـ الباحث دليؿ المعمـ ممحؽ) - أ
والذي يحتوي عمى عدد مف  الشبكات وفقًا الستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة

 : اآلتية العناصر عمىيا من درس كؿ يشتمؿالدروس والتي 
 مدرسل عنوافال  
 مدرسل العامة األىداؼ  

 مدرسل الخاصة األىداؼ 

 المستخدمة واألدوات الوسائؿ  

 لممبحث التعميمي المحتوى  

 استخداميا المقترح التعميمية والوسائؿ المصادر 

 التجربة تنفيذ  إجراءات 

 البنائي والختامي التقويـ 

 تصميم نقاط التفاعل: -7

شكاؿ التفاعؿ أترتكز الدراسة الحالية عمى مبادئ النظرية البنائية والتعمـ النشط، لذلؾ اختمفت 
نفذىا الباحث في ىذه الدراسة، حيث اشتمؿ تفاعؿ المعمـ مع الطالب عمى أسئمة  التي

لميارات الشبكات وكذلؾ التنوع الحركي والمفظي والتعزيز، في حيف  ةثرائيإنشطة أتحفيزية و 
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تمثؿ تفاعؿ الطالب مع المعمـ في تنفيذ خطوات استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة، 
وأيضا توفر في تنفيذ الدراسة الحالية تفاعؿ الطالب مع الطالب مف خالؿ العمؿ التعاوني 

 ومشاركة المجموعات.

 :المستخدمة لمواد التعميميةتصميم ا -4

 الحادي  الصؼ كتاب في  الواردة الحاسوب التعامؿ مع شبكات مياراتالئحة مف  إعداد
 المحكميف  مف مجموعة عمى وعرضيا ،الثالثة )شبكات االتصاؿ ( الوحدة– عشر

 .النيائيةتيا صور  إلى والً وص والمختصيف،
 مف مجموعة عمى ماوعرضي وبطاقة المالحظة  ،المعرفي الجانب اختبار إعداد 

  .النيائيةتيا صور  إليواًل وص والمختصيف، المحكميف 
  ولقد قاـ الباحث باستخداـ بعض األدوات التعميمية، وعمؿ بعض الوسائؿ التعميمية التي

 ما يمي . منيا استخدميا في اجراء الدراسة نذكر
الحادي عشر وأوراؽ عمؿ  التكنولوجيا لمصؼ كتاب في تمثمت : مطبوعة تعميمية مواد. أ

 .وزعت عمى الطالب 

 الحاسوب.. ب

 (FTPكوابؿ شبكة ). ت

 RJ45قطع  . ث

 RJ45لقطع الػػػػػ  مكبس . ج

 .والطباشير السبورة. ح

 :المتعددة وىي مثؿ الوسائط برمجيات. خ

 )التعميمية أفالـ )الفيديو : 

الكابؿ  وكذلؾ  عمؿ كيفيةأوضحت  الباحث، والتييا استخدم التي التعميمية األفالـ تنوعت حيث
 .الدراسة تخدـ أخرى ومقاطع في الشبكة  والمشكالت  االعطاؿ حؿ بعضأوضحت آلية 

  برنامج   استخداـPOWER POINT  وبرنامج  WORD ذات  الصور وذلؾ لعرض
 العالقة بالموضوع .
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 ثالثا مرحمة التطوير:
( لمتحقؽ مف جاىزية 3) رقـ مف مجموعة مف الخبراء ممحؽ المعمـقاـ الباحث بتحكيـ دليؿ 

الدليؿ لمتطبيؽ، كما قاـ الباحث برنتاج جميع ما يمـز لتنفيذ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ 
لى محموعات صغيرة، وكذلؾ قاـ الباحث بعمؿ إحيث قاـ الباحث  بتوزيع الطالب  المشكمة.

لعدد مف ماـ الطالب، أيضًا قاـ الباحث بعمؿ كابؿ شبكة محمية أكابؿ شبكة معكوس 
ماـ الطالب، وكذلؾ تـ عمؿ شبكة مكونة مف جيازي حاسوب بواسطة كابؿ ػاالجيزة 

جيزة بواسطة كابؿ الشبكة معكوس، و أيضًا تـ عمؿ شبكة محمية مكونة مف محموعة مف األ
وموزع، وكذلؾ تـ تتبع بعض أعطاؿ الشبكة مثؿ ظيور المثمث األصفر عمى شبكة االتصاؿ 

 عدـ االتصاؿ رغـ أف االتصاؿ سميـ . وكذلؾ متابعة مشكمة 

 :رابعا: مرحمة التطبيق

 في ىذه المرحمة قاـ الباحث برجراء التجربة عمى المجموعة التجريبية والتي درست
صر تتكوف ىذه اإلستراتيجية مف ثالثة عنا حيثباستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة 

 ، Cooperative Groupsالمجموعات المتعاونة ،  Tasks الميـام طرح أساسية ىي
 . Sharing  والمشاركة

                              
 Tasks   الميـام طرح                              

 
 

 المشاركة                             المجموعات المتعاونة         

   Cooperative Groups                              Sharing                                     
 

 (.1992) زيتوف وزيتوف، عناصر إستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة       

 

 



72 


 Tasks طرح ميام التعمم   - أ

موقفًا تعتبر ىذه الخطوة االساسية لمتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة حيث يقدـ المعمـ لطمبتو 
يمثؿ مشكمة وليا أكثر مف طريقة لمحؿ مما يشجع الطالب عمى اتخاذ القرارات ويشجع 

 .عمى المنافسة و الحوار
 Cooperative Groupsالمجموعات المتعاونة   - ب

بحيث  مف الطالب ثنيف أو أكثرافي ىذه الخطوة يتـ تقسيـ الطالب الى مجموعات مف 
يعمؿ أفراد كؿ مجموعة عمى حؿ المشكمة، ويكوف دور المعمـ موجيًا لمطمبة في ىذه 

  .المرحمة  وال يمارس أي دور في الحكـ عمى افكار الطالب
 

  Sharingالمشاركة  -ج
مف خالؿ ىذه المرحمة يعرض طالب كؿ مجموعة ما توصموا اليو مف حموؿ واالساليب التي 

 ساليب المستخدمةه الحموؿ وتدور بينيـ نقاشات لفيـ الحموؿ واأللى ىذإاستخدمت لموصوؿ 
 المحدد لطالب الوقت يعطى أف يجب التعمـ مف النوع ىذالى أف إويشار  لحؿ ىذه المشكالت

 (. ـ1992.)زيتوف وزيتوف،  ليياإالتي توصموا  فكاراألو  حموؿال لتقديـ كؿ مجموعة

باستخداـ الطريقة التقميدية التي تعتمد عمى كما قاـ الباحث بتدريس المجموعة الضابطة 
سئمة الشفيية وبعض العروض العممية، وكذلؾ بعض الوسائؿ التعميمية الشرح النظري واأل

 (.ـ2000  جراءات استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة.)الفالح،إبحيث ال يتـ استخداـ 

اليامة في عممية التدريس بيذه وقد أجرى الباحث بعض الخطوات التطبيقية األخرى 
 وىي كما يمي :  وأثرىا، لقياس مدى فاعميتيا، االستراتيجية،

 مف طالًبا (35) عددىا استطالعية عينة عمى المالحظة وبطاقة المعرفي االختبار لقد تـ تنفيذ -
 الصعوبة معامالت حسابكذلؾ لو  االختبار زمف لحسابوذلؾ  الحادي عشر الصؼ طالب
  .ليما النيائية الصورة إلى والوصوؿ لمتطبيؽ وصالحيتيما وثباتيما مصداقيتيما مف ولمتأكد والتمييز

 .(والتجريبية الضابطة) الدراسة عينة عمى المالحظة وبطاقة المعرفي االختبار تنفيذ -

 المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ الستراتيجية وفًقا المقترح الدليؿ باستخداـ  الدراسة وحدة تدريس -
 .) التجريبية المجموعة)  المستيدفة العينة عمى
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المستيدفة  وحدةال تدريس مف االنتياء بعد المالحظة وبطاقة المعرفي االختبار تنفيذ -
 .النتائج ورصد والتجريبية، الضابطة المجموعتيف عمى المقترحة باالستراتيجية

 .وتفسيرىا تحميميا،ثـ بعد ذلؾ   إحصائًيا،الدراسة  نتائج معالجة -
 خامسًا: مرحمة التقويم:

عمؿ الباحث عمى تقويـ إجراءات الدراسة ومراحميا عف طريؽ عرضيا عمى خبراء في 
 كما قاـ الباحث ببناء أدوات مناسبة لتقويـ الطمبة في المجاؿ النظري والعممي.  التخصص،

 : أدوات الدراسة 
دوات الدراسة والتي أ ببناءلإلجابة عمى أسئمة الدراسة والتحقؽ مف فرضياتيا قاـ الباحث 

 ب الميارية نتتمثؿ في اختبار لقياس الجوانب النظرية وبطاقة مالحظة لقياس الجوا

  :اوًل: الختبار المعرفي

عداد الختبار  :التصال(الوحدة الثالثة )شبكات قياس مفاىيم ل المعرفي بناء وا 

 لمخطوات التالية: اً الوحدة الثالثة )شبكات االتصاؿ( وفقمفاىيـ لقياس تـ إعداد اختبار 

 وجدوؿ المواصفات  بناًء عمى تحميؿ المحتوى -

 تحديد المادة الدراسية: -

المتضمنة في  الوحدة الثالثة )شبكات االتصاؿ(مفاىيـ  قاـ الباحث برعداد اختبار لقياسحيث 
 الحادي عشر. كتاب الصؼ

عمى  (عينة الدراسة)قياس قدرة الطالب ل: ييدؼ االختبار تحديد اليدف من الختبار -
،  المطموبة، مف خالؿ قياس الميارات الوحدة الثالثة )شبكات االتصاؿ(تفاعميـ مع مفاىيـ 

ميارات ، وفاعميتو في تنمية استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمةمدى نجاح  لتحديد
 .لتعامؿ مع شبكات الحاسوبا

ميارات التعامؿ مع شبكات جرائي لمفاىيـ اإلتعريؼ الىدؼ االختبار تمت صياغة عمى بناًء 
 تباع الخطوات التالية:ا، وتحديد مفاىيميا بالحاسوب

ميارات التعامؿ مع شبكات عدد مف الدراسات الخاصة بمفاىيـ تنمية  االطالع عمى .1
 لتمؾ الميارات. وكيفية اكتسابيا الحاسوب
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 .لميارات التعامؿ مع شبكات الحاسوب اً وضع الباحث تعريفًا إجرائي .2

 وضع االختبار في الصورة األولية وعرضو عمى المشرؼ وأخذ رأيو في االختبار. .3

 .(3 )المتخصصيف ممحؽ رقـو عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف  .4

 نة االستطالعية.عمى العي وقياس صدؽ وثبات االختبار، وذلؾ بتطبيق .5

   يوضح ذلؾ. (4). وصوؿ االختبار إلى صورتو النيائية، والممحؽ رقـ 6
 محتوى الختبار: -

 لموصول الى الصور النيائية لالختبار فإنو مر بعدة مراحل وىي  

 الصورة األولية لالختبار:

)شػػػػبكات  ةالمعػػػػارؼ المتضػػػػمنة فػػػػي الوحػػػػدة الثالثػػػػلقيػػػػاس مسػػػػتوى قػػػػاـ الباحػػػػث برعػػػػداد اختبػػػػار 
 ،اختيػار مػف متعػدد ( فقػرة، مػف نػوع 36)وليػة مػف في صورتو األحيث تكوف االختبار  االتصاؿ(

 عمى المشرؼ وأخذ برأيو والتعديؿ عميو، ومف ثـ تـ عرضو وبعد كتابة فقرات االختبار تـ عرضو
وذلػػؾ السػػتطالع آرائيػػـ حػػوؿ مػػدى تغطيػػة فقػػرات  (4رقػػـ ) مػػف المحكمػػيف ممحػػؽ مجموعػػةعمػػى 

قياسػػػيا ومناسػػػبتيا  المػػػراد الوحػػػدة الثالثػػػة )شػػػبكات االتصػػػاؿ(لمفػػػاىيـ  المػػػادة  االختبػػػار لمحتػػػوى
 لمستوى الطالب.

 لالختبار: الصورة النيائية

لوحدة قاـ الباحث برعداد االختبار في الصورة النيائية بناء عمى المفاىيـ والمعارؼ المتضمنة في ا
التعامؿ الثالثة )شبكات االتصاؿ( وعرضيا عمى المشرؼ، وليقيس مستوى المعرفة العممية لميارات 

ممحؽ رقـ  ( سؤاؿ مف نوع اختيار مف متعدد36مع شبكات الحاسوب، وتكوف االختبار النيائي مف)
 تميز بارتفاع معدؿ صدقيا وثباتياي، وىذا النوع مف االختبارات الموضوعية (4)

 (13ص ، ـ1982)أبو لبدة،                                                               

 :الختبار صياغة مفردات  -
 يحب مراعاة ما يمي :بنود االختبار عند صياغة 

 .لالختبار الدقة العمميةمراعاة  -
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 .محددة وواضحة تكوف بنود االختبار  -
 قياسيا. المطموبمحتوى واألىداؼ متوافقة مع ال -
   .الطالب  اتلمستوى ياتمالئم -

 ٌوضحالجدولنوعٌةوعدداألسئلةوعالماتكلسؤالفًاالختبار:(4.4جدول)

 الدرجة نوع السؤال السؤال عدد

 عالمة 46= 0×  46 اختيار من متعدد 46

 عالمة 46    إجمالي الدرجات

 الختبار: توضع تعميما -

فييا راعى يجب أف ي االختبار التي تالفقرات وصياغتيا قاـ الباحث بوضع تعميمابعد تحديد عدد 
 ما يمي:

  بيانات خاصة بالطالبتحتوي عمى . 1
 .وعدد البدائؿ : عدد الفقراتمثؿ وصؼ االختبار ل. تعميمات 2
 جاباتيا.ا  االسئمة و ب. تعميمات خاصة 3

 تجريب الختبار : -

االختبار عمى عينة استطالعية قواميا  بتنفيذاألولية قاـ الباحث  الصورةاالختبار في  دعداإبعد 
، وىـ خارج عينة الدراسة، وتـ اختيارىا بطريقة ( طالبًا مف طالب الصؼ الحادي عشر36)

 :معرفة  أجريت التجربة االستطالعية لالختبار التحصيمي بيدؼ ولقدقصدية، 
 زمف االختبار.  -
 .)صدؽ االختبار، صدؽ االتساؽ الداخمي(صدؽ االختبار مف خالؿ حساب  -
 (.ألفاكرونباخ حساب ثبات االختبار مف خالؿ ) طريقة التجزئة النصفية، طريقة  -
 تحميؿ فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز. -
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 تصحيح الختبار : -

حيػػث حػػػددت درجػػػة  تػػػـ تصػػحيح االختبػػػار، بعػػد إجابػػػة طػػالب العينػػػة االسػػتطالعية عمػػػى فقراتػػو
( درجػػة، 36-0واحػػدة لكػػؿ فقػػرة وبػػذلؾ تكػػوف الدرجػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا الطالػػب محصػػورة بػػيف )

االسئمة بناًء عمى مف  ( فقرة بعد تعديؿ عدد36مف )لو صوره النيائية الحيث تكوف االختبار في 
 آراء المحكميف. 

  تقدير زمن اإلحابة عمى الختبار : -

حساب متوسط زمف اجابة أوؿ طالب مف خالؿ عمى أسئمة االختبار إلجابة اتـ تقدير زمف  
، وزمف آخر طالب انتيى مف االجابة  ( دقيقة37االختبار، حيث بمغ ) انتيى مف االجابة عمى

، وىو الزمف  ( دقيقة45متوسط الزمنيف )فبذلؾ يكوف ،  ( دقيقة53عمى االختبار حيث بمغ )
 .وميارات  شبكات الحاسوب مفاىيـالمناسب لإلجابة عمى اختبار قياس 

 

 الختبار =  عمىجابةاإلزمن 

 

  الختبار :صدق  -

 (.677ص ـ، 1981)الغريب،  ة االختبار عمى قياس ما وضع مف أجموصدؽ االختبار ىو قدر 
 ما يمي:ذلؾ مف خالؿ  لقياس الميارات المستيدفة، تـولمتأكد مف صدؽ االختبار وصالحيتو 

  : المحكمين صدق .0

عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف  ميػػػارات التعامػػػؿ مػػػع شػػػبكات الحاسػػػوبحيػػػث تػػػـ عػػػرض اختبػػػار 
، وجامعػة  ، وتكنولوجيػا التعمػيـ بالجامعػة اإلسػالمية المتخصصيف، في المناىج وطػرؽ التػدريسو 

ديػػػر الػػػبمح، وبعػػػض الػػػزمالء المعممػػػيف والمشػػػرفيف التربػػػوييف   –كميػػػة فمسػػػطيف التقنيػػػة  ، األقصػػػى
 إلبداء آرائيـ فيما يمي: ،(3 ) ممحؽ رقـ

 .الحادي عشرطالب الصؼ لمستوى  سئمة األمناسبة  -

 زمن إجابة الطالب األول + زمن إجابة الختبار الطالب األخير

2 
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 ليدؼ الدراسة. سئمة األمناسبة  -

 .وضوح لغة االختبار  -

 تعميمات االختبار. افة وضوح ك -

 زمف االختبار لإلجابة عنو. كفاية -

 وكاف لمسادة المحكميف مجموعة مف المالحظات واآلراء حوؿ العناصر السابقة ىي:   

 االختبار صالح لقياس اليدؼ الذي وضع مف أجمو. -

 تعديؿ صياغة بعض فقرات االختبار. -

 .قاـ الباحث بوضع النسخة النيائية لالختبار في ضوء آراء السادة المحكميف 

  صدق المحتوى: .2
عمػػى الصػػدؽ المنطقػػي فػػي تحديػػده، وقػػد روعػػي أثنػػاء بنػػاء االختبػػار لقيػػاس الباحػػث وقػػد اعتمػػد   

، دوف ميػػػارات التعامػػػؿ مػػػع شػػػبكات الحاسػػػوب المفػػػاىيـ فػػػي الوحػػػدة الثالثػػػة )شػػػبكات االتصػػػاؿ(
 التطرؽ إلى مفاىيـ أخرى.

 درجة الصعوبة ومعامل التمييز :  -

العينػة االسػتطالعية تػـ تحميػؿ نتػائج إجابػات الطػالب عمػى االختبػار،  بعد تطبيؽ االختبػار عمػى
 وبذلؾ بيدؼ :

 لكؿ سؤاؿ مف أسئمة الدراسة. معامؿ الصعوبةمعرفة  -

 لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار. معامؿ التمييزمعرفة  -

 . معامل الصعوبة:أ

استبعاد أو تعديؿ ما اليدؼ مف ىذه الخطوة تحديد مستوى سيولة وصعوبة األسئمة بغرض 
 .يظير مف أسئمة سيمة أو صعبة أو غامضة
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 (237، ص2005جابة خاطئة عف الفقرة" )ممحـ، إجابوا أ"ويقصد بو نسبة الطالب الذيف 

 حسب بالمعادلة التالية:يو 

                                                      =  معامل الصعوبة 

ـ حسػػػػػػػػػاب معامػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػعوبة لكػػػػػػػػػؿ فقػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف فقػػػػػػػػػرات يػػػػػػػػػتوبتطبيػػػػػػػػػؽ المعادلػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػابقة  
 ..يوضح معامؿ الصعوبة كؿ فقرة (4.5)لجدوؿااالختبار،

(:معاملالصعوبةلكلفقرةمنفقراتاالختبار4.5جدول)

 معامل الصعوبة الفقرة معامل الصعوبة الفقرة الصعوبةمعامل  الفقرة

0 1036 7 1012 4 1034 

3 1012 1 1013 6 1036 

2 1010 1 1031 9 1034 

01 1012 00 1066 07 1036 

04 1010 03 1013 01 1042 

06 1013 02 1061 01 1069 

09 1012 71 1064 70 1069 

77 1023 74 1069 73 1012 

71 1023 76 1022 72 1066 

71 1020 79 1069 41 1064 

40 1066 47 1023 44 1069 

43 1066 41 1034 46 1079 

( بمتوسػػػط 0.77 – 0.29أف معػػػامالت الصػػػعوبة قػػػد تراوحػػػت بػػػيف )( 4.5)يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ
( وعميػػػػو فػػػػرف جميػػػػع الفقػػػػرات مقبولػػػػة حيػػػػث كانػػػػت فػػػػي الحػػػػد المعقػػػػوؿ مػػػػف 0.58بمػػػػغ ) إجمػػػػالي
 ( 140 -138، ص2009حسبما يقرره المختصوف في القياس والتقويـ.) المنيزؿ،  الصعوبة

 جابوا اجابة خاطئة عن السؤالأعدد الطالب الذين 

 عن السؤال صحٌحة وا إجابةأجابعدد الطلبة الذٌن 
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 ب. معامل التمييز:

قػػدرة كػػؿ سػػؤاؿ مػػف أسػػئمة االختبػػار عمػػى التمييػػز بػػيف االداء وتيػػدؼ ىػػذه الخطػػوات الػػى معرفػػة 
المرتفػػػع، واألداء المػػػنخفض ألفػػػراد العينػػػة االسػػػتطالعية فػػػي االختبػػػار، أي أنػػػو يعبػػػر عػػػف درجػػػة 

، ُرتبت درجات االختبار ألفراد العينة ترتيبًا تنازلياً تمييز لمطالب القوي، والطالب الضعيؼ، حيث 
%( مف درجات أفػراد العينػة 29) تقريباً  تـ فصؿستطالعية صغير فقد ونظرًا الف حجـ العينة اال

%( مف درجات أفراد العينة التي 29) تقريباً  تـ فصؿكذلؾ ، و التي تقع في درجات الجزء األعمى
  .تقع في درجات الجزء األدنى

 %( مف عدد28.57وأخذ ) ،ختباراالتـ ترتيب درجات الطالب تنازليًا بحسب عالمتيـ في  دوق
دنيا مع العمـ بأنو تـ الطالب كمجموعة عميا، وكذلؾ  10( = x 35% 28.57الطالب )

 اعتبار درجة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

ويعرؼ معامؿ التمييز " بأنو الفرؽ بيف نسبة الطالب الذيف اجابوا عف الفقػرة بشػكؿ صػحيح مػف 
 2009حيح مف الفئة الدنيا")المنيزؿ، الفئة العميا ونسبة الطالب الذيف اجابوا عف الفقرة بشكؿ ص

 :140.) 

 وتـ حساب معامؿ التمييز حسب المعادلة التالية: 
 

                                   =معامل التمييز

 

 (239:  2009)ممحـ،  

( 4.6)وبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار، والجػدوؿ

 يوضح معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

 

 

 عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة الدنيا – عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة العميا

 عدد الطالب في احدى المجموعتين
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 (  306  ) جدول

 معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات الختبار 

( 0.8 – 0.1معامالت التمييز لفقرات االختبػار قػد تراوحػت بػيف )أف  (4.6يتضح مف الجدوؿ ) 
المعقػوؿ مػف  (، وعميو تـ قبوؿ جميع فقرات االختبار، حيث كانت في الحد0.331بمتوسط بمغ )

( بػأف 142:  2009المنيػزؿ، التمييز حسبما يقرره المختصوف في القيػاس والتقػويـ، حيػث يبػيف )
 ( فما فوؽ ذات تميز مقبوؿ.0.20الفقرة مف )

 : Reliability ثبات الختبار  -

 مف نفسيا المجموعة عمى فييا يطبؽ مرة كؿ في تقريًبا فسيان لنتائجا ثبات:  بالثبات قصدي
 م( 1982لبدة، أبوالطالب".) 

 معامل التمييز الفقرة التمييزمعامل  الفقرة معامل التمييز الفقرة

0 107 7 106 4 106 

3 104 1 107 6 106 

2 103 1 101 9 106 

01 106 00 104 07 103 

04 102 03 106 01 103 

06 100 02 104 01 100 

09 106 71 104 70 100 

77 103 74 104 73 107 

71 100 76 104 72 103 

71 100 79 107 41 100 

40 107 47 100 44 103 

43 100 41 100 46 100 



81 


االستطالعية نفسػيا بطػريقتيف ىمػا طريقػة التجزئػة خطوات الثبات عمى العينة ى الباحث وقد أجر 
 .طريقة ألفا كرونباخو  )سيبرماف براوف ( النصفية

 (518ـ،  ص2011)حسف،: Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية . 1

النصػفيف  يجػاد معامػؿ االرتبػاط بػيفإثػـ لى نصػفيف، إتجزئة االختبار  عمىاعتمدت ىذه الطريقة 
معامػػػؿ الثبػػػات باسػػػتخداـ معامػػػؿ إيجػػػاد ختبػػػار باسػػػتخداـ معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف، ومػػػف ثػػػـ لال

                االرتباط سبيرماف براوف ىذه المعادلة ىي : 

 ث =                     

 حيث ث: معامؿ الثبات بيف نصفي االختبار

 ر: معامؿ االرتباط بيف نصفي االختبار      

معاملالثبات)طرٌقةالتجزئةالنصفٌة(:(4.7جدول)

 بيرسون معامل الرتباط 
سبيرمان  معامل الرتباط
 براون

 مستوى المعنوية

 دالة إحصائيا 0.856 0.749 لالختبار الدرجة الكمية

، وىػػػو معامػػػؿ عػػػالي يمكػػف الوثػػػوؽ بػػػو فػػػي الدراسػػػة  0.856 ىػػو فكػػاف معامػػػؿ ثبػػػات االختبػػػار 
 الحالية.

 :Alpha Cronbach'sألفا كرونباخ  طريقة . 2

( بطريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ حيػػث ظيػػرت النتػػائج االختبػػارقػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ ثبػػات األداة )
 (.4.8)جدوؿ رقـالكما ىو موضح في 

معاملالثبات)طرٌقةألفاكرونباخ(:(4.8جدول)

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان المحور 

 0.71 56 الكمية لالختبارالدرجة 

 ر 2
 +ر1



82 


ويتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف معػػػامالت الثبػػػات مرتفعػػػة ممػػػا يطمػػػئف الباحػػػث مػػػف اسػػػتخداـ 
 االستبانة في جمع البيانات.

 : بطاقة المالحظة:ثانياً 

الميارات في قائمة ويوضع أماميا أعمدة تمثؿ  وضعمميارة وتعتمد عمى لقياس مباشرة  ةىي أدا
لميارة ووضع ا تنفيذالطالب أثناء  داءأدرجات متفاوتة مف األداء، ويقوـ المالحظ بمالحظة 

 تقاف لمميارة.اإلد درجة يإشارات في األعمدة المقابمة تحد

 الصورة األولية لبطاقة المالحظة

قاـ الباحث بتحميؿ محتوى مساؽ مادة التكنولوجيا الوحدة الثالثة )شبكات االتصاؿ(، واستخراج 
لوحدة الثالثة )شبكات االتصاؿ( خمص االميارات العممية والعممية، ومف خالؿ التحميؿ لمحتوى 

 الباحث إلى مجموعة مف الميارات الخاصة بالوحدة الثالثة، وبيذه المرحمة تـ إعداد بطاقة
( ميارة، موزعة عمى أربع مجاالت 19، حيث احتوت عمى )(5) رقـمحؽ بصورتيا األولية م
عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي التخصص، إلبداء رأييـ مف  الباحث ومف ثـ عرضيا

 حيث الحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ.

 ضبط بطاقة المالحظة 

تدريس وطرؽ المتخصصيف في المناىج و  ،مف المحكميف  عددالباحث البطاقة عمى  عرضلقد 
حيث قاـ ، االختصاصمعمميف، ومحاضري الجامعات مف ذوي ذلؾ مف التكنولوجيا، و 

لقياس ميارات ئمتيا مدى مالتحديد البطاقة و  عمىربداء المالحظات والمقترحات وف بالمحكم
 ذلؾ عدالباحث بقاـ حيث الدراسة، وقد حصؿ الباحث عمى بعض المقترحات مف المحكميف، 

ضافة وتعديؿ جراء التغييرات رب  بعض الفقرات.لمف حذؼ وا 

 ةظالصورة النيائية لبطاقة المالح

في صورتيا النيائية الموضحة في ممحؽ رقـ  البطاقةف تـ وضع يالمحكماألخذ بمالحظات بعد 
( ميارة فرعية، تـ توزيعيا عمى 19(، حيث تكونت قائمة الميارات في صورتيا النيائية مف )5)
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، ميارة توصيؿ الشبكة، و ميارة تصميـ الشبكة، و نشاء كابؿ شبكةإميارة أربع مجاالت وىي: 
  .( الشبكةوميارة صيانة )تفحص أعطاؿ

 صدق بطاقة المالحظة 

 الباحث بالخطوات التالية:متحقؽ مف صدؽ بطاقة المالحظة قاـ لو 

 ( Trusties  Validity )صدق المحكمين : . 1

تدريس وطرؽ المتخصصيف في المناىج ، و مف المحكميف  عددعرض الباحث البطاقة عمى لقد 
حيث قاـ ، االختصاصمعمميف، ومحاضري الجامعات مف ذوي ذلؾ مف التكنولوجيا، و 

لقياس ميارات ئمتيا مدى مالتحديد البطاقة و  عمىربداء المالحظات والمقترحات وف بالمحكم
الباحث بعد ذلؾ قاـ حيث الدراسة، وقد حصؿ الباحث عمى بعض المقترحات مف المحكميف، 

ضافة وتعديؿ جراء التغييرات رب  بعض الفقرات.لمف حذؼ وا 

 (Internal  Consistency  Validity   )صدق التساق الداخمي . 2

معامؿ االرتباط بيرسوف  يجادإصدؽ االتساؽ الداخمي لمبطاقة عف طريؽ لقد قاـ الباحث بحساب 
الذي تنتمي إليو ومع الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة، وذلؾ  المجاؿمع  الفقراتبيف كؿ فقرة مف 

 . ذلؾ معامؿ االرتباط الناتج والجدوؿ التالي يوضح طبيعةلمتعرؼ عمى 
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فقراتبطاقةالمالحظةبمجاالتهاوالبطاقةككلمعامالتارتباط:(4.9جدول)

 الفقرة المجاؿ
معامؿ ارتباط الفقرة 

 بالمجاؿ
معامؿ ارتباط المجاؿ 

 بالبطاقة ككؿ

نشاء كابؿ إميارة 
 شبكة

1 0.750** 

0.906** 
2 0.708** 
3 0.578** 
4 0.497** 

 ميارة تصميـ الشبكة

1 0.899** 

0.984** 
2 0.840** 
3 0.694** 
4 0.708** 

 ميارة توصيؿ الشبكة

1 0.900** 

0.983** 
2 0.839** 
3 0.689** 
4 0.681** 

وميارة صيانة )تفحص 
 ( الشبكةأعطاؿ

1 0.744** 

0.81** 

2 0.630** 
3 0.630** 
4 0.612** 
5 0.855** 
6 0.819** 
7 0.720** 

   0.05عند مستوى  إحصائيةدالة لو معامل الرتباط 

   0.01عند مستوى إحصائية دالة لو معامل الرتباط 

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، وىذا يدؿ عمى قوة االتساؽ 
 الداخمي لبطاقة المالحظة.
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 ثبات البطاقة : 

 الطرؽ التالية:بثبات البطاقة يجاد إعمى الباحث لقد عمؿ 

 ( Split - Half  Coefficient ) طريقة التجزئة النصفية . 1

معامؿ االرتباط مف ثـ حساب لى نصفيف، و إالبطاقة التجزئة النصفية عمى تقسيـ  طريقةترتكز 
معامؿ الثبات باستخداـ  يعد ذلؾ قاـ بحساب باستخداـ معامؿ بيرسوف، ثـالبطاقة بيف نصفي 

 براوف ىذه المعادلة ىي :  رمافيمعامؿ االرتباط سب
              

 ث =                     

 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(:  (4.10جدول )

 المجالت
 معامل الرتباط
 بيرسون

سبيرمان  معامل الرتباط
 براون

مستوى 
 المعنوية

 دالة إحصائيا 0.746 0.596 ميارة إنشاء كابل شبكة

 دالة إحصائيا 0.826 0.705 ميارة تصميم الشبكة

 دالة إحصائيا 0.878 0.784 ميارة توصيل الشبكة

 دالة إحصائيا 0.911 0.835 وميارة صيانة )تفحص أعطال( الشبكة

 دالة إحصائيا 0.974 0.950 الدرجة الكمية

 معامؿ الثبات لبطاقة لمالحظة.ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ االرتباط مرتفعة مما يدلؿ عمى قوة 

 :Alpha Cronbach'sطريقة ألفا كرونباخ  . 2

( بطريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ حيػػث ظيػػرت النتػػائج بطاقػػة المالحظػػةقػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ ثبػػات األداة )
 .(4.7جدوؿ رقـ )ي الكما ى

 

 ر 2
 +ر1
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معاملالثبات)طرٌقةألفاكرونباخ(:(4.11جدول)

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجالت

 0.522 4 ميارة إنشاء كابل شبكة

 0.798 4 ميارة تصميم الشبكة

 0.788 4 ميارة توصيل الشبكة

 0.845 7 وميارة صيانة )تفحص أعطال( الشبكة

 0.946 19 الدرجة الكمية

االسػتبانة فػي ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت الثبات مرتفعة مما يطمػئف الباحػث مػف اسػتخداـ 
 جمع البيانات.

  :تكافؤ المجموعات 

 .عمى التجربةالتي يتوقع أف يكوف ليا تأثير ضبط بعض المتغيرات بعممية الباحث  لقد قاـ

 تـ ضبط متغير الجنس حيث جميع طالب الدراسة مف المجموعتيف التجريبية والضابطة ىـ مف الذكور. -

 التجريبية والضابطة ىـ مف طالب الصؼ الحادي عشر.تـ ضبط التخصص حيث شممت مجموعتيف  -

  .أف جميع الطالب مف الصؼ الحادي عشر حيثتـ ضبط العمر،  -

تـ ضبط عامؿ الزمف في تعمـ مجموعات الدراسة في وقت واحد، حيث الباحث ىو مدرس  -
 المادة وىو مف قاـ بتدريس الطالب في المجموعتيف التجريبية والضابطة.

ارة اتصاؿ الشبكات، حيث تـ التأكد مف تكافؤ المجموعتيف في االختبار القبمي تـ ضبط مي -
 بيف المجموعتيف التجريبة والضابطة في كؿ مف االختبار وبطاقة المالحظة

 يوضح ىذا التكافؤ في كؿ مف االختبار، وبطاقة المالحظة. (4.12)والجدوؿ رقـ 
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 فً مستوى االختبار، وبطاقة المالحظةتكافؤ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة : (3.07 جدول )

 المجموع الضابطة 
 35ن=

 المجموعة التجريبية
 35ن= 

مستوى  قيمة ت
 الدللة

الدللة 
 اإلحصائية

النحراف  المتوسط 
 المعياري

النحراف  المتوسط
 المعياري

الختبار 
 المعرفي

15.057 4.91 16.65
7 

غير دالة  0.194 1.311 5.291
 0.05  عند

بطاقة 
 المالحظة

غير دالة  0.718 0.365 6.752 43.40 5.952 43.914
 0.05 عند 

وىي قيمة أكبر مف  0.194 وأف مستوى الداللة = 1.311أف قيمة ت=  يبيف الجدوؿ السابؽ
عمى تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في  ؿغير دالة إحصائيًا مما يدللذلؾ تعتبر  0.05

 االختبار المعرفي.

وىي قيمة  0.718 وأف مستوى الداللة = 0.365 الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت=وكذلؾ يظير 
عمى تكافؤ المجموعتيف التجريبية  ؿغير دالة إحصائيًا مما يدللذلؾ تعتبر  0.05أكبر مف 

 .بطاقة المالحظةوالضابطة في 

  التي استخدمت في الرسالة . الحصائيةالساليب 
 التجزئة النصفية. .1

 معامؿ الصعوبة .2

 معامؿ ألفا كرونباخ .3

 اختبار ت لعينتيف مستقمتيف. .4

 اختبار ماف وتني. .5

 حجـ التأثير. .6
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 الفصل الخامس

 وتفسيرىا نتائج الدراسة
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 نتائج الدراسة وتفسيرىا عرض 

 تمييد 

الخامس أىـ النتائج التي توصؿ الييا الباحث مف خالؿ المعالجة االحصائية  الفصؿ يتضمف
التي طبقت مف خالؿ االختبار المعرفي في مادة التكنولوجيا ومف خالؿ بطاقة المالحظة لتنمية 

 فرضياتيا، ومناقشة واختبار الدراسة، أسئمة عف اإلجابة ميارات التعامؿ مع الشبكات وكذلؾ
 نتائجيا. وتفسير

  : الدراسة أسئمة من  األول السؤال إجابة نتائج

 : عمى ينص والذي األول السؤال عن لإلجابة

التعامل مع شبكات الحاسوب المراد تنميتيا من كتاب تكنولوجيا المعمومـات لمصـف  مياراتما 
 عشر؟ى الحاد

(، شػػبكات االتصػػاؿ قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ المحتػػوى لموحػػدة الثالثػػة ) األوؿ  ولإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ
بعد يتضمف مجموعة مف  كؿأف و  رئيسية الباحث إلى قائمة مكونة مف أربعة أبعاد  توصؿحيث 

 :كما يمي الميارات المراد تنميتيا وىي

 نشاء كابؿ شبكة.إميارة  -1

 ميارة تصميـ الشبكة. -2

 ميارة توصيؿ الشبكة.   -3

 عطاؿ ( الشبكة.  أميارة صيانة )تفحص  -4

،  وكذلؾ االطالع عمى الدراسة بموضوع  المتعمقة السابقة الدراسات عمى االطالع خالؿ مف وذلؾ
  .موافقةالب وحظيت السابقة عمى مجموعة مف المحكميف   عرضت الميارات، حيث التربوي األدب
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 :وفرضيتو الثانيإجابة السؤال 

مستوى الدللة ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند : ينص عمى  الثانيكان السؤال حيث  
(α≤ 0.05 ،بين متوسطي أداء الطالب لمصف الحادي عشر في المجموعتين التجريبية )

 متعامل مع شبكات الحاسوب ؟المعرفية ل مياراتالالضابطة  في 

 قام الباحث باختبار الفرضية التالية : الثانيولإلجابة عن السؤال 

( بين α≤ 0.05مستوى الدللة ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عندالفرض األول : 
متعامل مع المعرفية ل مياراتالمتوسطي أداء الطالب لممجموعتين التجريبية والضابطة في 

 شبكات الحاسوب.

لعينتػيف مسػتقمتيف والتعػرؼ عمػػى  " ت"ولمتحقػؽ مػف صػحة الفػرض قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار 
ت التعامؿ مع شبكات الحاسوب، والجدوؿ والضابطة في ميارا ةالفروؽ بيف المجموعتيف التجريبي

                              ( ويوضح نتائج االختبار.5.1رقـ )

(:اختبار"ت"لعٌنتٌنمستقلتٌن5.1جدول)

 العػػدد المجموعة
متوسط 
 الدرجات

االنحػػراؼ 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 6.369 23.314 35 تجريبية بعدي
3.322 0.002 

دالة عند 
 5.794 18.314 35 ضابطة بعدي 0.01

 

 ومما سبق يتضح  ما يمي :
متوسطي أداء طالب المجموعتيف أف قيمة  "ت"  المحسوبة أكبر مف قيمة  "ت"  الجدولية في 

، وىذا يدؿ عمى رفض متعامؿ مع شبكات الحاسوبل المعرفية مياراتالالتجريبية والضابطة في 
ذات داللة إحصائية عند  الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى وجود فروؽالفرضية 

طالب أداء  متوسطالتجريبية و  طالب المجموعةأداء  ( بيف متوسطα≤ 0.05مستوى الداللة )
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متعامؿ مع شبكات الحاسوب، لصالح المجموعة ل المعرفية مياراتالالضابطة في  المجموعة
 التجريبية.

ηمربع إيتا " بريجادولحساب حجـ التأثير قاـ الباحث 
 :المعادلة التاليةعف طريؽ " 2

η
2 = 

  

     
  

حجـ التأثير باستخداـ المعادلة  عمى تدلؿوالتي  dقيمة  إيجاد" يمكف η2 وعف طريؽ "
 التالية: 

d=  √
  

     
 

d ،η مف  كؿٍ ل( حجـ التأثير 5.2ويوضح الجدوؿ رقـ )
2: 

 (: الجدول المرجعي إليجاد مستوى حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير5.2)جدول 

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 1.1 
η2 0.01 0.06 0.14 0.20 

المستقؿ )الطريقة( عمى العامؿ التابع )متوسط  العامؿبحساب حجـ تأثير  الباحثولقد قاـ 
d  ،ηحجـ التأثير بواسطة كؿ مف  يبيف( 5.3تحصيؿ الطالب(، والجدوؿ رقـ )

2  . 

η " و""d(: قٌمة  "ت"  و 104جدول ) 
 " وحجم التأثٌر فً االختبار 2

η  قيمة ت قيمة  
 التأثير حجـ  d  قيمة 2

 كبير  0.4 0.14 3.322 االختبار
( يتضح أف حجـ التأثير كاف كبير، 3-5، ومف الجدوؿ )( 5.2)وبناًء عمى الجدوؿ المرجعي

توظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في تنمية ميارات فاعمية مدى وىذا يدؿ عمى 
 .لدى طالب الصؼ الحادي عشر التعامؿ مع شبكات الحاسوب

مف خالؿ المالحظة والتدقيؽ في بيانات الجدوؿ  أنو إلى:النتائج السابقة الباحث  يويعز 
 المجموعة درجاتي متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجدت أنو( لوحظ 5.3السابؽ )
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ميارات التعامؿ مع شبكات في  المعرفي ختباراال عمى الضابطة المجموعة ودرجات التجريبية
 .التجريبية المجموعة طالب  لصالح الحاسوب

  ـ (، 2000 الحذيفي،( ـ(، 1999 سالـ،  (كاًل مف  دراسةىذه الدراسة مع  نتيجةحيث تتفؽ 
 والتي ـ(2008ـ(، )برغوت،  2005حمادة،(  ،ـ(2003، )الجندي، (ـ2002، الخميسي)

 التعمـ باستراتيجية درستي الت التجريبية المجموعة لصالح داللة ذات فروؽ وجود دلمت عمى
 .المشكمة حوؿ المتمركز
يمكف القوؿ أف استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في التدريس أدت  – وبوجو عام

الى زيادة مستوى تحصيؿ الطالب والقت استحسانًا وقبواًل كبيريف مف طالب المجموعة التجريبية 
الذيف أجابوا عند سؤاليـ عف مميزات ىذه االستراتيجية بأنيـ يشعروف بالثقة و الحماسة فيقبموا 

مى التعمـ داخؿ المجموعات وىذا ما يفسر نجاح استخداـ ىذا النوع مف التعمـ والذي يحقؽ ع
إثارة الطالب وتشويقيـ ويعمؿ عمى ربط المعرفة القبمية عند الطالب  مع المعرفة  الجديدة وىذا 

 ما ال يوجد في طريقة التدريس التقميدية .

 :إجابة السؤال الثالث وفرضيتو

 ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة: ينص عمى الثالثكان السؤال حيث  
(α≤ 0.05 ،بين متوسطي أداء الطالب لمصف الحادي عشر في المجموعتين التجريبية )

 الضابطة  في الميارات العممية لمتعامل مع شبكات الحاسوب ؟
 :قام الباحث باختبار الفرضية التالية  الثالثولإلجابة عن السؤال 

( بين α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )الفرض الثاني : 
لمتعامل مع  العمميةمتوسطي أداء الطالب لممجموعتين التجريبية والضابطة في الميارات 

 شبكات الحاسوب.

 ولمتحقػؽ مػف صػحة الفػرض قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار "ت"  لعينتػيف مسػتقمتيف والتعػرؼ عمػػى
متعامػؿ مػع شػبكات الحاسػوب ل ميارات العمميةالوالضابطة في  ةالفروؽ بيف المجموعتيف التجريبي

 ( ويوضح نتائج بطاقة المالحظة. 5.4في بطاقة المالحظة، والجدوؿ رقـ )
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(:اختبار"ت"لعٌنتٌنمستقلتٌن5.4جدول)

 العػػدد المجموعة الميارة
متوسط 
 الدرجات

االنحػػراؼ 
 المعياري

 النتيجة sig قيمة ت

ميارة انشاء 
 كابؿ شبكة

 0.185 0.3714 35 تجريبية بعدي
-25.75 0.000 

دالة عند 
 0.429 2.407 35 ضابطة بعدي 0.001

ميارة 
تصميـ 
 الشبكة

 0.263 0.514 35 تجريبية بعدي
-23.56 0.000 

دالة عند 
 0.373 2.335 35 ضابطة بعدي 0.001

ميارة 
توصيؿ 
 الشبكة

 0.284 0.485 35 تجريبية بعدي
-21.83 0.000 

دالة عند 
 0.456 2.471 35 ضابطة بعدي 0.001

ميارة 
تفحص 
اعطاؿ 
 الشبكة

 0.256 0.571 35 تجريبية بعدي

-23.65 0.000 
دالة عند 
 0.358 2.433 35 ضابطة بعدي 0.001

الدرجات 
 الكمية

 0.256 0.571 35 تجريبية بعدي
-23.65 0.000 

دالة عند 
 0.358 2.335 35 ضابطة بعدي 0.001

 ومما سبق يتضح  ما يمي :
أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية في متوسطي أداء طالب المجموعتيف  -1

، وىذا يدؿ عمى رفض الفرضية الصفرية ميارة انشاء كابؿ شبكةالتجريبية والضابطة في 
تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وقبوؿ الفرضية البديمة والتي 

(α≤ 0.05 بيف متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أداء طالب المجموعة )
 ، لصالح المجموعة التجريبية.ميارة انشاء كابؿ شبكةالضابطة في 

ب المجموعتيف أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة  "ت"  الجدولية في متوسطي أداء طال -2
التجريبية والضابطة في ميارة تصميـ الشبكة، وىذا يدؿ عمى رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ 

 ≥αالفرضية البديمة والتي تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( بيف متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أداء طالب المجموعة الضابطة 0.05
 ميارة تصميـ الشبكة، لصالح المجموعة التجريبية.في 
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أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية في متوسطي أداء طالب المجموعتيف  -3
التجريبية والضابطة في ميارة توصيؿ الشبكة، وىذا يدؿ عمى رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ 

 ≥αحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية البديمة والتي تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة إ
( بيف متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أداء طالب المجموعة الضابطة 0.05

 في ميارة توصيؿ الشبكة، لصالح المجموعة التجريبية.
أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية في متوسطي أداء طالب المجموعتيف  -4

ميارة تفحص اعطاؿ الشبكة، وىذا يدؿ عمى رفض الفرضية الصفرية  التجريبية والضابطة في
وقبوؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤ 0.05 بيف متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أداء طالب المجموعة )
 ح المجموعة التجريبية.الضابطة في ميارة تفحص اعطاؿ الشبكة، لصال

وبصفة عامة أف قيمة  "ت"  المحسوبة أكبر مف قيمة  "ت"  الجدولية في متوسطي أداء طالب 
المجموعتيف التجريبية والضابطة في الميارات العممية لمتعامؿ مع شبكات الحاسوب، وىذا يدؿ 

فروؽ ذات داللة عمى رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى وجود 
( بيف متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

أداء طالب المجموعة الضابطة في الميارات العممية لمتعامؿ مع شبكات الحاسوب، لصالح 
 المجموعة التجريبية.

 :المعادلة التالية عف طريؽ" η 2مربع إيتا " بريجادولحساب حجـ التأثير قاـ الباحث 

η
2 = 

  

     
  

حجـ التأثير باستخداـ المعادلة  عمى تدلؿوالتي  dقيمة  إيجاد" يمكف η2 وعف طريؽ "
 التالية: 

d= √
  

     
 

d ،η مف  كؿٍ ل( حجـ التأثير 5.5ويوضح الجدوؿ رقـ )
2: 
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 لكل مقٌاس من مقاٌٌس حجم التأثٌرالجدول المرجعً إلٌجاد مستوى حجم التأثٌر بالنسبة (: 5.5جدول )

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 1.1 
η

2
 0.01 0.06 0.14 0.20 

 
عمى العامؿ التابع لمدرجة الكمية المستقؿ )الطريقة(  العامؿبحساب حجـ تأثير  الباحثولقد قاـ 

d  ،ηحجـ التأثير بواسطة كؿ مف  يبيف( 5.6) )متوسط تحصيؿ الطالب(، والجدوؿ رقـ
2  . 



η " و""d(: قٌمة  "ت"  و 106جدول ) 
 " وحجم التأثٌر فً بطاقة المالحظة 2

ηقيمة   قيمة  ت 
 حجـ  التأثير dقيمة   2

 كبير جداً  2.844 0.89 23.65 بطاقة المالحظة
( يتضح أف حجـ التأثير كاف كبير جدًا، 5.6( ، ومف الجدوؿ )5.5وبناًء عمى الجدوؿ المرجعي)
الميارات توظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في تنمية وىذا يدؿ عمى مدى فاعمية 

 .لدى طالب الصؼ الحادي عشرالعممية  لمتعامؿ مع شبكات الحاسوب 
 

مف خالؿ المالحظة والتدقيؽ في بيانات الجدوؿ  أنو إلى:النتائج السابقة الباحث  يويعز 
متوسطي أداء الطالب في  بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجدت أنو( لوحظ 5.6السابؽ )

  لصالح لمتعامؿ مع شبكات الحاسوب العمميةالمجموعتيف التجريبية والضابطة في الميارات 
 .التجريبية المجموعة طالب

 سعود دراسة أبو،  ـ(2008)برغوت،  كاًل مف  دراسةىذه الدراسة مع  نتيجةحيث تتفؽ 
، ـ(2011ماضي ) أبو دراسةـ(، 2010دراسة نصراهلل )ـ(، 2009( ـ(، دراسة الجماؿ2009)

 درستي الت التجريبية المجموعة لصالح احصائٌة داللة ذات فروؽ وجود دلمت عمى والتي
 . طالبالصفالحاديعشر لدىالمتمركز حوؿ المشكمة  التعمـ باستراتيجية

 

يمكف القوؿ أف استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في التدريس  – وبوجو عام
أدت الى زيادة مستوى أداء الطالب في الميارات العممية لمتعامؿ مع شبكات الحاسوب والقت 

ة الذيف أجابوا عند سؤاليـ عف أىمية ومميزات ىذه قبواًل كبيرًا مف طالب المجموعة التجريبي
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االستراتيجية بأنيـ يشعروف بالثقة والحماسة فيقبموا عمى التعمـ داخؿ المجموعات وىذا ما يفسر 
نجاح استخداـ ىذا النوع مف التعمـ والذي يحقؽ إثارة الطالب وتشجيعيـ ويعمؿ عمى ربط التعمـ 

 جديدة وىذا ما ال يوجد في طريقة التدريس التقميدية .السابؽ عند الطالب  مع المعرفة  ال

 توصيات الدراسة :
 : يمي بما الباحث يوصي الحالية الدراسة إلييا توصمت التيالسابقة   النتائجمن خالل 

 تطبيؽ كيفية عمى لتدريبيـ التكنولوجيامبحث  معممي و معمماتل تدريبيةال دوراتال عقد -1
 .التعامؿ مع الشبكات ميارات تدريس في المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية

 تدريس في المستخدمة والطرؽ  واألساليب االستراتيجيات في استخداـ تنويعبال االىتماـ   -2
 مثؿ  والمشاركة التفاعؿعمى تركز  التي االستراتيجياتتبني   يتـ بحيث التكنولوجيا، مبحث

 .المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية
 .التكنولوجياحث بم تعميـل المقترح  المعمـ دليؿ تطويرالعمؿ عمى  -3
شبكات الحاسوب   مع والميارات العممية لمتعامؿ بشكؿ عاـ،  التكنولوجية الميارات عمى التركيز -1

 .تنمٌتها على والعمل الطلبة قبل من تنفٌذها ومالحظة المهارات هذه وتحلٌل خاص،بشكؿ 

 التكنولوجٌا تناولت التً والدراسات األبحاث بنتائج التكنولوجٌا معلمً تبصٌر ضرورة-3

 .منها واالستفادة لتفعلٌها تدرٌسها واستراتٌجٌات
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 مقترحات الدراسة:

 : ما يمي إجراء الباحث يقترح الدراسة وتوصيات نتائج ضوء في

التعامؿ   ميارات تدريس عمي التكنولوجياومعممات  معممي لتدريب برامج إعدادالعمؿ عمى  -1
 .مع الشبكات

التعامؿ مع شبكات  مياراتلتنمية نظريات التعمـ النشط  باستخداـ مقترح برنامج إعداد  -2
 .مختمفةال دراسيةال صفوؼال في الحاسوب 

اتيـ نحو واتجاى الطالب تحصيؿ عمىنظريات التعمـ النشط  باستخداـ تقني  برنامج فاعمية -3
 .التكنولوجيا
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 والمراجع المصادر
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 والمراجع المصادر

 

 :والمراجع العربية المصادر  :أولً 
 

 .الكريـ القرآف
 األطفاؿ عمى قصص أنواع بعض أثر لدراسة مقترح برنامج فاعميةـ(. 2005) نجالء. أحمد،

 .(غير منشورة ماجستير رسالة (الروضة طفؿ لدى المغوي والتعبير ميارتي االستماع تنمية
 .القاىرة جامعة التربية، كمية
 العامة الثانوية بالمرحمة العمـو معممي لدى التكنولوجي التنور مستوىـ(. 1999آماؿ. ) أحمد،

، جامعة (2) ،مناىج العموـ لمقرف الحادي والعشريف العممي المؤتمرمجمة  .ةالخدم أثناء
 .، القاىرة عيف شمس

العصؼ الذىني في تنمية ميػارات التفكير  استخداـ أسموبـ(. 2008.)األحمدي، مريـ بنت
 ( .107) 29 ، رسالة الخمػيجاإلبداعي وأثره عمى التعبير الكتابي في السعودية

 . غزة: مكتبة اليازجي.تصميـ البحث التربويـ(. 2002. )األغا، إحساف واألستاذ، محمود
 تنمية المشكمة عمى حوؿ المتمركز التعمـ استرتيجية استخداـ أثرـ(. 2008. )محمود برغوث،

 ماجستير رسالة ) بغزة األساسي السادس الصؼ لطالب التكنولوجيا في الميارت بعض
 . فمسطيف غزة، اإلسالمية، الجامعة التربية، كمية .)منشورة غير
 شبكات مادة لتدريس االنترنت صفحة عمى مقترح برنامجـ(. 2002. )أدىـ البعموجي،

 ،بغزة األزىر جامعة في الحاسوب بقسـ الرابع المستوى طمبة تحصيؿ عمى وأثره الحاسوب
 .غزة األزىر، جامعة التربية، كمية .غير منشورة( ماجستير رسالة)
، مدرس القرف الحادي والعشريف الميارات والتنمية المينيةـ(. 2000عبد الحميد جابر. ) ،جابر

 دار الفكر العربي.: القاىرة
 :عماف ،والتطبيؽ النظرية التفكير تعميـ ـ(.2007بكر. ) ونوفؿ، محمد محمد صالح جادو، أبو

 .والطباعة والتوزيع لمنشر المسيرة دار
 .1ط .المرشد النفيس إلى أسممة طرؽ التدريسـ(. 1994. )جاف، محّمد صالح بف عميّ 

 .الطرفيف لمنشر والتوزيع دار :الطائؼ
راـ اهلل: مركز االعالـ . حقيقيالتعمـ النشط  الصؼ كمركز تعمـ ـ(. 2002، وحيد. )جبراف

 والتنسيؽ التربوي.
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سيكولوجية التعاوف والتنافس ـ (. 1998الجبري، أسماء عبد العاؿ ، ومحمد مصطفى الديب. ) 
 .عالـ الكتب لمنشر والتوزيع: القاىرة .والفردية

 ميارات إنشاء لتنمية المحاكاة أسموب عمى قائـ محوسب برنامجـ(. 2009. )رشا الجماؿ،
. (غير منشورة  ماجستير رسالة (الحاسوب معمـ إعداد شعبة طالب لدى الحاسب شبكات
 .مصر التربوية،دراسات ال معيد التربية، كمية
 وميارات التحصيؿ تنمية في ويتمي نموذج استخداـ أثر ( 2003). .السيد أمنية ،الجندي

 ، العمـو مادة في االبتدائي الخامس الصؼ لتالميذ العممي والتفكير األساسية العمـ عمميات
 ـ.2003  (، 1)6، العممية التربية مجمة

ترجمة  . التعّمـ التعاونيّ ـ(. 1995. )جونسوف، ديفيد وجونسوف، روجر وىولبؾ، إديث جونسوف
 .مدارس الظيراف األىمّية، الظيراف، السعودّية، مؤسسة التركي لمنشر والتوزيع

 تنمية في المشكمة عمى المرتكز التعميـ ستراتيجيةا فاعمية ـ(.2000) .فيد بف خالد الحذيفي،
 المؤتمر المتوسطة، المرحمة تمميذات لدى العمـو مادة نحو واالتجاه الدراسي التحصيؿ
 .ـ 2003  ، (91) ،التدريس وطرؽ لممناىج المصرية لمجمعية عشر الخامس العممي

اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخداـ برنامج ـ(. 2011. )حسف، عزت عبدالحميد
SPSS. دار الفكر العربي.القاىرة  : 

: دار وائؿ عماف .3ط .شبكات الحاسوب تكنولوجيا (.ـ2007. )جعفر وداود، سرحاف ،الحسني
 لمنشر والتوزيع.

: الكويت .2ط  .طرؽ التدريس العامّة ـ(. 2004.)يوسؼ ،الحصري، عميّ منير والعنيزي
 .مكتبة الفالح

مناىج البحث وطرؽ التحميؿ اإلحصائي في العمـو ـ(. 1991. )حطب، فؤاد وصادؽ، أماؿ أبو
 مكتبة األنجمو المصرية. :، مصالنفسية والتربوية واالجتماعية

 واالستقصاء )شارؾ .. وجاز  .. فكر ( اتيجيتير ستا فعاليةـ(. 2005. )محمود محمد ،حمادة
ميارات  تنمية في المدرسية الرياضيات نوادي في النشط التعمـ أسموب عمى القائمتيف
 دراسات مجمة، اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى الرياضيات قمؽزاؿ واخت الرياضي التفكير
 .حمواف جامعة :التربية كمية ،  (3)11، واجتماعية تربوية

( العانً.  وائل دار .2ط.الحماٌة وأنظمة المعلومات أمنٌة تكنولوجٌام(.1007الحمامً،

.عمانللنشر،

 .والطباعة والتوزيع لمنشر المسيرة دار :عماف .2ط . أللعاباـ(. 2007. )محمد الحيمة،
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 .الكتاب دار : راتاإلما .2ط  .راتيجياتوواست التدريس طرائؽـ(. 2002.)محمود الحيمة،
دار  : عماف2. ط. والتطبيؽ النظرية بيف التعميـ تكنولوجياـ(. 2000. )وآخروف محمد الحيمة، 

 . والطباعة والتوزيع لمنشر المسيرة
نتاج تصميــ(. 2005. )وآخروف محمد الحيمة،  :  عماف. 3ط. ميةمالتع التعميمية الوسائؿ وا 

 . والطباعة والتوزيع لمنشر دار المسيرة
حسيف. السخني،  ؛ الشوبكي، عساؼ؛ الخزاعمة، خالد ؛ الزبوف، منصور؛ الخزاعمة، محمد 

 دار صفاء لمنشر والتوزيع . . عماف: طرائؽ التدريس الفعاؿ  ـ(.2011)
اوف داخؿ الصؼ وخارجو دائرة التربية و التعالتعمـ التعاوني ـ(. 1989د. )خطاب، محم

 (.10)، ونروااأل:  عماف ،التعميـ
 القمـ .:  دار دبي. تدريس العمـو في مراحؿ التدريس العاــ(. 1996يوسؼ. ) خميؿ الخميؿ،
 والتعمـ البنائي لمتعمـ ويتمي نموذج مف كؿ استخداـ أثر. ـ(2002. ) السالـ عبد ميا ،الخميسي

 لدى االبتكاري والتفكير العمـ عمميات وميارات التحصيؿ تنمية في المعنى ذي باالستقباؿ
 التربية، كمية)رسالة دكتوراه غير منشورة(.  العموـ مادة في االبتدائي الخامس الصؼ تالميذ
 عيف شمس. جامعة
 و لمنشر آفاؽ مكتبة: غزة .1ط .التعمـ و التعميـ في المعمـ زادـ(. 2010. )عمر دحالف،

  التوزيع
 ترجمة ،الصؼ غرفة في مشكمة إلى المستند التعمـ تستخدـ كيؼـ(. 2001. )روبرت ديميسيؿ،

 والتوزيع التربوي لمنشر الكتاب دار: السعودية العربية المممكة األىمية، الظيراف مدارس :
: عماف .1ط. والصعوبة الميارة بيف العربية المغة تدريس أساليبـ(. 2006. )خميؿ ميند زايد،

 . والتوزيع لمنشر العممية دار اليازوري
 اإلسالمية، الجامعة .2. طالعربية المغة تدريس في المرشد ـ(. 1999. )شحادة محمد زقوت،
 .غزة
 غزة ، فمسطيف . 2ط .دراسات في المناىج ـ(.2008)محمد شحادة.  زقوت،

عزة: مكتبة الطالب  .3ط. المرشد في تدريس المغة العربيةـ(. 2013زقوت، محمد شحادة. )
 الجامعي.

 : عالـ الكتب.القاىرة  .تصميـ التدريس رؤية منظوميةـ(. 1999زيتوف، حسف. )
 : عالـ الكتب.القاىرة .رؤية في تنفيذ الدرس ميارات التدريسـ(. 2001ف حسيف. )س، حزيتوف
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 .االسكندرية.1ط. وتربوي ابستمولوجي منظور البنائية ـ(.1992. )كماؿ زيتوف،و  حسف زيتوف، 
 ،. 1ط .البنائية النظرية منظور مف والتدريس التعمـ ـ(.2003. )كماؿ زيتوف،و  حسف زيتوف، 

 .القاىرة
 الشروؽ دار  :عماف .العموـ واستراتيجيات تدريس البنائية النظريةـ(. 2007. )عايش زيتوف،

 .والتوزيع لمنشر
 لمنشر الشروؽ دار :عماف .4ط. العمـو تدريس أساليب ـ(.2004. )محمود عايش زيتوف،
 .والتوزيع
 عالـ :القاىرة. 1ط. بنائية رؤية لمفيـ العمـو تدريس ـ(.2002. )الحميد عبد كماؿ  ،زيتوف
 . الكتب
 تنمية في المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ ستراتيجيةا فاعمية .ـ(1999. )السيد ريياـ سالـ،

 التعميـ تالميذ لدى العمـو مادة في التعاوني العمؿ نحو واالتجاه االبتكاري والتفكير التحصيؿ
 .طنطا جامعة التربية، كمية غير منشورة(. ماجستير رسالة ) األساسي

 ردف: دار الشروؽ األ .التعمـ النشط بيف النظرية والتطبيؽـ(. 2006سعادة، جودت وأخروف. )
فاعمية استخداـ أسموب التعمـ التعاوني عمى تحصيؿ  ـ(. 1993. )السعدني، عبدالرحمف محمد

، مجمة كمية التربية، جامعة تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في العموـ ودافعيتيـ لإلنجاز
 (.18)، طنطا

 ما وراء ميارات لتنمية المحاكاة أسموب عمى قائـ تقني برنامجـ(. 2009. )ىاني السعود، أبو
غير  ماجستير رسالة (بغزة األساسي التاسع الصؼ طمبة لدى العموـ منياج في المعرفة

 .غزة ،اإلسالمية الجامعة التربية، كميةمنشورة(. 
تدريس الدراسات  في النشط استراتيجيات التعمـ بعض استخداـ أثر .ـ(2006) عاطؼ. سعيد،

 .اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى المشكالت حؿ ميارة وتنمية التحصيؿ عمى االجتماعية
 .113 112 -، 111)) :مصر ،التدريس وطرؽ المناىج في دراسات 

عماف: . 1معالجة تطبيقية معاصرة. ط طرائؽ التدريس العامةـ(. 2009. )وآخروف  ،المةس
 .دار الثقافة

احمد الرحٌم عبد )سالمة، .2005 مهارةم(. علـى العلـوم معلمـً لتدرٌب برنامج فعالٌة

تخرٌطالمفاهٌمباستخدامأسلوبالعصفالذهنًوأثرهعلىأدائهـمفًهذهالمهارةوفى

 . 129-114،(33)،مجلـةالقراءةوالمعرفة.تنمٌةالتفكٌراالبتكاريلدٌهمفـًالكوٌـت
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 تدريس في البنائي التعمـ نموذج استخداـ أثرـ(. 2001. )الرازؽ عبد وىماـ، خميؿ سميماف،
 ياإلعداد الثالث الصؼ تالميذ لدى الناقد والتفكير العممية المفاىيـ بعض تنمية عمى العمـو
 . (2)5 النفس وعمـ التربية في البحث مجمة. 

حصاء لطبة المرحمة االعدادية اإلفعالية التعمـ النشط لتدريس ـ(. 2004. )سميماف، رمضاف
المؤتمر الرابع لمجمعية المصرية لتربويات  .عمى تحصيميـ وتنمية الحس االحصائي لدييـ

 . جامعة بنيا ،الرياضيات، كمية التربية
دار  .1ط . ساليب التعميـ والتعمـ النشطأ ـ(.2012)سيد، أسامة محمد والجمؿ، عباس حممي. 

 والتوزيع. العمـ وااليماف لمنشر
 

 المشكالت عمى حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية استخداـ أثر. (ـ2008. )مرتضي شارب،
 .المرحمة اإلعدادية تالميذ لدى العمـو مادة نحو واالتجاه والتفكير التعمـ وأنماط التحصيؿ

 الموقع عمى متاح . أسيوط، جامعة التربية، كمية ،)منشورة يرغ ماجستير رسالة)
 :االلكتروني

topic-http://wessam.allgoo.us/t12684 
المسيرة لمطباعة  دار :عماف. 1ط .تطوير المناىج التعميمية ـ(.2011فوزي. ) الشربيني،

 والنشر.
 عالج في التعاوني التعمـ اتيجياتر است فاعمية مدىـ(. 2000. )حسيف الديف صالح، الشريؼ

 . (1)16 ، أسيوط ،التربية كمية مجمة. الذات وتقدير الرياضيات تعمـ صعوبات
 عمى التحصيؿ الرياضيات تدريس في ويتمي نموذج استخداـ أثر (. ـ2010. )محمد اني،ر الشي

 .)منشورة غير راةدكتو  رسالة ) اإلبتدائي السادس الصؼ تالميذ لدى نحوىا واالتجاه راسيالد
 :االلكتروني الموقع عمى متاح ،السعودية العربية المممكة القرى، أـ جامعة التربية، كمية

http://www.elms4mps.com/mod/forum/discuss.php 
 قائمة مقترحة استراتيجية فاعمية(. ـ2000). محمد إبراىيـ الديف، وتاج إسماعيؿ ماىر صبري،
 حوؿ البديمة األفكار تعديؿ في التعمـ أساليب وخرائط البنائي التعمـ نماذج بعض عمى

 بالمممكة الخدمة قبؿ العمـو معممات لدى التعمـ أساليب عمى وأثرىا الكـ ميكانيكية مفاىيـ
 ـ2000 ،( 77 ) ،العربي الخميج رسالة مجمة .ةالسعودي العربية
 رسـ في المشكالت حوؿ المتمركز التعمـراتيجية است استخداـ أثر ـ(.2010. )محفوظ صديؽ،
�فً يجهت .تبوؾ بجامعة الرياضيات طالب تحصيؿ عمى الدواؿ منحنيات  انًُبهج دساسبث

 ـ2010،  13- 60، (159)،انتذسٌس وطشق
 

http://wessam.allgoo.us/t12684-topic
http://wessam.allgoo.us/t12684-topic
http://www.elms4mps.com/mod/forum/discuss.php
http://www.elms4mps.com/mod/forum/discuss.php


104 


. استخداموو  أسسوو  مفيوموتحميؿ المحتوى في العمـو االنسانية ـ(. 1987) .طعيمة، رشدي
 ار الفكر العربي لمطباعة والنشر.د : القاىرة
مجمة كمية  .مشروع الجامعة المصرية لمتعميـ عف بعد .(ـ2001) .محمد عبدالحميـ، طنطاوي

 .(39)التربية، 
: عماف .1ط .شبكات الحاسوب وتراسؿ البيانات ـ(.2011. )، باسؿكساسبةمزىر و  العاني،

 والتوزيع.دار وائؿ لمنشر 
أسموب العصؼ الذىني والحموؿ االبتكارية لممشكالت، ـ(. 1992عبادة، أحمد عبد المطيؼ. )

مجمة البحث في التربية وعمـ . نتاجدراسة نظرية وتطبيقات متنوعة في مجاؿ الخدمات واإل
 .280 - 235 ،(1)6، كمية التربية، جامعة المنيا، النفس

الحمٌد عبد 2999.)جابر ، طالتعلٌم ونظرٌات التعلم سٌكولوجٌة م(. القاهرة .9. دار :
.العربٌة النهضة

طرؽ البحث العممي والتحميؿ اإلحصائي ـ(. 2002. )عبدالحفيظ، إخالص وشاىيف، مصطفى
 .مركز الكتاب لمنشر : مصر .2ط . في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية

 .مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع : الكويت .ط  .العمميمقدمة البحث  .(1998عسكر، عمي وآخروف )
 .دار المسيرة  ردف:األ .طرؽ وأساليب تدريس العموــ(. 2001. )ميشيؿ كامؿ، عطااهلل
 دار:  عماف. 1ط  .الفعّاؿ التدريس في الحديثة ستراتيجياتاال ـ(.2008عمي. ) محسف عطية،

  .والتوزيع لمنشر صفاء
زة: غ .1ط. االستداللي واإلحصاء الثاني، الجزء التربوي اإلحصاءـ(. 1998. )عزو عفانة،
 .المقداد دار
 في  النتائج مصداقية عف الكشؼ في واستخداماتو التأثير حجــ(. 2000. )عزو ،عفانة

 .الفمسطينية التربوية والدراسات البحوث مجمة. والنفسية التربوية البحوث
 مكتبة  :القاىرة .1 ط. دراسات وبحوث التربوية الرياضيات ـ(.1996. )محبات، عميرة أبو

 .لمكتاب العربية دار
 دار مكتبة مصر : .والتطبيؽ النظرية بيف الرياضيات تعميـ ـ(.2000. )محبات ،عميرة أبو

 .لمكتاب العربية
 للنشرالمسٌرة دار:عمان .1 ط .الحاسوب مهاراتم(.1008.)وآخررون عبدالحلٌم عٌسى،

.والطباعة والتوزٌع
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ميارات  عمى تنمية ) شارؾ –زاوج  -فكر ( ستراتيجيةا توظيؼ أثرـ(. 2010.)سميـ غالي، أبو
 غير ماجستير رسالة (األساسي الثامف الصؼ طمبة لدى العمـو في المنطقي التفكير
 .فمسطيف غزة، اإلسالمية، الجامعة التربية، كمية. )منشورة

 حوؿ المتمركز التعمـ ستراتيجيةاب تدريسال فعالية ـ(.2006. )يوسؼ عبده محرز الغناـ،
 األوؿ الصؼ تالميذ لدى الناقد والتفكير االستداللي التفكير مف كؿ وتنمية المشكمة
 بنيا . جامعة ،التربية كمية مجمة .اإلعدادي

دار المسيرة  :عماف .1ط .ؽ تدريس الدراسات االجتماعيةطرائ ـ(.2006. )، خضرريفخ
 لمنشر.

. عماف: دار طرؽ التدريس في القرف الواحد والعشريفـ(. 2005) عبد المطيؼ بف حسف.فرج، 
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

 .الكتب عالـ :القاىرة .المعاصرة التدريس طرؽـ(. 2012عمي. ) ىانـ سونيا قزامؿ،
 عمى التاريخ تدريس في الذىني العصؼ ستراتيجيةا استخداـ ثرأـ(. 2002. )محمد الكيومي،
 ماجستير رسالة) عماف بسمطنة الثانوي األوؿ الصؼ طالب لدى بتكارياال التفكير تنمية
 .عماف سمطنة قابوس، جامعة السمطاف التربية، كمية. (منشورة غير

 الجامعة ،عماف . 3ط . التربوي والتقويـ النفسي القياس مبادئـ(. 1982. )سبع لبدة، أبو
 .األردنية

المفاىيـ  اكتساب عمى الحاسوبية المحاكاة استخداـ أثرـ(. 2011. )ساجدة ماضي، أبو
 ماجستير رسالة)بغزة األساسي التاسع الصؼ طمبة لدى بالتكنولوجيا الكيربية والميارات

 .فمسطيف ، غزة ،اإلسالمية الجامعة التربية، كمية ). منشورة غير
دار المسيرة  :عماف. 4ط .النفسالقياس والتقويـ في التربية وعمـ ـ(. 2009. )محمـ، سامي

 لمنشر والتوزيع.
 يـىفامال بعض تحصيؿ في النشط التعمـ ـاستخدا أثر(.  ـ2009. )صدقة بنت سامية ،مداح

  مكة بمدينة االبتدائي الخامس الصؼ تمميذاتى لد الرياضيات نحو  االتجاهاليندسية و 
 . (1)1،  (جسماشراؼ التربوي)واإل جى لممنا السعودية العممية الجمعيةمجمة  ، كرمةمال

 تنمية في البنائي لمتعمـ ويتمينموذج  استخداـ فاعميةـ(. 2004. )أكرامي محمد مرساؿ،
 ،)ةر منشو  غير ماجستير )رسالة  ى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائيلد التناسبي االستدالؿ 

 .مصر ،االسكندرية جامعة  التربية، كمية
 .عماف .جامعة القدس المفتوحة رائؽ التدريس والتدريب العامة،طـ(. 1993. )وآخروف ، مرعي
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دار المسيرة  :عماف. طرائؽ التدريس العامة ـ(.2002رعي، توفيؽ، والحيمة، محمد. )م
 .والتوزيع لمنشر

 التفكير وتنمية التحصيؿ عمى البنائي التعمـ في مقترح برنامج أثر (.ـ2007) .مقاط، سعدية
 غير ماجستير رسالة" (غزة بمحافظة األساسي الثامف الصؼ طالبات لدى في اليندسة

 . غزة ، األزىر جامعة ، التربية كمية . )منشورة
 لدى اليندسي التحويؿ ميارات تنمية في محوسب برنامج أثرـ(. 2006. )معيف منصور،

 اإلسالمية التربية، الجامعة كمية .منشورة( غير ماجستير رسالة) بغزة العاشر الصؼ طالب
 .فمسطيف بغزة،، 

 جامعة الشارقة .1. طمبادئ القياس والتقويـ في التربيةـ(. 2009. )المنيزؿ، عبداهلل

 في المعممات الطالبات تحصيؿ ( عمىWeb CTبرنامج) أثرـ(. 2005). ىماـ النباىيف،
 ،واالحتفاظ بيا نحوىا واتجاىاتيف اإلسالمية بالجامعة التربية بكمية التعميـ تكنولوجيا مساؽ

 .فمسطيف ، غزة، اإلسالمية الجامعة التربية، كمية غير منشورة(. ماجستير رسالة)
عماف: دار اليازوري . 1ط. العصؼ الذىني وحؿ المشكالتـ(. 2008نبياف، يحيى. )

 . العممية
دار الفكر لمنشر  :القاىرة. المدخؿ في تدريس العموـ  .(1999) .النجدي، احمد وآخروف

 .والتوزيع
داس�انفشقبٌ�نهُشش�:  عًبٌ .2ط. انتخطٍط�انتشبىي(. و7022. )ٌعقىة�حسٍٍَشىاٌ،�

 .وانتىصٌغ

 في تنمية المحاكاة أسموب عمى قائـ محوسب برنامج فاعمية. (ـ2010). حسف نصراهلل،
  والتطبيقية المينية العموـ مجتمع كمية طالب لدى الشبكات مع التعامؿ ميارات

 .غزة ،اإلسالمية الجامعة التربية، كمية .منشورة(غير  ماجستير رسالة)
  المناىج دار : عماف. العامة وطرقو ومياراتو التدريس أساسياتـ(. 2005. )فؤاد الييجاء، أبو
الحادي  لمصؼ المعمومات كنولوجيات كتاب(. ـ2016. )الفمسطينية العالي والتعميـ التربية وزارة

 .فمسطيف  .3. طعشر
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  (  0) رلى يهحك
 انعبنً وانتعهٍى انترثٍخزارح  و إنى انجبيعخ يٍ يىجه يهًخ تسهٍم كتبة
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 (0)  رلى يهحك
 

  انىسطى --انترثٍخ يذٌرٌخ  إنى انعبنً وانتعهٍى وزارح انترثٍخ يٍ يىجه يهًخ تسهٍم كتبة
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 ( 3)  رلى يهحك
 

  انًحكًٍٍ انسبدح ثأسًبء لبئًخ
 

 مكان العمل السم م
 بغزة اإلسالمية الجامعة د. محمد أبو شقير   .1
 بغزة اإلسالمية الجامعة د. عزو عفانة  .2
 جامعة األقصى ستاذد. محمود األ  .3
 جامعة األقصى د. فؤاد عياد   .4
 جامعة األقصى د. نصر الكحموت  .5
 كمية فمسطيف التقنبة د. محمد السردي  .6
 جامعة األقصى د. أحمد عبدالمجيد المبحوح  .7
 جامعة األقصى دحالف عمي د. عمر  .8
 مدرسة فتحي البمعاوي د. ىماـ عبداهلل السردي  .9
 جامعة األقصى أ. محمد شرؼ  .10
 مدرسة فتحي البمعاوي أ. منيب عيد   .11
 مدرسة فتحي البمعاوي بو مديفأأ. مديف   .12
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 (4ملحق رقم ) 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ................................................... حفظه هللا ،السٌد الدكتور / االستاذ : 

 ... وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 اختبار  تحكيم  :الموضوع

 :ثعُىاٌ تربوي بحث بإجراء يىسى عجذانسالو حسٍ أثى سهًٍخ  / انجبحث ٌقوم

ميارات التعامل مع شبكات "أثر توظيف استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية 
من الماجستٌر درجة على للحصول الحاسوب لدى طالب الصف الحادي عشر في غزة"

 .اإلسالمٌة بالجامعة التربٌة كلٌة 

 حٍث يٍ هذاالمجال فً خبرتكم ضوء فً هذااالختبار بتحكٌم التكرم سٌادتكم من أرجو وعلٌه
 عباراتاالختبار. صٌاغة

 فقرةمنفقراتاالختبار.مناسبةالبدائللكل

 مناسباً وماترونه. 

 شبكرٌٍ نكى حسٍ تعبوَكى

 ...وتفعهىا ثمجىل فبئك االحتراو وانتمذٌر 

 انجبحث                                                                    

 يىسى عجذانسالو حسٍ أثى سهًٍخ
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شجكبد  يع انتعبيم نًهبراد المعرفً الجانب لقٌاس اختبار

 .مادة تكنولوجٌا المعلومات للصف الحادي عشر فً انحبسىة

 

 :انطبنت عسٌسي

 :وبعد وبركاته، هللا ورحمة علٌكم السالم

ومهارات الشبكة فً االتصال مهارات إتقان على قدرتك مدى لٌقٌس االختبار هذا ٌأتً

  .الشبكة أعطال تفحص ومهارات الشبكة تصمٌم ومهارات الشبكة هٌكلٌة تحدٌد

 لغرض وإنما ،المادة فً بدرجاتك عالقة أٌة له لٌس االختبار هذا أن الباحث وٌؤكد

 .فقط البحثالعلمً

 تعاونكم،،، حسن لكم ا  شاكر

 .اإلجابة فً الشروع قبل جٌد بشكل االختبار تعلٌمات قراءة منك نرجو

 :االختبار تعلٌمات

 .دقٌقة ( 45 ) االختبار زمن �-1

 . متعدد من االختٌار نوع من (1 ) األسئلة عدد �-2

 .فقرة ( 36 ) من السؤال ٌتكون �-3

 .باإلجابة البدء قبل جٌد بشكل األسئلة قراءة ٌرجى �-4

 وانُجبح ثبنتفىق نهجًٍع تًٍُبتُب يع

 

 انجبحث                                                                      

 أثى سهًٍخ يىسى عجذانسالو حسٍ
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 .......... الدرجة  …………..……………….……………………… الطالب اسم

 :المحمية لشبكةا ىيكميات أسماء من  -1

 
النجمٌة الشبكة-أ
العنكبوتٌة الشبكة-ج

 الحمقية الشبكة -ب
 .اليجيف الشبكة -د

 :الشبكة كابل داخل والستقبال اإلرسال في تستخدم التي الداخمية األسالك عدد -2

 
 6 ، 1،2 وهً ثالثة -  أ

6 ، 1،2،3 وهً أربعة - ج 

 4 ، 1،2،3 وهً أربعة - ب

8 ، 2،3،6،  1 وهً خمسة - د 

 :يمي كما الشبكة لكابل الداخمية األسالك توصيل يتم مباشرة ببعض حاسوب جيازي لتوصيل -3

 

 4 رقم مع 2 رقم و 3 رقم مع 1 رقم توصٌل -أ

 6 رقم مع 3 ورقم

6 رقم مع 2 ورقم 3 رقم مع 1 رقم توصٌل -ج

 .فارغا ٌبقى 8 ورقم

 .والفرديمعالزوجً الفردي مع الزوجً توصٌل -ب
 مع 3 ورقم 6 مع 2 ورقم 3 مع 1 رقم توصٌل ٌتم -د

.2مع 6 ورقم 1 .



 :لو الشبكة عمى موصول حاسوب جياز كل -4

 
عنوان – IPأ

  MAC وعنوان IPعُىاٌ�-ج�

IPوعنوان للجهاز اسم  -ة

  MAC وعنوان IP وعنوان للجهاز اسم -د

 الشبكة؟ بطاقة وظائف من ليس التالي من أي -5

 

 البٌانات استقبال و إرسال -أ

إلى المرسلة الثنائٌة البٌانات تحوٌل -ج

إشاراتكهربائٌة

 الصحٌحة وجهتها إلى البٌانات توجٌه -ب

الذاكرة داخل للبٌانات المؤقت التخزٌن -د

 األخرى األجيزة مع لالتصال .......... عنوان الشبكة كرت يستخدم -6

 
 MACعنوان -أ

 IP عنوان -ج

 الشبكة قناع -ب

 Routerالــ -د

 نوع من كابالت نستخدم مختبر داخل محمية شبكة لتمديد -7

 
ضوئٌة ألٌاف -أ

كوابلمجدولة -ج

 نحاسٌةوابلك -ب

مغلفةكوابلنحاسٌة -د

 الشبكة عمى باإلنترنت التصال في مشكمة حدوث عند -8

 
الكابل تغٌٌر ٌتم -أ

الموزع تغٌٌر ٌتم -ج

 الخدمة فحص ٌتم -ب

والخطأ المحاولة أسلوب استخدام -د
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 األمر نستخدم  IPعنوان  عمى الجياز حصول من لمتأكد -9

 
  - ping MACأ

�ping  127.0.0.1-ج

  – ipconfig /allة

 - ipconfig / MACد

 Switchالموزع  جياز مزايا من  -10

 

 لتقلٌل واحد اتجاه فً البٌانات إرسال -أ

التصادم

المواصفات من خالٌة بٌئة توفٌر -ج

الشبكات من مختلفة هٌكلٌات توصٌل ٌمكن -ب

الشبكة فً البث نطاق زٌادة -د

 من أنظمة العنونة المنطقية  -11

 
  Mac-أ

  Ip-ج

  Nic-ب

  Ping-د

 عند التنقل بين الشبكات نحتاج نظام عنونة -12

 
عالمً-أ

فٌزٌائً-ج

منطقً-ب

  Mac-د

 جيزة عمى عنوان ..... الخاص بيا ميما انتقمت من مكان ألخرتحافظ األ -13
 

  Mac-أ
Nic-ج

  Switch-ب
  Cmd-د

 من .............. بت   Macيتكون عنوان الـ -14

 
18-أ
81-ج

1-ب
8-د

 في النظام السادس عشري يتم تمثيل كل ........  بت برقم سادس عشري  -15

 
10-أ

1-ج

21-ب

12-د

 ىي   Macعدد العناوين التي يستطيع أن يغطييا عنوان  -16

 
1-أ

18


18-ج
1



1-ب
81



81-د
1



 جياز يقوم بربط مجموعة أجيزة في شبكة محمية  -17

 
  Switch-أ

Router-ج

 -Router & Switchب

NICواجهةبطاقةالشبكة-د

 يحتوي عمى )الرسالة(طاراإلفي ذيل  -18

 
FCS-أ

عنوانالهدف-ج

عنوانالمصدر-ب

جسماالطار-د
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 من ........ بت  Ipv4يتكون عنوان الـ  -19

 
15-أ

51-ج

18-ت

1-د

 يتم استخدام قناع الشبكة من أجل ..................... -20

 

التمٌٌزبٌنعنوانالشبكةوعنوانالجهاز-أ

 Macو Ipالتمٌٌزبٌن-ج

التمٌٌزبٌنالجزءالخاصبالعنوانالمنطقًالفٌزٌائً-ب

التمٌٌزبٌنأنواعالشبكات-د

 من خالل   Ipيحصل الجياز عمى عنوان الـ  -21

 
 التكوٌنالٌدويمنالمستخدم-أ

البوابةاالفتراضٌة-ج

 التكوٌنالتلقائًمنالجهاز-ب

التكوٌنالٌدويوالتكوٌنالتلقائً-د

 في جيازك نكتب في موجو األوامر األمر Ipلمعرفة عنوان الـ  -22

 
Ipconfig-أ

 Ping-ج

 tracert-ب

 Cmd-د

 بإعطاء عنوان .................... إلسم الموقع المطموب  DNSتقوم خدمة  -23

 
  Mac-أ

 Ping-ج

  Ip-ب

  Cmd-د

 يتكون عنوان المنفذ من ..................بت -24

 
16-أ

116-ج

66-ب

61-د

 البروتوكولت التي تقوم بتقسيم وعنونة المنفذ من  -25

 
 TCP-أ

 DHCP-ب

  SMTP-ب

 FTP-د

 مر ........... لمعرفة عدد التصالت المفتوحة عمى جيازكنكتب األ -26

 
 Ping-أ

 Ipconfig / all-ج

 Ipconfig-ب

 Netstate – n-د

 من البرامج المستخدمة في مراقبة الشبكة  -27

 
 server-أ
 wireshark-ج

 client-ب
 tracert-د
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 تقسم طبقة نقل البيانات إلى ............. -28

 
 قطع -أ

 حـز -ج

 إطارات-ب

 معمومات-د

 اختيار قناع الشبكة المناسب يعتمد عمى .............. -29

 
جهزةالتًنحتاجهاداخلالشبكةعددعناوٌناأل-أ

(IPعددعناوٌنالـ)-ج

عددعناوٌنالبوابةاالفتراضٌة-ب

(MACعددعناوٌنالـ)-د

 تسمى وحدة البيانات في طبقة الشبكة  -30

 حزمة-أ 
 Packet-ج

 Fram-ب
 (Segmentالقطع  ) -د

 : لميدف المصدر من رسالة مسار لتتبع يستخدم التالية الوامر من اي  -31

 
 - ipconfig أ
 – pingج

 - tracertب
 Ipconfig /all -د

 المحمية الشبكة اجيزة بين طاراإل لتحويل Switch المحول يستخدمو التالية العناوين أي -32

 



 - Email address أ

- IP address ج

 - Port addressب

 - Mac address.د

 لقسمين  Ipينقسم عنوان الـ  -33

 Subnet mask-أ 
 فيزيائي ومنطقي-ج

 عنواف الشبكة وعنواف الجياز داخؿ الشبكة-ب
 Macو    Ip -د

 :الشبكات بين الحزمة لتوجيو router الموجو يستخدمو التالية العناوين أي -34

 

 - Email address أ

 - IP address ج



- Port addressب

 - Mac address.د

 واجية تربط جياز الحاسوب بالوسيط -35

 
(NIC)كرتالشبكة-أ

كرتالشاشة-ج

 Routerالـ -ب

 (Switchالمحول)-د

 الطبقة التي تنظم عممية الرسال عبر الوسائط المشتركة بين الجيزة  -36

 
كةبالش-أ

النقل-ج

الفٌزٌائٌة-ب
ربطالبٌانات-د

 



118 


 (5ملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 ستاذ : ................................................... حفظه هللا ،السٌد الدكتور / األ

 ... وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

  

 مالحظة  بطاقة تحكٌم : الموضوع  

 

 :بعنوان تربوي بحث بإجراء موسى عبدالسالم حسن أبو سلمٌة  / الباحث ٌقوم

"أثر توظٌف استراتٌجٌة التعلم المتمركز حول المشكلة فً تنمٌة مهارات التعامل 

 على للحصول مع شبكات الحاسوب لدى طالب الصف الحادي عشر فً غزة"

 .اإلسالمٌة بالجامعة التربٌة كلٌة من الماجستٌر درجة

:حٌث من هذاالمجال فً خبرتكم ضوء فً البطاقة هذه بتحكٌم التكرم سٌادتكم من أرجو وعلٌه

 عباراتاالختبار. صٌاغة

 .مناسبةالبدائللكلفقرةمنفقراتاالختبار

 مناسباً وماترونه. 

 تعاونكمشاكرٌن لكم حسن 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدٌر ...

 

 

 الباحث                                                  

 موسى عبدالسالم حسن أبو سلمٌة                                                 



119 


 ثطبلخ يالحظخ

نهصف انحبدي   -تكُىنىجٍب انًعهىيبد  كتبة فً األسبسٍخ انًهبراد تحذٌذ ثطبلخ

 (.شجكبد االتصبل)انثبنثخ  انىحذح -عشر

 الميارة�و
 مستوى أداء الميارة

بدرجة 
 جيد

بدرجة 
 متوسط

بدرجة 
 ضعيؼ

 . نشاء كابل شبكةإالبعد األول : ميارة 
��� نوع كروس يحضر أدوات عمؿ كابؿ شبكة مف -1

��� كال الطرفيفيزيؿ الغالؼ الخارجي لمكابؿ مف  -2

��� عمى الكابؿ باستخداـ االداة المخصصة RJ45يثبت قطعة  -3

��� يجرب الكابؿ باستخدامو في شبكة الحاسوب لمتأكد مف سالمتو -4

 البعد الثاني : ميارة تصميم الشبكة.  
��� لمند أو الخادـ والزبوف-يصنؼ نوع الشبكة الند -5

��� الشبكةيمخص الخدمات التي توفرىا  -6

��� في الشبكة  يصنؼ بروتوكوالت الشبكة المستخدمة -7

��� يحدد نوع الكابؿ المستخدـ في الشبكة بناًء عمى التكمفة المادية  -8

 البعد الثالث : ميارة توصيل الشبكة.  
    يحدد نوع االسالؾ التي يستخدميا في التوصيالت  -9
��� رى المستخدمةخاأليختار نوع موزع الشبكة واألجيزة  -10

��� يركب طرفيات الكابؿ بشكؿ سميـ -11

��� جيزة مف خالؿ منافذ الشبكةيوصؿ طرفيات الكابؿ مع األ -12

 عطال ( الشبكة.  أالبعد الرابع : ميارة صيانة )تفحص 
��� المشكمة إلى لموصوؿ الشبكة أسالؾ يتتبع -13

��� يقسـ المشكمة إلى فيزيائية ػو منطقية -14
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��� سموب المحاولة والخطأ في تحديد المشكمةأيستخدـ  -15

���   Ping - Ipconfigعطاؿ المنطقية باستخداـ األمر يفحص األ -16

��� سالؾ وفحص كرت الشبكةالفيزيائية  بتتبع األعطاؿ األيفحص  -17

    يحؿ مشكمة عدـ تعرؼ الجياز المتصؿ بالشبكة -18
    المثمث األصفر عمى شبكة االتصاؿيحؿ مشكمة ظيور  -19
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 (6ملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 السٌد الدكتور / االستاذ : ................................................... حفظه هللا ،

 ... وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 مؼهم دنيم حتكيم : املوضوع   
  

 :بعنوان تربوي بحث بإجراء موسى عبدالسالم حسن أبو سلمٌة  / الباحث ٌقوم

"أثر توظٌف استراتٌجٌة التعلم المتمركز حول المشكلة فً تنمٌة مهارات التعامل 

 على للحصول مع شبكات الحاسوب لدى طالب الصف الحادي عشر فً غزة"

 .اإلسالمٌة بالجامعة التربٌة كلٌة من الماجستٌر درجة

:حٌث من هذاالمجال فً خبرتكم ضوء فً الدلٌل اهذ بتحكٌم التكرم سٌادتكم من أرجو وعلٌه

 ستراتيجيةاال حسب الدروس تنفيذ.  

 لممنياج مطابقتو.  

 لمموضوع مناسبتو. 

 

 شاكرٌن لكم حسن تعاونكم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدٌر ...

 

 الباحث                                                    

 موسى عبدالسالم حسن أبو سلمٌة                                                
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 غزة – اإلسالمية الجامعة
 العميا الدراسات عمادة
 التربية كمية
 التعميم تكنولوجيا تدريس وطرق المناىج قسم

 

أثر توظيف اسرتاتيجيت انتؼهم املتمركز حول املشكهت يف تنميت مهاراث 

 ندى طالب انصف احلادي ػشر يف غزة.انتؼامم مغ شبكاث احلاسوب 

 

 املؼهم دنيم
 

 )بناؤه وتنفيذه(
 
 
 

 الدليل بناء مرحمة : أوًل 
 

 الدليل تنفيذ مرحمة : ثانًيا
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 املؼهم دنيم
 

 )بناؤه وتنفيذه(
 

  :المعمم دليل تعريف
عرؼ المعمـ بما لـ يشتمؿ عميو الكتاب وخاص بالمنياج  وبخطوات تنظيـ تُ جراءات إموعة جم

التعمـ لكؿ موضوع وبمصادر التعمـ الالزمة لتنظيـ تعمـ كؿ موضوع ال سيما الوسائؿ التعميمية 
والموضوعية التحصيمية منيا و التشخيصية  صفية واالختبارات المقاليةالنشطة غير التعممية واأل

 (ـ1993التي تساعد المعمـ عمى تنظيـ التعمـ وكراسات عمؿ المتعمميف )مرعي وأخروف، 
 

 : مقدمة
 كتاب مفوالشبكات  االتصاؿ وسائؿالثالثة  الوحدة لتدريس  المعمـ دليؿ  الباحثأعد 

 التعمـ استراتيجيةوذلؾ باستخداـ  البنائية النظرية عمى معتمدالحادي عشر  لمصؼالتكنولوجيا 
 : يمي كما التعامؿ مع الشبكات وذلؾ ميارات تنمية في المشكمة حوؿ المتمركز

 حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية بدراسة اىتمت التي السابقة الدراساتعمى  االطالع -1
 .المشكمة

 · .وتطبيقاتيا االستراتيجية بموضوع الصمة ذات التربوية األدبيات مراجعة -2
 · .المقترحة باالستراتيجية المعمـ دليؿ إعداد -3

 عمى الباحث اعتمد ذلؾ ولتحقيؽ ،التعامؿ مع الشبكات مياراتتنمية  ىو ذلؾ مف واليدؼ
 .المعمـ دليؿ لبناء التالية  الخطوات

 
 حول المتمركز التعلم استراتٌجٌة وفق بالتدرٌس تتعلق للمعلم عامة توجٌهات

 المشكلة

 . المقترحة باالستراتيجية المعمـ دليؿ لتطبيؽ مناسبة صفية بيئة وفربت المعمـيقـو   1-
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 ( طالب. 6-4 (مف مجموعة كؿ تتكوف بحيث مجموعات، إلى الطالب تقسيـ 2- 
 عمى المجموعات عمى الميمة وطرحالب الط انتباه جذب بمحاولة الدرس المعمـ يبدأ   3-
 .استفسار أو سؤاؿ أو عممية مشكمة شكؿ
 العمؿ إنجاز عمى تساعدىـحيث  الطالب مجموعاتمى ع العمؿأوراؽ  المعمـ وزعي 4- 

 .واألنشطة المطموبة
 .العمؿ ورؽأو  الشرح خالؿ مف مجموعة كؿ مياـ المعمـ يوضح 5- 
 الالزمة االستنتاجات إجراء و المختمفة األنشطة لتنفيذ لممجموعات ةكافي فرصة إعطاء  6- 
 .المطروحة المشكمة حوؿ
 .الحموؿ أفضؿ إلى لموصوؿ سعياً   الحاجة عند لممجموعات مساعدة المعمـ يقدـ 7- 
 .األخرى المجموعات مع لمناقشتيا إلييا توصموا التي األفكار تدويف المجموعات مف المعمـ يطمب 8- 
 حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجيةراحؿ مأثناء  ميمة  يةمكعم التقويـعممية  في راراالستم -9

 . ستراتيجيةاالراحؿ مجميع  اءيإن بعد الختامي بالتقويـاالىتماـ و  ،المشكمة
 .استنتاجاتو  وحموؿ أفكار مف إليو توصمت ما مجموعة كؿ َتعرض  -10
 الطالب . مف رئيسية نقاط في وتمخيصو الدرس ؽمغ لىإ التنويو -11
 

 : التالية العناصر الدليل تضمن وقد
 

 الدليل إعداد مرحمة  :أولً 
 ، تناولت التي السابقة الدراسات مف مجموعة عمى اطمع أف بعد المعمـ دليؿ الباحث أعد

(، ـ2005 حمادة،)دراسة مثؿ المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ استراتيجية نفسو  الموضوع
 (ـ2013، )مصمح، (ـ2000)الحذيفي، 

 وعناصره، الدليؿ مكونات عمى تعرؼال ىو الدراسات ىذه عمى االطالع مف اليدؼ وكاف
 الدراساتمف  الباحث استفاد وقد المعمـ، دليؿ بناء عند تباعياا مف بد ال التي الخطوات وتحديد
 ت التالية :الخطواخالل وذلؾ مف  لمدليؿ، تصميمو عندالسابقة 
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 : الخطوات ليذه توضيح يمي وفيما
 : المعمم دليل أىداف تحديد
 قيامو بعد يبمغو أف الدارس مف ينتظر الذي التعميمي النتاجأنو  المحدد التعميمي باليدؼ يقصد
 الدارس يستطيع ما يبيف نحو عمى األىداؼ مف النوع ىذا ويصاغ المطموبة، األنشطة بجميع
 قائمة تعميمية فرصتوفير  إلى يسعى الدليؿ ىذا كاف ولما لمقياس وقابمة ممحوظة بصورة أداءه
 التفاعؿ إمكانية التجريبية المجموعة في العينة ألفراد يتيح مما الجماعي، التعمـ استخداـ عمى
ثارة عمييـ المطروحة المشكمة مع أفضؿ بشكؿ  في يسيـ مما ،يال الحموؿ لوضع دافعيتيـ وا 
 التعامؿ مع الشبكات . ميارات تنمية

 األىداف العامة :
 شبكة.النشاء كابؿ إ -5

 تصميـ الشبكة. -6

 توصيؿ الشبكة.   -7

 عطاؿ ( الشبكة.  أصيانة )تفحص  -8

 : يميىا كما تحديد يمكنالتي و  الخاصة األىداف
 نوع كروس يحضر أدوات عمؿ كابؿ شبكة مف -1
 يزيؿ الغالؼ الخارجي لمكابؿ مف كال الطرفيف -2
 داة المخصصةعمى الكابؿ باستخداـ األ RJ45يثبت قطعة  -3
 الحاسوب لمتأكد مف سالمتويجرب الكابؿ باستخدامو في شبكة  -4
 لمند أو الخادـ والزبوف-يصنؼ نوع الشبكة الند -5
 يمخص الخدمات التي توفرىا الشبكة -6
 يصنؼ بروتوكوالت الشبكة المستخدمة -7
 يحدد نوع الكابؿ المستخدـ في الشبكة بناًء عمى التكمفة المادية -8
 يحدد نوع االسالؾ التي يستخدميا في التوصيالت  -9

 نوع موزع الشبكة واألجيزة األحرى المستخدمةيختار -10
 يركب طرفيات الكابؿ بشكؿ سميـ-11
 جيزة مف خالؿ منافذ الشبكةيوصؿ طرفيات الكابؿ مع األ-12
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 المشكمة إلى لموصوؿ الشبكة أسالؾ يتتبع -13
 يقسـ المشكمة إلى فيزيائية ػو منطقية -14
 سموب المحاولة والخطأ في تحديد المشكمةأيستخدـ  -15
   Ping - Ipconfigعطاؿ المنطقية باستخداـ األمر يفحص األ -16
 سالؾ وفحص كرت الشبكةالفيزيائية  بتتبع األاألعطاؿ يفحص  -17
 يحؿ مشكمة عدـ تعرؼ الجياز المتصؿ بالشبكة -18
 يحؿ مشكمة ظيور المثمث األصفر عمى شبكة االتصاؿ -19
 

 : الدليل محتوى تنظيم
 طعيمة،(  المنيج أىداؼ مف قدر أكبر تحقيؽتؤدي الى  بطريقة ترتيبو المحتوى بتنظيـ يقصد

 ( ـ2000
 التعمـ، مسار تحديدلى إي تؤدي تال العوامؿ أكثر مف المنيج في المتبع المحتوى تنظيـ نوع إف
ذاو   في فاعميتيا مف يقمؿ ىذا فرف منسقة غير التعمـ خبرات وكانت منظـ غير المحتوى كاف ا 

 درس كؿ اشتمؿ بحيث دروس، شكؿ عمى الدليؿ محتوى تنظيـ تـلذلؾ  .اليامة األىداؼ تحقيؽ
 واألنشطة والتمييد، التعميمية، والوسائؿ والمصادر ،اتحقيقي المراد الميارات عمى الدروس مف

 .التقويـ وأساليب التعميمية،
 كتاب فيىا ورود حسب لممادة المنطقي الترتيب تراعي بطريقة الدليؿ دروس ترتيب تـ ولقد

 لثالثة .ا الوحدةالحادي عشر  لمصؼالتكنولوجيا 
 

 : الدليل تنفيذ في المستخدمة والستراتيجيات واألساليب الطرائق تحديد
 النشاط تدريس في المعمـ يستخدمو الذي األسموبوىي  التدريس طريقةبدايًة يجب تحديد 

 برعداد الباحث قاـ، حيث وقت وأقؿوصواًل لتحقيؽ اليدؼ المطموب بأسيؿ الطرؽ  التعميمي
 البحث موضوع حسب المشكمة حوؿ المتمركز التعمـ الستراتيجية وفقاً المقترح  الدليؿ دروس
 .التعامؿ مع الشبكات ميارات لتنمية
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 : الدليل تنفيذ في دةنالمسا التعميمية والوسائل األنشطة اختيار
 تحقيؽ يضمف نحو عمى المصممة اإلجراءات مف سمسمةبارة عف ع التعميمية األنشطةتعتبر 

 واألىداؼ التعميمية األنشطة بيفقوبة  عالقة  ىناؾ أف حيث لمدليؿ، المحددة التعميمية األىداؼ
 التي األنشطة تنوعت ، حيثاألنشطة ىذه مف مختمفة أشكاؿ تحديدمف  البد الدليؿ ولتنفيذ ،

 : يمي ما ىذه األنشطة اختيار في روعي قدلو الب الط بيا قـوي أنشطة عمى لتشتمؿ الدليؿ تضمنيا
 .التقويـ وأساليب والمحتوى باألىداؼ مرتبطة تكوف أف  -1
 .اإليجابية بالمشاركة الطالب لجميع الفرصة تتيح أف  -2
 .المرجوة األىداؼ تحقيؽ في تسيـ أف  -3

 أوليا مراحؿ بثالثة تمرالتي  المقترحة لالستراتيجية وفقاً  الجماعي التعمـ عمى االعتماد كافحيث 
 .المشاركة: الثالثة والمجموعة التعاونية، المجموعات : الثانية المرحمة أما المياـ، توزيع مرحمة

 
 تنفيذ في دةنالمسا التعميمية والوسائل المصادر من مجموعة الباحث وحيث استخدم

 : ومنيا الدليل
 حاسوبأجيزة    -
 سبورة ذكية - 
  LCDجياز  - 
 كابؿ  - 
 (RJطرفيات ) -
 قطاعة  أسالؾ -
 .تعميمية ولوحات ورسومات صور  -
 .المموف والطباشير  السبورة - 
 .عمؿ أوراؽ - 
 منوالشبكات  التصال وسائلالثالثة  الوحدة في الدليل دروس تنفيذ لخطوات عرضبعد  وفيما
 وفق استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة . ،الحادي عشر لمصف التكنولوجيا كتاب
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 ثانيًا : مرحمة تنفيذ الدليل.
وفؽ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ  موضوعاتو وتدريس الدليؿ تطبيؽب  مرحمةىذه ال تمثؿوت

 .المشكمة
 

 :تدرٌس الدلٌل 

  2016 – 2017 الدراسي لمعاـ الثاني الدراسي الفصؿ في المعمـ دليؿ تنفيذلقد قاـ الباحث ب
 مادة نصاب ىما أسبوعًيا حصتيف بواقع تقريًبا ونصؼ شيرعممية التدريس  استغرقتحيث 

 . المدرسي الجدوؿ في التكنولوجيا
 

 القائم بعملٌة التدرٌس

 : التاليةوذلؾ لالعتبارات  المعمـ دليؿ بتدريس نفسوب الباحث قاـلقد 
 فييا تجري التي عينيا المدرسة في الحادي عشر لمصؼ مدرًسا الباحث عمؿ طبيعة 1-

 .التجربة
 .التدريس عممية في إيجاًبا أو سمًبا المعمميف اتجاه يؤثر قد 2-
 .لو مخطط ىو كما المعمـ دليؿ بتنفيذ اآلخريف المعمميف أحد يقـو أف ضماف عدـ 3-

 خطوات السٌر فً تدرٌس الدلٌل:

 فدرست الضابطة المجموعة أما التجريبية، لممجموعة المعمـ دليؿ تدريس في الباحث اتبع
 الدليؿ، تدريس تيسير في تسيـ أف شأنيا مف التي األساسية الخطوات ومف .التقميدية بالطريقة

 ومنيا ما يمي:
 تنمية ىو الدليؿاليدؼ مف  بأف الطالب بالغا  و  التجربة، مف اليدؼ بتوضيح الباحث قياـ 1-

 كات. بالتعامؿ مع الش ميارات

 لتنفيذ المخصصة الحصص مف حصة كؿ في بداية  الدرس لموضوع المناسب التمييد -2
 .االستراتيجية في ورد ما حسب تساؤؿ أو مشكمة صورة في تصميمو تـوكما  الدليؿ
 تـ ومف الصغيرة الصفية المجموعات بطريقة المختمفة األنشطةو  ساليبفي تنفيذ األ تنوعال 3-
 .ككؿ المجموعات بيف النقاش باب فتح
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 انكىاثم 
 (غرفٍبتهب واستخذايبتهب ) 

 

 انكىاثم غرفٍبد
نوع من الكابل سنركزهناعلى الكابلولكن نوع حسب تختلف مختلفة طرفٌة كابل لكل 

UTPالكوابل من النوع هذا فً الطرفٌة اسم على وٌطلق� RJ45) ) 

 :انكبثم استخذايبد
 ين:تيمكن استخدام الكوابل بإحدى طريق

 طرفً فً الطرفٌات تركٌب ٌتم : انشجكخ وجهبز انحبسىة جهبز انكبثم ثٍٍ استخذاو -0

 :ٌلً ما حسب الكابل
 لالستقبال واثنٌن (2،1لإلرسال) اثنٌن فقط الكابل من داخلٌة أسالك 4 استخدام ٌتم

(5،6). 
 للٌمٌن الٌسار من الترتٌب ٌتم: 

  ثرتمبنً (2)        أثٍط ثرتمبنً (1)
  أبٌض أزرق (4)          أثٍط أخعر (3)
  أخعر (6)                 أزرق (5)
  بنً (8)             أبٌض بنً (7)

 
 منهمامع كل ومجدول مشترك واالستقبال اإلرسال كالًمن قطبً بٌن اللون أن المالحظ ومن

 .التشوٌش لمنع البعض بعضهما
 الطرفٌات تركٌب ٌتم حٌث:(Cross cable) حاسوب  جهازي استخدام الكابل بٌن -1

 بطرفً األولى الطرفٌة فً اإلرسال طرفً ٌتمتوصٌلعنالكابلالسابقحٌث مختلف بشكل

وهكذا الثانٌة الطرفٌة فً االستقبال
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 الطرف الثانً الطرف األول

  أثٍط أخعر (1 )  أثٍط ثرتمبنً (1)

  أخعر (2)  ثرتمبنً( 0)
  أثٍط ثرتمبنً (3)  أثٍط أخعر ( 3)
  أبٌض أزرق (4)  أبٌض أزرق (4) 
  أزرق (5)  أزرق (5)
  ثرتمبنً (6)  أخعر (6)
  أبٌض بنً (7) أبٌض بنً (7)
  بنً (8)بنً (8)

 
 
 

 لمصف التكنولوجيا كتاب في ورودىا حسب الدليل لدروس عرض يمي وفيما
 .الحادي عشر
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 الحاسوب  شبكات عمى الدرس األول  :تطبيقات

 حصص دراسية   2  زمن الدرس :

 (UTPكابل شبكة معكوس )كروس( لموصل بين جيازين من نوع )اليدف العام :  تركيب 

االهداف
المصادر
والوسائل


خطواتالتنفٌذ







ٌحضراالدوات

الالزمةلعملكابل

شبكةمننوع

كروسللربطبٌن

 يحاسوبجهاز








–كابل


طرفٌات
(RJ)


قطاعة
أسالك


 LCDجهاز

 
ملعأوراق


سبورةذكٌة



نعرض شفافٌة تتضمن المشكلة االتٌة : كلما  -

نذهب الى احد المدارس أو المؤسسات نشاهد 

فاذا  موصلة بالحواسٌب ()كوابلأسالك نت 

كٌف .  انقطع كابل الشبكة)النت( بٌن جهازٌن

 . ٌمكنك تحدٌد االدوات الالزمة لحل هذه المشكلة

( على  0، ثم نقوم بتوزٌع ورقة العمل رقم ) 

 . مجموعات الطالب

( 0نطلب من كل مجموعة االجابة على نشاط ) -

( و تسجٌل اجاباتهم، ثم ندٌر 0من الورقة )

حلقة نقاش حول الموضوع مع التركٌز على 

 اعطاء لمحة عن اسالك النت المستخدمة

بة ثم  نطرح السؤال اآلتً على الطالب  ونطلب االجا -

 شفاهٌه  

  ًعدد أنواع اسالك النت المستخدمة ف

 التوصٌل .

بعد االجابة على السؤال السابق نذهب للحدٌث عن كٌفٌة 

عمل كابل الشبكة الكروس من خالل طرح المشكلة  االتٌة 

: 

   ربط  جهازي حاسوب  لتبادل كٌف ٌتم

 ؟بٌنهما المعلومات 

هٌا بنا عزٌزي الطالب نساهم فً حل مشكلة 

 المعلومات من حاسوب ألخرتبادل 
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نطلب من مجموعات الطالب االجابة عن نشاط )  -

( مع اعطاء الوقت 0( من ورقة العمل ) 7

 الكافً لذلك.

(  4نطلب من كل مجموعة االجابة عن النشاط ) -

( وإتاحة الفرصة للمجموعات 0من ورقة العمل )

 . لإلجابة عن النشاط

مجموعة  ومتابعة أداء الطالب بحٌث تقوم كل -

باختٌار االدوات  الالزمة لعمل كابل كروس 

 لةووجعلها أمامهم على الطا

 النقاش ندٌر نجعل الفصل مجموعة واحدة و

معهم حٌث ٌقوم ممثل كل مجموعة بتحدٌد 

وذكر االدوات التً تم اختٌارها ومناقشتها 

 مع باقً المجموعات 

  نقوم بتحدٌد االدوات الصحٌحة و المطلوبة

لكروس وعرضها على الطالب لعمل كابل ا

 .جمٌعا  





ٌنشئكابلشبكة

معكوس)كروس(


–كابل


طرفٌات
للكابل


قطاعة
أسالك


وٌمقطعفٌد

 LCDجهاز

 
ملعأوراق


  )مستعٌنا  بالخطوة السابقة )تحضٌر االدوات

نطلب من مجموعات الطالب االجابة على 

 (7)رقم ( ورقة عمل 0النشاط )

  خالل اجابات  مجموعات الطالب على من

نحدد كٌفٌة  (7( ورقة عمل )0نشاط رقم )

عمل كابل الشبكة  المعكوس وذلك 

باالستعانة باألدوات التً تم اختٌارها من 

( ورقة 4قبل مجموعات الطالب نشاط رقم )

 .(0عمل )

  نعرض على مجموعات الطالب  فٌدٌو

( 7( ورقة عمل )7تعلٌمً نشاط رقم )

ونطلب من المجموعات تدوٌن مالحظاتهم 

 على الفٌدٌو 
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مناقشة جمٌع المجموعات مع بعضهم  سبورةذكٌة

البعض ومن خالل ممثل كل مجموعة 

وجعلهم مجموعة واحدة  وتحدٌد كٌفٌة 

 عمل وانشاء كابل  الشبكة  المعكوس.

 موعات الطالب للتطبٌق نترك المجال لمج

العملً وإنشاء كابل الشبكة المعكوس وذلك 

باستخدام االدوات التً تم اختٌارها 

والموجودة على طاولة العمل ومتابعة دقة 

.أداء عمل المجموعات
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 الحاسوب  شبكات عمى :تطبيقات  الثاني الدرس 

 حصص دراسية    2  زمن الدرس :

-Peer-to -اليدف العام :  يبني شبكة محمية مكونة من جيازي حاسوب ) الند لمند
Peer)( بواسطة كابل معكوس )كروس 

االهداف
المصادر
والوسائل


خطواتالتنفٌذ









ٌبنًشبكة -

مكونةمن

جهازي

حاسوب


جهازي
حاسوب

–كابل


طرفٌات
للكابل


قطاعة
أسالك


وٌمقطعفٌد

 LCDجهاز

 
ملعأوراق


سبورةذكٌة

مستعٌنا  بالخطوة السابقة )انشاء الكابل ( نطلب من  -

مجموعات الطالب أن ٌقوموا بوصل أحد طرفً 

الكابل فً الجهاز األول ثم وصل الطرف األخر 

 للكابل فً الجهاز الثانً  

نطلب من مجموعات الطالب االنتظار للخطوة  -

( ورقة 0التالٌة وذلك بعد االجابة على نشاط رقم )

 (.4عمل )

التجول ومراقبة مجموعات الطالب وتشجٌعهم على  -

 العمل دون اعطائهم اجابات جاهزة .

نطرح على مجموعات الطالب السؤال اآلتً   -

 ونطلب منهم االجابة علٌه شفاهٌة  

  ما فائدة ربط جهازي الحاسوب من خالل الكابل

 المعكوس؟ 

نعرض على مجموعات الطالب مشاهدة فٌدٌو  -

مً أخر ٌبٌن كٌفٌة بناء وتركٌب الشبكة بٌن تعلٌ

جهازٌن ثم نطلب من مجموعات الطالب تدوٌن 

 مالحظاتهم.

نطلب من مجموعات الطالب القٌام بالتطبٌق العملً  -

إلنشاء شبكة بٌن جهازٌن حسب ما تم من مالحظة 

 للفٌدٌو التعلٌمً خطوة بخطوة
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التجول ومراقبة مجموعات الطالب وتشجٌعهم على  -

 دون اعطائهم تفسٌرات أو اجابات جاهزة . العمل

نطلب من مجموعات الطالب التأكد من امكانٌة  -

طوات خمن خالل الاالتصال بٌن جهازى الشبكة 

 التالٌة : 

نطلب من مجموعات الطالب كتابة األمر  .0

PING  192.168.1.21  من خالل شاشة

للحاسوب االول ثم  DOSمحرر االوامر الــ 

 . ENTERنضغط على مفتاح 

نطلب من مجموعات الطالب كتابة األمر  .7

PING  192.168.1.40  من خالل شاشة

للحاسوب االول ثم  DOSمحرر االوامر الــ 

 . ENTERنضغط على مفتاح 

نعطً مجموعات الطالب الوقت الكافً للتطبٌق  -

العملً ثم ٌقوم المعلم بالتجول بٌن المجموعات 

على عمل  ومتابعة اعمالهم ومن ثم ٌقوم  بالتعلٌق

المجموعات وذلك بتلخٌص كل الخطوات الالزمة 

للتطبٌق العملً من أجل انشاء أو)بناء( شبكة من 

 جهازي حاسوب بواسطة كابل معكوس )كروس(.
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 ( 1عمل رقم  )  ورقة

 ( 0نشاط )      

 المعكوس .سلك النت ) الكابل ( ما هً االدوات الالزمة لعمل         

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

 ( 7نشاط )      

 كٌف ٌتم  ربط  جهازي حاسوب  لتبادل المعلومات بٌنهما .          

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

 ( 4نشاط )      

امامك مجموعة من االدوات التً ٌمكن ان تستخدم فً عمل كابل 

   .الكروس حدد ما ٌلزم  منها

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
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 (2رقم  ) عمل  ورقة

 ( 0نشاط )      

كيف يمكن عمل كابل شبكة معكوس)كروس( لموصل بين جيازي         
 حاسوب .

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

 

 ( 7ط )نشا      

كابل الشبكة المعكوس ثم اكتب مالحظاتك  بإنشاءشاىد الفيديو التعميمي المتعمق 
 المشاىدةبعد 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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 ( 3 رقم  )عمل  ورقة

 ( 0نشاط )      

من أي المنافذ يمكن وصل كابل الشبكة المعكوس بين جيازي         
 الحاسوب  يدويًا .

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

 

  (7نشاط )     

شاىد الفيديو التعميمي الخاص ببناء وتكوين شبكة محمية من جيازي حاسوب بواسطة 
 كابل الشبكة المعكوس ثم سجل مالحظاتك بعد المشاىدة

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
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 الحاسوب  شبكات عمى طبيقاتت :الثالثالدرس 

 حصص دراسية    2  زمن الدرس :

 حاسوب  ال عدد من أجيزة دف العام :  يبني شبكة محمية مكونة منيال

االهداف
المصادر
والوسائل


خطواتالتنفٌذ









 ٌحددالعناصر -


لبناءشبكةالالزمة


 بيف مجموعةمحلٌة
 

مف األجيزة




























توصٌلابلوك




-سوٌتش)مفتاح(




أجهزةحواسٌب


LCDجهاز




وٌمقطعفٌد


 

أوراقعمل






سبورةذكٌة



كٌف ٌمكن نعرض شفافٌة تتضمن المشكلة االتٌة :  -

بناء شبكة بٌن عدد من األجهزة والتحكم بعدد 

،  لحل هذه المشكلة وبعناوٌن األجهزة على الشبكة ؟ 

( على مجموعات 3 ثم نقوم بتوزٌع ورقة العمل رقم )

 . الطالب

( من  0نطلب من كل مجموعة االجابة على نشاط ) -

( وتسجٌل اجاباتهم، ثم ندٌر حلقة نقاش 3 الورقة )

ع مع التركٌز على اعطاء لمحة عن حول الموضو

 لمستخدمةأهمٌة الشبكة المحلٌة بٌن األجهزة ا

 ثم نطرح السؤال اآلتً على الطالب ونطلب االجابة شفاهٌه   -

شبكة محمية بين المكونات المطلوبة إلنشاء عدد  -
مجموعة من األجيزة

بناء بعد االجابة على السؤال السابق نذهب للحدٌث عن كٌفٌة 

 من خالل طرح المشكلة  االتٌة :شبكة بٌن االجهزة وذلك 

   فً شبكة جهاز حاسوب  أكثر من ربط  كٌف ٌتم

 ؟واحدة 

بناء  هٌا بنا عزٌزي الطالب نساهم فً حل مشكلة

 شبكة محلٌة بٌن أكثر من جهاز حاسوب .

(   7نطلب من مجموعات الطالب االجابة عن نشاط )  -

 اعطاء الوقت الكافً لذلك.( مع 3) من ورقة العمل 

( من  7 نطلب من كل مجموعة االجابة عن النشاط ) -
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يبني شبكة  -
محمية بيف 

مجموعة مف 
األجيزة















( وإتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة  3ورقة العمل )

 . عن النشاط

 بتحدٌد متابعة أداء الطالب بحٌث تقوم كل مجموعة  -

 لبناء شبكة بٌن عدد من االجهزة .الالزمة  العناصر

 لنقاش معاندٌر نجعل الفصل مجموعة واحدة و 

حٌث ٌقوم ممثل كل مجموعة بتحدٌد الطالب 

العناصر الالزمة لبناء الشبكة بٌن االجهزة 

 ومناقشتها مع باقً المجموعات 

 




 ( تحدٌد العناصر الالزمة مستعٌنا  بالخطوة السابقة

نطلب من مجموعات الطالب لبناء الشبكة ( 

 (3 )رقم ( ورقة عمل 0 االجابة على النشاط )

  خالل اجابات  مجموعات الطالب على نشاط من

نحدد كٌفٌة عمل شبكة   ( 3( ورقة عمل ) 0رقم )

 بالعناصروذلك باالستعانة  بٌن عدد من األجهزة

من قبل مجموعات الطالب نشاط  تحدٌدهاالتً تم 

 .( 3( ورقة عمل )0 رقم )

  ًنعرض على مجموعات الطالب  فٌدٌو تعلٌم

( ونطلب من  3( ورقة عمل )7 نشاط رقم )

 المجموعات تدوٌن مالحظاتهم على الفٌدٌو 

  مناقشة جمٌع المجموعات مع بعضهم البعض

ومن خالل ممثل كل مجموعة وجعلهم مجموعة 

محلٌة بٌن عدد شبكة  بناء واحدة  وتحدٌد كٌفٌة 

 .من األجهزة 
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  ًنترك المجال لمجموعات الطالب للتطبٌق العمل

باستخدام  وذلكبٌن األجهزة  وإنشاء الشبكة

أمام الطالب والموجودة  تحدٌدهاالتً تم العناصر 

ومتابعة دقة أداء عمل داخل غرفة الصف 

.المجموعات
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 الحاسوب  شبكات عمى تطبيقات :الرابعالدرس 

 حصص دراسية    2  زمن الدرس :

 حاسوب  الصيانة األعطال في شبكة دف العام : يال

االهداف
المصادر
والوسائل


خطواتالتنفٌذ









 الطالب يحدد  -
 

 طبيعة األعطاؿ 
 

 في الموجودة
 
 الشبكة 


























 
 سويتش )مفتاح(

 
 راوتر
 

 أجيزة حواسيب
 
 LCDجياز 
 
 

 ويمقطع فيد
 
 
 

 أوراؽ عمؿ
 
 



حل كٌف ٌمكن نعرض شفافٌة تتضمن المشكلة االتٌة :  -

 ؟ مشكلة ظهور المثلث االصفر على شبكة االتصال

 ، ثم نقوم بتوزٌع ورقة العمل رقم لحل هذه المشكلة

 . ( على مجموعات الطالب  )             

( من  0نطلب من كل مجموعة االجابة على نشاط ) -

( وتسجٌل اجاباتهم، ثم ندٌر حلقة نقاش 1الورقة ) 

عن حول الموضوع مع التركٌز على اعطاء لمحة 

 أهمٌة تحدٌد طبٌعة االعطال الموجودة فً الشبكة 

 ثم نطرح السؤال اآلتً على الطالب ونطلب االجابة شفاهٌه   -

 بعض االعطال التً ٌمكن أن تظهر على الشبكة عدد  -

مع ذهب للحدٌث بعد االجابة على السؤال السابق ن -

التخلص من المثلث األصفر على عن كٌفٌة الطلبة 

 وذلك من خالل طرح المشكلة  االتٌة :شبكة االتصال 

  ؟ما أسباب  ظهور المثلث االصفر على الشبكة 

ظهور  هٌا بنا عزٌزي الطالب نساهم فً حل مشكلة

 المثلث األصفر على الشبكة .

(  0 نطلب من مجموعات الطالب االجابة عن نشاط )  -

 ( مع اعطاء الوقت الكافً لذلك. 1)من ورقة العمل 

( من  7 نطلب من كل مجموعة االجابة عن النشاط ) -

( وإتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة 1 ورقة العمل )

 . عن النشاط
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سبورة ذكية

 بتحدٌد متابعة أداء الطالب بحٌث تقوم كل مجموعة  -

 .ال الموجودة فً الشبكة نوعٌة األعط

 النقاش معندٌر نجعل الفصل مجموعة واحدة و 

حٌث ٌقوم ممثل كل مجموعة بتحدٌد الطالب 

نوعٌة األعطال الموجودة فً الشبكة وخطوات 

ومناقشتها مع باقً التخلص من تلك األخطاء 

 المجموعات 
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 الحاسوب  شبكات عمى تطبيقات :الخامسالدرس 

 حصص دراسية    2  الدرس :زمن 

 حاسوب  صيانة األعطال في شبكة الدف العام : يال

االهداف
المصادر
والوسائل


خطواتالتنفٌذ









 يحدد الطالب  -
 

 األعطاؿ  نوعية
 

 الموجودة في
 
 الشبكة 


























 
 سويتش )مفتاح(

 
 راوتر
 

 أجيزة حواسيب
 
 LCDجياز 
 
 

 مقطع فيديو
 
 
 

 أوراؽ عمؿ
 



 الشبكة (قٌل ) طبٌعة األعطال باالستعانة بالخطوة السابقة -

كٌف ٌمكن حل نعرض شفافٌة تتضمن المشكلة االتٌة :  -

 ؟ عدم استجابة االنترنت رغم االتصال السلٌممشكلة 

 ، ثم نقوم بتوزٌع ورقة العمل رقم لحل هذه المشكلة

 . ( على مجموعات الطالب 6 )             

( من 0نطلب من كل مجموعة االجابة على نشاط ) -

( وتسجٌل اجاباتهم، ثم ندٌر حلقة نقاش  6الورقة )

حول الموضوع مع التركٌز على اعطاء لمحة عن 

 االعطال الموجودة فً الشبكة نوعٌة أهمٌة تحدٌد 

 جابة شفاهٌه  ثم نطرح السؤال اآلتً على الطالب ونطلب اال -

التً ٌمكن أن تظهر على  األخرى بعض االعطالعدد  -

 كة بالش

مع بعد االجابة على السؤال السابق نذهب للحدٌث  -

مشكلة عدم استجابة  التخلص منعن كٌفٌة الطلبة 

وذلك من خالل طرح االنترنت رغم االتصال السلٌم 

 المشكلة  االتٌة :

  االتصال عدم استجابة االنترنت رغم ما أسباب

 ؟السلٌم

عدم  فً حل مشكلة ةساهمبالمعزٌزي الطالب  نبدأهٌا 

 .استجابة االنترنت رغم االتصال السلٌم 

(   7نطلب من مجموعات الطالب االجابة عن نشاط )  -
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سبورة ذكية

 ( مع اعطاء الوقت الكافً لذلك.  6) من ورقة العمل 

( من  7 نطلب من كل مجموعة االجابة عن النشاط ) -

( وإتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة  6ورقة العمل )

 . عن النشاط

 بتحدٌد متابعة أداء الطالب بحٌث تقوم كل مجموعة  -

 نوع العطل الموجود فً الشبكة .

 النقاش معندٌر نجعل الفصل مجموعة واحدة و 

 نوعحٌث ٌقوم ممثل كل مجموعة بتحدٌد الطالب 

العطل الموجود فً الشبكة وخطوات التخلص من 

 .مع باقً المجموعات  المناقشة وذلك الخطأ 
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 ( 4 رقم  )عمل  ورقة

 ( 0نشاط )      

  ؟بين مجموعة من األجيزةما هً العناصر الالزمة لبناء شبكة  محلٌة  -

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

 

  (7نشاط )     

كونة من مجموعة من شاىد الفيديو التعميمي الخاص ببناء وتكوين شبكة محمية م
 اتك بعد المشاىدةبواسطة كابل الشبكة ثم سجل مالحظاألجيزة 

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
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 ( 5 رقم  )عمل  ورقة

 ( 0نشاط )      

 ؟ على شبكة االتصالاألصفر كٌف ٌمكن حل مشكلة ظهور المثلث  -

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

 

  (7نشاط )     

 عمى شبكة التصال بحل مشكمة ظيور المثمث األصفر شاىد الفيديو التعميمي الخاص 
 ثم سجل مالحظاتك بعد المشاىدة

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
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 ( 6 ) رقم عمل  ورقة

 ( 0نشاط )      

 ؟نترنت رغم االتصال السلٌم كٌف ٌمكن حل مشكلة عدم استجابة اإل -

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

 

  (7نشاط )     

رغم االتصال نترنت اإلعدم استجابة  بحل مشكمةشاىد الفيديو التعميمي الخاص 

 .ةثم سجل مالحظاتك بعد المشاىد السلٌم
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
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 جدول المواصفات
 فقرة 36الختبار مكون من 

 األىداف
 

 الموضوع

 المجموع األىداف السموكية
 
100% 

 

 معرفة
60% 

 فيم
18% 

 تطبيق
15% 

 ميارة عميا
6.5% 

الدرس 
 األول
33% 

0.33*0.60*36=7.12 
7 

0.33*0.18*36=2.1 
2 

0.33*0.15*36=1.7 
2 

0.33*0.065*36=0.7 
1 12 

الدرس 
 الثاني
33% 

0.33*0.60*36=7.12 
7 

0.33*0.18*36=2.1 
2 

0.33*0.15*36=1.7 
2 

0.33*0.065*36=0.7 
1 12 

الدرس 
 الثالث
33% 

0.33*0.60*40=7.12 
8 

0.33*0.18*36=2.1 
2 

0.33*0.15*36=1.7 
1 

0.33*0.065*36=0.7 
1 

 
12 

 المجموع
100% 

0.60*36=21.6 
22 
 

0.18*36=6.4 
6 
 

0.15*36=5.4 
5 
 

0.065*36=2.3 
3 36 
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 12الحصص لموحدة الثالثة = عدد 

 المجموع الثالث الثاني األوؿ الدرس
 12 4 4 4 عدد الحصص
 %100 %33 %33 %33 الوزف النسبي



 %33%= 100*4/12الوزف النسبي لمدرس األوؿ = 

 %33%= 100*4/12الوزف النسبي لمدرس الثاني =  

 %33%= 100*4/12الوزف النسبي لمدرس األوؿ = 

 

   (60)السموكيةعدد األىداف 

 المجموع ميارة عميا تطبيؽ فيـ معرفي مستوى اليدؼ
 60 4 9 11 36 عدد األىداؼ
 %100 %6.5 %15 %18 %60 الوزف النسبي

 

 %60% = 100*36/60لمستوى المعرفة =    الوزف النسبي

 %18% = 100*11/60لمستوى الفيـ =      الوزف النسبي

 %15% = 100*9/60لمستوى التطبيؽ =   الوزف النسبي

 %6.5% = 100*4/60لمستوى الميارة العميا =   الوزف النسبي

 


