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 شكر وتقدير
 

الحمد هلل رب العالمين، أحمده حمد العارفين بنعمه، والشاكرين لفضله يارب لك الحمد حمدًا كثيرًا 
فيه ملء السموات واألرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ياربنا من شيء بعد، يارب  طيبًا مباركًا

لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم علي معلم البشرية خير خلق اهلل 
. أجمعين سيدنا محمد صلي اهلل عليه وسلم وعلي آله وصحبه والتابعين بإحسان إلي يوم الدين

 ...وبعد
 
يسعنى بعد أن وفقنى اهلل سبحانه وتعالي في إتمام هذا العمل المتواضع إال أن أخر ساجدة هلل عز ال

وجل، شكرًا وحمدًا له سبحانه علي ما وهبه لي من عون، وطاقة وصبر، وإقرارًا بفضله علّي، 
 .وتوفيقه لي

 

خين في العلم وإن كان الفضل هلل عز وجل يقدم كل شيء ويقدره فقد جعل زنة خلقة من الراس
السابقين في األجر أسبابًا في تيسير كثير من األمور بتوجيهاتهم البناءة التي يقدمونها لباحثيهم في 

 ومصداقا لقول رسول اهلل  ،"لئن شكرتم ألزيدنكم" هذا الدرب، وانطالقًا من قائل في محكم آياته 
األخيرة التي يوشك فيها هذا الجهد  وال يسعني في هذه اللحظات( من لم يشكر الناس لم يشكر هللا) 

علي أن ينجز وعرفانًا مني بالجميل الذي يطوق عنقي إال أن تتوجه بأسمى آيات الشكر والثناء 
والعرفان لهؤالء القدوة ومضرب المثل في هذا الدرب وأسأل اهلل سبحانه وتعالي أن يأجرهم عن 

 .باحثيهم عظيم األجر ووافر الجزاء
 

ل وعرفانًا بالجميل أتقدم بخالص شكري وتقديري ألساتذتي المشرفين، أستاذتي ووفاًء ألهل الفض
أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة طنطا،  سعاد أحمد شاهين/ د.أالفاضلة 

ومدير مركز تطوير التعليم اإللكتروني بجامعة طنطا والتي شملتني برعايتها وكانت عونًا للباحثة 
طوة من خطوات البحث، وعلى مالحظاتها وتوجيهاتها الحكيمة وعلي تشجيعها الدائم في كل خ

كما أتقدم بخالص شكرى وتقديري ألستاذي . وتقديم كل الدعم لي فهي تعني لى الكثير والكثير
أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة طنطا الذي لم  مصطفي عبد الخالق محمد/ د.أالفاضل 
ي سواء بعلمة، أو بوقته، وعلي ما تفضل به علي من اإلشراف والتوجية، حيث كانت يبخل عل

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري . لتوجيهاته بالغ  األثر في توجيه البحث في مراحل مختلفة
مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة طنطا فكان نعم  سعد محمد إمام/ دألستاذي الفاضل 

 .الموجه، جزاهم اهلل  عني خير الجزاء، ومتعهم اهلل بوافر الصحة والعافيةالسند ونعم 
 
/ د.أوإنه لمن دواعي فخري وسروري أن يتفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها كل من  

جامعة المنصورة  -نولوجيا التعليم بكلية التربيةأستاذ ورئيس قسم تك عبد العزيز طلبه عبد الحميد
جامعة المنيا، فشكرًا لهما  -نولوجيا التعليم بكلية التربيةأستاذ ورئيس قسم تك نب محمد أمينزي/ د.وأ

 .علي قبول مناقشة هذا البحث جزاهم اهلل  عني خير الجزاء، ومتعهم اهلل بوافر الصحة والعافية
 

غويًا، وأتقدم بعظيم الشكر إلي زمالئي الذين ساعدوني في إجراء هذا البحث، ومراجعته ل     
 .أمل إسماعيل / شيماء وفيق واألستاذة/ صابر عالم واألستاذة/ وأخص األستاذ

 
كما أنحني احتراما وإجالاًل ألبي عرفانًا بفضله علي ما قدمه لي من عون ال نهائي والذي لواله  

 ما كنت علي ما أنا عليه اآلن، كما أتقدم بخالص الشكر ألمي وأخواتي علي تعاونهم وتشجيعهم لي
 .طوال فترة البحث



 ح

 

وختامًا أدعو اهلل عز وجل أن يكون هذا العمل بداية موفقة علي طريق البحث العلمي ويكون      
وال أجد أفضل ما أختم به سوي . فيه الخير والثواب للدين وللدنيا، وأن أكون وفقت فيما إليه قصدت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم:                  قول اهلل تعالي
 ُلوا ُسبَحاَنّك اَل عَلم لَنا إال ما َعلمَتنا إَنّك أنَت الَعليُم الحكيُم﴾﴿قَا

  ) آية سورة البقرة، (
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 مستخلص البحث
 داليا السيد المليجي الفقي: اسم الباحثة

     لمدمج في تنمية مهارات تصميم وإنتاج مشروعات إبتكارية فاعلية التعليم ا:  عنوان الرسالة
 .بالبرمجة الشيئية لدى طالب الصف االول الثانوي وعالقة ذلك بالدافعية لإلنجاز                  

 

يئية، وتنمية القدرات إلي تنمية مهارات تصميم وانتاج مشروعات البرمجة الش ف البحثهد
بإستخدام نموذج  لدي الطالب إلنجازنتاج، وزيادة دافعية اي التصميم واالفاإلبتكارية 

Haung&zhou ,2005) )لتصميم التعليم المدمج. 
من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة دفرة الثانوية عينة تطبيق البحث علي وقد تم 

إلي طالبًا وطالبة ، وتم تقسيمهم ( 17)المشتركة التابعه إلدارة شرق طنطا التعليمية، وعددهم
داخل حجرة )طالبًا وطالبة درسوا بالطريقة التقليدية ( 07)وعددهامجموعتين مجموعة ضابطة 

وكانت فتره  ،طالبًا وطالبة درسوا بطريقة التعليم المدمج ( 07)، واألخري تجريبية وعددها(الدراسة
ونهايه شهور بما يعادل ساعتين أسبوعيًا وفق الجدول الموضح به توقيت بدايه  0التدريب هى 

 .دراسة كل جزء من أجزاء المقرر بما يتضمنه من أنشطه 
 

اإلختبار التحصيلي المعرفي لقياس الجانب المعرفي : التالية وهي األدواتواستخدمت الباحثة 
المرتبط بمهارات تصميم وانتاج مشروعات البرمجة الشيئية، بطاقة مالحظة األداء المهاري ، 

ط بدافعية المتعلم النتاج مشروعات البرمجة، وبطاقة تقييم المنتج ومقياس دافعية اإلنجاز المرتب
 .االبتكاري لتقييم المشروعات التي ينتجها الطالب

 
فاعلية التعليم المدمج في تنمية التحصيل المعرفي واألداء  الدراسة إلي نتائج وقد توصلت 

تنمية اإلنتاج ، وكذلك (oop)المهاري لتنمية مهارات تصميم وإنتاج مشروعات البرمجه الشيئية
وجود عالقة كما توصلت الدراسة إلي . االبتكاري وزيادة دافعية االنجاز لدي طالب عينه البحث

ارتباطية موجبة ودالة بين درجات الطالب في االختبار التحصيلي، وبطاقة المالحظة، وبطاقة تقييم 
 .ب الصف االول الثانوىالمنتج ، ومقياس الدافعية لإلنجاز لطال
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 الصفحة الجدول
 07 ........................................... أدوات التقنية ونظريات التعلم( 1-7) جدول
 00 ................................................... طرق وخيارات التعلم( 1-1) جدول
 05 ........................................ خيارات الدمج في التعليم المدمج( 1-0) جدول

 01 ........... (Haung) هيكل التصميم الرئيسى لوحدة التصميم التعليمي ل( 1-0) جدول

 01 ............. اختالف نوع المقرر حسب نسبة المحتوي اإللكتروني المقدم( 1-5) جدول

 WaterFall Model ........................ 87مراحل حياة تطوير النظام ( 1-0) جدول

 777 ........................تعريف مبسط عن كل نظرية من نظريات الدافعية( 0-7) جدول
 710 .......................األهداف السلوكية لمقرر البرمجة الشيئية( 0-7) جدول
 707 ................................ م صالحيات مستخدمين موقع مودليتقس( 0-1) جدول
 700 .....................................مواعيد بداية ونهاية دراسة البرنامج (0-0) جدول
 755 ........................................ بعض تعديالت الساده المحكمين (0-0) جدول
 750 ....................................... مواصفات االختبار التحصيلي المعرفي( 0-5) جدول
 759 .................. معامل االتفاق بين المالحظين على أداء الطالب الثالث (0-0) جدول
 759 مهارات وأداءات بطاقة مالحظة أداء الطالب لمشروعات البرمجة الشيئية( 0-1) جدول
 707 ............................... ألبعاد واألوزان النسبية لبطاقة المالحظةا( 0-8) جدول
 700 معامل اتفاق المالحظين على ثالث مشروعات منتجة إبتكاريًا فى البرمجة ( 0-9) جدول
 700 ..محاور وبنود بطاقة تقييم المنتج اإلبتكاري لمشروعات البرمجة الشيئية( 0-77) جدول
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 الصفحة الجدول
 705 ................ طاقة تقييم اإلنتاج اإلبتكارياألبعاد واألوزان النسبية لب( 0-77) جدول
 700 ................... علي أبعاده التسعةإلنجازتوزيع فقرات مقياس دافع ا (0-71) جدول
 700 ....... يوضح معامل ثبات كل بعد من أبعاد مقياس دافع اإلنجاز التسعة( 0-70) جدول
 701 ...................................... حثيوضح التصميم التجريبي للب( 0-70) جدول
 708  لالختبار التحصيليفي القياس القبلي  نتائج داللة الفرق بين المجموعتين( 0-75) جدول
 709 .. داللة الفرق بين المجموعتين في القياس القبلي لبطاقة المالحظةنتائج ( 0-70) جدول
 717 .....لدافعية االنجاز جموعتين في القياس القبلينتائج داللة الفرق بين الم( 0-71) جدول
 711 ..................... مهام كل من المعلم والمتعلم أثناء دراسة البرنامج (0-78) جدول
 711 ......يوضح نسبة الدمج بين كل من التعليم التقليدي والتعلم اإللكتروني( 0 -79) جدول
 710 . ات التى استخدمتها الباحثة للمجموعة االتجريبيةيوضح اهم االستراتيجي( 0-17) جدول
   فى طالب الجات لداللة الفرق بين متوسطي در (ت) نتائج  إختبار (5 -7) جدول
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718 

 718 تحصيلال علي( التعليم المدمج)مستقلوحجم تأثيرالمتغير ال( η1)مربع إيتا ( 5-1) جدول
 طالب لألداء اللداللة الفرق بين متوسطي درجات ( ت) نتائج إختبار ( 5-0 ) جدول

 . الشيئية البرمجة  ات تصميم وإنتاج مشروعاتالمهاري المرتبط بمهار               
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  علي مهارات (م المدمجالتعلي)وحجم تأثير المتغيرالمستقل( η1)مربع إيتا ( 5-0) جدول
 التصميم واالنتاج              
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 فى مقياس  طالبالطي درجات لداللة الفرق بين متوس( ت) نتائج إختبار ( 5-5) جدول
 .دافع انجاز الطالب لمهارات تصميم وإنتاج مشروعات البرمجة              

785 

 علي الدافعية ( التعليم المدمج)مستقل الو حجم تأثير المتغير( η1)مربع إيتا ( 5-0) جدول
 لالنجاز              

780 

  لبطاقة تقييم  طالبالي درجات لداللة الفرق بين متوسط( ت) نتائج اختبار ( 5-1) جدول
 ..... المنتج االبتكاري والمتوسط االعتباري               

788 

علي االنتاج ( التعليم المدمج)تقل وحجم تأثير المتغير المس( η 1)مربع إيتا( 5-8) جدول
 االبتكاري

797 

 790 ........................... مصفوفة االرتباط بين متغيرات البحث التابعة( 5-9) جدول
 

 قائمة األشكال

 الصفحة الشكل  

 78 ......................للوصول للتعليم الُمدمج( ,1770Bersin) مراحل  (1-7) شكل

 17 ............................... للتعليم الُمدمج  (Bersin,2004)عريفت (1-1) شكل

 07 ..............................................إطار عمل التعليم المدمج  (1-0) شكل

 Blend of Learning Theories ............ 01نظريات التعليم الُمدمج   (1-0) شكل

 05 . تعلقة بإيجاد أنماط من الدمج تستفيد من نقاط القوة بكل بيئةالتحديات الم (1-5) شكل

 Frank,2002 ............................. 07وثيقة التصميم التعليمي ل ( 1-0) شكل

 07 ................................. مدخل الحديث والتحاور للتعليم الُمدمج (1-1) شكل
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 الصفحة الشكل

 00 .......... للتعليم الُمدمج' s Octagonal Framework Khanنموذج  (1-8) شكل

 07 .............................. نسب الدمج المختلفة لبيئة التعليم المدمج( 1-9) شكل

 15 .......................................... للتعليم المدمج  Larryتطبيق( 1-77) شكل

 80 ................................................. أكود المشروع بأكملة( 1-77) لشك
 80 ..................................................... اختبار المشروع( 1-71) شكل
 770 ......................................... المصطلحات الخاصة بالدافعية( 0-7) شكل
 777 .......................................... ............ نظريات الدافعية( 0-1) شكل
 770 .... التدرج الهرمي للحاجات طبقًا لنظرية ماســـــــــــلو( 0-0) شكل
 711 ......................... صور الباحثة مع عينة البحث بمعمل المدرسة( 0 -7) شكل

 google chrome ........... 707موقع  في المتصفح صفحة من صفحات ال (0-1) شكل

 Reload Editor .......................... 707الشاشة االفتتاحية لبرنامج 0( 0-0) شكل

 Reload Editor ........................ 707فتح مشروع جديد في برنامج ( 0-0) شكل

 New ...... 701من األمر  ADL SCORM 7.1 Packageاختيار المعيار ( 0-5) شكل

 701 ...................... به XMLإلضافة ملفات  Packageاختيار المجلد (0-0) شكل

 Import Resources .... 700إضافة محتوى على ملفات المشروع بنقر زر (0-1) شكل

 SCORM ..... 700اختيار الدرس المراد تحويلها لتكون متوافقة مع المعيار ( 0-8) شكل

 Reload Editor ..................... 700فة مجموعة محتوى لبرنامج إضا (0-9) شكل

 700 ........... "الدرس الرابع"إلى " Organization"تغيير اسم المجموعة  (0-77) شكل

 705 ............... نقل صفحات الموقع من لوح الموارد إلى لوحة المشروع(0-77) شكل
 705 ................................. فحات الموقعغيير اسم صفحة من صت(0 -71) شكل

 Zip Content Package . 705ضغط محتوى الدرس الرابع باختيار األمر (0-70) شكل

 700 ................ محتوى الوحدة الرابعة كما تظهر على الموقع التعليمي (0-70) شكل

 Moodle ................ 701ل تحرير إعدادات المقرر الدراسي في الموود(0-75) شكل

 701 ........................... نشاط يلي درس تعليمي على الموقع التعليمي(0-70) شكل
 708 .......................................... بنك األسئلة للموقع التعليمي( 0-71) شكل
 708 ............... ................................. منتدى النقاش بالموقع( 0-78) شكل
 709 ................................................ غرفة الدردشة بالموقع( 0-79) شكل
 757 .............................. الشاشة الرئيسية  لموقع البرمجة الشيئية( 0-17) شكل
 757 ............................................. شاشة مقرر البرمجه الشيئية0-17 شكل
 757 ................................................................ أجندة الموقع(  0-11) شكل
 757 ........................... قائمة بالمشتركين في مقرر البرمجة الشيئية (0-10) شكل
 751 .................................................... كتلة إدارة الموقع( 0-10 ) شكل
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 قائمة الرسوم التوضيحية
 

 الصفحة الرسم التوضيحي

 9 ............................................ التصميم التجريبي للبحث( 7-7)رسم توضيحي

 00 ..................... لتصميم التعليم الُمدمج  ODPإستراتيجية (  1-1)رسم توضيحي

 00 ............................. للتصميم التعليمي ADDIEنموذج ( 1-0)رسم توضيحي

 07 ..................... للتعليم الُمدمج(  Salmon,2004)  نموذج( 1-0)رسم توضيحي

 01 ..................... المدخل التتابعي للتعليم اإللكتروني الُمدمج( 1-5)رسم توضيحي

 05 .............. للتعليم الُمدمج( ,1775Haung & zhou)نموذج ( 1-0)ضيحيرسم تو

 Fernando,2005)) ................................ 01نموذج ( 1-1 )رسم توضيحي

 09 ........................خطوات نموذج مصطفى جودت صالح ( 1-8) رسم توضيحي
 57 ......... للتصميم التعليم الُمدمج( 1778)نموذج حمدي البيطار (1-9) رسم توضيحي

 51 .............................. (RIT) نموذج معهد روتشارد  (1-77) رسم توضيحي

 50 ............................... التفاعل في بيئة التعليم الُمدمج (1-77) رسم توضيحي
 10 ................................. نموذج الجزار لتعلم المهارة (1-71) رسم توضيحي

 87 ... لدورة حياة تطوير النظام( WaterFall Model) نموذج   (1-70) رسم توضيحي

 81 .............................................. خريطة التدفق (1- 70) رسم توضيحي

 7980Amabile, ...................... 99العملية االبتكارية عند  (0-7) رسم توضيحي

 777 .....................تاج مشروعات إبتكاريةالتصور المقترح إلن(0-1) رسم توضيحي
 770 ..........(الحاجة والدافع والباعث) العالقة بين المفاهيم الثالثة (0-0) رسم توضيحي
 775 .......... ..................................... دورة الدافعية(  0-0) رسم توضيحي
 707 ...... مستوى األداء العالي الستخدام مودل على النظام العالمي (0-7) رسم توضيحي
 701 .................. توزيع المحتوي علي مجموعة من الصفحات (0-1) رسم توضيحي
 708 .............................. التفاعل داخل بيئة التعليم المدمج( 0-0)ي رسم توضيح

 

 




