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 اءـــــــداإله
 

 سيد البشرية جمعاء، إلى المعمـ األكؿ كاإلنساف األكمؿ

 ـ اهلل عميو وسم ىمحمد صم

  إلى أبي الذم لـ يبخؿ عمي يكمان بشيء
لى أمي التي زكدتني بالحناف كالمحبة   كا 

  أقكؿ ليما: أنتما كىبتماني الحياة كاألمؿ كالنشأة عمى شغؼ االطالع كالمعرفة
لى إخكتي كأسرتي جميعان    كا 

  إلى مف أضاء بعممو كعقمو حيرة سائميو
  فأظير بسماحتو تكاضع العمماء

 تور/محمد عبد الفتاح عسقوؿأستاذنا الدك

  إلى كؿ مف عممني حرفان أصبح سنا برقو يضيء الطريؽ أمامي
 الكراـ األساتذة 

 إلى رفيؽ الدرب كحبيب القمب، إلى مف افتقده في مكاجية الصعاب

 فكاف نعـ األخ كالصديؽ كأساؿ اهلل أف يجمعني بو في جنانو 
 الصباغ الشييد المجاىد/مصطفى محمد

 سالـ.ا بأركاحيـ مف أجؿ فمسطيف كرفع راية اإلإلى مف ضحك 
 األبرارالشيداء 

 إلى مف لـ يبخمكا عمى بعمميـ كجيدىـ إلتماـ ىذه الرسالة

 إليكـ جميعا أىدم ىذه الرسالة
مالباحث
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 شلر وتقدير

ْف َأْعَمَؿ َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْمِني "َربِّ َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َوأَ 
اِلِحيف"  (91: )النمل  ِبَرْحَمِتَؾ ِفي ِعَباِدَؾ الصَّ

مباركػػان  كأطنػػي عميػػو ، أحمػػده تبػػارؾ كتعػػالى كمػػا يحػػب كيرضػػى، أحمػػدؾ ربػػي حمػػدان كطيػػران طيبػػا ن
 أشكره سبحانو أف ساعدني كأعانني عمى إنجاز ىذه الدراسة.، الخير كمو

 ل  مػا رأسػي عاليػان افتخػارا إلػى كالػدمػف أنػارا دربػي كرفعػت بيإلػى  لص شكرم كتقػديرمأتكجو بخا
 الحبيبيف حفظيما اهلل.

لكػػـ منػػي خػػالص ، إلػػى إخػػكاني األحبػػاب كأخػػكاتي الحبيبػػات الػػذيف رسػػمت معيػػـ طريػػؽ الحيػػاة
 الحب كجميؿ العرفاف

لكػػـ منػػي كػػؿ الحػػب دادم كأجػػ أخػػكاليكأعمػػامي الكػػراـ كعمػػاتي كخػػاالتي ك عػػائمتي الكريمػػة  ىإلػػ
 كالتقدير.
كمػا كشػرفت بػأف أنيػؿ منػو عممػان كمعرفػة كقيمػان ، مف شرفت بو مشرفان عمى رسػالتي العمميػة ىإل

 ، ىادئ ذا عقػؿ راجػح كبصػيرة نافػذة ،فصيح البياف، ما خالَطو إال كقد كجدتو بميغ المساف، كمعاني نبيمة
فممػو درؾ يػا أسػتاذنا الػدكتكر/ ، فػاؽالمػدارؾ كيفػتح اآ الحػكار معػو يكسػع، حجتو قكيػة ،لغتو عممية راقية

 . محمد عبد الفتاح عسقكؿ
كأسػػدل لػػي النصػػح ، مػػف مػػد يػػد العػػكف كالمسػػاعدة لػػيإلػػى  كمػػا أتقػػدـ بخػػالص شػػكرم كتقػػديرم

  بػػػػك شػػػػقير كالػػػػدكتكر محمػػػػكد الرنتيسػػػػيأكأخػػػػص بالػػػػذكر كػػػػالن مػػػػف الػػػػدكتكر الفاضػػػػؿ محمػػػػد  ، كالتكجيػػػػو
 . عكدة كالدكتكر أدىـ البعمكجي كالدكتكر منير حسف كاألستاذ فكرم الفميت كالدكتكر محمد أبك

حسػػػف عبػػػد اهلل سػػػعادة الدكتكر/، كمػػػا أتقػػػدـ بخػػػالص شػػػكرم كتقػػػديرم ألعضػػػاء لجنػػػة المناقشػػػة
 .ىذه الرسالةلتفضميما بقبكؿ مناقشة مجدم سعيد عقؿ كالدكتكر/   النجار

لػػك  معركفػػا أك عممػػكني حرفػػا أقػػكؿ لكػػـ جميعػػا مػػف لػػي  اسػػدك أجميػػع الػػذيف كقفػػكا بجػػانبي أك  ىا 
 ـ مني خالص الحب كالدعاء.يل، ـ عني خير الجزاءيف يجزيأكأساؿ اهلل ، أعماؽ قمبي شكرا

 وأساؿ اهلل أف يجزي الجميع عني خير الجزاء.
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 ملخص الدراشة 

ىذه الدارسة إلى الكشؼ عف أطر تكظيؼ استراتيجية التعميـ المدمج في تنمية ميارات  ىدفت
 تصميـ الخكارزميات لدل طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة.

 خص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:تتم

ما أثر توظيؼ استراتيجية التعميـ المدمج في تنمية ميارات تصميـ الخوارزميات لدى طالبات كمية 
 ؟التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة

 : ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية

 لدل طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة؟ تنميتياما ميارات تصميـ الخكارزميات الكاجب  -

 ؟المقترحة لتنمية ميارات تصميـ الخكارزميات ما اإلطار العاـ الستراتيجية التعميـ المدمج -

ىػػػؿ يكجػػػد أطػػػر لتكظيػػػؼ اسػػػتراتيجية التعمػػػيـ المػػػدمج  عمػػػى التحصػػػيؿ المعرفػػػي فػػػي الخكارزميػػػات لػػػدل  -
 ية بغزة؟طالبات كمية التربية بالجامعة االسالم

ىػػؿ يكجػػد أطػػر لتكظيػػؼ اسػػتراتيجية التعمػػيـ المػػدمج  عمػػى الميػػارات األدائيػػة لتصػػميـ الخكارزميػػات لػػدل  -
 طالبات كمية التربية بالجامعة االسالمية بغزة؟

، ميػػارات تصػػميـ الخكارزميػػةلتحديػػد كألغػػراض ىػػذه الدارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي 
ريبػػػي لمعرفػػػة أطػػػر تكظيػػػؼ اسػػػتراتيجية التعمػػػيـ المػػػدمج عمػػػى ميػػػارات تصػػػميـ سػػػتخدـ المػػػنيج التجامػػػا ك

 كلمكصكؿ إلى نتائج الدارسة أعد الباحث األدكات التالية:، الخكارزميات

اختبار معرفي لقياس مستكل اكتساب المعمكمػات العمميػة المتعمقػة بالخكارزميػة كتكػكف االختبػار  .1
 فقرة. 30مف 

العمميػة لتصػميـ الخكارزميػة كتككنػت بطاقػة المالحظػة  اتلميػار بطاقػة مالحظػة لقيػاس مسػتكل ا .2
 .ميارة 16مف 



 ل 

 

كاسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث أسػػػػػػاليب احصػػػػػػائية مناسػػػػػػبة لتحميػػػػػػؿ النتػػػػػػائج مطػػػػػػؿ المتكسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية 
إليجاد صػدؽ االتسػاؽ  Pearson"كما استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف ع ، كاالنحرافات المعيارية

 .  الداخمي

كمعادلػػة جتمػػاف لمتجزئػػة النصػػفية غيػػر ، بػػركاف لمتجزئػػة النصػػفية المتسػػاكية-يرمافكمعادلػػة سػػب
كمعامػػؿ إيتػػا إليجػػاد ، T.test independent sampleكاختبػػار  . المتسػػاكية إليجػػاد معامػػؿ الطبػػات

 حجـ التأطير.

( طالبػة لضػماف 20كقد قاـ الباحث بتطبيؽ أدكات الدارسة عمػى عينػة اسػتطالعية مككنػة مػف )
تػػػػـ تطبيػػػػؽ االختبػػػػار كبطاقػػػػة المالحظػػػػة قبميػػػػا طػػػػـ تطبيػػػػؽ كمػػػػا ، مة األدكات مػػػػف الناحيػػػػة العمميػػػػةسػػػػال

كبعػػػػد ذلػػػػؾ تػػػػـ إجػػػػراء المعالجػػػػات ، االسػػػػتراتيجية كمػػػػف طػػػػـ تطبيػػػػؽ االختبػػػػار كبطاقػػػػة المالحظػػػػة بعػػػػديا
 النتائج التالية:إلى  الباحث تتكصم كقدحصائية المناسبة اإل

( بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات α≤0.01)ة نػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػتكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية ع -
كعتيف التجريبيػة كالضػابطة مػمجبيف الالخكارزميات  في الطالبات في اختبار التحصيؿ المعرفي

 في التطبيؽ البعدم.

بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات  (α≤0.01)ة تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػ -
لمجمػػػػكعتيف بػػػػيف ائيػػػػة  لتصػػػػميـ الخكارزميػػػػات الطالبػػػػات فػػػػي بطاقػػػػة مالحظػػػػة  الميػػػػارات األدا

 التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم.
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Abstract 

This study aims at investigating the effect of employing blended 

learning strategy on developing algorithms design skills for female students in 

the faculty of education at the Islamic university in Gaza 

The problem of the study can be stated in the following main question: 

What is the Effect of employing blended learning strategy on developing 

algorithm design skills for female students in the faculty of education at 

the Islamic university in Gaza? 

From the above mentioned question, the following sub-questions were 

derived, 

- What are the required design skills of algorithms for students in the 

faculty of education at the Islamic university in Gaza? 

- What is the general frame for blended learning strategy? 

- Is there an effect of employing blended learning strategy on cognitive 

achievement in algorithms for students in the faculty of education at the 

Islamic university in Gaza? 

-Is there an effect of employing blended learning strategy on 

performance skills of algorithms design students in the faculty of 

education at the Islamic university in Gaza? 

The descriptive analytic method was followed for analyzing algorithms, 

getting algorithms design skills and preparing a list for these skills. The 

experimental approach was also used to investigate the effect of employing 

blended learning strategy on developing design skills of algorithms. The 

researcher prepared the following tools:  

1- A cognitive test to measure the level of scientific information acquisition 

related with algorithm, it consisted of 30 items. 

2- An observation card to measure the level of performance skill of algorithm 

design, it consisted of 16 items. 
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The researcher used suitable statistical methods to analyze the results as 

mean, standard deviations and Pearson correlation coefficient to measure the 

internal consistency. It was also  used Spearman-Brown Spilt Half, Guttman 

Spilt Half to find reliability coefficient , T.test independent sample and Eta 

Coefficient to measure effect size.  

The tools of the study were applied on a pilot study consisted of (20) 

female students. The test and observation card were used in pre application 

then the strategy was applied after that the post application of the test and 

observation card were used. The researcher reached the following results:  

- There were significant differences at (α ≤ 0.01) between mean scores in 

the cognitive test for algorithms of experimental and control groups in 

the post application. 

- There were significant differences at (α ≤ 0.01) between mean scores in 

the observation card  in performance skills  of algometric design of 

experimental and control groups in the post application 

In the light of the previous results, the researcher suggested some 

recommendations and suggestions for researchers.    
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 الفصؿ االوؿ
 لمدراسة االطار العاـ

 المقدمة:
حيػث النمػك المتزايػد كالسػريع ، ره عممية كتكنكلكجية كبيرة لـ تحػدث مػف قبػؿيشيد العالـ اليكـ طك 

 عصػػر النػػانك تكنكلػػكجيفػػي ، فالعػػالـ اليػػـك يعػػيش ة المعمكمػػات فػػي شػػتى حقػػكؿ المعرفػػةفػػي حجػػـ ككميػػ
 بػؿ صػغيرة قريػة إلػى حكلػت العػالـ التػي كاالتصػاالت كاإلنترنػت الحاسػكب كعصػر، الصػناعية كاألقمػار

يػد مػػف الجيػػد مز بػػذؿ فػاف عميػػو  ،حػػديث كالتطػكير المسػػتمرالت المػػتعمـكلكػػي يكاكػب  .ةصػغير  خيمػػةإلػى 
ف يخػػرج لمميػػداف ليصػػبح عممػػا أا قبػػؿ ا جيػػدن إعػػدادن  ف يكػػكف معػػدان أكمػػا كيجػػب ، تطػػكرات العصػػر ةلمسػػاير 

 نافعا في مجاؿ العصر.

، ف المعاصػراإلنسػا حيػاة فػي تػؤطر التػي الرئيسػة السػمات مػف اليػكـ التغيػر صػفة أصػبحت كقد 
 االعتمػاد كبالتػالي أصػبح، االسػتقرار حيػاة تفسػد كالمتالحقػة السػريعة التكنكلكجيػة إف االختراعػات حيػث
 كالتػي ،العمػـ كالتكنكلكجيػا مجػاؿ في اليائمة التغيرات مع يتمشى ال كتكنكلكجيان  مستقر عمميان  نظاـ عمى

 ألم المسػتقبمية فػي الخطػكات كبيػرا خمػالن  يحػدث أف شػأنو مػف الػذم األمػر، يكميػة شػبو بصػكرة تحػدث
، 2002بيػا دكف شػؾ )الزعػانيف: يتػأطر التػي العالميػة التغيػرات عػف بعيػدان  كيقبػع العكلمػة يسػتبعد مجتمع
72.) 

 كخاصة، مستقبميا كبناء حاضرىا لمكاكبة األمـ ككسيمة الطريؽ بكابة كالتعميـ التربية كانت كلما
 نجد كليذا، الدكؿ سياسة في أساسيان  بعدان  يشكؿ باعتباره التعميـك  التربية لمجاؿ تتجو بدأت األنظار أف
 أكلت إال بيف األمـ دكرىا تأخذ أف إلى ترنك أمة مف فما كالتعميـ التربية نحك ينصرؼ األمـ اىتماـ جؿ

 في الجكدة أعمى مستكيات إلى لمكصكؿ اىتماميا جؿ كصبت، بالغان  اىتمامان  التعميمية التربكية العممية
 (.2:2005، كالتعميـ )الكالي التربية ؿمجا

 مساعدة الطالب خالليا مف يمكف جديدة طرائؽ كابتكار حمكؿ إليجاد التربية دكر كاف ىنا كمف
 بتسخير التكنكلكجيا أيضان  التربية تقـك أف بؿ فحسب ذلؾ ليس، الالزمة كالميارات المعرفة الكتساب
 العممية في كتسخيرىا التكنكلكجيا عف نتحدث إذ حفكن .الحياة مجاالت في التغير ذلؾ عمى لمتغمب

 التكنكلكجية الكسائؿبيف  األكلى المرتبة احتؿ الذم عمى الحاسكب نركز ما أكؿ فإننا التعميمية
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 مقدمتياكتجاكبا مع عصر المعمكماتية فقد تطكرت صيغ كأساليب تعميمية في  .التعميـ في المساعدة
كجد فمسفة كأىدافا كأسمكبا في أحيث ، رة في النظـ التعميمية التقميديةالتعميـ االلكتركني الذم يمطؿ طك 

 إدارة نظـ التعميـ كفي طبيعة التعمـ كفي األدكار المنكط بيا المعمـ كسائر أطراؼ العممية التعميمية.

 ىعم كاستخداميا في العممية التعميميةكلقد أطر التطكر الكبير كالمتسارع لتقنية المعمكمات 
فبعد  ،تغيير النظرة التقميدية لدكرىماإلى  جديدة لمتعمـ أدت أنماطان كأظيرت ، داء المعمـ كالمتعمـأ أسمكب

يتعمؽ بالتخطيط  هصبح دكر أ، ف كاف المعمـ ىك محكر العممية التعميمية كمصدرا أساسيا لممعمكماتأ
ص المتنكعة لممتعمـ الفر  إتاحةبفي ظؿ التقنية  هكما ارتبط دكر ، العممية التعميمية ىشراؼ عمكاإل

مع دمج المتعمـ  ،لممشاركة في العممية التعميمية كالتركيز عمي إكسابو ميارات التعمـ الذاتي كالتعاكني
كتعمؿ عمي تكامؿ ، بمكرة مكاىبو كتفجير طاقاتو كتنمي قدراتوإلى  بنشاطات تربكية متنكعة تؤدم

التطكر اليائؿ في تكنكلكجيا االتصاالت لكتركني كاقترانو بكمع حداطة مفيـك التعمـ اإل، شخصيتو
، كتشعبو في مجاالت الحياه المختمفة أصبح اليدؼ مف التعميـ ليس الحصكؿ عمي المعرفة فحسب

كالكصكؿ ، كانما تدريب المتعمميف عمي كيفية البحث عف المعمكمات المتاحة عبر المصادر االلكتركنية
لكتركنيا كتبادليا مع االخريف باستخداـ إلجتيا كتخزينيا الييا كتقكيميا كانتقائيا كالتعامؿ معيا كمعا
كتكامميا مع المعمكمات السابقة طـ تكظيفيا عمي ارض ، الكمبيكتر طـ القدرة عمي ربط بعضيا البعض
 الكاقع كذلؾ تحت اإلشراؼ المباشر لممعمـ.

ىك أساس  طنو في ظؿ التعميـ االلكتركني لـ يعد المعمـ فقأ( Khan:2002خاف ) دركيؤكد ب
اختمؼ عما كاف مف  ان كايجابي فعاالن  ان بؿ أصبح لممتعمـ دكر ، العممية التعميمية كمحكرىا الرئيسي بال منازع

تفاعمية تصؿ  تعمـبيئات  ىحكؿ المتعمميف كيعتمد عم ان ف ىذا النكع مف التعميـ متمركز أحيث  ،قبؿ
 لممتعمميف في أم كقت كفي أم مكاف.

لكتركني المدمج  يتكقؼ عمي جكدة ـ اإليلى اف نجاح التعمإ، (7:2003) كيشير المكسي
ف أؽ التدريس المستخدمة ال عمي عددىا ككميا بؿ بما يحقؽ الغايات التعميمية كالتربكية اذ ائككفاءة طر 

تقنية المعمكمات ليست ىدفا في حد ذاتيا بؿ كسيمة لتكصيؿ المعرفة كتحقيؽ الغرض مف التعميـ كىك 
صبحت تعتمد بشكؿ كبير عمي تقنية أاجيو متطمبات الحياة العممية بكؿ أكجييا كالتي اعداد المتعمـ لمك 

 المعمكمات.
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لكتركني يتيح بيئة جديدة لمتعمـ يتكافر فييا ـ اإلي( اف التعم2007 :266براىيـ )إكيضيؼ 
في مسار امكانات متميزة تتيح لممتعمميف امكانية التفاعؿ مع المقررات الدراسية كما تسيـ في التحكـ 

كيككف المعمـ مكجيا ، العممية التعميمية نفسيا بصكرة كبيرة بحيث يككف المتعمـ محكر العممية التعميمية
اكتساب الميارات إلى  كمراقبا كمف طـ يتحكؿ مقياس النجاح مف القدرة عمي تخزيف كاسترجاع المعمكمات

 ـ الناقد كالتحميؿ كاالستدالؿ كاإلبداع.التعمـ كالفيـ كاالستيعاب كالتفكير السمي عمىكاكتساب القدرة 

ف تككف أف يكتسب المتعمـ ميارات التعمـ الذاتي ك أكمف متطمبات تكظيؼ التعميـ االلكتركني 
التعمـ كمف تمقي إلى  لدية الدافعية لمتعمـ المستمر كسكؼ يزداد التأكيد عمي تحكيؿ االىتماـ مف التعميـ

استخداـ العديد إلى  عتماد عمي الكممة المكتكبة كمصدر لممعرفةمعالجتيا كمف كطرة االإلى  المعمكمات
مف مصادر التعمـ كاكعية المعرفة المكتكبة كالمقركءة كالمسمكعة كالمرئية فضال عف برامج الكمبيكتر 

 (.4:2007، )عبد العظيـ نترنتالتفاعمية القائمة بذاتيا كشبكة اإل

د يتـ بيف عدد مف المتعمميف كبذلؾ يككف ىناؾ كيمتاز التعميـ االلكتركني بتنكع أساليبو فق
ف يصبح تعمما فرديا كعندىا أإلى  كقد يقؿ عدد المتعمميف، تفاعؿ اجتماعي كبير كيككف اكطر اقتصادية

جنب مع إلى  لكتركني جنبا( باستخداـ التعميـ اإل23:2005، كيكصي )الجمؿ. يككف أكطر استقاللية
كبر أكؿ طريقة بما يتناسب مع األىداؼ المرجكة كبحيث تحقؽ طرؽ التدريس التقميدية بحيث تكظؼ 

لذلؾ ال بد مف تكظيؼ كؿ مف أدكات المعرفة كأدكات البحث عف تمؾ المعرفة . عائد مف استخداميا
 . جؿ التعمـأنترنت مف اإل ىالمتكافرة عم

ي التعميـ كفي التعمـ المدمج يكظؼ التعميـ االلكتركني مدمجا مع التعمـ التقميدم في عمميت
 . (186:2005، كالتعمـ بحيث يتشاركا معا في انجاز ىذه العممية )زيتكف

دمج فييا التعميـ االلكتركني مع التعميـ يحد صيغ التعميـ أك التعمـ الذم أكالتعميـ المدمج ىك 
 ىك عمألكتركني سكاء المعتمدة عمي الكمبيكتر التقميدم في إطار كاحد حيث تكظؼ أدكات التعميـ اإل

الشبكات في الدركس كالمحاضرات كفي جمسات التدريب التي تتـ غالبا في قاعات التدريس الحقيقية 
 . المجيزة بإمكانية االتصاؿ بالشبكات

كذلؾ لتغيير ، رة ليذا العصكلذلؾ أصبح استخداـ التعميـ المدمج أحد المتطمبات الرئيس
عمى المنظمات كالمؤسسات أف تستخدـ طرؽ  كلذا يجب، أكلكيات كمتطمبات التعميـ مف متعمـ إلى أخر

كبالشكؿ كالكقت المالئـ لألفراد. ، تعمـ مدمج في استراتيجيات التعمـ لمحصكؿ عمى المحتكم المناسب
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كتعزز تعمـ السمكؾ ، كمصممة ليكمؿ بعضيا بعضان ، كيضـ التعميـ المدمج كسائط تقديـ متعددة
 كتطبيقو.

البرامج التعاكنية أك  : مطؿ، كاال متعددة مف أدكات التعمـكقد تتضمف برامج التعميـ المدمج أش
كأنظمة دعـ األداء ، كالمقررات اإللكتركنية المعتمدة عمى سرعة المتعمـ نفسو، االفتراضية المباشرة

لؼ التعميـ المدمج ؤ كي، كأنظمة إدارة التعمـ، لكتركني الممحقة في البيئة المبنية عمى مياـ العمؿاإل
بما في ذلؾ الفصكؿ التقميدية )كجيا لكجو( كالتعمـ ، األحداث التعميمية ىتعتمد عم أنشطة مختمفة

بسط أكفي  االلكتركني المتزامف كالتعمـ الذاتي السرعة )المعتمد في سرعتو عمي المتعمـ نفسو(.
، المستكيات تجمع تجربة التعمـ المدمج ما بيف أشكاؿ التعمـ المباشر عمى االنترنت كغير المباشر

نترنت كاالنترانت( في حيف أف االنترنت )استخداـ اإل ىكعادة ما يعني التعمـ االلكتركني المباشر عم
 (.2005، التعميـ غير المباشر ىك الذم يحدث في إطار الصفكؼ التقميدية )الخاف

يا التعميـ المدمج أحد االستراتيجيات اليامة في تدريس الخكارزميات كتنمية مياراتكيعتبر 
 .مستيدفيفالستخدامو أكطر مف كسيمة لنقؿ المعرفة كالخبرة إلى ال
عادت لتأخذ الصدارة في عصر البرمجة، لتعبر ك إف كممة الخكارزمية ظيرت منذ قركف عديدة، 

كآليات حؿ مسألة تمييدان لبرمجتيا حاسكبيا، كتنسب الخكارزمية إلى العالـ محمد بف  عف خطكات
 ميالدم في عصر الخميفة العباسي المأمكف. 847-780مكسى الخكارزمي الذم عاش في الحقبة 

كات الحؿ أك مسار كتسمسؿ فالخكارزمية لغة مصطنعة تساعد المبرمجيف عمى التعبير بخط
ة أم برنامج لحؿ مسألة ما، يجب أف يتكفر لدينا فيـ شامؿ لممسألة المطركحة، كىذا التنفيذ، فقبؿ كتاب

يتضمف تحديد كتكصيؼ المعطيات التي نعتمد عمييا أك ننطمؽ منيا، كالنتائج التي نريد الكصكؿ إلييا، 
فييا  كلكتابة البرنامج نتبع أسمكبا منيجيا لمحؿ، كنعبر عف ىذا الحؿ بطريقة مؤطرة مييكمة ال لبس

 كافية لتنقمنا فيما بعد إلى لغة برمجة معينة دكف عناء كبير.
كأم خكارزمية مف أنكاع الخكارزميات ال بد أف تتككف مف مجمكعة مف الخطكات المرتبة 
كالمتسمسمة المضمكف نيايتيا بعدد معيف مف الخطكات، كتختمؼ حجـ ىذه الخطكات باختالؼ حجـ 

 ذيف سيقكمكف بتنفيذ تمؾ الخطكات.الخكارزميات كاختالؼ االشخاص ال

كتبرز أىمية الخكارزميات في أنيا تعطي صكرة متكاممة لمخطكات المطمكبة لحؿ مسألة في 
ذىف المصمـ، كما أنيا تساعد المصمـ عمى تشخيص األخطاء التي تقع عادة في اإلجراءات المتبعة 

 (1992 في الحؿ كخاصة األخطاء المنطقية منيا.)منصكر كحاللشة،
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  : الشعور بالمشكمة

مع  ئوكمف خالؿ لقا، لقد الحظ الباحث مف خالؿ عممو في تدريس مساؽ تطبيقات الحاسكب التربكية
تصميـ الخكارزميات  ىقادريف عم بتيـعدد مف مدرسي المساؽ أنيـ يكاجيكف صعكبة في جعؿ طم

، تعمقة بتصميـ الخكارزمياتكذلؾ مف خالؿ مالحظاتيـ لمحيرة كاالرتباؾ كىـ يحاكلكف حؿ المسائؿ الم
سبابا عديدة إال أنيـ يميمكف إلى تقديـ الحمكؿ لطالبيـ مف أف ليذا الضعؼ أكبالرغـ مف معرفتيـ 

كىذا ما دفع الباحث إلى التفكير في معالجة ىذا المكضكع ، خالؿ استخداـ الكسائؿ التعميمية الحديطة
 ضكعات بما يناسب طبيعية ىذه المرحمة. بالبحث عف استراتيجية مناسبة تسيؿ دراسة ىذه المك 

 مشكمة الدراسة: 
 : اآلتيتنحصر مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس 

ما أطر تكظيؼ استراتيجية التعميـ المدمج في تنمية ميارات تصميـ الخكارزميات لدل طالبات كمية 
 ؟التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة

 : رعية اآلتيةويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الف

لدل طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية  نميتياالكاجب تما ميارات تصميـ الخكارزميات  -
 بغزة؟

 ؟لتنمية ميارات تصميـ الخكارزمياتالمقترحة ما اإلطار العاـ الستراتيجية التعميـ المدمج  -
في الخكارزميات لدل عمى التحصيؿ المعرفي كظيؼ استراتيجية التعميـ المدمج ىؿ يكجد أطر لت -

 طالبات كمية التربية بالجامعة االسالمية بغزة؟
عمى الميارات األدائية لتصميـ الخكارزميات كظيؼ استراتيجية التعميـ المدمج ىؿ يكجد أطر لت -

 لدل طالبات كمية التربية بالجامعة االسالمية بغزة؟

  :  فروض الدراسة
( بيف متكسطات درجات α≤0.05) داللوال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -

كعتيف التجريبية كالضابطة ملمجبيف االطالبات في اختبار التحصيؿ المعرفي في الخكارزميات 
 في التطبيؽ البعدم.
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درجات بيف متكسطات  (α≤0.05) ةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل دالل -
لمجمكعتيف التجريبية بيف اميـ الخكارزميات لتصالميارات األدائية  الطالبات في بطاقة مالحظة

 كالضابطة في التطبيؽ البعدم.

 :  أىداؼ الدراسة
 :يمي فيما الدراسة ىذه أىداؼ تمخيص يمكف 

ميارات تصميـ طر استراتيجية التعميـ المدمج في تنمية الجانب المعرفي لأ ىالتعرؼ عم -
 . ية بغزةكمية التربية بالجامعة اإلسالم الباتالخكارزميات لدل ط

يارات تصميـ طر استراتيجية التعميـ المدمج  في تنمية الجانب األدائي  لمأ ىالتعرؼ عم -
 . كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة الباتالخكارزميات  لدل ط

 بناء قائمة بميارات تصميـ الخكارزميات. -
 خكارزميات.لتنمية ميارات تصميـ ال كضع تصكر لتكظيؼ استراتيجية التعميـ المدمج -

 : أىمية الدراسة
 تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية:

 عمى التكجو نحك الطرائؽ التكنكلكجية كمدخؿ أساسي كمحفز لمتعميـ.  درسيفقد يساعد الم -
المستجدات المعمكماتية المتطكرة  ىقد تساعد المتعمميف عمى التكاصؿ التكنكلكجي كالكقكؼ عم -

 .لمكاكبة التقدـ التكنكلكجي
بقدر مناسب مف الطقافة التكنكلكجية إلعدادىـ  المتعمميفالحالي في تزكيد  دراسةسيـ التقد  -

 لمتعامؿ مع المتغيرات المتسارعة في العالـ.
التكنكلكجيا كمفتاح إلى  التغيير في استخداـ الطرؽ التقميدية لمتعميـ كالمجكء إلىيكجو المتعمميف  -

 . أساسي كفعاؿ في عممية التعميـ
الممكف اف تساعد الدارسة في الكقكؼ عمي أساسيات ميارات التصميـ لمخكارزميات الجيدة مف  -

 كالفعالة.
 كيات العممية قد يستفيد منيا مدرستكفر الدراسة بطاقة مالحظة لميارات تصميـ الخكارزم -

 التكنكلكجيا في تطكير قدرات الطالب.
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 : حدود الدراسة
الجامعة اإلسالمية في كمية التربية ب التعميـ األساسي لباتطا ىالدراسة عم تقتصر ا :الحد المكاني

 بغزة.

 .ـ2013-2012الفصؿ الدراسي الطاني مف العاـ  :الحد الزماني

لمساؽ تطبيقات الحاسكب  تبالجامعة اإلسالمية بغزة المسجالطالبات كمية التربية  :الحد البشري
  .التربكية

الخامس )الخكارزميات( مف كتاب تطبيقات الحاسكب  الدراسة عمى الفصؿ تقتصر ا الحد الموضوعي:
 . التربكية 

 أدوات الدراسة:
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كلإلجابة عف أسئمتيا قاـ الباحث بتصميـ األدكات التالية:

  الخكارزميات لمكضكعاختبار معرفي. 
 بطاقة مالحظة لميارات تصميـ الخكارزميات. 

 منيج الدارسة:
 التالييف: اتبع الباحث المنيجيف

 كىك المنيج الذم يدرس ظاىرة أك حدطا أك قضية مكجكدة حاليا يمكف الحصػكؿ  :المنيج الوصفي
، منيػػػػػػا عمػػػػػػى معمكمػػػػػػات تجيػػػػػػب عػػػػػػف أسػػػػػػئمة الدراسػػػػػػة دكف تػػػػػػدخؿ الباحػػػػػػث فييا)األغػػػػػػا كاألسػػػػػػتاذ

كالدراسات السػابقة المتعمقػة بمجػاؿ الدراسػة كتفسػير ، كذلؾ لكصؼ كتحميؿ األدبيات، (83:2002
 تائجيا.ن

 كىػك المػنيج الػذم يػدرس ظػاىرة حاليػة مػع إدخػاؿ تغييػرات فػي أحػد العكامػؿ أك  :المنيج التجريبي
كذلؾ لتحديد أطػر تكظيػؼ اسػتراتيجية ، (83:2002، كرصد نتائج ىذا التغير)األغا كاألستاذ، أكطر

جامعػػػػة التعمػػػػيـ المػػػػدمج فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات تصػػػػميـ الخكارزميػػػػات لػػػػدل طالبػػػػات كميػػػػة التربيػػػػة بال
 اإلسالمية بغزة.

 المجموعتيف(. ا)ذ واتبع الباحث التصميـ التجريبي
 المجمكعة التجريبية: كىي المجمكعة التي درست الخكارزميات باستخداـ استراتيجية التعميـ المدمج. -
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 المجمكعة الضابطة: كىي المجمكعة التي درست الخكارزميات بالطريقة التقميدية المعتادة. -

 :  دراسةمصطمحات ال
 يعرؼ الباحث مصطمحات الدارسة إجرائيا كاآلتي:

 استراتيجية التعميـ المدمج: 

كىي تنظيـ المعمكمات كالميارات )المتعمقة بالخكارزميات( كالخبرات التربكية التي يتـ تقديميا لممتعمـ 
 في التدريس دكف التخمي عف الكاقع التعميمي المعتاد. اللكتركنيةباستخداـ التقنية ا

كساب الطالبات المعمكمات المعرفية المتعمقة بالخكارزميات كتقدر إكىي  طار المعرفي لمميارة:اإل
 بدرجة الطالبة في التحصيؿ المعرفي الختبار الخكارزميات.

دائية  المتعمقة بتصميـ الخكارزميات كتقدر كساب الطالبات الميارات األإكىي  دائي  لمميارة:طار األاإل
 ي بطاقة المالحظة لميارات تصميـ الخكارزميات.بدرجة الطالبة ف

مف الخطكات المنطقية كالرياضية المكتكبة كالتي تنفذ بطريقة متسمسمة  ة: مجمكعتصميـ الخوارزمية
 حؿ بشكؿ صحيح كسميـ.إلى  كمتتالية عمى شكؿ رمكز كرسكمات خاصة لمكصكؿ

لخطكات اإلجرائية الالزمة لتصميـ مستكل أداء الطالبات لسمسمة مف ا: ميارات تصميـ الخوارزمية
الخكارزمية مقدرة بالدرجة التي حصمكا عمييا أطناء أدائيـ لتمؾ الخطكات كفقا لبطاقة المالحظة المككنة 

  ( ميارة كالمعدة ليذا الغرض.16مف )
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  اإلطار النظري للدراستاإلطار النظري للدراست

 األوؿ: التعميـ المدمج حورالم
 تصميـ الخوارزمياتالثاني: ميارة  حورالم
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 الفصؿ الثاني
 ار النظريػػػػاإلط 

كيرتبط اإلطار النظرم ليذه ، يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظرم كالخمفية العممية لمدراسة
ميارة تصميـ ، التعميـ المدمج : الدارسة ارتباطا مباشرا بمحاكره مف حيث تضمنو محكريف ىما

 : ؿكفيما يمي عرضيا بالتفصي، الخكارزميات

 :(Blended learningوؿ: التعميـ المدمج )األ  حورالم
في ظؿ الطكرة المعمكماتية كما صاحبيا مف تضاعؼ مطرد في تقنيات تكليد كمعالجو كتخزيف 

فراد  كالتي ككذلؾ ظيكر شبكة المعمكمات الدكلية عاالنترنتع المتاحة لجميع الدكؿ كاأل، المعمكمات
لى ظيكر إة كسرعة كفي أم كقت لتمؾ المعمكمات باإلضافة مكنت المتعمميف مف الكصكؿ بسيكل

كما ترتب عميو مف تكظيؼ لعناصرىا في نقؿ كتقديـ تمؾ المعمكمات  Multimediaالكسائط المتعددة 
كما ارتبط بذلؾ مف ضركرة كجكد طرؽ كأساليب تعميمية جديدة مطؿ التعميـ ، التعمـ المختمفة جفي برام
لتمكيف المتعمميف مف االستفادة مف تمؾ التقنيات كالمحدطات  Blended Learningالمدمج 

 مزيجان مف التعميـ التقميدم ك التعميـ اإللكتركني.، التكنكلكجية. كيشكؿ التعميـ المدمج

 :التقميدية ائؽأواًل: التعميـ بالطر 
 طريقة اإللقاء)المحاضرة(: -

عمى المتعمميف كما عمييـ سكل  حيث يمقي المعمـ الدرس، اإللقاء مف أقدـ الطرؽ التقميدية
المعمـ ىك الناقؿ لممعرفة. كما  عدكي، دكف السماح ليـ بالمناقشة أك االشتراؾ في البحث، اإلنصات لو

إنما يستدؿ عمييا مف محتكل ، أف األىداؼ التعميمية عادة ال تحدد في صكرة نتائج سمككية لمتعمـ
طـ تصمـ االختبارات ، كالكسيمة كالمكاد التعميمية أكال، تابالمادة الدراسية كاالختبارات. كيتـ اختيار الك

كما يفرض التعمـ عمى جميع المتعمميف بالمعدؿ نفسو حيث يبدأ المتعممكف  . لكي تتالءـ مع ىذه المكاد
 (.:200284، تعمـ المقرر في الكقت نفسو مع تكقع أف ينتيكا منو في كقت كاحد )الحيمة

حيث يمقي المعمـ الدرس كيسجؿ ، قيقة أف المعمـ يتكمـ كالمتعمـ يستمعكتتضمف الطريقة التقميدية ح
أك في ، إعطاء تعميمات معينةبالعممية بمجرد أف يبدأ المعمـ المتعممكف مالحظاتيـ عنيا. كتبدأ ىذه 

كتعتبر مطؿ ىذه األنشطة مطيرات بالنسبة لممتعمميف كتككف ، أك تكضيح مفيكـ ما، كصؼ فكرة ما
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كقميالن ما تككف االستجابة بالتفاعؿ ، أك تسجيؿ المالحظات، أك المشاىدة، لبا باالستماعاالستجابة غا
كتتكرر المطيرات ، المتبادؿ بيف المعمـ كالمتعمميف كخاصة في مدارسنا حيث الفصكؿ مكتظة بالمتعمميف

 .(:200030، كاالستجابات بيذا الشكؿ طيمة الحصة الدراسية )الفار
 اإللقاء": "التقميدية  ائؽمفيـو التعميـ بالطر 

ععممية اتصاؿ شفكم بيف شخص كاحد  ابأني الطريقة التقميدية (2002:104)الحيمة يعرؼ
كمساعدة ، يتكلى فييا المعمـ مسؤكلية االتصاؿ مف جانب كاحد لنقؿ المعرفة، كمجمكعة مف األشخاص

بكشريخ  اعرفيكي لمختمفةع.العالقات بيف أجزائيا االمتعمميف في تنظيميا بشكؿ يساعدىـ عمى فيـ 
عاستراتيجية يقكـ فييا المعمـ بتقديـ معمكمات كحقائؽ تـ إعدادىا مسبقا  ا( عمى أني2008:210)

طـ يقكمكف بطرح أسئمتيـ عمى المعمـ الذم يجيبيـ ، كىـ يستمعكف كيمخصكف حتى النياية، لممتعمميف
بيئة إيصاؿ المعمكمات لممتعمميف بحيث  اي( بأنtanner, 2007) تانر اكيعرفي ك نقاش ع.دكنما حكار أ

كيتمقكف المعمكمات في سياؽ منظـ كفقا لكجية نظر المعمـ ، يتكاجدكف في مكاف كاحد في الكقت نفسو
 . كيككف المتعممكف سمبييف في ىذه الطريقة

 : مميزات  طريقة اإللقاء

( 1002002 :) كالحمية(210 :2008تتميز طريقة اإللقاء بالعديد مف المميزات كالتي ذكرىا بكشريخ )
 : منيا

 مع ، كبير مف المتعمميف بالطريقة نفسيا دعدلبحيث يقكـ بشرح المادة ، تكفير الكقت كالجيد لممعمـ
 عكدة لإلعداد كالتحضير.ال شعب مختمفة في أكقات مختمفة دكفإعادة الشرح ل

 ة كالبصرية كالتي تحتاج أمكاالن مصادر التعمـ السمعيإلى  كذلؾ لعدـ الحاجة، تقميؿ التكمفة المادية
 كقد تككف باىظة الطمف في بعض األحياف.، لشرائيا

 كالقدرة عمى المتابعة.، كاإلنصات، تدرب المتعمميف عمى تنمية ميارة حسف االستماع 
 كتجارب المعمـ اإلبداعية إطراء خبرات المتعمميف بخبرات. 
 كعة كالحديطة مف جميع أنحاء العالـ.تقديـ عركض فييا الكطير مف األفكار كالحقائؽ المتن 
 لية مف دعميا بالكسائؿ االكفاءة الع متعتبر طريقة اإللقاء طريقة فعالة جدا إذا تمكف المعمـ ذ

 كسرد القصص كاألحداث المتعمقة بالمادة العممية كالمدعمة ليا.، كاألمطمة
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  عمى إطارة دافعية المتعمميف مطيرة لمدافعية كاالنتباه إذا تكافرت في المعمـ صفات تجعمو قادرا
 كالتأطير فييـ.

 تنمي ميارة التعبير الذاتي لدل المتعمميف . 
 : عيوب طريقة اإللقاء

عمى الرغـ مف كجكد العديد مف المزايا لطريقة اإللقاء في التعميـ إال أف ىناؾ العديد مف 
 : تي منيا( كال2002105 :( كالحمية )212 :2008) العيكب كالمساكئ التي ذكرىا بكشريخ

 كعدـ الطقة في ، كالكسؿ العقمي، تعكيد المتعمميف عمى عدـ االنتباهإلى  تباع ىذه الطريقة يؤدما
 كضعؼ القدرة عمى البحث كالتمحيص كاستخالص النتائج.، النفس

  يعتقد البعض أنيا طريقة مممة كضارة بذكاء المتعمميف حيث إنيا تقدـ ليـ معمكمات ال تتعدل
 ف تصنيؼ بمـك كىك المعرفة كاالستظيار.المستكل األكؿ م

 كال تنظر إلية نظرة كمية في عممية التعمـ.، تتعامؿ ىذه الطريقة مع جزئيات المكضكع 
 أذىاف المتعمميف مفككة غير مترابطة.إلى  كصكؿ الحقائؽ كالمفاىيـ 
 عمميف.حيث أطبتت الدراسات عدـ فاعميتيا مع صغار المت، ال تتناسب مع جميع الفئات العمرية 
 .سرعة نسياف المعمكمات التي يكتسبيا المتعممكف مف ىذه الطريقة 

أف طريقة اإللقاء تعتمد بشكؿ كبير عمى نقؿ المعمكمات كليس عمى تشجيع  كيرل الباحث
كذلؾ ألف إمالء الكالـ كاإلفراط في استخداـ التعميمات المباشرة سكؼ يقمؿ مف ، التفكير أك فيـ األفكار

نتائج  سمبية بدال مف الحصكؿ عمى تعمـ عالي إلى  الكصكؿإلى  ير النقدم مما يؤدمالتفاعؿ كالتفك
( 311:2010-298عمر)العديد مف الطرائؽ التقميدية األخرل كالتي  ذكرىا كؿ مف  كىناؾ. المستكل
 .(431:2011-396) كعطية

 طريقة المناقشة:

لػػذلؾ يطمػػؽ عمييػػا أحيانػػان ، مناقشػػةكتقػػكـ عمػػى الحػػكار بػػيف المعمعػػـ كالمػػتعمعـ فػػي صػػكرة أسػػئمة أك 
كىػػػي طريقػػػة تدريسػػػيعة تعتمػػػد عمػػػى الحػػػكار الشػػػفييع بػػػيف المعمعػػػـ ، الطريقػػػة الحكاريعػػػة أك طريقػػػة المناقشػػػة

ـع مػف خالليػا تقػديـ الػدرس، أك بيف المتعمعميف أنفسيـ، كالمتعمعـ كتعتمػد طريقػة المناقشػة بشػكؿ أسػاس  .يت
التفاعؿ كالتعاكف فيما بينيـ بيػدؼ التكصػؿ إلػى الحقػائؽ كاألىػداؼ كعمى مدل ، عمى المعمعـ كالمتعمعميف

  فالمتعمعمكف يمطعمكف نقطة االرتكاز في ىذه الطريقة.، المطمكبة
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 :ممّيزات طريقة المناقشة

 :يميفيما يجاز أبرز مزايا طريقة المناقشة يمكف إ

 .تدفع المتعمعميف إلى المشاركة كاالستمتاع بيا كتشجعيـ عمى ذلؾ .1
  .تطيع المعمعـ التعرعؼ إلى مستكل متعمعميو بشكؿ جيعديس .2
 .نمعي القدرات الفكريعة كالمعرفيعة لممتعمعميف كتدرعبيـ عمى التحميؿ كاالستنتاجت .3
 .يككف المتعمعـ فييا مركز النشاط كالفعاليعة .4
 .تنمعي لدل المتعمعميف حبع التعاكف كالعمؿ الجماعيع  .5
 .ادمع كتحمعؿ المسؤكليعةتنمعي لدل المتعمعميف األسمكب القي .6
 .تزرع الشجاعة في نفكس المتعمعميف كتخمعصيـ مف الخجؿ كتنمعي ركح المشاركة .7
 .تنمعي القدرة عمى الحكار كالمناقشة كالجرأة .8
 

 :سمبّيات طريقة المناقشة

 تتمخعص سمبيعات طريقة المناقشة في ما يمي:

ـع التركيػػػز عمػػػى طريقػػػة المناقشػػػة .1 بالشػػػكؿ العػػػذم ي تعػػػب ، المحػػػدعدة كلػػػيس عمػػػى األىػػػداؼ، قػػػد يػػػت
 كيكلعد لدييـ الشعكر بالممؿ كعدـ الرغبة في ممارستيا.، المتعمعميف

إفع إعطػػػػػاء إدارة المناقشػػػػػة ألحػػػػػد المتعمعمػػػػػيف قػػػػػد يضػػػػػعؼ دكر المعمعػػػػػـ فػػػػػي المناقشػػػػػة كالتكجيػػػػػو  .2
 .كاإلرشاد

، ان لممتعمعمػػػيفقػػػد تقػػػكد المناقشػػػة إلػػػى الخػػػركج عػػػف المكضػػػكع أك اليػػػدؼ المحػػػدعد مػػػا يكلعػػػد تشػػػتعت .3
 .يصرفيـ عف التركيز عمى المكضكع كاليدؼ المحدعد مف المناقشة

قد ال يستطيع المتعمعمكف العذيف لدييـ خجؿ كال يمتمككف القدرة عمى المناقشػة كالحػديث االشػتراؾ  .4
 .في المناقشة ما يكلعد لدييـ ردكد فعؿ عكسيعة

شػكؿ العػذم ال يسػمح لممتعمعمػيف اآخػريف قد يسػيطر عمػى المناقشػة عػدد محػدعد مػف المتعمعمػيف بال .5
 .بالمشاركة في المناقشة

كذلػػؾ النشػػغاليـ بتحضػػير سػػؤاؿ أك بإعػػداد رأم ، قػػد ال يسػػتمع المتعمعمػػكف لمػػا يطرحػػو زمالؤىػػـ .6
 .لطرحو ما يفقدىـ التركيز عمى ما دار في المناقشة
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مناسػبة مػا يكلعػد قد يستخدـ المتعمعمكف كممات كمصطمحات غيػر كاضػحة كغيػر محػدعدة أك غيػر  .7
 .نكعان مف الغمكض لدل المتعمعميف الباقيف

 طريقة حؿ المشكالت:

ىي حالة يشعر فييا التالميذ بأنيـ أماـ مكقؼ قػد يكػكف مجػرد سػؤاؿ يجيمػكف اإلجابػة عنػو أك : المشكمة
كتختمػػػؼ المشػػػكمة مػػػف حيػػػث طكليػػػا كمسػػػتكل الصػػػعكبة كأسػػػاليب ، غيػػػر كاطقػػػيف مػػػف اإلجابػػػة الصػػػحيحة

( لػذلؾ فإنيػا تقػـك عمػى إطػارة األسمكب العممي في التفكيركيطمؽ عمى طريقة حؿ المشكالت )، يامعالجت
شػػػعارىـ بػػػالقمؽ إزاء كجػػػكد مشػػػكمة ال يسػػتطيعكف حميػػػا بسػػػيكلة. كيتطمػػػب إيجػػػاد الحػػػؿ  تفكيػػر التالميػػػذ كا 

يشترط أف تككف المناسب ليا قياـ التالميذ بالبحث الستكشاؼ الحقائؽ التي تكصؿ إلى الحؿ. عمى أنو 
 : المشكمة المختارة لمدراسة متميزة بما يمي

 .أف تككف المشكمة مناسبة لمستكل التالميذ .1
 . كمتصمة بحياة التالميذ كخبراتيـ السابقة، أف تككف ذات صمة قكية بمكضكع الدرس .2

 : المشكالتحؿ زايا طريقة م

 .تنمية اتجاه التفكير العممي كمياراتو عند التالميذ .1
 .تالميذ عمى مكاجية المشكالت في الحياة الكاقعيةتدريب ال .2
قامة عالقات اجتماعية بيف التالميذ .3  .تنمية ركح العمؿ الجماعي كا 
أف طريقػػػة حػػػؿ المشػػػكالت تطيػػػر اىتمػػػاـ التالميػػػذ كتحفػػػزىـ لبػػػذؿ الجيػػػد الػػػذم يػػػؤدم إلػػػى حػػػؿ  .4

 .المشكمة

 : المشكالتحؿ عيوب طريقة 

 ة.صعكبة تحقيقيا في كؿ المكاقؼ التعميمي .1
 . قمة المعمكمات أك المادة العممية التي يمكف أف يفيميا الطالب عند استخداـ ىذه الطريقة .2
 .تحديد المشكمة  بشكؿ يتالءـ مع نضج  التالميذالمعمـ قد ال يستطيع  .3
 .تحتاج إلى اإلمكانات كتتطمب معممان مدربان بكفاءة عالية .4
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 لكتروني.ثانيًا: التعميـ اإل 
الحادث في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ أدل إلى ظيكر كطير مف المستحدطات إف التطكر كالتقدـ 

لالستفادة منيا في رفع كفاءة ، التكنكلكجية التي أصبح تكظيفيا في العممية التعميمية ضركرة ممحة
كنتيجة ، (Electronic Learningكمف بيف تمؾ المستحدطات التعميـ االلكتركني)، العممية التعميمية

تمكنت ، كتكظيفيا لخدمة العممية التعميمية، لكاسع لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتلالنتشار ا
كيشير ، الجامعات كالكميات كالمؤسسات التعميمية مف إطالؽ برامجيا التعميمية كالتدريبية عبر االنترنت
لكتركنية إ التعميـ االلكتركني إلى أف عممية التعميـ كتمقي المعمكمات تتـ عف طريؽ استخداـ أجيزة

كتكنكلكجيا الكسائط المتعددة بمعزؿ عف ظرفي الزماف كالمكاف كيتـ االتصاؿ بيف الطمبة كالمعمميف مف 
 خالؿ كسائؿ اتصاؿ متعددة كتتـ عممية التعميـ كفقا لظركؼ المتعمـ كاستعداداتو كقدراتو.

 لكتروني:مفيـو التعميـ اإل 

كىك في حاؿ تعديؿ مستمر نظران الرتباطو ، تككيفال يزاؿ مفيكـ التعميـ اإللكتركني في طكر ال
 تطكر كنمك دائميف.  ةبتقنيات التعميـ التي ىي بدكرىا في حال

بأنو عمنظكمة تعميمية  (289:2004)حيث عرفو سالـ تعريفات التعميـ اإللكتركنيكتعددت 
خداـ تقنيات المعمكماتية لتقديـ البرامج التعميمية أك التدريبية لممتعمميف في أم كقت كفي أم مكاف باست

كاالتصاالت التفاعمية لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية متعددة المصادر بطريقة متزامنة أك غير متزامنة دكف 
 االلتزاـ بمكاف محددع

( بأنو عطريقة متمركزة حكؿ المتعمميف في بيئة تفاعمية إبداعية 18:2005الخاف ) كيعرفو
أم مكاف كأم كقت باستعماؿ خصائص كمصادر في رد مصممة مسبقا بشكؿ جيد كميسر ألم ف

 االنترنت كالتقنيات الرقمية المطابقة لمبادئ التصميـ التعميمي المناسب لبيئة التعمـ المفتكحع.

بأنو عتقديـ المحتكل التعميمي مع ما يتضمنو مف شركحات  (471:2011كيعرفو كرار )
ي الفصؿ اك عف بعد بكاسطة برامج متقدمة مخزنة كتمرينات كتفاعؿ كمتابعة بصكرة جزئية اك شاممة ف

 ك بكساطة شبكة االنترنتع. ألي في الحاسب اآ

بأنو حصكؿ  : Chowdhury (2011)ك  Uradan and Weggen (2000)كما كيعرفو  
لكتركنية الحديطة المعتمدة عمى الكمبيكتر كشبكاتو الطمبة عمى المكاد التعميمية مف خالؿ الكسائط اإل
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ية التعميمية بحيث تككف إمكانية ىذا التعمـ حسب ظركؼ مالتفاعؿ بيف أطرؼ العمإلى  دممما يؤ 
 . المتعمـ كقدراتو كأيضا يتـ ادارة ىذا التعمـ مف خالؿ تمؾ الكسائط

تقديـ المناىج التعميمية كالدكرات التدريبية عبر الكسائط “( بأنو 216:2007كيعرفو بسيكني)
كشبكة اإلنترنت بأدكاتيا في أسمكب متزامف أك ، تشمؿ األقراص بأنكاعيا لكتركنية المتنكعة كالتياإل

 أك التعميـ بمساعده المعمـ مع تقييـ المتعمـع.، غير متزامف كباعتماد مبدأ التعميـ الذاتي

 كيرل الباحث مف خالؿ التعريفات السابقة:

يف المعمميف كالمتعمميف أف التعميـ اإللكتركني نكع مف التفاعؿ الذم يعتمد عمى التفاعؿ ما ب -
 كالمادة الدراسية في أم كقت كأم مكاف.

 أنيا اتفقت عمى أف عناصر التعميـ اإللكتركني ىي المتعمـ كالمعمـ كالبيئية التعميمية كالتقنيات. -
أف التعميـ اإللكتركني يتطمب تكافر مجمكعة مف المتطمبات المادية كالمتمطمة في تكافر شبكة  -

 الرقمية كمناىج تعميمية معدة بشكؿ يالئـ ىذا النكع مف التعمـ. االنترنت كالتقنيات
 لكتروني:أىداؼ التعميـ اإل 

يرتكز التعميـ اإللكتركني عمى مجمكعة مف األىداؼ المتنكعة كالتي منيا ما ذكره كؿ مف عامر 
 (:2011( كالجعفرم)2007كبسيكني)

 .التطكير الميني لممعمميف كالعممية التعميمية 
  كالمتعمـ، سائط التعميـ االلكتركني في ربط كتفاعؿ المنظكمة التعميمية )المعمـاستخداـ ك ،

 كالبيئة(، كالمجتمع، كالبيت، كالمؤسسة التعميمية
 .تبادؿ الخبرات التربكية مف خالؿ كسائط التعميـ االلكتركني 
 .تكسيع نطاؽ العممية التعميمية بمراعاة الفركؽ التعميمية بيف المتعمميف 
 فة التقنية بما يساعد في خمؽ مجتمع إلكتركني قادر عمى مكاكبة مستجدات العصر.نشر طقا 
 .إعادة ىندسة العممية التعميمية بتحديد دكر المعمـ كالمتعمـ كالمؤسسة التعميمية 
  دعـ كسائؿ االتصاؿ التعميمي لفتح باب اإلبداع كالتدريب المبكر عمى حؿ المشاكؿ كدفع الطالب

 لحب المعرفة.
 ماد الذاتي في البحث عف مصادر التعمـ المرتبطة بالمنيج.االعت 
 .القياـ بمشاريع جماعية مف خالؿ االستعانة بشبكات الحاسكب 
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 فالدركس تقدـ في صكرة نمكذجية كيمكف تكرار : نمذجة التعميـ كتقديمو في صكرة معيارية
 دة.الممارسات التعميمية ببنكؾ األسئمة كاالستغالؿ األمطؿ لمكسائط المتعد

 بأدكات التقييـ الفكرم بصكرة سريعة كسيمة التقييـ ،سيكلة كتعدد طرؽ تقييـ الطالب . 
 تصحيح االختبارات كتسجيؿ النتائج كاإلحصائيات. :تقميؿ األعباء اإلدارية لممعمـ كاإلدارة مطؿ 

 األسس التي يبنى عمييا التعميـ اإللكتروني:

كيعتمد عمييا حسب ما ذكرتو ، سيبنى التعمـ اإللكتركني عمى مجمكعو مف األس
 ( كىي كما يمي:27:2003الغراب)

 التعمـ بالممارسة: حيث يككف االعتماد األكبر في التعمـ عمى المتعمـ كليس المعمـ. .1
 التغذية الراجعة: كترجع أىميتيا لعدـ اجتماع المعمـ كالمتعمـ كجيا لكجو في البرنامج التعميمي. .2
 عمى رغبة المتعمـ في التعمـ.يعتمد نجاح التعمـ االلكتركني  .3
 تصميـ البرنامج الذم يسير عميو المتعمـ بحيث يتناسب مع رغباتو كالمكاف الذم يناسبو. .4
كمؤتمرات مرئية ، كأفالـ فيديك، كبرامج حاسكبية، تعدد الكسائؿ التعميمية مف نصكص مطبكعة .5

 كغيرىا

 لكتروني:مميزات التعميـ اإل 

عمى المتعمـ كالمؤسسة التعميمية بعدد كبير مف  دتركني قد يعك عمى الرغـ مف أف التعميـ اإللك
إال أف البعض ال يجيد اغتناـ ىذه الميزات لذلؾ يستكجب معرفة ما ، الفكائد لما لو مف مميزات متعددة
( كغاريسكف 2004( كسالـ)2003( كالغراب)2003كذكر المبيريؾ) ؟ىي مميزات التعميـ االلكتركني

 اإللكتركني منيا:ـ يميزات لمتعمم( العديد مف ال2008العزيز) ( كعبد2006كأندرسكف)

 كذلؾ بتعميـ أعداد كبيرة منيـ دكف االلتزاـ ، التغمب عمى مشكمة األعداد المتزايدة مف المتعمميف
 بقيكد الزماف كالمكاف في كقت قصير.

 .تشجيع التعمـ الذاتي 
 كذلؾ بتكفير جياز كاحد ، اتية في االستخداـمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف نتيجة لتحقيؽ الذ

 أماـ كؿ متعمـ.
 .تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصاؿ بالعديد مف المكاقع عبر االنترنت 
 .سيكلة كسرعة تحديث المحتكل االلكتركني 
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 .إمكانية االستعانة بالخبراء النادريف 
 .تحسيف كتطكير ميارات البحث كاالطالع لدل المتعمميف 
 كتختمؼ ىذه الطقافة عف الطقافة التقميدية ، لكتركني طقافة جديدة كىي الطقافة الرقميةميـ اإليكفر التع

كالتي تعرؼ بالطقافة المطبكعة في أنيا تركز عمى معالجة المعرفة كليس عمى إنتاجيا كما الطقافة 
ا يتفاعؿ مع كمف خالؿ ىذه الطقافة الرقمية يستطع المتعمـ بناء عالمو الخاص بو عندم، التقميدية

كعمى العكس مف ذلؾ في طرؽ التعميـ ، فيصح المتعمـ ىك مركز الطقؿ، البيئات اإللكتركنية
 التقميدية التي يككف المعمـ فييا ىك مركز الطقؿ.

 لكتركني في إتاحة فرص التعميـ لمختمؼ فئات المجتمع سكاء النساء أك المكظفيف ـ اإلييساعد التعم
ك أ، أك اقتصادية، التي لـ تستطع مكاصمة تعميميا ألسباب اجتماعية أك بعض الفئات، أك األطفاؿ
 سياسية.

  يساعد التعميـ االلكتركني عمى خفض تكمفة التعميـ كمما زاد عدد المتعمميف حيث إنو يكفر مف
كذلؾ ألنو يحد مف تكاليؼ السفر كالسكف ، % مف تكاليؼ التعميـ التقميدم في الصفكؼ30-60

 .كاستبداؿ المعمميف
 

 استراتيجيات التعمـ االلكتروني
عند الحديث عف استراتيجيات التعمـ االلكتركني يجب أف ندرؾ أنيا في األصؿ ناتجة عف 

 (143:2011استراتيجيات التعمـ العاـ، كمف ىذه االستراتيجيات ما يمي: )الرنتيسي كعقؿ،
استراتيجية التدريب  –)استراتيجية المحاضرة مطؿاستراتيجية التعمـ االلكتركني المباشر:  . أ

 استراتيجية التعمـ الصريح(. –كالممارسة 
 -استراتيجية المنتدم -)استراتيجية المناقشةمطؿاستراتيجيات التعمـ االلكتركني التفاعمي:  . ب

 -استراتيجية فكر، زاكج، شارؾ -استراتيجية التعمـ التشاركي -استراتيجية التعمـ التعاكني
 استراتيجية الحكار(.

استراتيجية  -استراتيجية حؿ المشكالت )مطؿيات التعمـ االلكتركني غير المباشر: استراتيج . ت
 .(استراتيجية المناقشة غير المباشرة -التعمـ المعتمد عمى الحاسكب

 -استراتيجية الكاجبات -استراتيجية التعمـ االلكتركني المستقؿ: مطؿ )استراتيجية المشاريع . ث
 استراتيجية التقارير(.
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( بعض االستراتيجيات التي يمكف استخداميا مع التعمـ 236،2005كم)كحدد الشرقا
 االلكتركني كمنيا:

االلقاء االلكتركني: كيتـ ذلؾ بمصاحبة بعض المكاد التعميمية مف خالؿ مكقع الباحث  .1
االلكتركني بالعرض المتزامف كغير المتزامف بجانب قاعات التدريس التقميدية، لعرض 

 .كالتعمـ االلكتركني محتكل كميارات التعميـ
استراتيجية الكسائط المتعددة كالفائقة: كالتي يمكف استخداميا في تحميؿ المفاىيـ كالميارات  .2

 االلكتركنية كتنمييا كعرض المحتكل التعميمي مف خالليا بدال مف الطرؽ التقميدية المممة.
يارات أماـ الطالب البياف العممي االلكتركني: كيمكف استخداـ البياف العممي في أداء الم .3

 بعد إعداد خطكاتيا الكتركنيا عمى كسائط الكتركنية.
 

 لكتروني:معوقات التعميـ اإل 

يكاجو التعميـ االلكتركني كغيره مف طرؽ التعميـ األخرل الكطير مف المشكالت كالتحديطات التي 
 ( منيا ما يمي:2007( كبسيكني )2003( كالمكسى)2009كيذكر الغريب)، تعيؽ تنفيذه

ضعؼ البنية التحتية في المكتبات كمراكز البحث كالمعمكمات األخرل كخاصة في الدكؿ العربية  .1
 لكتركنية.كالنامية كىي باختصار قمو تكفر البنية التحتية اإل

نجميزية كالمغات لكتركنية ىي بالمغة اإلف معظـ المصادر اإلإ. المعكقات كالحكاجز المغكية حيث  .2
عب عمي الكطير مف الباحطيف العرب االستفادة منيا عمي الكجو األجنبية األخرل التي يص

 المطمكب.
الطقة عدـ معكقات اجتماعية تتمطؿ في رفض المجتمع بأفراده كمؤسساتو كمنظماتو لما ىك جديد ك  .3

كالصحافة  ازذاعة كالتمفاإلالمجتمع مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ ككيظير ىذا الرفض في ، فيو
 رىا.كالمقاءات كالكتابات كغي

عدـ  معكقات متعمقة بالمعمميف تجعميـ يرفضكف التحديث كيرفضكف تطبيؽ المستحدث كسبب ذلؾ .4
يـ يكتمسكيـ بالقديـ كىؿ لد ،كعدـ رغبتيـ بالتغيير ،كعدـ معرفتيـ بأىميتو ،كضكح المستحدث

ريب ككطرة أعبائيـ كعدـ كجكد الكقت الكافي لمتدريب كالتج، ـ الأالقدرة عمى استخداـ التقنية 
ىـ مف ذلؾ عدـ كجكد حكافز لكؿ ف دكره أصبح طانكيا كاألأكشعكر المعمـ بضعؼ التركيز عميو ك 

 ما سبؽ.
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 طريؽكغير المؤىمة عائقا في ، معكقات تتعمؽ باإلدارة التعميمية قد تككف اإلدارة غير الكاعية .5
ح الجامدة التي ال كالمكائ، دارية الركتينية المعقدةجراءات اإلالمستحدث كىذه المعكقات ىي اإل

 تيح المركنة.تتسمح بالتطكير كال 
معكقات تتعمؽ بالتمكيؿ كالنظاـ التعميمي كتتمطؿ في نقص كعدـ تكفر اإلمكانيات المادية الالزمة  .6

كالبشرية المؤىمة كعدـ استعداد المؤسسة لمتكاصؿ مع مؤسسات أخرل لتمقي الدعـ كالمساندة 
 لكتركني.اإلكالمشكرة الفنية في تطبيؽ التعميـ 

لعدـ خضكع الطالب إلشراؼ مباشر برقابة عينية محسكسة يفتح الباب  ،الشمؿ في كسائؿ التقييـ .7
 ماـ التزكير.أ
 ميف المعمكمات.أسرية كخصكصية كت .8
 الحاجة المستمرة لتدريب كدعـ المتعمميف كاإلدارييف مع تطكر التقنية. .9
ذه مسالة نفسية متعمقة بمشكمة عدـ المقاء ك العزلة كىأك االرتباؾ أشعكر بعض الطمبة بالضياع  .10

 كجيا لكجو بيف الطمبة كالمحاضر.
 عدـ مالئمة التعميـ االلكتركني لبعض التخصصات العممية مطؿ الرياضيات. .11
كجكد فجكة بيف ما يحتاجو المعمـ إلى  دلأيف كالتربكييف مما يضعؼ التعاكف كالمشاركة بيف الفن .12

 ما يتـ تصميمو.ك 

 :المدمج التعميـ ثالثا:
مف المعمكـ أف التعميـ االلكتركني قدـ أشكاالن متعددة يمكف أف تككف صالحة لتقديـ التعميـ لممتعمـ 

كالتي منيا قيكد عاممي المكاف كالزماف إال  التقميديةالعديد مف عيكب بيئات التعمـ  معالجةمف  كبالرغـ
ـ االلكتركني تحقيقيا، حيث يعيؽ التعمـ أف ىناؾ مميزات لمتعميـ بالطريقة التقميدية لـ يستطع التعم

 تصاؿاالكالدافعية النابعة مف  ـ التقميدمي، كيضعؼ جاذبية التعمجتماعيااللكتركني عممية التفاعؿ اإل
 االىتماـلكتركني عمى الجانب المعرفي أكطر مف كالتنافس مع اآخريف، ناىيؾ عف تركيز التعمـ اإل

ي عممية قيكد ف إلىضرار التي تؤدم أللكتركني تشكؿ بعض افبيئة التعمـ اإل .الميارلبالجانب 
ة التعمـ التقميدية قيكدان عمى المكاف كالزماف، سببت ىذه األنكاع مف األضرار االتصاؿ، بينما تشكؿ بيئ

ت ىذه البيئة الجديدة مبحطان عف بيئة جديدة تدمج فكائد التعمـ االلكتركني كبيئات التعمـ التقميدية، فقد
 التعميـ المدمج. : مطؿمفاىيـ 
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 ماىية التعميـ المدمج.

ـ المدمج إلى الدمج بيف أنماط متعددة كمختمفة مف التعميـ اإللكتركني كالتعميـ ييدؼ التعمي
فمو ، التقميدم)كجيا لكجو( فيك مزج أك خمط أدكار المعمـ في الفصكؿ التقميدية مع الفصكؿ االفتراضية

 .(Dziuban et al,2006),(Larson&Murray,2009مميزات عديدة منيا ما يمي)

 لكتركني كتكمفتو العالية.التغمب عمى صعكبات التعميـ اإل 
 .زيادة التكاصؿ كالتفاعؿ اإلنساني 
 إلطارة كجذب االنتباه كمكاكبة التطكر التكنكلكجي.ا 
 .الجمع بيف مميزات التعمـ اإللكتركني كالتعمـ التقميدم 

لمتعميـ اإللكتركني فعمى مر السنكات بدأت العممية التعميمية  فالتعمـ المدمج ىك التطكر الطبيعي
 (Graham,2005:6)  ( يكضح ذلؾ.1) بالتعميـ التقميدم طـ اإللكتركني طـ الدمج كالشكؿ

 
 ( مراحؿ تطور تطبيؽ التعمـ المدمج1) رقـ شكؿ
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ى طالث مف الشكؿ السابؽ يتضح أف تطكر مراحؿ تطبيؽ أك إدخاؿ التعميـ اإللكتركني تمت عم
طـ تميو مرحمة تطبيؽ التعميـ  ،مراحؿ ففي المرحمة األكلي كاف يتـ التعميـ التقميدم كجيا لكجو

 طـ مرحمة الدمج بيف التعميـ اإللكتركني كالتعميـ التقميدم. ،اإللكتركني كالتعميـ عف بعد
 : مفيـو التعميـ المدمج

ير معظميا إلى دمج طرؽ التعميـ عند الحديث عف التعميـ المدمج نجد أف لو جذكر قديمة تش
إحداث عممية مزج كخمط بيف إلى  حيث لجأ الكطير مف التربكييف، كاستراتيجياتو مع الكسائؿ المتنكعة

الطريقتيف كالحصكؿ عمى  تاالتعميـ اإللكتركني كالتعميـ بالطريقة التقميدية مف أجؿ تالفي عيكب كم
 مميزاتيما.

مكف إطالقيا عمى التعميـ المدمج كىي التعمـ كىناؾ العديد مف المسميات التي ي
 Hybridالتعمـ اليجيف )، (Mixed Learning) التعمـ الخميط، (Blended Learningالمزيج)

Learning) ،(التعمـ الطنائيDual Learning.) 

كيعزم الباحث سبب تعدد مسميات التعميـ المدمج إلى اختالؼ كجيات النظر حكؿ طبيعتو 
كما أف ، تتفؽ عمى أف التعميـ المدمج مزج كخمط بيف التعميـ اإللكتركني كالتعميـ التقميدم كنكعو إال أنيا

مع أدكات التعميـ اإللكتركني كطرقو ، ىذا الدمج يككف مف خالؿ تكظيؼ أدكات التعميـ التقميدم كطرقو
 .كفقا لمتطمبات المكقؼ التعميمي، تكظيفا صحيحا

المدمج: بأنو عاستخداـ الحاسب اآلي بطريقة يتـ مف  ( التعمـ21 :2006كيعرؼ المعايطة )
، كحؿ المشكالت، التدريس الخصكصي :خالليا الدمج بيف أنماط التعميـ كالتعمـ المعزز بالحاسب مطؿ

لكتركني عبر كاأللعاب التعميمية باإلضافة إلى التعمـ اإل، كالمحاكاة، كالتدريب كالممارسة، كالحكار
 كغرؼ الحكار باإلضافة إلى ممارسة التعمـ الذاتي ع.، طياتو كالبريد االلكتركنيالشبكة المعمكماتية كمع

(: بأنو التعميـ الذم يجمع بيف نماذج متصمة كأخرل singh,2003:51-54كما كيعرفو سنؽ )
بينما ، نترانتنترنت أك اإلغير متصمة مف التعمـ بحيث تتمطؿ النماذج المتصمة عاده مف خالؿ اإل

 ؿ الدراسية التقميدية.ك غير المتصؿ في الفص يحدث التعميـ

بأنو مزج أنكاع مختمفة مف المصادر : (Richardson,2006:20كيعرفو ريتشاردسكف )
 كالكسائط كطرؽ التدريس لتحقيؽ اليدؼ األمطؿ.
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( بأنو Dziuban, Hartman & Moskal, 2004كما كيعرفو ديزباف كىارتماف كمكسكاؿ )
لكتركني مع تقميؿ ساعات التعمـ كالتعمـ اإل، بيف التعمـ بالطريقة التقميديةمجمكعة الدركس التي تجمع 

 . في الفصكؿ الدراسية

( بأنو دمج التعمـ Buzzetto. More & Sweat. Guy ,2006كيعرفو بكزتك كسكيت )
ـ عمي التعمـ القائ، مؿ عمى المكاد في المناىج الدراسيةتالتقميدم كجيا لكجو مع التعمـ االلكتركني كيش

نترنت التي يمكف أف تككف إلا ىكالمناقشات عم، كاألنشطة التي تدعـ اعمي ميارات التفكير، المشركع
 متزامنة أك غير متزامنة.

( التعميـ المدمج: بأنو نمط مف أنماط التعمـ التي يتكامؿ فييا التعمـ 6:2010) كتعرؼ القباني
يا لكجو بعناصره كسماتو في إطار كاحد بحيث لكتركني بعناصره كسماتو مع التعميـ التقميدم كجاإل

في  -ك المعتمدة عمى شبكة االنترنتأسكاء المعتمدة عمى الكمبيكتر -لكتركنيتكظؼ أدكات التعميـ اإل
أنشطة التعمـ لممحاضرات كالدركس العممية كجمسات التدريب في الفصكؿ التقميدية كالفصكؿ 

 االفتراضية.

نو ىك تعميـ يمزج بيف كؿ مف التعميـ أعمى : المدمج ( التعميـ5:2007) كيعرؼ إبراىيـ
 التقميدم داخؿ حجرات الدراسة كالتعميـ اإللكتركني لتحقيؽ اإلفادة مف مميزات كال األسمكبيف.

مساعدة المتعمـ عمى تحقيؽ إلى  كيرل الباحث أف التعميـ المدمج عبارة عف استراتيجية تيدؼ
شكاؿ التعميـ التقميدية كبيف التعميـ االلكتركني بأنماطو داخؿ أف الدمج بيخالؿ  المخرجات التعميمية مف
 القاعة الدراسية كخارجيا.

 عناصر التعميـ المدمج:

لكتركني المستخدمة في مككنات كعناصر التعمـ المدمج طبقا لعناصر كأدكات التعمـ اإل دتتعد
 -:(Carman,2002()Watson,2009العممية التعميمية كمف ىذه المككنات ما يمي:)

  الفصكؿ االفتراضية كمعايشة األحداث: مشاركة جميع المتعمميف في الكقت بشكؿ متزامف
 بقيادة المعمـ.

 نترنت أك برامج إلكتركنية.التعمـ الذاتي: يكمؿ المتعمـ تعممو ذاتيان مع دعـ مف خالؿ اإل 
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 عبر  ردشةد -مناقشات الكتركنية -االلكتركني التكاصؿ االجتماعي: مطؿ )البريد أدكات
 .نترنت(اإل

 .التقييـ: تقييـ قبمي كبعدم كتقييـ تككيني 
 .أدكات دعـ األداء: تدعيـ المعمميف بمكاد كبرامج كممخصات كرسكـ بيانية... كغيرىا 

 : أبعاد التعميـ المدمج

يعتقد البعض عند ذكر التعمـ المدمج أنو مجرد الربط اليسير بيف التدريب في الفصؿ الدراسي 
ف المصطمح  قد تطكر ليشمؿ مجمكعة أغنى مف تقنيات ألكتركني فقط إال كأنشطة التعمـ اإل، التقميدم
( أف التعمـ المدمج قد يضـ كاحدا أك أكطر مف األبعاد عمى النحك 2009كذكرت الشيرم )، التعمـ
 : التالي

تقنيات  حيث يتـ التعمـ الشبكي عادة مف خالؿ : الدمج بيف التعمـ الشبكي كالتعمـ غير الشبكي -
كمف األمطمة ، أما التعمـ غير الشبكي فيك ما يتـ في الفصكؿ التقميدية، االنترنت كاالنترانت

عمى ىذا النكع مف التعمـ المدمج البرامج التي تتطمب بحطا في المصادر باستخداـ الشبكة 
الفصكؿ  كذلؾ أطناء جمسات تدريبية كاقعية في، كدراسة المكاد المتاحة مف خالليا، العنكبكتية

 الدراسية بإشراؼ المعمـ.
الدمج بيف التعمـ الذاتي كالتعمـ التعاكني الفكرم: يشمؿ التعمـ الذاتي عمميات التعمـ الفردم  -

أما التعمـ ، كالتعمـ عند الطمب كالتي تتـ بناء عمي حاجة المتعمـ ككفؽ السرعة التي تناسبو
المشاركة في المعارؼ إلى  مما يؤدم، التعاكني فيتضمف اتصاال أكطر حيكية بيف المتعمميف

ىذا النكع مف التعمـ مراجعة بعض المكاد كاألدبيات الميمة حكؿ  ىكالخبرات كمف األمطمة عم
كمناقشة تطبيقات ذلؾ في عمؿ المتعمـ مف خالؿ التكاصؿ الفكرم باستخداـ شبكة ، منتج جديد

 نترنت.اإل
المحتكل الجاىز ىك  : محتكل الجاىزالدمج بيف المحتكل الخاص )المعد حسب الحاجة( كال -

كيتميز ىذا النكع مف المحتكل ، المحتكل الشامؿ الذم يغفؿ البيئة كالمتطمبات الفردية لممتعمميف
إال أف ، مف المحتكل الخاص الذم يعد ذاتيا ىعمأبقمة تكمفتو المادية كتككف قيمة انتاجو 

و مف خالؿ دمج عدد مف الخبرات الصفية المحتكل العاـ ذك السرعة الذاتية يمكف تكييفو كتييئت
( الباب نحك تحقيؽ مركنة أكبر في ، ك الشبكيةأ كقد فتحت المعايير الصناعية مطؿ )سككـر

 دمج المحتكل الجاىز ك المحتكل الخاص لتحسيف خبرات المستخدـ بكمفة أقؿ.
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كعندما يككف ، يرتبط نجاح المؤسسات بالتالـز بيف العمؿ كالتعمـ: الدمج بيف العمؿ كالتعمـ -
كيزداد حجـ ، التعمـ متضمنا في عمميات قطاع العمؿ فإف العمؿ يصبح مصدرا لمحتكل التعمـ
 محتكل التعمـ المتاح عند الطمب بما يمبي حاجة المستفيديف مف ىذا المحتكل.

فيك يتيح ، إف التعمـ المدمج ىك التطكر األكطر منطقية كطبيعية في أجندة تطكير التعميـ
لدمج التقدـ االبتكارم كالتقني المقدـ عف طريؽ التعمـ عبر شبكة االنترنت بالمشاركة كالتفاعؿ  الفرصة 

 المتاحيف في التعميـ التقميدم.

 
 مميزات التعمـ المدمج: 

 ,Bonk, kimيمجأ العديد مف األشخاص لمتعمـ المدمج كذلؾ لألسباب التالية حسب ما أكرده كؿ مف  )
& Zeng,2004( ك )Alvarez,2005(ك )Gray,20062006، ( ك)المعايطة2005، ( ك)الخاف )

 : (2007، ك)شكممي
 تكفير المركنة لممتعمميف كذلؾ مف خالؿ تقديـ العديد مف الفرص لمتعمـ مف خالؿ طرؽ مختمفة ،

لتكفير الراحة التي يحتاجيا مف لدييـ التزامات أسرية أك غيرىا دكف أف يفقدكا التكاصؿ 
 ني كالذم نممسو في الفصكؿ التقميدية.نسااالجتماعي كاإل

  يركز عمى اف يككف التعميـ بطريقة تفاعمية كليس بطريقة التمقيف كما في معظـ انكاع التعميـ
 األخرل.

 كبر عدد مف المتعمميف في أقصر كقت كأقؿ تكمفو ممكنة.أإلى  يمكف مف الكصكؿ 
 كحده. خفض نفقات التعمـ بشكؿ ىائؿ بالمقارنة بالتعمـ االلكتركني 
  المركنة الكافية لمقابمة كافة االحتياجات الفردية كأنماط التعمـ لدل المتعمميف باختالؼ مستكياتيـ

 كأعمارىـ كأكقاتيـ.
 .االستفادة مف التقدـ التقني في التصميـ كالتنفيذ كاالستخداـ 
 مي ككفاءة نسانية كرفع جكدة العممية التعميمية كمف طـ جكدة المنتج التعميطراء المعرفة اإلإ

 . المعمميف
  كاالفادة مف كؿ ما ىك جديد في العمكـ. ستفادةلالالتكاصؿ الحضارم بيف مختمؼ الطقافات 
 كيمكف ، إمكانية التحاؽ أفراد كجماعات مف مختمؼ دكؿ العالـ في الكقت نفسو عمى مدل كاسع

 بكيفية ما.، كفي كقت ما، أف يمتقكا في مكاف ما
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 يصعب لمغاية تدريسيا إلكتركنيا بالكامؿ كبصفة خاصة مطؿ  كطير مف المكضكعات العممية
 حد الحمكؿ المقترحة لحؿ مطؿ تمؾ المشكالت.أكاستخداـ التعمـ المدمج يمطؿ ، الميارات العالية

 كيشمؿ ، مف المزايا الكاضحة ليذا النكع مف التعمـ ىك أنو يكفر التدريب في بيئة العمؿ اك الدراسة
فيك يمكف الناس مف ، دنى مف الجيد كالمكارد لكسب أكبر قدر مف النتائجالتعزيز كيستخدـ حدان أ

 تطبيؽ الميارات باستمرار لتصبح مع الممارسة عادة.
  فيكتسب اإلنساف المعرفة بقدر ما يممؾ مف ، األشخاص حسب احتياجاتيـ بيفف يفصؿ أيمكف

عمى مقاسؾ أفضؿ بكطير ذلؾ بالمالبس فما يفصؿ مف أجمؾ ك  وكقد شب، وميارات كما يحتاج الي
كىذا مطؿ التعميـ بالطريقة ، محؿ لممالبس الجاىزة كتأخذ مالبس بحجـ مكحدإلى  مف أف تذىب

 التقميدية.
  لـ يسمب. هفي العممية التعميمية كأف دكر  ان يشعر المعمـ بأف لو دكر 
 ة.يتناسب مع المجتمعات في الدكؿ النامية التي لـ تتكفر لدييا بيئة الكتركنية كامم 
 .يركز عمى الجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية دكف تأطير كاحدة عمى األخرل 
 .تمكيف المتعمميف مف االستفادة مف أجيزة الحاسب اآلي كممحقاتيـ كجعميا في متناكؿ أيدييـ 
 ككنيـ منتجيف لممعرفة غير إلى  تطكير دكر المعمميف كجعميـ قادة كمرشديف لطالبيـ باإلضافة

 ف ليا.مستكردي
 .ترشيد استخداـ التقنية في المؤسسات التعميمية المختمفة بطرؽ فاعمة 
  تحسيف اتجاىات المعمميف كالمتعمميف نحك التعمـ كالتعميـ مف ناحية كنحك المؤسسات التعميمية مف

 ناحية أخرل.
 كتمكينيـ مف مكاكبة تقنيات العصر.، إعداد المتعمميف لمجتمع االقتصاد المعرفي 
 عمـ عمى اتصاؿ دائـ بالمعرفة كمصادرىا.جعؿ المت 
 كتحميؿ ىذه البرامج عمى الشبكة العنكبكتية  كتعميميا ، إنتاج برمجيات متنكعة تتناسب مع طقافتنا

 لالستفادة منيا.
  يحسف مف فاعمية التعمـ كذلؾ بتكفير تناغـ كانسجاـ أكطر بيف متطمبات المتعمـ كبرنامج التعمـ

 المقدـ.
 إمكانية مكازنة إلى  فو تطكير المكاد حيث إف دمج أساليب تقديـ مختمفة يؤدمزيادة فاعمية كم

، فالمحتكل الذم يككف إلكتركنيا بشكؿ كامؿ، كتفعيؿ تطكير برنامج التعمـ كتكزيع الكمفة كالكقت
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كلكف في حاؿ التنكيع ، كذاتي السرعة كغني بالكسائط يحتمؿ أف يككف مف إنتاجو باىظ التكمفة
لكسائؿ كاستخداـ مكاد ذاتية السرعة بسيطة مطؿ عركض البكربينت قد يككف بنفس في الطرؽ كا
 الفاعمية أكطر.

  يساعد التعمـ المدمج في تمكيف المتعمميف مف التعبير عف أفكارىـ كتكفير الكقت ليـ لممشاركة في
 كالبحث عف الحقائؽ كالمعمكمات بكسائؿ أكطر كأجدل مما ىك متبع في الفصكؿ، داخؿ الصؼ

 الدراسية التقميدية.
كيرل الباحث أف المميزات التي ذكرىا المؤلفكف قد جمعت بيف مميزات التعميـ االلكتركني 

 كالطريقة التقميدية كيضيؼ الباحث إلى تمؾ الميزات ما يمي:

 التكظيؼ الحقيقي لتطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات في المكاقؼ التعميمية. -
 سكاء داخؿ الغرفة الصفية أك خارجيا.تكفيره لدرجة كبيرة مف التفاعؿ  -

 . أم كقت كأم مكاف تكفر المناىج في -
يسمح لممتعمـ بالتعمـ في حاؿ عدـ تمكنو مف حضكر الدرس، فيستطيع تعمـ ما لـ يتمكف مف  -

 .ه دكف أف يتأخر عنيـؤ حضكره في نفس الكقت الذم يتعمـ فيو زمال
 : نماذج التعميـ المدمج

لكتروني والمدمج بوضع مجموعة مف يف وغيرىـ مف الميتميف بالتعميـ اإل قياـ مجموعة مف التربوي
 (:2011) النماذج والتي يمكف توظيفيا في مجاؿ التعمـ المدمج ذكرىا الفقي

 :نموذج خاف الثماني 

 :كيتككف ىذا النمكذج مف طمانية أبعاد ىي، كضع ىذا النمكذج بدر اليدل خاف

 لكتركني.التركيز عمى أكجو استراتيجيات كتصميـ التعمـ اإلالبعد التربكم: ىذا البعد فيو يتـ  -
نظاـ إدارة محتكل لبرنامج كأفضؿ ، البعد التقني: كىك يحدد أفضؿ نظاـ إدارة تعمـ مناسب -

 .التعمـ
مكانية االستخداـ.، بعد تصميـ الكاجية: كيتضمف تصميـ المحتكل -  كسيكلة الكصكؿ كا 
 كتقكيـ أداء المتعمـ.، لمدمج عمى تقكيـ فعالية برنامج التعمـبعد التقكيـ: أم قدرة برنامج التعمـ ا -
كالمكجستية إلدارة ، بعد اإلدارة: كىك يتعمؽ بإدارة برنامج التعميـ المدمج مطؿ البنية األساسية -

 أنكاع التقديـ المتعددة.
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مكبيف لكتركني المطبعد دعـ المصادر: يقكـ ىذا البعد باختبار المصادر االلكتركنية كالدعـ اإل -
 مع تقدـ دعـ مناسب لمطالب حسب احتياجاتيـ.، لتقكية بيئات التعمـ اليادفة

كىك يحدد القضايا األدبية التي ينبغي تمبيتيا عند تطكير أم برنامج تعمـ  : البعد األخالقي -
 كاليكية الكطنية.، كالتنكع الطقافي، كما ينبغي أف تخاطب قضايا تكافؤ الفرص، مدمج

يشمؿ التخطيط لبرنامج التعميـ كذلؾ بطرح األسئمة المتعمقة باستعداد البعد المؤسسي: ك  -
( يكضح نمكذج 2كاحتياجات المتعمميف. كالشكؿ)، المؤسسة كتكافر المحتكل كالبنية األساسية

 خاف الطماني.
 

 
 

 ( نموذج  خاف الثماني2) رقـ شكؿ

   النموذج المتعدد لبيكسيانوPicciano 

يتناكؿ تكصيؼ األداء بالفصكؿ التقميدية مف خالؿ  The Multimodal Modelالنمكذج المتعدد 
 (:3) التعمـ اإللكتركني كالتحكؿ بينيما كىك ما يتضح مف خالؿ الشكؿ رقـ
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 يوضح نموذج بيكسيانو لمتعميـ المدمج. (3) رقـشكؿ 
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 نموذج الفقي لمتعمـ المدمج : 
كالشكؿ ، رج تحت كؿ مرحمو خطكات فرعية تفصيميةتككف نمكذج الفقي مف خمس مراحؿ أساسية كيند

 ( يبيف ىذا النمكذج.4)رقـ 

 .الفقي لمتعمـ المدمجيوضح نموذج  (4) رقـ شكؿ
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  ذج فرناندو لتصميـ التعمـ المدمجنمو: 
 –تحميػؿ خصػائص المتعممػيف –يتكوف ىذا النموذج مف عدد مف الخطوات ىي )تحميػؿ المحتػوى 

 ييـ (مرحمة التق –تنفيذ البرنامج 
 التعميؽ عمى النماذج:

 بعد أف تـ سرد النماذج السابقة فإف الباحث يعمؽ عمييا عمى النحك التالي:
بيئػػة الػػتعمـ فػػي جميػػع النمػػاذج دمجػػت بػػيف التعمػػيـ الصػػفي كالتعمػػيـ االلكتركنػػي ككػػذلؾ قياميػػا بتحديػػد  -

 االحتياجات كاألىداؼ التعميمية.
 ؽ كأساليب التدريس.ائطر  الخالؼ بيف النماذج تمطمت في اختيار-

كقػػد اعتمػػػد الباحػػث عمػػػى نمػػػكذج فرنانػػدك فػػػي عمميػػة التصػػػميـ التعميمػػػي ليػػذه الدارسػػػة كذلػػؾ لقربػػػو مػػػف 
التصػػػكر الػػػذم كضػػػعو الباحػػػث لتصػػػميـ التعمػػػيـ المػػػدمج الخػػػاص بيػػػذه الدارسػػػة ككػػػذلؾ لسػػػيكلة تطبيقػػػو 

نمػػكذج فرنانػػدك يشػػمؿ الخطػػكات  ف التصػػميـ التعميمػػي ليػػذه الدارسػػة حسػػبإككضػػكح خطكاتػػو كبالتػػالي فػػ
 التالية.

 تحميؿ المحتوي .1

حيػػػث قػػػاـ الباحػػػث بتحديػػػد الجػػػزء المػػػراد تدريسػػػية باسػػػتخداـ التعمػػػيـ المػػػدمج مػػػف الكتػػػاب المقػػػرر لمسػػػاؽ 
كقػد اختػار الباحػث المحتػكل التعميمػي المتعمػؽ ، سػالمية بغػزةتطبيقات الحاسكب التربكية في الجامعة اإل

ف طػػـ قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ ىػػذا المحتػػكل كتحديػػد األىػػداؼ التعميميػػة كمػػف طػػـ بمكضػػكع الخكارزميػػات كمػػ
 جزاء التي ستقدـ بالطريقة التقميدية.لكتركنية كاألإتحديد أجزاء المحتكل التي سيقدـ بطريقة 

 تحميؿ خصائص المتعمميف: .2

في الجامعة  مساؽ تطبيقات الحاسكب التعميميةالمسجالت لطالبات الحيث تـ تطبيؽ ىذه الدارسة عمى 
كتػـ التعػرؼ عمػى الخبػرات كالمعمكمػات ، عػاـ 22-20عمارىف مػا بػيف أمتكسط  تراكحيك سالمية بغزة اإل

كالميػػارات السػػابقة لػػدل الطالبػػات كالمرتبطػػة بػػالمحتكل التعميمػػي كذلػػؾ مػػف خػػالؿ االختبػػار القبمػػي التػػي 
 فرة لدل الطالبات.كمف خالؿ مالحظة ميارات تصميـ الخكارزميات المتك ، خاضتو الطالبات

 

 



33 

 

 التنفيذ  .3
فػػي غرفػػة الدراسػػة كيكػػكف  بالمػػدرسيبػػدأ التعمػػيـ مػػف خػػالؿ التقػػاء الطالبػػات ببعضػػيف الػػبعض ك  -

التفاعػػؿ كجيػػا لكجػػو كخػػالؿ ىػػذا المقػػاء يػػتـ تقػػديـ المحتػػكل االلكتركنػػي مػػف خػػالؿ أدكات التعمػػيـ 
 الطريقة التقميدية.إلى  االلكتركني باإلضافة

ا بالتعمـ الذاتي كذلؾ مف خالؿ دراسػة بعػض الػدركس االلكتركنيػة المرفكعػة ياـ كؿ طالبة أيضق -
 كقناه اليكتيكب.، عمى المكدؿ

 مف خالؿ المكدؿ. لممدرسقياـ الطالبات كذلؾ بحؿ االنشطة كارساليا  -
 مػف خػالؿ المحادطػة كالمنتػدل المػدرسكبػيف الطالبػات ك  فنفسػيأجراء تفاعؿ بيف الطالبات ك إيتـ  -

 .عبر المكدؿ
لكتركنػػػي كتػػػتـ االجابػػػة عمػػػى بتقػػػديـ دعػػػـ مسػػػتمر لمطالبػػػات مػػػف خػػػالؿ البريػػػد اإل مػػػدرسقيػػػاـ ال -

 سئمتيف بالسرعة الكافية.أ
 : التقييـ .4

بطاقة  مف خالؿىنا يتـ تقييـ خبرات كمعمكمات الطالبات مف خالؿ االختبار التحصيمي البعدم ككذلؾ 
  . لخكارزمياتتصميـ افي مف أجؿ مالحظة ميارات الطالبات  المالحظة

 :استراتيجيات التعميـ المدمج
ىنػػاؾ العديػػد مػػف االسػػتراتيجيات التػػي تسػػتخدـ لتصػػميـ التعمػػيـ المػػدمج كمػػف االسػػتراتيجيات التػػي يشػػير 

 ( كىي كالتالي:2005:174إلييا زيتكف)

  االسػػتراتيجية األكلػػي: تقسػػيـ الػػدركس بػػيف التعمػػيـ اإللكتركنػػي كالتعمػػيـ الصػػفي كذلػػؾ حسػػب طبيعػػة
 لدرس كذلؾ يمكف استخداـ أساليب التقكيـ التقميدية أك اإللكتركنية.ا
 لكتركنػي فػي المحاضػرة االستراتيجية الطانية: كفييػا يػتـ اسػتخداـ التعمػيـ الصػفي التقميػدم كالتعمػيـ اإل

الكاحػػدة أك الػػدرس عمػػى أف تكػػكف البدايػػة لمتعمػػيـ الصػػفي كمػػف طػػـ االلكتركنػػي عبػػر الشػػبكات كيػػتـ 
 تخداـ أحد األسمكبيف.التقكيـ باس

 لكتركني.االستراتيجية الطالطة: كىي شبيو باالستراتيجية الطانية كلكف البداية تككف لمتعميـ اإل 
 لكتركنػػي مػػرات االسػػتراتيجية الرابعػػة: كيحػػدث فييػػا تبػػادؿ بػػيف كػػؿ مػػف التعمػػيـ التقميػػدم كالتعمػػيـ اإل

 .داخؿ الدرس أك المحاضرة الكاحدة عديدة
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ميـ المقترحة كالتي استندت عمى الػتعمـ المػدمج القػائـ عمػى التعمػيـ التقميػدم )كجيػا لكجػو( استراتيجية التع
 كالتعميـ اإللكتركني، كذلؾ عمى النحك التالي:

التعمػػػػػػيـ التقميػػػػػػدم )كجيػػػػػػا لكجػػػػػػو(: كفيػػػػػػو تتمقػػػػػػى الطالبػػػػػػات المعمكمػػػػػػات عػػػػػػف ميػػػػػػارات تصػػػػػػميـ  .1
إلرشػػػاد كمتابعػػػة االختبػػػارات العمميػػػة الخكارزميػػػات كمتابعػػػة كمراقبػػػة الطالبػػػات كتقػػػديـ النصػػػح كا
 كاستالـ بعض االعماؿ كاإلشراؼ عمى تنفيذ أدكات الدارسة.

باستخداـ  عرض المكاد التعميمية الخاصة بمكضكع الخكارزميات كفيو يتـالتعميـ اإللكتركني:  .2
 لمحادطة، كالمقاءات المباشرة كغير المباشرة عبر غرؼ المنتديات كالمناقشة كااإللقاء اإللكتركني

، باإلضافة إلى رفع الطالبات التعيينات عبر برنامج المكدؿ، كتحميؿ المكاد مع الطالبات
 التعميمية المعدة الكتركنيان.

 

 : متطمبات بيئة التعمـ المدمج

ككضع شبكات المعمكمات المحمية كالعالمية في متناكؿ ، ليةتكفير مختبرات الحاسبات اآ .1
 المتعمميف.

كذلؾ مف خالؿ تكفير ، متعمـ بالميارات الضركرية الستخداـ الكسائط المتعددةتزكيد المعمـ كال .2
 . الدكرات التدريبية الالزمة

 تكفير المناىج التعميمية المناسبة ليذا الشكؿ مف التعميـ. .3
أف يصبح المعممكف قادة كمرشديف لتعميـ طالبيـ مف خالؿ استخداميـ لمحاسبات اآلية  .4

نتاج المكاد التعميمية المناسبة كالمتنكعة ، كمات المحمية كالعالميةكتطبيقاتيا كشبكات المعم كا 
 (.2007، لمتدريس )شكممي

 : خطوات تصميـ التعمـ المدمج

 : (Richardson,2006ىناؾ خمس خطكات رئيسية لتصميـ تعمـ مدمج فعاؿ ذكرىا ريتشاردسكف )
 كترسـ خريطة، تضع مخططا تمييديا يجيةاالستراتكتمطؿ الخطكة األكلى حيث أف   :االستراتيجيةأواًل: 

 : يجب إتباع ما يمي، ما استراتيجيةلكيفية العمؿ. كلتطكير 

 معرفة الطغرات في األداء كالحاجة لمتدريب. مف بالتأكدكذلؾ ، التشديد عمى حاجة العمؿ 
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 ضافة العناصر المراد تطكيرىا، كتابة قائمة بكؿ المصادر المتاحة عمى أك محاكلة إيجادىا. ، كا 
، كعقد المؤتمرات المرئية، نترنتالبرمجيات التعاكنية المتاحة عمى شبكة اإل، سبيؿ المطاؿ

ضافة شرائح العركض التقديمية  كعناصر التعميـ األخرل غير الرسمية.، كالكتيبات، كا 
 كالتراخيص ، كالبرمجيات، مطؿ كتابة قائمة بتكمفة األجيزة . كضع مخطط تمييدم لمتكمفة

 كتكاليؼ التصميـ.، المكارد البشريةى إل باإلضافة
 التدريب ؟ إلى  مطال ما صفاتيـ؟ كـ عدد األشخاص الذيف يحتاجكف، تحميؿ جميكر المتعمميف

 مف ىـ ؟ ماذا يحتاجكف؟
 .تحديد الكقت المستغرؽ في تصميـ كتطكير التدريب 
 .رسـ تخطيط لتكضيح متى ككيؼ سيتـ استخداـ المكارد 
 كأخذ الكقت المناسب لتقرير ، تعمميف مف مصدر تعميمي إلى أخرتكطيؽ كيفية انتقاؿ الم

 الطريقة التي سيتـ إخبار المتعمميف بيا.
 مصادر يف لالمتعمم استخداـ ففي حاؿ . كضع مخططات لتقديـ الدعـ المستمر لممتعمميف

 مكف طكاؿ العممية.ك يجب التأكد مف أنيـ مدع، مختمفة
 ىؿ يستطيع ، ب معالجتيا فيما بعد. فعمى سبيؿ المطاؿاكتشاؼ أم تغيرات تنظيمية ربما يتكج

؟ ىؿ سيككف التعميـ  وجميع المتعمميف استخداـ جياز الحاسكب؟ كىؿ يمكنيـ الكصؿ إلي
 مدعما كمعترفا بو مف قبؿ المكظفيف التنفيذييف؟

 كذلؾ بالتفكير في الشكؿ الذم سيككف عميو نجاح البرنامج ، التفكير باستراتيجيات التطكير
 لتعميمي ؟ كذلؾ لمتمكف مف تصميـ أدكات التقييـ بشكؿ أفضؿ.ا

 كىذه بعض االقتراحات كالنصائح عف كيفية تصميـ منيج مدمج: ثانيًا: التصميـ:

 سكاء كاف ، كذلؾ بكضع تحميؿ ميمة يحدد نكعية التعميـ المطمكب : تحميؿ الحاجة التدريبية
 عممكف ألداء الميمة.أك المكاقؼ التي يحتاجيا المت، معرفة أك ميارات

 كتحديد األنشطة التبادلية المطمكبة لكؿ ىدؼ.، إعداد قائمة بنتائج أك أىداؼ التعميـ 
 كتحديد أم مف ىذه المكارد ترغب في استخداميا.، مراجعة قائمة المكارد التعميمية 
 كأيف يتـ استخداـ اإلمكانات  تىتحديد الطريقة األفضؿ التي تفي بالحاجة بالسؤاؿ عف م

 البشرية؟ كمتى يتـ استخداـ التقنية ؟كغيرىا.
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 فعمى سبيؿ المطاؿ المحتكل الذم ، هر فحص المحتكل التعميمي بعناية كتحديد مدل استقرا
لكتركني المكضكع كفقا يخضع لتغيرات متكررة ال يعد اختيارا جيدا لكحدات التعمـ اإل

 الحتياجات معينة.
 ـ جميعا إتاحة معمكماتية ألدكات التعميـ ىؿ لديي، تحميؿ خصائص المتعمميف مرة أخرل

 االلكتركني التي سيتـ استخداميا ؟ ىؿ لدييـ الميارة الستخداـ األدكات المكجكدة في الدمج؟
 المكرد التالي إلى  كأنيـ يعرفكف كيؼ ينتقمكف مف مكرد، التأكد مف أف المتعمميف في قمب الدمج

 كالتأكد مف أنيـ يعرفكف ما المتكقع منيـ.، لو
 كالتأكد مف أف لديؾ التقنيات المناسبة في المكاف المناسب.، تصميـ البنية التحتية 

 تي:يعتبر التصميـ الفعاؿ في ىذه المرحمة حتمي لتعميـ ناجح كينصح باآ ثالثا: االبتكار:

 لكتركني ككضع صفحة لكؿ شاشة لمتعمـ اإل، لكتركنيةرسـ شرائح ككضع رسكمات لممادة اإل
 كاع األخرل مف التعميـ.كالمتنقؿ كاألن

 التحكـ في الجداكؿ الزمنية كالميزانيات . 
 تطكير المكاد كتحديد متى ككيؼ سيعاد استخداميا؟ 

 : في ىذه المرحمة يتـ إتباع ما يمي التسميـ: رابعًا:

 ككيؼ يمكنيـ ، كالتأكد مف أف المتعمميف يعرفكف ما الذم يحتاجكف إلى عممو، عرض التكقعات
ذا كاف لدييـ حؽ االختيار لالنتقاؿ مف مصدر، مصادرالحصكؿ عمى ال  خر.آإلى  كا 

  إضافة بعض أنظمة التغذية الراجعة السريعة  حيث ستظير بعض المشكالت عمى الفكر كالتي
 ف تحؿ بعيدا حتى ال تتعطؿ العممية التعميمية.أينبغي 

 التأكد مف أف الطالب يعرفكف كيفية الكصكؿ إلى ىياكؿ المساعدة كالدعـ. 
 إال أف الدمج، ال يختمؼ تطكير منيج التعميـ المدمج كطيران عف تطكير التقميدم :التطوير خامسًا:

 كالغاية ىي ما يتـ تطكيره.، كسيمة لمكصكؿ إلى غاية

كاآف ، يتـ كضع مخطط تمييدم لضكابط النجاح كاستراتيجيات التطكير، االستراتيجيةففي مرحمة 
 ا يجب فعمو ىك: كم، يتحتـ كضعيا حيز التنفيذ
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كالقسـ الطاني لتطكير ، تقسيـ التطكير إلى قسميف عمى أف يككف القسـ األكؿ لتطكير طرؽ األداء
، فإنو مف المفيد أف نأخذ في االعتبار العناصر التالية: الحضكر، كلكي يككف التطكير فعاالن ، التعميـ

 مؿ.كتأطير الع، كالتأطير الشخصي، كالرضا، كاالكتماؿ، كالمشاركة
 

 الضوابط الرئيسة لمتعمـ المدمج:

كيحددىا طكرف ، أنكاع التعميـ األخرلمف يعتمد التعمـ المدمج عمى مجمكعة مف الضكابط الرئيسة كغيره 
(Thorne,2003) :فيما يمي 

 .تحديد الحاجة التعميمية الجكىرية 
 .)تحديد الفترة الزمنية )مقياس الزمف 
 .معرفة أساليب التعميـ المختمفة 
 بمعنى مالئمة الحاجة ، نظر إلى احتمالية استخداـ أشكاؿ مختمفة مف التعميـ بطريقة إبداعيةال

 كتحديد الطريقة األفضؿ.، التعميمية مع طرؽ مختمفة مف اإللقاء اك األداء
 كالتأكد مف أف االحتياطات تفي ، العمؿ مع مزكدم الخدمة الحالييف لتحديد أىداؼ التعميـ

 باالحتياجات الحالية.
 كتطكير دليؿ سيؿ االستخداـ لتكضيح إمكانية التعمـ المدمج.، مباشرة كتعاىد العممية التعميمية 
 .االستعداد لتقديـ دعـ تدريبي مستمر كمتتابع 
 كضع عممية مراقبة لتقييـ فاعمية األداء. 

 عوامؿ نجاح التعمـ المدمج:
 كر ركست كدكقمس كفرازم ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تساىـ في نجاح التعمـ المدمج كذ

(Rossett, Douglis,Frazee,2005) بعضا منيا كما يمي : 
 رشاد:التواصؿ واإل  .1

كذلؾ ألف المتعمـ في ىذا ، مف أىـ عكامؿ نجاح التعمـ المدمج التكاصؿ بيف المتعمـ كالمعمـ
أك متى ، رمجياتدكات كالبجيزة كالمعدات كاألكأنكاع األ، النمط  الجديد ال يعرؼ متي يحتاج المساعدة

لذا فإف التعمـ المدمج الجيد ال بد أف يتضمف ارشادات كتعميمات كافية ، يمكف أف يختبر مياراتو
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كذلؾ طرؽ التشخيص كبعض المياـ التي يكصى بيا ، عماؿ كالتكقعاتلعينات مف السمكؾ كاأل
 كمحددة كمكتكبة.، دكار كؿ منيـ بطريقة كاضحةألممتعمميف ك 

 ى شكؿ فريؽ:العمؿ التعاوني عم .2

معمـ( بأف العمؿ في ىذا النكع مف التعمـ ، في التعمـ المدمج ال بد أف يقتنع كؿ فرد )متعمـ 
كتحديد االدكار التي يقكـ بيا كؿ ، كالبد مف العمؿ في شكؿ فريؽ، تفاعؿ كافة المشاركيف إلى يحتاج 
 فرد.

 تشجيع العمؿ المبير الخالؽ: .3

ألف الكسائط ، لتعمـ الذاتي كالتعمـ كسط مجمكعاتالحرص عمى تشجيع المتعمميف عمى ا 
)فالفرد يمكف اف يدرس بنفسو مف خالؿ قراءة مطبكعة ، التقنية المتاحة في التعمـ المدمج تسمح بذلؾ

أك مف خالؿ مؤتمرات الفيديك ، بينما في ذات الكقت يشارؾ مع زمالئو في بمد آخر مف خالؿ الشبكة
 بداع كتجكد العمؿ.إف تعدد الكسائط كالتفاعالت الصفية تشجع اإل في مشاىدة فيديك عف المعمكمة(.

 االختيارات المرنة: .4

التعمـ المدمج يمكف المتعمميف مف الحصكؿ عمى المعمكمات كاالجابة عف التساؤالت بغض 
كعمى ذلؾ ال بد أف يتضمف التعمـ المدمج ، ك التعمـ السابؽ لدل المتعمـأالنظر عف المكاف كالزماف 

 رات كطيرة كمرنو في ذات الكقت تمكف كافة المستفيديف مف أف يجدكا ضالتيـ.اختيا
 إشراؾ المتعمميف في اختيار الدمج المناسب: .5

االستماع لمعمـ ، يجب أف يساعد المعمـ المتعمميف في اختيار الدمج المناسب )العمؿ الفردم
بدكر المحفز لممتعمميف حيث يساعد  لكتركني( كما يقكـ المعمـالبريد اإل، القراءة مف مطبكعة، تقميدم

 ف المتعمـ المناسب اختار الكسيط المناسب لو لمكصكؿأكيتأكد مف ، في تكظيؼ اختيارات المتعمميف
 أقصى كفاءة.إلى 
 : اتصؿ ثـ اتصؿ ثـ اتصؿ .6

كأف يككف ىناؾ طريقة ، البد أف يككف ىناؾ كضكح في االختيارات المتاحة لممكضكع الكاحد
كالبد ، ؿ الكقت بيف المتعمميف كالمعمميف لإلرشاد كالتكجيو  في كؿ الظركؼاتاحة طك اتصاؿ سريعة كم
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مف أف يشجع االتصاؿ الشبكي بيف المتعمميف بعضيـ البعض لتبادؿ الخبرات كحؿ المشكالت 
 كالمشاركة في البرمجيات.

 اعشؽ التكرار: .7

يسمح لممشاركيف بتمقي  ألنو، التكرار مف أىـ صفات التعمـ المدمج كأحد أىـ عكامؿ نجاحو
فمطالن يمكف أف يقدـ درس ، الرسالة الكاحدة مف مصادر مختمفة في صكر متعددة عمى مدل زمني بعيد

كيمكف تقديـ نمكذج تطبيقي لنفس ، كيمكف تقديـ نفس المادة العممية بطريقة أخرل عمى الشبكة، تقميدم
لمشرفكف عف البرنامج ندكة عف طريؽ كمف الممكف أف يقدـ ا، المعمكمة مع قاعدة بيانات كاممة

، أك يتـ تقديـ نقاش عمى الشبكة في نفس المكضكع، المؤتمرات المرئية تتناكؿ الجديد في ىذا المكضكع
كما يمكف أف ، رساؿ رسائؿ بالبريد االلكتركني لكؿ الدارسيف حكؿ تفصيؿ المكضكعإإلى  باإلضافة

كرارات تطرم المكضكع كتعمؽ الفكرة كتقابؿ كافة ككؿ تمؾ الت، يقدـ اختبار ذاتي لنفس المكضكع
ف كؿ تمؾ التكرارات تككف بتقنية عممية عالية أكالميـ ، االحتياجات كاالستعدادات لدل المتعمميف

  المستكل.
 : العوامؿ التحفيزية في التعمـ المدمج

دة أسباب لذلؾ ( عCameron,2005كأكرد كاميركف )، يطير التعمـ المدمج دافعية المتعمميف لمتعمـ
 : منيا ما يمي

 :شراؾ المتعمميف في بيئة التعمـ المدمج ىك مفتاح النجاح في العممية إإف  التعاوف بيف المتعمميف
مشاركة في ، ففي طريقة التعميـ التقميدم المطالي ىناؾ تفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمميف، التعميمية

كرة العممية التعميمية. كما أف استيعاب خر مف خالؿ دفكار كمحاكلة أف يدعـ كؿ منيـ اآاأل
كيصؿ ، المتعمميف لممعمكمات الجديدة كحميـ لممشكالت يككف أفضؿ إذا كاف التعمـ تعاكنيا

أعمى مستكل إدراؾ لممفاىيـ مف خالؿ اختالؼ كجيات النظر كعرض التجارب إلى  المتعمميف
، لكتركنيعمميف في التعمـ اإلالشخصية ليـ. إال أف ىناؾ دكاعي رئيسة لمقمؽ مف إشراؾ المت

 كمنيا كيفية الحفاظ عمى  مستكل عاؿ مف التحفيز عندما يتعمـ المتعممكف بطريقة فردية.
 :يعطي التعمـ االلكتركني الحرية لممتعمميف في سرعة التقدـ في تعمـ المادة  استقاللية المتعمميف

قد يككف مشكمة بالنسبة لبعض  كلكنو، العممية بما يتناسب مع احتياجاتيـ كىذا أحد مميزاتو
كماؿ المياـ التعميمية لذا يجب عمى ، المتعمميف الذيف ال يممككف المبادرات كاالنضباط لمتعمـ كا 
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كاالعتماد عمى الذات ، المعمميف أف يجيزكا متعمميف يكاجيكف ىذه المشكالت بتعميميـ االستقاللية
 ماذا ستتعمـ. فتعمـ كيؼ تتعمـ في التعمـ االلكتركني تعادؿ أىمية

 :ىناؾ بعض التقنيات التحفيزية في التعمـ المدمج تتضمف استخداـ  طرح الحموؿ المحتممة
كالكسائط الغنية ىي أدكات ، تطكير بيئة التعمـ التعاكني، الكسائط الغنية في المناىج الدراسية

لمعمكمات. مرئية مطؿ الصكت كالفيديك كالرسكـ المتحركة التي تتجاكز نص بسيط يستند عمى ا
بؿ تتضمف ، كبنظرة كاممة لمعممية التعميمية فإنيا ال تتضمف المنيج كطرؽ إيصاؿ المعمكمات فقط

كاستخداـ الكسائط الغنية سكؼ تساعد في المحافظة ، المتعمميف كالمعمميف كالمؤسسات التعميمية
 عمى دافعية المتعمميف طالما أف ذلؾ يتماشى تماما مع البرنامج.

 : ؽ التعمـ المدمجصعوبات تطبي

 (:2007يكاجو التعمـ المدمج العديد مف الصعكبات تتمطؿ فيما يمي حسب ما أكرده شكممي)
 كاستذكار ، صعكبة التحكؿ مف طريقة التعمـ التقميدية التي تقـك عمى االلقاء بالنسبة لممعمـ

 إلى طريقة تعمـ حديطة.، المعمكمات بالنسبة لممتعمـ
 لكي يتمكف مف إعداد المادة العممية ، مفة مادية أكطر بالنسبة لممعمـالحاجة إلى جيد أكبر كتك

في إعداد المادة بصكرة تقميدية  وقد يككف أحيانا أضعاؼ الكقت الذم يحتاج إلي، بصكرة إلكتركنية
إلى  صعكبة تطبيؽ ىذا المنيج في عر ض بعض جكانب المكضكعات التي تحتاجإلى  إضافة

 كبير مف أجؿ إعدادىا.كجيد ، ميارات تقنية عالية
 مما ال يمكف المتعمميف مف ، عدـ تكفير العدد الكافي مف أجيزة الحاسب اآلي في المدارس

 التدرب المتكاصؿ أك إعداد الكاجبات المطمكبة.
 .صعكبة التعامؿ مع متعمميف غير مدربيف عمى التعمـ الذاتي 
 آلي.صعكبة التأكد مف تمكف المتعمـ مف ميارة استخداـ الحاسب ا 
 .صعكبة استفادة المعمميف مف المصادر التعميمية األخرل 
 كتكفير التجييزات األساسية ، صعكبة تسريع إقامة بنية تحتية ذات نكعية عالية كبكمفة معقكلة

 مطؿ األجيزة الخدماتية كمحطات عمؿ المعمـ كالمتعمـ.، الالزمة لعممية التعميـ
 طكير المناىج بيدؼ إدخاؿ طرؽ جديدة.عدـ تكفير اإلمكانيات لممعمميف مف أجؿ ت 
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 التعمـ المدمج:تحديات 
ككيمر   (Thorne,2003,p17-18كؿ مف طركف ) هالتعمـ المدمج ما أكرد تحدياتمف 

(Weller,2005,p2) :كما يمي 

كاقع تطكير حمكؿ إلى  كااللتزاـ باالنتقاؿ مف النظرية، كالطاقة، الحماسإلى  يحتاج التعمـ المدمج .1
 حقيقة تعتمد عمى تمبية احتياجات األفراد. تعميمية

 نقص المعمكمات كعدـ معرفة مصادر الحصكؿ عمييا. .2
كمطميا ، لكتركنية أحد المناىج الحديطة أمران نسبيان مف المؤسسات التعميميةيعتبر استخداـ الحمكؿ اإل .3

دمج فإف ىناؾ كمطؿ أم مبادرة تستغرؽ كقتان في تقديميا كعرضيا كالتعريؼ بيا. كمع التعمـ الم
عمى ذلؾ فيك ليس فقط مكضكع  التحتية الصحيحة لتدعيمو. كبناء تأطير إضافي كىك كجكد البنية

خطة متماسكة كمتكاممة تحمؿ إلى  نو الحاجةإبؿ ، تحديد المنظمة الصحيحة لبدء برنامج التطكير
 في طياتيا عددا مف المككنات المختمفة.

ألمكر البسيطة تقرير أم مف المناىج أك الكسائؿ تتماشى بالرغـ مف ذلؾ فغالبان ال يككف مف ا .4
حد عناصر الدكرة التعميمية. كربما كذلؾ يتأطر ىذا القرار بعدد مف األمكر أبشكؿ أفضؿ مع 

 : األخرل كتشتمؿ عمى

 ككسائؿ اإلعالـ المتعددة كؿ ىذا قد يككف مرتفع ، الرسكـ المتحركة، الفيديك : التكمفة المادية
 كلذلؾ قد يككف غير ممكف في ظؿ المكارد المخصصة لمدكرات التعميمية.، نتاجالتكمفة لإل

  المكارد: كبخالؼ المكارد المالية كبعيدان عنيا قد يككف ىناؾ قصكر في أنكاع الخبرة التقنية
المعدات )عمى سبيؿ المطاؿ إلنتاج ، المتاحة)عمى سبيؿ المطاؿ لتطكير مادة متعددة الكسائط(

الخبراء )لالستعانة بيـ في المحاضرات أك إلى  الكصكؿ، ء كنقؿ أحداث مباشرة(اك إجرا، فيديك
أك ، مصدر ما لمطالبإلى  العكامؿ القصكر في الدخكؿ هندكات الشبكة(. كربما تشمؿ ىذ
مادة ما عف طريؽ إلى  حد الطالب يحاكؿ الدخكؿأإذا كاف ، المستخدميف فعمى سبيؿ المطاؿ

الدكؿ التي لدييا بنية تحتية لشبكة التميفكنات ال يمكف االعتماد حد أ)كارت فاكس( في 56مكدـ
إذان فاالعتماد عمى مادة الفيديك يعد أمران غير مناسب كربما يككف ىناؾ قصكر في الكقت ، عمييا

فعمي سبيؿ المطاؿ ربما ال يككف لدل التنفيذييف المشغكليف الرغبة في االلتزاـ باألنشطة التعاكنية 
 طكيمة المدل.
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  حد المكاضيع بأسمكب كطريقة أف تدير أانتظاـ المنيج: بالرغـ مف أنو قد يككف مف المحبب
مكضكع أخر بأسمكب كطريقة أخرل تماما فإف التكيؼ مع التحكؿ المستمر بيف المناىج ، معينة

قد يككف أمران مربكا لممتعمميف كميدرا لمكقت. كىناؾ عبء كتكمؼ مف حيث كقت المتعمميف 
كذلؾ حتى يتعكدكا عمى كؿ المناىج كالطرؽ كلذا فإف تبني منيجان منتظمان عمى طكؿ  ،كمجيكدىـ

 الدكرة التعميمية قد يككف أمران مفيدان.
  بعض المعمميف الذيف لدييـ خبرة في اإللقاء كالتكجيو كجيا لكجو كربما ليس لدييـ الرغبة في

، سمكب الذم دائما ما يدرسكف بوالتغيير فيـ ببساطة يمكنيـ االستمرار في التدريس بيذا األ
ك تقديـ الدعـ عبر البريد أكيتيحكف بعض المكاد التعميمية اإلضافية ، كالذم يسمى المحاضرة

ك يشجع المعمـ عمى تطكير أ، االلكتركني. ربما ال يطبؽ ىذا األسمكب إمكانية التقنية تطبيقا كميا
ء ذلؾ يصبح التعمـ المدمج عامالن نترنت كفي ضك مناىج جديدة تتناسب مع اإللقاء عبر اإل

 محدكدان في التطكير.

( أعد 2002) ففي عاـ، أف المنيج المدمج يحقؽ نتائج أفضؿ (Weller,2005) كذكر كيمر
( مكظفان مف 128تكماس)المالؾ لشبكة جي لمزكدم التعميـ االلكتركني( تقريران بنتائج مسح اشترؾ فيو)

لمقارنة التعمـ المدمج بالدكرات التعميمية ذات األداء الفردم  عدد مف المؤسسات كانكا جزءان مف تجربة
كذلؾ لتعميـ برنامج الجداكؿ االلكتركنية إكسؿ. ككانت ىناؾ دكرة في التعمـ المدمج ، نترنتعبر اإل

كالتي ىي إحدل الدكرات التي تعتمد عمى التماريف التي تعتمد عمى السيناريكىات كالكسائؿ التعميمية 
كمكاد دعـ أخرل. كلقد أظير ، المراقبة الحية عبر االنترنت، استخداـ البرمجيات الفعمية كالمدمجة مع

%( زيادة في سرعة األداء في استخداـ 41%( زيادة في دقة األداء كنسبة )30) التعمـ المدمج بنسبة
 نترنت.البرمجيات خالؿ الدكرة التعميمية عبر اإل

ع التعميمات التي تمقى كجيا لكجو مع التعميمات كما يمكف أف يساعد تبني منيجا مدمجا يجم
كتشمؿ ىذه  . نترنتعمى اإل ان عبر االنترنت مف التغمب عمى بعض الصعكبات في التعميـ المعتمد كمي

كقد لكحظ أف ىناؾ معدالت عالية نسبيان مف التسرب مف معظـ الدكرات ، الصعكبات التذكر كالتحفيز
، نو مف األسيؿ التسرب مف دكرة تعميمية عبر االنترنتأإلى  ا جزئياالتعميمية عبر االنترنت. كيرجع ىذ

 بينما لدكرة التعميـ التي تمقى كجيا لكجو عنصر إضافي مف ضغط الزمالء كااللتزاـ االجتماعي.
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كما أف الحمقات الدراسية التي تمقى كجيا لكجو تساعد عمى تكفير القكة الدافعة كالترابط لدل 
فإف الحمقات الدراسية التي تمقى كجيان لكجو في نياية الدكرة التعميمية اك منتصفيا كبالمطؿ ، المتعمميف

 عندما يطمب مف الطالب تنفيذ ميمة ما كعمؿ عرض لزمالئيـ يضيؼ تحفيزان لمتعميـ عبر االنترنت.

ف المجاميع التي تتقابؿ أكال كجيا لكجو يمكنيا فيما بعد العمؿ بشكؿ أكطر أكمف المقترح أيضا 
ر المجمكعة كالترابط في انترنت. كبناء عمى ذلؾ ربما تساعد الحمقات األكلية لتحديد أدك اعمية عبر اإلف

الحمقات إلى  عممية العمؿ الجماعي عبر االنترنت فقد ساعدت التقنية عبر االنترنت عمى نقؿ المنيج
 الدراسية التي تمقى كجيا لكجو في العديد مف الجامعات.

ىذه الحمقات إلنجاز المياـ التي تتماشى بشكؿ أفضؿ مع مكاقؼ  المكاجية.  ف تستخدـأكما يمكف 
كذلؾ بدال مف استخداـ أسمكب إلقاء ، المناقشة، العمؿ الجماعي، عمى سبيؿ المطاؿ العمؿ المعممي

 المعمكمات المباشرة في المحاضرات النمطية الطبيعية.
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 ميارة تصميـ الخوارزميات: المبحث الثاني
كسكؼ تتـ اإلحاطة ، الباحث ميارات تصميـ الخكارزميات يتناكؿىذا الجزء مف اإلطار في 

 خطكات اكتساب الميارة(، أساليب قياس الميارة، خصائصيا، )مفيكـ الميارة بجميع جكانبيا مف حيث
 كذلؾ كما يمي:

 مفيوـ الميارة:
 تعريؼ الميارة لغويًا:

كاالسـ منو عماىرع أم حاذؽ ، عميرع أم حذؽالفعؿ إلى  skillيرجع أصؿ مصطمح الميارة 
نكع مف إلى  كيرجع الفعؿ عميرع، كيقاؿ فالف عمير العمـع أم كاف حاذقا عالمان بو متقنان لو، كبارع

 (.14: 2004، )أبك ىاشـ، الخيؿ كاف يضرب بو المطؿ في السرعة
 تعريؼ الميارة اصطالحًا:

ككفاءة كدقة مع اقتصاد في الكقت كالجيد سكاء  ضرب مف األداء تعمـ الفرد أف يقكـ بو بسيكلة
 ( 25:2003، كاف ىذا األداء عقميا أك اجتماعيا أك حركياع. )الفتالكم

( القدرة المكتسبة التي تمكف المتعمـ مف إنجاز أعماؿ تعميمية “( بأنيا: 47:2001كيعرفيا المقـر
تقاف بأقصر كقت ممكف كأقؿ جيد كعائد تعميمي أكفرع.  بكفاءة كا 

( بأنيا عأف يؤدم اإلنساف أم عمؿ بدقة كسرعة كفيـ ألف 215:2001كيعرفيا المقاني كمحمد)
 بسرعة كدقةع. وفيـ اإلنساف لطبيعة العمؿ الذم يقكـ بو يساعده عمى القياـ بعمم

( بأنيا: عأسمكب أدائي يتـ بصكرة متقنة في أقؿ جيد كأقصر 397:1999) كيعرفيا أبك جاللة
 كقتع.

نجاز إعتمؾ المظاىر كالسمات التي تظير عند تأدية أك  بأنيا (17:1996) ارؼكيعرفيا الش
 عمؿ ماع.

 أك( ىي األداء المتقف الذم يعبر عف معرفة كقد يككف لفظيا :1997342) كيعرفيا عجيز
 عقميا.أك حركيا 
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ف التعريفات السابقة اتفقت في أف الميارة تيتـ بدرجة إتقاف عمؿ ما بأقؿ أمما سبؽ نالحظ 
 خطار.ألكقت كجيد مع تالفي ا

 ويعرؼ الباحث الميارة بأنيا:

قدرة الفرد عمي القياـ بأم عمؿ بدرجة كبيرة مف السرعة كاإلتقاف سكاء كانت حركية أـ لفظية 
 أـ عقمية.

كمف الخطأ االكتفاء بالجانب ، متطمب ضركرم الكتساب الميارة دكالجدير ذكره أف المعرفة تع
غفاؿ الجانب النفس حركي كاعتباره ليس ذا ، اكتساب الميارةإلى  ؤدم تمقائياالمعرفي كالتصكر انو ي كا 

أىمية. كيمكف القكؿ اف المعرفة سابقة عمي األداء كمتطمب ضركرم كأساسي لكي يؤدم الفرد عممو 
 بينما الميارة فيي التطبيؽ العممي ليذه المعرفة كالتي يتضح في الناتج النيائي.، ببراعة كقدرة فائقة

 ( بعضان مف أسباب االىتماـ بمكضكع الميارات في ميداف عمـ النفس.12:2004كيذكر أبك ىاشـ )

فذلؾ يعني انو سكؼ يؤدم ذلؾ العمؿ بكفاءة ، إذا اكتسب فرد ما ميارات في أداء عمؿ معيف .1
في كقتنا الحالي يدرؾ أىمية الميارات كيحاكؿ بأقصى طاقة لو التمكف  در فلذا بات كؿ ، كبيرة
 ك في معيشتو اليكمية.أ والميارات الضركرية الالزمة في دراستو العامة أك في مجاؿ عمممف 

يا القرارات التساعد الميارات الفرد عمي مكاجية المشكالت التي قد تصادفو في حياتو فيتخذ حي .2
كمف جية أخرل تكسب الميارات الميكؿ االيجابية ، العقالنية القائمة عمي أساس تفكيره الذاتي

 فيستطيع بسيكلة مسايرة كؿ جديد كحديث في مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا.، ك العمـنح
ف لمميارات التي تتطمب الحركة الجسمية نفس أىمية األفكار المجردة في مقابؿ متطمبات إ .3

 حياة األفراد.
مما ، إف مفيكـ الميارة يسمح لنا اف نجمع بيف الفرد كالعكامؿ البيئية في إطار منيجي كاحد .4

 ح لنا الفرصة بدرجة أكبر أف نفيـ كطيرا مف سمكؾ الفرد في مكاقؼ البيئة المختمفة.يتي
أف مفيكـ الميارة يركز أساسا عمى الفرد كبخاصة الخصائص التي تميزه كمنيا اإلمكانية  .5

ك أالمحدكدة في تمطيؿ المعمكمات ككيؼ يتـ تككينيا كتناكليا سكاء كاف ذلؾ بطريقة آلية 
 بطريقة مضبكطة.



46 

 

يعتبر مدخؿ ىاـ في دراسة تككيف كتناكؿ الفرد  skills approachف مدخؿ الميارات إ .6
نو أ ىالنشاط العقمي عمإلى  لممعمكمات فيك بمطابة اإلطار اإلدراكي الكاسع الذم يجعمنا ننظر

 مجمكعة متبادلة فيما بينيا أكطر منيا مجرد عمميات منفصمة كمستقمة عف بعضيا.
 حتاج التالميذ تعممو كينبغي عمي المعمميف تدريسو.مما ي إف الميارات جزء .7

 قياس الميارات:
كعف طريؽ عممية القياس ، الحركي داءإف القياس عممية ضركرية كالزمة لتقكيـ مستكل األ

نستطيع معرفة كتحديد مستكل النجاح أك القصكر في األداء كيتسـ األداء في المراحؿ المبكرة مف تعمـ 
تككف الحركات عادة بطيئة كغير مركزة كتؤدم سمسمة ك ، مختمفة عامة بعدـ البراعةالميارات بأنكاعيا ال

االستجابات التي تصدر عف الفرد برمتيا إلى نمط مف السمكؾ يقترب مف األداء المرغكب فيو كال يبمغ 
ؼ تميؿ الحركات الخاطئة الى أف تحذ، كبزيادة الكضكح في اليدؼ، كباستمرار الممارسة المعززة، وإلي

 قصر.ألمؤداه زمنا اكتستغرؽ االستجابة 

 نو يمكف قياس الميارة في جانبيف ىما:أ (155:2004)كيرل أبك ىاشـ 

 أ.  الجانب المعرفي:

كالتي تتناكؿ في معظميا حقائؽ عممية ، كيتـ قياسو تحريرا عف طريؽ اختبارات الكرقة كالقمـ
 متعمقة بالميارة كالعمؿ المراد انجازه لدل األفراد.

 )العممي(: ب. الجانب األدائي

كيككف ، كىنا يقاس أداء الفرد لمخطكات التي تؤدم بو إلى انجاز العمؿ المطمكب منو بميارة
الناتج النيائي كدرجة إلى  الحكـ في ىذا الجانب عمي صحة كدقة األداء في كؿ خطكة. باإلضافة

 .وصحتو كالزمف الذم استغرقو الفرد في الكصكؿ إلي
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 ياس الميارات:أساليب ق

 ( أساليب قياس الميارات عمي النحك التالي:156:2004، كيصنؼ )أبكىاشـ
  أواًل: االختبارات العممية:

كىناؾ صكر عديدة ليذه ، تستخدـ ىذه االختبارات تقكيـ بعض الجكانب التي تتطمب مكاقؼ عممية
 االختبارات مف أىميا:

كالتعرؼ عمى ، في التعرؼ عمى األشياء اختبارات التعرؼ: تيدؼ إلى قياس قدرة المتعمـ .1
 بعض األجيزة كاألدكات.

أك إجراء ، اختبارات األداء: كيتطمب فييا مف المتعمـ أداء عمؿ معيف أك حؿ مشكمة معينة .2
 تجربة معينة.

عمى اإلبداع في الجانب  لمتعمـاختبارات اإلبداع: كىذا النكع مف االختبارات يقيس قدرة ا .3
أك القياـ بتجارب معينة باستخداـ ما يركنو ، تصميـ بعض األجيزة العممي كأف يطمب منيـ

 مناسبا مف األدكات كاألجيزة.

 ثانيًا: أسموب المالحظة المنتظمة:

كتعتبر مالحظة األداء في الميارات ، ييتـ ىذا األسمكب بأداء الطالب الفعمي ليذه الميارات
، ب دكرا ىاما في بياف مدل تحسف األداءعحظة تمف ىذه المالإإذ ، العممية مف أىـ أساليب التقكيـ ليا

كالتقدـ في اكتساب ىذه الميارات كالمالحظة المنتظمة لألداء ليس الغرض منيا كصؼ جكانب األداء 
 بؿ أيضا مراقبة كضبط كتنظيـ األنشطة العممية كأيضا اكتشاؼ العالقات بيف جكانب األداء.، فحسب

 :  خصائص الميارة
 (:7:2001-4) تشمؿ ما يمي حسب ما أكرد زيتكف لمميارة خمس خصائص

كىذا العمؿ يتككف في الغالب مف مجمكعة مف ، أك عممية معينة، القدرة عمى القياـ بعمؿ ما .1
 األداءات البسيطة.

 . كالحركية، كاالجتماعية، أك السمككيات العقمية، تتككف الميارة عادة مف خميط مف االستجابات .2
الميارة عمى أنيا القدرة عمى استخداـ إلى  كينظر، كالمعمكماتالمعرفة أسس األداء الميارل عمى يت .3

 المعرفة في أداء معيف.
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 . ك الممارسةأ، مف خالؿ عممية التدريب وينمي األداء المعيارم لمفرد كيحسن .4
 كالسرعة في االنجاز معان.، عادة مف خالؿ الدقة في القياـ بو الميارليتـ تقييـ األداء  .5

 :  لميارةخطوات اكتساب ا
تكتسب الميارة بإتباع خطكات محددة بصكرة صحيحة يجب المركر بيا كما ذكر صقر 

 : ( كىي كما يمي19:2007)

 .شرح الميارة المراد تعمميا شفييان 
 خر أك عف طريؽ مشاىدة فيمـ الميارةآارة بكاسطة شخص يمالحظة المتعمـ ألداء الم . 
 كال ينبغي االعتماد عمي الحفظ الشفيي ، شرؼممارسة المتعمـ ألداء الميارة تحت تكجيو م

 . لمحركات
 كيجب عدـ التركيز عمى جزء منيا دكف الباقي.، التركيز عمي العممية كميا مف البداية حتي النياية 
 طـ تأتي بعد ذلؾ السرعة، يتـ التركيز عمى الدقة في األداء . 

طبقا لخطكات محددة  متداخمة  ( أف تعمـ أية ميارة عممية أدائية يككف30:1985) كيرل الصاحب
كىذه ، يقـك بيا المتعمـ عند تعممو لمميارة أك ألية أجزاء منيا أك عند تعممو لعدد مف الميارات المترابطة

 الخطكات يمكف إيجازىا فيما يمي:

المعرفة العقمية لمميارة بجميع أجزائيا كخطكات أدائيا: كيشمؿ ما نسميو بالمعرفة النظرية  .1
كتصكر ، يائمف معمكمات كمفاىيـ كأرقاـ كمعادالت كقكانيف كتحميؿ أجزا، ميارةالمتعمقة بال

كيمكف التعامؿ معو عف ، ككؿ ما يتعمؽ بالميارة، ألشكاؿ كمكاصفات النتائج النيائية ليا
 طريؽ العقؿ بشكؿ نظرم.

 العقمي.تمطؿ كاستعادة الخطكات األدائية لمميارة في العقؿ: كىذا ما يسمى بالتدرب الذىني أك  .2
لممارسة الفعمية لمميارة: كتعد ىذه الخطكة مف الخطكات العامة في تعمـ الميارة بشكؿ فعمي ا .3

تقانيا لمدرجة المطمكبة، كعممي ، عمى أف تستمر الممارسة ىذه إلى أف يتـ تعمـ الميارة كا 
الصحيح القياـ بجميع الحركات األدائية لمميارة بشكميا ، كتتضمف: الممارسة الفعمية لمميارة

كبتسمسميا المحدد مع تطبيؽ جميع المعمكمات كالمعرفة النظرية المتعمقة بالميارة في أطناء 
 األداء.
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 :الخوارزميات
 الكصؼ تعنيك  كأمريكا أكركبا في كاسع كبشكؿ الماضي القرف في الخكارزمية استخدمت كممة

 الكممة ىذه الغربيكف اشتؽ كلقد، ؿالمسائ مف مسألة حؿ أك، الميمات المطمكبة مف ميمة لتنفيذ الدقيؽ
 خكارزميات كممة كتستخدـ. الخكارزمي مكسى بف محمد المعركؼ المسمـ الرياضيات عالـ اسـ مف
 )التعميمات( الخطكات مجمكعة:بأنيا تعرؼ حيث، كالحاسب الرياضيات عمـك في كاسع نطاؽ عمى

 . كمنظـ متسمسؿ بعيتتا بشكؿ غيرىا أك منطقية أك حسابية عمميات لتنفيذ المرتبة
المرتبة  مف مجمكعو مف الخطكات تتككف خكارزمية مف أنكاع الخكارزميات البد أف أم

باختالؼ  الخطكات ىذه  حجـ كتختمؼ، كالمتسمسمة المضمكف نيايتيا بعدد معيف مف الخطكات
 الخطكات. تمؾ بتنفيذ سيقكمكف الذيف، األشخاص كاختالؼ، الخكارزميات

 :مفيـو الخوارزمية

عبارة عف مجمكعة مف الخطكات المتتالية تطبؽ عمى بأنيا  :(:199713) كقد عرفيا ياسيف
أك ىي ركتينية لمقياـ ، أكليا صفة التكرار في مكاقؼ مماطمة، مجمكعة مف البيانات ألداء ميمة معينة

أك ىي ، كتطبؽ في المكاقؼ المشابية، أك ىي طريقة عمؿ إجرائية منظمة الخطكات، بعمؿ ما
 تباع خطكة منظمة اعتمادا عمى المفاىيـ كالتعميمات المناسبة.انتيجة الميمة المطمكبة بإلى  كصكؿال

بأنيا لفظ يطمؽ عمى الخطكات المكتكبة بالمغة العربية أك  (::2009229) كعرفيا عقؿ
 . االنجميزية باستخداـ رسكـ تكضيحية تمطؿ الخطكات كتسمسميا

محددة مف  مجمكعو أنياب (::200915كعرفيا أيضا طعمو كشعباف ككرماشو )
 إنجاز كظيفة)ميمة( معينة.إلى  التعميمات)خطكات الحؿ( التي تؤدم

 الشروط الواجب توافرىا في الخوارزميات:
 : ا مف ىذه الشركط كىي( بعضن :200915طعمو كشعباف ككرماشو )مف كقد ذكر كؿ 

 (: صفر أك أكطر مف القيـ.input) المدخالت .1
 عمى األقؿ. ة(: قيمة كاحدoutput) المخرجات .2
، (: كؿ خطكة تككف فييا عالخكارزميةع كاضحة المعاني غير غامضةDefinitenessالكضكح) .3

 ف تفيـ مف قبؿ جميع الناس)عمـك الحاسبات(.أأم يجب 
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 (: كؿ خطكات الخكارزمية يمكف حميا في فتره زمنية محددة.Finitenessالمحدكدية) .4
 طكة تككف ممكنو الحؿ أك الفعالية(: كؿ خEffectivenessالفعالية) .5

 خصائص الخوارزميات:
كيمكف تصميـ عدة خكارزميات لحؿ مشكمة ، ييدؼ تصميـ الخكارزمية لحؿ جميع جكانب المشكمة

 :ةالتالي ذكرىا في النقاط (:2009229، كتتميز الخكارزميات ببعض الخصائص ذكرىا)عقؿ، ةكاحد

 .رفة ككاضحةالدقة: خطكات الخكارزمية يجب أف تككف مع .1
 حؿ صحيح لممشكمة بعد عدد معيف كمحدكد مف الخطكات.إلى  الفعالية: الكصكؿ .2
منتيية: بعض الخكارزميات تتمكف مف الكصكؿ إلى الحؿ في زمف قصير كيمكف لمبعض  .3

 حؿ فال تعتبر خكارزمية.إلى  كالخكارزمية التي ال تنتيي، ف يأخذ زمنا أطكؿأخر اآ

 لخوارزمية:أىمية استخداـ المخططات ا
لخصيا ك ىـ فكائد استخداـ المخططات الخكارزمية أ( بعضا مف 1992ذكر منصكر كحاللشة )

بحيث تمكنو مف ، في أنيا تعطي صكرة متكاممة لمخطكات المطمكبة لحؿ المسألة في ذىف المصمـ
ى تشخيص يا تساعد المصمـ عمأنكما ، اإلحاطة الكاممة بكؿ أجزاء المسألة مف بدايتيا كحتى نيايتيا

التي يعتمد ، كبخاصة األخطاء المنطقية منيا، األخطاء التي تقع عادة في اإلجراءات المتبعة في الحؿ
كذلؾ تيسر لممصمـ أمر ، لخطكات حؿ المسالة لدل المصمـ، اكتشافيا عمى كضع التسمسؿ المنطقي

، ة دراسة المسألةكدكف الحاجة إلعاد، بسرعة، في أم جزء مف أجزاء المسألة، إدخاؿ أم تعديالت
كيصبح أمر متابعة دقائؽ ، كفي المسائؿ التي تكطر فييا االحتماالت كالتفرعات، برمتيا مف جديد

عف بمخطط تظير فيو خطكات الحؿ الرئيسة بشكؿ تإذا لـ يس، أمرا شاقا عمى المصمـ، التسمسؿ
 كاضح.

 حؿ في، مرجعنا، ئؿالمسا بعض حمكؿ تصميـ في المستعممة الخكارزمية الخرائط رسـك كتعد
ا، متشابية أخرل مسائؿ  فتشبو، القديمة المحمكلة المسائؿ مع عالقة ليا جديدة مسائؿ لحؿ كمفتاحن
 أك بيتنا تصميمو عند المعمارم الميندس يضعيا التي بالرسـك ىذهمقارنة ك  الخكارزمية الخرائط رسـك
 .الخ .... مسجدنا أك، عمارة
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 أنواع المخططات الخوارزمية:
التتابع البسيط  مخططات :ىي، رئيسية أنكاع أربعة إلى الخكارزمية المخططات تصنيؼ مكفي

(Simple-equential-flowcharts) ،( كالمخططات ذات الفركعBranched-flowcharts )
-Multiكمخططات الدكرانات المتعددة)، (Simple-loop-flowchartsكمخططات الدكراف الكاحد )

loop-flowcharts) ،كنتناكؿ ، مكف لممسألة الكاحدة أف تشمؿ أكطر مف نكع كاحد مف ىذه األنكاعكي
 . (1992، فيما يأتي ىذه األنكاع بالتفصيؿ )منصكر كحاللشة

 : أواًل: مخطط التتابع البسيط

 بداية المسألة مف، مستقيمة سمسمة بشكؿ المخططات مف النكع ليذا الحؿ خطكات ترتيب يتـ
 مكجكد مما ىك دكرانات ةأي مف تخمك كما، الطريؽ عمى تفرعات أية فييا ـتنعد بحيث، انيايتي حتى
 في (5) رقـ في شكؿ مبيف ىك كما النكع ليذا العاـ الشكؿ كيككف، المخططات مف األخرل األنكاع في

  :التالي المطاؿ
       ارسـ مخطط سير العمميات الالزمة إليجاد متوسط درجات ثالث مواد دراسية؟ 

 ػة:الخكارزمي 

 البداية -1

  M1,M2,M3اقرأ الدرجات الطالث  -2

       AV=(M1+M2+M3)/3   : احسب متكسط الدرجات الطالطة مف المعادلة -3

 AVاطبع نتيجة المتكسط  -4

 النياية -5

 ( التالي5رقـ )  خريطة سير العمميات: كما ىك مكضح في الشكؿ : 
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 التوضيح خريطة سير العمميات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طط سير العممياتبداية مخ

 

 

شكؿ يكضح أف العممية المراد تنفيذىا عبارة عف إدخاؿ 
 قيـ درجات المكاد الطالطة

 

 

شكؿ يكضح عممية حسابية كىي عبارة عف حساب 
 المتكسط لدرجات المكاد الطالطة

 

 

شكؿ يكضح أف العممية ما ىي إال إخراج قيمة 
 المتكسط 

 

 

 نياية مخطط سير العمميات

 ( يبيف خريطة سير العمميات5رقـ )شكؿ 

START 

AV= 

(M1+M2+M3)/3 

INPUT 

M1,M2,M3 

PRINT 

AV 

END 
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 ثانيًا: المخططات ذات الفروع:

أك مفاضمة بيف اختياريف أك ، ف أم تفرع يحدث في المخطط يككف بسبب الحاجة التخاذ قرارإ
 (:6خر كما ىك مبيف في المطاؿ التالي شكؿ رقـ)فيسير كؿ اختيار في طريؽ مستقؿ عف اآ، أكطر

درجة يطبع رسالة أف مستواه  90كاف متوسط درجات الطالب أكبر مف  في المثاؿ السابؽ إذامطاؿ/  
 .ممتاز

 الخكارزمية : 

 البداية -1

  M1,M2,M3اقرأ الدرجات الطالطة  -2

       AV=(M1+M2+M3)/3   : احسب متكسط الدرجات الطالطة مف المعادلة -3

  90ىؿ المتكسط أكبر مف  -4

 5إف كاف نعـ فأذىب إلى الخطكة 

ف كاف ال فاذىب إ  6لى الخطكة كا 

 كالتقدير عممتازع AVاطبع نتيجة المتكسط  -5

 AVاطبع نتيجة المتكسط  -6

 النياية -7
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 ( مخطط ذات الفروع6شكؿ رقـ )
 : مخططات الدوراف الواحد ثالثا:

أك غير ، نحتاج ىذه المخططات إلعادة عممية أك مجمكعة مف العمميات في المسألة عددا محدكدان 
 (:7) ىك مبيف في المطاؿ التالي شكؿ رقـ المرات كما محدكد ممف

 

 

 

 

START 

AV= (M1+M2+M3)/3 

INPUT 

M1,M2,M3 

PRINT AV    

 

END 

AV>90 

PRINT AV    

 

YES NO 
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 .20إلى  10أرسـ مخطط سير العمميات لطباعة األرقاـ  مف   مطاؿ/

 التوضيح خريطة سير العمميات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بداية مخطط سير العمميات

 

شكؿ يكضح أف العممية المراد تنفيذىا عبارة عف 
 ع10ـ إدخاؿ القيمة عإدخاؿ الرق

 

شكؿ يكضح أف العممية المراد تنفيذىا عبارة عف 
 ع10إخراج القيمة عطباعة الرقـ 

 

 1شكؿ يكضح أف العممية ىنا زيادة بمقدار 
 صحيح

ذا كاف إف العممية ىنا الخيار ما أشكؿ يكضح 
فينتيي مف  20الرقـ المدخؿ كصؿ إلى الرقـ 

 . عممية الطباعة أـ لـ يصؿ فيكاصؿ العممية

 ياية مخطط سير العمميات.ن

 ( مخطط الدوراف الواحد7شكؿ رقـ )

START 

i = i + 1 

i= 10 

M1,M2,M3 

PRINT  i 

AV 

END 

i =< 20 
yes 

No 
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ك أ: كسميت ىذه المخططات بمخططات الدكراف المتعددة رابعًا: مخططات الدورانات المتعددة
كتككف دكرانات داخؿ بعضيا البعض بحيث ال ، المتداخمة ألنيا تستعمؿ أكطر مف حمقة دكراف كاحدة

ىك مبيف في المطاؿ التالي  دكراف داخمي كدكراف خارجي. كما، النكعكيكجد دكراناف مف ىذا ، تتقاطع
 (:8) شكؿ رقـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط الدورانات المتعددة (8) شكؿ رقـ

 ابدأ

 جملة

 جملة

 شرط

 شرط

 توقف

 ال

 ال

 نعم

 نعم
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 ميارات تصميـ الخوارزميات
ما ميارات تصميـ الخكارزميات؟ كفي الحقيقة فإف أحدان لـ ، قد يككف جكىريا طرح التساؤؿ

كيعزم ذلؾ ، ىذا التساؤؿ بصكرة عممية ىناؾ فقط تصكرات كافتراضات ليس إال فع يستطع اإلجابة
منيـ ك ، كمةعف مشكمة كيتبع منيجية حؿ المشكجو نظر فمنيـ مف يرل أف الخكارزمية عبارة إلي أنيا 

كمنيـ مف يرل بأنيا مسائؿ كتصكر ، يتبع خطكات حؿ المسألة الرياضيةيراىا بأنيا مسألة رياضية ك 
 لعمؿ البرنامج لذلؾ يتبع خطكات حؿ المسألة باستخداـ الحاسب اآلي. مسبؽ

 أواًل: منيجية حؿ المشاكؿ:

 : ( بأف منيجية حؿ المشكمة بكاسطة الحاسبات تتككف مف عده خطكات233:2009كيرل عقؿ)

  تعريؼ المشكمة1خطكة :. 
 تحميؿ المشكمة.2 خطكة : 
 تصميـ خكارزميات أك مخططات.3طكة خ : 
 كتابة البرنامج بكاسطة لغة برمجة.4 خطكة : 
 ترجمة البرنامج بكاسطة مترجـ. : 5 خطكة 
  تنفيذ البرنامج.6خطكة : 
 خطوات حؿ مسألة باستخداـ الحاسب اآللي: ثانيًا:

فإف ىناؾ عددان مف الخطكات التي ، لكتركني في حؿ مسألة ما ) مشكمة(عند استخداـ الحاسب اإل
تتحدد كفاءة تشغيؿ المسألة عمى الحاسب. ، كفاءة تنفيذ ىذه الخطكاتكفقان لدرجة ، تباعيااينبغي 

نجازىا خارج الحاسب كبدكف استخدامو إذ أنيا تمطؿ  كالجدير بالذكر أف أىـ ىذه الخطكات يتـ تنفيذىا كا 
، كفيما يأتي عرض ليذه الخطكات حسب ترتيبيا المنطقي:)كزارة التربية كالتعميـ، منطؽ حؿ المسألة

 كنكلكجيا الصؼ العاشر األساسي(كتاب الت
 تعريؼ المسألة كتحميميا. 
 .كضع  خكارزمية  الحؿ 
 كتابو البرنامج بإحدل لغات الحاسب 
 ة.ترجمو البرنامج إلى لغة اآل 
 تنفيذ البرنامج. 
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 ثالثًا: خطوات حؿ المسألة الرياضية:

ة في الكتب الدراسية يحدد ىنداـ كجابر مجمكعة مف الخطكات التي يمكف استخداميا في حؿ المسأل
 (::1996227، )ىنداـ كجابر

 اقرأ المسألة. .1
 حدد ما بيا مف بيانات. .2
 حدد المطمكب إيجاده أك البحث عنو. .3
 الحؿ.إلى  حدد العمميات الضركرية التي تستخدـ ما يتكفر في المسالة مف بيانات لمتكصؿ .4
 راجع المسألة. .5

 :الخطكات في أربعة خطكات كما يمي كيمكف تحديد تمؾ

 قراءة المسالة كفيميا. .1
 ابتكار خطة لمحؿ. .2
 تنفيذ الحؿ. .3

اكتشاؼ حمكؿ المسائؿ  المتعمميف عمى ف يساعدأف المدرس يستطيع إلى أبينما يشير إبراىيـ 
 (236-239 :1989، )إبراىيـ :عف طريؽ الخطكات التالية

اة كتحديد المجيكؿ قراءة المشكمة كتحديد المعمكمات المعط كذلؾ عف طريؽ: . فيـ أبعاد المشكمة1
كتحميؿ ، طـ رسـ شكؿ تخطيطي لممشكمة، كتحديد العالقات كالشركط المككنة لممشكمة ،المطمكب

 عناصر المكقؼ كشركطو.

ىناؾ تكجييات تساعد في التفكير لكضع خطة لمحؿ عف طريؽ إيجاد صمة بيف  . كضع خطة الحؿ:2
 المعطيات بالمجيكؿ المطمكب.

 لصمة بالمكقؼ الحالي.استدعاء المكاقؼ ذات ا -

 التفكير في كضع خطة لحؿ المشكمة عندما ال تتكافر مشكالت عمى نفس النمط كذلؾ عف طريؽ: -

 .التعرؼ عمى بعض المفاىيـ التي تفيد في الحؿ كمف طـ استخداميا 
 .التفكير في مشكمة مألكفة بيا مجيكؿ مشابو 
 كرة.مشكمة مماطمة سبؽ حميا كاالستفادة مف الفإلى  الرجكع 
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 كمحاكلة التحميؿ لمعناصر مرة أخرل. لراءة المشكمة مرة أخر ق 
 بسط منيا.أمشكمة أخرل إلى  مشكمة بسيطة ينبغي الرجكعإلى  إذا لـ يتـ التكصؿ 
 الحؿ. إلنجازحديد العالقات الالزمة ت 

ات . تنفيذ خطة الحؿ: تنفيذ مجمكعو العمميات التي يجب القياـ بيا بما يتطمب ذلؾ بعض العممي3
 الحسابية كالجبرية.

ينبغي مراجعة الحؿ لمكقكؼ عمى مدل اإلفادة الكاممة لجميع عناصر  . التحقؽ مف صحة الحؿ:4
 كمدل معقكليتو.، المشكمة

عمى  اءىك عبارة عف مشكمة يجب حميا بن كبعد االطالع عمى ما سبؽ يرل الباحث تصميـ الخكارزمية
يا لتصميـ الخكارزمية ىي ميارة التحميؿ كميارة تنميخطكات حؿ المسألة ك الميارات التي يجب ت

 كىي عمى النحك التالي: التنفيذ كميارة التقكيـ

 أم خطأ فيك ، : تعتبر ىذه الخطكة األكلي كاألساسية لتصميـ الخكارزميةميارة تحميؿ الخوارزمية : أوالً 
 .الخكارزميةخطأ في إلى  النيايةفي  التحميؿ يؤدم

: ىي تحديد المدخالت كالعمميات كالمخرجات كتحديد األشكاؿ المناسبة ارزميةالمقصود بتحميؿ الخو 
 :لتصميـ الخكارزمية. كميارة التحميؿ تشمؿ الخطكات التالية

 يقصػػػػد بيػػػػا تحديػػػػد البيانػػػػات التػػػػي ال بػػػػد مػػػػف الحصػػػػكؿ عمييػػػػا لمعرفػػػػة النتػػػػائج : أ. تحديػػػػد المػػػػدخالت
 عالمخرجاتع.

يد العمميات الحسابية كالمنطقية التي نقكـ بإجرائيا عمى المدخالت : كيقصد بيا تحدتحديد العمميات ب.
 المخرجات كالنتائج السميمة.إلى  حتى تؤدل

 يقصد بيا تحديد النتائج كالمعمكمات المراد التكصؿ إلييا عند حؿ الخكارزمية. :ج. المخرجات

 :د. تحدد األشكاؿ المراد استخداميا في تصميـ الخوارزمية

كذلؾ باستخداـ رمكز كأشكاؿ ىندسية متفؽ عمييا حيث تصؼ ىذه الرمكز كاألشكاؿ العمميات 
 ومف أىـ ىذه الرموز ما يمي: ،المحددة
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 توضيح الشكؿ الشكؿ

1-  

START / END 

 

 

 

( كيستعمؿ ليدؿ عمى بداية كنياية مخطط بداية أك نيايةرمز طرؼ المخطط )
 سير العمميات.

2-INPUT / OUTPUT 

 

 

 

 

خراج يستعمؿ إلدخاؿ البيانات أك الستخراج النتائج.  رمز إدخاؿ كا 

3-PROCESSING 

 

 

 

 

 : رمز المعالجة يستعمؿ لمعمميات الحسابية كيككف في داخمو معادلو مطؿ

 

                            ، 

Z =X+Y SUM=0 
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 توضيح الشكؿ الشكؿ

4-DECISION 

 

 

 

 

ذ قرار معيف رمز اتخاذ القرار يستعمؿ في حاالت فحص قيمة معينة التخا
كتككف  ( YES , NO )باالعتماد عمى القيمة المفحكصة. كيككف مخرجاتيا إما 

 : كاآتي

 أك                              

 

 

 

 

5-Connector 

 

 

 

  .رمز التكصيؿ )الربط(

6- Flow Lines 

 

 

 

 .خطكط التكصيؿ كاتجاه السير

 

 

 

 

 ؟
Yes 

No 

 ؟
Yes No 
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التعبير في شكؿ خطكات متسمسمة متعاقبة كمترابطة تؤدل  : كىيميارة تنفيذ الخوارزمية  :ثانياً 
 لمكصكؿ إلى حؿ صحيح. كتشمؿ الميارة الخطكات اآتية:

 كتابة خطكات حؿ الخكارزمية. أ.

 رسـ خريطة سير العمميات. ب.

 استخداـ التكصيالت في تصميـ الخكارزمية. ج.

 تنفيذ خطكات الحؿ بشكؿ متتالي كمتسمسؿ. د.

 كىي اختبار صحة خريطة سير العمميات بتجريب أك إدخاؿ البيانات.تقويـ الخوارزمية: ميارة  ثالثًا:

 مؿ ميارة التقكيـ عمى الخطكات اآتية:تكتش

 أ. الرمكز كاألشكاؿ المستخدمة معبرة عف األشكاؿ الحقيقية.

 ب. التأكد مف صالحية عمؿ الخكارزمية.

 التأكد مف صحة حؿ الخكارزمية. ج.
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 :خالصةال
ـ المدمج كالميارات استعرض الفصؿ الطاني مفيكـ كؿ مف الطريقة التقميدية كالتعميـ االلكتركني ك التعمي

استراتيجية التعميـ المدمج في العممية التعميمية،  ، كخمص ىذا الفصؿ إلى ضركرة تكظيؼكالخكارزميات
التقميدية في التدريس الي التعميـ كذلؾ ألف التعميـ المدمج يمطؿ حمقة كصؿ لالنتقاؿ مف الطريقة 

 االلكتركني كىك يدمج بيف الطريقتيف. 

ىذا الفصؿ الي مميزات التعميـ االلكتركني كالطريقة التقميدية في التعميـ، ك الحديث عف كتطرؽ 
ايجابيات كسمبيات كؿ منيـ كمف طـ تعريؼ التعميـ المدمج، كالحديث عف مميزاتو كمتطمبات نشرة كتـ 

يضا عرض مجمكعة مف النماذج التي تتحدث أاالستراتيجيات المناسبة ليذا النكع مف التعميـ ك تحديد 
 عف تصميـ التعميـ المدمج.

كذلؾ استعرض ىذا الفصؿ  الخكارزميات مف حيث مفيكميا كشركطيا كأىميو استخداميا كتـ الحديث 
ميـ الخكارزميات حيث رأل عف  أنكاع المخططات الخكارزمية ، كتطرؽ ىذا الفصؿ إلى ميارات تص

خطكات حؿ مسألة باستخداـ  كرأل أخركف أنيا عبارة عف عبارة عف منيجية حؿ المشاكؿ  البعض أنيا
خطكات حؿ المسألة الرياضية، كأعد الباحث مف خالؿ ما سبؽ  كتحدث أخركف بأنياالحاسب اآلي 

 ارة.( مي16قائمة بالميارات الخاصة بتصميـ الخكارزميات تككنت مف )
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  الثالث الثالث   الفصلالفصل
  الدراساث السابقتالدراساث السابقت

 

 

 المحور األوؿ: الدراسات التي تناولت التعميـ المدمج. 
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت ميارات تصميـ الخوارزميات. 
 تعقيب عمى الدراسات السابقة.  
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

كتناكلت في ، ت سابقة تناكلت في محكرىا األكؿ التعميـ المدمجتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لدراسا
 كسيقـك الباحث بعرض دراسات المحكريف.، محكرىا الطاني ميارات تصميـ الخكارزميات

 التعميـ المدمج تناولت المحور األوؿ: الدراسات التي
 (:2013) دراسة الذيابات -

 المدمج التعمعـ طريقتي استخداـ عمى ائـالق المبرمج التعمعـ معرفة فاعميةإلى  ىدفت الدراسة
 األكلى لمصفكؼ التدريس طرائؽ مادة في التقنية الطفيمة جامعة طمبة في تحصيؿ التقميدية كالطريقة

(طالبان 30)، ( طالبان 58كتـ ذلؾ باستخداـ المنيج التجريبي عمى عينة تككنت مف )، كاتجاىاتيـ نحكه
ك استخدـ البحث ، (طالبان كطالبة مطمكا المجمكعة الضابطة28ك)، كطالبة مطمكا المجمكعة التجريبية

 . كمقياس اتجاه لقياس اتجاىات الطمبة نحك التعميـ المدمج، اختبار تحصيمي : أدكات الدارسة

ككاف ذلؾ الفرؽ لصالح المجمكعة ، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية : كتكصمت الدارسة إلي
ككجكد اتجاىات ، التعميـ المبرمج عمي حساب الطريقة التقميدية التجريبية التي درست باستخداـ طريقة

كأكصى الباحث بضركرة تبني أسمكب التعمـ ، ايجابية لطمبة كمية العمكـ التربكية نحك التعمـ المدمج
 المدمج كاستخدامو في تدريس مساقات أخرل مختمفة كتخصصات مختمفة.

 (:2012) بكر دراسة عوض وأبو -

استقصاء أطر استخداـ التعميـ المدمج عمى تحصيؿ الدارسيف في جامعة إلى  ىدفت الدراسة
، ( دارسان 42القدس المفتكحة/فمسطيف. كتـ ذلؾ باستخداـ المنيج التجريبي عمي عينة تككنت مف )

كاستخدمت الدارسة ، سان مطمكا المجمكعة الضابطةر (دا24ك)، (دارسان مطمكا المجمكعة التجريبية18)
 رسيف.اتبار معرفي لقياس تحصيؿ الداخ : أدكات البحث

 <0.05عدـ كجكد فركؽ في متكسط التحصيؿ عند مستكل الداللة) : كتكصمت الدراسة إلي
αمقرر التدخؿ في حاالت األزمات كالطكارئ في مستكل تحصيؿ الدارسيف بيف ل ( لدل الدارسيف

 المجمكعة التقميدية كمجمكعة التعميـ المدمج.
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لكتركني بنمط التعميـ ماـ مف قبؿ الجامعات بإدخاؿ أسمكب التعميـ اإلكما كأكدا ضركرة االىت
كضركرة استخداـ تقنية الصفكؼ االفتراضية كأىمية تدريب المدرسيف ، المدمج في التعميـ الجامعي

 كالدارسيف عمى ىذا النمط مف التعميـ.
 (:2012دراسة الحارثي) -

تكنكلكجيا التعميـ قائـ عمى التعميـ المدمج ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح في 
باستخداـ الباحطة المنيجيف ، في تنمية ميارات االستخداـ كاالتجاىات نحكىا لدل طالبات كمية التربية

، كتطبيؽ قبمي كبعدم، كضابطة، كالتجريبي ذم التصميـ المككف مف مجمكعتيف: تجريبية، الكصفي
كمقياس اتجاىات ، ميارات الطالباتلكبطاقة مالحظة ، حيث قامت الباحطة ببناء برنامج مقترح

( 36ك)، ( طالبة بالمجمكعة التجريبية31كبمغت عينة الدراسة )، الطالبات نحك استخداـ التكنكلكجيا
مقرر تكنكلكجيا التعميـ بكمية جامعة أـ لمف طالبات الدبمكـ التربكم الالتي يدرسف ، طالبة في الضابطة

إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان لجميع ميارات التكنكلكجيا كاالتجاىات لصالح  كخمصت الدراسة، القرل
 المجمكعة التجريبية.

   :(2010دراسة خمؼ اهلل ) -

ىدفت الدارسة  إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ التعميـ االلكتركني كالمدمج في تنميػة ميػارات 
عبة تكنكلكجيا التعميـ جامعة االزىر كاستخدـ انتاج النماذج التعميمية كتككنت عينة الدراسة مف طالب ش

تحصيميا لقياس الجانب المعرفػي لميػارات إنتػاج النمػاذج التعميميػة كبطاقػة مالحظػة أداء  ان الباحث اختبار 
لكتركنػي كالتعمػيـ المػدمج فػي ميارات إنتاج النماذج التعميمية ككاف مف نتائجيا فعالية كؿ مػف التعمػيـ اإل

 رات.التحصيؿ كأداء الميا
 :(2010دراسة الغامدي) -

التعرؼ عمى فاعمية التعمـ المدمج في إكساب ميارات برنامج العركض إلى  سعت الدراسة
 وكاستخدمت الباحطة المنيج الكصفي كشب، لطالبات الصؼ الطاني الطانكم (power piontالتقديمية )

 ىذهاألدكات المستخدمة في ك ، ( طالبة58كتككنت عينة الدارسة مف)، التجريبي عند اجراء الدراسة
سة: اكاختبار تحصيمي كمف النتائج التي تكصمت الييا الدر ، كبطاقة مالحظة، سة تمطمت في استبانةاالدر 

في التحصيؿ الدراسي بيف المجمكعتيف  (α <0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو
 (α <0.05)داللة إحصائية عند مستكل داللةالضابطة كالتجريبية لصالح التجريبية ككجكد فركؽ ذات 
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بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية   (power pointفي اكتساب ميارات برنامج العركض التقديمية )
 لصالح التجريبية.

 :(2010) دراسة عبد العاطي والمخيني -

تنمية  دفت الدراسة إلى معرفة أطر استخداـ كؿ مف التدريب المدمج كالتدريب التقميدم فيى
حيث استخدـ ، بعض ميارات استخداـ الحاسكب لدل معممي مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف

( معممان مف معممي مدارس التعميـ 48كقد تككنت عينة الدراسة مف )، الباحطاف المنيج شبو التجريبي
استخدما أدكات كمكاد كما ، األساسي الحمقة الطانية التابعة لمديرية المنطقة الشرقية جنكب كالية صكر

كقد كشفت نتائج ، كبطاقة مالحظة، كاختبار األداء الميارم، بحطية تككنت مف: اختبار تحصيمي
الدراسة عف تفكؽ معممي المجمكعة التجريبية عمى معممي المجمكعة الضابطة في التحصيؿ المعرفي 

التدريب المدمج أكطر تأطيران مما يدؿ عمى أف نمط ، كاألداء الميارم لبعض ميارات استخداـ الحاسكب
 مف نمط التدريب التقميدم في تنمية تمؾ الميارات.

 (: 2010) دراسة أبي موسى والصوص -

ىدفت الدراسة إلى معرفة أطر برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ المزيج في قدرة المعمميف عمى 
نتاج الكسائط المتعددة التعميمية كقد تككنت العينة ، ج الكصفيحيث استخدـ الباحطاف المني، تصميـ كا 

( 2010-2007سنكات ) 3( مشاركان كمشاركةن في البرنامج التدريبي الذم طبؽ عمى مدل 120مف )
كقد أسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية ، كبطاقة مالحظة، األدكات التالية لمدراسة: استبانة اكما أعد

نتاج ا  لكسائط المتعددة التعميمية.البرنامج التدريبي في قدرة المعمميف عمى تصميـ كا 

 (:2010محمد وقطوس )دراسة  -

ىدفت الدراسة إلى تقصي أطر استخداـ التعميـ المتمازج في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع 
اتبعا فييا المنيج ، كالتعرؼ عمى أطر الخبرة الحاسكبية في التحصيؿ، األساسي في مادة المغة العربية

( طالبة مف طالبات الصؼ الرابع 45اسة قصديان حيث بمغ عددىا)كاختيرت عينة الدر ، شبو التجريبي
كتـ تكزيعيا إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية ق دٍّمت ، األساسي مف مدرسة أـ عطية األنصارية باألردف

ليا المادة التعميمية مف كتاب المغة العربية لمصؼ الرابع مف خالؿ البرنامج التعميمي الذم يمزج بيف 
كالمجمكعة الطانية ضابطة درست المادة التعميمية ذاتيا بالطريقة ، كتركني كالطريقة االعتياديةالتعميـ اإلل
كاختبار ، برنامج تعميمي :كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد أدكات الدراسة المتمطمة في، االعتيادية
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يف متكسطات كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ب، تحصيمي لقياس تحصيؿ الطالبات
طالبات المجمكعة الضابطة لصالح  درجاتعالمات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسطات 

كذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطالبات ذكات الخبرة الحاسكبية القميمة ، المجمكعة التجريبية
بينما لـ يكف ، طةكالطالبات ذكات الخبرة الحاسكبية المتكسطة لصالح ذكات الخبرة الحاسكبية المتكس

كالطالبات ذكات الخبرة ، ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف الطالبات ذكات الخبرة الحاسكبية المتكسطة
 الحاسكبية الكبيرة.

 : (2009دراسة أحمد ) -

التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ اإللكتركني المدمج إلى  ىدفت ىذه الدراسة
، سرية كاالتجاه نحك التعميـ االلكتركني لدل الطالبات المعمماتس التربية األفي تنمية ميارات تدري

اما أدكات الدارسة فيي اختبار ، طالبة بالفرقة الطالطة جامعة الممؾ سعكد 12كتككنت عينة الدراسة مف 
احطة أما بالنسبة لمنيج الدارسة التي استخدمتو الب، كبطاقة مالحظة كمقياس االتجاه، لقياس القدرات

حصائيا بيف متكسطي درجات إ ةكمف نتائج الدراسة كجكد فركؽ دال، التجريبي وفيك المنيج شب
الطالبات في اختبار القدرة عمى التصرؼ في المكاقؼ الخاصة بقياس الجانب المعرفي لميارات تدريس 

 :لمتقكيـ مطؿ إدخاؿ أساليب جديدةبكقد أكصت الباحطة ، التربية األسرية لصالح المجمكعة التجريبية
 لكتركني المدمج.كالتأكيد عمى تنمية ميارات التعميـ اإل، لكتركنيالتقكيـ اإل
 (:2008) دراسة سعيفاف -

معرفػػة أطػػر كػػؿ مػػف الػػتعمـ االلكتركنػػي كالػػتعمـ المػػدمج فػػي تحصػػيؿ طػػالب إلػػى  ىػػدفت الدارسػػة
الجػػػػػػػداكؿ كقػػػػػػػد تػػػػػػػـ اختيػػػػػػػار برنػػػػػػػامج ، الصػػػػػػػؼ التاسػػػػػػػع األساسػػػػػػػي فػػػػػػػي بػػػػػػػرامج الحاسػػػػػػػكب التطبيقيػػػػػػػة

كتككنػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ، كتػػػػـ اسػػػػتخداـ المػػػػنيج التجريبػػػػي، لكتركنية)اكسػػػػؿ( فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػةاإل
، (طالبان تعممػكا بطريقػة الػتعمـ المػدمج32(طالبان تعممكا بطريقة التعمـ االلكتركني ك)32منيـ)، (طالبان 64)

لكتركنػػػي بطريقػػػة الػػػتعمـ اإلكتبػػػيف عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػو إحصػػػائية بػػػيف المجمكعػػػة التػػػي تعممػػػت 
 كالمجمكعة التي تعممت بطريقة التعمـ المدمج.

 (:2008دراسة ىداية ) -

جيزة تصميـ برنامج عمى التعميـ المدمج إلكساب ميارات صيانة األإلى  ىدفت الدراسة
كتككنت عينة الدراسة مف طالب الدبمـك الميني تخصص تكنكلكجيا ، التعميمية لدل طالب كمية التربية
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كمف ، أما أدكات الدراسة فتمطمت في اختبار تحصيمي كبطاقة مالحظة، (طالبا38تعميـ كبمغ عددىـ )
كساب ميارات إالنتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة فعالية البرنامج القائـ عمى التعميـ المدمج في 

 جيزة التعميمية لدل طالب كمية التربية.صيانة األ
 (: 2007دراسة الشمري) -

طر استخداـ التعمـ المدمج في تدريس مادة الجغرافيا أاستقصاء إلى  اسة تجريبية ىدفتكىي در 
عمى تحصيؿ طالب الصؼ الطالث المتكسط في محافظة  حفر الباطف كالتعرؼ عمى اتجاىاتيـ نحكه 

كات كاستخدمت أد، لكتركنية كالبرمجيات التعميمية باإلضافة لمطريقة التقميديةباستخداـ بعض المكاقع اإل
( طالبان مكزعيف 64كمقياس اتجاه كطبقت عمى عينة تككنت مف)، البحث التالية: اختبار تحصيمي

كالتجريبية التي تعممت  ،بالتساكم عمى مجمكعتي الدارسة الضابطة  التي تعممت بالطريقة التقميدية
الح الطالب كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لص، بطريقة التعمـ المدمج

كما أظيرت النتائج تمتع الطالب الذيف تعممكا بطريقة التعمـ ، الذيف تعممكا  بطريقة التعمـ المدمج
كما أكصت الدراسة بعمؿ المزيد مف األبحاث حكؿ ، المدمج باتجاىات ايجابية نحك تعمـ مادة الجغرافيا

لي البحث في المدل ، يمية أخرلاطر استخداـ التعمـ المدمج في التدريس ضمف متغيرات كنكاتج تعم كا 
الذم يمكف فيو تطبيؽ استخداـ التعمـ المدمج في المدارس السعكدية في ضكء معطيات النظاـ التربكم 

 السعكدم.
 (:2007دراسة عبد العاطي والسيد ) -

لكتركنػي كالػتعمـ المػدمج فػي تنميػة معرفة أطر استخداـ كؿ مػف الػتعمـ اإلإلى  ىدفت ىذه الدراسة
نتػػاج مكاقػػع الكيػب التعميميػػة لػػدل طػػالب الػػدبمكـ المينيػة كاتجاىػػاتيـ نحػػك تقنيػػة الػػتعمـ  ميػارات تصػػميـ كا 

قسػػمكا ، ( طالبػػان كطالبػػة36ك اسػػتخداـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي عمػػى عينػػة تككنػػت مػػف )، لكتركنػػياإل
كعػػػة عػػػف كمجم، مجمكعػػػة تعممػػػت باسػػػتخداـ طريقػػػة التعمػػػيـ التقميديػػػة، بالتسػػػاكم عمػػػى طػػػالث مجمكعػػػات

عػػد أكلتحقيػػؽ اىػػداؼ الدارسػػة ، كالمجمكعػػة األخيػػرة عػػف طريػػؽ الػػتعمـ المػػدمج، طريػػؽ الػػتعمـ االلكتركنػػي
نتػػاج مكاقػػع الكيػػب التعميميػػة ، أدكات الدراسػػة: اختبػػار تحصػػيمي يفالبػػاحط كاختبػػار أداء ميػػارات تصػػميـ كا 

 .لكتركنيكمقياس اتجاه نحك تكنكلكجيا التعمـ اإل، كيقاس ببطاقة تقييـ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات الطالث في اختبار تقييـ األداء لميارات  إلى كتكصمت
نتاج مكاقع الكيب. ككانت الفركؽ لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف كذلػؾ عنػد مقارنػة النتػائج.  تصميـ  كا 
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دائي لميارات تصػميـ كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي  درجات الكسب في الجانب األ
نتاج مكاقع الكيب التعميمية    طالب المجمكعتيف التجريبيتيف.عند كا 

 (Taylor,2007دراسة تايمور) -

كتػػػـ ، معرفػػػة أطػػػر الػػػتعمـ المػػػدمج عمػػػى تنميػػػة ميػػػارات التربيػػػة البدنيػػػة لػػػدل الطػػػالبإلػػػى  ىػػػدفت الدراسػػػة
طالػػب  100نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف كتكك ، المجمػػكعتيف فػػي ىػػذه التجربػػة ماسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػي ذ

لييا الدراسة إكمف النتائج التي تكصمت ، كطالبة تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية بالتساكم
 حصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست بطريقة التعميـ المدمج.إىك كجكد فركؽ ذات داللة 

 (:2005دراسة العوض ) -

طريقػة الػتعمـ المػدمج فػي تحصػيؿ طمبػة الصػؼ الطػامف أساسػي  معرفػة أطػر اسػتخداـإلػى  ىدفت
باستخداـ المػنيج التجريبػي عمػي ، في كحدتي االقترنات كحؿ المعادالت كفي اتجاىاتيـ نحك الرياضيات

(طالبان منيـ تعممكا بطريقة التعمـ المدمج باستخداـ التعمـ االلكتركني 75)، (طالبان 148عينة تككنت مف )
، ت المحكسػػػب الػػػذم تتبنػػػاه كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بالتعػػػاكف مػػػع معيػػػد سيسػػػكك التعميمػػػيلمػػػنيج الرياضػػػيا

ككشفت نتػائج الدراسػة عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي ، (طالبان تعممكا بالطريقة التقميدية73ك)
 التحصيؿ كاالتجاىات تعزم لطريقة التعمـ المدمج.

 (Muianga,2005) دراسة مويانج -

تنميػػة ميػػارات اسػػتخداـ الكمبيػػكتر كشػػبكة االنترنػػت لػػدل الطمبػػة المعممػػيف إلػػى  ةىػػدفت الدارسػػ
أمػػا ، كفػي ىػذه الدارسػػة كػاف المػنيج المسػتخدـ ىػك المػنيج التجريبػي، بكميػة التربيػة بجامعػة الممػؾ ادكارد

ككػػاف مػػف نتػػائج الدارسػػة ، طالػػب مػػكزعيف عمػػى مجمػػكعتيف تجػػريبيتيف 170عينػػة  الدراسػػة فتككنػػت مػػف 
كمػػف ، فعاليػػة التعمػػيـ المػػدمج فػػي تنميػػة ميػػارات اسػػتخداـ الحاسػػكب كشػػبكة  االنترنػػت لػػدل الطالػػبىػػك 

التكصيات التي خرجت بيا ىذه الدارسة ىي أىمية الدمج بيف األسمكب التقميدم كالتعميـ االلكتركني في 
 التعميـ لتحقيؽ نتائج أفضؿ.

 (Vayghan,2003دراسة فيوجاف) -

كتبنػػت ىػػذه ، عمػػى دكر التعمػػيـ المػػدمج فػػي دعػػـ التطػػكير الجػػامعي ؼالتعػػر إلػػى  ىػػدفت الدراسػػة
كػػػؿ مػػػف الطػػػالب  اتجػػػاهكأداة الدراسػػػة المسػػػتخدمة ىػػػي مقيػػػاس اتجػػػاه لقيػػػاس ، الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي
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% مػف الطمبػة كانػت اتجاىػاتيـ ايجابيػة 80أف إلػى  كقد تكصمت الدراسة، كالمعمميف نحك التعميـ المدمج
نجػػػاز إكمػػػا أف معظػػػـ المعممػػيف أكػػػدكا عمػػػى فعاليػػة التعمػػػيـ المػػػدمج كارتفػػاع نسػػػبة ، نحػػك التعمػػػيـ المػػدمج

 .كاألبحاث كالتحصيؿ، الطالب مف حيث أكراؽ العمؿ
 : التعميـ المدمجراسات التي تناولت تعقيب عمى الدال

 :اليدؼ العاـ 
يػة الػتعمـ ىناؾ مف الدارسات ما اتفقت مع ىػذه الدراسػة مػف حيػث اليػدؼ العػاـ كىػك قيػاس فاعم

 كدراسة، (2010، )الغامدم ( كدراسة2010، المدمج في تنمية الميارات مطؿ دراسة )خمؼ اهلل
 كدراسػػػة، (2007، )عبػػػد العػػػاطي كالسػػػيد كدراسػػػة، (2008، كدراسػػػة )ىدايػػػو، (2009، )أحمػػػد

(Muianga,2005) ،( كدراسػػػةTaylor,2007) ،( 2010، )عبػػػد العػػػاطي كالمخينػػػي كدراسػػػة
 (.2012، )الحارطي كدراسة

( 2013، أمػػا الدارسػػات التػػي اختمفػػت مػػع ىػػذه الدارسػػة فػػي اليػػدؼ العػػاـ فيػػي دراسػػة )الػػذيابات
، (2008، )سػػػػعيفاف كدراسػػػػة، (2005، كدراسػػػػة)العكض، (2012، كدراسػػػػة )عػػػػكض كأبػػػػكبكر

، كدراسػة)محمد كقطػكس، (2010، )أبي مكسػى كالصػكص كدراسة، (2007، )الشمرم كدراسة
2010) 

 منيجية الدارسة 
سػػػتخدمت الدراسػػػات السػػػابقة الخاصػػػة بيػػػذا المحػػػكر أسػػػاليب متباينػػػة لتحقيػػػؽ الدارسػػػة ففػػػي لقػػد ا

كدراسػػػػػػػػة)عبد ، (2008، كدراسػػػػػػػػة)ىداية، (2009، (كدراسػػػػػػػػة)أحمد2010، دراسػػػػػػػة )الغامػػػػػػػػدم
( تػػػػػـ تكظيػػػػػؼ المػػػػػنيج شػػػػػبو 2010، كدراسػػػػػة )محمػػػػػد كقطػػػػػكس، (2010، العػػػػػاطي كالمخينػػػػػي

التجريبػي إلجػراء التجربػة كمػف ىػذه الدراسػات دراسػة  التجريبي كىناؾ دراسات استخدمت المنيج
، (2012، دراسػػػػػػػػة)عكض كأبػػػػػػػػكبكر، (2013دراسػػػػػػػػة )الػػػػػػػػذيابات،، (2007)البػػػػػػػػاتع كالمػػػػػػػػكلى،
، (2005، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)العكض، (Taylor,2007كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )، (2010، دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)خمؼ اهلل

، (2007، كدراسػػػة)عبد العػػػاطي كالسػػػيد، (2007، كدراسة)الشػػػمرم، (2008، كدراسة)سػػػعيفاف
 (، (Muianga,2005كدراسة)

أمػػػػػا ، كىػػػػذا اتفػػػػػؽ مػػػػػع الدارسػػػػػة الحاليػػػػػة كالتػػػػي اسػػػػػتخدمت المػػػػػنيج التجريبػػػػػي ذم المجمػػػػػكعتيف
كىنػاؾ دراسػات جمعػت ، ( فقد استخدمت المػنيج الكصػفي2010، دراسة)أبي مكسى كالصكص

 . (2012، بيف المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي مطؿ )الحارطي
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 عينة الدراسة: 
 مرحمة التعميمية:ال .1

لقد تباينت الدراسات السابقة مف حيث المراحؿ التعميمية المستيدفة فيي تنكعت ما بيف معممػيف 
ك تعمػػيـ جػػامعي كدبمػػـك كتعمػػيـ طػػانكم كأساسػػي فينػػاؾ دراسػػات اىتمػػت بالمرحمػػة الجامعيػػة مطػػؿ 

، ابات( كدراسػػػػة )الػػػػذي2009، ( كدراسػػػػة )أحمػػػػد2010، ( ك)خمػػػػؼ اهللTaylor,2007دراسػػػػة )
، كدراسػػػة)الحارطي، (Muianga,2005) كدراسػػػة، (2012، ك دراسػػػة)عكض كأبػػػكبكر (2013
2012). 

كىنػا اتفقػت ىػذه ، كالتي تـ تطبيؽ إجراءات التجربة في ىذه الدارسات عمى الطالب الجامعييف 
الدارسػػػة مػػػع الدراسػػػات الحاليػػػة مػػػف حيػػػث المرحمػػػة التعميميػػػة حيػػػث أجريػػػت الدراسػػػة عمػػػى فئػػػة 

)أبػػػػػي مكسػػػػػى  كدراسػػػػػة، (2010، الجامعيػػػػػات. أمػػػػػا دراسػػػػػة)عبد العػػػػػاطي كالمخينػػػػػيالطالبػػػػػات 
 ( فقد أجريت عمى المعمميف.2010، كالصكص

( فقػػد أجريػػت عمػػى مرحمػػة 2007، كدراسػػة)عبد العػػاطي كالسػػيد، (2008، أمػػا دراسػػة )ىدايػػو 
ناكلت التعميـ ( فقد أجريت عمى طالبات المرحمة الطانكية كت2010، أما دراسة )الغامدم، الدبمكـ

، (2007، كدراسة)الشػػػمرم، (2008، )سػػػعيفاف كدراسػػػة، (2005، )العػػػكض الطػػػانكم. كدراسػػػة
 . فقد تناكلت المرحمة األساسية (2010، كدراسة )محمد كقطكس

 :طالبات(، نوع عينة الدراسة)طالب .2
فقػط ك طالبات ألقد اختمفت ىذه الدارسة في اختيارىا لعينة الدارسة مف حيث ككنيا طالب فقط 

، فقػػط دراسػػة )خمػػؼ اهلل اكانػػت عينتيػػا طالبػػالتػػي ك مختمطػػة طػػالب كطالبػػات فمػػف الدارسػػات أ
، كدراسػػػػػػػة )سػػػػػػػعيفاف، (2005، ( كدراسػػػػػػػة)العكض2007، كدراسػػػػػػػة)الباتع كالمػػػػػػػكلي، (2010
( كىناؾ دراسات عينة الدراسػة فييػا 2007، كدراسة)الشمرم، (2008، كدراسة)ىداية، (2008

، كدراسػػػػػة)الحارطي، (2009، ( كدراسػػػػػة )أحمػػػػػد2010، ة )الغامػػػػػدمطالبػػػػػات فقػػػػػط مطػػػػػؿ دراسػػػػػ
سػػػة فييػػػا تككنػػػت مػػػف درا( كىنػػػاؾ دراسػػػات عينػػػة ال2010، كدراسػػػة )محمػػػد كقطػػػكس، (2012

(ك 2013، كدراسػػػػػػػػػػة)الذيابات، (Taylor,2007الطػػػػػػػػػػالب كالطالبػػػػػػػػػػات معػػػػػػػػػػا مطػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػة )
ك دراسػػػػػػػػػػػة  ،(2007، كدراسػػػػػػػػػػػة)عبد العػػػػػػػػػػػاطي كالسػػػػػػػػػػػيد، (2012، دراسػػػػػػػػػػػة)عكض كأبػػػػػػػػػػػكبكر

(Taylor,2007(كدراسة )Muianga,2005.) 
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 أدوات الدراسة : 
لقد تباينت أدكات الدارسة التي تـ استخداميا في ىذه الدراسات ما بيف بطاقػة مالحظػة كاختبػار 
تحصػػػيمي كمقيػػػاس اتجػػػاه فنجػػػد اداة الدراسػػػة ىػػػي اختبػػػار لقيػػػاس التحصػػػيؿ فػػػي دراسػػػة)عكض 

كاختبػػػار ، (2010، كدراسػػػة )محمػػػد كقطػػػكس، (2008، كدراسػػػة )سػػػعيفاف، (2012، كأبػػػكبكر
، (2007، ( كدراسػػة )البػػاتع كالمػػكلي2010، تحصػػيمي كبطاقػػة مالحظػػة فػػي دراسػػة )خمػػؼ اهلل

( 2013، (كاختبػػػػػػار تحصػػػػػػيمي كمقيػػػػػػاس اتجػػػػػػاه فػػػػػػي دراسػػػػػػة )الػػػػػػذيابات2008، كدراسػػػػػػة)ىدايو
، لمخينػػػػػػػػػيكدراسػػػػػػػػػة)عبد العػػػػػػػػػاطي كا، (2007، كدراسة)الشػػػػػػػػػمرم، (2005، كدراسػػػػػػػػػة)العكض

، ( فقػػػػػد اسػػػػػتخدمت بطاقػػػػػة مالحظػػػػػة كمقيػػػػػاس اتجػػػػػاه2012، أمػػػػػا دراسػػػػػة )الحػػػػػارطي، (2010
( بطاقػػػة المالحظػػػة كاالسػػػتبانة. أمػػػا دراسػػػة 2010، كاسػػػتخدمت دراسػػػة)أبي مكسػػػى كالصػػػكص

( فقػػػػػد اسػػػػػتخدمت طالطػػػػػة ادكات دراسػػػػػية ىػػػػػي االختبػػػػػار التحصػػػػػيمي كبطاقػػػػػة 2010، )الغامػػػػػدم
، (2007، كدراسػػػة)عبد العػػػاطي كالسػػػيد، (2009، دراسػػػة )أحمػػػد بينمػػػا، المالحظػػػة كاالسػػػتبانة

 فأدكات الدارسة فييا تمطمت في اختبار تحصيمي كبطاقة مالحظة كاستبانة لقياس االتجاه.

 :المحور الثاني: دراسات تتعمؽ بميارات تصميـ الخوارزميات
 :(Bamidele & Oloyede,2013)  دراسة -

نكاع مف خرائط المفاىيـ ) التسمسؿ اليرمي أفاعمية طالطة ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى 
ك معرفة أم مف ، الشبكة العنكبكتية ( كأطره عمى أداء الطمبة في مادة الكيمياء، كالمخططات الخكارزمية

اختبار قبمي -تـ استخداـ المنيج التجريبي . تمؾ األنكاع لو أفضمية في تعزيز أداء الطمبة في الكيمياء
 . اء في المدرسة الطانكية في كالية اكصف في نيجريايكف مجتمع الدراسة مف كافة طمبة الكيمكيتك، بعدم

دكات أكمف ( الشبكة العنكبكتية، كقد تـ استخداـ طالث طرؽ ) التسمسؿ اليرمي كالمخططات الخكارزمية
مجمكعات  اء كقد تـ تدريس طالثيالدراسة المستخدمة اختبار تحصيمي لحؿ المشكالت في مادة الكيم

كاستمرت  . بطالث طرؽ مف خرائط المفاىيـ منفصمة حيث تـ تدريس كؿ مجمكعة بطريقة محددة
نو ال تكجد فركؽ دالة ألى إجراء االختبار البعدم كقد أشارت نتائج الدراسة إسابيع بعد أ 5التجربة لمدة 

في المجمكعات  تشابيامداء الطمبة كاف أحيث اف ، الثداء الطمبة في المجمكعات الطأحصائيا في إ
 . داء الطمبة في ميارات حؿ المشكمة في مادة الكيمياءأطباتو القدرة عمى تعزيز إـ تالطالث كلكف ما 
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 (:2010دراسة عبده) -

طر استخداـ طريقة المخططات الخكارزمية في تحصيؿ طمبة ألى تقصى إىدفت الدراسة 
ذاتيـ كقمؽ االختبار كاالحتفاظ بيا في  الصؼ التاسع في كحدة الكيرباء كدافع انجازىـ كمفيكـ

 (164كتككنت عينة الدراسة مف )، المدارس الحككمية بمحافظة نابمس. كتـ استخداـ المنيج التجريبي
درستا الكحدة  شعبتيف تجريبيتيف )شعبة ذككر كشعبة إناث(، مكزعيف عمى أربع شعب، طالبا كطالبة

خرياف درستاىا بالطريقة التقميدية كتـ استخداـ أدكات كالشعبتاف األ، بطريقة المخططات الخكارزمية
، مقياس قمؽ االختبار، مقياس مفيـك الذات العاـ، مقياس دافع االنجاز، البحث: االختبار التحصيمي

كأظير البحث أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائية بيف متكسطات عالمات مجمكعات الطمبة في التحصيؿ 
ؽ االختبار تعزم لطريقة التدريس كالفارؽ لصالح المخططات نجاز كمفيكـ الذات كقمكدافع اإل
كيكصي الباحث بتشجيع المعمميف عمى استخداـ طريقة المخططات الخكارزمية لفاعميتيا ، الخكارزمية

 الكبيرة ككذلؾ إجراء مزيد مف البحكث عمييا.

 (:2004دراسة عبيد) -

لخكارزمية عمى التحصيؿ الفكرم طر استخداـ طريقة المخططات اأاستقصاء إلى  ىدفت الدارسة
، كالمؤجؿ في كحدة االقتراناف لطمبة الصؼ العاشر في مادة الرياضيات. كتـ استخداـ المنيج التجريبي

(طالبا كطالبة مف طمبة المدارس الحككمية مكزعة عمى أربع شعب 104كتككنت عينة الدراسة مف )
( تمطالف الشعبتيف التجريبيتيف كدرستا بطريقة كأخرل لإلناث ، كاختيرت شعبتاف)شعبة لمذككر، مختمفة

كاستخدـ البحث أدكات الدراسة: ، أما األخرياف فقد درستا بالطريقة التقميدية، المخططات الخكارزمية
 مقياس اتجاه.، اختبار تحصيمي

كتبيف أف: ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط عالمات الطمبة عمى االختباريف الفكرم 
، فراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزم لمطريقة لصالح أفراد المجمكعة التجريبيةأبيف كالمؤجؿ 

كيكصي الباحث كاضعي المناىج كالمشرفيف التربكييف القائميف عمي تدريب معممي كمعممات مادة 
 طر فاعؿ في تحسيف تحصيؿ الطمبة.أالرياضيات استخداـ طريقة المخططات الخكارزمية لما ليا مف 
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 (:2004) دراسة اليونسي -

في خكارزميات  ان التعرؼ عمى نسبة طمبة الصؼ العاشر الذيف يعانكف ضعفإلى  ىدفت الدراسة
كما ىدفت إلى الكشؼ عف أصناؼ األخطاء التي يقع فييا الطمبة كنسبة الكقكع ، حؿ أنظمة المعادالت

مف نكع  ةث عشرة مفردكلمتحقؽ مف ذلؾ تـ بناء اختبار تشخيصي مككف مف طال، في كؿ صنؼ
 ( طالبا كطالبة138اإلجابة المفتكحة. طبؽ االختبار عمى عينة مف طمبة الصؼ العاشر بمغ عدىـ)

كراؽ كاستخرجت نسبة الطمبة طالبة( أعطكا الكقت الكافي لإلجابة طـ صححت األ 68، طالب 70)
ككشفت الدراسة ، %(36الذيف يعانكف مف ضعؼ في خكارزميات حؿ أنظمة المعادالت ككانت تساكم)

كأخطاء متعمقة ، كأخطاء متعمقة بالتعميمات، عف خمس أصناؼ رئيسية لألخطاء: مفاىيمية
كخصمت ، كأخطاء في عدـ االنتباه، كصعكبات في المغة الرياضية رغـ صحة الحمكؿ، باإلجراءات

 .تكصيات لكؿ مف المعمـ كالطالب كمطكرم المناىج كالباحطيفإلى  الدراسة
 :Sunal , 2003)دراسة) -

 إف القػكؿ إلػى كخمػص .كؿ منيا مراحؿ كضعح التعمعـ دكرة نماذج مف عشر نمكذجان  عرض اطني
 كأنيػا، التكقعػات إلنجػاز بجميػع مسػتكياتيـ الطمبػة مػع اسػتخداميا عنػد أكطػر فاعميػة تكػكف الػتعمعـ دكرة

 إلػى كمنيػا كارزميػاتكالخ لألفكػار تبػدأ باالستكشػاؼ األنشػطة مػف سمسػمة فػي الطمبػة منيمكػيف تجعػؿ
خػالؿ  مػف المفػاىيمي االتسػاع فػي القمػة إلػى بمػكغ طػـ، كالخكارزميػات األفكػار ليػذه إبػداعاتيـ تفسػير
 مفيػكـ بتػدريس يتعمػؽ التتػابع كىػذا .جديػدة مشػكالت رياضػية فػي األفكػار ىػذه كتطبيػؽ إضافية تدريبات
تشػترؾ فػي االسػتراتيجية  ان معػ كتتضػمف نمػاذج دكرات الػتعمـ عػدة مراحػؿ.الػدركس مػف درس فػي كاحػد

كاالتسػاع المفػاىيمي كالخكارزميػات كأكػد  عمػى اىميػة الخكارزميػات  كالتفسػيرات التعميميػة العامة لمخبرات
 .في دكرة التعمـ لمساعدة الطمبة في التعمـ مف خالؿ االكتشاؼ كاالتساع المفاىيمي

 :(Coppola & Lawton ,1997)دراسة  -

ارنة أطر استخداـ استراتيجيات الخرائط المفاىيمية كالخرائط ىدفت ىذه الدراسة الى مق
كقد تككنت ، المخركطية كالمخططات الخكارزمية عمى ميارة استخداـ المعامؿ المخبرية في الكيمياء

 . عينة الدراسة مف طالث مجمكعات تـ اختيارىـ عشكائيا في السنة الجامعية األكلى مف جامعة متشغاف
كتـ استخداـ تحميؿ التبايف المصاحب ، قبمي بعدم لممجمكعات جراء االختبارإكتـ 

(ANCOVA لممقارنة بيف االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعات كقد تكصمت الدراسة إلى أف استراتيجية)
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المخططات الخكارزمية ىي األفضؿ كاألنسب مف بيف الطرؽ الطالث في تنمية ميارة استخداـ المعامؿ 
 لكيمياء.كالمختبرات في مادة ا

 تعقيب عمى الدراسات التي تناولت الخوارزميات: 

 اليدؼ العاـ: 

لكحظ أف الدراسات التي تناكلت الخكارزميات قد استخدمتو كمتغير مستقؿ كلـ يعطر الباحث عمى دراسة 
تناكلت الخكارزميات كمتغير تابع كيعزل الباحث ذلؾ إلى أف الدراسات السابقة استخدمت الخكارزميات 

إال ، العميا(، ة في التدريس كبياف أطرىا عمى التحصيؿ كىذا يناسب المراحؿ التعميمية )األساسيةكطريق
كىذا ما ، أف الدراسة الحالية استخدمت استراتيجية التعميـ المدمج في تنمية ميارات تصميـ الخكارزميات

 الجامعية.   يناسب المرحمة
 منيجية الدارسة: 

الخاصة بيذا المحكر أساليب متباينة لتحقيؽ الدارسة ففي دراسة  لقد استخدمت الدراسات السابقة
(Bamidele & Oloyede,2013) ،(2004، كدراسة )عبيد، (2010، كدراسة )عبده ، 

تـ تكظيؼ المنيج التجريبي كىناؾ دراسات استخدمت  (Coppola & Lawton ,1997)كدراسة 
، كدراسة)اليكنسي، Sunal , 2003)اسة)المنيج الكصفي إلجراء التجربة كمف ىذه الدراسات در 

2004.) 
 عينة الدراسة: 
 . المرحمة التعميمية:1

، حيث أجريت دراسة )عبيد، أغمب الدراسات السابقة استيدفت المراحؿ التعميمية )األساسية كالعميا(
عمى المرحمة ، (2004، كدراسة)اليكنسي، (Bamidele & Oloyede,2013)كدراسة ، (2004
 & Coppolaكأجريت دراسة)، (فقد أجريت عمى المرحمة اإلعدادية2010، ينما دراسة )عبدهب، الطانكية

Lawton ,1997.عمى المرحمة الجامعية ) 
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 طالبات(، )طالب . نكع عينة الدراسة2

، مطؿ دراسة )عبيد، لقد اتفقت الدراسات في اختيارىا لعينة الدارسة مف حيث ككنيا طالب ك طالبات
، ك دراسة )عبده، (2004، )اليكنسي كدراسة، (Bamidele & Oloyede,2013)كدراسة ، (2004
 (.Coppola & Lawton ,1997) ك دراسة، (2010
 أدوات الدراسة : 

لقد تباينت أدكات الدارسة التي تـ استخداميا في ىذه الدراسات ما بيف بطاقة مالحظة كاختبار 
 & Bamidele)ر لقياس التحصيؿ في دراسة تحصيمي كمقياس اتجاه فنجد اداة الدراسة ىي اختبا

Oloyede,2013) 

( فقد استخدمت 2004، ك دراسة )عبيد، (2010، )عبده أما في دراسة، (2004، )اليكنسي كدراسة
( فقد استخدمت Coppola & Lawton ,1997) أما دراسة، االختبار التحصيمي كمقياس االتجاه
 االختبار التحصيمي كبطاقة المالحظة.

 يب العاـ عمى الدراسات السابقة:التعق
 كتحميمو مف الدراسات السابقة يستنتج الباحث ما يمي: ومما سبؽ عرض

 (2003يتضح أف الدراسات االجنبية في مجاؿ التعمـ المدمج بدأت منذ عاـ)بينما اتجو ، ـ
 عمؿ دراسات في ىذا المجاؿ حديطان.إلى  العالـ العربي

  أىمية التعمـ المدمج في تحسيف مخرجات العممية التعميمية كشفت نتائج الدراسات السابقة عف
كالتغمب عمى مشكمة األعداد الكبيرة مف المتعمميف الراغبيف في مكاكبة التطكر المعرفي في 

 العالـ.
 ضركرة تصميـ برمجيات تعميمية قائمة عمى التعمـ المدمج.إلى  أشارت الدراسات السابقة 
 ناؾ العديد مف الطرؽ لعمؿ دمج مناسب تختمؼ حسب أعمار أف ىإلى  بينت الدراسات السابقة

 المتعمميف كاحتياجاتيـ.
 طار النظرم العاـ لمدراسة حيث أصبح مجاؿ استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في إطراء اإل

 الدراسة أكطر كضكحا كتحديدا.
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 راد تعميموكاختمفت حسب المقرر الم، تنكعت طرؽ الدمج المستخدمة في الدراسات السابقة ،
 كرغبة المعمـ كقدراتو.، كالفئة التي يتـ تدريسيا

  غمب الدراسات التي تـ استعراضيا طبقت التعمـ المدمج أتنبع أىمية الدراسة الحالية في ككف
بينما طبقت ىذه الدارسة في الجامعة ، جنبية كعربيةأعمى مكاد تعميمية مختمفة في دكؿ 
 الحاسكب التربكية)مكضكع الخكارزميات(.اإلسالمية بغزة عمى مادة تطبيقات 
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  الرابع الرابع   الفصلالفصل
  الطريقت واإلجراءاثالطريقت واإلجراءاث

 

 منيج الدراسة. 
 مجتمع الدراسة. 
 عينة الدارسة 
 أدوات الدراسة. 
 المعالجة اإلحصائية. 
 خطوات الدراسة. 
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 الفصػؿ الرابػع
 الطريقة واإلجراءات

عيا الباحث الختبار فركض الدراسة طـ الحديث يتناكؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة التي اتب  
، أداة الدراسة كبياف، ككصؼ لمجتمع كعينة الدراسة كأسمكب اختيارىا، عف منيج الدراسة المتبع

كما يحتكم الفصؿ ، كضبط المتغيرات، كاستخراج صدقيا كطباتيا كاتساقيا الداخمي كالتصميـ التجريبي
جرائيا  .لمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البياناتكا، عمى كيفية تنفيذ الدراسة كا 

 منيج الدراسة:
حيث قاـ الباحث ، كالمنيج الكصفي التحميمي استخدـ الباحث في دراستو المنيج التجريبي

مف أجؿ معرفة أطر ىذه ، التعميـ المدمج في تنميو ميارات تصميـ الخكارزميات استراتيجيةبتكظيؼ 
كقد قاـ الباحث ببناء بعض الدركس بحيث تصبح ، يارات تصميـ الخكارزمياتفي تنمية م االستراتيجية

المجمكعتيف الضابطة  اتبع الباحث التصميـ التجريبي ذاك ، مناسبة لكي تقدـ بأسمكب التعميـ المدمج
كالتجريبية بحيث تخضع طالبات المجمكعتيف الختبار قبمي كمف طـ تخضع طالبات المجمكعة التجريبية 

التعميـ المدمج بينما تخضع طالبات المجمكعة الضابطة لمتعمـ بالطريقة  استراتيجيةاستخداـ لمتعمـ ب
 .طـ بعد ذلؾ تخضع طالبات المجمكعتيف الختبار بعدم، التقميدية

 :الدراسة مجتمع
كالمكاتي درسف مساؽ  طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزةتككف مجتمع الدراسة مف 

  ـ.2013-2012 سكب التربكية لمعاـ الدراسيتطبيقات الحا

 :الدراسة عينة
مف طالبات مساؽ تطبيقات الحاسكب المقررة  ( طالبة (60عشكائية مككنة مف عينةتـ اختيار 

عمى  طالبات سنة طالطة بقسـ التعميـ األساسي بكمية التربية بالجامعة اإلسالمية مكزعة عشكائيان  ىعم
( طالبة لممجمكعة التجريبية خالؿ الفصؿ الدراسي 30)، ة الضابطة( طالبة لممجمكع30مجمكعتيف )

 م.2102-2102الطاني مف العاـ الجامعي 
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 أدوات الدراسة:
كالتي تـ تطبيقيا قبؿ استخداـ ، لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المحددة، قاـ الباحث بتصميـ أدكات البحث

 التعميـ المدمج كتشمؿ ىذه األدكات عمى: استراتيجية

 لقياس الجانب المعرفي لميارات تصميـ الخكارزميات. تحصيمي تبار اخ . أ

 . بطاقة مالحظة في الجانب األدائي لميارات تصميـ الخكارزميات.ب

 كفيما يمي عرض آلية بناء كؿ أداه مف أدكات البحث:
 :تحميؿ المحتوى أواًل:

ارزميات لدل الطالبات لما كاف اليدؼ األساسي مف ىذه الدراسة ىك تنمية ميارات تصميـ الخك 
فقد قاـ ، 2013-2012المسجالت لمساؽ تطبيقات الحاسكب التربكية خالؿ الفصؿ الدراسي الطاني 

الباحث بتحميؿ محتكل الفصؿ الخامس)الخكارزميات( مف كتاب تطبيقات الحاسكب التربكية المدرس 
 (4محمؽ رقـ) و.ىداؼ ميارات تصميـ الخكارزميات المتضمنة بأخالؿ الفصؿ كذلؾ لتحديد 

 :. اختبار لقياس الجانب المعرفي لمخوارزمياتثانياً 

تيدؼ االختبارات بصكرة عامة لقياس ما تـ تعممو أك تحقيقو مف أىداؼ خالؿ فترة زمنية       
كحيث أنو مف أىداؼ البحث الحالي قياس الجانب المعرفي لميارات تصميـ الخكارزميات في ، محددة

ليستخدـ كأداة قياس لمجانب ، كاف مف الضركرم إعداد اختبار، ب التربكيةمساؽ تطبيقات الحاسك 
المعرفي لميارات تصميـ الخكارزميات في مساؽ تطبيقات الحاسكب التربكية. كقد مر بناء االختبار 

 :المعرفي بالخطكات التالية
 تحديد اليدؼ مف االختبار: .1

مستكم البات قسـ التعميـ األساسي طال لالتحصيؿ المعرفي لد للتقدير مستك ىدؼ االختبار 
ميارات تصميـ الخكارزميات بمساؽ تطبيقات بالجامعة اإلسالمية في  طالث بكمية التربيةال

 .الحاسكب التربكية
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 تحديد األىداؼ التعميمية التي يقيسيا االختبار: .2

تربكية ىدؼ االختبار إلى قياس األىداؼ التعميمية التي يتضمنيا مساؽ تطبيقات الحاسكب ال
 (4)ممحؽ رقـ التعميـ المدمج. استراتيجيةالخكارزميات( كفؽ  –)الكحدة الخامسة 

 إعداد جدوؿ الموصفات لالختبار:  .3

أعد الباحث جدكؿ مكاصفات لالختبار بيدؼ التحقؽ مف عدد األسئمة لكؿ ىدؼ رئيس حيث   
فػػػي تغطييػػػا كمػػػا ىػػػك مكضػػػح تػػػـ الػػػربط بػػػيف الميػػػارة  كاألىػػػداؼ المػػػراد تحقيقيػػػا كعػػػدد األسػػػئمة التػػػي 

 (1)جدكؿ

  (1)رقـ جدوؿ 
 مواصفات االختبار المعرفي  تبعا لتوزيع أسئمة االختبار عمى األىداؼ العامة

 المجموع تقويـ تطبيؽ فيـ تذكر مستوى اليدؼ

 15 2 4 3 6 عدد األىداؼ

 %100 %13.3 %26.6 %20 %40 الكزف النسبي

 30 4 8 6 12 عدد األسئمة

 %100 %13.3 %26.6 %20 %40 بيالكزف النس

 صياغة الصورة المبدئية لالختبار: .4

 صياغة مفردات االختبار: - أ

ذلؾ لما يتمتع بو ىذا النكع مف ، تـ إعداد االختبار باستخداـ أسئمة االختيار مف متعدد  
الصدؽ كأيضا السيكلة ، الطبات، الشمكلية، المكضكعية -: االختبارات مف مزايا كخصائص منيا

 رعة في التصحيح.كالس

أف أسئمة االختيار مف متعددة أكطر أنكاع األسئمة ( 204: 1997، المنعـ، األغا) لحيث ير  
ألنيا تستطيع قياس أىداؼ مف ، الجامعي لالمستك  ىاستخدامان في االختبارات المكضكعية المقننة عم
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جممة ناقصة ليا أربع أك  كيتألؼ سؤاؿ االختيار مف متعدد مف سؤاؿ أك، مستكيات مختمفة مف التفكير
 ىا.احدإعادة يختار المفحكص ، خمس إجابات

 وقد روعي عند صياغة عبارات االختيار مف متعدد في االختبار الحالي ما يمي:

 كضكح العبارات أك األسئمة المراد اإلجابة عنيا كتحديدىا بدقة. .1

 تجنب استعماؿ صيغ النفي في مقدمات العبارات المراد اإلجابة عنيا. .2

 )د( ذلؾ لتقميؿ التخميف.، )ج(، )ب(، عدد اإلجابات لكؿ عبارة أك سؤاؿ ال يقؿ عف أربع )أ( .3

جاباتيا. .4  االبتعاد عف التمميحات المغكية الضمنية في صياغة العبارات كا 

 ترتيب اإلجابات ترتيبا عشكائيان. .5

 بناء االختبار: - ب

كتـ كضع أسئمتو ، االتو المختمفةمكزعة بيف مج الاسؤ  (32) تككف االختبار في صكرتو األكلية مف
 بيذا الشكؿ لألىداؼ التعميمية المعرفية الخاصة بكحدة الخكارزميات.

 تعميمات االختبار ونموذج ورقة اإلجابة: -ج

 االختبار كتبيف التعميمات ما يأتي: وكتبت التعميمات عمى كرقة منفصمة في بداية كراس
 نكع االختبار كتاريخو. -
 . إلجابةالزمف المحدد ل -
 تنبيو الطالبات إلى قراءة التعميمات قبؿ البدء باإلجابة. -
 كعدد صفحاتو.، عدد األسئمة الكمية لالختبار -
 تنبيو الطالبات إلى تدكيف اإلجابة في المكاف المخصص لذلؾ. -

 إعطاء مطاؿ لمطمبة لكيفية حؿ األسئمة.  -

 .تنكيو الطالبات باف لكؿ سؤاؿ إجابة كاحدة صحيحة فقط  -
 تقدير الدرجات و طريقة التصحيح:  -د

تـ كضع درجة كاحدة لكؿ سؤاؿ مف األسئمة ك تحصؿ عمييا الطالبات إذا أجابت إجابة صحيحة عف 
 جميع األسئمة كما تـ إعداد مفتاح تصحيح االختبار ك ذلؾ لتسييؿ عممية التصحيح. 
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 الصورة النيائية لالختبار:  .5

 تبار المعرفي تطمب إجراء ما يمي:لمحصكؿ عمي الصكرة النيائية لالخ
 حساب صدؽ  االختبار: - أ

فاالختبار ينبغي أف يشتمؿ عمى عينة ، كيقصد بو صالحية االختبار في قياس ما كضع لقياسو فعال
مف األسئمة أك المفردات الممطمة جيدا كمتكازنا لمنكاتج التعميمية المحددة لممادة الدراسية في ضكء 

 صدؽ خالؿ الدراسة بطريقتيف كىما:كقد تـ حساب ال، محتكاىا
 :أواًل: صدؽ المحكميف

لتحديد صدؽ االختبار المعرفي لميارات تصميـ الخكارزميات قاـ الباحث بعرضو عمي مجمكعة 
 محكمي البحث ك ذلؾ إلبداء آرائيـ ك مقترحاتيـ حكؿ ما يمي:

 .الدقة العممية ك المغكية ألسئمة االختبار 

  برنامج.ال لشمكؿ األسئمة لمحتك 

 مناسبة األسئمة لعينة البحث. لمد 

 صالحية االختبار لمتطبيؽ. لمد 

 .مستكيات األسئمة 

 .إبداء المالحظات ك المقترحات 

ىـ ك ءالمحكمكف آراكباقي أدكات البحث كقد أبدل عممان بأف االختبار قدـ لممحكميف   
كتـ ، ذ ىذه التعديالت بعيف االعتباركقد قاـ الباحث بأخ، مقترحاتيـ ك مالحظاتيـ حكؿ فقرات االختبار

كعميو أصبحت فقرات االختبار ، حذؼ الفقرات التي طمب حذفيا كتعديؿ الفقرات التي طمب تعديميا
 .كىي عدد درجات االختبار المعرفي، ( فقرة30عددىا)
 الصدؽ الذاتي: ثانيًا:

عينة استطالعية  جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بتطبيؽ االختبار عمى  
كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة ، ( طالبة مف خارج عينة الدارسة20مككنو مف )
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( كالجدكؿ رقـ SPSSكذلؾ باستخداـ برنامج االحصاء ) وليإمف فقرات االختبار كالبعد الذم تنتمي 
 تنتمي اليو. ( يكضح معامؿ االرتباط لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كالبعد الذم2)

 (2جدوؿ رقـ )
 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار

رقـ  البعد
 السؤاؿ

معامؿ 
رقـ  البعد االرتباط

رقـ  البعد معامؿ االرتباط السؤاؿ
 معامؿ االرتباط السؤاؿ

 التذكر

1 **0.876 
 الفيـ

4 **0.610 

 التقويـ

24 **0.636 
2 **0.935 6 **0.801 25 **0.743 
3 **0.881 12 **0.795 28 **0.680 
5 **0.883 18 *0.498 29 **0.612 
7 **0.719 19 *0.524 

 

8 **0.942 21 **0.660 
13 **0.973 

 التطبيؽ

9 **0.917 
14 **0.846 10 **0.917 
15 **0.883 11 **0.824 
16 **0.805 17 **0.854 
20 **0.797 23 **0.939 
22 **0.895 26 **0.806 

 
27 **0.909 
30 **0.909 

 0.561( = 0.01( وعند مستوى داللة )18**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.444( = 0.05( وعند مستوى داللة )18*ر الجدولية عند درجة حرية )

  . (0.01، 0.05ند مستكل داللة )يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيان ع
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 ثانيًا: حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.

 :الصعوبة معامؿ -١

 االختبػار مػف سػؤاؿ كػؿ فعػ أجػابكا الػذيف األفػراد لعػدد المئكيػة النسبة" الصعكبة بمعامؿ يقصد
مػف أعػداد  50%مكعػة حيػث تمطػؿ كػؿ مج، كالػدنيا العميػا المحكيتػيف المجمػكعتيف مػف إجابػة صػحيحة

 : :التاليػػة بالمعادلػػة كيحسػػب، ( فػػردان 10فيكػػكف عػػدد األفػػراد فػػي كػػؿ مجمكعػػة )، العينػػة االسػػتطالعية
 (170:ص1998، عمياف )الزيكد؛

 

 درجة صعكبة الفقرة =
مجموع اإلجابػات الخاطئػة عمػى الفقػرة مػف المجمػوعتيف 

 العميا والدنيا

 في المجموعتيفعدد األفراد الذيف أجابوا عف الفقرة 

 الباحث كجد االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة معامؿ كايجاد السابقة المعادلة كبتطبيؽ
 الصعكبة  معامؿ ( ككاف متكسط( 0.35-0.70تراكحت ما بيف الصعكبة معامالت أف 
 جةلمناسبة مستكل در  كذلؾ، االختبار فقرات جميع عمى الباحث يبقي النتائج كبيذه، (0.52)الكمي

 .0.80كأقؿ مف 0.20 حيث كانت معامالت الصعكبة أكطر مف ، صعكبة الفقرات
 :التمييز معامؿ -٢

 (171: 1998، )الزيكد؛عمياف : تـ حساب معامالت التمييز لمفقرات كفقان لممعادلة التالية

 معامؿ تمييز الفقرة =
 –عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا 

 ت الصحيحة في المجموعة الدنياعدد اإلجابا

 عدد أفراد إحدى المجموعتيف

 بيف السابقة المعادلة استخداـ بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراكحت حيث
الكمي  التمييز معامؿ بمغ متكسط كقد، كالدنيا العميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتمييز0.30-0.70)
جميع  عمى الباحث يبقي ( كبذلؾ 0.20مف) أكطر بمغ إذا ؿ التمييزمعام القياس عمـ كيقبؿ 0.57))

 .االختبار فقرات
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  (3)رقـ  جدوؿ
 معامالت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ

1 0.45 0.70 16 0.35 0.70 

2 0.50 0.60 17 0.50 0.60 

3 0.65 0.70 18 0.45 0.30 

4 0.35 0.30 19 0.60 0.40 

5 0.55 0.70 20 0.45 0.70 

6 0.65 0.50 21 0.55 0.50 

7 0.45 0.70 22 0.60 0.60 

8 0.55 0.50 23 0.45 0.70 

9 0.70 0.60 24 0.55 0.50 

10 0.65 0.30 25 0.45 0.70 

11 0.70 0.40 26 0.50 0.60 

12 0.55 0.50 27 0.45 0.50 

13 0.60 0.60 28 0.55 0.70 

14 0.35 0.70 29 0.50 0.60 

15 0.60 0.60 30 0.45 0.50 

معامؿ الصعوبة الكمي  معامؿ التمييز الكمي  0.52   0.57 
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 ثبات االختبار:  : ثالثاً 

كيقصد بو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس 
كقد قاـ الباحث بإيجاد معامؿ الطبات بطريقتي التجزئة ، كيحسب معامؿ الطبات بطرؽ عديدة عالظركؼ

 : عمى النحك التالي 21ريتشارد سكف  -النصفية كككدر
 أواًل: طريقة التجزئة النصفية:

حيث ، بطريقة التجزئة النصفية االختبارتـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب طبات 
الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لكؿ مستكل مف ، إلى نصفيف االختبارث بتجزئة قاـ الباح

طـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة ، كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، مستكيات االختبار
  بركاف-سبيرماف

 ر 2  =  الطبات المعدؿ

 . (263:2005ممحـ )              + ر1                                              

 ( يكضح معامالت طبات االختبار:4كالجدكؿ ) 
  (4)رقـ  جدوؿ

 معامالت ثبات االختبار

االرتباط قبؿ  عدد الفقرات 
 التعديؿ

معامؿ الثبات 
 بعد التعديؿ

 0.967 0.935 12 تذكر

 0.741 0.588 6 فيـ

 0.939 0.884 8 تطبيؽ

 0.699 0.537 4 تقويـ

 0.954 0.911 30 درجة الكميةال
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كىذا يدؿ عمى أف االختبار ، (0.954يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الطبات الكمي )
 يتمتع بالطبات مما يطمئف الباحث إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.

 Richardson and Kuder : 21ريتشارد سوف  -ثانيًا: طريقة كودر

، كذلؾ إليجاد معامؿ طبات االختبار، حساب الطبات استخدـ الباحث طريقة طانية مف طرؽ
لمدرجة الكمية لالختبار ككؿ طبقان لممعادلة  21حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشارد سكف

  : ( يكضح ذلؾ5كالجدكؿ )  : التالية

 = 1   - 21ر 
 ـ (  –ـ ) ؾ 

ؾ 2ع  

 التبايف   : 2ع          عدد الفقرات    : المتوسط             ؾ   : ـ   : حيث أف

  (5) رقـ جدوؿ
 21عدد الفقرات والتبايف والمتوسط ومعامؿ كودر ريتشارد سوف 

  21معامؿ كودر ريتشارد سوف ـ 2ع ؾ 

 0.975 5.350 27.924 12 تذكر

 0.739 2.300 3.695 6 فيـ

 0.968 3.900 13.042 8 تطبيؽ

 0.614 1.500 1.737 4 تقويـ

 0.971 13.050 120.997 30 الدرجة الكمية

( كىػػي 0.971لالختبػػار ككػػؿ كانػػت ) 21يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ كػػكدر ريتشػػارد شػػكف 
 قيمة عالية تطمئف الباحث إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. 

ك أصػػػبح االختبػػػار فػػػي صػػػكرتو النيائيػػػة  ، ك بػػػذلؾ تأكػػػد الباحػػػث مػػػف صػػػدؽ ك طبػػػات االختبػػػار
 .( 1نظر ممحؽ رقـ ) ا . ( فقرة30)
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 ثالثًا. بطاقة مالحظة الميارات األدائية لتصميـ الخوارزميات:

قاـ الباحث بإعداد بطاقة المالحظة الخاصة بميارات تصميـ الخكارزميات لتحديد مدم تمكف        
التي تقـك ك قد اتبع الباحث الطريقة التحميمية  لالستراتيجية فالطالبات مف ىذه الميارات بعد استخدامي

 المياـ  المككنة لو كالتي يتـ تأديتيا بتسمسؿ متتابع لتحقيؽ اليدؼ النيائي.إلى  عمي تجزئة العمؿ
 :قائمة الميارات

أم خطأ في ك ، : تعتبر ىذه الخطكة األكلي كاألساسية لتصميـ الخكارزميةميارة تحميؿ الخوارزمية : أوالً 
 مج.خطأ في البرناإلى  النياية في التحميؿ يؤدم

: ىي تحديد المدخالت كالعمميات كالمخرجات كتحديد األشكاؿ المناسبة المقصود بتحميؿ الخوارزمية
 لتصميـ الخكارزمية. كميارة التحميؿ تشمؿ الخطكات التالية

 يقصد بيا تحديد البيانات التي ال بد مف الحصكؿ عمييا لمعرفة النتائج : أ. تحديد المدخالت
 عالمخرجاتع.

: كيقصد بيا تحديد العمميات الحسابية كالمنطقية التي نقكـ بإجرائيا عمى المدخالت لعممياتتحديد ا ب.
 المخرجات كالنتائج السميمة.إلى  حتى تؤدل

 يقصد بيا تحديد النتائج كالمعمكمات المراد التكصؿ إلييا عند حؿ الخكارزمية. :ج. المخرجات

 كارزمية.د. تحدد األشكاؿ المراد استخداميا في تصميـ الخ

: كىي التعبير في شكؿ خطكات متسمسمة متعاقبة كمترابطة تؤدل ميارة تنفيذ الخوارزمية : طانيان 
 لمكصكؿ إلى حؿ صحيح. كتشمؿ الميارة الخطكات اآتية:

 كتابة خطكات حؿ الخكارزمية. أ.

 رسـ خريطة سير العمميات. ب.

 استخداـ التكصيالت في تصميـ الخكارزمية. ج.

 طكات الحؿ بشكؿ متتالي كمتسمسؿ.تنفيذ خ د.

 كىي اختبار صحة خريطة سير العمميات بتجريب أك إدخاؿ البيانات. ميارة تقويـ الخوارزمية: طالطان:
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 كتشمؿ ميارة التقكيـ عمى الخطكات اآتية:

 أ. الرمكز كاألشكاؿ المستخدمة معبرة عف األشكاؿ الحقيقية.

 ب. التأكد مف صالحية عمؿ الخكارزمية.

 التأكد مف صحة حؿ الخكارزمية. .ج
 :وقد مر إعداد البطاقة بالخطوات التالية

 تحديد اليدؼ مف بطاقة المالحظة: .1

كمية  -الطالث بقسـ التعميـ األساسي  لطالبات المستك  ىدفت ىذه البطاقة إلى تقييـ أداء  
ؼ الكشؼ عف أطر استخداـ بيد، بالجامعة اإلسالمية في الميارات األدائية لتصميـ الخكارزميات التربية

 التعميـ المدمج عمى أداء الطالبات. استراتيجية
 :صياغة فقرات البطاقة .2

اعتمد الباحث في صياغة فقرات البطاقة عمى قائمة ميارات تصميـ الخكارزميات األدائية   
تضمنت  كقد، ميارة تقكيـ الخكارزمية( –ميارة تنفيذ الخكارزمية –التالية )ميارة تحميؿ الخكارزمية

كيحتكم كؿ مجاؿ منيا عمى عدد مف ، البطاقة المجاالت الرئيسة ألداء ميارات تصميـ الخكارزميات
ميارات أدائية فرعية كميارة التنفيذ تضمنت  5الميارات الفرعية عحيث تضمنت ميارة تحميؿ الخكارزمية

قد ركعي عند صياغة فقرات ميارات أدائية فرعية ع ك  5ميارات أدائية فرعية كميارة التقكيـ تضمنت  6
 البطاقة ما يمي:

 أف تستخدـ عبارات قصيرة بقدر المستطاع عند صياغة األداء. -

 فقط يراد قياسو. ان كاحد اأف تتضمف كؿ فقرة سمككن  -

 أف يصاغ األداء في شكؿ عبارات إجرائية كاضحة محددة تسيؿ مالحظتو. -

 ضارع.أف يككف الفعؿ في العبارة في حالة المفرد كفي زمف الم -

 أال تحتكل العبارات عمى حركؼ النفي. -

 التسمسؿ المنطقي في تتابع فقرات البطاقة.  -
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 اختيار أسموب المالحظة المناسب: .3

حيث تـ تحديد ، اعتمد الباحث في تصميـ البطاقة عمى األسمكب المعركؼ بانتظاـ الدرجات      
تـ رصد ما يحدث مف الطالبات قبؿ  كفي ضكء تصكر األداء، السمكؾ مسبقنا قبؿ بدء عممية المالحظة

لممالحظ كضع عالمات تحت الفقرات  طـ يتاح، تطبيقيف لميارات تصميـ الخكارزميات كبعده
 .أك فشميا، أك قصكرىا، المخصصة ليا فكر قياـ الطالبة بأداء الميارة

 التقدير الكمي ألداء الطالبات: .4

تحديد أسمكب لتقدير مستكيات أصبح مف الضركرم ، بعد صياغة فقرات بطاقة المالحظة 
كمف خالؿ اطالع الباحث عمى العديد مف بطاقات المالحظة التي ، الطالبات في أداء كؿ ميارة

فقد حدد لكؿ فقرة مف فقرات ، أعدت لمالحظة أداء الطمبة في  الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ
كتشير الدرجة )مرتفعة( إلى أف منخفضة( ، متكسطة، البطاقة طالطة مستكيات مف الدرجات )مرتفعة

أما متكسطة فتشير إلى أف الطالبة أدت ، (3الطالبة أدت الميارة بدرجة مرتفعة ك تقدر كميان بػ )
 الميارة أما الدرجة منخفضة فتشير إلى أف الطالبة لـ تؤد  ، (2الميارة بدرجة متكسطة كتقدر كميان بػ )

 (.1كتقدر كميان بػ ) بشكؿ جيد
 ة المالحظة:تعميمات بطاق .5

، تـ تحديد التعميمات المناسبة كالتي تساعد المالحظ عمى القياـ بالمالحظة عمى أكمؿ كجو     
بيدؼ تقييـ أداء طالبات المستكم الطالث بقسـ التعميـ األساسي بكمية التربية بالجامعة اإلسالمية 

، ة بالطالبات المراد تقييـ أدائيفكتشتمؿ البطاقة عمى بيانات خاص، لميارات تصميـ الخكارزمية األدائية
رشادات لممالحظ الذم يستخدـ البطاقة تكضح التقديرات الكمية عمى أساس تقدير كؿ طالبة كاقترانو ، كا 

 بدرجة.
 ضبط بطاقة المالحظة: .6

بعد االنتياء مف تصميـ بطاقة المالحظة في صكرتيا المبدئية ككضع التعميمات الالزمة الستخداميا تـ 
 الؿ:ضبطيا مف خ
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 أوال: صدؽ بطاقة المالحظة:

 تـ التأكد مف صدؽ البطاقة مف خالؿ:
 صدؽ المحكميف:-1

تـ عرض بطاقة المالحظة عمى عدد مف المحكميف المختصيف في مجاؿ التكنكلكجيػا كالمنػاىج 
كقػد ، كقػد طمػب مػف المحكمػيف إبػداء كجيػة نظػرىـ إزاء كضػكح كػؿ فقػرة، (3)ممحػؽ رقػـ كطرؽ التدريس

، ، كأجػػرل عمػػى ضػػكئيا التعػػديالت الالزمػػةبيػػا كقيمػػة اقتنػػع الباحػػث ، محكمػػكف مالحظػػات ىامػػةأبػػدل ال
كعميػػو فقػػد تػػـ ، كمػػا طمػػب مػػف المحكمػػيف تحديػػد مػػدل صػػدؽ العبػػارات كمػػدل قيػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػو

ىػػذا كقػد اسػتبعد الباحػث الفقػرات التػي أشػار إلييػػا ، انتفػاء الفقػرات التػي اتفػؽ المحكمػيف عمػى صػالحيتيا
( يبػػػيف تكزيػػػع فقػػػرات بطاقػػػة 6( فقػػػرة كالجػػػدكؿ )16المحكمػػػيف ليصػػػبح عػػػدد فقػػػرات بطاقػػػة المالحظػػػة )

 المالحظة عمى مياراتيا:

  (6) رقـ جدوؿ
 يبيف توزيع فقرات بطاقة المالحظة 

 النسبة المئوية المجموع الفقرات مجاالت األداء ـ

 %31.25 5 5 -1 ميارة التحميؿ .1

 %37.5 6  11 -6 ميارة التنفيذ .2

 %31.25 5  16 -12 ميارة التقكيـ .3

 %100 16 المجموع
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 صدؽ االتساؽ الداخمي:-2

جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة المالحظة بتطبيقيا عمى عينة مككنة مف   
 طـ قاـ بحساب معامالت ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة مف الفقرات، ( مف طالبات الجامعة20)

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مع الميارة التي تنتمي إلييا مع الدرجة الكمية لمميارة
  (7)رقـ جدوؿ 

 يوضح معامالت ارتباط كؿ فقرة مف فقرات كؿ ميارة مع الدرجة الكمية ليا
 معامؿ االرتباط ـ الميارة

 ميارة التحميؿ

1 **0.993 
2 **0.981 
3 **0.989 
4 **0.989 
5 **0.995 

 ميارة التنفيذ

1 **0.932 
2 **0.976 
3 **0.965 
4 **0.962 
5 **0.954 
6 **0.984 

 ميارة التقكيـ

1 **0.982 
2 **0.986 
3 **0.981 
4 **0.981 
5 **0.859 

 0.561( = 0.01( كعند مستكل داللة )18**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.444( = 0.05كعند مستكل داللة ) (18*ر الجدكلية عند درجة حرية )

 (. 0.01يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
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  : بطاقة المالحظةثبات 

أجرل الباحث خطكات التأكد مف طبات بطاقة المالحظة كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة 
 ة كمعامؿ ألفا كركنباخ. كىما التجزئة النصفي، االستطالعية بطريقتيف

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب طبات بطاقة المالحظة بطريقة التجزئة 
الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية ، حيث قاـ الباحث بتجزئة بطاقة المالحظة إلى نصفيف، النصفية

طـ جرل تعديؿ ، كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، جاالت بطاقة المالحظةلكؿ مجاؿ مف م
 ( يكضح ذلؾ:8كالجدكؿ )  الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف بركاف

  (8) رقـ جدوؿ
يوضح معامالت االرتباط بيف نصفي كؿ مجاؿ مف مجاالت بطاقة المالحظة وكذلؾ بطاقة المالحظة 

 لثبات بعد التعديؿككؿ قبؿ التعديؿ ومعامؿ ا

االرتباط قبؿ  عدد الفقرات الميارة
 التعديؿ

معامؿ الثبات بعد 
 التعديؿ

 0.994 0.941 5* ميارة التحميؿ

 0.979 0.959 6 ميارة التنفيذ

 0.969 0.906 5* ميارة التقكيـ

 0.991 0.982 16 الدرجة الكمية

 *تـ استخداـ معامؿ جتماف الف النصفيف غير متساكييف

كىذا يدؿ عمى أف بطاقة ، (0.991ح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الطبات الكمي )يتض
 المالحظة تتمتع بدرجة عالية مف الطبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
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 : طريقة ألفا كرونباخ -2
كذلؾ إليجاد ، استخدـ الباحث طريقة أخرل مف طرؽ حساب الطبات كىي طريقة ألفا كركنباخ

حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت بطاقة ، بطاقة المالحظةعامؿ طبات م
 ( يكضح ذلؾ: 9ككذلؾ لبطاقة المالحظة ككؿ كالجدكؿ )، المالحظة

  (9) رقـ جدوؿ
 يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت بطاقة المالحظة وكذلؾ لبطاقة المالحظة ككؿ 

 معامؿ ألفا كرونباخ تعدد الفقرا المجاؿ
 0.994 5 ميارة التحميؿ
 0.984 6 ميارة التنفيذ
 0.977 5 ميارة التقكيـ
 0.993 16 الدرجة الكمية

 لبطاقة كىذا يدؿ عمى أف ا، (0.993يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الطبات الكمي )
كيعني ذلؾ أف ىذه ، لدراسةتتمتع بدرجة عالية مف الطبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة ا

األداة لك أعيد تطبيقيا عمى أفراد الدراسة أنفسيـ أكطر مف مرة لكانت النتائج مطابقة بشكؿ كامؿ 
 تقريبان كيطمؽ عمى نتائجيا بأنيا طابتة.

 اتفاؽ المالحظيف: -3 
 استخدـ الباحث طريقة اتفاؽ المالحظيف في حساب طبات البطاقة حيث قاـ الباحث بعممية  

بتطبيؽ بطاقة المالحظة بصكرة  كشارؾ الباحث عممية المالحظة زميؿ آخر كمالحظ طاف  ، المالحظة
(  طالبات مف خارج مجمكعة البحث ك بعد أف رصدت 5مبدئية عمي عينة مف الطالبات ك عددىـ )

ؼ االتفاؽ ك االختال لالدرجات في  بطاقة المالحظة  تـ معالجة النتائج ك ذلؾ مف خالؿ حساب مد
 :Cooperبيف الباحث ك زميمو باستخداـ معادلة ككبر 

%( ك قد 89أف نسبة االتفاؽ ىي)، ككانت نتائج ىذه المعادلة لقياس طبات بطاقة المالحظة  
 % فيذا  يعبر عف70نو إذا كانت نسبة االتفاؽ اقؿ مف أ (62: 1996، كالمفتي الككيؿ)أكضح 

ارتفاع  ى%( فيذا يدؿ عم80نسبة االتفاؽ أكطر مف) انخفاض طبات بطاقة المالحظة أما إذا كانت
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%( كىي نسبة مرتفعة 89)ىطبات بطاقة المالحظة، كحيث أف نسبة االتفاؽ بيف المالحظيف كصمت إل
 بيذا يمكف التأكيد عمي طبات بطاقة المالحظة.

 : ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب
ار العكامػؿ الدخيمػػة التػػي يتكجػػب ضػػبطيا كتجنبػػان آطػػ، انطالقػان مػػف الحػػرص عمػػى سػالمة النتػػائج

َتبَنػػػػػى الباحػػػػػث طريقػػػػػة  ، كالحػػػػػد مػػػػػف آطارىػػػػػا لمكصػػػػػكؿ إلػػػػػى نتػػػػػائج صػػػػػالحة قابمػػػػػة لالسػػػػػتعماؿ كالتعمػػػػػيـ
كيعتمػد عمػػى تكػػافؤ كتطػابؽ المجمػػكعتيف مػػف ، ف التجريبيػػة كالضػػابطة باختبػاريف قبػػؿ التجربػػةيالمجمػكعت

كمقارنػػػػة المتكسػػػػطات الحسػػػػابية فػػػػي بعػػػػض ، العينػػػػةخػػػػالؿ االعتمػػػػاد عمػػػػى االختيػػػػار العشػػػػكائي ألفػػػػراد 
 المتغيرات أك العكامؿ لذا قاـ الباحث بضبط المتغيرات التالية:

 . تكافؤ مجموعتي الطالبات في االختبار المعرفي المعد لمدراسة:1
  (10) رقـ جدوؿ

متحصيؿ ل لقبميا ختبارالافي نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة 
 في الخوارزميات.المعرفي 

 مستوى الداللة قيمة الداللة " ت " االنحراؼ المعياري المتوسط العدد المجموعة الميارة

 التذكر
 0.396 2.465 3.833 30 تجريبية قبمي

 
0.693 

 
غير دالة 
 2.078 3.600 30 ضابطة قبمي إحصائيان 

 الفيـ
 0.449 1.736 2.233 30 تجريبية قبمي

 
0.655 

 
غير دالة 
 1.712 2.033 30 ضابطة قبمي إحصائيان 

 التطبيؽ
 0.535 1.548 2.500 30 تجريبية قبمي

 
0.595 

 
غير دالة 
 1.343 2.300 30 ضابطة قبمي إحصائيان 

 التقويـ
 0.759 1.073 1.567 30 تجريبية قبمي

 
0.451 

 
غير دالة 
 0.964 1.367 30 ضابطة قبمي إحصائيان 

 الدرجة الكمية
 0.509 4.188 8.900 30 تجريبية قبمي

 
0.612 

 
غير دالة 
 2.763 8.433 30 ضابطة قبمي إحصائيان 

 2.00( = α=0.05( كعند مستكل داللة )58*قيمة عتع الجدكلية عند درجة حرية )
    2.66( =α=0.01( كعند مستكل داللة )58**قيمة عتع الجدكلية عند درجة حرية )
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( بػػيف α=0.05( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة )10يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
، طالبات المجمكعة الضابطة كطالبات المجمكعػة التجريبيػة فػي أبعػاد االختبػار كالدرجػة الكميػة لالختبػار

 في االختبار المعرفي.متكافئتاف كعميو فإف المجمكعتيف 
 لمدراسة: ةبطاقة المالحظة المعد في . تكافؤ مجموعتي الطالبات2

  ( 11)رقـ جدوؿ 
لممقارنة بيف طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  T.testنتائج اختبار "ت"  

 لبطاقة المالحظةاالختبار القبمي 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  " ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 تحميؿميارة ال
 1.545 0.615 6.633 30 تجريبية قبمي

 

0.128 

 
غير دالة 
 0.718 6.367 30 ضابطة قبمي إحصائيان 

 ميارة التنفيذ
 1.226 1.829 7.967 30 تجريبية قبمي

 

0.225 

 
غير دالة 
 2.159 8.600 30 ضابطة قبمي إحصائيان 

 ميارة التقويـ
 1.397 1.461 5.933 30 تجريبية قبمي

 

0.168 

 
غير دالة 
 0.571 5.533 30 ضابطة قبمي إحصائيان 

 الدرجة الكمية

 

 0.051 2.556 20.533 30 تجريبية قبمي

 

0.959 

 
غير دالة 
 2.502 20.500 30 ضابطة قبمي إحصائيان 

 2.00( = α=0.05( كعند مستكل داللة )58*قيمة عتع الجدكلية عند درجة حرية )
    2.66( =α=0.01( كعند مستكل داللة )58د درجة حرية )**قيمة عتع الجدكلية عن

( بػػيف α=0.05( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة )11يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
، طالبػػات المجمكعػػة الضػػابطة كطالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي أبعػػاد البطاقػػة كالدرجػػة الكميػػة لمبطاقػػة

 في البطاقة.ف اكعميو فإف المجمكعتيف متكافئت



99 

 

 :  خطوات الدراسة
 لإلجابة عف تساؤالت الدراسة كالتأكد مف صحة فركضيا اتبع الباحث الخطكات التالية: 

 .االطالع عمى األدب التربكم المتعمؽ بالدراسة -1

 بناء أدكات الدراسة كعرضيا عمى المحكميف. -2

 التأكد مف صدؽ كطبات أدكات الدارسة. -3

 التطبيؽ القبمي لمدراسة. -4

 مف تكافؤ مجمكعتي الدارسة. التأكد -5

 تطبيؽ استراتيجية التعميـ المدمج مف خالؿ: -6

قاـ الباحث بعقد جمسة تمييدية مع الطالبات )مجمكعة البحث( كتـ خالليا عرض مكضكع  . أ
الخكارزميات )مساؽ تطبيقات  مكضكع ىالتعميـ المدمج عم استراتيجيةالتعمـ كىك تكظيؼ 
في  ففيكـ التعميـ المدمج الذم سكؼ تتبعيحيث كضح ليف م، الحاسكب التربكية(

 . الخكارزميات لمكضكعدراستيف 

 .عمؿ حسابات اشتراؾ في برنامج المكدؿ لمطالبات المسجالت في المجمكعة التجريبية  . ب

 .حجز مختبر الحاسكب بالجامعة االسالمية بغزة . ت

 تحديد مدة المحاضرة بكاقع ساعتيف )لمدة خمس أسابيع(. . ث

 دكات الدارسة.التطبيؽ البعدم أل -7
 إجراء المعالجات اإلحصائية. -8
 تحميؿ النتائج كتفسيرىا. -9

 .التكصيات كالمقترحات-10
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 :  المعالجة اإلحصائية
كالمعركفػة باسػـ  SPSSاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعمػكـ االجتماعيػة  

Statistics  Package For Social Science  اإلحصائية التي تـ استخداميا في إجراء التحميالت
 : في ىذه الدراسة كالمتمطمة في األساليب اإلحصائية التالية

  . المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية -1

 . إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي Pearson  "تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف ع  -2

كمعادلة جتماف لمتجزئة ، المتساكيةتـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف لمتجزئة النصفية  -3
 . النصفية غير المتساكية إليجاد معامؿ الطبات

 . T.test independent sampleاختبار  -4

 إليجاد حجـ التأطير. dك، معامؿ إيتا -5
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  اخلاهس اخلاهس   الفصلالفصل
  نتائج الدراست وهناقشتهانتائج الدراست وهناقشتها

 

 

 .التوصيات 
 .المقترحات 
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 الفصؿ الخامس
 اقشتيانتائج الدراسة ومن

لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تطبيؽ  ان تفصيمي عرضان الباحث في ىذا الفصؿ  يقدـ
باإلضافة إلى تفسير كمناقشة ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج مف خالؿ اإلجابة عمى ، أدكات الدراسة

 تساؤالت الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا:

 :  السؤاؿ األوؿ ومناقشتياالنتائج المتعمقة ب
 ىلد تنميتيا"ما ميارات تصميـ الخوارزميات الواجب : ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى 

 لتربية بالجامعة اإلسالمية؟اطالبات كمية 

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ  قاـ الباحث باالطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضع 
لتربية بالجامعة اطالبات كمية لدل  تنميتياة بالميارات الكاجب قائم كتـ اقتراح، الدراسة الحالية

( ميارة مكزعة عمى 16كقد تـ تناكليا في خطكة سابقة مف الدارسة، كقد تككنت القائمة مف )، اإلسالمية
 : كىي طالث مجاالت رئيسة

 ات( ميار 5) ميارة تحميؿ الخكارزمية. -
 ( ميارات6) ميارة تنفيذ الخكارزمية. -
 ات( ميار 5) كيـ الخكارزمية.ميارة تق -

 .الدراسةكبذلؾ يككف الباحث قد أجاب عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة 

 :  السؤاؿ الثاني ومناقشتياب المتعمقة نتائجال
 التعميـ المدمج  الستراتيجيةما اإلطار العاـ ": ينص السؤاؿ الطاني مف أسئمة الدراسة عمى

 ؟اتالمقترحة لتنمية ميارات تصميـ الخوارزمي

عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة  باالطالعكلإلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث 
 .(43-10) الطاني صفحةكتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ الفصؿ ، بمكضكع الدراسة الحالية
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 :  السؤاؿ الثالث ومناقشتياب المتعمقة نتائجال
التعمػػػيـ  اسػػتراتيجيةيػػػؼ "ىػػؿ يوجػػػد أثػػر لتوظ :راسػػة عمػػػىيػػنص السػػؤاؿ الطالػػث مػػػف أسػػئمة الد 

 طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة ؟ ىالتحصيؿ المعرفي في الخوارزميات لد ىالمدمج عم

 : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةكلإلجابة عف السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الصفرم التالي
بيف متوسطي درجات الطالبات في اختبار التحصيؿ المعرفي  في (  ≤α0.05عند مستوى داللة )

 لمجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي".بيف االخوارزميات 

 T. testكلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار عتع لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف ع -    
independent sample ( يكضح ذلؾ.12عكالجدكؿ ) 

  (12) رقـ جدوؿ
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف متوسطات 

 في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي  اتدرجات الطمب

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة المجاؿ
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

 التذكر
 10.298 1.098 10.967 30 بعدمتجريبية 

 
0.000 

دالة إحصائيان 
 1.863 6.900 30 ضابطة بعدم 0.01عند 

 الفيـ
 5.360 0.877 5.300 30 تجريبية بعدم

 
دالة إحصائيان  0.000

 1.499 3.600 30 ضابطة بعدم 0.01عند 

 التطبيؽ
 10.183 1.262 6.833 30 تجريبية بعدم

 0.000 
دالة إحصائيان 

 1.223 3.567 30 ضابطة بعدم 0.01عند 

 التقويـ
 10.663 0.479 3.667 30 تجريبية بعدم

 
0.000 

دالة إحصائيان 
 0.928 1.633 30 ضابطة بعدم 0.01عند 

الدرجة 
 الكمية

 17.816 2.300 26.767 30 تجريبية بعدم
 

دالة إحصائيان  0.000
 2.507 15.700 30 ضابطة بعدم 0.01عند 

    2.66( =α=0.01( كعند مستكل داللة )58**قيمة عتع الجدكلية عند درجة حرية )
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 : يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف

قيمة عتع المحسكبة أكبر مف قيمة عتع الجدكلية في جميع المستكيات كالدرجة الكمية لالختبار عند 
بيف متكسط درجات  كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، (α=0.01مستكل داللة )

كبذلؾ نرفض ، المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي
عند مستكل داللة  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة

(α0.05≥بيف متكسطي درجات الطالبات في اختبار التحصيؿ المعرفي في الخكارزمي  ) بيف ات
 لمجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم.ا

 ع  باستخداـ المعادلة التالية:  η 2كلحساب حجـ التأطير قاـ الباحث بحساب مربع إيتا ع

t2 
= η 2 

t2 + df 

η 2كعػف طريػؽ ع
قيمػة التػي تعبػر عػف حجػـ التػأطير لمبرنػامج المقتػرح باسػتخداـ الع أمكػف إيجػاد  

 الية:المعادلة الت

 

 

 : d ،η 2( حجـ كؿ مف قيمة  13كيكضح الجدكؿ المرجعي )

  (13) رقـ جدوؿ
الجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ 

 التأثير

 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 

2   η  

1- η 2 

d = 
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كلقد قاـ الباحث بحساب حجـ تأطير العامؿ المستقؿ )استراتيجية التعميـ المدمج( عمى العامؿ التابع 
 ع. dع، ع η 2( يكضح حجـ التأطير بكاسطة كؿ  مف ع14)االختبار( كالجدكؿ )

  (14)رقـ جدوؿ 
 " وحجـ التأثير في االختبار الكمي d" و " η 2قيمة "ت" و "

 الميارة

قيمة "ت" بيف 
المجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

قيمة "ت" بيف 
المجموعة 
التجريبية قبؿ 
وبعد تطبيؽ 
 االستراتيجية

 η 2قيمة 

لممجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

 η 2قيمة 

لممجموعة 
التجريبية 
قبؿ وبعد 
تطبيؽ 

 االستراتيجية

 dقيمة 

لممجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

 dقيمة 

لممجموعة 
التجريبية 
قبؿ وبعد 
تطبيؽ 

 االستراتيجية

 حجـ التأثير

 كبير جدان  4.908 2.704 0.858 0.646 13.216 10.298 التذكر

 كبير جدان  3.296 1.408 0.731 0.331 8.875 5.360 الفيـ

 كبير جدان  4.286 2.674 0.821 0.641 11.540 10.183 التطبيؽ

 ر جدان كبي 3.797 2.800 0.783 0.662 10.225 10.663 التقويـ

 كبير جدان  7.287 4.679 0.930 0.846 19.620 17.816 الدرجة الكمية

، أف حجػـ التػأطير كػاف كبيػران  جػدان  )14يتضػح مػف الجػدكؿ ))  13كبنػاءن عمػى الجػدكؿ المرجعػي  )    
 أطر عمى تحصيؿ الطالبات بشكؿ كبير جدان. ستراتيجيةأف لالكىذا يدؿ عمى 

 ىالتعميـ المدمج تشتمؿ عم استراتيجيةأف إلى  لؾ قد يرجعكيعتقد الباحث أف السبب في ذ
 العديد مف المميزات منيا: 

مراعاتيا ألنماط تعميـ الطالبات السمعية كالبصرية كذلؾ مف خالؿ تعدد طرؽ ككسائط التعميـ  -
مكانية االطالع عمي يا المستخدمة المصحكبة بالصكر كالرسكمات كمقاطع الفيديك كالمؤطرات الصكتية كا 

كتكرارىا في أم كقت مما يقكم الكصالت العصبية التي تطبت أطار التعميـ كتساعد عمى تنمية التذكر 
 كالفيـ كاالستيعاب كزيادة التحصيؿ الدراسي لدم الطالبات.
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كرغبتيف في التعميـ ، تكفر بيئة تفاعمية مستمرة تحافظ عمى استمرارية دافعية الطالبات لمتعمـ -
 المستمر.

 لممعمكمات النظرية بمكاقؼ عممية تساعد المتعممات عمي تطبيت المعمكمة كحفظيا. ان باطتحقؽ ارت -

حيث تـ تقديـ كؿ جزئية بشكؿ غير مألكؼ ، عمى عنصر الحداطة كالجدة االستراتيجيةاعتماد  -
 األمر الذم شد مف انتباىيف كرفع مف مستكل تحصيميف.، لمطالبات

مما جعؿ الطالبات ، ميمية كاألنشطة التي تحقؽ ىذه األىداؼعمى األىداؼ التع االستراتيجيةتركيز  -
 كانعكس ذلؾ عمى مستكل تحصيميف في االختبار ايجابيا.، يركزف عمييا بالدرجة الكافية

في الدمج ما بيف التعميـ التقميدم كالتعميـ االلكتركني جعميا  االستراتيجيةإف الطريقة التي اتبعتيا  -
 زيادة تحصيؿ الطالبات.إلى  لكىذا ما أد، ؿ عمي الطالبات فيميافجعمت مف السي، ممتعة كسيمة

أف  أظيرتنتائج ىذه الدراسة تدعـ نتائج البحكث التي ذكرت في األدبيات ذات الصمة كالتي 
 مطؿ دراسة:التعميـ المدمج تطرم كتقدـ مزايا عديدة في زيادة تحصيؿ الطمبة  استراتيجية

، (2010محمػػػػػػػد كقطػػػػػػػكس)، (2010عبػػػػػػػدالعاطي كالمخينػػػػػػػي)، (2010الغامػػػػػػػدم)، (2013الػػػػػػػذيابات)
دارسػػػػػػة ، (2007دراسػػػػػػة عبػػػػػػد العػػػػػػاطي كالسػػػػػػيد)، (2008الشػػػػػػمرم)، (2008ىدايػػػػػػة)، (2009أحمػػػػػػد)
 (.2003دراسة فيكجاف)، (2005العكض)

 :مناقشتياو السؤاؿ الرابع بالنتائج المتعمقة 
التعمػيـ المػدمج  استراتيجيةجد أطر لتكظيؼ ىؿ يك " : ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى 

 طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة ؟ لعمي الميارات األدائية لتصميـ الخكارزميات لد
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  :كلإلجابة عف السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض التالي

الطالبات في بطاقة مالحظة الميارات األدائية (  بيف متكسطي درجات ≤α0.05مستكل داللة )
 .لتصميـ الخكارزميات لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم

 T. testكلمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة ىػػػػذا الفػػػػرض تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار عتع لعينتػػػػيف مسػػػػتقمتيف ع    
independent sample ( يكضح ذلؾ.15عكالجدكؿ ) 
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  (15) رقـ جدوؿ
بيف متوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ المتوسطات 

 في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي  الباتدرجات الط

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

ميارة 
 التحميؿ

 0.346 14.867 30 تجريبية بعدم
30.037 0.000 

دالة إحصائيان عند 
 1.373 7.100 30 ضابطة بعدم 0.01

ميارة 
 التنفيذ

 0.900 14.467 30 تجريبية بعدم
دالة إحصائيان عند  0.000 13.663

 1.776 9.500 30 ضابطة بعدم 0.01
ميارة 
 التقويـ

 0.699 14.167 30 تجريبية بعدم
14.534 0.000 

ان عند دالة إحصائي
 2.700 6.767 30 ضابطة بعدم 0.01

الدرجة 
 الكمية
 

 1.137 43.500 30 تجريبية بعدم
25.980 0.000 

دالة إحصائيان عند 
 4.089 23.367 30 ضابطة بعدم 0.01

    2.66( =α=0.01( كعند مستكل داللة )58**قيمة عتع الجدكلية عند درجة حرية )

  :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف

قيمة عتع المحسكبة أكبر مف قيمة عتع الجدكلية في جميع الميارات كالدرجة الكمية لالختبار عند 
كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات ، (α=0.01مستكل داللة )

كبذلؾ ، بطاقة مالحظة أداء المياراتالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ، نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة

(α0.05≥ ) بيف متوسطي درجات الطالبات في بطاقة مالحظة الميارات األدائية لتصميـ الخوارزميات
 لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي.

ηبحساب مربع إيتا عكلحساب حجـ التأطير قاـ الباحث 
2

 ( يوضح ذلؾ:16والجدوؿ )ع   
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  (16) رقـ جدوؿ
 " وحجـ التأثير في بطاقة المالحظةd" و " η 2قيمة "ت" و "

 الميارة

قيمة "ت" 
بيف 

المجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

قيمة "ت" بيف 
المجموعة 
التجريبية قبؿ 
وبعد تطبيؽ 
 االستراتيجية

 η 2قيمة 

لممجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

 η 2قيمة 

لممجموعة 
التجريبية 
قبؿ وبعد 
تطبيؽ 

 االستراتيجية

 dقيمة 

لممجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

 dقيمة 

لممجموعة 
التجريبية قبؿ 
وبعد تطبيؽ 
 االستراتيجية

 حجـ التأثير

 كبير جدان  24.669 7.888 0.993 0.940 66.424 30.037 ميارة التحميؿ

 كبير جدان  6.805 3.588 0.920 0.763 18.322 13.663 ميارة التنفيذ

 كبير جدان  10.389 3.817 0.964 0.785 27.973 14.534 ميارة التقويـ

 كبير جدان  16.554 6.823 0.986 0.921 44.574 25.980 الدرجة الكمية

كىذا ، أف حجـ التأطير كاف كبيران  جدان (16) يتضح مف الجدكؿ ( 15) كبناءن عمى الجدكؿ المرجعي 
 أطر عمى تحصيؿ الطالبات بشكؿ كبير جدان. الستراتيجيةليدؿ عمى أف 

 :ىويعتقد الباحث أف السبب في ذلؾ قد يرجع إل

التعميـ المدمج كاإللماـ بميارات تصميـ الخكارزميات حيث كفرت  استراتيجيةتفاعؿ الطالبات مع  -
ي تكظيؼ ميارات تصميـ العديد مف العركض التقديمية التي تساعد الطالبات عم االستراتيجية

الخكارزميات في التعميـ مما ساىـ في اكتساب الطالبات ميارات تصميـ الخكارزميات كالتفاعؿ 
 التعميـ المدمج. استراتيجيةمعيا كظيفيان مف خالؿ 

كقد ال ، دكف أف يشعرف بالممؿ أك الحرج التطبيؽ أكطر مف مرة إعطاء فرصة لمطالبات إلعادة  -
 في المجمكعة التقميدية. يتاح ذلؾ لمطالبات

 عمىر قائمة عمي العرض النظرم كالتطبيؽ العممي لمميارات األمر الذم يسع  االستراتيجيةأف  -
 الطالبة ممارسة الميارة بشكؿ متكامؿ بشقييا النظرم كالعممي.
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، (2010خمػػػػػػػػؼ اهلل )، (2012) كتتفػػػػػػػؽ نتػػػػػػػائج ىػػػػػػػذا البحػػػػػػػث مػػػػػػػع كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف دراسػػػػػػػة: الحػػػػػػػارطي
 عبػػػػػػد العػػػػػػاطي كالسػػػػػػيد، (2008) ىدايػػػػػػة، (2010) العػػػػػػاطي كالمخينػػػػػػي عبػػػػػػد، (2010الغامػػػػػػدم)

إلػػػػى  ف جميػػػػع ىػػػػذه الدراسػػػػات تكصػػػػمتإ(. إذ 2005) دراسػػػػة مكيػػػػانج، (2006تػػػػايمكر)، (2007)
 .فاعمية التعميـ المدمج في تنمية الميارات
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 التوصيات:
 بما يمي:ف الباحث يوصي إف، نتائج ىذا البحث ىفي ضوء ما سبؽ في البحث واعتمادًا عم

طر تكظيؼ التعميـ المدمج في تنمية ميارات تصميـ الخكارزميات في مكضكع أأطبتت الدراسة  -
 .المساقاتلذا يكصي الباحث باستخدامو في تعميـ بقية ، الخكارزميات لدل طالبات كمية التربية

الطمبة كالمعمميف التعميـ المدمج  لتجاكز المشكالت كالمعيقات التي تكاجو  استراتيجيةاالستفادة مف  -
 في تدريس المساقات.

 بياف أىمية استخداـ التعميـ المدمج في التعميـ.إلى  عقد كرش عمؿ تيدؼ -
 لكتركني.عقد دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في استخداـ أدكات التعميـ اإل -
تزكيد الفصكؿ : عالي مطؿتكفير بيئة تعميمية مالئمة لتطبيؽ التعميـ المدمج في مؤسسات التعميـ ال -

زالة المعكقات البشرية  والدراسية بأجيزة الحاسب اآلي كزيادة عدد معامم في المدارس الحككمية كا 
 كالفنية كالمادية التي تحكؿ دكف انتشاره في نظامنا التعميمي بمختمؼ مراحمو.

ائييف في تصميـ ضركرة قياـ المؤسسات التعميمية كمراكز التدريب بعقد دكرات تدريبية لألخص -
 حتى يتـ إنتاجيا كفؽ أسس كمبادئ كمعايير عممية عالمية.، لكتركنية المدمجةالمقررات اإل

كيفية استخداـ التعميـ المدمج في المكاقؼ بعقد دكرات تدريبية لممعمميف كالمعممات لتعريفيـ  -
 .تنمية الميارات كالتحصيؿ ىالتعميمية بما يطرم العممية التعميمية كيساعد عم

، لكتركنينشر الكعي التقني بيف الطمبة كتدريبيـ عمى استخداـ التقنيات الحديطة مطؿ: البريد اإل -
 المنتديات التعميمية.، المناقشة، غرؼ الحكار، محركات البحث

 المقترحات:
التعميـ  استراتيجيةأطر تكظيؼ  ىباقي التخصصات كذلؾ لمكقكؼ عم ىإجراء دراسات مماطمة عم -

 .دريسالتالمدمج في 
 التعميـ المدمج في المرحمة الجامعية في فمسطيف. لتصميـتطكير المعايير البنائية  -
 التعميـ المدمج في تنمية الميارات العممية.عمى  برامج قائمةفاعمية  -
 تقييـ كاقع استخداـ التعميـ المدمج  في مدارس التعميـ العاـ بفمسطيف. -
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 لمغة العربية المراجع با
 القػاىرة: عػػالـ ، 1ط، التفكيػر مػف خػالؿ أسػاليب الػتعمـ الػذاتي(.2004) مجػدم عزيػز، إبػراىيـ

 الكتب.
 مكتبػػػػة  ،: . القػػػاىرةاسػػػتراتيجيات حػػػؿ المشػػػػكالت فػػػي الرياضػػػيات(.1989) مجػػػدم، إبػػػراىيـ

 النيضة المصرية.
 يؿ المعرفػػػػػي أثػػػػػر اسػػػػػتخداـ التعمػػػػػيـ المػػػػػدمج فػػػػػي التحصػػػػػ(.2007كليػػػػػد يكسػػػػػؼ )، ابػػػػراىيـ

لمطالب/المعممػػيف بكميػػة التربيػػة لمقػػرر تكنولوجيػػا التعمػػيـ وميػػاراتيـ فػػي توظيػػؼ الوسػػائؿ 
. الجمعيػة المصػرية لتكنكلكجيػا التعميمية واتجاىػاتيـ نحػو المسػتحدثات التكنولوجيػة التعميميػة

 (.2العدد)، (17المجمد)، مصر، التعميـ سمسمة دراسات كبحكث محكمة
 1ط، اسػػػتراتيجيات حديثػػة فػػػي طرائػػؽ تػػػدريس العمػػػـو(.1999مػػداف)صػػػبحي ح، أبػػك جاللػػة ،

 مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع. الككيت:
 القاىرة: مكتبة زىراء الشرؽ.، 1ط، سيكولوجية الميارات(.2004) السيد محمد، أبك ىاشـ 
 فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ اإللكتروني المػدمج فػي (. 2009) فاطمة كماؿ، أحمد

تنميػػػة ميػػػارات تػػػدريس التربيػػػة األسػػػرية واالتجػػػاه نحػػػو التعمػػػيـ اإللكترونػػػي لػػػدى الطالبػػػات 
 .(162( ،العدد)3الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، مصر، المجمد)، المعممات

 غزة.، 4ط، تصميـ البحث التربوي(.2002محمكد)، إحساف ك األستاذ، األغا 
 القػاىرة: دار الكتػب العمميػة اللكترونػي والتعمػيـ الجػواؿالتعمػيـ ا(.2007عبد الحميد)، بسيكني .

 لمنشر كالتكزيع.
 عماف: المعتز لمنشر كالتكزيع.استراتيجيات التدريس(.2008) شاىر ذيب، بكشريخ . 
 نحػػػو جامعػػػة عصػػػرية عربيػػػة عصػػػر جديػػػد مػػػف التعمػػػيـ العػػػالي(.2011ممػػػدكح)، الجعفػػرم-

لعربػػي الػػدكلي لضػػماف جػػكدة التعمػػيـ العػػالي، بحػػث مقػػدـ الػػى المػػؤتمر ا، بالجامعػػة المتمازجػػة
 .جامعة الزرقاء، األردف

 تحػػػديات اسػػػتخداـ التعمػػػيـ االلكترونػػػي بشػػػكؿ متكامػػػؿ فػػػي المػػػدارس (.2005أحمػػػد)، الجمػػػؿ
 ..82-11، ص(1)عددالمجلة تكنولوجيا التعليم،  .المصرية
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 عمػى التعمػيـ المػدمج  فاعمية برنامج مقترح في تكنولوجيػا التعمػيـ قػائـ(.2012إيماف)، الحارطي
. رسػالة دكتػكراه غيػر في تنمية ميارات االستخداـ واالتجاىات نحوىا لدى طالبات كمية التربية

 جامعة أـ القرل. ، المممكة العربية السعكدية، منشكرة
 فاعمية برنامج مقترح في تكنولوجيػا التعمػيـ قػائـ عمػى التعمػيـ المػدمج (.2012إيماف)، الحارطي

. رسػالة دكتػكراه غيػر ات االستخداـ واالتجاىات نحوىا لدى طالبات كمية التربيةفي تنمية ميار 
 جامعة أـ القرل. ، المممكة العربية السعكدية، منشكرة

 ػ(.التعميـ االلكتركني)المفيػـك كاألنػكاع كطػرؽ التكظيػؼ فػي 2009محمد صنت صالح)، الحربي
. االدارة العامػػة لمتربيػػة االلكترونػػيورقػػة عمػػؿ مقدمػػة لمقػػاء االوؿ لمشػػرفي التعمػػيـ التػػدريس(.
، ـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط12/3/2013القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ. تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجاعو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي : كالتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

http://faculty.ksu.edu.sa/mohmaths/Publications/Forms/AllItems.aspx 
 العيف: دار الكتاب الجامعي.طرائؽ التدريس واستراتيجياتو(.2002محمد محمكد)، الحمية . 
 استراتيجيات التعمـ االلكتروني(.2005بدر )، الخاف.  . حمب: شعاع لمنشر كالعمـك
 ( 2011الرنتيسػػػػػػػػػػػػي، محمػػػػػػػػػػػػكد ك عقػػػػػػػػػػػػؿ، مجػػػػػػػػػػػػدم.) تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػا التعمػػػػػػػػػػػػيـ )النظريػػػػػػػػػػػػػة

 ،غزة:مكتبة أفاؽ.1(،طوالتطبيؽ
 (تنميػػة مفػػاىيـ التعمػػيـ كالػػتعمـ االلكتركنػػي كمياراتػػو لػػدل طػػالب كميػػة 2005الشػػرقاكم، جمػػاؿ .)

 ( 58(، العدد)1جمد)نة عماف، مطالتربية بسم
 فاعمية استخداـ كػؿ مػف التعمػيـ اإللكترونػي والمػدمج فػي (.  2010محمد جابر ) ، خمؼ اهلل

تنميػػة ميػػارات إنتػػاج النمػػاذج التعميميػػة لػػدى طػػالب شػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة 
 (.82( العدد)2المجمد)، . مجمة كمية التربية ببنيااألزىر جامعة 

 فاعمية التعمـ المبػرمج القػائـ عمػى اسػتخداـ طريقتػي الػتعمـ المػدمج (.2013ؿ )بػال، الذيابات
والطريقػػة التقميديػػػة فػػػي تحصػػػيؿ طمبػػػة جامعػػػة الطفيمػػػة التقنيػػػة فػػػي مػػػادة طرائػػػؽ التػػػدريس 

مجمػػػػػة جامعػػػػػة النجػػػػػاح لألبحػػػػػاث)العمـك اإلنسػػػػػانية(  لمصػػػػػفوؼ االولػػػػػي واتجاىػػػػػاتيـ نحػػػػػوه.
 (.1العدد)، (27المجمد)

 التغيػػرات العمميػػة والتكنولوجيػػة المتوقعػػة فػػي مطمػػع القػػرف الحػػادي (.2002جمػػاؿ)، الزعػػانيف
مجمػػػة الجامعػػػة ، والعشػػػريف فػػػي المجتمػػػع الفمسػػػطيني ودور التربيػػػة العمميػػػة فػػػي مواجيتيػػػا

 (.2العدد)، (10المجمد)، االسالمية
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 القضػػايا-"المفيػػـو "الػػتعمـ االلكترونػػي رؤيػػة جديػػدة فػػي التعمػػيـ(.2005حسػػف )، زيتػػكف-
 لمتربية. الصكلتية الرياض: الدار.التقييـ -التطبيؽ

 عػالـ  القػاىرة:، 1ط، التػدريس "رؤيػة فػي تنفيػذ الػدرس" (.ميػارات2001حسػف حسػيف)، زيتكف
 الكتب.

 الرياض: مكتبة الرشد.. تكنولوجيا التعميـ والتعميـ االلكتروني(.2004أحمد)، سالـ 
 الػتعمـ االلكترونػي والػتعمـ المتمػازج فػي  أثر كؿ مف(. 2008فراس عمي عبد الػرحيـ)، سعيفاف

. رسػالة ماجسػتير غيػر تحصيؿ طالب الصؼ التاسع االساسي في بػرامج الحاسػوب التطبيقيػة
 المممكة االردنية الياشمية.، جامعة اليرمكؾ، منشكرة. كمية التربية

 ليبيا: الجامعة المفتكحة.، المدخؿ لتدريس الرياضيات(.1996أحمد)، الشارؼ 
 أثػر اسػتخداـ الػتعمـ المػدمج فػي تػدريس مػادة الجغرافيػا عمػى (.2007محمػد خػزيـ ) ،الشمرم

. رسػػالة تحصػػيؿ طػػالب الصػػؼ الثالػػث المتوسػػط فػػي محافظػػة حفػػر البػػاطف واتجاىػػاتيـ نحػػوه
 المممكة األردنية الياشمية.، الجامعة األردنية، دكتكراه. كمية الدراسات العميا

 داـ الػتعمـ المػدمج فػي تػدريس مػادة الجغرافيػا عمػى أثػر اسػتخ(.2007محمػد خػزيـ )، الشمرم
. رسػػالة تحصػػيؿ طػػالب الصػػؼ الثالػػث المتوسػػط فػػي محافظػػة حفػػر البػػاطف واتجاىػػاتيـ نحػػوه

 المممكة األردنية الياشمية.، الجامعة األردنية، دكتكراه. كمية الدراسات العميا
 اسػػػػػترجاعو فػػػػػي  . تػػػػػـالتعمػػػػػيـ المػػػػػدمج خطػػػػػوة لتطػػػػػوير التعمػػػػػيـ(. 2009ىنػػػػػاء )، الشػػػػػيرم

 http://www.knol.google.comـ عمى الرابط 25/2/2013
 األنمػػاط الحديثػػة فػػي التعمػػيـ العػػالي التعمػػيـ االلكترونػػي المتعػػدد (.2007قسػػطندم)، شػػكممي

. المػؤتمر السػادس لعمػداء كميػات اآداب فػي الجامعػات األعضػاء الوسائط أو التعميـ المتمازج
 لة فمسطيف: بيت لحـ.في اتحاد الجامعات العربية. دك 

 دائػػػػرة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـتعمػػػػيـ الميػػػػارات العمميػػػػة وتعمميػػػػا(.1985أحمػػػػد فػػػػكزم)، الصػػػػاحب . ،
 اليكنسكك.

 الرياض: مكتبة الرشد.طرؽ تدريس الحاسب األلي(.2007محمد حسيف)، صقر . 
 1ط، تحميػؿ وتصػميـ الخوارزميػاتـ(.2009حسػف)، ىنػد ك كرماشػة، حسف ك شػعباف، طعمة ،

 دار صفاء لمنشر كالتكزيععماف: 
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 أثػػػر اخػػػتالؼ نمطػػػي التػػػدريب (.2010محمػػػد راشػػػد)، حسػػػف البػػػاتع ك المخينػػػي، عبػػػد العػػػاطي
التقميدي( في تنمية بعض ميارات اسػتخداـ الحاسػوب لػدى معممػي مػدارس التعمػيـ -)المدمج

، سػقطالمؤتمر الدكلي األكؿ لتقنيات التعميـ العالي. مإلى  بحث مقدـاألساسي بسمطنة عماف. 
 .16-1سمطنة عماف ص ص

 أثػػر اسػػتخداـ كػػؿ مػػف الػػتعمـ االلكترونػػي (.2007عبػػد المػػكلي)، حسػػف ك السػػيد، عبػػد العػػاطي
والتعمـ المدمج في تنميػة ميػارات تصػميـ وانتػاج مواقػع الويػب التعميميػة لػدى طػالب الػدبمـو 

طالث لمجمعية العربية . المؤتمر العممي الالمينية واتجاىاتيـ نحو تكنولوجيا التعميـ االلكتروني
 القاىرة.، جميكرية مصر العربية، لتكنكلكجيا التربية

 األدوات-المبػػػػػادئ-التعمػػػػػيـ االلكترونػػػػػي الفمسػػػػػفة(. 2008حمػػػػػدم أحمػػػػػد )، عبػػػػػد العزيػػػػػز-
 . عماف: دار الفكر.التطبيقات

 توظيػػؼ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى الويػػب فػػي إكسػػاب الطػػالب المعممػػيف (.2007ربيػػع )، عبػد العظػػيـ
جامعة ، كمية التربية، رسالة دكتكراه غير منشكرة .ت التعامؿ مع المستحدثات التكنولوجيةميارا

 المنصكرة فرع دمياط.
 ثػػر اسػػتخداـ المخططػػات الخوارزميػػة فػػي التحصػػيؿ ودافػػع أ (.2010شػػحادة مصػػطفى)، عبػػده

االنجػػاز ومفيػػـو الػػذات وقمػػؽ االختبػػار واالحتفػػاظ لػػدى طمبػػة الصػػؼ التاسػػع فػػي الفيزيػػاء 
 .نابمس، . جامعة النجاح الكطنيةمحافظة نابمسب

 أثػػر اسػػتخداـ طريقػػة المخططػػات الخوارزميػػة عمػػى تحصػػيؿ طمبػػة (.2004عمػػى عػػزت)، عبيػػد
الصػػؼ العاشػػر االساسػػي فػػي مػػادة الرياضػػيات فػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي محافظػػة سػػمفيت 

 فمسطيف، ي نابمسجامعة النجاح الكطنية ف، رسالة ماجستير غير منشكرةواتجاىاتيـ نحوىا. 
 فاعمية استخداـ التدريس المصغر لبرامج كميػات التربيػة عمػى تنميػة  (.1997) عادؿ، عجيز

الجمعيػة المصػرية لممنػاىج ، المػؤتمر العممػي التاسػع، الميارات التدريسية لطػالب الػدبمـو العػاـ
 القاىرة.، كطرؽ التدريس

 فمسطيف، غزة، سالميةالجامعة اال، 2ط، الحاسوب التعميمي(.2009مجدم )، عقؿ 
 أثػر اسػتخداـ نمػط التعمػيـ المػدمج فػى  (.2012) إيػاد فػام، حسنى محمد ك أبػك بكػر، عكض

-بكيػة كالنفسػية مجمػة العمػـك التر  .جامعػة القػدس المفتوحػة / فمسػطيف فػيتحصػيؿ الدارسػيف 
 .(2العدد)، (13البحريف ، مجمد )
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 (2008عطيػػػة، محسػػػف). عمػػػاف :دار المنػػػاىج لمنشػػػر المنػػػاىج الحديثػػػة وطرائػػػؽ التػػػدريس ،
 كالتكزيع

 أثر استخداـ طريقة التعمـ المتمازج في تحصيؿ طمبة الصؼ الثػامف (.2005فكزم )، العكض
. رسػػػالة ىػػػاتيـ نحػػػو الرياضػػػياتأساسػػػي فػػػي وحػػػدتي االقترانػػػات وحػػػؿ المعػػػادالت وفػػػي اتجا

 المممكة األردنية الياشمية.، الجامعة األردنية، كمية الدراسات العميا . ماجستير غير منشكرة
 الػػتعمـ االلكترونػػي فػػي القػػرف الحػػادي والعشػػريف (.2003تيػػرم)، د.ر. كأندرسػػكف، غاريسػػكف

 ة العبيكاف.الرياض: مكتب، ترجمة)محمد رضكاف األبرش(، إطار عمؿ لمبحث والتطبيؽ
 الػػتعمـ االلكترونػػي فػػي القػػرف الحػػادي والعشػػريف (.2003تيػػرم)، د.ر. كأندرسػػكف، غاريسػػكف

 الرياض: مكتبة العبيكاف.، ترجمة)محمد رضكاف األبرش(، إطار عمؿ لمبحث والتطبيؽ
 فاعميػػة الػػتعمـ المػػدمج فػػي إكسػػاب ميػػارات وحػػدة (.  2010خديجػػة عمػػي مشػػرؼ) ، الغامػػدم

. ( لطالبات الصؼ الثاني الثانوي بمدينة الريػاضpower pointتقديمية)برنامج العروض ال
 الرياض.، جامعة الممؾ سعكد، كمية التربية، قسـ تقنيات التعميـ، رسالة ماجستير

 القػاىرة: التػدريب غيػر التقميػديإلػى  التعمـ االلكتروني: مدخؿ(.2003إيماف محمد )، الغراب .
 .المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية

 القػاىرة: الجودةإلى  االحتراؼإلى  التعميـ االلكتروني مف التطبيؽ(.2009إسػماعيؿ)، الغريب .
 عالـ الكتب.

 تربويػػػػات الحاسػػػػوب وتحػػػػديات مطمػػػػع القػػػػرف الحػػػػادي (.2000إبػػػػراىيـ عبػػػػد الككيػػػػؿ)، الفػػػػار
 . القاىرة: دار الفكر العربي.والعشريف

 سمسػػػمة ، 1ط، عاألداء-التػػػدريب-فيـوكفايػػػات التػػػدريس"الم(.2003سػػػيمية محسػػػف)، الفػػػتالكم
 عماف: دار الشركؽ.، طرائؽ التدريس

 تحػػديات اسػػتخداـ التعمػػيـ الجػػامعي لػػدى أعضػػاء ىيئػػة (.2010نجػػكاف عبػػد الكاحػػد)، القبػػاني
 بحث منشكر.، جامعة االسكندريةالتدريس ومعاونييـ بكميات جامعة اإلسكندرية. 

 جامعػة قياسػية لبنػاء نظػـ التعمػيـ االلكترونػيالمعايير ال(.2011عبد الرحمف الشػريؼ)، كرار .
كرقػػة عمػػؿ قػػدمت ضػػمف المػػؤتمر العربػػي الػػدكلي لمتعمػػيـ ، جميكريػػة السػػكداف، الربػػاط الػػكطني

 االردف.، جامعة الزرقاء، االلكتركني
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 منػػاىج التعمػػيـ بػػيف الواقػػع والمسػػتقبؿ(.2001فارعػػة حسػػف)، أحمػػد حسػػيف ك محمػػد، المقػػاني ،
  لكتب.القاىرة: عالـ ا، 1ط

 التعميـ االلكتروني تطوير طريقة المحاضرة في التعميـ الجامعي (.2003ىيفاء فيد )، المبيريؾ
، . كرقػػو عمػػؿ مقدمػػة  لنػػدكة مدرسػػة المسػػتقبؿباسػػتخداـ التعمػػيـ االلكترونػػي مػػع نمػػوذج مقتػػرح

 جامعة الممؾ سعكد.، كمية التربية
 تخداـ التعمػػػيـ المتمػػػازج فػػػي (. فاعميػػػة اسػػػ2010رشػػػا محمػػػد)، جبػػػريف عطيػػػة كقطػػػكس، محمػػػد

. بحػث مقػدـ إلػػى تحصػيؿ طالبػػات الصػؼ الرابػػع األساسػي فػػي مػادة المغػػة العربيػة فػػي األردف
خػػػالؿ ، األردف، الجامعػػػة الياشػػػمية. مػػػؤتمر التربيػػػة فػػػي عػػػالـ متغيػػػر محػػػكر تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ

 .23-5، نيساف 8-7الفترة
 والػػتعمـ المتمػػازج القػػائـ عمػػى برنػػامج  أثػػر اسػػتخداـ التعمػػيـ(.2006حمػػد عبػػدك )، المعايطػػة

. كػػورت ليندسػػة التفكيػػر فػػي تنميػػة ميػػارات االتصػػاؿ المغػػوي لػػدى طمبػػة الجامعػػات األردنيػػة
 عماف: مطابع الدستكر.

 عمػػػاف: دار ، 1ط، عطػػػرؽ تػػػدريس العمػػػـو "المبػػػادئ واألىػػػداؼ(.2001سػػػعد خميفػػػة)، المقػػػـر
 الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 عمػػاف: ، 1ط، المرجػػع الشػػامؿ فػػي برمجػػة بيسػػؾ(.1992اسػػـ)ق، عػػكض ك حاللشػػة، منصػػكر
 البشائر لمنشر كالتكزيع.

 عوائقػو-فوائػد-خصائصو-التعميـ االلكتروني مفيومة(.2003عبد اهلل عبد العزيػز)، المكسى .
 جامعة الممؾ سعكد.، كمية التربية، كرقو عمؿ مقدمة  لندكة مدرسة المستقبؿ

 1ط، األسػػػس والتطبيقػػػات-التعمػػػيـ االلكترونػػػي(.2005) أحمػػػد، عبػػػد اهلل كالمبػػارؾ، المكسػػى ،
 الرياض: مؤسسة شبكة البيانات.

 أثػػر برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى (. 2010سػػمير عبػػد السػػالـ)، كالصػػكص، مفيػػد أحمػػد، مكسػػى
نتاج الوسػائط المتعػددة التعميميػة.  بحػث مقػدـ التعمـ المزيج في قدرة المعمميف عمى تصميـ وا 

، ديسػػمبر 8-6الفتػػرة ، عمػػاف، مسػػقط، لمجمعيػػة العمانيػػة لتقنيػػات التعمػػيـ لممػػؤتمر الػػدكلي األكؿ
1-31.  



118 
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 النيضة العربي.
 مستوى جودة موضوعات االحصاء المتضمنة في كتب رياضػيات مرحمػة (.2005ميا)، الكالي
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 (1ممحؽ رقـ )
 االختبار ـتحكي

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 السيد الدكتكر/ األستاذ ........................... حفظو اهلل كرعاه.

 ختبارالموضوع/ تحكيـ ا

 يقـك الباحث بإجراء بحث بعنكاف :

 أثر توظيف اشرتاتيجية التعليه املدمج يف تننية مهارات تصنيه اخلوارزميات 
 لدى طالبات كلية الرتبية باجلامعة االشالمية بغسة.

 غزة–لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة االسالمية 

 :يـ ىذا االختبار في ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيثكلذا ارجك مف سيادتكـ التكـر بتحك

 .صياغة عبارات االختبار 
 الصحة العممية. 
 الحذؼ كاالضافة. 
 .ما تركنو مناسبا 

 شاكران لكـ حسف تعاكنكـ كأساؿ اهلل أف يككف ذلؾ في ميزاف حسناتكـ

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير

 البػػاحػث

 أمجد أحمد الصباغ
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 :خكارزمية يطمؽ عمىلفظ ال -1
 الخطكات المكتكبة بالمغة العربية . .أ 
 األشكاؿ كالرسكمات البيانية . .ب 
 الخطكات المكتكبة كاستخداـ الرسـك التكضيحية بشكؿ متسمسؿ. .ج 
 الخطكات المكتكبة كاستخداـ الرسـك التكضيحية بشكؿ غير منتظـ. .د 

 :تحميؿ النظاـبيقصد  -2
 .ميـصالتخطيط كالت .أ 
 .التنفيذ  .ب 
 .التقكيـ  .ج 
 .لتطكيرا .د 

 :قبؿ البدء بعممية تصميـ الخكارزمية البد مف تحديد -3
 .المدخالت  .أ 
 .العمميات  .ب 
 .المخرجات  .ج 
 جميع ما ذكر. .د 

 :مف خصائص الخكارزميات عدا كاحد كؿ ما يمي -4

 .الدقة  .أ 
 .الفاعمية  .ب 
 .منتيية  .ج 
 .الكضكح  .د 

 ى:يستخدـ لمداللة عم sumالرمز  -5
 .عممية الطرح .أ 
 .عممية القسمة  .ب 
 .عممية الجمع  .ج 
 .ية الضربعمم .د 
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 ى:يستخدـ لمداللة عم  modالرمز  -6
 باقي القسمة . .أ 
 عممية القسمة . .ب 
 .عممية الطرح .ج 
 باقي الطرح. .د 

 

 :                   يمطؿ الرسـ التكضيحي  -7
 . خكارزميةبداية ال .أ 
 .الخكارزميةنياية  .ب 
 . خكارزميةبداية كنياية ال .ج 
 . اتخاذ قرار .د 

 

 

 :في تصميـ الخكارزمية نختار الشكؿ ة لمقياـ بعممية حسابيشكؿ تكضيحي  لرسـ -8
 ب.                          ج.                               د.                           . أ

 

 بيف الصناديؽ أطناء تصميـ الخكارزمية نستخدـ الشكؿ: لمربط -9
 الخطكط المائمة  .أ 
 الخطكط المستقيمة .ب 
 األسيـ .ج 
 األسيـ المتعرجة .د 
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 ىك:  ( ifدالو )الذم يمطؿ الشكؿ  -10
 أ.                              ب.                          ج.                               د.        

 
 عند الحاجة إلى اتخاذ قرار نستخدـ: -11
 خرائط التفرع  .أ 
 خرائط التتابع البسيط .ب 
 خرائط الدكراف .ج 
 خرائط الدكراف المتداخمة .د 

 

 رعات :مخطط يخمك مف التف -12
 أ.خرائط التتابع المتداخمة
 ب. خرائط التتابع البسيط

 ج. خرائط الدكراف
 د. خرائط الدكراف المتداخمة

 

 بشكؿ متسمسؿ نستخدـ:لطباعة األعداد الحقيقية  -13
 خكارزمية بسيطة .أ 
 خكارزمية دكراف .ب 
 خكارزمية تكرار  .ج 
 ليست خكارزمية .د 
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 :التحكـ المستخدـ ىك، نكع  20لحساب المعدؿ لجميع طمبة الشعبة كعددىـ  -14
 .تسمسؿ  .أ 
 .تكرار  .ب 
 .اختيار  .ج 
 .تنظيـ  .د 

ال نفذ القيمة المطمقة = ، كبر مف صفرأذا كانت س إ -15 ىذا النكع  س، -أحسب القيـ المطمقة كا 
 :مف التحكـ المستخدـ ىك 

 .تسمسؿ  .أ 
 .تكرار  .ب 
 .اختيار  .ج 
 .تنظيـ  .د 
 االتجاه العاـ لخطكات تنفيذ العمميات في تصميـ الخكارزميات يككف: -16

 مف أعمى ألسفؿ  .أ 
 مف أسفؿ إلي أعمى .ب 
 مف اليميف لميسار  .ج 
 مف اليسار لميميف .د 

 إذا اتجو المخطط ألعمى فإنو يككف: -17
 Loop .أ 
 Input .ب 
 Output .ج 
 Process .د 
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 أم مف األشكاؿ اآتية يمطؿ خرائط التكرار البسيط: -18

 

 

 

 

 

 

 :لحساب معدؿ الدرجات نتتبع الخطكات التالية -19
اب عدد الدرجات عفع ، حساب مجمكع الدرجات =مجمكع ،حساب المعدؿ =مجمكع/ف ، الدرجات ، حس إدخاؿ .أ 

 خراج المعدؿ.إ
 إدخاؿ الدرجات ،حساب عدد الدرجات عفع ،حساب مجمكع الدرجات=مجمكع ،حساب المعدؿ =مجمكع/ف. .ب 
 خراج المعدؿ.إإدخاؿ الدرجات ، حساب مجمكع الدرجات =مجمكع ،حساب المعدؿ =مجمكع/ف ،  .ج 
 خراج المعدؿ.إدد الدرجات عفع ، حساب مجمكع الدرجات =مجمكع ،حساب المعدؿ =مجمكع/ف ، حساب ع .د 

 

 : R= y*xتية  آمف خالؿ المعادلة ا  Rيمة ق احسب  x=5  ،y=6ذا كانت قيمة كؿ مف  إ -20
 11 .أ 
 1 .ب 
 1.2 .ج 
 30 .د 

 

 

Y=1 

Yes NO 

K=<2

0 

AVG= SUM/2 

SUM=M1+M2+M4 Y=X+2 

 ب. أ.

 ج.
 د.
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 : R=xmod2تية  مف خالؿ المعادلة اآ Rحسب قيمة ا،  x=4ذا كانت قيمة إ -21
 0 .أ 
 1 .ب 
 2 .ج 
 3 .د 

 :  .…… = Rفإف قيمة   R=I+1إذا عممت أف     I=20 نتكاإذا  -22
  24د.                       23ج.            22ب.                        21 .ق 

 تككف: 100إلى  1سير العمميات التي يتبعيا الحاسب لطباعة األعداد الطبيعية مف خطكات  -23

 ابدأ. .1
 .I=1اجعؿ  .2
  iاطبع .3
 .I=I+1اجعؿ  .4
ال اذىب إلى الخطكة  3اذىب إلى الخطكة  I=<100إذا كانت  .5  .6كا 
 تكقؼ. .6

 ابدأ. .1
 .I=1اجعؿ  .2
 .I=I+2اجعؿ  .3
 i اطبع .4
ال اذىب إلى الخطكة  4اذىب إلى الخطكة  I=100إذا كانت  .5  .3كا 
 تكقؼ. .6

 ابدأ. .1
 .I=0اجعؿ  .2
 .I=I+1اجعؿ  .3
 .jاطبع  .4
ال اذىب إلى الخطكة  2اذىب إلى الخطكة  I=100إذا كانت  .5  .3كا 

 .أ

 ب.

 ج.
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 تكقؼ. .6

 ابدأ. .1
 .I=0اجعؿ  .2
 .I=I+1اجعؿ  .3
 .Iاطبع  .4
ال اذىب إلى الخطكة  6اذىب إلى الخطكة  I=100إذا كانت  .5  .3كا 
 تكقؼ. .6

 اآتية تمطؿ:الخكارزمية  -24
 . 20الي  10مخطط لطباعة األرقاـ مف  .أ 
 . 10الي  19مخطط لطباعة األرقاـ مف .ب 
 . 19الي  10مخطط لطباعة األرقاـ مف  .ج 
 . 10الي  20مخطط لطباعة األرقاـ مف  .د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.

 بداية

K=10 

 نهاية

Print k 

K=k+1 

K=<20 No Yes 
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 ما ىك ناتج الخكارزمية اآتية ؟         -25
 11 .أ 
 12 .ب 
 13 .ج 
 14 .د 

 

 

 

 

 الخكارزمية اآتية تمطؿ : -26
 

 . 01إلي  5مخطط لطباعة األرقام الفردية من  .أ 

 .01إلي  5مخطط لطباعة األرقام الزوجية من  .ب 

 . 5إلي  01مخطط لطباعة األرقام الفردية من  .ج 

 . 5إلي  01لطباعة األرقام الزوجية  من  مخطط .د 

 
 

  

 بداية

 نهاية

X= 8 

Y= x+3 

Print y  

 بداية

I = 5 

I= i+1 

X=0 

X =i mod2 

 نهاية

Print i 

i= <10 Yes. NO 

Yes. NO 
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 لحساب معدؿ طالث عالمات نستخدـ الخكارزمية: -27
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بداية

M1,M2,M3 

 نهاية

Print AVG 

AVG= SUM/3 

SUM=M1+M2+M3 

 بداية

M1,M2,M3 

 نهاية

Print AVG 

AVG= SUM/2 

SUM=M1+M2+M4 

 بداية

M1,M2,M3 

 نهاية

Print AVG 

SUM=M1+M2+M4 

AVG= SUM/3 

 بداية

M1,M2,M3 

 نهاية

PRINT SUM 

AVG= SUM/3 

SUM=M1+M2+M4 

 د. ج.

 أ. ب.
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 نستخدـ الخكارزمية: عزكجي كأفردم حالو الرقـ المدخؿ علطباعو   -28
 أ.
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايةبد

x 

Y= x mod2 

Y=0 

Print add  Print even  

 نهاية

 بداية

x 

Y= x mod3 

Y=1 

Print add  Print eve  

 نهاية

 بداية

x 

Y= x mod2 

Print even  Print add  

 نهاية

Y=0 

 بداية

x 

Y= x mod3 

Print add  Print eve  

 نهاية

Y=1 

 ب.

 ج.
 د.

Yes No No 

No 
No 

Yes 

Yes 
Yes 
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 نستخدـ الخكارزمية: أرقاـ مختمفةلمعرفة الرقـ األكبر مف بيف طالطة  -29
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 بداية

X  y  z 

x>y 

Print z  

 نهاية

xy

Print y  Print z  Print y  

 بداية

X  y  z 

 نهاية

Print z  

xy

Print y  Print z  Print y  

x>y 

 بداية

X  y  z 

x>

y 

Print y  

 هايةن

xy

Print z  Print z  Prin

 بداية

X  y  z 

Print z 

 نهاية

xy

Print y  Print z  Print x  

x>y 

 ج.

 د.

 أ.
 ب.

no no no 
no 

no 

no no 

no 

yes 
yes yes 

yes yes 

yes yes 

yes 
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 لطباعة خكارزمية لجمع رقميف مدخميف نستخدـ : -30
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بداية

 X , y 

 نهاية

Z = x + y 

Print y  

 بداية

 X , y 

 نهاية

Z = x + y 

Print z 

 بداية

 X , y 

 نهاية

y= x +z 

Print z 

 بداية

 X , y 

 نهاية

Z = x + 2 

Print z  

 ج.

 أ.
 ب.

 د.
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 (2) ممحؽ رقـ
 المالحظة تحكيـ بطاقة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ........................... حفظه هللا ورعاه................. السيد الدكتور/ األستاذ  :

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 املوضوع 

 بطاقة املالحظة ملهارة تصنيه اخلوارزميات يف مصاق تطبيقات احلاشوب الرتبوية حتليه  
 . لطالبات كلية الرتبية باجلامعة اإلشالمية بغسة

درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس  يقـك الباحث بإجراء دراسة تكميمية لمحصكؿ عمى
التعميـ المدمج في  استراتيجيةثر توظيؼ أ " مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة كىي بعنكاف

كاستمـز ذلؾ ع. تصميـ الخوارزميات لدى طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة اتتنمية ميار 
لذا أرجو مف . مقرر تطبيقات الحاسكب التربكية مف  لخكارزمياتلمكضكع ا بطاقة مالحظةإعداد 

 وذلؾ مف حيُث : بطاقة المالحظة تحكيـ بسيادتكـ التفضؿ 

 .تغطية محاكر الميارات 

 تعديؿ العبارات . 
 .إضافة العبارات المناسبة 
 بطاقة المالحظة.لسالمة المغكية كالمفظية لفقرات ا 
 كما تركنو مناسبان في التحكيـ . 

 خالص الشكر كالتقدير مع

 ثـاحــالب

 أمجد أحمد الصباغ
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تصميـ الخوارزميةبطاقة مالحظة الميارات األدائية لميارات   

 ارةػػػػػػػػػػػالمي ـ.
 مستوى األداء

 مرتفعة
 

 ضعيفة متوسطة
 

    تحميؿ الخوارزميةأواًل: ميػػػػارة 
    .تحدد اليدؼ مف الخكارزمية .1
    .اجب االستفادة منيا لحؿ الخكارزميةتحدد المدخالت الك  .2
    تحدد المخرجات المراد التكصؿ إلييا مف حؿ الخكارزمية. .3
    .تحدد األشكاؿ المناسبة المراد استخداميا لتصميـ الخكارزمية .4
تحدد العمميات كالخطكات المنطقية لحؿ الخكارزمية بشكؿ  .5

 مرتب كمتسمسؿ.
   

    فيذ الخوارزميةتن: ميػػػػارة ثانياً 
    .تكتب خطكات حؿ الخكارزمية بشكؿ مرتب كمتسمسؿ .6
    .تنفذ خطكات الحؿ بشكؿ متتالي الكاحدة بعد األخرل .7
    .تكظؼ األشكاؿ كالرسكمات في تصميـ الخكارزمية بشكؿ دقيؽ .8
    .تستخدـ التكصيالت في تصميـ الخكارزمية .9
    .ميـ في تصميـ الخكارزميةتستخدـ التكرار بشكؿ س .10
    .تتدرج في الخكارزمية مف السيؿ إلى الصعب .11

    تقويـ الخوارزمية: ميػػػػارة ثالثاً 
    تتبع الخطكات السممية في بناء الخكارزمية . .12
    .تستخدـ أنسب الطرؽ لتصميـ الخكارزمية بشكؿ بسيط  .13
    .الحقيقيةتستخدـ أشكاؿ معبرة عف األشكاؿ  .14
    تصؿ إلى الحؿ الصحيح بعد عدد معيف كمحدد مف الخطكات. .15
    .تتأكد مف صحة الخكارزمية .16
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  (3) ممحؽ رقـ
 قائمة بأسماء السادة المحكميف

 الصفة االعتبارية الدرجة العممية  األسـ
أستاذ دكتور في طرؽ تدريس  د.خالد السر

 الرياضيات
 قصىنائب رئيس جامعة األ

 محاضر بالجامعة االسالمية شارؾأستاذ م محمود الرنتيسيد.
 محاضر بالجامعة االسالمية أستاذ مساعد د.محمد أبو عوده
 محاضر بالجامعة االسالمية أستاذ مساعد د.منير حسف
 محاضر بالجامعة االسالمية أستاذ مساعد د.مجدي عقؿ
 االسالميةمحاضر بالجامعة  أستاذ مساعد د.أدىـ البعموجي
 محاضر بالجامعة االسالمية أستاذ مساعد د.ختاـ السحار
دكتوراه في مناىج وطرؽ تدريس  د.أيمف األشقر

 الرياضيات 
 مشرؼ تربوي بوزارة التربية والتعميـ 

 محاضر بجامعة األقصي أستاذ مساعد د.حسف ميدي
 ـ مشرؼ تربوي بوزارة التربية والتعمي أستاذ مساعد د.محمود برغوث
ماجسيتر في مناىج وطرؽ تدريس  أ.محمد أبو سكراف

 الرياضيات
 محاضر بجامعة األقصي

ماجستير مناىج وطرؽ تدريس  أ.منى العمراني
 تكنولوجيا

 محاضر بالجامعة اإلسالمية
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  (4ممحؽ رقـ )
 تحميؿ محتوى موضوع الخوارزميات

 أىداؼ مستوي التذكر أىداؼ
 مستوى الفيـ 

 أىداؼ
 تطبيؽمستوى ال

 أىداؼ 
 مستوى التقويـ

 المقصكد تكضح ماأف  .1
 بالخكارزمية.

ف تذكر استخداـ كؿ أ .2
 .دالة 

ف تحدد األشكاؿ أ .3
التكضيحية الخاصة بكؿ 

 .عممية 
ف تذكر خصائص أ .4

 الخكارزمية
أف تكضح المقصكد  .5

  بتحميؿ النظاـ.
 

أف تحدد الشكؿ الذم  .6
نكع خرائط  مىيدؿ ع
 التدفؽ.

نكع ف تحدد أ .1
ستخدـ التحكـ الم

  لحؿ الخكارزمية.
ف تستنتج نكع أ .2

المخطط المستخدـ 
 .الخكارزميةفي 

ف تحدد  االتجاه أ .3
العاـ لخطكات تنفيذ 

العمميات في 
 الخكارزمية

 

 
في  rف تحسب قيمة أ .1

 الخكارزمية .
 

ف تطبؽ  الخكارزمية أ .2
المناسبة في حساب 

 درجات. 5معدؿ 
 
تستخدـ أف  .3

في طباعة  الخكارزميات
 . الرقـ المدخؿ

 
 

أف تحدد خطكات سير  .4
العمميات التي يتبعيا 

الحاسب لطباعة 
مجمكعة مف األعداد 
 الطبيعية كمربعاتيا

ف تختار أ .1
الخكارزمية 
لطباعة المناسبة 

 .الرقـ المدخؿ
 

ف تختار أ .2
الخكارزمية 
لمقياـ المناسبة 
بالعمميات 
 الحسابية
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 (5)رقـ  ممحؽ
 بار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة التجريبية.االختنتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروؽ بيف 

 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة المجاؿ
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

 13.216 2.465 3.833 30 قبميتجريبية  تذكرال

 

0.000 

 

دالة إحصائيان عند 
 1.098 10.967 30 تجريبية بعدم 0.01

 فيـال
 8.875 1.736 2.233 30 قبميتجريبية 

 

0.000 

 

دالة إحصائيان عند 
 0.877 5.300 30 تجريبية بعدم 0.01

 11.540 1.548 2.500 30 قبميتجريبية  تطبيؽال

 

0.000 

 

دالة إحصائيان عند 
 1.262 6.833 30 تجريبية بعدم 0.01

 10.225 1.073 1.567 30 قبميتجريبية  تقويـال

 

0.000 

 

حصائيان عند دالة إ
 0.479 3.667 30 تجريبية بعدم 0.01

 الدرجة الكمية
 19.620 4.188 8.900 30 قبميتجريبية 

 

0.000 

 

دالة إحصائيان عند 
 2.300 26.767 30 تجريبية بعدم 0.01
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 (6ممحؽ رقـ )
 الحظة بطاقة المالحظة القبمية وبطاقة المنتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروؽ بيف 

 البعدية لممجموعة التجريبية

 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

 66.424 0.615 6.633 30 قبميتجريبية  ميارة التحميؿ

 

0.000 

 

دالة إحصائيان 
 0.346 14.867 30 تجريبية بعدم 0.01عند 

 18.322 1.829 7.967 30 قبميتجريبية  ميارة التنفيذ

 

0.000 

 

دالة إحصائيان 
 0.900 14.467 30 تجريبية بعدم 0.01عند 

 ميارة التقويـ
 27.973 1.461 5.933 30 قبميتجريبية 

 

0.000 

 

دالة إحصائيان 
 0.699 14.167 30 تجريبية بعدم 0.01عند 

 الدرجة الكمية

 

 44.574 2.556 20.533 30 قبميتجريبية 

 

0.000 

 

دالة إحصائيان 
 1.137 43.500 30 تجريبية بعدم 0.01عند 
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 (7)رقـ  ممحؽ
 صور مف المادة التعميمية المعدة وفؽ استراتيجية التعميـ المدمج
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