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he Effectiveness of Applying the Blended Learning Strategy through 

Blackboard in the Skills Development of the Electronic Programs 

Production, Patterns of Learning & Thinking and the Attitudes 

towards it among the Students of Faculty of Education 

  

Abstract: The current research aims to identify the effectiveness of 

applying the blended learning strategy through the Blackboard system and the 

trend towards it in developing skill of electronic programs production, patterns 

of learning, thinking and learning achievement among the students of 

kindergarten and special education, at Faculty of Education. 

To achieve this objective, the strategy was applied on teaching the 

computer skills course and the students’ performance was observed, through a 

card, to evaluate the skills of producing electronic programs. The Torrance test, 

concerning learning and thinking patterns, was applied (Torrance, 1982), in 

addition to an achievement test to measure the cognitive aspects in the content 

of the computer skills curriculum and the pre-measure and post-measure of the 

trend towards it, on a sample of (64) distributed as follows: (32) kindergarten 

students and (32) special education students. The experiment took 75 hours (12 

theoretical hours, 24 practical hours, and 15 hours for applying tests and pre & 

post measures)  

The research results showed the effectiveness of applying the blended 

learning strategy through the Blackboard system in developing the skill of 

producing electronic programs, learning and thinking patterns, improving 

learning achievement, and creating positive attitudes among the students 

towards interacting with the strategy. The study recommended the necessity to 

teach courses using e-learning strategies in university education, with the need 

to take into account the characteristics of the students. Besides, the Arab 

universities should provide smart classrooms to support and implement the 

Blended Learning model suitable for the Arab environment, and train the 

faculty members on the skills of the optimal use of interactive e-learning 

strategies. 

Keywords: Blended Learning, electronic programs production, learning and 

thinking patterns, Blackboard, learning achievement, trends. 
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 املمخص:

البالؾ عبر استراتيجية التعمـ المدمج  تطبيؽ  فاعميةالكشؼ عف  الحالي البحث استيدؼ    
لدي  ىاحو أنماط التعمـ والتفكير واالتجاه نانتاج البرامج اإللكترونية و ميارة بورد في تنمية 

، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ كمية التربيةالتربية الخاصة( ب -)رياض األطفاؿ طالبات 
مالحظة أداء الطالبات ببطاقة و ، ميارات الحاسب في التدريسمقرر تدريس ستراتيجية في اال

ألنماط التعمـ  Torranceتطبيؽ اختبار ، و لكترونيةاإل انتاج البرامج  اتلتقييـ ميار 
اختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المتضمنة و ،  Torrance (1982)يروالتفك

قبميًا وبعديًا عمى عينة ىا ، ومقياس االتجاه نحو ميارات الحاسب في التدريسبمحتوى مقرر 
طالبة 32) & ) رياض األطفاؿ تخصصطالبة  (32)موزعة عمى النحو التالي 64) قواميا )
ساعة  48 –ساعة نظري  12ساعة )( 75)رقت التجربة وقد استغالتربية الخاصة،  تخصص

، وأظيرت نتائج البحث (تطبيؽ االختبارات والمقاييس قبميًا وبعدياً ساعة  15 –طبيقات ت
انتاج البرامج  مياراتتنمية  البالؾ بورد فيعبر فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج 

، وتكويف اتجاىات ايجابية لدى تحصيؿ الدراسيتحسيف ال، و أنماط التعمـ والتفكيرو لكترونية اإل 
التعميمية  مقرراتال تدريسالبحث بضرورة  أوصىو  ستراتيجية.الالطالبات نحو التفاعؿ مع ا

التعميـ الجامعي مع ضرورة مراعاة مع استخداـ أنظمتو بلكتروني اإل باستراتيجيات التعمـ 
 وفير قاعات الكترونية/ ذكيةتبادر الجامعات العربية بت الطمبة، والعمؿ عمى خصائص

(Smart Class)  نمط التعمـ المدمج  وتطبيؽلدعـBlended Learning  الذي يتناسب
الستراتيجيات ة التدريس عمى ميارات االستخداـ األمثؿ ئتدريب أعضاء ىي، و مع البيئة العربية

 التفاعمية.لكتروني اإل  التعمـ

 

أنماط التعمـ والتفكير، البالؾ بورد، ، لكترونيةاإل ج البرامالتعمـ المدمج،  :المفتاحيةالكممات 
 التحصيؿ الدراسي، االتجاىات.
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 وــكدوُ:

بشكؿ متزايد لمقيود االجتماعية واالقتصادية عمى قطاعات  اإللكتروني قد دعا التحوؿ
التعميـ العالي في السنوات األخيرة إلى المزيد مف المرونة في تجربة تعمـ الطالب داخؿ وخارج 

ولتحقيؽ ىذه الغاية، تـ تنفيذ مبادرة التعمـ المدمج في محاولة لتوفير دعـ  الفصؿ الدراسي.
ومرونة أكبر لمطالب يتوافؽ مع ىدؼ الجامعة المتمثؿ في توفير التعميـ  ،تعميمي أفضؿ

ومنيا؛  احدى استراتيجيات التعمـ اإللكتروني استخداـإلى أدى  والتعمـ عبر اإلنترنت، مما
األمر الذي انعكس عمى ؛ البالؾ بوردعبر   Blended Learningجية التعمـ المدمجإستراتي
  .بالجامعة لكترونيةاإل ية التعميم اإلستراتيجيات تطوير
التعميـ الجامعي بالمتعمميف  تزايد أعداداإلقباؿ المتزايد عمى التعمـ اإللكتروني و في ظؿ و 

 ,Xie & Zhong قصودةاعمية المالتطبيقات التف ريتوف إلىالحاجة ماسَّة أصبحت 
تسيـ في تفاعمية  إلكترونيةبدائؿ ونظـ نقؿ وال تتـ ىذه التطبيقات دوف وجود ، (2012)

 فرصإتاحة بالتعمـ مخرجات في تحسيف  ه، وتساعدمتعمـالتحسيف وارتقاء ألداء المعمـ و 
 Wei & Chin-Yun, (2013) المعرفيالمحتوى  تطبيقاتمع لممتعمـ المشاركة االيجابية 

لكترونية ستراتيجيات التعميمية اإل الواعتمادًا عمى ذلؾ ظيرت مجموعة مف الممارسات وا
ونشاطاتو في   Centered-learnerالمتعمـ تمحورت حوؿاألخرى في التعميـ الجامعي 

 . (Ying & Yang, 2017)المعرفي والمياري  هبناء
التػي انتشػرت لكترونػي اإل ات الػتعمـ اسػتراتيجيبػرز مػف أالتعمـ المدمج استراتيجية عد تو  
الجػامعي وخاصػة فػي الػدوؿ المتقدمػة، حيػث في معظـ مؤسسات التعمػيـ األعواـ األخيرة خالؿ 
اكساب الميارات المعرفيػة في  ساىمتالتعمـ المدمج استراتيجية  أف (Thomas, 2009) أكد

أف أثبتػت ( Cuthell, 2004)دراسػة كذلؾ و ، والتطبيقية لمغة االنجميزية لطالب التعميـ العالي
وأف  داخػؿ وخػارج قاعػات الػدرسقادرة عمػى حػؿ العديػد مػف المشػاكؿ  تقنيات التعمـ اإللكتروني

بػنف يكػوف سػم  لمػتعمـ وت، لمػتعمـ المػدمج جػزء مكمػؿ لػولػذي يػديره المعمػـ التدريس التقميدي ا
مػف ممقػف ؿ دور المعمػـ حواآلخريف )التعمـ التعاوني(، وت، وتعزيز تفاعالت المتعمميف مع فردًيا
 Trukhacheva دمج التعميـ اإللكتروني في التعميـ الجامعيويمكف  ،لمتعمـ ميسر ومقّيـإلى 

& Pupyrev, (2012)  الػتعمـ فػي بيئػات التعمػيـ  تحسػيفلالبالؾ بورد  نظاـ توظيؼ كما أف
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مشػكالت الاجيػة مو و ، بػالوطف العربػيالسائد في معظـ القاعات الدراسػية النمط ، وىو الجماعي
  .المتزايدة مف المتعمميف عدادلألـ يتعمالناجمة عف ال

طبيعة و التعمـ المدمج استراتيجية فاعمية  الدراسات السابقة العديد مفنتائج  تناولتو 
سواء مف ناحية تحسيف أداء المعمـ مف خالليا،  التي تعرضلكترونية اإل البرامج أنظمة 

مشاركة الطالب في عممية التعمـ وزيادة أو مف خالؿ  ،وممارساتو داخؿ القاعات الدراسية
التفاعؿ زيادة  إلى Kleinveldt et al. (2016)كؿ مف  أشار، و يـ المعرفيتحصيم

االجتماعي بيف المتعمميف خالؿ ما تقدمو مف برامج تفاعمية تعتمد عمى ايجابيو الطالب 
داخؿ  البالؾ بوردعبر لمدمج التعمـ ا تطبيؽ استراتيجيةأف و  وممارساتو لمتعمـ المدمج.

  .التشاركيالتعاوني/  التعمـ اإللكتروني يسيـ في تفعيؿ القاعات الدراسية
أف استخداـ استراتيجية التعمـ المدمج يجذب  Bortolotti et al. (2010) كما بيف

الدراسي  المحتوىالمتعمميف نحو التعمـ، وتفيد في إعطاء المعمـ صورة واضحة عف عناصر 
البالؾ بورد وخاصة عندما تكوف مدعومة بتكميفات وممارسات تعميمية عبر اتو ومكون

 وتدريبية لمطالب في شكؿ فردي أو تعاوني.
البالؾ بورد في عبر استراتيجية التعمـ المدمج  فوائد Buhaichuk (2016) وناقش

ؿ ووضعيا ضمف قائمة التوجيات المستقبمية وضمف مستجدات المستقب القاعات الدراسية
 لكترونية.لمتطبيقات التعميمية اإل 

جعمت  يةفي العممية التعميمالتعمـ المدمج استراتيجية  تطبيؽإلى أف   Liu (2016)أكدو 
سـو الصور والر برامج تعميمية مدعومة ب عرض إلمكانيةوذلؾ  ،أكثر فعاليةالدراسية الفصوؿ 

 ستخداـبايا لتفاعؿ معمميف اتعالفرصة لمم إتاحةالثابتة والمتحركة بصورة مباشرة عمييا مع 
أثناء عممية  وتشغيؿ الممفات والبرامج وتحريؾ النوافذ لفت   Mouseالػ بداًل مف حاسة الممس

 .المدمجالتعمـ مياـ وممارسات وكميا تدخؿ ضمف  العرض
 نظمةحد األ البالؾ بورد كننظاـ أف استخدـ   Alhussain (2017)دراسة وأثبتت

ف الدراسات كما بيَّنت نتائج العديد م .فاعمية يساعد عمى بقاء أثر التعمـتال الكترونية تعميميةال
-Stal & Paliwodaودراسة  .Torrisi (2010)، Tan & Neo (2015)كدراسة 

Pękosz (2012)   نحو استخداـ قوية المعمميف أبدوا اتجاىات إيجابية و  المتعمميفأف
التفاعؿ والتعاوف داخؿ  رؾ بورد التي توفالبال  نظاـورضاىـ عف  ،تعمميـفي التعمـ المدمج 
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ومقاطع  رسـوالصور و المعمومات و ال تقديـية ، إضافة إلى إمكانوخارجيا القاعات الدراسية
أف استخداميا في التدريس و  ف إضافة التعميقات والمالحظات،م المتعمميفتمكف و  ،الفيديو

 .ورىـ بالمتعة التعميميةوشعانتباىيـ  جذبتو زيد مف تركيزىـ، تو ىـ يساعد عمى تحفيز 
 اسػػتراتيجيةفاعميػػة اسػػتخداـ   Byrka (2017)الدراسػػة التػػي قامػػت بيػػانتػػائج  وأثبتػػت

أنشػػطة و تقػػديـ المحتػػوى، مػػف خػػالؿ البػرامج التعميميػػة  إنتػػاجفػػي تنميػػة ميػػارات الػتعمـ المػػدمج 
فػػي ضػػوء  ممػػيفوالمدمجػػة لممعتػػدريب التقميديػػة البػػرامج ل المػػواد، والقػػدرات المطموبػػةو تعمـ، المػػ

 لممعممػيفرغبػة الشػديدة الإلػى  Cai  et al. (2015)  ةأشػارت دراسػو التدريبيػة.  االحتياجػات
عود بػػالنفع عمػػػى تطػػوير أدائيػػػـ داخػػؿ البيئػػػات يالعتقػػػادىـ بننػػو سػػػالػػػتعمـ المػػدمج سػػتخداـ ال

ميػارات  ، ودعػـ الػتعمـ، وتعزيػزمحتوىقديـ الاالتصاالت لتتكنولوجيا المعمومات و مع ، التعميمية
السػػػتراتيجيات الػػػتعمـ  التحسػػػيف المسػػػتمرو تحقيػػػؽ األىػػػداؼ األوليػػػة و الطػػػالب فػػػي الكمبيػػػوتر. 

 .المدمج
في تنمية التعمـ المدمج ستخداـ فاعمية اعمى  Mark et al. (2011)دراسة وأكدت 

ج وذلؾ مقارنة بنتائدى طالب المجموعة التجريبية، التحصيؿ الدراسي في المغة االنجميزية ل
       .بالطريقة التقميدية مجموعة الضابطة التي درستال

آراء الطالب عمى وحدة التعمـ التي تـ   Pombo el al. (2010)دراسةوتناولت 
نمط و  في جامعة أفيروعبر البالؾ بورد  باستخداـ استراتيجية التعمـ المدمجتطويرىا وعرضيا 

نتائج  . وأظيرتانتاج البرامج اإللكترونية وعالقتيا بتنمية ميارات ،القوائـ في الوسائؿ الفائقة
وأكد  .الدراسة آثار عممية تصميـ األنشطة التعاونية والتقييـ المبتكر في بيئات التعمـ المختمط

(Cuthell, 2006)  في تحسف  استخداـ استراتيجية التعمـ المدمجالتنثير اإليجابي الستخداـ
 .لكترونياإل ات التعمـ تيجياتوظيؼ استر  وخاصة عند اعتماد برامجيا عمى أداء المعمميف

القائـ عمى التعمـ المدمج وتقويـ نظاـ  تطويرنموذج تعميمي ل  Lin-na (2012)تبنىو 
في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات مف خالؿ  الطالب وى تحصيؿتحسيف مست أسيـ في االنترنت

مى قدرات طالب الكميات في تعمـ ىندسة الكمبيوتر، حيث يؤثر تدريسيـ العممي تنثيرًا مباشرًا ع
عمى أساس  اتـ تطويرى التي التعمـ المدمج استراتيجيةفي حيف أف  تطبيقات الكمبيوتر.

 بؿالتعميـ عبر اإلنترنت، ال يجمع فقط بيف مزايا التدريس التقميدي والتعميـ القائـ عمى الويب، 
ؿ الجمع بيف ميزات تطبيؽ نموذج التعميـ المدمج وكيفية تصميـ النشاط التعميمي مف خال 
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وكشفت . التعمـ المدمج أثناء عممية تدريس ىندسة الكمبيوتر في الكميات العميا استراتيجية
 المدمجتوفير استراتيجيات التعمـ  إمكانية عف Kanuka & Rourke (2013)ة ػدراس

لالزمة المصممة لمساعدة األكاديمييف في قطاع التعميـ العالي بالمعرفة والميارات والقدرات ا
 تنميةو  لمتدريس الفعاؿ مع التكنولوجيا كاف وال يزاؿ يمثؿ تحدًيا لممراكز التعميمية في كندا

مف خالؿ البرامج التعميمية المقدمة  (Metacognition) ةالمعرفي ما وراءميارات التفكير 
  . بالؾ بوردالعبر 

مف المتعمـ خصائص و توظيؼ طاقات وقدرات متنوعة ل نوافذالتعمـ المدمج  ستراتيجيةوال
 متعددة مرتكزة عمى فعالية المتعمميفوسائط خالؿ خصائصيا الفريدة وما تقدمة مف 

عادة تفكير و  وايجابيتيـ يمكف أف  عمى حد سواء األيسرو  األيمف نمطي التفكير يتمتع بو لما ىـا 
وقد  ،Van Niekerk & Webb (2016) معاً  النمطيفخصائص  برزأمف تكوف 

 مميزات استراتيجية التعمـ المدمجظيؼ ضرورة تو  عمى ،Cunningham (2003)أكد
فاستراتيجية التعمـ ، وعمى ذلؾ أنماط التعمـ والتفكير لتنميةالتعميمية الممارسات لتطوير 

 تعميمية متنوعة تتناسب مع أنماط التعمـ والتفكير المختمفة لمطالب بيئاتبرامج و المدمج تقدـ 
Li et al. (1994)  المتعمميف يعانوف مف صعوبات شديدة في تعمميـ نتيجة فكثير مف

إجبارىـ عمى التعمـ تحت ظروؼ مغايرة ألساليب تعمميـ، ولذلؾ فتبدو البرامج التعميمية 
لكترونية وقدرتيا عمى التنوع في عرض مفردات المحتوي لممواد الدراسية عبر عناصر اإل 

بالعمميات المنطقية والمفظية و ج؛ لتعمـ المدماووسائط متعددة وما توظفو استراتيجية 
والتحميمية عمى حساب العمميات المكانية والبصرية غير المفظية، ومف ثـ االىتماـ بالمتعمميف 

ىماؿ مقصود لمطاقات الفكرية لمطالب مف ذوي سيادة   النمطذوي سيادة النمط األيسر، وا 
وظائؼ ب تيتـية التي التعميم اإلستراتيجياتوأف ، Sternberg & Zhang (2014) األيمف

وىو ما  معًا تعتبر أكثر إفادة وفاعمية في عممية التعمـ)األيمف واأليسر(  أنماط التعمـ والتفكير
التعمـ  مدعومة باستراتيجيةبالؾ بورد العبر تقدـ  أفيتوفر في البرامج التي يمكف 

 -صوص وتقديـ المحتوى التعميمي بواسطة الكمبيوتر )الن . Gwynne (2004)المدمج
 الجمع بينيما( عمى أداء الميمات المعرفية فقط. -الرسـو والصور 

نمطي التفكير األيمف تشغيؿ كؿ  بضرورة Müller (2006) ت نتائج دراسةوأوص
ه مف خصائص تسيـ في ما توفر ، و استخداـ البرامج التعميمية السمعية والبصريةو  واأليسر معاً 
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النمطيف )األيمف واأليسر( تكامؿ بيف  Vlachos et al. (2013)أثبتت دراسة  وقد .تنميتيا
فعالية  إلى Roaten (2011) ، وأشارت نتائجHemisphericity لمتعمـ والتفكير

 .الحاسوبباستخداـ  إستراتيجية
طالبات كمية التربية تاج البرامج اإللكترونية ميارات ان تنميةمما تقدـ نستخمص ضرورة 

، وضرورة أنماط التعمـ والتفكير لتكامؿواالتجاىات الالزمة ارات بالمعمومات والمي وتزويدىف
البالؾ عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج تطوير نظـ التعميـ الجامعي، واستراتيجياتو؛ و 

الفروؽ الفردية بيف  تواجوحيث تقدـ مفردات وأنشطة تعميمية/ تعممية تفاعمية  .بورد
 وىو ما يعرؼ بالعمميات الكمية في التعميـ.، أنماط التعمـالمتعمميف في تفضيؿ أحد 

 وشهمُ البشح:

وفي ضوء نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث، ومف خػالؿ تػدريس الباحػث لمقػرر ميػارات 
التػدريس ليػا، باإلضػافة  الحاسب في التدريس لمدة ثالث سنوات وتنواع التخصصات التػي يػتـ

توصػػؿ الباحػػث الػػى الؿ األعػػواـ الػػثالث إلػػى ضػػعؼ نتػػائج اختبػػارت المقػػرر والتػػي تػػـ تتبعيػػا خػػ
مشكمة تواجو الطالبات وبصفة خاصة شعبتي رياض األطفاؿ والتربية الخاصػة فػي انتػاج  وجود

، ممػا (Word- Excel- PwoerPoint)البػرامج االلكترونيػة لمخرجػات الػتعمـ فػي المقػرر 
اللكترونػػي الكسػػاب سػػاىـ فػػي البحػػث عػػف اسػػتراتيجية تجمػػع بػػيف الطريقػػة التقميديػػة والػػتعمـ ا

الطالبػػات ميػػارات انتػػاج البػػرامج االلكترونيػػة ودراسػػة تنثيرىػػا عمػػى نمػػط الػػتعمـ والتفكيػػر لػػدى 
التوجيػػات التربويػػة التػػي تؤكػػد  عرفػػي، وتحديػػد اتجاىػػاتيف نحوىػػا فػػيالطالبػػات وتحصػػيميف الم

منيػػوض ل لكترونيػػةاإل توظيػػؼ التكنولوجيػػة التعميميػػة بعمػػى ضػػرورة تطػػوير التعمػػيـ الجػػامعي 
كمػػا يعػػد ىػػذا ، دريس المقػػررات الدراسػػية الجامعيػػة، لطػػالب وطالبػػات كميػػات التربيػػةبمسػػتوى تػػ

 .Sheffield et al البحث اسػتجابة لمتوصػيات التػي نػادت بيػا العديػد مػف الدراسػات كدراسػة
 Sánchez et al. (2014)ودراسػة  Rossiter & Day (2016)ودراسػة  (2015)

لكترونػي اإل لدراسات والبحوث حوؿ جػدوى تطبيػؽ اسػتراتيجيات الػتعمـ بضرورة إجراء مزيد مف ا
 البالؾ بورد.عبر 

 تنميػػةفػػي الػػبالؾ بػورد، عبػر ويسػتيدؼ البحػػث الحػالي تطبيػػؽ اسػتراتيجية الػػتعمـ المػػدمج 
. وعمػػى نحػػو أكثػػر ىػػاواالتجػػاه نحو أنمػػاط الػػتعمـ والتفكيػػر و لكترونيػػة اإل انتػػاج البػػرامج  ميػػارات

 بحث الحالي يحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:تحديدًا فإف ال
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انتاج ميارات  في تنمية بورد البالؾ عبر المدمج تطبيؽ استراتيجية التعمـ فاعميةما 
 كمية التربية؟ طالبات أنماط التعمـ، والتفكير واالتجاه نحوىا لديو  البرامج اإللكترونية

 ية:ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التال .2
البالؾ بورد في تنمية عبر ما التصميـ التعميمي لتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج  .8

 أنماط التعمـ والتفكير واالتجاه نحوىا؟و لكترونية اإل انتاج البرامج ميارات 
ما ميارات انتاج البرامج اإللكترونية الواجب تنميتيا لدى طالبات كمية التربية )رياض  .2

 (؟التربية الخاصة-األطفاؿ
في تنمية ميارات انتاج البالؾ بورد عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج  ما فاعمية .2

في  التربية الخاصة( -لدي طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ  البرامج اإللكترونية
 ؟مقرر ميارات الحاسب في التدريس

ة الجوانب في تنميالبالؾ بورد عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج ما فاعمية  .5
في مقرر  التربية الخاصة( -لدي طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ  المعرفية

 ؟ميارات الحاسب في التدريس
أنماط التعمـ في تنمية البالؾ بورد عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج ما فاعمية  .6

ة التربية لدي طالبات كميالنمط المتكامؿ(  -النمط اليسر -والتفكير )النمط األيمف 
 التربية الخاصة(؟ -)رياض األطفاؿ 

 نحوىا االتجاهفي تنمية البالؾ بورد عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج ما فاعمية  .7
 التربية الخاصة(؟ -لدى طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ 

  لإلجابة عف أسئمة البحث تـ صياغة الفروض التالية: فزوض البشح:
( بيف α=0.05توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) الالفرض األوؿ: 

عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج  وبعد قبؿ بطاقة المالحظةدرجات  اتمتوسط
لدى طالبات كمية التربية )رياض  لكترونيةانتاج البرامج اإل  اتفي ميار  بورد البالؾ

 .ي التدريسلمقرر ميارات الحاسب ف التربية الخاصة( –األطفاؿ 
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( بيف متوسطات α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) :الثانيالفرض 
تطبيؽ استراتيجية لميارات الحاسب في التدريس قبؿ وبعد  المعرفيدرجات االختبار 
التربية -البالؾ بورد لدي طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿعبر التعمـ المدمج 

 .الخاصة(
بيف  (α=0.05) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ال :الثالثالفرض 
النمط -النمط اليسر-أنماط التعمـ والتفكير )النمط األيمفمقياس درجات  اتمتوسط

البالؾ بورد لدي طالبات كمية عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج  قبؿ وبعدالمتكامؿ( 
 .التربية الخاصة(-التربية )رياض األطفاؿ

 الفروض التالية:و نويتفرع م
درجات  اتبيف متوسط (α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) - أ

-)رياض األطفاؿ طالباتالتعمـ والتفكير في التطبيقيف القبمي والبعدي ل مقياس أنماط
 األيمف.  النمط فالتربية الخاصة( نمط تعممي

اختبار درجات  اتتوسطبيف م (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  - ب
التربية  -لطالبات )رياض األطفاؿ  في التطبيقيف القبمي والبعدي نماط التعمـ والتفكيرأ

 .األيسر النمطتعمميف نمط الخاصة( 
اختبار درجات  اتبيف متوسط (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  - ت

التربية -البات )رياض األطفاؿلطأنماط التعمـ والتفكير في التطبيقيف القبمي والبعدي 
 .المتكامؿتعمميف نمط  الخاصة(

بيف متوسطات  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  :الرابعالفرض 
التطبيقيف في البالؾ بورد عبر التعمـ المدمج استراتيجة مقياس االتجاه نحو درجات 

 .عينة البحث ة(التربية الخاص -)رياض األطفاؿ  لطالبات القبمي والبعدي
 البحث الحالي الى ما يمي:ييدؼ  أِداف البشح:

 -Word- Excel)في  لكترونيةاإل تحديد قائمة بميارات انتاج البرامج  -
PwoerPoint). 
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البالؾ بورد في تنمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر التحقؽ مف فاعمية  -
 –التربية )رياض األطفاؿ انتاج البرامج اإللكترونية لدى طالبات كمية  ميارات

 التربية الخاصة(.
البالؾ بورد في زيادة عبر الكشؼ عف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج  -

التربية  –التحصيؿ الدراسي لدى طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ 
 الخاصة(.

البالؾ بورد في عبر فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج  الكشؼ عف -
التربية  –نماط التعمـ والتفكير لدى طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ ة أتنمي

 الخاصة(.
البالؾ بورد في تنمية عبر التحقؽ مف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج  -

 التربية الخاصة(. –االتجاه نحوىا لدى طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ 
 حث فيما يمي:تتض  أىمية ىذا الب أِىًُ البشح:

عبر تنفيذ وتفعيؿ استراتيجية التعمـ المدمج في أف تفيد نتائج ىذه الدراسة مف يتوقع  .2
 .في تدريس مقررات برامج الجامعةنظاـ البالؾ بورد 

والتفكير لدى طالبات كمية تحوؿ في طريقة التعمـ تسيـ نتائج ىذه الدراسة في  .8
 .إلى تكامؿ بيف النمط األيمف واأليسرمف سيطرة أحد أنماط التعمـ والتفكير  التربية

التي تنمي التفكير مف البرامج التعميمية المقررات و تصميـ تفيد نتائج الدراسة في  .2
 عبر البالؾ بورد.التعمـ المدمج  خالؿ استراتيجية 

مف خالؿ ممارسة تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس تساعد نتائج ىذه الدراسة في  .2
 .التعمـ االلكترونيالتدريس باستراتيجيات 

 عمـ التقميدي لمزج بيف التنتائج الدراسة في اجراء المزيد مف البحوث تتضمف اقتراح ت .5
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 اقتصر البحث الحالي عمى: سدود البشح:
رات الحاسب في التدريس ميا( لمقرر Word- Excel –Pwoerpointوحدات ) -

فصؿ الدراسي الثاني لم - التربية الخاصة( بكمية التربية -)رياض األطفاؿ  لطالبات
2017. 

التربية  -)رياض األطفاؿ -ة التربية بكمي الخامسعينة مف طالبات المستوى  -
( قسمت إلى مجموعتيف وفقًا لمتخصص وعدد كؿ مجموعة 64الخاصة( وعددىا )

 ( طالبة.32)
 النمط المتكامؿ(. -النمط األيمف  -أنماط التعمـ والتفكير )النمط األيسر  -
 -رسـو ثابتة  -مؤثرات صوتية  -صوت  -بالؾ بورد )نصوص ال أدوات توظيؼ -

 واجبات( أثناء تنفيذ التجربة. -أنشطة  -ميؿ  -رسـو متحركة 
 وٍّر البشح: 

متغيراتيا و  Systems Researches بحوث منظوماتب بحوث تكنولوجيا التعميـ ترتبط
منيج النظـ ليشتمؿ استخداـ اعتمد البحث الحالي عمى و باألبعاد المختمفة لمعممية التعميمية، 

 كؿ مف المنيجيف التالييف: 
المحتػػوى المعرفػػي لمقػػرر ميػػارات المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي، وتػػـ اسػػتخدامو فػػي بنػػاء  . أ

الػػبالؾ بػػورد، وكػػذلؾ عنػػد عبػػر وتطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المػػدمج  الحاسػػب فػػي التػػدريس
 تصميـ أدوات البحث.

ـ التجريبي ذي المجموعة التجريبية الواحدة المنيج التجريبي المعتمد عمى التصمي . ب
أثر تطبيؽ  لمتحقؽ مف. Pre -Post Test one Group Design المعروؼ بػ 

لكترونية اإل انتاج البرامج  اتفي تنمية ميار البالؾ بورد عبر استراتيجية التعمـ المدمج 
 االتجاه نحوىا.التفكير و أنماط التعمـ و و 

 وكايًط األداء)أدوات البشح(: 

 اعتمد البحث الحالي عمى األدوات التالية:        
 )إعداد الباحث(.لكترونية اإل انتاج البرامج  بطاقة مالحظة لقياس ميارات . أ
 اختبار تحصيمي في محتوى مقرر ميارات الحاسب في التدريس )إعداد الباحث(. . ب
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  Fitzgerald & Hattie (1983)اختبار تورانس ألنماط التعمـ والتفكيرج. 
 إعداد الباحث(.يؽ استراتيجية التعمـ المدمج )مقياس االتجاه نحو تطبد. 

 وصطمشات البشح:

  :وّارَ اٌتاز الرباور اإللهرتوًٌُ .1
مف انتاج  كف الطالباتىى مجموعة مف األداءات التطبيقية التي تم التعزيف اإلدزائٌ:

القائـ  ((Microsoft Office: Wored- Excel- PowerPointمج اإللكتروني البرا
 عمى الويب بنقؿ جيد ووقت وتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا.

 Blended learning strategyاصرتاتًذًُ التعمي املدور:  .2

استخداـ خبرات التعمـ عبر اإلنترنت عند استراتيجية التعمـ المدمج " التعزيف اإلدزائٌ:
الفصؿ الدراسي داخؿ  ررتعمـ مقعمى سبيؿ المثاؿ، قد يحضر الطالب  ".تدريس مقرر لمطالب

عبر اإلنترنت خارج الفصؿ  لممقرريكمؿ أيضًا بشكؿ مستقؿ  وقد، أو خارجو التقميدي
الدراسي. في ىذه الحالة، قد يتـ استبداؿ أو استيفاء الوقت داخؿ الفصؿ بتجارب التعمـ عبر 

 -لصؼ عبر اإلنترنت مثمما يفعموف في ا وعاتاإلنترنت، ويتعمـ الطالب حوؿ نفس المواض
 .أي أف خبرات التعمـ عبر اإلنترنت سوؼ تكوف متوازية ومكممة لبعضيا البعض

 ٌظاً البالك بىرد:  .3
التدريس الدخوؿ إلى  ىيئة وأعضاء البيتي  لمطنظاـ ىو البالؾ بورد  التعزيف اإلدزائٌ:

عمى النظاـ األكاديمي، ومف خاللو  ـالمسجمة ليالدراسية نسخة إلكترونية مف المقررات 
حزمة  في بيئة الكترونية آمنة تحتوي عمىيستطيع عضو ىيئة التدريس التفاعؿ مع الطالب 

تاحتو لمطالبو رفع المحتوى وتنظيمو : مف األدوات منيا عمى والواجبات  ،تصميـ االختبارات، ا 
تاحتيا وتصحيحيا إلكترونياً   واإلطالع عمى تقاريروالميالت، ، إنشاء المنتديات والمدونات، وا 

نظاـ بالبالؾ بورد مرتبط ونظاـ التفاعؿ مع المحتوى. و ب النشطيف والطالب المتعثريف الطال
 ...الخ.الفصوؿ اإلفتراضية، نظاـ الرسائؿ النصية القصيرة
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  Styl of Learning and Thinkingأمناط التعمي والتفهري:  .4
تخدمو في المواقؼ أنماط التعمـ تمثؿ األسموب الذي يفضمو المتعمـ، ويس التعزيف اإلدزائٌ:

أنماط استخداـ أحد وبو تتـ معالجة المعمومات والبيانات وترميزىا وتخزينيا واسترجاعيا ب
  معًا في حالة النمط المتكامؿ كالىما، أو التعمـ والتفكير

 Right-Hemisphereالٍىط األميَ:   . أ
عماؿ غير المنتيية، األ لممتعمـ ىو ما يفضمو في التعامؿ معالنمط األيمف  التعزيف اإلدزائٌ:

األفكار العامة  وتحديداالستكشاؼ واإلبداع عف طريؽ استرجاع المعمومات المكانية  مف خالؿ
 .لحؿ المشكالتفكار بطريقة حدسية األإنتاج  فيتساعده  التي التي توض  العالقات 

 Hemisphere Left-الٍىط األيضز:  . ب

األعماؿ المنظمة المخططة والتي  و فيفضميما ىو لممتعمـ النمط األيسر  التعزيف اإلدزائٌ:
االكتشاؼ المنظـ المتدرج عف طريؽ تذكر المعمومات بطريقة لفظيو لكي يجد  مفمكنو ت

ستكشاؼ بطريقة منطقية االالحقائؽ، ويرتب األفكار في صورة خطية تمكنو مف التوصؿ إلى 
 .لحؿ المشكالت

   Dominant-Hemisphere ز. الٍىط املتهاون )التهاومٌ(:
  Özgen et al. (2011) وفييا يتساوى استخداـ وظائؼ النمطيف األيمف واأليسر

يقصد بالنمط المتكامؿ "تكامؿ وظائؼ النمط األيمف مع وظائؼ النط  التعزيف اإلدزائٌ:
 . األيسر ليصب  نمط متكامؿ"

 Attitude االجتاه: .5
و ضد الموضػػوع السيكولوجي استجابة انفعالية محددة بالموافقة مع أ"يعرؼ االتجاه بننو 

طريقة مستقرة في التفكير أو  "معبرًا عنيا بحبو أو بكراىية أو بإيجابية أو سمبية تجاىو
 Wilczenski (1992)الشعور بشيء ما 

 اإلطار الٍظزٍ

 اصرتاتًذًُ التعمي املدور:

ؤثر مف أىـ التحديات التي واجيت البحث التربوي فػي السػنوات األخيػرة ىػو معرفػة كيػؼ تػ
تخدميا المعممػوف عمػى تعمػـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واسػتراتيجيات التػدريس التػي يسػ
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وجود إجراءات تربوية مستمرة تسم  بػدمج تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت مػع  في، الطالب
، واليػدؼ مػف ذلػؾ ىػو إدراؾ أف الطػالب لػدييـ الػتعمـ اليػاـ المػدمجالتعمـ و التدريس التقميدي، 

الػػػذي يحققونػػػو واسػػػتراتيجيات التػػػدريس المسػػػتخدمة مػػػف قبػػػؿ معممػػػييـ فػػػي ىػػػذا النػػػوع مػػػف 
مي المرتفػع فػي ياألساليب. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ، تـ تصميـ وتوسيع نطاؽ مقياس اإلدراؾ التعم

، والػػذي أظيػػر خصػػائص سػػيكومترية كافيػػة، ممػػا يسػػم   (.S.L.P.S.B.L) المػػدمجالػػتعمـ 
 Carranza Alcantar & Caldera Montes (2018) اعتبارىا صالحة وموثوقة

وتعتبػػػر اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المػػػدمج، ىػػػي اسػػػتراتيجية تطبػػػؽ باسػػػتخداـ االنترنػػػت، لنقػػػؿ 
المحتػوى والواجبػػات واألنشػطة لمطػػالب ومػع ظيػػور مفػاىيـ الػػتعمـ االفتراضػي والتطػػور السػػريع 

ور الجيػؿ الجديػػد مػف أنظمػػة فػي أجيػزة الكمبيػػوتر؛ جػاءت األفكػار اإلبداعيػػة لتسػاعد عمػػى ظيػ
التعمـ اإللكتروني )الػبالؾ بػورد( وجعمػو واقػع نممسػو ونتعػايش معػو بعػد أف كانػت مجػرد أحػالـ 

 Ige & Hlalele (2017) ونماذج لمفيـو غير واقعي
الػبالؾ بػورد نقمػو جوىريػة لمفيػـو الػتعمـ التقميػدي. فباإلضػافة عبػر ويعتبر التعمـ المػدمج 

نظاـ البالؾ بورد خصائص غير محػدودة، مثػؿ: الكتابػة والرسػـ بػؿ حتػى  إلى استخداماتو أتاح
دراج الكائنات الرسومية، ومقاطع الصوت والفيديو وتقييـ الطػالب والتفاعػؿ عػف طريػؽ الميػؿ  وا 

 Byndasومتابعة التقدـ الذي يحرزه كؿ طالب باإلضافة إلى األدوات األخػرى غيػر المحػدودة 
(2017) 

 لبالك بىرد:اعرب  التعمي املدور

فػػي الموقػػؼ  ينظػػر إلػػى الػػتعمـ المػػدمج بننػػو اسػػتراتيجية تعتمػػد عمػػي إيجابيػػة المػػتعمـ
تيػدؼ  التعميمي عبر االنترنت، وتشمؿ جميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسػية التػي

إلي تفعيؿ دور المتعمـ وتعظيمو بمساعدة المعمػـ، حيػث يػتـ الػتعمـ مػف خػالؿ العمػؿ والبحػث 
تجريب، واعتماد المتعمـ عمي ذاتػو فػي بنػاء المعػارؼ واكتسػاب الميػارات. ويتمحػور أيضػًا وال

مػف عػدة مصػادر  ابيًا، يبني تعممو بنفسػو ويسػتفيدحوؿ فعالية المتعمـ ونشاطاتو، فيكوف ايج
 Peres et al. (2011)لمتعمـ 

حػد االسػتماع وعند ممارسة التعمـ المدمج عمى المستوى الجامعي، ال يقؼ المتعمـ عند 
ال نسػتطيع أف نقػـو  بنننػا Peñuelas et al. (2012) مػف أسػتاذ المقػرر، وقػد أشػارت

بػػالتعمـ المػػدمج دوف تصػػميـ مقصػػود ومخطػػط مػػف خػػالؿ بػػرامج تعميميػػة ترتكػػز عمػػى توظيػػؼ 
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 استراتيجياتو وأساليبو المتنوعة.
 .Pavla et alوتعػػددت مميػػزات الػػتعمـ المػػدمج وفوائػػده ويمكػػف إيجازىػػا فيمػػا يمػػي 

(2015) 
ميارات  يكوف التركيز أقؿ عمي نقؿ المعمومات لممتعمميف في حيف يزداد التركيز عمي .2

 المتعمميف األساسية وتنميتيا. 
حسف اختيار االستراتيجية يساعد عمى نمو الدماغ وتغييره وىما مف العوامؿ الرئيسية في  .8

 .موؾتطوير المراىقيف والتنثير عمى اإلدراؾ، والعواطؼ، والس
 حؿ المشكالت. -التقييـ  -التركيب  -التحميؿ  يسيـ في تنمية ميارات التفكير العميا مثؿ .2
 تحقيؽ معظـ أىداؼ المقررات الدراسية. يعمؿ التعمـ المدمج عمى .2
 تعزيز تجربة تعمـ الطالب مع األخذ بنيج مبتكر لمتعمـ بمساعدة الكمبيوتر والتقييـ. .5

Purvis et al. (2011) 
 مـ المدمج في احتفاظ المتعمـ بالمادة المتعممة مدة طويمة في الذاكرة.يسيـ التع .6
 يزيد التعمـ المدمج مف انتباه المتعمـ ودافعيتو نحو التعمـ. .7
 .Alonso et al يسيـ التعمـ المدمج في زيادة التحصيؿ الدراسي لدى معظـ الطالب .8

(2011)  
التعمـ بننظة إدارة التعمـ  يساعد التعمـ المدمج عمى تكويف اتجاىات ايجابية نحو .9

 Pérez & Riveros (2014) .لكترونيةاإل 
 أمناط التعمي والتفهري:

وتحديػػد خصػػائص يػػا والكشػػؼ عػػف وظائفلػػدى المتعممػػيف التفكيػػر و  أنمػػاط الػػتعمـمثػػؿ ت
 تنميػة وظائفيػاسػيـ فػي أىمية كبيرة في التعرؼ عمى االسػتراتيجيات التػي تا وأنشطة كؿ مني

في حؿ بعض المشكالت التعميمية مع التخطػيط الختيػار المعالجػات التعميميػة فيد التربوييف وت
معػػًا. ويصػػنؼ  والوصػػوؿ الػػى تكامػػؿ بػػيف نمطػػي التفكيػػرالمالئمػػة لتنميػػة الػػنمط غيػػر السػػائد 

 Right Brained ألنمػػاط الػػتعمـ والتفكيػػر إلػػى نمػػط أيمػػفاألفػػراد فػػي األدب التربػػوي، وفقػػًا 
كػؿ منيمػا  أفوظػائؼ معينػة تختمػؼ عػف األخػر مػع  نمطؿ ولك Left Brained ونمط أيسر
األيمػف يمكػف تمخيصػيا فػي: التعامػؿ  الػنمطفوظػائؼ  Merrouche (2017) مكمػؿ لخخػر
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مع المثيػرات المصػورة والمتحركػة، اسػتخداـ الخيػاؿ فػي التػذكر، االبتكػار فػي حػؿ المشػكالت، 
األيسػر  الػنمطالجديدة. أمػا وظػائؼ  حب التغيير، االستجابة لممثيرات الوجدانية، فيـ الحقائؽ

فتػػتمخص فػػي: االسػػتجابة لممثيػػرات المفظيػػة، التعامػػؿ مػػع المعمومػػات بطريقػػة لفظيػػة، التفكيػػر 
المنطقػػي، التفكيػػر التحميمػػي النقػػد والتحميػػؿ فػػي القػػراءة واالسػػتماع، التعامػػؿ مػػع التعامػػؿ مػػع 

وظػائؼ عنػد تصػميـ البػرامج مشكمة واحدة فػي وقػت واحػد ووفقػًا لػذلؾ فينبغػي مراعػاة ىػذه ال
 .Nazemi et al  والمعالجػات التعميميػة المسػتخدمة عمػى مسػتوى التعمػيـ العػاـ والجػامعي

(2016)   
 :البالك بىردعرب  الكًىُ الرتبىيُ لتطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور

عرض الموضوعات الدراسية لجميع المقررات بطريقة مشوقة وجذابة: نظرًا لتػوفر عناصػر  .2
الصػػورة( وكػػذلؾ تػػوفر الكتابػػة، واإلبحػػار فػػي مواقػػع اإلنترنػػت ذات  -الحركػػة  -صػػوت )ال

 وأاأليمػػف  الػػنمطالصػػمة بالموضػػوع الدراسػػي، األمػػر الػػذي يمكػػف أف يتناسػػب مػػع وظػػائؼ 
، مما ُيحدث تفاعؿ إيجابي بػيف المعمػـ، Alvarez-Marinelli et al. (2016) األيسر

لموضػوع الدراسػي المعػروض، والمتعممػيف مػف ناحيػة والمتعمميف مف ناحية وبيف محتوى ا
الػبالؾ عبػر   flashأو الػػ PowerPointأخػرى حيػث يػتـ العػرض مػف خػالؿ برنػامج إلػػ 

 بورد. 
ُتمكف المتعمـ والمعمـ مػف عػرض ونقػؿ وتحريػؾ الرسػومات، واألشػكاؿ والرمػوز المتضػمنة  .8

األشػكاؿ األصػمية، وىػذه في المحتوى الدراسي، وكػذلؾ تكػويف أشػكاؿ افتراضػية مػع وجػود 
 ميزة ال تتوفر في الطريقة التقميدية.

عػػداد التػػدريس لمػػتعمـ الػػذي يركػػز عمػػى  .2 تسػػيـ فػػي تقػػديـ بيئػػة تعميميػػة فػػي كػػؿ مكػػاف، وا 
لػو تػػنثير إيجػابي عمػى تعزيػز مشػػاركة  الػتعمـ المػػدمج الطالػب، وُتظيػر الدراسػة أف نيػج

  Chen & Zheng (2017) الطالب وتصورىـ
التػػػي تتناوليػػػا بعػػػض  Abstract Conceptsسػػػيط المفػػػاىيـ المجػػػردة تسػػػيـ فػػػي تب .2

 المقررات الدراسية كمقرر ميارات الحاسب في التدريس.
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عادتيػا: حيػث نسػتطيع الػبالؾ بػورد تسػجيؿ  .5 توفر إمكانية تسجيؿ الموضوعات الدراسية وا 
عػػادة عرضػػو بعػػد حفظػػو، ويمكػػف طباعػػة الػػدرس كػػاماًل أو إرسػػا لو الموضػػوع التعميمػػي، وا 

  Broadbent (2017) ألي متعمـ في أي مكاف. (E-mail)عبر اإلنترنت بالػ 
تتػػنثر فعاليػػة الػػتعمـ المػػدمج بعػػدد مػػف العوامػػؿ بمػػا فػػي ذلػػؾ، محتػػوى المقػػررات الدراسػػية،  .6

عػػػػدادات البيئػػػػة  والخمفيػػػػة األكاديميػػػػة لمطالػػػػب، والػػػػدافع لمػػػػتعمـ، وميػػػػارات الكمبيػػػػوتر، وا 
   Chang & Chang-Gonzalez (2016) صفيةاالفتراضية، ونوع األنشطة ال

بالؾ بػػورد أداة تكنولوجيػػة فعالػػة فػػي تفعيػػؿ الػػتعمـ التشػػاركي/ التعػػاوني بػػيف المتعممػػيف، الػػ .7
 والعمؿ التعاوني، والتقديـ بيف المعمميف. 

يمكػػف طباعػػة مػػا يكتبػػو المعمػػـ، أو المتعممػػيف مػػف خػػالؿ الطابعػػة، كمػػا يمكػػف طباعػػة مػػا  .8
ورسػػػـو موجػػودة عمػػػي اإلنترنػػػت، أو فػػي أي برنػػػامج تعميمػػػي،  يرغبػػو المعمػػػـ مػػف صػػػور

 Bati et al.  (2014)ومرونة االستعماؿ وتوفير الوقت 
 البالؾ بورد. عبر إتاحة الفرصة لممعمـ بتوظيؼ استراتيجية التعمـ المدمج   .9
حيػث يسػتطيع المعمػـ اسػتخداـ بػرامج كمبيوتريػة واسػتدعاء أي  توفير وقت وجيد المعمػـ: .22

إضافة إلي توفير عنصر الوقت في عمميػة   Googleمف خالؿ محركات البحث كالػصورة، 
 طباعة ما يكتبو المعمـ، وتوزيعو عمي المتعمميف.

الػبالؾ بػورد ممػا يزيػد مػف درجػة عبػر تركيز االنتباه عمي المحتوى واألنشػطة المعروضػة  .22
 ـ.التفاعؿ بيف ىذا المضموف والمتعمـ األمر الذي يسيـ في إحداث التعم

 :لبحث وفقًا لإلجراءات التاليةسارت خطوات ا  إدزاءات البشح:
  وىاد املعاجلُ التذزيبًُ: : إعدادأواًل
ما التصميـ التعميمي لتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج لإلجابة عف السؤاؿ الثاني:  (2

عمـ أنماط التو لكترونية اإل انتاج البرامج ميارات باستخداـ نظاـ البالؾ بورد في تنمية 
 والتفكير واالتجاه نحوىا؟ 
 تـ إتباع اإلجراءات التالية:
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 :اصرتاتًذًُ التعمي املدورحتديد فمضفُ  .1

التقميدي  تبادؿ األدوار مع التعمـمف فمسفة أساسية مؤداىا أف تنطمؽ ىذه االستراتيجية 
ترنت وخارجيا مع االستعانة باالنداخؿ القاعات الدراسية أعضاء ىيئة التدريػػس  لممارسات

عمى أساس أف  ،المدمجالتعمـ  وتكامميا مع استراتيجيةالبالؾ بورد وما يوفره مف أدوات عبر 
تفاعاًل وتبادؿ في األدوار والتغمب عمى التعمـ النمطي الذي ىذا التوظيؼ يمكف أف يحدث 

مما ينعكس إيجابًا عمى انجاز  ييمؿ نشاط الطالب ومشاركتيـ أثناء دراسة الموضوعات
 .لييئة التدريسمستوى األداء الميني  أكاديميًا وتحسيفالطالب 

  ًُ:باملزاسن التالعرب البالك بىرد التصىًي التعمًىٌ الصرتاتًذًُ التعمي املدور  .2
في تحميؿ وتميـ  Elgazzar (2014)اعتمد الباحث بشكؿ أساسي عمى نموذج 

ورد لتنمية ميارات بيئة التعمـ االلكتروني الستراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ ب
 -Wored- Excel)انتاج البرامج االلكترونية في بعض برامج )أوفيس( 

PwoerPoint) ويضـ ىذا النموذج خمس خطوات منظومية تشكؿ االجراءات .
الالزمة العداد وتطوير التعميـ وفؽ مدخؿ النظـ، وتتوافؽ مع استراتيجيات وأنظمة 

 التعمـ االلكتروني.
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 ًن.الدراصُ والتشم 
o  لبيئة التعمـ اإللكترونياعتماد أو وضع معايير. 
o  تيدفيفالمسو تحميؿ خصائص المستفيديف. 
o  تحديد االحتياجات التعميمية لبيئة التعمـ اإللكتروني مف خالؿ االحتياجات

 المعيارية أو تحميؿ المحتوى أو تقييـ االحتياجات.
o ظاـ إدارة المحتوى ، ونـتحميؿ الموارد الرقمية المتاحة، ونظاـ إدارة التعم

 ، وأغراض التعمـ المتاحة، والعقبات، والقيود.التعميمي
 ٌٌتصىًي بًئُ التعمي اإللهرتو: 

o  التسمسؿ التدريسي األىداؼ التعميمية عمى أساس االحتياجات، وتحميؿتحديد. 
o وحدات /الدروس وتجميعيا في تحديد عناصر المحتوى. 
o لمرجعية المعياريةتقييـ التصميـ واالختبارات: االختبارات ا. 
o  تصميـ خبرات التعمـ: الموارد واألنشطة، تفاعالت المتعمميف الذاتية أو

 .المزج المحتمؿ، روابط الويب، ودور المعمـ/ المعمـ لكؿ ىدؼو الجماعية، 
o الموارد واألنشطة.في  التعمـ لخبرات المتعددة الوسائط ٓم بديمة عناصرر ختياا 
o التعميمي وواجية المتعمـ تصميـ تقنيات المالحة والتحكـ. 
o  /تصميـ لنماذج التعمـ/ التعميـ، متغيرات التصميـ، نظريات التعمـ، التعاوف

 .التعاوف، ىياكؿ المحتوى، أحداث، أو أي ابتكارات في التصميـ
o اختيار وتصميـ أدوات االتصاؿ التزامف/ غير متزامف في/ خارج البيئة. 
o دارة امة تسجيظنـ أتصمي  فلمتعلميـ اعدمة ظنأتجميع ف ولمتعلميؿ وا 
o تصميـ البيئة اإللكترونية ومكوناتيا. 
o  المكونات، واألدلة والمساعدة، والمسارد، وبيئة التعمـ ، تخطيطو تصميـ

 .اإللكتروني المفتوحة/ المغمقة
o تصميـ المعمومات األساسية. 
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 :ٌٌإٌتاز وهىٌات بًئُ التعمي اإللهرتو 

o ة التعميمية المتاحةالحصوؿ عمى الوسائط والموارد واألنشط.  
o تعديؿ أو إنتاج الوسائط المتعددة والموارد واألنشطة وغيرىا مف المكونات. 
o رقمنة وتخزيف عناصر الوسائط المتعددة. 
o  إنتاج معمومات بيئة ومكونات بيئة التعمـ اإللكتروني. 
o   :قـ بإعداد نموذج أولي لبيئة التعمـ اإللكتروني 
o تعمـ اإللكتروني بالروابط الخارجيةتحميؿ أو ربط مكونات بيئة ال. 
o إعداد الدروس/ الوحدات، وأدوات التواصؿ، وتسجيؿ وتسجيؿ المتعمميف. 
o وضع الصيغة النيائية النموذج األولي وجعميا جاىزة لمتقييمات التكوينية. 

 .التكىيي 
o مجموعة صغيرة مف أجؿ التقييـ التكويني لبيئة التعمـ اإللكتروني،  تجريب عمى

 عمييا وفًقا لممعايير، واستخداميا في األبحاث التطويرية.والحكـ 
o التطوير التعميمي.عمى مجموعة كبيرة لممساىمة في  موسع تجريب 

 .ًاالصتخدا 
o .االستخداـ الميداني والتنفيذ الكامؿ لبيئة التعمـ اإللكتروني 
o .المراقبة المستمرة ودعـ وتقييـ بيئة التعمـ اإللكتروني 

 :اتًذًُ التعمي املدورتطبًل اصرتأِداف -3

 :ما يميىداؼ فياألتتمثؿ 
o  انتاج البرامج  مياراتتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في تنمية  فاعميةالتحقؽ مف

 .لكترونيةاإل 
o  تنمية أنماط التعمـ والتفكيرتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في  فاعميةالتحقؽ مف. 
o  المعرفيالتحصيؿ  زيادةـ المدمج في تطبيؽ استراتيجية التعم فاعميةالتحقؽ مف 

  .لكترونيةاإل انتاج البرامج  راتميال



 ........................ فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج

- 878 - 

o  البالؾ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر ايجابي نحو  اتجاه مف تكويفالتحقؽ
 .بورد

 :وّارات احلاصب يف التدريطملكزر حتديد احملتىى العمىٌ  .3

وذلؾ لألسباب ، عة بكمية التربيةلرابلمفرقة ا ميارات الحاسب في التدريستـ اختيار مقرر     
 :التالية

التربية  -)رياض األطفاؿ  عدـ وجود معرفة سابقة لدي الطالبات الفرقة الرابعة . أ
بكمية التربية جامعة ميارات الحاسب في التدريس بمفردات مقرر  الخاصة(

 األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية.
ببعض األنشطة التي ة تتي  الفرصة أماـ الطالبات لمقياـ طبيعة الوحدات المقرر  . ب

 أنماط التعمـ والتفكير. تسيـ في تنمية
اجراءات التعمـ المفاىيـ التي تسيـ في التفاعؿ مع  عمىالوحدات المقررة تحتوي  . ج

واالستجابة ليا بما يساعد عمى تنشيط قدرات وميارات البالؾ بورد عبر المدمج 
 .المعرفي وزيادة التحصيؿ لبات عمى التفكيرالطا

باجراءات استراتيجية التعمـ مدعومة مواقؼ وحدات المحتوى التجريبية  تتضمف . د
 - األسئمةطرح  - كيالتعمـ التشار  -المناظرات  - لعب األدوار) :مثؿ المدمج

أنماط التعمـ بما يساعد عمى ممارسة ميارات التفكير وتوظيؼ  ،العصؼ الذىني(
 .المتكامؿ(-يسراأل–األيمف والتفكير)

معايير ال -صة باألداء خاالعايير الم) ومت وزاعاَ تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور .2
عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج معايير تقويـ  - نظاـ البالؾ بوردبخاصة ال

 (.البالؾ بورد
بناء إطارات يد مبادئ تصميـ واجية التفاعؿ، و حيث تـ تحد حتديد أصط التفاعن: .5

الفنية لنظاـ البالؾ  األسساألدوات و ، مع تحديد طبيؽ استراتيجية التعمـ المدمجت
ميارات الحاسب في  مقررمحتوى مفردات  ودمج وتكامؿ وطرؽ عرض ،بورد

 .وأبرزىا: النصوص والصوت والرسـو الخطية والمتحركةالتدريس 
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 نموذجاعتمد البحث عمى  :ادزاءات تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدورحتديد  .6
Elgazzar (2014)   وتطبيؽ إجراءمات التعميمية، لقابميتو في لتطوير المنظو 

 أىدافو.تحقيؽ البحث و 
تـ  :(الفنية - البشرية – المادية) تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدورحتديد وتطمبات  .7

لتقديـ محتوى   Microsoft Office PowerPoint 2013استخداـ برنامج
وأدوات نظاـ البالؾ بورد كانية إحداث التكامؿ بيف عناصر مع إم ،ولوسيالمقرر ب
 .المتاحة

عمى مجموعة مف السادة عرضيا  تـ :الدزاءات تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدورالضبط  .8
" إلبداء اآلراء والمالحظات صات "المناىج وتكنولوجيا التعميـالمحكميف مف تخص

ية الالزمة األساس واالجراءات ىيـلمتنكد مف السالمة العممية وشموليا عمى المفا
الجوانب  ىتحكيـ عمتـ ، والتحصيؿ الدراسي، وكذلؾ لتنمية أنماط التعمـ والتفكير

، وقد تـ االستراتيجياتىذه النوعية مف  ثؿمواصفات الفنية الالـز توافرىا في موال
السادة المحكميف، وبذلؾ فقد أصبحت إجراء جميع التعديالت في ضوء توجييات 

 لمتطبيؽ.  ةجاىز ستراتيجية اال
يهىُ الباسح عرب البالك بىرد اصرتاتًذًُ التعمي املدور التصىًي التعمًىٌ لتطبًل د وبتشدي .9

 .عَ الضؤاه األوه وَ أصئمُ البشح قد أداب
وا وّارات اٌتاز الرباور اإللهرتوًٌُ الىادب تٍىًتّا لدى طالبات  :لإلدابُ عَ الضؤاه األوه (2

 الرتبًُ اخلاصُ(؟-األطفاه نمًُ الرتبًُ )رياض
تـ بناء قائمػة بميػارات انتػاج البػرامج االلكترونيػة فػي ضػوء مػا تػـ عرضػة مػف نتػائج 
لمدراسات والبحوث ومحتوى مقرر ميارات الحاسب في التدريس، ومف خالؿ اسػتطالع أراء 
 األسػػاتذة المختصػػيف بالمنػػاىج وتكنولوجيػػا التعمػػيـ مػػف ذوي الخبػػرة، قػػاـ الباحػػث بإعػػداد

الواجػب  (Word- Excel- PwoerPoint)قائمػة بميػارات انتػاج البػرامج اإللكترونيػة 
توافرىا لدى طالبات رياض األطفاؿ والتربية الخاصػة النتػاج البػرامج اإللكترونيػة فػي ضػوء 

 مخرجات التعمـ لممقرر.
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ثـ عرض الباحث قائمة الميارات عمى المحكميف إلبداء الػرأي حػوؿ مناسػبتيا، بيػدؼ 
 وؿ الى الصورة النيائية لمقائمة.الوص

وفػػي ضػػوء آراء المحكمػػيف تػػـ صػػياغة القائمػػة فػػي صػػورتيا النيائيػػة، حيػػث احتػػوت 
وفػي ضػوء ذلػؾ قػد أجػاب الباحػث عػف 2) موضػحة بػالممحؽ رقػـ ) (24)  القائمػة عمػى 

 السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث.
 أدوات البشح(:: تصىًي وكايًط األداء )ثاًًٌا

 اٌتاز الرباور التعمًىًُ: ُ وّاراتبطاقُ والسظ (1
 Word – Excel)لكترونية اإل انتاج البرامج  احث بإعداد بطاقة المالحظة لمياراتقاـ الب

–      PowerPoint)    التربية الخاصة( في  –لدى طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ
 مقرر ميارات الحاسب في التدريس.

 حتديد اهلدف وَ بطاقُ املالسظُ: .1
التربية  –تيدؼ بطاقة المالحظة إلى قياس مستوى أداء طالبات )رياض األطفاؿ 

الخاصة( في انتاج برامج تعميمية وفؽ مخرجات التعمـ لمقرر ميارات الحاسب في 
 التدريس.

 إعداد بطاقُ املالسظُ: .2
ميارة فرعية في انتاج 25) تـ بناء بطاقة المالحظة بعد بناء قائمة تحتوي عمى )

وقد أعطى الباحث وزنًا مدرجًا وفؽ سمـ  (Word-Excel-PowerPoint)برامج 
تطبيؽ صغيرة( لتقويـ فاعمية  –متوسطة  –يقابميا )كبيرة  (3-2-1)متدرج ثالثي  

انتاج البرامج ميارات البالؾ بورد في تنمية استراتيجية التعمـ المدمج عبر 
 .لكترونيةاإل 

 صدم بطاقُ املالسظُ: .3
 قة المالحظة وذلؾ لمتنكد مف صدقيا:تـ تقنيف فقرات بطا

 :صدم احملهىني 
تـ عرضيا عمى مجموعة مف المتخصصيف في تكنولوجيا التعميـ 
والمعمومات والمناىج وطرؽ التدريس، حيث تـ ابداء اآلراء وتدويف 
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المالحظات حوؿ فقرات البطاقة، وكذلؾ وضوح صياغتيا المغوية. وتعديؿ 
 حظة األداء.بعض الفقرات لتصب  مالئمة لمال

  االتفام(االتضامالجبات الداخمٌ )وعاون /: 
الداخمي وفؽ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة  الثباتتـ حساب 

مف فقرات البطاقة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي اليو باستخداـ برنامج 
(SPSS) :ونتائج االتساؽ الداخمي تتض  في الجدوؿ التالي 

  (1خذوي )

 اإلٌىرزؤيحأراج اٌثزاِح ِهاراخ ِؼاِالخ االرذثاط ٌفمزاخ تطالح ِالحظح يىضح 

 ِسرىي اٌذالٌح ِؼاًِ االرذثاط رلُ اٌفمزج اٌثؼذ

ه
الٌ

 ا
ح

اِ
ثز

اٌ
ج 

را
أ
خ 

را
ها

ِ
 

يح
ؤ

رز
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إل
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و
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(W
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rd

 –
 

E
x
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–
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P

o
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t)
 

1 0.912 0.05 

2 0.891 0.05 

3 0.782 0.05 

4 0.872 0.05 

5 0.932 0.05 

6 0.728 0.05 

7 0.687 0.05 

8 0.974 0.05 

9 0.783 0.05 

10 0.832 0.05 

11 0.931 0.05 

12 0.834 0.05 

13 0.764 0.05 

14 0.943 0.05 

15 0.792 0.05 

 0.05 0.819 اٌذرخح اٌىٍيح

 يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات البطاقة تتسؽ مع الدرجة الكمية وىذا
 يكد أف البطاقة تتسـ بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.

 ثبات بطاقُ املالسظُ: .4
تـ حساب ثبات البطاقة باستخداـ معادلة كوبر بعد تحميؿ نتائج مالحظة عينة 

( وذلؾ باالستعانة باحدى الزميالت في التخصص وتـ (6استطالعية عددىا 
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باحث وذلؾ باستخداـ حساب نسب االتفاؽ بيف النتائج التي توصؿ إلييا ال
 المعادلة كوبر

 

 = 100 × معامل االتفاق= 

 وكانت نتائج االتفاؽ واالختالؼ موضحة بالجدوؿ التالي:
 ٌىرزؤيحاإلأراج اٌثزاِح  ضح ٔماط االذفاق واالخرالف ٌّهاراخيى (2خذوي )

(Word-Excel-PowerPoint) 

 

 اٌّهارج

ٔماط 

 االذفاق

ٔماط 

 االخرالف

اط االذفاق + ٔم

 ٔماط االخرالف

ِؼاًِ 

 االذفاق

أراج اٌثزاِح  ِهاراخ

 االٌىرزويٕح

87 4 91 95.6 

وىذا المعامؿ يعد مناسب ويؤكد  (95.6)يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ االتفاؽ 
 عمى ثبات البطاقة باالتساؽ عبر األفراد.

 :التعمي والتفهرياختبار أمناط  (2
 :حتديد صدم االختبار . أ
وحساب صدؽ مفرداتو ووضوحيا ودقة صياغتيا في  التعمـ والتفكيرتقنيف اختبار أنماط تـ    

 . ة والفنية لصياغة وترجمة األسئمةضوء الشروط العممي
 : سضاب ثبات االختبار . ب
)رياض قة الرابعة ( مف طالبات الفر 68عمى عينة استطالعية قواميا )االختبار  تطبيؽتـ 

لعزيز بالمممكة العربية ( بكمية التربية جامعة األمير سطاـ بف عبد االتربية الخاصة -األطفاؿ 
ولما كاف تقدير درجات مفردات  ،2017في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  السعوديةػ
 لحساب معمؿ ثبات االختبار  21ػريتشاردسون -معادلة كودر( فقد تـ استخدـ 0،1االختبار )

  لتطبيؽ:والجدوؿ التالي يوض  نتائج ا
 

 ِؼاًِ ثثاخ اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز (3خذوي )

ػذد 

 اٌّفزداخ

ِؼاًِ  ع َ

 اٌثثاخ

29 22 44.43 0.873 
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بار ( مما يدؿ عمى أف االخت0.873( أف معامؿ ثبات االختبار بمغ )3) مف الجدوؿ بيفيت
 .ويعد صالحًا ألغراض البحث الحالي ،الثباتيتسـ بدرجة مقبولة مف 

 :التعمي والتفهريسضاب وعاون الضّىلُ والصعىبُ ملفزدات اختبار أمناط  . ز
 التعمـ والتفكيربحساب معامؿ السيولة لكؿ مفردة مف مفردات اختبار أنماط       

( وىذه القيـ في حدود 0.81&  0.36اتض  أف معامالت السيولة تراوحت بيف )
. وفي ضوء قيـ معامالت ختباروؿ المفردة وتضمينيا في االالمدى المسموح بو لقب

الترتيب الخاص بمفردات االختبار  قد تـ ،التعمـ والتفكيرالسيولة لمفردة اختبار أنماط 
 . لما أسفرت عنو معامالت السيولة كما ىي دوف إعادة ترتيبيا وفقاً 

روؽ باستخداـ معادلة الف والتفهريالتعمـ  وّارات اختبار سضاب وعاون التىًًش ملفزدات د.    
 0.4أف جميع المفردات تتراوح معامؿ تمييزىا ما بيف ) وقد وجد "جونسوف" الطرفية لػ
 .ثـ أصب  االختبار صالحًا لمتطبيؽومف  ،(& 1.2

 :السً لإلدابُ عَ وفزدات االختبارالالشوَ ِـ. سضاب     

تبيف أف الزمف الالـز  ، حيثالختباراب متوسط زمف أداء الطالبات عمى اتـ حس    
 .( دقيقة60لإلجابة عف جميع مفردات االختبار بمغ )

 :لهرتوًٌُاإلاٌتاز الرباور  ملّاراتاملعزيف تصىًي االختبار  (3
التعمـ المتضمنة بيا،  مخرجاتتحميؿ الوحدات الدراسية لتحديد بختبار إعداد اال تـ 

 :الخطوات التاليةوفؽ 
 :وَ االختبارحتديد اهلدف  . أ

ميارات الحاسب في مقرر لة بالوحدات التجريبية التعمـ المتضمن قياس مخرجات
 .التربية الخاصة( بكمية التربية -بعة )رياض األطفاؿ لمفرقة الراالتدريس 

 :تعمًىات االختبار . ب

يوض   مثاؿ تطبيقي معتعميمات االختبار توض  لمطالبة اليدؼ مف االختبار     
روعي في صياغة و  ،الختبارإلجابة عف أسئمة الالنواحي التنظيمية و اإلجابة،  طريقة

 .الوضوحو  التعميمات الدقة
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 وفزدات االختبار: نتابُ . ز

يتكوف كؿ سؤاؿ مف  ،أسئمة االختيار مف متعدد ئة نمطمفردات االختبار عمى ىي     
الشروط  تياوروعي في صياغ ،بديؿ واحداختيار مطالبة ل تتي رأس السؤاؿ وأربع بدائؿ 

وقد بمغ عدد المفردات  ،االختبارات الموضوعيةرىا في ايير العممية الواجب توافوالمع
 ( مفردة في صورتو األولية.39)

 :الضبط العمىٌ لالختبارد.      

  االختبار:صدم 

المحكميف المتخصصيف عمى  وعرضو و عمى األوليةصورت تـ صياغة االختبار في     
ممية ألسئمة لعفي ضوء الشروط ا توووضوح ودقة صياغلمتنكد مف صدؽ المفردات، 

 4تـ إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكميف حيث تـ حذؼ ). و االختيار مف متعدد
( 34) وبذلؾ تكوف الصورة النيائية لالختبار مكونة مف ،(مفردات مف أسئمة االختبار

 مفردة.
  االختبار:سضاب ثبات 

ة قواميا تطبيقو عمى عينة استطالعيتـ بعد التنكد مف صدؽ محتوى االختبارات     
التربية الخاصة( بكمية  -)رياض األطفاؿ رابعة في شعبتي ( مف طالبات الفرقة ال62)

مف غير عينة  -التربية جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية 
تشاردسوف  لحساب ثبات ري -استخدمت معادلة كودرروقد  -البحث األساسية 

 Cronbach (1951)االختبار 
 يىضح ِؼاًِ ثثاخ االخرثار اٌرحصيٍي( 4خذوي )

ػذد 

 اٌّفزداخ

 ِؼاًِ اٌثثاخ ع ع َ

34 17.04 87.16 23 .45 897.0 

مما يدؿ عمى أف  (897.0( أف معامؿ ثبات االختبار بمغ )4يتض  مف الجدوؿ )
 .لة مف الصدؽ ويعد صالحًا لمتطبيؽاالختبار يتسـ بدرجة مقبو 
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 عىبُ ملفزدات االختبار التشصًمٌصسضاب وعاون الضّىلُ وال: 

 الصعوبة لمفردات االختبار ىو حذؼيعد اليدؼ مف حساب معامؿ السيولة و    
المفردات ، و فنكثر( 1.0المفردات المتناىية الصعوبة والتي يبمغ معامؿ صعوبتيا )

وذلؾ في ضوء النتائج  ،( فنقؿ9.0المتناىية في السيولة والتي يبمغ معامؿ السيولة )
والتي تـ تطبيقيا عمى  ،ة االستطالعية لالختبار التحصيميي أسفر عنيا التجربالت
 بكمية التربية.والتربية الخاصة رياض األطفاؿ ل( مف طالبات الفرقة الرابعة 62)

مف مفردات االختبار التحصيمي اتض  أف معامالت ة لكؿ مفردة وبحساب معامؿ السيول
، وفي ضوء قيـ معامالت قيـ مسموح بياوىذه ال ،(4.0:87.0السيولة تراوحت )

 السيولة لمفردات االختبار التحصيمي وقد تـ إعادة ترتيب مفرداتو تصاعديًا مف األسيؿ
 .لألصعب حسب قيـ معامالت السيولة

  التىًًش وعاونسضاب: 

 Tjur (2009)( 0.2التمييز باستخداـ معادلة الفروؽ الطرفية ) معامؿتـ حساب     
أف جميع المفردات تراوح معامؿ تبيف مؿ التمييز لمفردات االختبار وبحساب معا    

 .ة( وىى مقبول& 0.86 0.47) تمييزىا ما بيف
وبعد ترتيب مفردات االختبار في ضوء قيـ معامالت السيولة والصعوبة أصب      

فيما يمي جدوؿ مواصفات تطبيؽ عمى عينة البحث األساسية. و االختبار صالحًا لم
 :عمى المستويات المعرفية كما يمي التحصيمي موضحًا مفردات االختبار موزعةاالختبار 

 المعرفييوضح مواصفات االختبار ( 5جدول )

 اٌىسْ إٌسثـــي ِح اٌّؼزفيـح ٌٍّسرىياخ اٌّفزداخ ذىسيـغ اٌّسرىياخ اٌّؼزفيح َ

رىياخ ِس ذطثيــك فهــُ ذذوــز خىٔة اٌرؼٍُ 

 ػٍيا

ٌّىضىػـاخ  

 اٌىحــذج

ِمذِح ػٓ اٌحاسة اآلٌي ؤظاَ  1

Windows  
1 2 2 3 8 22.86% 

ِثزراخ وِؼىلاخ اسرخاَ اٌحاسة في  2

 اٌرؼٍيُ
-- 2 2 4 8 22.86% 

 Microsoft Office 1 3 4 4 12 34.28% اسرخذاَ تزاِح  3

 2 1 2 2 7 20.00% (web 2)اسرخذاَ االٔرزٔد في اٌرؼٍيُ 4

  35 13 10 8 4 اٌّدّـــىع 

11.43 ْ إٌسثي ٌّسرىياخ االخرثاراٌىس 

% 

22.86

% 

28.57% 37.14%  % 100 
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 :سضاب وتىصط الشوَ الالسً لإلدابُ عَ وفزدات االختبار 

 المعرفيتـ حساب زمف االختبار  مف خالؿ التطبيؽ عمى العينة االستطالعية
 .قة( دقي60وتبيف أف متوسط الزمف الالـز لإلجابة عف جميع مفردات االختبار بمغ )

 :البالك بىردعرب تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور  حنىوكًاظ االجتاه  (4
البالؾ بورد عبر استراتيجية التعمـ المدمج تطبيؽ تـ إعداد مقياس االتجاه نحو     

 :وفقًا لمخطوات التالية
o اهلدف وَ املكًاظ: 

صة( بكمية التربية الخا -)رياض األطفاؿ الكشؼ عف اتجاه طالبات كمية التربية     
تطبيؽ نحو التربية جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية 

ويقدر بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبات  ،البالؾ بوردعبر استراتيجية التعمـ المدمج 
 نتيجة استجاباتيف لعبارات المقياس.

o  ُتعمًىاتالبارات وعالصًاغ: 

في صورة مقياس خماسي )موافؽ غة عبارات المقياس صياتـ طريقة "ليكرت" وفؽ     
المغة ة لو سي مع مراعاةغير موافؽ بشدة(  - غير موافؽ - محايد - موافؽ - بشدة

كؿ عبارة عمى فكرة واحدة متكاممة، وقد صيغت العبارات حوؿ  احتواء، و ض  المعنىو و 
عبر ـ المدمج استراتيجية التعم نحو تطبيؽموضوعات ترتبط بتحديد اتجاه الطالبات 

 .( عبارة33. وقد تكوف المقياس في صورتو األولية  مف )البالؾ بورد
o  ُتعمًىاتالصًاغ: 

اؿ لطريقة اإلجابة عف المقياس ، مع ذكر مثدقة ووضوحبلمقياس اإعداد تعميمات 
، وبياف انو ال توجد إجابات رأي الطالبة مع تتفؽ التي الخانة في( √) وضع عالمةو 

جابات خ  .اطئةصحيحة وا 
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 :إدزاء الضبط العمىٌ لمىكًاظ

 :أ ( صدم احملهىني

لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف       
 في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وذلؾ إلبداء اآلراء حوؿ مدى:

 وضوح ودقة العبارات وسيولتيا. -
 مالئمة الصياغة العممية والمغوية لمعبارات. -

 ( عبارة.28وء أراء المحكميف تـ تقميص عدد عبارات المقياس إلى )وفي ض
 (:فكزات املكًاظ )االتضام الداخمٌ ب( صدم

( طالبة مف طالبات )رياض 84)تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مقدارىا     
 التربية الخاصة( بكمية التربية جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة -األطفاؿ 

حيث تـ  ،االتساؽ الداخمي لعبارات المقياسمعرفة صدؽ ، وذلؾ لالعربية السعودية
 ؿ عبارة والدرجة الكمية لممقياس.حساب معامؿ االرتباط بيف درجة ك

 يىضح ِؼاِالخ االرذثاط تيٓ درخح وً ػثارج واٌذرخح اٌىٍيح( 6خذوي )

اٌؼثار

 ج

ِؼاًِ 

االرذثا

 ط

ِسرى

ي 

 اٌذالٌح

اٌؼثار

 ج

ِؼاًِ 

ذثااالر

 ط

ِسرى

ي 

 اٌذالٌح

اٌؼثار

 ج

ِؼاًِ 

االرذثا

 ط

ِسرى

ي 

 اٌذالٌح

1 0,49 0,01 11 0,21 0,01 21 0,43 0,01 

2 0,44 0,01 12 0,23 0,01 22 0,39 0,01 

3 0,47 0,01 13 0,25 0,01 23 0,52 0,01 

4 0,42 0,01 14 0,21 0,01 24 0,31 0,01 

5 0,46 0,01 15 0,57 0,01 25 0,51 0,01 

6 0,25 0,01 16 0,56 0,01 26 0,24 0,01 

7 0,58 0,01 17 0,52 0,01 27 0,28 0,01 

8 0,56 0,01 18 0,32 0,01 28 0.49 0,01 

 0,01 0.45 ِح 0,01 0,34 19 0,01 0,46 9

10 0,57 0,01 20 0,51 0,01    

 بالدرجة الكمية لممقياس ( أف معامالت ارتباط كؿ عبارة )فقرة(6يوض  جدوؿ رقـ )
 (.0,01كانت جيده وعند مستوى داللة )
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 :ز( ثبات املكًاظ

قياس ثبات المقياس باستخداـ قياس عمى عينة استطالعية قواميا تـ تطبيؽ الم     
جامعة كمية التربية التربية الخاصة( ب -)رياض األطفاؿ ( طالبة مف طالبات 84عينة )

باستخداـ مف غير عينة البحث ية األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية السعود
والجدوؿ التالي يوض  معامؿ ثبات  Cronbach Alphaمعادلة ألفا كرونباخ 

 المقياس. 
 يىضح ِؼاًِ ثثاخ أٌفا وزؤثاخ  (7خذوي رلُ )

 ِؼاًِ االرذثاط اٌّمياص

 0,74 اٌذرخح اٌىٍيح

 

( 0,74( أف معامؿ ثبات مقياس االتجاه قد بمغت )7يتض  مف جدوؿ رقـ )
 لمدرجة الكمية لممقياس، وىو معامؿ مقبوؿ وصال  لمتطبيؽ.

 املكًاظ:تطبًل سوَ د( سضاب 

 عمىاإلجابة زمف تـ حساب متوسط  مف خالؿ التطبيؽ عمى العينة االستطالعية     
قد بمغ  المقياسميع مفردات المقياس وتبيف أف متوسط الزمف الالـز لإلجابة عف ج

 .( دقيقة25)
 صُ التذزيبًُ:: الدراثالجًا

 :اإلعداد لمتذزب1ُ) 
جراء وذلؾ إل ،رسميًا لمحصوؿ عمى الموافقة بالتطبيؽ إدارة الكميةة مخاطبتـ       

البالؾ بورد عبر استراتيجية التعمـ المدمج توضي  اليدؼ مف تطبيؽ و  ،تجربة البحث
خمي أثناء بمسئولة اإلشراؼ الداتـ االستعانة و  ،ميارات الحاسب في التدريسفي مقرر 

 .التجربة تنفيذ 
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 : تٍفًذ التذزب2ُ) 
 رتبطةشطة التعمـ المأنو  ،البالؾ بوردعبر استراتيجية التعمـ المدمج إعداد بعد      

 :ليةإتباع اإلجراءات التاتـ بالتجربة 
o حتديد عًٍُ البشح: 

ف وكا، تـ تحديد عينة البحث األساسية مف طالبات الفرقة الرابعة بكمية التربية    
التربية  - رياض األطفاؿالتجريبية لطالبات )( يمثموف المجموعة 64قواميا )
بشكؿ مقصود وفقًا لجدوؿ المحاضرات بالتنسيؽ مع إدارة  اختيارىاوتـ ، الخاصة(
 (2017) الثانيفي الفصؿ الدراسي  ،الكمية

o مى العينة وىي عمىقبميًا عيا تـ تطبيق: ألدوات مجع البًاٌاتبمٌ التطبًل الك  
 :النحو التالي

قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات القياس قبميًا عمى عينة الدراسة وذلؾ لمتحقؽ مف 
تكافؤ أفراد العينة والتجانس بينيا. مف حيث تطبيؽ بطاقة المالحظة واالختبار 
المعرفي وتـ جمع البيانات وتحميميا باستخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمكشؼ 

 صائية بيف متوسطات الدرجات. عف داللة الفروؽ االح
 اٌتاز الرباور التعمًىًُ: بطاقُ والسظُ وّارات .1

ة البحث مف طالبات )رياض تـ تطبيؽ بطاقة المالحظة قبميًا عمى عين
تطبيؽ التربية الخاصة( لمتعرؼ عمى التكافؤ وعدـ وجود فروؽ قبؿ –األطفاؿ

 البالؾ بورد.استراتيجية التعمـ المدمج عبر 
 (8خذوي )

 اٌرزتيح اٌخاصح( في ٔرائح ذمذيز  –)رياض األطفاي ضح ٔرائح اٌّدّىػريٓ يى

 اإلٌىرزؤيحدرخاخ اٌطاٌثاخ تثطالح اٌّالحظح الورساب ِهاراخ أراج اٌثزاِح 

اٌّرشسط  اٌؼذد اٌّدّىػح اٌّهارج

 اٌحساتي

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

درخاخ 

 اٌحزيح

ليّح 

 )خ(

اٌذالٌح 

 االحصائيح

ِهاراخ 

أراج 

ِح اٌثزا

 اإلٌىرزؤيح

رياض 

 األطفاي

23 7.8 1.54 31 8.2 0.00 

اٌرزتيح 

 اٌخاصح

23 7.3 1.6 31 8.9 0.00 
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اية تطبيؽ ( عدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف في بد8يتض  مف الجدوؿ )
 في مقرر ميارات الحاسب فيلكترونية اإل انتاج البرامج  التجربة في درجات ميارات

عند  (0.00)لمميارة وداللتيا  (8.6 & 8.2)( )تحيث بمغت قيمة التدريس، 
مما يشير الى ضبط الفروؽ بيف المجموعتيف عمى القياس  (α=0.05)مستوى 
 القبمي.

 :التعمي والتفهرياختبار أمناط  .2

طالبات )رياض مف  عمى عينة البحثقبميًا  التعمـ والتفكيرتطبيؽ اختبار أنماط    
قبؿ  الشعبتيفمى التكافؤ وعدـ وجود فروؽ بيف متعرؼ علالتربية الخاصة(،  -األطفاؿ 
 .البالؾ بوردعبر  استراتيجية التعمـ المدمجتطبيؽ 

  يف منط التفهري األميَ الرتبًُ اخلاصُ(  -)رياض األطفاه وكارٌُ بنيRight-
Hemisphere 

 درخاخ رها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط يىضح ليّح )خ( ودالٌ( 9خذوي )

 ٌٍّٕط األيّٓ اٌرؼٍُ واٌرفىيزٍرطثيك اٌمثٍي الخرثار أّٔاط ٌاٌرزتيح اٌخاصح(  -)رياض األطفاي 

 اٌرزتيح اٌخاصح( -)رياض األطفاي اٌفزوق تيــــــٓ 

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح 

ٌٍفزوق تيــٓ 

 99%اٌّدّىػريٓ 

 ليّح

 "خ"

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

0.6910 2.9764 0.4351 0.4710- 1.8914 1.311 31 0.211 
 

وعػػدـ وجػػود فػػروؽ األيمػػف التفكيػػر لػػنمط ( 1.311( بمغػػت )( أف قيمػػة )ت9جػػدوؿ ) يبػػيف
وأف التخصص ليس لو تنثير أو اختالؼ فػي اختيػار أفػراد عينػة البحػث، وقبػوؿ فرضػية العػدـ 

 التربية الخاصة(.  -تالفات معنوية بيف )رياض األطفاؿ أي عدـ وجود اخ
  يف منط التفهري األيضز الرتبًُ اخلاصُ(  -)رياض األطفاه وكارٌُ بني-Hemisphere 

Left 
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 درخاخ يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط (10خذوي )

 ٍّٕط األيسزٌ اٌرؼٍُ واٌرفىيزر أّٔاط في اٌرطثيك اٌمثٍي الخرثا اٌرزتيح اٌخاصح( -)رياض األطفاي 

 اٌرزتيح اٌخاصح( -)رياض األطفاي اٌفزوق تيــــــٓ 

االٔحزاف  ِرىسط اٌميُ

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح 

ٌٍفزوق تيــٓ 

 99%اٌّدّىػريٓ 

درخح  ليّح"خ"

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

0.2700- 2.9190 0.5931 1.489- 1.0931 0.392- 31 0.695 
     

 
 وجػػود فػػروؽوعػػدـ األيسػػر التفكيػػر  لػػنمط  (0.392-أف قيمػػة )ت( بمغػػت ) (10) جػػدوؿ يوضػػ 

وقبػوؿ فرضػية العػدـ أي عػدـ  ،وأف التخصص ليس لو تنثير أو اختالؼ في اختيار أفراد عينػة البحػث
   .ة(التربية الخاص-وجود اختالفات معنوية بيف )رياض األطفاؿ

  املتهاونيف منط التفهري الرتبًُ اخلاصُ( -)رياض األطفاهوكارٌُ بني Dominant-

Hemisphere  
 درخاخ يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط (11خذوي )

اٌرؼٍُ في اٌرطثيك اٌمثٍي في إٌّط اٌّرىاًِ الخرثار أّٔاط اٌرزتيح اٌخاصح(  -)رياض األطفاي  

 واٌرفىيز

 اٌرزتيح اٌخاصح( -)رياض األطفاي اٌفزوق تيـــٓ 

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح 

ٌٍفزوق تيــٓ 

 99%اٌّدّىػريٓ 

 ليّح

 " خ"

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

0.4900- 2.6301 0.4702 1.6178 - 0.4579 1.000- 31 0.298 

ذلؾ يدؿ و المتكامؿ التفكير نمط ل (1.000-) ( أف قيمة )ت( بمغت11) جدوؿ ض يو 
 .في اختيار عينة البحثأف التخصص ليس لو تنثير و  ،بيف المجموعتيف عدـ وجود فروؽ عمى

 :املعزيفاالختبار  .3

التربية الخاصة(  -)رياض األطفاؿ عمى عينة البحث  المعرفياالختبار  تـ تطبيؽ
وعدـ تنثير التخصص في اختيار  ،التخصصاتبيف ف عدـ وجود فروؽ متنكد ملقبميًا 
 :استراتيجية التعمـ المدمجينة قبؿ تطبيؽ الع
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 تيٓ ِرىسط درخاخ ح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق يىضح ليّ (12خذوي )

 ٌرحصيٍيافي اٌرطثيك اٌمثٍي في ٌالخرثار اٌرزتيح اٌخاصح(  -)رياض األطفاي 

 اٌرزتيح اٌخاصح( -)رياض األطفاي اٌفزوق تيــــــٓ 

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح 

ٌٍفزوق تيــٓ 

 99%اٌّدّىػريٓ 

 ليّح

 " خ "

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

1.2131- 2.4912 0.4398 2.1201- 0.2260- 2.421- 31 0.314 

( لمفروؽ بيف متوسطات 2.421-( أف قيمة )ت( بمغت )12مف جدوؿ ) يتض            
ىذا يؤكد و  ،فروؽ دالةالقسميف في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي مما يؤكد عدـ وجود 

أو اختالؼ في اختيار أفراد عينة البحث قبؿ تطبيؽ  ،أف التخصص ليس لو تنثير
    .االستراتيجية

 :البالك بىردعرب رتاتًذًُ التعمي املدور تطبًل اصحنى وكًاظ االجتاه  .4

البالؾ عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج بتطبيؽ مقياس االتجاه نحو  قاـ الباحث     
بيدؼ  ،التربية الخاصة( -)رياض األطفاؿ  لبحث قبميًا التي تـ اختيارىا مفعمى عينة ابورد 

وعدـ تنثير التخصص في  ،قسميفؽ ذات داللة إحصائية بيف الالتنكد مف عدـ وجود فرو
 .البالؾ بوردعبر  استراتيجية التعمـ المدمجاختيار العينة قبؿ تطبيؽ 

 
 

 درخاخ رها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط  يىضح ليّح )خ( ودالٌ (13خذوي )

ن اٌثالػثز اٌرؼٍُ اٌّذِح في اٌرطثيك اٌمثٍي ٌّمياص االذداٖ ٔحى اٌرزتيح اٌخاصح(  -)رياض األطفاي 

 تىرد

 اٌرزتيح اٌخاصح( -)رياض األطفاي اٌفزوق تيــــــٓ 

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح 

ٌٍفزوق تيــٓ 

 99%اٌّدّىػريٓ 

 ليّح

 " خ "

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

0.2094 0.2131 3.766 0.1326 0.2862 3.559- 31 0.100 

( لمفروؽ بيف متوسطات 3.559-( بمغت )( أف قيمة )ت13يتض  مف جدوؿ )        
 ،نظاـ البالؾ بورد عبراس االتجاه نحو التعمـ المدمج القسميف في التطبيؽ القبمي لمقي

مما يدؿ عمى أف التخصص ليس لو تنثير في فروؽ دالة،  وىذه القيمة تؤكد عدـ
 .االستراتيجيةطبيؽ اختيار أفراد عينة البحث قبؿ ت
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 :اصرتاتًذًُ التعمي املدورتطبًل  . ز
لمعاـ  الثانيفي الفصؿ  البالؾ بورداستراتيجية التعمـ المدمج عبر تـ تطبيؽ 

مقرر ( وفقًا لمخطة الدراسية المحددة مف قبؿ القسـ لتدريس وحدات ال2017الدراسي )
( 60ت التطبيؽ )" وقد بمغ عدد ساعاميارات الحاسب في التدريسمقرر الدراسي "

( ساعات في 5بواقع يـو واحد في األسبوع ولمدة ) أسبوعاً  (12)ساعة عمى مدار 
ساعة لتطبيؽ  (15)ساعات تطبيقي باالضافة إلى 4) ساعة نظري &) (1)المقاء 

وقد تـ  "معيدة"محاضرة" وزميمة في درجة " زميمة في درجةاالستعانة ب أدوات البحث مع
أظيرت  أثناء تطبيؽ التجربة ومف أبرزىا: أراء الطالباتتسجيؿ بعض المالحظات و 

باستراتيجية التعمـ  دافعية كبيرة نحو التعمـ - التجربةخالؿ عرض  - بعض الطالبات
نظرًا  البالؾ بوردعبر  المدمجالتعمـ  المدعـو باستراتيجية البالؾ بوردالمدمج عبر 

 محتوى المقرر.مفردات اه نحو خصائص شيقة وجاذبة لالنتب نظاـ البالؾ بورد لتوفير
أبدت مجموعة كبيرة مف الطالبات ميؿ ورغيو شديد في تعميـ تجربة التدريس مف  -

المقررات الدراسية في جميع البالؾ بورد عبر استراتيجية التعمـ المدمج خالؿ 
 .  األخرى

أبدت العديد مف الطالبات ارتياحيف لممشاركة في مجموعة األنشطة والمواقؼ  -
 مية والتدريبية التي تـ تصميميا لتشجيعيف عمى التعمـ التشاركي.التعمي

عف  ، وذلؾ ناتجالبالؾ بوردلوحظ عزوؼ عدد قميؿ جدًا مف الطالبات عف استخداـ  -
 .مع نظاموعدـ القدرة عمى التعامؿ 

داء )أدوات البحث( الثالثة تـ تطبيؽ مقاييس األ :د. التطبيؽ البعدي ألدوات البحث
مقياس  - المعرفيبار االخت -اختبار أنماط التعمـ والتفكير -لمالحظة بطاقة اوىي )

( عمى عينة البحث  لمحصوؿ عمى بيانات البالؾ بوردعبر االتجاه نحو التعمـ المدمج 
 .التطبيؽ وذلؾ لتحميميا ومعالجتيا إحصائياً 
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   :تائرٍحتمًن ال

 اٌتاز الرباور التعمًىًُ: اتبطاقُ والسظُ وّار (1
البالؾ بورد عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج ما فاعمية : الثالث السؤاؿ لإلجابة عف

 -لدي طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ  في تنمية ميارات انتاج البرامج اإللكترونية
 ؟مقرر ميارات الحاسب في التدريسل التربية الخاصة(

فروؽ ذات داللة  ال توجد"الذي ينص عمى أنو الصفري الفرض صحة ولمتحقؽ مف 
 وبعد قبؿ بطاقة المالحظةدرجات  ات( بيف متوسطα=0.05احصائية عند مستوى داللة )

لدى  لكترونيةانتاج البرامج اإل  اتميار في  بورد البالؾعبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج 
 ."يسلمقرر ميارات الحاسب في التدر  التربية الخاصة(–طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ

تعرؼ عمى داللة لم (Wilcoxon –Testاستخدـ الباحث اختبار ويمكوكسوف الالبارامتري )
 ،لكترونيةاإل انتاج البرامج  اتالتطبيقيف القبمي والبعدي لميار  درجات اتالفروؽ بيف متوسط

 والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ.
 (Wilcoxon – Test( يىضح ٔرائح اخرثار )14خذوي )

 اإلٌىرزؤيحّهارج أراج اٌثزاِح ٌوق تيٓ اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌثياْ دالٌح اٌفز

 اٌؼذد اٌثياْ اٌثؼذ
ِرىسط 

 اٌزذة

ِدّىع 

 اٌزذة

 ليّح

( (Z 

ليّح 

 اٌذالٌح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

أراج ِهاراخ 

اٌثزاِح 

 اإلٌىرزؤيح

  0.00 0.00 0 اٌزذة اٌساٌثح

0.895 

 

 

 

0.000 

 

 250,00 10.00 25 اٌزذة اٌّىخثح 0.05

   0 اٌرساوي

 250,00 10.00 25 اٌّدّىع

 0.05=  1.96القيمة الحرجة المطمقة لمدرجة المعيارية عند مستوى 
 0.05=  2.86القيمة الحرجة المطمقة لمدرجة المعيارية عند مستوى داللة 

 مفرداتالجميع  المحسوبة أكبر مف قيمة الجدولية فيZ" " يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
 (.α=0.05عند مستوى داللة ) اقة المالحظة وىى دالة احصائياً طوالدرجة الكمية لب

البالؾ بورد كمتغير مستقؿ في عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج ولمتحقؽ مف تنثير 
، تـ حساب حجـ التنثير لمميارة الرئيسية لكترونيةاإل انتاج البرامج ميارات المتغير التابع 

 الموضحة في الجدوؿ التالي: dوقيمة   بواسطة
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"   Z" &"  ( يىضح ليّح15خذوي ) " & "d" 

 اٌثالن تىرد تثطالح اٌّالحظحػثز رطثيك اسرزاذيديح اٌرؼٍُ اٌّذِح ٌمياص حدُ األثز ٌ

حدُ  Z  d اٌثؼذ

 اٌرأثيز

أراج اٌثزاِح ِهاراخ 

 ٌىرزؤيحاإل
 وثيز 3.84 0794 3.895

انتاج  اتثير كبير في الدرجة الكمية لميار سابؽ أف حجـ التنال (15)يتض  مف الجدوؿ 
اف ليا البالؾ بورد كعبر مى أف استراتيجية التعمـ المدمج وىذا يدؿ علكترونية اإل البرامج 

لدى طالبات كمية التربية )رياض أطفاؿ لكترونية اإل انتاج البرامج  اتتنثير كبير في تنمية ميار 
 التربية الخاصة(. –
لصال  لكترونية اإل انتاج البرامج  اتة احصائية في مستوى األداء لميار روؽ ذات داللوجود فو 

الفرض الصفري وقبوؿ الفرض  رفضوبيذا يكوف الباحث قد تحقؽ مف  التطبيؽ البعدي.
( بيف متوسطي درجات α=0.05البديؿ، "توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

انتاج  اتالتربية الخاصة( في ميار  –طفاؿ لمطالبات )رياض األالتطبيقيف القبمي والبعدي 
 ."لصال  التطبيؽ البعديلكترونية اإل البرامج 

 :باالختبار املعزيفالٍتائر املزتبطُ  (2

البالؾ بورد عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج لإلجابة عف السؤاؿ الرابع: ما فاعمية 
 التربية الخاصة(-ت كمية التربية )رياض األطفاؿلدي طالبا في تنمية الجوانب المعرفية

 ؟في مقرر ميارات الحاسب في التدريس
ال توجد فروؽ ذات داللة " والذي ينص عمى أنو الصفرياختبار صحة الفرض تـ 

لميارات الحاسب في  المعرفي( بيف متوسطات درجات االختبار α=0.05إحصائية عند )
ات كمية التربية البالؾ بورد لدي طالبعبر التعمـ المدمج تطبيؽ استراتيجية التدريس قبؿ وبعد 
( والجداوؿ واألشكاؿ البيانية T testاستخداـ اختبار)ب ".التربية الخاصة(-)رياض األطفاؿ

 التي تتناوؿ النتائج المرتبطة بو:
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 ( يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ16خذوي )

 ي ِدّىػح رياض األطفاي في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي درخاخ االخرثار اٌّؼزف 

 اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

 ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق 

 99%تيــٓ اٌّدّىػريٓ 

 ليّـح

 " خ "

درخح 

اٌحز

 يح

ِسرى

ي 

 أوثــز ألــً اٌذالٌح

21.0543- 1.5431 0.3134 23.964- 21.34- 51.398- 31 0.05 

( وذلؾ عند 51.398-( أف قيمة )ت( المحسوبة قد بمغت )16يوض  جدوؿ )          
وىذا يدعو إلى رفض الفرض، حيث تبيف وجود عالقة وفروؽ دالة  (0.05)مستوى داللة 

قبمي ومتوسط درجاتيـ بيف متوسط درجات مجموعة رياض األطفاؿ في التطبيؽ ال إحصائياً 
لصال  متوسطات درجات التطبيؽ البعدي، مما يدؿ  لالختبار المعرفيفي التطبيؽ البعدي 

  البالؾ بورد. عبرعمى  تنثير تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج 

 
ّدّىػح رياض ٌاٌمثٍي واٌثؼذي  اٌرطثيميٓفي  االخرثار اٌّؼزفي( يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ 7شىً )

 األطفاي

وجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي  7)يتض  مف الشكؿ رقـ )    
ومتوسطات درجات البعدي مجموعة رياض األطفاؿ، حيث تراوحت درجات التطبيؽ القبمي 

( والرسـ 23-31(، وتراوحت درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف )3-10مابيف )
وؽ، وأف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البياني السابؽ يوض  تمؾ الفر 

 البالؾ بورد كاف ليا تنثير في زيادة تحصيؿ الطالبات في مقرر ميارات الحاسب في التدريس. 



 ........................ فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج

- 897 - 

 ( يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ17خذوي )

 ميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح في اٌرطثي االخرثار اٌّؼزفيدرخاخ  

 اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

 ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق 

 99%تيــٓ اٌّدّىػريٓ 

 ليّح

 " خ"

درخح 

 اٌحزيح

ِسرى

ي 

 أوثــز ألــً اٌذالٌح

21.312- 3.0132 0.4981 22.5431- 20.932- 40.432- 31 0.05 
 

( وذلػؾ عنػد مسػتوى 40.432-( أف قيمػة )ت( المحسػوبة قػد بمغػت )17يوض  جدوؿ )     
 وىذا يدعو إلػى رفػض الفػرض، حيػث تبػيف وجػود عالقػة وفػروؽ دالػو إحصػائياً  (0.05)داللة 

بػػيف متوسػػط درجػػات لمجموعػػة التربيػػة الخاصػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي ومتوسػػط درجػػاتيـ فػػي 
لصػػال  متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ، ممػػا يػػدؿ عمػػى  تػػنثير  لالختبػػار المعرفػػيبعػػدي لاالتطبيػػؽ 

 البالؾ بورد. عبرتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج 
 

 
 ( يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اٌرطثيميٓ 8شىً )      

 اٌمثٍي واٌثؼذي ٌالخرثار اٌرحصيٍي ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح

واضػػحة بػػيف متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ وجػػود فػػروؽ  8)يتضػػ  مػػف الشػػكؿ رقػػـ )
القبمي ومتوسطات درجات البعدي لمجموعة التربية الخاصػة، حيػث تراوحػت متوسػطات درجػات 

( وتراوحػت متوسػطات درجػات الطالبػات فػي التطبيػؽ ألبعػدي مػا 4-10التطبيؽ القبمي مابيف )
اسػػتراتيجية  ( والرسػػـ البيػػاني فػػي ىػػذا الشػػكؿ يوضػػ  تمػػؾ الفػػروؽ، وأف تطبيػػؽ21-29بػػيف )

 التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد كاف ليا تنثير في زيادة تحصيؿ الطالبات.
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توجػد فػروؽ ذات " وفي ضوء النتائج تـ رفض الفػرض الصػفري وقبػوؿ الفػرض البػديؿ
لميػػارات الحاسػػب  المعرفػػي( بػػيف متوسػػطات درجػػات االختبػػار α=0.05داللػػة إحصػػائية عنػػد )
الػبالؾ بػورد لػدي طالبػات كميػة عبػر تطبيػؽ اسػتراتيجية الػتعمـ المػدمج د في التػدريس قبػؿ وبعػ

 ".التربية الخاصة( -التربية )رياض األطفاؿ 
 :التعمي والتفهريأمناط ٌتائر وكًاظ  (3

البالؾ عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج لإلجابة عف السؤاؿ الخامس: ما فاعمية 
النمط المتكامؿ( لدي -النمط اليسر-)النمط األيمفط التعمـ والتفكير أنمافي تنمية بورد 
 التربية الخاصة(؟-ات كمية التربية )رياض األطفاؿطالب

نو "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند والذي ينص عمى أ الثالثصحة الفرض  اختبارتـ 
ية تطبيؽ استراتيجقبؿ وبعد اختبار التعمـ والتفكير درجات  ات( بيف متوسطα=0.05)مستوى

 .(والتربية الخاصة رياض األطفاؿ) البالؾ بورد لممجموعتيفالتعمـ المدمج عبر 
 :الفروض التاليةو فرع منويت   
 درجات اتبيف متوسط (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  . أ

البالؾ بورد تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر قبؿ وبعد  اختبار التعمـ والتفكير
 . األيمف النمط ( نمط تعمميفرياض األطفاؿ والتربية الخاصة) جموعتيفلمم

( والجداوؿ واألشكاؿ البيانية T testوالختبار صحة ىذا  الفرض تـ استخداـ اختبار)
 :التي تتناوؿ النتائج المرتبطة بو

 

 يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ (18خذوي )

 إٌّط ذؼٍّهٓ ّٔطّدّىػح رياض األطفاي ٌفي اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي اٌرؼٍُ واٌرفىيز  خرثار أّٔاطا

 األيّٓ

 اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميــــٓ اٌمثٍـــي واٌثــؼذي

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق 

 99%تيــٓ اٌّدّىػريٓ 

 ليّح

 " خ "

درخح 

 اٌحزيح

رىي ِس

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

6.962 2.4540 0.4643 5.9213 8.0012 14.911 31 0.05 
 

عند مستوى داللة  (14.911( المحسوبة قد بمغت )( أف قيمة )ت18جدوؿ )يبيف     
تطبيؽ بيف  عالقة حيث تبيف وجود ،الصفري رفض الفرض( وىذا يدعو إلى 0.05)

مما أدي إلى  لبالؾ بورد والنمط األيمف لمتعمـ وتفكير الطالباتااستراتيجية التعمـ المدمج عبر 
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البعدي الختبار أنماط و القبمي  يففي التطبيق يفجاتبيف متوسط در  فروؽ دالو إحصائياً وجود 
 .ل  متوسطات درجات التطبيؽ البعديلصا التعمـ والتفكير

 

 
 اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذيدرخاخ يىضح اٌفزوق تيٓ  (1شىً )

 األيمف تعمميف نمط ختبار أنماط التعمـ والتفكير لمجموعة رياض األطفاؿال
 وجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي، 1)يتض  مف الشكؿ رقـ )    

حيث تراوحت متوسطات درجات التطبيؽ  ،رياض األطفاؿمجموعة لومتوسطات درجات البعدي 
-16) رجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف( وتراوحت متوسطات د2-7القبمي مابيف )

 عبرتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج وأف  ،يوض  تمؾ الفروؽ( والرسـ البياني السابؽ 7
وأصبحت السيادة  ،تنمية ميارات نمط التفكير األيمفتنثير في  اكاف لينظاـ البالؾ بورد 

 .النمط المتكامؿ لنمطي التفكير األيسر واأليمف معًا وىو ما يطمؽ عمية
 يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ (19خذوي )

 ّٔطّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح ٌٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي في ااخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز 

 األيّٓ  ذؼٍّهٓ

 اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼذي

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق 

 99%تيــٓ اٌّدّىػريٓ 

 ليّح

 " خ "

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

5.934 2.897 0.4945 5.003 6.990 11.012 31 0.05 
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( وذلؾ عند مستوى 11.012( المحسوبة قد بمغت )( أف قيمة )ت19يوض  جدوؿ )       
بيف تطبيؽ استراتيجية  وجود عالقةوىذا يدعو إلى رفض الفرض، حيث تبيف  (0.05)داللة 

تبيف و البالؾ بورد والنمط األيمف لمتعمـ والتفكير لطالبات التربية الخاصة تعمـ المدمج عبر ال
ل  متوسطات لصاوالبعدي القبمي  يفالتطبيقبيف متوسط درجات  ائياً فروؽ دالو إحصوجود 

 .يدرجات التطبيؽ البعد
 

 
 يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي (2شىً )

 األيّٓذؼٍّهٓ ّٔط  ّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصحٌالخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز   

وجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي  2)) يتض  مف الشكؿ رقـ  
ث تراوحت متوسطات درجات ، حيالتربية الخاصةلمجموعة ومتوسطات درجات البعدي  

( وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما 3-8التطبيؽ القبمي مابيف )
تطبيؽ استراتيجية التعمـ ( والرسـ البياني السابؽ يوض  تمؾ الفروؽ، وأف 8-15) بيف

وأصبحت  ،تنمية ميارات نمط التفكير األيمفتنثير في  اكاف لينظاـ البالؾ بورد  عبرالمدمج 
 .وىو ما يطمؽ عمية النمط المتكامؿالسيادة لنمطي التفكير األيسر واأليمف معًا 

درجات  اتبيف متوسط (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  . ب
البالؾ بورد تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر قبؿ وبعد اختبار التعمـ والتفكير 

  األيسر. نمط تعمميف (والتربية الخاصة رياض األطفاؿ) لممجموعتيف
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 خرثار ا يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ (20خذوي )        

 األيسز  ذؼٍّهّٓٔط  رياض األطفايّدّىػح ٌ في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز

 اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزا

ف 

اٌّؼيار

 ي

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق 

تيــٓ اٌّدّىػريٓ 

%99 

 ليّح

 ""خ

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

4.945 3.012 0.4980 3.9870 7.0121 11.012 31 0.05 

( وذلؾ عند مستوى 11.012( المحسوبة قد بمغت )( أف قيمة )ت20يوض  جدوؿ )       
بيف  وجود عالقة وفروؽ دالو إحصائياً  ، حيث تبيفرفض الفرضوىذا يدعو  (0.05)داللة 

ومتوسط  ،النمط األيسر في التطبيؽ القبمي ذواترياض األطفاؿ مجموعة متوسط درجات 
 ل  متوسطات درجات التطبيؽلصا التعمـ والتفكيردرجاتيـ في التطبيؽ البعدي الختبار أنماط 

  نظاـ البالؾ بورد. عبراستراتيجية التعمـ المدمج تطبيؽ مما يدؿ عمى  تنثير  ،البعدي
  

 
 ( يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي3شىً ) 

 األيسز ذؼٍّهٓ إٌصف ّٔط ّدّىػح رياض األطفايٌالخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز 

 
 (،3-8) درجات التطبيؽ القبمي مابيف سطاتمتو أف  3)) يتض  مف الشكؿ رقـ      

وىذا يدؿ عمى  (8-13) وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف
البعدي لمجموعة رياض و القبمي  يفوجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيق

ة التعمـ تطبيؽ استراتيجيوأف  ،الفروؽ ، والرسـ البياني في ىذا الشكؿ يوض  تمؾاألطفاؿ
وأصبحت  ،تنمية ميارات نمط التفكير األيسرتنثير في  اكاف ليالبالؾ بورد عبر المدمج 
 .وىو ما يطمؽ عمية النمط المتكامؿ ،مطي التفكير األيسر واأليمف معاً السيادة لن
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 يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ (21خذوي )

 اٌرؼٍُ واٌرفىيزي اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي في إٌّط األيسز الخرثار أّٔاط ف اٌرزتيح اٌخاصحِدّىػح 

 واٌثؼذي اٌمثٍـــي اٌرطثيميـــٓ اٌفزوق تيٓ

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ٌٍفزوق  اٌثمـــح ِســرىي

 99% اٌّدّىػريٓ تيــٓ

 ليّح

 " خ "

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ًألــ

4.918 2.982 0.4980 4.0100 5.9821 10.215 31 0.05 
 

( وذلؾ عند مستوى 10.215( المحسوبة قد بمغت )( أف قيمة )ت21) يبيف جدوؿ     
بيف  ائياً عالقة وفروؽ دالة إحصرفض الفرض حيت تبيف وجود وىذا يدعو  (0.05)داللة 

البعدي و  القبمي يفأليسر في التطبيقاف تعممينمط التربية الخاصة متوسط درجات طالبات 
تنثير  مما يدؿ عمى لصال  متوسطات درجات التطبيؽ البعدي، التعمـ والتفكيرالختبار أنماط 

 البالؾ بورد.عبر استراتيجية التعمـ المدمج تطبيؽ 

 
 يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي (4شىً )

 في إٌّط األيسز ٌطاٌثاخ اٌرزتيح اٌخاصحالخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز 

القبمي  يفوجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيق 4)شكؿ )يتض  مف      
( 4-8) تراوحت متوسطات درجات التطبيؽ القبمي مابيفو ، التربية الخاصةطالبات البعدي لو 

البياني  الرسـ( و 3-17) وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف
 اكاف ليالبالؾ بورد عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج وأف  ،السابؽ يوض  تمؾ الفروؽ

وأصبحت السيادة لنمطي التفكير األيسر واأليمف  ،تنمية ميارات نمط التفكير األيسرتنثير في 
 معًا وىو ما يطمؽ عميو النمط المتكامؿ.

توجد فروؽ ذات داللة " وقبوؿ الفرض البديؿ وفي ضوء النتائج تـ رفض الفرض الصفري
( بيف متوسطات درجات اختبار التعمـ والتفكير قبؿ وبعد α=0.05إحصائية عند مستوى )
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البالؾ بورد لممجموعتيف )رياض األطفاؿ والتربية عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج 
 ."الخاصة( نمط تعمميف األيسر

درجات  اتبيف متوسط (α=0.05)ائية عند مستوى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصج. 
البالؾ بورد لدى تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر قبؿ وبعد  اختبار التعمـ والتفكير

 ( نمط تعمميف المتكامؿ.التربية الخاصة - رياض األطفاؿ) طالبات
  يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ (22خذوي )

ذؼٍّهٓ ّٔط رياض األطفاي ّدّىػح ٌفي اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي  رثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيزاخ

 اٌّرىاًِ 

 اٌفزوق تيـٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق تيــٓ 

 99%اٌّدّىػريٓ 

 ليّح

 " خ "

درخح 

 حزيحاٌ

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

11.201 2.982 0.5011 14.011- 10.986- 25.123 31 0.05 

( وذلؾ عند مستوى 25.123( المحسوبة قد بمغت )( أف قيمة )ت22يوض  جدوؿ )      
وجود عالقة وفروؽ دالة ، حيث تبيف الصفري إلى رفض الفرضوىذا يدعو  (0.05)داللة 

ذوات النمط المتكامؿ في التطبيؽ رياض األطفاؿ توسط درجات مجموعة بيف م إحصائياً 
ل  متوسطات لصا التعمـ والتفكيرلبعدي الختبار أنماط بمي، ومتوسط درجاتيـ في التطبيؽ االق

 البالؾ بورد.عبر استراتيجية التعمـ المدمج تنثير  مما يدؿ عمى ،درجات التطبيؽ البعدي

 
 اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز رخاخ يىضح اٌفزوق تيٓ د (5شىً )

 اٌّرىاًِ ذؼٍّهٓ ّٔط ٌّدّىػح رياض األطفاي اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذيفي 

 يفوجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيق 5)) يتض  مف الشكؿ رقـ
حيث تراوحت متوسطات درجات التطبيؽ القبمي  ،رياض األطفاؿلمجموعة  البعديو القبمي 
( 10-15) وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف ،(1-6مابيف )
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البالؾ عبر جية التعمـ المدمج وأف تطبيؽ استراتي ،البياني السابؽ يوض  تمؾ الفروؽ والرسـ
 .مية ميارات نمط التفكير المتكامؿتنثير في تن اكاف لي بورد

 زوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍف( 23خذوي )

 ذؼٍّهٓ ّٔط اٌرزتيح اٌخاصحّدّىػح ٌفي اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼـذي  اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز

 اٌّرىاًِ 

 ٌثؼـذياو اٌمثٍـــي اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ٌٍفزوق  اٌثمـــح ِســرىي

 99% ريٓاٌّدّىػ تيــٓ

 ليّح

 " خ "

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

11.0131- 2.9021 0.4920 12.217 8.921 17.143 31 0.05 

( وذلؾ عند مستوى 17.143( المحسوبة قد بمغت )( أف قيمة )ت23يوض  جدوؿ )    
وجود ث تبيف ، حيالصفري وقبوؿ الفرض البديؿ ذا يدعو إلى رفض الفرضوى (0.05)داللة 

تعمميف نمط  التربية الخاصةمجموعة بيف متوسط درجات  ائياً عالقة وفروؽ دالة إحص
لصال  متوسطات درجات  التعمـ والتفكيرالبعدي الختبار أنماط و القبمي  يفالمتكامؿ في التطبيق

 البالؾ بورد.عبر جية التعمـ المدمج تطبيؽ استراتيمما يدؿ عمى  تنثير  ،عديالتطبيؽ الب
 

 
 اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز ( يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ 6شىً )

  اٌّرىاًِ ذؼٍّهٓ ّٔط ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذيفي 

وجػػود فػػروؽ واضػػحة بػػيف متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ القبمػػي  6)) يتضػػ  مػػف الشػػكؿ رقػػـ    
حيػػػث تراوحػػػت متوسػػػطات درجػػػات  ،التربيػػػة الخاصػػػةلمجموعػػػة ومتوسػػػطات درجػػػات البعػػػدي  

( وتراوحػػت متوسػػطات درجػػات الطالبػػات فػػي التطبيػػؽ البعػػدي مػػا 1-7التطبيػػؽ القبمػػي مػػابيف )
ؾ الفػػروؽ، وأف تطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػػتعمـ ( والرسػػـ البيػػاني السػػابؽ يوضػػ  تمػػ10-14) بػػيف

 .امؿمية ميارات نمط التفكير المتكتنثير في تن اكاف لي، البالؾ بوردعبر المدمج 
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توجد فروؽ ذات داللة " وفي ضوء النتائج تـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ
( بيف متوسطات درجات اختبار التعمـ والتفكير قبؿ وبعد α=0.05إحصائية عند مستوى )

البالؾ بورد لممجموعتيف )رياض األطفاؿ والتربية عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج 
 .المتكامؿ"ف الخاصة( نمط تعممي

 :البالك بىردعرب  تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدورالجتاه حنى كًاظ االٍتائر املزتبطُ مب (4
البالؾ عبر تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج لإلجابة عف السؤاؿ السادس: ما فاعمية 

التربية  -لدى طالبات كمية التربية )رياض األطفاؿ في تنمية االتجاه نحوىا بورد 
 ة(؟الخاص

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ال ": لذي ينص عمى أنواتـ اختبار الفرض الصفري 
تطبيؽ استراتيجية قبؿ وبعد  مقياس االتجاه( بيف متوسطات درجات α=0.05مستوى )

 ."التربية الخاصة( -البالؾ بورد لممجموعتيف )رياض األطفاؿ عبر التعمـ المدمج 
( والجداوؿ واألشكاؿ البيانية التي T testستخداـ اختبار)الفرض تـ ا والختبار صحة ىذا

 :المرتبطة بوتتناوؿ النتائج 
 

 ِمياص االذداٖ  يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط درخاخ( 24خذوي )

 يرياض األطفاٌّدّىػح اٌمثٍي واٌثؼذي  اٌرطثيميٓ في اٌثالن تىرد ػثزاٌرؼٍُ اٌّذِح اسرزاذيديح ٔحى 

 اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح 

ٌٍفزوق تيــٓ 

 99%اٌّدّىػريٓ 

 ليّح 

 " خ "

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

2.3215- 0.3210 5.012 2.0340- 3.5640- 41.432- 31 0.000 

( وذلؾ عند 41.432-( المحسوبة قد بمغت )( أف قيمة )ت24يوض  جدوؿ )
وجود عالقة وفروؽ ، حيث تبيف الصفري عو إلى رفض الفرضوىذا يد (0.05)مستوى داللة 
في التطبيؽ القبمي ومتوسط  رياض األطفاؿمجموعة بيف متوسط درجات  دالة إحصائياً 

مما  ،ل  متوسطات درجات التطبيؽ البعديلصادرجاتيـ في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه 
  البالؾ بورد. عبرتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج تنثير  يدؿ عمى
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 ِمياص االذداٖ ٔحى اٌرؼٍُ اٌّذِح ( يىضح اٌفزق تيٓ درخاخ 9شىً ) 

 ٌّدّىػح رياض األطفاي اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذيفي تٕظاَ اٌثالن تىرد 

القبمػي  يفوجػود فػروؽ واضػحة بػيف متوسػطات درجػات التطبيقػ 9)) يتض  مف الشكؿ رقػـ    
حيػػث تراوحػػت متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ القبمػػي مػػابيف  ،ريػػاض األطفػػاؿلمجموعػػة البعػػدي و 
( 3.6-4.2) وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيػؽ البعػدي مػا بػيف ،(2.4-1.5)

الػبالؾ  عبػريؽ استراتيجية الػتعمـ المػدمج تطبوأف  ،البياني السابؽ  يوض  تمؾ الفروؽوالرسـ 
 الطالبات نحو استخداميا. اتجاه تنثير في تنمية اكاف ليبورد 

 يىضح ليّح )خ( ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط درخاخ( 25خذوي )

اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي في اٌثالن تىرد  ػثزاٌرؼٍُ اٌّذِح اسرزاذيديح ِمياص االذداٖ ٔحى  

  اٌرزتيح اٌخاصحىػح ٌّدّ

 اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي

ِرىسط 

 اٌميُ

االٔحزاف 

 اٌّؼياري

ِرىسط 

اٌخطأ 

 اٌمياسي

ِســرىي اٌثمـــح 

ٌٍفزوق تيــٓ 

 99%اٌّدّىػريٓ 

 ليّح

 " خ "

درخح 

 اٌحزيح

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 أوثــز ألــً

2.0976- .2101 3.412 2.121- 2.321- 56.432- 31 0.000 

( وذلؾ عند مستوى 56.432-( المحسوبة قد بمغت )( أف قيمة )ت25يوض  جدوؿ )    
وجود عالقة وفروؽ دالة ى رفض الفرض السابؽ، حيث تبيف وىذا يدعو إل (0.05)داللة 

البعدي لمقياس و  القبمي يففي التطبيق التربية الخاصةمجموعة بيف متوسط درجات  إحصائياً 
تطبيؽ استراتيجية تنثير  مما يدؿ عمى ،ل  متوسطات درجات التطبيؽ البعدياالتجاه لصا

 البالؾ بورد. عبرالتعمـ المدمج 
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 ِمياص االذداٖ ٔحى اٌرؼٍُ اٌّذِح يىضح اٌفزق تيٓ درخاخ ( 10شىً )

 اٌرزتيح اٌخاصحّدّىػح ٌاٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي في  تٕظاَ اٌثالن تىرد

 القبمػي يفيف متوسػطات درجػات التطبيقػ( وجود فروؽ واضحة ب10) يتض  مف الشكؿ رقـ    
حيػػث تراوحػػت متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ القبمػػي مػػابيف  ،التربيػػة الخاصػػةلمجموعػػة  البعػػديو 
( 3.9-4.2( وتراوحػػت متوسػػطات درجػػات الطالبػػات فػػي التطبيػػؽ البعػػدي مػػا بػػيف)2.3-1.5)

الػبالؾ عبػر جية الػتعمـ المػدمج ؽ اسػتراتيتطبيػوأف  ،البياني السابؽ يوض  تمؾ الفػروؽ والرسـ
 ة اتجاه الطالبات نحو استخداميا.تنثير في تنمي اكاف ليبورد 

توجػد فػروؽ ذات " وفي ضوء النتائج تـ رفض الفػرض الصػفري وقبػوؿ الفػرض البػديؿ
تطبيػؽ  نحػو مقيػاس االتجػاه( بػيف متوسػطات درجػات α=0.05داللة إحصائية عنػد مسػتوى )

 التربيػة الخاصػة( -الػبالؾ بػورد لممجمػوعتيف )ريػاض األطفػاؿ عبػر مـ المػدمج ية التعاستراتيج
 لصال  متوسطات درجات التطبيؽ البعدي.

 وٍاقشُ الٍتائر:

 اٌتاز الرباور التعمًىًُ:وّارات بطاقُ والسظُ  . أ
( وجػػػود فػػػرؽ داؿ احصػػػائيًا بػػػيف القياسػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي 13يتضػػػ  مػػػف جػػػدوؿ ) -

لكترونيػة اإل اقػة المالحظػة التػي تقػيس ميػارات انتػاج البػرامج لممجموعة التجريبية ببط
الػػبالؾ بػػورد فػػي تنميػػة تطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػتعمـ المػػدمج عبػػر ممػا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة 
حيػػث بمغػػت   Word-Excel- Pwoerpointلكترونيػػة اإل ميػػارات انتػػاج البػػرامج 

ارات انتاج البػرامج ( لدرجات مي9.9قيمة )ت( لمفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي )
( وىى قيـ تقؿ عف حد مسػتوى 0.0000وكانت قيمة الداللة االحصائية )لكترونية اإل 
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ممػا يعنػي رفػض الفرضػية الصػفرية وقبػوؿ الفػرض   (α=0.05)الداللة المسموح بو 
( بػػػيف α=0.05توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )": البػػػديؿ
 الػبالؾعبػر تطبيػؽ اسػتراتيجية الػتعمـ المػدمج قبؿ  ةبطاقة المالحظ درجات اتمتوسط

انتػاج البػرامج  اتفػي ميػار  التربيػة الخاصػة( -)رياض األطفاؿ لطالبات   بورد وبعدىا
   .لكترونيةاإل 

الؾ بػورد التػي تكسػب الطالبػات بالػ عبريرجع ذلؾ الى تميز استراتيجية التعمـ المدمج  -
 .Graham (2006)ي التدريسف .Microsoft officeميارات ممارسة برامج 

مػػف أسػػيمت المعالجػػة التجريبيػػة التػػي قػػدميا الباحػػث لمطالبػػات أثنػػاء تنفيػػذ التجربػػة  -
( فػػي اكسػػاب الطالبػػات (Word-Excel – Pwoerpointبالػػػػػػػ   تمػػاريف تػػرتبط

 اليت صاعدتَّ يف التدريط التذزييب باملدارظ.لهرتوًٌُ اإلوّارات اٌتاز الرباور 

 :زيفاملعاالختبار  . ب

( أف تطبيػؽ اسػتراتيجية 7،8( واألشػكاؿ البيانيػة أرقػاـ )16،17يتبيف مػف الجػداوؿ أرقػاـ )    
فػػي مقػػرر  الجوانػػب المعرفيػػةالػػتعمـ المػػدمج باسػػتخداـ نظػػاـ الػػبالؾ بػػورد قػػد أسػػيـ فػػي تنميػػة 

 ميارات الحاسب في التدريس، ويمكف عزو ذلؾ إلى:
لػبالؾ بػورد تعػد طريقػة جديػدة تختمػؼ عػف اعبػر أف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج  -

الطرؽ التقميدية المتبعة في التدريس الجػامعي، األمػر الػذي زاد معػو اىتمػاـ الطالبػات 
لمقيػػػاـ بجيػػػد واعع وتفاعػػػؿ أكبػػػر لمػػػتمكف مػػػف اسػػػتيعاب مفػػػردات  المحتػػػوى التعميمػػػي 

 Almasaeid (2014) لممقرر
بعناصػػر وسػػائط متعػػددة كالمشػػاىد  الػػبالؾ بػػوردعبػػر تمتػػع اسػػتراتيجية الػػتعمـ المػػدمج  -

المتحركػػة والمصػػحوبة بالصػػوت وتنػػوع األلػػواف يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى تبسػػيط اسػػتيعاب 
 Alcántar etالمفاىيـ المجردة المتضمنة في مقرر ميػارات الحاسػب فػي التػدريس 

al. (2014) 
ريس الدافعية التي أبدتيا غالبية الطالبات نحو دراسة مقػرر ميػارات الحاسػب فػي التػد -

الػػبالؾ بػػورد متعػػدد الوسػػائط يمكػػف أف يسػػيـ عبػػر بتطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المػػدمج 
 في تبسيط تعمـ الجوانب المعرفية المتضمنة في مقرر ميارات الحاسب في التدريس.
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تعمـ تػػدريس مقػػرر ميػػارات الحاسػػب فػػي التػػدريس إلػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتطػػوير  -
الطالب مشاركيف مع المعمميف في تطػوير المػوارد  ، حيث كافعبر البالؾ بورد مدمجال

 Levy et al. (2011)  المصممة لزيادة دعـ القراءة األكاديمية
الػػػبالؾ بػػػورد، وطػػػرح األسػػػئمة عبػػػر ممارسػػػة الطالبػػػات السػػػتراتيجية الػػػتعمـ المػػػدمج  -

 لدييف. المعرفيوالمناظرات وغيرىا يمكا اف يكوف قد اسيـ في زيادة التحصيؿ 
 .Bela et al نتػػائج ىػػػذه الدراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػػة كػػؿ مػػف وقػػد اتفقػػت  -

 Mohseni & Fathiودراسػة  Gilabert et al. (2011)ودراسػة (2014)
  Gurubatham (2011)ودراسة    (2017)

 أمناط التعمي والتفهري:وكًاظ ز. 

 (6إلى  1) ومف خالؿ األشكاؿ البيانية أرقاـ مف (22إلى 18 )يتبيف مف الجداوؿ مف  -
ف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد قد أسيـ في تنمية أ

النمط المتكامؿ(، ويمكف  -النمط األيسر  -أنماط التعمـ والتفكير )النمط األيمف 
 تفسير ذلؾ التحسف في ضوء ما يمي:

ذب جتميز استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد بعناصر التشويؽ و  -
محتوى المقرر الدراسي نظرًا الحتواء استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ االنتباه ل

نظاـ البالؾ بورد عمى عناصر وأدوات وسائط متعددة وشرح تفصيمي لممفاىيـ ذات 
العالقة بمحتوى المقرر، األمر الذي يمكف معو أف يؤدي إلى تنمية بعض وظائؼ 

 ى حد سواء وىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة األيسر واأليمف عم نمطي التفكير

Milic et al. (2018) التي أكدت عمى أىمية برامج الوسائط المتعددة التي وتنثيرىا
نمطي المباشر عمى المتعمـ في توظيؼ الطاقات والقدرات والخصائص التي يتمتع بيا 

 Al-Mohammadi (2017)  التعمـ والتفكير
نظاـ البالؾ بورد عمى بعض عناصر الوسائط  عبرلمدمج احتواء استراتيجية التعمـ ا -

، وىى تشكؿ أدوات لجذب انتباه واىتماـ الطالبات  المتعددة كالصوت والرسـو
وتشويقيف لفيـ واستيعاب مفردات محتوى المادة العممية المعروضة، واتفؽ ذلؾ مع 

دة التي أثبتت وجود تفاعؿ بيف السيا Nickel & Overbaugh, (2013) دراسة
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 النصفية ونمط تقديـ المحتوى التعميمي بواسطة البرامج الكمبيوترية )النصوص
 الرسوـ والجمع بينيما( في أداء المياـ.و 

تقديـ التغذية المرتدة أثناء عممية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ  -
في تحسيف البالؾ بورد مف خالؿ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج يمكف أف يسيـ 

 Zaphiris & Ioannou (2017)  أداء نمط التعمـ والتفكير األقؿ سيطرة
المشاركة االيجابية لمطالبات في ممارسة استراتيجيات التعمـ المدمج والمناظرات  -

وطرح األسئمة وغيرىا، عند تنفيذ بعض األنشطة المرافقة لعرض استراتيجية التعمـ 
يمكف أف يكوف قد أسيـ في تنمية بعض وظائؼ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد 

 Wang & Huang (2017) أنماط التعمـ والتفكير لدييف.
مكانات ساعدت الطالبات عمى  - خصائص الوسائط المتعددة وما توفره مف برامج وا 

تنمية قدراتيـ العقمية واالىتماـ بذوي السيادة النصفية لممخ لتنمية وتعديؿ مقصود 
 Kotova (2015)  ث تعمؿ في شكؿ متكامؿلمطاقات الفكرية بحي

 :   البالك بىردعرب  تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدوراالجتاه حنى وكًاظ د. 

تطبيؽ استراتيجية ( تبيف أف 9،10( واألشكاؿ البيانية )23،25مف خالؿ الجداوؿ أرقاـ )    
باستخداـ أنظمة ىا نحو  قد أسيـ في تنمية االتجاهالتعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد 

 :في ضوءلكتروني اإل التعمـ 
زيادة الدافعية في التعمـ المدمج في تعزيز التعاوف والحفز عمى شبكة اإلنترنت  -

 والتعاوف الشبكي.
بالعديد مف المثيرات  تمتع استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد -

 & Mahdi   لتعمـ المدمججابي نحو االبصرية والوسائط المتعددة كاف لو تنثير إي

Hijazi (2013) 
تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ نتيجة التفاعؿ الذي حدث  -

التعمـ ت االيجابية لدي الطالبات الستخداـ قد ساعد ذلؾ في تكويف االتجاىا، بورد
 التعمـ بيعة استراتيجيةباإلضافة إلى ط الدراسية األخرى موادفي عممية تعمـ الالمدمج 
 .المحتوى المقدـ عبر البالؾ بوردالتي مارستيا الطالبات خالؿ التفاعؿ مع  المدمج
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 .Panda et al ٔرائح دراسحو نتائج الدراسات واتفقت ىذه النتائج مع ما توصمت إلي

(2017)  
 : تىصًات البشح

 :التالية صياتفي ضوء ما أسفر عنو ىذا البحث مف نتائج يمكف تقديـ ىذه التو 
لتطبيؽ  (Smart Class)/ ذكية العربية بتوفير قاعات الكترونية أف تبادر الجامعات -

، وذلؾ لدعـ تطبيؽ يااللكترون أنظمة التعمـ مع توفيراستراتيجية التعمـ المدمج 
  Blended E-Learningالتعميـ اإللكتروني المدمج 

لدراسية عمى ىيئة برامج وسائط تدريب أعضاء ىينة التدريس عمى تصميـ المقررات ا -
وفؽ المعايير التربوية والفنية ذات  المدمج مدعومة بإستراتيجيات التعمـ متعددة

 العالقة بيذه النوعية مف البرامج.
تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات استخداـ  -

 في التعميـ الجامعي.
 

 :وكرتسات ببشىخ وضتكبمًُ

تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في تنمية الدافعية لالنجاز وميارات فاعمية  -
  ذوي صعوبات التعمـ في الرياضيات.لدي طالب  التفكير اإلبتكاري

تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في ضوء موجيات نظرية الذكاءات  فاعمية -
 .ة التعميميةنيلكترو إل االبرامج ميارات تصميـ لتنمية المتعددة وتطبيقاتيا 

في مدارس التعميـ العاـ في ضوء معيار تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج تقويـ  -
 العائد والتكمفة.

لدى عينة  التفكير الحدسيفي تنمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج فاعمية  -
 مف ذوي االحتياجات الخاصة.



 ........................ فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج

- 228 - 

References: 
1. Alcántar, R. C., Montes, J. C., & Padilla, A. J. (2014). TEACHING 

STRATEGIES MEDIATED BY TECHNOLOGY IN BLENDED 

LEARNING AND ITS IMPACT ON LEARNING. In EDULEARN14 

Proceedings (pp. 4016-4022). IATED. 

2. Alhussain, T. (2017). Measuring the Impact of the Blackboard System 

on Blended Learning Students. learning, 8(3). 

3. Almasaeid, T. F. (2014). The effect of using blended learning strategy 

on achievement and attitudes in teaching science among 9th grade 

students. European Scientific Journal, ESJ, 10(31). 

4. Al-Mohammadi, A. S. (2017). Brain Dominance and the correlation 

with Learning styles, choosing specialization and academic level among 

university students. International Journal for Research in Education, 

41(1), 133-162. 

5. Alonso, F., Manrique, D., Martínez, L., & Viñes, J. M. (2011). How 

blended learning reduces underachievement in higher education: An 

experience in teaching computer sciences. IEEE Transactions on 

Education, 54(3), 471-478. 

6. Alvarez-Marinelli, H., Blanco, M., Lara-Alecio, R., Irby, B. J., Tong, 

F., Stanley, K., & Fan, Y. (2016). Computer assisted English language 

learning in Costa Rican elementary schools: an experimental study. 

Computer Assisted Language Learning, 29(1), 103-126. 

7. Bati, T. B., Gelderblom, H., & Van Biljon, J. (2014). A blended 

learning approach for teaching computer programming: design for 

large classes in Sub-Saharan Africa. Computer Science Education, 

24(1), 71-99. 

8. Bela, M. B., Gabor, K., & Peter, E. (2014). Potentials of the blended 

learning teaching method in computer science education. 

INFORMACIOS TARSADALOM, 14(2), 66-+. 

9. Bortolotti, E., Zanon, F., & Cren, E. (2010). Blended education and 

tutors: new didactic strategy for the mediation of knowledge and 

practices in institutional learning courses. In ICERI (pp. 1432-1438). 

IATED. 

10. Broadbent, J. (2017). Comparing online and blended learner's self-

regulated learning strategies and academic performance. The Internet 

and Higher Education, 33, 24-32. 

11. Buhaichuk, K. L. (2016). BLENDED LEARNING: THEORETICAL 

ANALYSIS AND STRATEGY OF IMPLEMENTATION IN 

EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL 



 ........................ فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج

- 222 - 

INSTITUTIONS. Information Technologies and Learning Tools, 54(4), 

1-18. 

12. Byndas, O. (2017). Strategy for foreign language blended learning 

implementation into the educational process. 

13. Byrka, M. F. (2017). BLENDED LEARNING STRATEGY IN 

TEACHER TRAINING PROGRAMS. Information Technologies and 

Learning Tools, 62(6), 216-224. 

14. Cai, J., Yang, H. H., & Tian, Y. M. (2015, July). Learning from 

Practice: Improving Blended Learning Strategies in a College 

Curriculum. In Educational Technology (ISET), 2015 International 

Symposium on (pp. 68-71). IEEE 

15. Carranza Alcantar, M. D. R., & Caldera Montes, J. F. (2018). 

Perception of Students on Meaningful Learning and Teaching 

Strategies in Blended Learning. REICE-REVISTA 

IBEROAMERICANA SOBRE CALIDAD EFICACIA Y CAMBIO EN 

EDUCACION, 16(1), 73-88. 

16. Chang, C., & Chang-Gonzalez, A. C. (2016). BLENDED LEARNING 

STRATEGIES FOR SMART STUDENTS: WHY DO THEY FAIL?. 

In EDULEARN16 Proceedings (pp. 7466-7475). IATED. 

17. Chen, C., & Zheng, X. (2017, August). Teaching practise of blended 

leamig on computer general courses for undergraduates. In Computer 

Science and Education (ICCSE), 2017 12th International Conference on 

(pp. 726-729). IEEE 

18. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of 

tests. psychometrika, 16(3), 297-334. 

19. Cunningham, M. (2003). Laptops for teachers: An evaluation of the 

first year of the initiative. Available at: becta.org.uk, http://www.Last 

Accessed. 5 Dec 2007. 

20. Cuthell, J. (2004). Can technology transform teaching and learning? 

The impact of interactive whiteboards. In Society for Information 

Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1133-

1138). Association for the Advancement of Computing in Education 

(AACE). 

21. Cuthell, J. (2006, March). Tools for Transformation: The Impact of 

Interactive Whiteboards in a range of contexts. In Society for 

Information Technology & Teacher Education International Conference 

(pp. 1491-1497). Association for the Advancement of Computing in 

Education (AACE). 

22. Elgazzar, A. E. (2014). Developing E-Learning Environments for Field 

Practitioners and Developmental Researchers: A Third Revision of an 

http://www/


 ........................ فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج

- 222 - 

ISD Model to Meet E-Learning and Distance Learning Innovations. 

Open Journal of Social Sciences, 2(02), 29. 

23. Fitzgerald, D., & Hattie, J. A. (1983). An evaluation of the ‗Your style 

of learning and thinking‘inventory. British Journal of Educational 

Psychology, 53(3), 336-346. 

24. Gilabert, J. A., Ros-Rodríguez, J. M., & Encinas, T. (2011). BLENDED 

TEACHING AND LEARNING TOOLS AND STRATEGIES IN 

PHARMACOLOGY AND VETERINARY THERAPEUTICS. In 

INTED2011 Proceedings (pp. 1176-1180). IATED. 

25. Graham, C. R. (2006). Blended learning systems. The handbook of 

blended learning, 3-21. 

26. Gurubatham, M. (2011). DEVELOPING TECHNOLOGY ENABLED 

ACTIVE TEACHING AND LEARNING STRATEGIES IN 

BLENDED LEARNING FOR GLOBALIZATION. In EDULEARN11 

Proceedings (pp. 3871-3879). IATED. 

27. Gwynne, P. (2004). Brains, blackboards but no bureaucracy. Physics 

World, 17(10), 11. 

28. Ige, O. A., & Hlalele, D. J. (2017). Effects of computer-aided and 

blended teaching strategies on students‘ achievement in civic education 

concepts in mountain learning ecologies. Education and Information 

Technologies, 22(6), 2693-2709. 

29. Kanuka, H., & Rourke, L. (2013). Using blended learning strategies to 

address teaching development needs: How does Canada compare?. The 

Canadian Journal of Higher Education, 43(3), 19. 

30. Kleinveldt, L., Schutte, M., & Stilwell, C. (2016). Embedded 

librarianship and Blackboard usage to manage knowledge and support 

blended learning at a South African university of technology. South 

African Journal of Libraries and Information Science, 82(1), 62-74. 

31. Kotova, E. E. (2015, November). Simulation study of the experts 

preparation process using the blended learning technologies. In 

Strategic Partnership of Universities and Enterprises of Hi-Tech 

Branches (Science. Education. Innovations), 2015 IV Forum (pp. 88-90). 

IEEE. 

32. Levy, R., Dickerson, C., & Teague, J. (2011). Developing blended 

learning resources and strategies to support academic reading: a 

student‐ centred approach. Journal of further and higher education, 

35(1), 89-106. 

33. Li, H., Deklerck, R., & Cornelis, J. (1994, March). Integration of 

multiple knowledge sources in a system for brain CT-scan 

interpretation based on the blackboard model. In Artificial Intelligence 



 ........................ فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج

- 225 - 

for Applications, 1994., Proceedings of the Tenth Conference on (pp. 

336-343). IEEE. 

34. Lin-na, H. (2012). Practical Teaching Design of Basis of College 

Computer Engineering Based on Blended Learning Model. In 

Advanced Technology in Teaching (pp. 119-123). Springer, Berlin, 

Heidelberg. 

35. Liu, H. (2016). An Analysis on Blended Learning Pattern Based on 

Blackboard Network Platform: A Case Study on the Course of 

Recruitment and Employment Management. International Journal of 

Emerging Technologies in Learning (iJET), 11(09), 4-8. 

36. Mahdi, H. R., & Hijazi, G. (2013, May). The Effectiveness of a Strategy 

in Blended Learning in Enhancing Web Collaboration Motivation and 

Web Collaboration Attitude among the College of Education Students 

at Al-Aqsa University. In e-Learning" Best Practices in Management, 

Design and Development of e-Courses: Standards of Excellence and 

Creativity", 2013 Fourth International Conference on (pp. 427-437). 

IEEE. 

37. Mark, K. P., Thadani, D. R., Calonge, D. S., Pun, C. F., & Chiu, P. P. 

(2011, October). In-service Teaching Assistant Training (InsTAT) for 

engineering and computer science graduate students in Hong Kong: A 

blended-learning approach. In Frontiers in Education Conference 

(FIE), 2011 (pp. F2E-1). IEEE. 

38. Merrouche, S. (2017). Investigating Algerian EFL Students' Learning-

Style and Brain-Dominance Profiles. 

39. Milic, N., Masic, S., Bjegovic-Mikanovic, V., Trajkovic, G., 

Marinkovic, J., Milin-Lazovic, J., ... & Stanisavljevic, D. (2018). 

Blended learning is an effective strategy for acquiring competence in 

public health biostatistics. International journal of public health, 63(3), 

421-428. 

40. Mohseni, A., & Fathi, M. (2017). THE EFFECTS OF USING 

BLENDED LEARNING STRATEGY ON ACHIEVEMENT AND 

ATTITUDE OF LAW STUDENTS IN TEACHING ESP. Modern 

Journal of Language Teaching Methods, 7(4), 147. 

41. Müller, R. A. (2006). Blackboards in the brain. Behavioral and Brain 

Sciences, 29(1), 81-81. 

42. Nazemi, M. R., Toozandehjani, H., & Pirjavid, F. (2016). Investigating 

the relationship between learning styles with brain quadrants 

dominance and personality traits of male and female students. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 

AND ALLIED SCIENCES, 5(2), 446-450. 



 ........................ فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج

- 226 - 

43. Nickel, C. E., & Overbaugh, R. C. (2013). Cooperative and 

collaborative strategies in blended and online learning environments. 

In Educational Communities of Inquiry: Theoretical Framework, 

Research and Practice (pp. 223-266). IGI Global. 

44. Özgen, K., Tataroğlu, B., & Alkan, H. (2011). An examination of brain 

dominance and learning styles of pre-service mathematics teachers. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 743-750. 

45. Panda, A., Mallipeddi, R., & Das, S. (2017, November). Particle swarm 

optimization with a modified learning strategy and blending crossover. 

In Computational Intelligence (SSCI), 2017 IEEE Symposium Series on 

(pp. 1-8). IEEE. 

46. Pavla, S., Hana, V., & Jan, V. (2015). Blended learning: promising 

strategic alternative in higher education. Procedia-social and behavioral 

sciences, 171, 1245-1254. 

47. Peñuelas, J. I. L., Guzmán, M. J. N., Hervas, M. C. A., Herrera, P., 

Valderas, M. S., Yuste, C. C., ... & Corral, L. M. (2012). Teaching of 

pharmacology for nursing degree: assessment of a blended learning 

strategy in the University of Cadiz, Spain. In 4th International 

Conference on Education and New Learning Technologies. 

48. Peres, P., Gouveia, L., & Pimenta, P. (2011). Blended-learning 

strategies in higher education. In The 3rd annual International 

Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona-

Espanha. 

49. Pérez, D. P., & Riveros, R. M. (2014, November). Unleashing The 

Power Of Blended Learning And Flipped Classroom For English As A 

Foreign Language Learning: Three Spheres Of Challenges And 

Strategies In A Higher Education Institution In Colombia. In 

Proceedings of ICERI2014 Conference 17th-19th November. 

50. Pombo, L., Loureiro, M. J., & Moreira, A. (2010). Assessing 

collaborative work in a higher education blended learning context: 

Strategies and students‘ perceptions. Educational Media International, 

47(3), 217-229. 

51. Purvis, A. J., Aspden, L. J., Bannister, P. W., & Helm, P. A. (2011). 

Assessment strategies to support higher level learning in blended 

delivery. Innovations in Education and Teaching International, 48(1), 

91-100. 

52. Roaten, G. K. (2011). Innovative and brain-friendly strategies for 

building a therapeutic alliance with adolescents. Journal of Creativity in 

Mental Health, 6(4), 298-314. 

53. Rossiter, R., & Day, J. (2016). Cycles of reflection and challenge: Using 

sequential blended learning strategies to enhance student 



 ........................ فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج

- 227 - 

understanding of, and transition to, the Nurse Practitioner role in 

Australia. Collegian, 23(2), 159-166. 

54. Sánchez, V. G., Soldado, R. M., & López, M. C. P. (2014). Self-

assessment via a blended-learning strategy to improve performance in 

an accounting subjectAutoevaluación a través de una estrategia de 

blended-learning para la mejora del rendimiento en una asignatura de 

contabilidad. International Journal of Educational Technology in 

Higher Education, 11(2), 43-54. 

55. Sheffield, S. L. M., McSweeney, J. M., & Panych, A. (2015). Exploring 

Future Teachers' Awareness, Competence, Confidence, and Attitudes 

Regarding Teaching Online: Incorporating Blended/Online Experience 

into the Teaching and Learning in Higher Education Course for 

Graduate Students. The Canadian Journal of Higher Education, 45(3), 

1. 

56. Stal, J., & Paliwoda-Pękosz, G. (2012, September). Teaching computer 

science blended-learning modules: A case study. In e-Learning and e-

Technologies in Education (ICEEE), 2012 International Conference on 

(pp. 119-123). IEEE. 

57. Sternberg, R. J., & Zhang, L. F. (Eds.). (2014). Perspectives on 

thinking, learning, and cognitive styles. Routledge. 

58. Tan, H. Y. J., & Neo, M. (2015). Exploring the use of authentic 

learning strategies in designing blended learning environments: A 

Malaysian experience. Journal of Science & Technology Policy 

Management, 6(2), 127-142. 

59. Thomas, M. (2009). The interactive whiteboard revolution–by chris 

betcher & mal lee. British Journal of Educational Technology, 40(5), 

962-962. 

60. Tjur, T. (2009). Coefficients of determination in logistic regression 

models—A new proposal: The coefficient of discrimination. The 

American Statistician, 63(4), 366-372. 

61. Torrance, E. P. (1982). Hemisphericity and creative functioning. 

Journal of Research & Development in Education. 

62. Torrisi, G. (2010). Collaborative learning strategies in a blended 

international context. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 

6(3), 71-81. 

63. Trukhacheva, N., & Pupyrev, N. (2012, May). Blended-learning 

strategy in the Altay state medical university. In Studies in Health 

Technology and Informatics, Ser." Large Scale Projects in eHealth: 

Partnership in Modernization, Proceedings of the EFMI Special Topic 

Conference, EFMI STC (Vol. 2012, pp. 72-75). 



 ........................ فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المدمج

- 228 - 

64. Van Niekerk, J., & Webb, P. (2016). The effectiveness of brain-

compatible blended learning material in the teaching of programming 

logic. Computers & Education, 103, 16-27. 

65. Vlachos, F., Andreou, E., & Delliou, A. (2013). Brain hemisphericity 

and developmental dyslexia. Research in developmental disabilities, 

34(5), 1536-1540. 

66. Wang, L. W., & Huang, X. (2017, August). Research on the blended 

teaching mode of ―basic computer science‖ based on ―MOOC+ virtual 

experiment‖. In Computer Science and Education (ICCSE), 2017 12th 

International Conference on (pp. 578-581). IEEE. 

67. Wei, P. H. C., & Chin-Yun, H. (2013). Blended Learning Design and 

Teaching Strategies: Case of the Program Planning Course. In 

Transcultural Blended Learning and Teaching in Postsecondary 

Education (pp. 110-126). IGI Global. 

68. Wilczenski, F. L. (1992). Measuring attitudes toward inclusive 

education. Psychology in the Schools, 29(4), 306-312. 

69. Xie, H., & Zhong, Q. (2012, June). Design of Basic computer teaching 

mode based on blended Learning. In High Performance Computing and 

Communication & 2012 IEEE 9th International Conference on 

Embedded Software and Systems (HPCC-ICESS), 2012 IEEE 14th 

International Conference on (pp. 1673-1676). IEEE. 

70. Ying, A. N. L., & Yang, I. (2017). Academics and Learners‘ 

Perceptions on Blended Learning as a Strategic Initiative to Improve 

Student Learning Experience. In MATEC Web of Conferences (Vol. 87, 

p. 04005). EDP Sciences. 

71. Zaphiris, P., & Ioannou, A. (Eds.). (2017). Learning and Collaboration 

Technologies. Novel Learning Ecosystems: 4th International Conference, 

LCT 2017, Held as Part of HCI International 2017, Vancouver, BC, 

Canada, July 9-14, 2017, Proceedings (Vol. 10295). Springer. 

 


