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  :الملخص

في تنمية ـ المدمج قترح قائـ عمى التعم  أثر نموذج م  استقصاء  إلىالبحث  ىدؼ
نت عينة ، وتكو  ميارات اإلبداع وفعالية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات الدراسات العميا

جامعة اإلماـ  ،بقسـ المناىج وطرؽ التدريس ،( طالبة في برنامج الدكتوراه34البحث مف )
( طالبة درسف 18) نت مفمجوعة تجريبية تكو   :إلى مجموعتيف فمق س   ،محمد بف سعود

( طالبة درسف باستخداـ 11نت مف )ومجموعة ضابطة تكو   ،باستخداـ النموذج المقترح
يشتمؿ  الباحثة مقياس تقدير أعد ت ،ولتحقيؽ أىداؼ البحث ،الطريقة المعتادة في التدريس

: الطالقة، يوى ،الالزمة لتصميـ المنتجات التعميميةجة لميارات اإلبداع ت متدر  عمى مستويا
مقياس لفعالية الذات كما تـ إعداد  ،الحساسية لممشكالتو التوسع، و األصالة، و المرونة، و 

 .: التحميؿ واالستراتيجيات والتقويـيوى ،عة عمى ثالثة محاورموز   ،ا( مؤشرً 12) مف فتكو  
( بيف 8...داللة ) ىعند مستو  ايِّ فروؽ دالة إحصائوجود أظيرت نتائج البحث قد و 

درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس متوسطات 
وجود عالقة و  ،لصالح المجموعة التجريبية ؛التقدير لميارات اإلبداع، ومقياس فعالية الذات
( بيف درجات طالبات 8...) داللة مستوىارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند 

المجموعة التجريبية في مقياس التقدير لميارات اإلبداع ومقياس فعالية الذات في تصميـ 
 التعميـ.

 فعالية الذات. ،تصميـ التعميـ ،ميارات اإلبداع المدمج، التَّعمُّـ: الكممات المفتاحية 
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The effect of a proposed model based on Blended learning on 

developing creativity skills and self-efficacy in Instruction Design for 

postgraduate students 
 

The research aimed to reveal effect of a proposed model based on 

Blended learning on developing creativity skills and self-efficacy in Instruction 

Design for postgraduate students. The research sample consisted of (43) female 

students in the PhD program of Curricula and Teaching Methods at IMISU 

randomly distributed into two groups: an experimental group consisted of (21) 

studied using proposed model, and a control group of (22) studied using the 

traditional method. The researcher prepared a rubrics of creativity skills to 

design instructional products: fluency, flexibility, originality, expansion, and 

sensitivity to problems; and prepared a measure of self-efficacy consisted of 27 

phrases measuring three axes: analysis, Strategies, and evaluation. Findings 

showed a statistically significant difference at the level of (0.01) between the 

average scores of the experimental and control groups, post-application of the 

scale of assessment, and the measure of self-efficacy in favor of the average 

scores of the experimental group. Also, a statistically significant correlation at 

(0.01) between degrees of self-efficacy in instructional design and the total 

degree of creativity skills in instructional design.  

Key words: blended learning, creativity skills, instructional design, self-

efficacy. 
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  :مقدمة

ة التحديات د  وتنامت ح   ،شيد العالـ في العقود الحديثة تطورات معرفية وتقنية متسارعة
التي ، 81ومنيا جائحة كوفيد  ،العالمية في جميع القطاعات العممية واالقتصادية واالجتماعية

ا مف تفشي منعً  ؛لمتعميـ الرسمي المباشر في جميع دوؿ العالـ لفترة مف الزمف افً بت توق  سب  
ىذا إلى جانب العديد مف التعقيدات والقضايا الفردية والمجتمعية التي  ،الفيروس في المجتمع

خططي المناىج ومصممي التعميـ كؿ ذلؾ وضع م  و  ؛تواجو التعميـ والطمبة في ىذا العصر
واستخداـ أجود  ،اؿ لتعميـ الطمبةيات كبيرة مرتبطة بأىمية التخطيط الفع  أماـ تحد   ذيوومنف  

التي يمكف أف تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ والغايات التعميمية  ،الطرؽ واالستراتيجيات التعميمية
قة بتصميـ ب ذلؾ معرفة متعم  ويتطم   ،وأقؿ تكمفة اقتصادية ممكنة ،في أقصر وقت وجيد

ف مف ويحس   ،اؿ في مواجية احتياجات األفراد والمجتمعسيـ بشكؿ فع  يمكف أف ي   يالذ ،التعميـ
 الممارسات التربوية.

ؿ ألنو يمث   وتصميميا؛ ا لبناء المنتجات التعميميةا ضروريِّ التصميـ التعميمي عممً  وي عد  
خاللو نستطيع مف و  ،وتطبيقاتيا في المجاؿ التعميمي والتَّعمُّـحمقة الوصؿ بيف نظريات التعميـ 

بتغاة بكفاءة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية الم   ؛ومواصفات التعميـ المناسبة ،ـتحديد شروط التعم  
ويقع عمى عاتقو نجاح العممية  ،المصمـ التعميمي ميندس عممية التصميـ د  وفعالية، ويع

أف عمـ تصميـ التعميـ  (Smith& Ragan,2008) وراجاف سميثوقد ذكر  ،التعميمية
Science of Instruction Design التَّعمُّـعممية منيجية تعكس ترجمة مبادئ  :ىو 

ومف أبرز خصائص ، والتقييـ ،ومصادر المعمومات ،واألنشطة ،وخططو لممواد التعميمية
بداعية في الوقت ،ية باألىداؼتصميـ التعميـ أنو عممية موج   ، وتتبع نفسو ومنطقية وا 

تأثر بالخمفية المعرفية والميارية والوجدانية لممصمميف وخبراتيـ كما ت ،منيجية حؿ المشكالت
فيي عممية ذات طابع  ،دات المحيطة بالمصمميف وموضوع التصميـوالقيود والمحد   ،السابقة

التي تنعكس بشكؿ مباشر عمى  ،ـ ومياراتوإنساني واجتماعي مرتبطة بخصائص المصم  
 (.1.82 ،تصميمو )الحيمة

ف الفرد أو مجموعة ي مك   شيءفإف وظيفة المصمـ التعميمي ىي إنتاج  ؛وبناء عمى ذلؾ
 ءا مجموعة مف الميارات، وىذا "الشيو ر مف أف يتعمموا عف موضوع معيف، أو يطو   مف األفراد

 -اتدريسيِّ  انموذجً  -ادراسيِّ  امقررً  -محاضرةكأف يكوف: المنتج" يمكف أف يأخذ عدة أشكاؿ: 
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فالغرض مف أي  ،يوالقائمة ال تنتي ،وحدة دراسية -خطة دراسية -اريبيِّ أو تد اتعميميِّ  ابرنامجً 
 وي عد   ،(1.82لتحقيؽ الغايات المرجوة )برواف وقريف،  ىثمنشاط تصميمي ابتكار الوسائؿ الم  

العميمة اإلبداعية  د  حيث تع ؛التفكير اإلبداعي مف أىـ سمات المبدعيف مف المصمميف
ميارات وتعد  حموؿ لمشاكؿ أو قضايا أو جوانب تطويرية، ؿ إلى أفكار و ضرورية لمتوص  

ب عمى مع الجوانب المعرفية والميارية التي يتوج   امشاركً  اأساسيِّ  االتفكير اإلبداعي جانبً 
جادتيا إتقانياـ المصم   يؤدي  ؛جميع ىذه الجوانب فيما بينيا إلنتاج عمؿ تصميميتدخؿ ، و وا 
قصد . وي  (1.85،والفيـ )خصاونة واإلدراؾضع مف أجمو عمى مستوى اإلبداع و   الذيىدفو 

ستخدـ عند قياـ الفرد بأي عممية "مجموعة الميارات العقمية التي ت   :بميارات التفكير اإلبداعي
منيا: الطالقة،  ،ف مف عدة مياراتمف عمميات التفكير المرتبطة بالتصميـ واالبتكار، وتتكو  

 (.5..1عبدالسميع وحوالة، )الحساسية لممشكالت و  ،التوسعو  ،الةاألصو  ،المرونةو 
 :وىناؾ مجموعة مف الدوافع تكمف وراء عممية التفكير اإلبداعي في التصميـ، أوليا

في عممية التفكير،  وتجعؿ لديو ميوالً  ،ـز المصم  عقمية التي تمي  القدرات الالدوافع الذاتية مف 
تساعد عمى الوصوؿ إلى األىداؼ  ؛مة وصياغة جديدةورغبة في تقديـ مساىمة مبتكرة وقي  

ؼ ت عر  التي  ،(Self Efficacy)فعالية الذات طمؽ عمييا ي   ،وتحقيقيا بطريقة أسيؿ وأفضؿ
 اا ضروريِّ شرطً  وتعد   ،"اعتقاد الفرد في قدرتو عمى أداء المياـ بنجاح في بيئة محددة :بأنيا

ر عف معتقدات الفرد حوؿ حيث إنيا تعب   ؛لإلنتاجية اإلبداعية واكتشاؼ المعارؼ الجديدة
العتيبي )لتحقيؽ التحسينات واالبتكارات والتغيرات المرغوب فييا  ؛قدراتو وطاقاتو الشخصية

في ر يؤث   مما ؛بداع األفرادثارة الدوافع الرئيسة إلإفعالية الذات يمكنيا و  ،(1.81 ،والعيسي
وتربتط بشكؿ كبير بأداء األنشطة التعميمية لألفراد  ،بداعي المستقبميسموكيـ وأدائيـ اإل

(Chang&Yang,2012.) 
في التعميـ العاـ  ااستراتيجيِّ  اوفي ىذا اإلطار، نجد أف تنمية اإلبداع أصبحت مطمبً 

استثمارية اقتصادية في برامج الدراسات العميا عممية والعالي بشكؿ خاص، ف ،بشكؿ عاـ
ريف د الدوؿ والمجتمعات بالمفك  تزو  إذ  ؛إعداد القوى البشرية والنيوض بخطط التنمية الشاممة

 في إنتاج التراث العممي والثقافي ونقمو وتطويره )ىدية، فاعاًل  اإسيامً والعمماء الذيف يسيموف 
( إلى مساىمة كؿ مف اإلبداع .1.1) يوالصبر  يوقد أشار الصاو (. 1.82العبيد،  ؛.1.1
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واستخداـ أفضؿ األساليب التقنية  ،واالبتكار في تجويد خدمة التعميـ العالي والبحث العممي
 الحديثة في اإلبداع واإلنتاج. 

عماد فيو  ،.1.4ستراتيجية في رؤية المممكة اإلبداع مف أىـ المنطمقات اال ويعدُّ 
مج اإلبداع حيوي، واقتصاد مزدىر، ووطف طموح، وقد د   : مجتمعيوى ،لمرؤية ةالمحاور الثالث

)وثيقة رؤية المممكة العربية السعودية،  ياوبرامج .1.4في جميع أىداؼ رؤية المممكة 
بات إطار المؤىالت الوطنية بالمممكة العربية السعودية في المستوى تطم  كما أف مف م   ،(1.82

ب :الثامف )الدكتوراه( دة الجديدة في مجاؿ داعية لمقضايا والمشكالت المعق  تطوير حموؿ مبتكرة وا 
ىيئة تقويـ التعميـ ) وتطوير الخبرات الشخصية ضمف سياقات مبتكرة ،التخصص أو المينة

المممكة العربية بقيـ الذي أ   -الدولي لتقويـ التعميـ . وقد أوصى المؤتمر (.1.1 ،والتدريب
الذي يعمؿ عمى تييئة  -في التعميـ العالي اإلبداعومنيا  -بدمج ميارات المستقبؿ  -السعودية

 (. 1.81 ،)ىيئة تقويـ التعميـ والتدريب الجيؿ الجديد لمتنمية ووظائؼ المستقبؿ
 التي تساعد عمى تعزيز الميارات اإلبداعية لمفرد التَّعمُّـأساليب أىـ المدمج مف  التَّعمُّـو 
 وفي الوقت ،يمكف أف يستوعب أي تقنية التَّعمُّـنمط مف  وىو ،في التعميـ العالي ىاوتطوير 
ف مف حس  ثري العممية التعميمة وت  التي ت   ،وخصائصو التدريس المعتاديحافظ عمى سمات  ونفس
 حيث يتيح دمج التدريس الصفي المباشر بالتدريس عف طريؽ اإلنترنت الفرصة   ؛خرجاتيام  

نيا خارج إطار العممية التعميمية و ر لالستفادة مف الميارات التي يطو   ؛أماـ الطمبة
(Johnson,et.al,2014 .)وأحد أساليب  ؛ ـ المدمجلمتعم   االمعكوس تطويرً  التَّعمُّـ د  كما يع

ؽ في بيئة طب  ـ مدمج ي  وىو "تعم   (،الصؼ المقموب)المعكوس  التَّعمُّـطمؽ عمى وي   ،تطبيقو 
ـ أفضؿ" مف أجؿ الوصوؿ إلى تعم   ؛ر فييا دور كؿ مف المعمـ والطالبيتغي   ،ـ بنائيةتعم  
(Goodwin&Miller,2013).  

 ماثرىأو  ،المدمج والمعكوس التَّعمُّـدت العديد مف نتائج الدراسات السابقة أىمية وقد أك  
 ؛1.82 ،جميةأبو  ؛Kalyuzhnaya,2018 ؛ اتفي تنمية ميارات اإلبداع لمطالب كدراس

البياف الختامي لالجتماع االستثنائي وعمى صعيد األحداث العالمية أشار  ،(1.85،المشني
 ؛(.1.1-2-12ا بتاريخ )الذي عقد افتراضيِّ  -لوزراء التعميـ في مجموعة العشريف 

مف التعميـ المباشر بالحضور  ؿإلى فوائد ك -التعميـفي لمناقشة أثر فيروس كورونا 
التي  ،زيز مناىج التعميـ الم دمجة وغيرىا مف العناصرعد، وأىمية تعوالتعميـ عف ب   االعتيادي
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 ،والتمويؿ ،والوصوؿ ،استدامة البنية التحتية :مثؿ ،ف ترسيخ الكثير مف العوامؿتتضم  
وتأكيد أىمية معالجة  ،وأدوات التقييـ ،ودعـ الطالب ،وتدريب المعمميف ،والميارات الرقمية
  (..1.1وجوانب عدـ تساوي فرص التعميـ )وكالة األنباء السعودية،  ،الفجوات الرقمية

 اتبعً  التَّعمُّـتطوير طرؽ التدريس وأنماط إلى تبرز الحاجة  ؛وبناء عمى ما سبؽ
التقنية والتعميمية  :رات المتسارعة في المجاالترات المحيطة بقطاع التعميـ، فالتغي  لمتطو  

خة تقتضي إعادة النظر في العديد مف الممارسات التربوية المترس   ؛واالقتصادية واالجتماعية
بات تطم  والتركيز عمى الميارات الالزمة لتحقيؽ م   ،والبدء باستثمار التقنية ،والتَّعمُّـحوؿ التعميـ 

 .وعمميات التصميـ واإلنتاج لخدمة العممية التعميمية ،كاإلبداع ،التنمية
 مشكلة البحث: 

ريس مف المقررات األساسية لبرنامج الدراسات العميا لممستوى الثاني مقرر تصميـ التد
كما ورد في  -ؿ ىذا القسـ الطمبة ؤى  حيث ي   ،لمرحمة الدكتوراه بقسـ المناىج وطرؽ التدريس

بالمعارؼ والميارات المرتبطة بتصميـ  -صات العمميةد لمتخص  التصنيؼ السعودي الموح  
 ،لتحقيؽ أىداؼ تربوية معينة ؛وتنفيذ عممياتو ،هوتطوير  ووتقويم ووتخطيط المنيج الدراسي

 (..1.1 ،ع لدى المتعمميف )وزارة التعميـأو تحقيؽ سموؾ متوق  
يستيدؼ إذ  ؛ا لتنمية اإلبداع في التصميـخصبً  مقرر تصميـ التدريس مجاالً  وي عد  

مشيورة ، وخطواتو، ونماذجو الهوقواعد إكساب الطمبة المعرفة بأسس تصميـ التدريس
وتصميـ المقررات والوحدات  ،ز بيف قواعد تصميـ التدريس اليومي والفصمييوالتمي ،والحديثة

ـ   ؛الدراسية وقواعد تصميـ التدريس اإللكتروني تطبيؽ تمؾ القواعد واألسس في بناء  ومف ث
فقد  ،إال أنو مف خالؿ المالحظة في الميداف التربوي ؛وتطويرىا ياوتصميم المنتجات التعميمية

وجدت الباحثة أف معظـ الطالبات يجدف صعوبة في القياـ بتصميـ أصيؿ ومرف لنماذج 
ويقتصرف عمى تكرار تصاميـ النماذج الموجودة في  ،تدريسية أو خطط أو وحدات دراسية

 .و االنتقادأضف لمخطأ حتى ال يتعر   ؛األدبيات التربوية
الباحثة عمى عينة مف طالبات  دتو الدراسة االستطالعية التي أجرتياوىذا ما أك  

طمعت عمى تكميفاتيف احيث  ؛( طالبة.1بمغ عددىا ) ،الدراسات العميا لمرحمة الدكتوراه
وبرامج تعميمية أو  ،كوحدات دراسية ،ورسائميف العممية المرتبطة ببعض المنتجات التعميمية

بات أو ضمف متطم   ،أو خطط دراسية يومية أو فصمية قمف بيا في مرحمة الماجستير ،تدريبية
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ووجدت الباحثة أف معظـ تمؾ المنتجات التعميمية  ،المستوى األوؿ مف مرحمة الدكتوراه
ألنشطة مشابية لتصميـ  تعد  أ  رة استعارة نماذج مطو   نجزة مف الطالبات ىي استنساخ أوالم  

وذلؾ باألخذ  ،في تصميـ التعميـ بشكؿ عاـ اف ىناؾ تقميدً إبؿ  ؛الدروس أو الوحدات الدراسية
تتبني طالبة الدراسات العميا  اوغالبً  ،واتباع إجراءات محددة لمتصميـ والتطوير ،بمدخؿ منتظـ

ذكرف  ؛وعندما س ئمت الطالبات عف أسباب ذلؾ ،ألنو يحظى بانتشار تربوي ؛اا معينً نموذجً 
رة الكافية ويعتقدف أنو ليس لدييف الخب ،أنيف يخفف مف النقد، أو الخطأ في عممية التصميـ

 ،مشكمة تعميمية معينة أو تحؿ   التَّعمُّـبدعة تناسب احتياجات لتصميـ منتجات تعميمية م  
 .التصميـبىذه النتائج أىمية فعالية الذات في اإلبداع تظير و 

زت الباحثة نتائج مالحظتيا مف خالؿ مقابمة بعض أساتذة المناىج وطرؽ وقد عز  
يف مجموعة مف األسئمة يلإيت ووج   ،الدراسات العميا سف في مرحمةر  دالتدريس الالتي ي  

المفتوحة عف مدى اىتماميف بتدريب طالباتيف عمى اإلبداع في التكميفات والمشروعات 
وما أىـ الممارسات التعميمية وأساليب التقويـ التي يستخدمنيا  ،البحثية المرتبطة بالتصميـ

أف نسبة كبيرة مف  ىذا االستطالع في تدريس مقرر تصميـ التدريس، وقد أظيرت نتائج
والتركيز عمى الجانب  ،األساتذة يستخدمف األساليب التقميدية في التدريس كالمحاضرة والعرض

ىذه المرحمة غير  كما أف بعض األساتذة يعتقدف أف طالبات ،النظري أكثر مف التطبيقي
وال يمتمكف الخبرة الكافية في تصميـ منتجات تعميمية أو  ،قادرات عمى اإلبداع في التصميـ

مما  ؛وليس لدييف الوقت الكافي في المحاضرة لتدريب الطالبات عمى تمؾ الميارات ،تطويرىا
 عمى اإلبداع في تصميـ التعميـ. اانعكس سمبً 

 ،وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة االستطالعية مع العديد مف نتائج الدراسات السابقة
ضعؼ تبني اإلبداع في أنشطة  :مت إلىالتي توص   ،(.1.1) فيوآخر  يدراسة ىندومنيا 

( .1.1كما أظيرت نتائج دراسة عياد ) ،وضعؼ تمويؿ األفكار المبدعة ،كميات التربية
ووجود  ،انخفاض درجتي امتالؾ وممارسة مدرسي التعميـ التقني لعمميات تصميـ التعميـ

عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف درجة امتالؾ ىوالء المدرسيف لعمميات تصميـ 
 ودرجة ممارستيـ إياىا عند تطوير مقرراتيـ الدراسية.  ،التعميـ

التي ناقشت مف ضمف نتائجيا  ،مف الدراسات الميدانية المحمية اكما أف ىناؾ عددً 
جامعة اإلماـ محمد في األقساـ التربوية بدراسات العميا أساليب التدريس والتقويـ في برنامج ال
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قد و  ،(1.81) الثبيتي ؛( 1.81 )الجاسر تادراس ىي:و  ،بف سعود ذات الصمة بعينة الدراسة
ولـ تصؿ  ،أسفرت النتائج عف حصوؿ محور تقويـ طرؽ التدريس عمى المستوى المتوسط

وبالنسبة  .وأوصت الدراسات بأىمية استخداـ التقنية في التعميـ ،إلى المستوى المطموب
فقد  ؛في تقييـ نتاجات الطمبة في نياية عممية التصميـ اميمِّ  عاماًل  دُّ ألساليب التقويـ التي تع

ستخدمة مع صت واقع األساليب التقويمية الم  التي شخ   -( 1.81مت دراسة الدواد )توص  
أف العديد مف أدوات التقويـ إلى  - قسـ التربية بجامعة اإلماـطالب الدراسات العميا في 
والتقويـ  ،والتقارير الميدانية المرتبطة بالتخصص، وتقويـ ألقراف ،الحديثة كحقيبة اإلنجاز

االختبارات المقالية،  :وأف أكثر أدوات التقويـ المستخدمة ىي ،ستخدـ في التقويـالذاتي ال ت  
وأوصت  ،واألوراؽ البحثية التعاونية والفردية ،خيص مقرر أو بحثوتم ،والواجبات المنزلية

 الدراسة باالىتماـ بالجانب التطبيقي المياري في تقويـ الطالب ببرامج الدراسات العميا.
قة في برامج الدراسات طب  مستوى أساليب التدريس الم  يتضح مف النتائج السابقة و 
مما  ؛األساليب التقميدية والمستويات الدنيا لممعرفةز عمى وأساليب التقويـ التي ترك   ،العميا

ليس مجرد  اإلبداعأف خاصة  اإلبداع،الة وحديثة لتنمية يظير الحاجة لطرائؽ تدريس فع  
نما ،امتالؾ فكرة ويمكف أف تؤدي تنمية  ،اإلبداعي التَّعمُّــ وترتيب أنشطة تصميـ منظ   وا 

 ,uaL te aa) طالؽ القدرات اإلبداعية لمطالبإ في عمـ تصميـ التعميـ إلى اإلبداعميارات 
ر العاطفة والدوافع الشخصية والفاعمية الذاتية في تنمية ميارات التفكير كما تؤث   (،9002
 ,uaL؛ gaaW , te aae9002)ؿ إليو عدد مف الدراسات كدراسة وىذا ما توص   ،اإلبداعي

te aa, 9002). 
لما لو  ا؛تدريسيِّ  اأسموبً المدمج  التَّعمُّـوقد أوصت العديد مف الدراسات العربية واألجنبية بتبني 

خاصة في تنمية الميارات والجانب التطبيقي مف التعميـ  ،مف فوائد تربوية كثيرة في العممية التعميمية
-la؛fLosYY,te aae9002؛1.81عبدالعزيز، ؛  1.81الفالح ،  ؛.1.1 ،)صبريات كدراس

,eatate90029002؛  1.82؛ الشكعة ، 1.82،أبو جمبة ؛  ,notoosa) . 
 - التعميـلنقص البحوث التربوية التي تتناوؿ قضايا اإلبداع التربوي وتصميـ  اونظرً 

مف العوامؿ  ؛مةفي الدوؿ المتقد   يـوتعميم تربية الطالب المبدعيفعمى الرغـ مف أف 
ظيرت الحاجة فقد  -ـ العممي واالقتصادي في العصر الحديثالتقد  ت إلى األساسية التي أد  

في المدمج  التَّعمُّـقترح قائـ عمى نموذج م  الذي يستيدؼ تقصي أثر  ،إجراء ىذا البحثإلى 
 وفاعمية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات الدراسات العميا. اإلبداعتنمية 
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 أسئلة البحث:

عمى قترح قائـ مف خالؿ السؤاؿ التالي: ما أثر نموذج م  السؤاؿ الرئيس لمبحث تحدد 
المدمج في تنمية ميارات اإلبداع وفعالية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات  التَّعمُّـ

 الدراسات العميا؟
 األسئمة الفرعية التالية: وع منويتفر  
 شكؿ إبداعي؟ما ميارات اإلبداع الالزمة لطالبات الدراسات العميا لتصميـ التعميـ ب .1
لتنمية ميارات اإلبداع وفعالية الذات في  ؛المدمج  التَّعمُّـقترح القائـ عمى ما النموذج الم   .2

 تصميـ التعميـ؟
المدمج في تنمية ميارات اإلبداع في تصميـ  التَّعمُّـما أثر النموذج المقترح القائـ عمى  .3

 التعميـ لدى طالبات الدراسات العميا؟
المدمج في تنمية فعالية الذات في التصميـ  التَّعمُّـقترح القائـ عمى ما أثر النموذج الم .4

 التعميمي لدى طالبات الدراسات العميا؟
ىؿ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ وفعالية الذات  .5

 المدمج ؟ التَّعمُّـعند استخداـ النموذج المقترح القائـ عمى 
 فروض البحث: 

 الفروض التالية: تلإلجابة عف أسئمة البحث صيغ  
 طالبات درجات متوسطي بيف ،(Α≤...8) مستوى عند إحصائيِّا داؿ فرؽ يوجد .8

 اإلبداع ميارات تقدير لمقياس البعدي التطبيؽ في والضابطة التجريبية المجموعتيف
 .التجريبية المجموعة لصالح التعميـ تصميـ في

 طالبات درجات متوسطي ،بيف(Α≤ 0.01)مستوى عند إحصائيِّا داؿ فرؽ يوجد .1
 تصميـ في الذات فعالية لمقياس البعدي التطبيؽ في والضابطة التجريبية المجموعتيف

 .التجريبية المجموعة لصالح التعميـ
بيف درجات  ،(α ≤ 0.01) مستوىعند  إحصائيِّاتوجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة  .4

 ،اإلبداعطالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس التقدير لميارات 
 .فعالية الذات في تصميـ التعميـ ومقياس
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 أهداف البحث:

 البحث الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: سعى 
 .إبداعي بشكؿ التعميـ لتصميـ العميا الدراسات لطالبات الالزمة اإلبداع ميارات تحديد -
 تصميـ في الذات وفعالية اإلبداع ميارات لتنمية ؛ المدمج التَّعمُّـ عمى قائـ نموذج اقتراح -

 .التعميـ
 تصميـب اإلبداع تنمية في المدمج التَّعمُّـ عمى القائـ المقترح النموذج أثر عف الكشؼ -

 .العميا الدراسات طالبات لدى التعميـ
 في الذات فعالية تنمية في المدمج التَّعمُّـ عمى القائـ المقترح النموذج أثر عف الكشؼ -

 .العميا الدراسات طالبات لدى التصميـ
 تصميـ في الذات وفعالية اإلبداع ميارات بيف ارتباطية عالقة وجود مدى عمى الكشؼ -

 .المدمج التَّعمُّـ عمى القائـ المقترح النموذج استخداـ عند ،التعميـ
  البحث: أهمية

 كونو: مف الحالي البحث أىمية تأتي
 المرتبطة ،(.1.4) السعودية العربية المممكة لرؤية ستراتيجيةاال األىداؼ مع ينسجـ -

 والعالي. العاـ التعميـ مراحؿ بجميع والتقنية اإلبداع بتوظيؼ
 في التقنية المستحدثات مف اإلفادة لضرورة والعالمية المحمية لالتجاىات استجابة ي عد   -

 والمؤتمرات والبحوث الدراسات بو أوصت يذال ،المدمج التَّعمُّـ وتبني التعميمية، ميةالعم
 .التعميـ استمرارية لضماف ؛العالمية الحالية األزمات في خاصة ،والييئات والندوات

 التصميـ عممية في اإلبداع ميارات تطبيؽ ضرورة إلى التعميـ مصممي اىتماـ ويوج    -
 لألىداؼ مناسب تصميمي نموذج إلى يحتاج موقؼ أو تعميمي سياؽ فكؿ ،التعميمي

  المستيدفيف. والطالب واالحتياجات
 ميارات تناولت التي البحوث أوائؿ مف -الباحثة عمـ حدود في - البحث ىذا ي عد   -

 اإلبداعي الجانب إثراء عمى يساعد قد مما ؛العميا الدراساتب التعميـ تصميـ في اإلبداع
 ،خاص بشكؿ العربي العالـ في التربوي األدب إلييا يفتقر التي ،التعميمية منتجاتال في

 .عاـ بشكؿ والعالـ
 مف: كالِّ  كذلؾ الحالي البحث يفيد قد -
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o :تصميـ عممية بأي القياـ عند اإلبداع ميارات تنمية عمى ساعدىـي حيث الطالب 
 لدييـ. الذات فعالية مف وتزيد ،لمتعميـ

o ممارستيـ في الحديثة االتجاىات بمواكبة التدريس: ىيئة أعضاء مف األساتذة 
 كما االعتيادي،و  اإللكتروني التَّعمُّـ بيف الدمج أىمية دتؤك   أصبحت التي التدريسية،

 طالبيـ لدى اإلبداع تنمية يمكنيا التي والميمات األنشطة تصميـ عمى يساعدىـ قد
 التعميـ. تصميـ عند

o :إلجراء ؛الباحثيف أماـ جديدة مجاالت البحث ىذا يفتح أف عالمتوق   مف الباحثيف 
 التَّعمُّـ عمى القائـ ،المقترح النموذج تطبيؽ حوؿ واألبحاث الدراسات مف العديد
 .أخرى موضوعات تدريس في المدمج

 حدود البحث: 

 وىي:  ،اقتصر البحث الحالي عمى عدد مف المحددات
بقسـ  -المستوى الثاني-الحدود البشرية: اقتصرت عينة البحث عمى طالبات دكتوراه -

 كمية التربية.في المناىج وطرؽ التدريس 
ألنو  ؛اقتصر البحث عمى مقرر تصميـ التدريس في برنامج الدكتوراه الحدود الموضوعية: -

كما اقتصرت المنتجات التعميمية عمى نماذج  ز عمى اإلنتاجية والتصميـ في التعميـ،يرك  
 اإلبداع،لمرونتو ومناسبتو لتطبيؽ ميارات  ؛لتنمية اإلبداع امتطمبً بوصفيا التدريس 

النظاـ اإللكتروني الرسمي في وصفو ب ،المدمج التَّعمُّـ)البالؾ بورد( في  التَّعمُّـونظاـ إدارة 
 . الجامعة

 .1.81الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي ؽ البحث في ب  الحدود الزمانية: ط   -
جامعة اإلماـ محمد بف سعود في الحدود المكانية: اقتصر التطبيؽ عمى بكمية التربية  -

 بالرياض.
 مصطلحات البحث: 

ا لوجو القائـ عمى الدمج بيف المقاءات المباشرة وجيً  التَّعمُّـالمدمج: ىو  التَّعمُّـ -
اإللكتروني عبر نظاـ البالؾ بورد في جامعة اإلماـ  التَّعمُّـوبيف  ،(االعتيادية)المحاضرات 

طالبة الدراسات العميا  فك  مف خالؿ نموذج تعميمي متكامؿ ي م ،محمد بف سعود اإلسالمية
اإللكتروني  التَّعمُّـبمرحمة الدكتوراه مف االستفادة مف جميع األساليب واإلمكانيات وأدوات 
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 ،خصائصيف واحتياجاتيف وطبيعة مقرر تصميـ التعميــ يناسب لتقديـ تعم   ؛المتاحة
 واألىداؼ التعميمية المستيدفة.

طالبة ؽ بكيفية تخطيط تتعم   -وصفية أو إجرائية -مجموعة مف العمميات  التعميـ:تصميـ  -
نتاجيا ،وتحميميا ،عناصر العممية التعميميةالدراسات العميا بمرحمة الدكتوراه ل  ،وتنفيذىا ،وا 

 ؛وحدات دراسية....( -خطط -النماذج التدريسية)لتصميـ منتجات تعميمية  ؛وتقويميا
عمى اتباع أفضؿ الطرؽ  طالبة الدراسات العمياوتساعد  ،بطريقة أفضؿ التَّعمُّـتساعد عمى 

 التعميمية في أقؿ وقت وجيد. 
عمى قدرة طالبة الدراسات العميا لمرحمة الدكتوراه  :ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ -

بإضافة تفصيالت  ،والمرونة واألصالة والتوسيع ،ز بالطالقةتصميـ منتجات تعميمية تتمي  
أو عناصر  ،أو احتياج حالي أو مستقبمي ،استجابة لمشكمة معينة ؛عةجديدة ومتنو  

 ،والتَّعمُّـلتحقيؽ أىداؼ التعميـ  ؛بيدؼ تحسينو وتعديمو ؛ضعؼ في البيئة أو الموقؼ
لمرحمة الدكتوراه عمى مقياس التقدير  طالبات الدراسات العمياقاس بمجموع درجات وي  

 .في تصميـ التعميـ لميارات اإلبداع
لمرحمة الدكتوراه  الدراسات العميا اعتقاد طالبةمستوى فعالية الذات في تصميـ التعميـ:  -

 ةف مف ثالثويتكو  المختمفة بنجاح، ومراحمو حوؿ قدرتيا عمى تصميـ التعميـ بأشكالو 
 ،وفعالية الذات في مرحمة االستراتيجيات ،فعالية الذات في مرحمة التحميؿ :يى ،أبعاد

طالبات بمجموع استجابات  قاس في البحث الحاليوي   ،وفعالية الذات في مرحمة التقويـ
 .لمرحمة الدكتوراه عمى مقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ الدراسات العميا

 المفاهيمي والدراسات السابقة:اإلطار 

 : (Instruction Design) تصميم التعليم :المحور األول

باتو راعى فيو كؿ متطم  حيث ي   ،تصميـ التعميـ البناء اليندسي لمموقؼ التعميمي يشبو
ويعتمد عمى معارؼ  ،واحتياجاتو في دراسة تفصيمية لكؿ العوامؿ المؤثرة فيو والمتأثرة بو

لعالج مشكالتو  ؛وميارات ونتائج البحوث في التربية وعمـ النفس والمناىج وتقنية التعميـ
وقد يكوف ىذا البناء بصور أو نماذج مختمفة يمتـز بيا األستاذ في الموقؼ  ،وتطويره وتجويده

"عمـ يربط بيف  :( بأنو.4، 1.85فو الحيمة )وقد عر   (،.1.8 ،التعميمي أو التدريبي )سالـ
ؿ باالستراتيجيات والوسائؿ والجانب التطبيقي والمتمث   ،التَّعمُّـؿ بنظريات الجانب النظري والمتمث  
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ؽ باختيار المادة فيو يصؼ اإلجراءات التي تتعم   ،التعميمية وتطبيقيا في الصؼ الدراسي
 ،وتنظيميا ،وتحميميا ،والمناىج( المراد تصميميا ،والبرامج ،والمواد ،األدوات)التعميمية 

 -الخطط الدراسية -النماذج التدريسية)مف أجؿ تصميـ منتجات تعميمية  ؛وتطويرىا، وتقويميا
وتساعد المعمـ عمى  ،بطريقة أفضؿ وأسرع التَّعمُّـساعد عمى ت   ؛(الوحدات الدراسية -المقررات

تصميـ التعميـ تختمؼ اتباع أفضؿ الطرؽ التعميمية في أقؿ وقت وجيد. وىناؾ أربعة تعاريؼ ل
  :(University of Michigan,2003) يوى ،باختالؼ منظورىا

ر منيجي لممواصفات التعميمية باستخداـ نظرية وىو تطو   :التصميـ التعميمي كعممية -
 ،تطوير الوسائؿ واألنشطة التعميمية :ويشمؿ ،لضماف جودة التعميـ ؛والتَّعمُّـالتعميـ 

 وتجريب وتقييـ جميع أنشطة المتعمـ والعممية التعميمية. 
بالبحث والنظرية حوؿ  والمعني   ،وىو ذلؾ الفرع مف المعرفة :صالتصميـ التعميمي كتخص   -

 .ىاوتنفيذ ستراتيجياتستراتيجيات التعميمية وخطوات تطوير تمؾ االاال
وىو عمـ إنشاء المواصفات التفصيمية لتطوير وتنفيذ وتقييـ  :التصميـ التعميمي كعمـ -

وعمى كؿ  ،في الوحدات الكبيرة والصغيرة ألي موضوع التَّعمُّـومعالجة المواقؼ التي تسيؿ 
 مستويات الصعوبة والتعقيد.

 اوغالبً  ،يمكف أف يبدأ مف أي نقطة في مراحؿ عممية التصميـ :التصميـ التعميمي كواقع -
ذ عممية التصميـ وتنف   ،إلعطاء جوىر الموقؼ التعميمي ؛ير جزء مف فكرة ماما يتـ تطو 

 ،يعود مرة أخرى ليفحص ويتأكد مف جميع أجزاء العممية التعميمية الذيـ بواسطة المصم  
 ثـ يتـ كتابة العممية مرة أخرى بطريقة منيجية.

لتحديد  ؛التحميؿمرحمة  :مف أىميا ،تصميـ التعميـ بمراحؿ متعددة أف يمر   بد   الو 
ستراتيجيات المرتبطة ومرحمة اال ،التعميـ الضروري، والخطوات التي يجب اتخاذىا لتحقيؽ ذلؾ

ومرحمة تقييـ نتائج تنفيذ التصميـ التعميمي. وىناؾ العديد مف نماذج التعميـ  ،بتصميـ التعميـ
 ،ا في تصميـ التعميـر الخطوط االسترشادية واإلجراءات التي يمكف تطبيقيالشائعة، التي توف  

 اأكثر ىذه النماذج شيوعً و  ،(1.82،برواف وقريف)ومرتبطة بالمراحؿ الثالث السابقة 
يعتمد عمى تمقي التغذية الراجعة حوؿ النموذج (، الذي (ADDIEا النموذج العاـ واستخدامً 

 ،مف خالؿ تغذية راجعة تكوينية تختصر الوقت والجيد في مراحؿ مبكرة ،في مراحؿ تطويره
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مرتبطة بشكؿ كبير بالمراحؿ الثالث  يوى ،وىو اختصار لمكممات التي تبدأ فييا اإلجراءات
 (: Molenda,2003؛ 1.82خمسة إجراءات )برواف وقريف، إلى ـ قس  حيث ي   ،السابؽ ذكرىا

وخصائص المتعمميف مف ناحية  ،التَّعمُّـوتحميؿ بيئة  ،أىداؼ التدريسفيو د حد  ي :التحميؿ -
 المستوى والميارات.

واختيار الوسائؿ  ،يتـ وضع األىداؼ التعميمية وأدوات التقييـ والمحتوى :التصميـ -
 التعميمية واستراتيجيات التدريس المناسبة.

 ،المطموب د في مرحمة التصميـ إلى الشكؿد  ح   الذيؿ الخطة والمحتوى حو  ت   :التطوير -
 وعمؿ الرسـو واألشكاؿ والعروض التقديمية. ،كتصميـ الموقع اإللكتروني

واستخداـ المواد المطورة مف كتب  ،ر في المراحؿ السابقةو  ـ وط  م  ؽ ما ص  طب  ي   :تطبيؽال -
 أو مواقع إلكترونية.

وتقديـ تغذية  ،التقييـ البنائي في كافة المراحؿ :يتـ التقييـ مف خالؿ مرحمتيف :التقييـ -
ويتـ مف خالؿ االختبارات وأدوات  :والتقييـ الختامي ،راجعة مستمرة مف أجؿ التطوير

 ر لتحقيؽ األىداؼ المرغوبة.و  ؼ عمى ما ط  عر  لمت   ؛التقويـ الرسمية
أف العديد مف مستخدمي التصميـ التعميمي يستخدموف ىذا النموذج التوجييي  ومع

 ،لمعناصر األساسية في أي نموذج تصميـ تعميمي اوصفً  د   أنو يعإال ؛لتطوير العممية التعميمية
  ويمكف استخدامو لتطوير نماذج التصميـ التعميمي.

 وىناؾ عدد مف المبادئ األساسية التي ينبغي تطبيقيا عند تصميـ المنتجات التعميمية
(Merrill,2002 ،4..1؛ زيتوف :) 

توفير مياـ حقيقية وسياقية في المنتج التعميمي، ومشاركة المتعمميف في حؿ مشاكؿ  
ظيار المعرفة الجديدة لممتعمـ  ،لممعرفة الجديدة وتنشيط المعرفة الحالية كأساس ،واقعية وا 

 ،وبناء المعرفة القائمة عمى السياؽ ،وتدعيـ ممارسة التأمؿ ،وتطبيقيا ودمجيا في بيئتو
يربط بيف العمميات العقمية  الذيوالتفاوض الداخمي  ،الجماعي لممعرفة ـالتَّعمُّ ودعـ 

وتضميف  ،وفيـ عمميات التفكير وطرؽ حؿ المشكمة ،واالستنتاج ،واستخداميا لمتفسير والتنبؤ
واستخداـ التقويـ  ،ؿ لمنتجات جديدةاستراتيجيات تدعـ ميارات التفكير اإلبداعي وتتوص  

ا لمقاصد بما يجعميـ أكثر توجيً  ؛الطالب بمعايير التقييـ في بداية الدراسةد حيث ي زو   ،الواقعي
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مع إعطاء اىتماـ كبير لمتقويـ الذاتي.  ،وأف يتمحور التقويـ عمى عممية بناء المعرفة ،الفيـ
 البحث الحالي.بوقد تـ األخذ بيذه المبادئ في تصميـ النموذج المقترح 

o أهمية علم تصميم التعليم:  

تكمف أىمية عمـ تصميـ التعميـ في محاولتو لبناء جسر يصؿ بيف العمـو النظرية مف 
( مف جية التَّعمُّـ(، والعموـ التطبيقية )استعماؿ الوسائؿ التقنية في عممية التَّعمُّـجية )نظريات 

ـ في تحسيف الممارسات التربوية. فييدؼ إلى استعماؿ النظرية التعميمية بشكؿ منظ   ،أخرى
  (:3..1يونس،  ؛1.85مكف تمخيص أىمية عمـ تصميـ التعميـ كما يمي )الحيمة، وي
ز األىداؼ وتمي   -سواء العامة أو السموكية -توجيو االنتباه نحو األىداؼ التعميمية  -

 التطبيقية عف األىداؼ النظرية.
 .والتَّعمُّـفي إجراءات التعميـ  يفتوفير الوقت والجيد المبذول -
جابية في العمؿ التعميمي، وتسييؿ االتصاالت والتفاعؿ والتناسؽ بيف تحقيؽ مبدأ اإلي -

 .األعضاء المشاركيف في تصميـ المنتجات التعميمة وتطبيقيا
ؼ استثمار تقنية التعميـ في تحقيؽ األىداؼ، وتحديد دورىا في الموقؼ التعميمي، ويوظ   -

 اؼ.ؽ األىدداخؿ البرنامج التعميمي بصورة تحق   التَّعمُّـمصادر 
ويؤكد كذلؾ  ،وليس التحصيؿ باستخداـ اختبارات محكية المرجع ،تأكيد تحقيؽ األىداؼ  -

 تقويـ البرنامج ككؿ لمراجعتو وتحسينو، وليس فقط تقويـ الطالب.
 ،(.1.8)عياد دراسة  :منيا ،وىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت تصميـ التعميـ

 ،معممي التعميـ التقني بغزة لعمميات تصميـ التعميـ ؼ عمى درجة امتالؾعر  استيدفت الت  التي 
ؼ عمى العالقة عر  والت   ،ودرجة ممارستيـ إياىا عند تطوير مقرراتيـ الدراسية مف وجية نظرىـ

بيف درجة امتالكيـ لعمميات تصميـ التعميـ ودرجة ممارستيـ ليا عند تطوير مقرراتيـ 
 ،امتالؾ وممارسة المعمميف لعمميات تصميـ التعميـالدراسية، وأظيرت النتائج انخفاض درجتي 

ودرجة  ،بيف درجة امتالؾ معممي التعميـ التقني لعمميات تصميـ التعميـ ةوجود عالقة ارتباطيو 
 ممارستيـ إياىا عند تطوير مقرراتيـ الدراسية.

( تقديـ قائمة بالكفايات الالزمة إلخصائي 1..1ف )يخر آصوفي و  كما استيدفت دراسة
مت الدراسة إلى سبع كفايات وقد توص   ،ىاءتقنيات التعميـ كمصمـ تعميمي قبؿ الخدمة وأثنا

: المفاىيـ والمصطمحات الخاصة بالتصميـ وىي ،ف كفاية فرعيةيع إلى ستة وخمسرئيسة تتفر  
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مرحمة التحميؿ و  ،عمميات التخطيط واإلعداد لمتصميـ :وكفايات خاصة بكؿ مف ،التعميمي
 ،مرحمة التقويـ النيائيو  ،مرحمة التطوير التعميميو  ،مرحمة التصميـ التعميميو  ،التعميمي

( دافعية طمبة الماجستير .1.8) ةمرحمة النشر واالستخداـ والمتابعة. وتناولت دراسة دروز و 
في مقرر "تطوير المناىج" مف وجية نظرىـ نحو تعمـ ميارات تصميـ التدريس بعد تدريبيـ 

اسة إلى أف ممارسة أفراد عينة الدراسة لميارات تصميـ التعميـ قد مت الدر وتوص   ،عمييا
كما أف متوسط  ،%14.1% إلى 21.1نت بفرؽ إحصائي بعد التدريب مف نسبة تحس  

مت الدراسة إلى وجود عالقة ـ ىذه الميارات ارتفع بعد التدريب، كما توص  دافعيتيـ نحو تعم  
 والتحصيؿ األكاديمي لمطالب. ارتباطية بيف ممارسة ميارات تصميـ التعميـ

 يالذ ،يتضح مف نتائج الدراسات السابقة أىمية امتالؾ ميارات عممية تصميـ التعميـو 
 ؛.1.8 ،)عيادممارستيـ لعمميات تطوير المقررات الدراسية  عمىينعكس بشكؿ مباشر 

تعميـ وتدريب حتى إلى وأف ممارسة ميارات تصميـ التعميـ تحتاج  ،(1..1،خروفآصوفي و 
 .(.1.8 ،ةوالتحصيؿ الدراسي )دروز  التَّعمُّـتزيد دافعيتيـ نحو 

o :االرتباط بين التصميم وتقنيات التعليم 

فيي نظاـ وليس  ،منيجية في التفكيركما أنيا  ،جزء مف تصميـ التعميـ تقنية التعميـ
بات التي ينبغي مراعاتيا وىناؾ عدد مف المتطم   ،والتَّعمُّـتدخؿ في كامؿ عمميتي التعميـ  ،أداة

 & Bagdonis) وىي ،عند تصميـ المواد التعميمية في ضوء مفيـو تقنيات التعميـ

Salisbury,1994:)  ًمف عناصر نظاـ التعميـ والتدريس  اأف تكوف تقنيات التعميـ عنصر
وأف ت ستخدـ المواد التعميمية لتقديـ ميزة تقنية ال تستطيع العناصر اإلنسانية  ،دخمةالم  

ستخدـ تقنيات التعميـ لتحقيؽ األىداؼ النيائية ت  كما  ،حدود قدراتيـ البيولوجيةفي تقديميا 
 ،فاعمية التقنيات التعميمية لمتقويـ والقياسيجب أف تخضع و  ،لالتصاؿ في التعميـ والتدريس

غاتو بد أف يكوف استخداميا في التعميـ لو مسو   وال ،ـ الطالبـ مف أجؿ تعم  صم  وأف ت  
 واإلدارية.  ،والتربوية ،واالقتصادية ،المنطقية

منيا دراسة الحديثي  ،العالقة بيف التصميـ وتقنيات التعميـ وقد تناوؿ عدد مف الدراسات
التربوية الحديثة في تدريس مادة ؼ عمى فاعمية التقنيات عر  التي استيدفت الت   ،(1.81)

وأظيرت النتائج أف  ،ميارات طالبات المدارس المينية لتطوير ؛ووأسس التصميـ عناصر
نتيجة لتنظيـ المحتوى التعميمي  ؛التقنيات التربوية الحديثة أسيمت في تطوير ميارات الطالبات



 ................................................ مهارات اإلبداع أثر نموذج مقترح قائم على التَّعلُّم المدمج في تنمية

- 8521 - 

إلى التوصؿ إلى ذلؾ ك( 5..1) عبدالعزيزلممادة بخطوات متسمسمة وواضحة. وىدفت دراسة 
نتاج برمجيات  ،قترح لمتصميـ التعميمينموذج م    اإللكتروني، التَّعمُّـيتـ في ضوئو تصميـ وا 

المراحؿ في ؿ تتمث   ،اإللكتروني التَّعمُّـمت الدراسة قائمة بكفايات التصميـ التعميمي لبرمجيات وقد  
وتشتمؿ  ،التطوير واالستخداـ والمتابعةو  ،التنفيذو  ،كتابة السيناريوو  ،التصميـو  ،التحميؿ :التالية

وأوضحت الدراسة فعالية البرنامج التدريبي القائـ  ،كؿ مرحمة عمى عدد مف الكفايات الفرعية
عمى الموديالت التعميمية مف خالؿ الكمبيوتر في تنمية كفايات المعمميف في استخداـ معامؿ 

وقياس  ،صميـ بيئة تعميمية إلكترونيةفاستيدفت ت ،(1.81)الوسائط. أما دراسة عقؿ وخميس 
قسـ تعميـ العمـو بكمية  عمى طالبات التَّعمُّـمدى فاعميتيا في تنمية ميارات تصميـ عناصر 

وفي بطاقة  ،ا في االختبار المعرفيوجود فرؽ داؿ إحصائيِّ عف وكشفت النتائج  ،التربية بغزة
وتأثير لمبيئة  ةوجود فاعمية كبير ف عكما كشفت الدراسة  ،لصالح التطبيؽ البعدي ؛المالحظة

 .التَّعمُّـالتعميمية اإللكترونية في تنمية ميارات تصميـ عناصر 
o  :االرتباط بين التصميم واإلبداع 

 امؤشرً  د  حيث يع ؛مف عمميات التصميـ ومحور العممية التعميمية اؿ اإلبداع جزءً شك  ي  
ؤخذ ال ينبغي أف ي  و  ،لموصوؿ إلى األىداؼ التعميمية المرجوة ؛عمى مدى نجاح عممية التصميـ

ىدؼ يمكف تعميمو واكتسابو إنو بؿ  ؛فقط مفيـو اإلبداع بشكؿ مرتبط بقدرات الطالب وموىبتو
 :بأنيا عممية التصميـ Lee (2011)ؼ ليي وقد عر   ،بالطرؽ ووسائؿ التدريب المتنوعة

ز عمى تحديد وترك   ،ـمرتبطة بالجانب الوجداني لممصم   ،ذاتيا عممية إبداعية وتجريبية في حد  
حيث يضع  ،ويعتمد التصميـ عمى منيجيات متعددة يقودىا التفكير اإلبداعي ،ياالمشكمة وحم  

و نحو المستقبؿ "أي أف التصميـ عممية تطوير موج   ،إطار صنع القرار في سياؽ طويؿ األجؿ
وىو وسيمة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة وليس  ،مف حالة إلى حالة أفضؿ عمى كؿ المستويات

استيدفت وضع إطار منيجي  ( دراسة1.81وفي ىذا اإلطار أجرى إبراىيـ ) ،ذاتو اليدؼ بحد  
 ؛وتصميـ استبياف ،واستراتيجية خاصة بتدريس التصميـ في برنامج التصميـ الداخمي

التعميـ القائـ باألمثمة و  ،التعميـ القائـ عمى المحاكاة)الستطالع أثر تمؾ االستراتيجيات 
واختبار كفاءتيا في  ،تعزيز الفكر اإلبداعي لدى طمبة الفرقة الثانيةفي والتدريس اإلبداعي( 

ا مً قت تقد  أف االستراتيجيات الثالث قد حق  مت الدراسة إلى وقد توص   ،مجاؿ العممية التعميمية
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يجب أف يكتسبيا في نياية مجموع المعارؼ والميارات التي  ا في مجاؿ إكساب الطالبقويِّ 
 . تدريس المقرر
إلى ؿ ( عمى مراحؿ العممية التصميمية، والتوص  1.82زت دراسة خصاونة )كما رك  

مت النتائج إلى وتقديـ الحموؿ والنماذج والتصميـ المناسب، وقد توص   ،طريقة إبداعية لألفكار
ؿ إلى لمتوص   ؛اعي في المصمـر القدرات العقمية األساسية الالزمة لمتفكير اإلبدأىمية توف  

يجاد الحموؿ المالئمة ليا :وىي ،نتائج إبداعية طالقة و  ،الحساسية لممشكالت التصميمية وا 
ؿ البحث كذلؾ إلى ممخص إبداعي يصؼ وتوص   ،واألصالة في التصميـ ،المصمـ ومرونتو

 وتطبيقيا. ياوتقييم لطرح األفكار اإلبداعية ؛عمميات التصميـ المناسبة لممصمـ
 : (Creative) اإلبداع :المحور الثاني

فيناؾ ما يشير إلى أف اإلبداع ىو  ،اإلبداع عند المختصيف ىىناؾ اختالؼ في معن
بينما يقصد بعضيـ اآلخر مف الكممة إبداع  ،جديد شيءإنتاج  :وتعني (,aatatea)القدرة 
وىناؾ مف  ،ذي القيمة العاليةالتي يتـ بيا إنتاج ذلؾ الشيء الجديد  (،process)العممية 

ينشأ عف "القدرة عمى  الذيوىو ذاتو  (،Product)ينظر إلى اإلبداع بأنو الناتج اإلبداعي 
 . (5..1 ،اإلبداع" )الكناني
 شيءنشاط يؤدي إلى  :اإلبداع بأنو ((Kalyuzhnaya 2018ؼ كاليوزنايا وقد عر  

 ،(Result)والنتيجة  (،Process)وحدة العممية فيو  ،جديد أو تحسيف ما ىو موجود
ية موج   وىي ،..(.التمثيؿ – اإلدراؾ –القدرات المعرفية )الذاكرة  بيف العممية اإلبداعية تجمعو 

ز فيتمي   امنتجً بوصفو  اإلبداعأما  ،ف الفعالية الذاتية والدافعية لمتعمـوتتضم   ،بشكؿ مبدع
"العممية  :( بأنو52 ،...1)فو األعسر ة واألصالة. وتعر  د  بمزيج مف التعبير المادي والج  
وىذا المنتج يجب أف يكوف  ،إلحداث تحوؿ مف منتج قائـ ؛الخاصة لتوليد منتج فريد وجديد

 .وضعو المبدع" الذيؽ معو القيمة والفائدة واليدؼ كما يجب أف تحق   ،بدعبالنسبة لمم   افريدً 
وضع في نمط نوع مف التفكير ي   :( أنو3..1أما التفكير اإلبداعي فقد ذكر مارزانو )

بدع، م  ـ بحيث يؤدي إلى نتائج إبداعية، فيو يحتاج إلى إيجاد فكرة مبدعة ومصم   ،معيف
وليس مف الضروري أف تكوف جميع األشياء  .السمات اإلبداعية عف طريؽ النتائج" دوتتحد  

نما قد يكوف اإلبداع عبارة عف تأليؼ أو تطوير جديد  ،جديدة كؿ الجدة فقد  ؛قديـ ءلشيوا 
فاإلبداع ييتـ باكتشاؼ عالقات ووظائؼ  ،اا جديدً فيا توظيفً ولكنو يوظ   ؛ا مف غيرهيستعير أفكارً 
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ووضع ىذه المعمومات وتمؾ الوظائؼ في صيغة إبداعية جديدة" )مركز ديبونو لتعميـ  ،جديدة
يو رغبة توج   ،ب وىادؼ"نشاط عقمي مرك   :بأنو( 1.84)فو جرواف (. كما عر  1.85 ،التفكير

ز ". ويتمي  اقوية في البحث عف حموؿ أو التوصؿ إلى نواتج أصيمة لـ تكف معروفة سابقً 
 وأخالقيةألنو ينطوي عمى عناصر معرفية وانفعالية  ؛التفكير اإلبداعي بالشمولية والتعقيد

 ؿ حالة ذىنية فريدة.شك  ت   ؛متداخمة
نستنتج أف التفكير اإلبداعي يرتبط  ؛يومف التعريفات السابقة لإلبداع ولمتفكير اإلبداع

بينما ييتـ التفكير  ،فاإلبداع ييتـ بالنواتج ،ويتناوؿ المنتجات التعميمية ،باإلبداع اوثيقً  اارتباطً 
تستخمص و  ،لموصوؿ إلى النتائج أو المنتج ؛الفرد بيا اإلبداعي بالعمميات العقمية التي يمر  

ليس  ؛النماذج التدريسية المستيدفة في البحثالباحثة مف ذلؾ أف اإلبداع في تصميـ 
نما قد يكوف تعدياًل  ،بالضرورة أف يرتبط بمنتج تعميمي جديد  ،في نموذج تدريسي معروؼ وا 

ؽ ليحق   ؛أو إضافة تفصيالت عمى مراحؿ النموذج التدريسي ،أو تطويره لحؿ مشكمة معينة
 أىدافو التعميمية.

o مهارات اإلبداع:  

فت دراسة فقد صن   ،ميارات اإلبداع في أدبيات البحث التربويدت تصنيفات تعد  
نات الميارات اإلبداعية في الجامعات الروسية إلى مكو   (Kalyuzhnaya,2018)كاليوزنايا 

والدوافع  ،الذكاء العاطفي :وتشمؿ ،الصفات الشخصية لمفرد :وىي ،ناتعدد مف المكو  
ف: الكفاءات النظامية المرتبطة والكفاءات العامة والمينية وتتضم   ،وفعالية الذات ،الشخصية

 ،واستخداـ األفكار ،الفيـ :فوتتضم   والقدرات المعرفية ،باألنظمة والقوانيف والمعايير
والقدرات التقنية وتشتمؿ  ،وحموؿ لممشاكؿ ،وتنظيـ الوقت ،التوجيو :فوالمنيجية وتتضم  

التواصؿ الكتابي  :فوالقدرات المغوية وتتضم   ،دارة المعموماتميارات وقدرات الكمبيوتر إل :عمى
مثؿ: والتفاعؿ االجتماعي  ،والكفاءات الشخصية المرتبطة بالتقييـ النقدي والذاتي ،والشفيي

 ميارة العمؿ التعاوني والجماعي والمسؤولية.
اختبارات تورنس  وىي ا،وباالطالع عمى أكثر اختبارات التفكير اإلبداعي شيوعً 

(Torrance,1966)، ( واختبارات جيمفوردGuilford,1967 وبالرجوع إلى العديد مف ،)
أىـ  فيمكف تحديد ؛(5..1الكناني، ؛8311زيتوف، ؛ 1.84)جرواف، ات:الدراسات كدراس
 : يفميارات اإلبداع 
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أو المالئمة، : وىي القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار المناسبة (Fluency)الطالقة  -
الطالقة المفظية وطالقة الكممات، وطالقة المعاني أو الطالقة  :وتأخذ عدة صور مثؿ

 ع. دوف الكيؼ والتنو   ز الطالقة عمى الكـ  وترك   ،الفكرية
عة لحؿ وتوليد أفكار متنو   ،: وىي القدرة عمى تغيير اتجاه التفكير(Flexibility)المرونة  -

والنظر إلييا  ،ظر نحو المشكمة أو القضية محؿ المعالجةمشكمة ما، أو تغيير وجية الن
 مف زوايا مختمفة.

أي  :ـ عمى التفكير بطريقة جديدة غير مألوفةوىي قدرة المتعم   :(Originality)األصالة  -
د باألفكار غير ة والتفر  د  الج   :األفكار المفيدة الجديدة غير الشائعة، فاألصالة ىي إنتاج

 المألوفة.
أو  عة لفكرة،: وىي القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة ومتنو  (Elaboration)التوسيع  -

 لمشكمة، أو لمنتج مف أجؿ تطويره أو تنفيذه.
: وىي الوعي بوجود مشكالت أو (Problem Sensitivity)الحساسية لممشكالت  -

دراؾ األخطاء ،احتياجات أو عناصر ضعؼ في البيئة أو الموقؼ ضافة معرفة إثـ  ،وا 
 أو إدخاؿ تحسينات وتعديالت عمى معارؼ أو منتجات موجودة. ،ديدةج

الرتباطو ومناسبتو لتصميـ التعميـ  ؛تـ تبنيو في البحث الحالي الذيوىذا التصنيؼ ىو 
 .والمنتجات التعميمية المستيدفة

o أساليب وطرق تنمية مهارات اإلبداع:  

 ؛1.81 ،إبراىيـ)مف أىميا  ،يمكف تنمية ميارات اإلبداع بعدد مف الطرائؽ واألساليب
Kalyuzhnaya,2018  ،؛1.83 ،الجميمي والسماؾ ؛1.85مركز ديبنو لتعميـ التفكير 

 (:1.83 ،بيزر
ز ىذه النشاطات بأف النتائج أو وتتمي   :(استخداـ النشاطات العممية )مفتوحة النياية -

 اإلجابات عف المشكالت أو الموضوعات ليست معروفة.
: تتيح لممتعمميف الفرصة لممارسة العمميات العقمية وميارات واالكتشاؼطريقة التقصي  -

 .التقصي واالكتشاؼ بأنفسيـ
 .عيا وأصالتياوييدؼ إلى تعدد األفكار وتنو   :العصؼ الذىني -
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باستخداـ طريقة التدريس التي تعتمد عمى االستقراء استراتيجية التعميـ باألمثمة:  -
 واالستنتاج ودراسة الحالة.

ؼ مما يسمح لو بالتصر   ؛يتفؽ عميو الذيمارس فيو المتعمـ الدور ي   :األدوار تمثيؿ -
 كصاحب الدور نفسو.

يمكف لممتعمميف إعداد  :اإللكتروني وشبكات التواصؿ االجتماعي التَّعمُّـاستخداـ أدوات  -
واستخداـ تويتر ومنتديات المناقشة أو  ،معينة بحوث عمى اإلنترنت عف موضوع أو فكرة

 اإلنترنت.أي أداة أخرى عمى 
 ؛بتقسيـ المياـ عمى مجموعات :(التعاوني )الميارات االجتماعية التَّعمُّـتحفيز أسموب  -

 .سيـ في تبادؿ األفكار وتنمية ميارات اإلبداعمما ي  
إلتاحة الفرص خمسة أساليب  et al uaL (2009)ف يخر آوقد اقترحت دراسة الوي و 

في  اإلبداعميارات  يـوتعميم لتدريب الطالب ؛لمعممي التصميـ في جامعات ىونج كونج
  :وىيالتصميـ، 

لتحديد طبيعة المشكمة  ؛ويعني استخداـ أداة تنظيمية معرفية :تحديد السمات وتخطيطيا -
لتحديد  ؛مف خالؿ رسـ خرائط معرفية أو ذىنية أو تحميؿ نقدي ،والعوامؿ ذات الصمة
 المشكمة وأبعادىا.

التي قد تنتج  واإلمكاناتتساعد عمى توليد العديد مف األفكار  :ياووضع بناء االحتماالت  -
د بدائؿ ولكف يمكف أف يول   ؛ىذا األسموب المشكمة مباشرة لف يحؿ  و  ،أو قد ال تنتج حموالً 

 ؿ ىذا األسموب العصؼ الذىني.جديدة ويمث  
فيو  ،عة لمتعامؿ مع المشكمةوىذا األسموب يبحث عف أفكار متنو   ،تبادؿ وجيات النظر  -

كمما أخذ الفرد في االعتبار و  ،ا آلراء الطالب في توليد األفكار والحموؿأساسيِّ  ار اختالفً يوف  
 كانت الحموؿ أفضؿ. ؛وجية نظر أخرى في اتخاذ القرار النيائي

عادة  ،ليد األفكار بشكؿ مستمرتساعد عمى تو  :تكويف مجموعات ذات التفكير التناظري - وا 
فيي اكتشاؼ عالقات جديدة مع  ،جؿ المزيد مف البدائؿأنات وتنظيميا مف تغيير المكو  

 واستخداـ االرتباط لمتفاعؿ والربط بيف شيئيف غير مرتبطيف. ،المعتاد والحقائؽ القديمة
والدوافع الشخصية تبرز دور العاطفة   :واعيةغير الو ؽ مف المشاعر الواعية التحق   -

 واتخاذ قرارات مبدعة. ،وابتكار أفكار محتممة ،والفعالية الذاتية في تسييؿ عمميات اإلبداع
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مف أساليب تعزيز  ا( عددً 2018) Kalyuzhnayaكما اقترحت دراسة كاليوزنايا 
وىي: التطبيؽ العممي والممارسات  ،طار التعميـ العاليإلمفرد في  ىاوتطوير  الميارات اإلبداعية
لتعزيز  ؛ساىـ في تييئة الظروؼ التعميمية المناسبة يالمدمج الذ والتَّعمُّـ ،التعميمية والتربوية

تعمؿ عمى إيجاد حموؿ إبداعية و والميارات االجتماعية  ،ىاوتطوير  القدرات اإلبداعية لمطالب
نشاء الحوار  دارةوا   ؛لجمع حموؿ وتحفيز جميع المشاركيف ؛والعصؼ الذىني ،الصراعات وا 

 لتطوير معموماتيـ في سياؽ العمؿ الجماعي.
منيا دراسات تناولت طبيعة العممية  ،وىناؾ العديد مف الدراسات التي تمت حوؿ اإلبداع

بعض الدراسات تنمية اإلبداع لدى تناولت و  ،اآلخر اإلنتاج اإلبداعي يابعضتناوؿ و  ،اإلبداعية
التي  ،(.1.1)ف يوآخر  ىنديدراسة  الدراسات ذات الصمة بالبحث الحالي مف ىذهو األفراد، 

استيدفت اقتراح استراتيجية لتنمية رأس الماؿ الفكري بكميات التربية في ضوء ثقافة اإلبداع، 
 متوتوص   ،مصربجامعات في عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية  تقب  وقد ط  
 ،ضعؼ تبني مبدأ اإلدارة اإلبداعية في أنشطة كميات التربية :مف أىميا ،عدد مف النتائجإلى 

( الكشؼ عف إمكانية .1.1 ،سعد)كما استيدفت دراسة  ،وضعؼ تمويؿ األفكار المبدعة
إلى  مت الدراسةوتوص   ،التنبؤ باإلبداع االنفعالي مف خالؿ أساليب التفكير لدى طالب الجامعة

وأوصت الدراسة  ،أعمى مف المتوسط وأبعادهاالنفعالي  بداعاإلأف مستوى طالب الجامعة في 
 وأجرى، مياميـ إنجازعمى  تساعدىـ ؛بإعداد برامج لتنمية القدرات اإلبداعية لطالب الجامعة

استيدفت كشؼ العالقة دراسة  Wang,Huang&Zheng,2015)) وانغ، ىوانغ، وتشنغ
مت الدراسة إلى أف اإلبداع وتوص   الموظفيف،بيف اإلبداع االنفعالي واألداء االبتكاري لدى 

ا دورً ؤدي وأف الدافعية الداخمية ت ،أدائيـ االبتكاري فياالنفعالي لدى الموظفيف لو تأثير كبير 
الجميمي والسماؾ ا في العالقة بيف اإلبداع االنفعالي واألداء االبتكاري، كما أجرى وسيطً 

باعتماد بعض طرؽ  ،داعية لطمبة الجامعات( دراسة استيدفت تنمية الميارات اإلب1.83)
مت عينة البحث في أعضاء ىيئة التدريس وتمث   ،التحسيف المستمر لجودة األداء التدريسي

مت الدراسة إلى أف تنمية ميارات الطمبة ىي حجر األساس في وتوص   ،كميات جامعة الموصؿب
واقترحت الدراسة استخداـ طرؽ التفكير  ،تطوير وتنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي لدى الطمبة

وبناء عمى . وتطوير القدرات اإلبداعية التقنية النظرية والعممية ،المبنية عمى األسموب العممي
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يالحظ أنو ال يوجد دراسات تناولت ميارات اإلبداع في تصميـ  ؛عرض الدراسات السابقة
 .المنتجات التعميمية
  :((Self Efficacy فعالية الذات :المحور الثالث

ميا حيث قد   ،تقـو فعالية الذات بدور ميـ في تحسيف التفكير اإلبداعي لدى األفراد
لتفسير السموؾ اإلنساني عمى  ؛االجتماعي التَّعمُّـفي نظريتو  ((Bandura 1997باندورا 

 Banduraؼ باندورا أساس التفاعؿ المتبادؿ بيف العوامؿ الشخصية والسموكية والبيئية، وعر  
نجاز المياـ المطموبة :فعالية الذات بأنيا لتحقيؽ  ؛معتقدات الفرد عف قدرتو عمى تنظيـ وا 
ف الفرد مف األداء الجيد في مختمؼ ففعالية الذات تمك   ،إلى تحقيقيا ىاألىداؼ التي يسع

 ،عالية في تجميع المعمومات ةفعالية الذات المرتفعة لدييـ كفاء ياألفراد ذو كما أف  ،الظروؼ
مما يزيد  ؛عوف النجاحكما أنيـ يتوق   ،الة في إدارة المواقؼستخداـ استراتيجيات مرنة وفع  وا

التي  ،(1.84)دت ذلؾ دراسة العايب وقد أك   ،مف مستوى دافعيتيـ لتحقيؽ أفضؿ أداء ممكف
اختالؼ درجة الدافعية لدى طالب المستوى الرابع تناولت عالقة فعالية الذات بالدافعية لمتعمـ 

 لدى الطالب.  التَّعمُّـارتفعت دافعية  ؛فكمما زادت فعالية الذات باختالؼ مستويات فعالية الذات،
في ويمكنيا أف تؤثر  بداع األفراد،ثير الدوافع الرئيسة إليمكف لفعالية الذات أف ت  و 

ـ  و  ؛سموكيـ وأدائيـ األبداعي المستقبمي التعميمية ففعالية الذات ميمة في أداء األنشطة مف ث
 2008te.al,)أشار باباؾ وآخروف  ،(. وفي المقابؿChang&Yang,2012,79) لألفراد

naaoB)   ا لمشكالت القمؽ والخوؼ، وأف ىناؾ يمِّ ما مظيرً  إلى أف انخفاض فعالية الذات ي عد
ف الذيف يمتمكوف إ :ويمكف القوؿ بناء عمى ذلؾ ،عالقة عكسية بيف فعالية الذات والقمؽ

 .الذات تكوف لدييـ درجة كبيرة مف الشعور بالسعادةفعالية 
التي ( 1.81)خريبة كدراسة  ،جري عدد مف الدراسات حوؿ فعالية الذات اإلبداعيةوقد أ  

وأظيرت نتائج الدراسة  ،استيدفت معرفة مستوى فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي
ومستوى مرتفع مف التدريس  ،وجود مستوى متوسط مف فعالية الذات اإلبداعية وأبعادىا

بيف فعالية الذات اإلبداعية  اووجود عالقة موجبة دالة إحصائيِّ  ،اإلبداعي لدى عينة البحث
ذات ( تنمية فاعمية ال.1.1)ف يمبروؾ وآخر  دراسةكما استيدفت  ،والتدريس اإلبداعي

 ،مف خالؿ برنامج قائـ عمى حؿ المشكالت المستقبمية ،اإلبداعية لدى طمبة المرحمة الثانوية
 مت النتائج إلى فاعمية البرنامج في تنمية فاعمية الذات لدى طمبة المرحمة الثانوية.وتوص  
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( الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي قائـ عمى 1.81كما استيدفت دراسة خميفة وكيشار )
استراتيجيات ما وراء المعرفة في فعالية الذات االبتكارية لدى الطالب الموىوبيف منخفضي 

ف فعالية الذات االبتكارية لدى طالب المجموعة مت الدراسة إلى تحس  وتوص   ،التحصيؿ
فاستيدفت معرفة أثر أساليب التفكير في ضوء  ،Fan (2016)التجريبية. أما دراسة فاف 

الطالب الجامعييف في  صنع القرار الميني لدى عينة مفبنظرية ستيرنبرج في فعالية الذات 
فاعمية الذات في  ا فيا إيجابيِّ دورً ؤدي مت الدراسة إلى أف أساليب التفكير توتوص   ،الصيف

 صنع القرار الميني. 
( الربط بيف اإلبداع وفعالية الذات وميارات اتخاذ 1.83كما تناولت دراسة النجار )

نفعالية لدى طمبة الجامعة عف قدراتو وكفاءتو اال  وومعتقدات ولكف في مجاؿ أحكاـ الفرد ؛القرار
وموجبة بيف اإلبداع االنفعالي وفعالية  ابمصر، وأظيرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائيِّ 

 الذات االنفعالية وميارات اتخاذ القرار.
ف وجود اتساؽ في نتائج الدراسات السابقة التي تناولت فعالية الذات يتبي   ،مما سبؽو 

حيث أظيرت ىذه الدراسات عالقة موجبة بيف فعالية الذات والدافعية  ؛باختالؼ مجاالتيا
؛ .1.1ف، يمبروؾ وآخر دراستا )أبرزت أىمية فعالية الذات اإلبداعية كما  ،(1.84)العايب، 
نجد أف العديد  ؛وفي ضوء ما سبؽ(. 1.81 ،( أو االبتكارية )خميفة وكيشار1.81 ،خريبة

لكف لـ تعثر الباحثة  ؛جريت حوؿ موضوع فاعمية الذات في مجاالت متعددةمف الدراسات أ  
 .عمى أي دراسة أجنبية أو عربية حوؿ موضوع فاعمية الذات في تصميـ التعميـ

o :خصائص فعالية الذات للمتعلمين 

 ؛1.81 ،)مسعود :ومنيا ،مف خالؿ االطالع عمى العديد مف الدراسات
Abbott,2010؛2001 ؛ Tschannen,etal,2007؛Bandura, 1997)يمكف  ؛

  :وىي ،استخالص خصائص فعالية الذات لممتعمميف
مكاناتو  - مجموعة مف األحكاـ الذاتية والمعتقدات والمعمومات عف مستويات المتعمـ وا 

نجازاتو.  وا 
في أداء و لنجاح اوثقة المتعمـ في  ،الدافعية واالستعداد النفسي والعقمي والجسدي رتوف   -

 .عمؿ ما
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تـ  ؛المتعمـ أو التنبؤ بنتائج إنجازاتو، فكمما زادت فاعمية الذاتع ترتبط الدافعية بتوق   -
 الحصوؿ عمى نتائج مرغوبة.

ىي اعتقادات األفراد بقدراتيـ عمى تنظيـ واستخداـ الموارد والقدرات  :الفعالية الذاتية -
 دة.واالستعدادات والمعارؼ لتحقيؽ األىداؼ المحد  

فاإلبداع يشير إلى سمة ثابتة تسمح بإنتاج حموؿ  ،ىناؾ فرؽ بيف اإلبداع وفعالية الذات -
أما فعالية الذات فتشير إلى معتقدات الفرد عف قدرتو عمى  ،جديدة وأصيمة ومناسبة

بغض النظر عف العوائؽ التي قد  ،لتحقيؽ بعض األىداؼ ؛األداء الفعمي لمياـ معينة
 .تقابمو

o أبعاد فعالية الذات في تصميم التعليم:  

 :ىيو  ،أبعاد ةأف فعالية الذات يمكف فيميا مف خالؿ ثالث Bandura (1997) يرى باندورا
 .وىو مستوى الصعوبة التي يعتقد الفرد عندىا أنو قادر عمى أداء الميمة :مقدار الفعالية -
 إنجازىا.عمى وتشير إلى ثقة الفرد في قدرتو عمى أداء الميمة ومثابرتو  :قوى الفعالية -
عات الفعالية إلى مياـ مشابية لممياـ التي قاـ إلى انتقاؿ توق  شير وت   :عمومية الفعالية -

 الفرد بأدائيا. 
 اوأىمية أف يكوف المقياس مرتبطً  ،ا الرتباط البحث الحالي بمجاؿ تصميـ التعميـونظرً 

دت أبعاد فعالية فقد تحد   ؛تصميـ منتجات تعميمية وىي ،بخصائص أداء الميمة األساسية
  :وىي ،ؿ مراحؿ تصميـ التعميـ بشكؿ عاـتمث   ،أبعاد ةمف خالؿ ثالث البحث الحالي الذات في

 والمتعمميف. ،والميمة التعميمية ،تحميؿ االحتياجات :ب عد التحميؿ ويشتمؿ عمى -
تنظيـ و ، ياوغايات تحديد أىداؼ العممية التعميمية :ب عد االستراتيجيات ويشتمؿ عمى -

 واألنشطة. التَّعمُّـوبيئة  ،العممية التعميمية
 تقويـ المنتج وعممية تصميـ التعميـ.و  ،تقويـ إنجاز المتعمـ :بعد التقويـ ويشتمؿ عمى -
o وأساليبها مصادر تنمية فعالية الذات:  

أف فعالية الذات يمكف  ،(.1.8 ،الشويقي ؛Bandura,1977,1997يرى باندورا )
  :منياو  ،تكوينيا وتنميتيا مف خالؿ عدد مف المصادر واألساليب

ر نيا توف  إحيث  ؛أحد المصادر األساسية لمعتقدات فعالية الذات اإلنجازات األدائية: تعد   -
ف إنجاز المياـ الصعبة بدوف إذ إ ؛مكانية نجاح الفرد في إنجاز الميمةإأدلة عف مدى 
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ي مف فعالية الذات بدرجة أكبر مف األعماؿ التي يتـ إنجازىا مساعدة اآلخريف تقو  
  بمساعدة اآلخريف.

الخبرات البديمة: ىي الخبرات التي يكتسبيا الفرد مف خالؿ مالحظة أداء اآلخريف لممياـ  -
أو األنشطة المختمفة، فمالحظة الفرد ألشخاص يتشابيوف معو في القدرة والعمر والمكانة 

يزيد مف فعالية الذات، في حيف أف مالحظتيـ وىـ يبذلوف  ؛اوىـ يؤدوف أداء ناجحً 
 .يؤدي إلى انخفاض فعالية الذات ؛يفشموف في أداء الميمةا، ورغـ ذلؾ جيدً 

خاصة  -ىا الفرد مف اآلخريف اتؤثر الرسائؿ التي يتمق   :نفعاليةاإلقناع المفظي والحالة اال  -
يمانيـ في  ،معتقدات فعالية الذات لدى الفردفي  -األشخاص البارزيف فثقة اآلخريف وا 

 .ي مف فعالية الذاتقدرات الفرد تقو  
مف أساليب تنمية فعالية الذات باالعتماد عمى نتائج عدد مف  ابعضً  ةوتضيؼ الباحث

 ما يمي:في ،الدراسات
روا مستوى أكبر مف ف أف يطو  والممارسات التأممية: وىو أسموب يستطيع فيو المتعمم -

 .ا لمنمو والتطور المينيفرصً وجد عي يىذا الو ، و هوأثر  الوعي بالذات عف طبيعة األداء
المزروع  :منيا ،عة تـ اإلشارة إلييا في عدد مف الدراساتولمممارسات التأممية أساليب متنو  

تقويـ و  ،المناقشات الجماعيةو  ،كتابة المقاالت النقدية :وىي ،(1.81الحربي )و  ،(1..1)
( وجود 1.81 ،الحربي)دراسة دت نتائج وقد أك   ،ممفات اإلنجازو  ،التقييـ الذاتيو  ،األقراف

  عالقة بيف الممارسات التأممية المينية وفعالية الذات.
الستثمار أدوات التواصؿ اإللكتروني في  تمم  األنشطة التي ص   وىي :األنشطة االلكترونية -

وربط المتعمـ باإلنترنت  ،يتـ فييا تحقيؽ أىداؼ المقرر مف جية ،بناء أنشطة تشاركية
كدراسة  -دت نتائج بعض الدراسات وقد أك   ،وأدواتو ومصادره المختمفة مف جية أخرى

 .أىمية ىذه األنشطة في تنمية فعالية الذات -(1.81)ف يوآخر عبدالعزيز 
 ،واستفادت الباحثة مف تمؾ النتائج في التصميـ التعميمي المقترح لتنمية فعالية الذات

 دراسات تناولت فعالية الذات في تصميـ التعميـ. -في حدود عمميا -ولـ تجد 
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 المدمج:  الت َّعل ُّم :المحور الرابع

o  المدمج  الت َّعل ُّممفهومBlended Learning)) : 
وىو  ،لمنظرية البنائية االجتماعية في التعميـ االمدمج امتدادً  التَّعمُّـظير مفيـو 

)المقاءات  االعتياديةالتي ي مزج فييا التدريس بالطريقة ستخدـ لوصؼ الطريقة مصطمح ي  
 :ومف ىذه المصطمحات ،التَّعمُّـوتتعدد مصطمحات ىذا النمط مف  ،التَّعمُّـالصفية المباشرة( مع 

 والتَّعمُّـ ،"Mixed Learningالخميط "  والتَّعمُّـ ،"Hybrid Learningاليجيف " التَّعمُّـ
 Saunders &Wernerسوند رزوورنر ؼ وقد عر   ."Blended Learningالمدمج "
يستخدـ أكثر مف استراتيجية وطريقة وأسموب في  الذي التَّعمُّـ" :المدمج بأنو التَّعمُّـ (2002)

وذلؾ  ،إعادة تصميـ جوىرية لييكؿ العممية التعميمة" :ؼ بأنوعر  ي  كما  ."التعميمي ىنقؿ المحتو 
لالستفادة مف اإلمكانيات التقنية المتعددة  ؛والتَّعمُّـلعمميتي التعميـ  امف خالؿ فتح المجاؿ واسعً 
 . "(Garison&Vayhan,2008) "رىا تبني ىذا النمط لمتعمـالتي مف الممكف أف يوف  

"نظاـ تعميمي يستفيد مف كافة اإلمكانيات والوسائط  :( بأنو1.88)فو الفقي وعر  
لكترونية إكانت أسواء  ،لمتعميـ وأداةأكثر مف أسموب وذلؾ بالجمع بيف  ،التكنولوجية المتاحة

 ،تناسب خصائص المتعمميف واحتياجاتيـ مف ناحية التَّعمُّـلتقديـ نوعية جيدة مف  ؛أـ تقميدية
 واألىداؼ التعميمية التي تسعى لتحقيقيا مف ناحية أخرى". ،وتناسب طبيعة المقرر الدراسي

نة ف أف العناصر المكو  يتبي   ؛ـ المدمجلمتعم  ومف خالؿ استعراض المفاىيـ السابقة 
ب ياإللكتروني بأشكاؿ وأسال التَّعمُّـدمج عناصر مختمفة مف أدوات  :المدمج ىي التَّعمُّـلمفيـو 
ـ  و  ؛وطريقة لمتدريس امنيجً  د  كما أنو يع ،العادي داخؿ الصؼ الدراسي التَّعمُّـوأدوات  مف ث

 .التَّعمُّـلتحسيف مخرجات  ؼ مع الطالب والمحتوىيمكف أف يتكي  
 ، وذلؾ مف خالؿ لمتعمـ المدمجتطبيقًا  (Flipped Learning)المعكوس التَّعمُّـ د  يعو 

ـ مف وتكوف نسبة المادة التي تقد   ،استبداؿ عدد مف المحاضرات بالتعمـ مف خالؿ اإلنترنت
ـ مف خالؿ بالتعم  االعتيادي  التَّعمُّـستبدؿ أما إذا ا   .بالمئة (.2)إلى  (.4)خالؿ اإلنترنت مف 

ويكوف اليدؼ منيا ليس شرح المادة  ،بحيث يتـ اإلبقاء عمى المقاءات المباشرة ،اإلنترنت
نما لمتعامؿ مع المشكالت ،التعميمية ثارة التفكير  ،النشط والنقاشات التَّعمُّـوتفعيؿ  ،وا   والتَّعمُّـوا 

(. أي أف الوقت 1.85معكوس )شرماف، الـ تعم  بال يسم  فإف ذلؾ ي   ؛التشاركي في مجموعات
ـ حيث يستغؿ فيو األستاذ الفرصة لتطوير تعم   ،التَّعمُّـىو الركيزة األساسية في ىذا النمط مف 
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الطمبة مف الفيـ البسيط لممفاىيـ واألفكار إلى مستويات عميا مف الفيـ والتطبيؽ العممي 
 .المدمج عمُّـالتَّ في  اوىذا ليس بالضرورة موجودً  ،وتوظيؼ المعمومات

 (2013) فو جونسوفوقد عر   ،المعكوس الصؼ المقموب التَّعمُّـطمؽ عمى وي  
Johnson نموذج تربوي تنعكس فيو المحاضرة أو الحصة الصفية والواجبات المنزلية  :بأنو

لالستفادة  ؛يشمؿ استخداـ التقنية الذيالمدمج  التَّعمُّـ مف أشكاؿ شكاًل  د  ويع ،بكافة أشكاليا
واستغالؿ الوقت في الصفوؼ الدراسية ألداء األنشطة والواجبات. وىناؾ مف  ،الذاتي التَّعمُّـمف 
 ،معالجة الضعؼ التقميدي لدى الطمبةإلى أحد الحموؿ التقنية الحديثة التي تيدؼ  :فو بأنوعر  

بحث يمكف لممعمـ  ،ميميةفي العممية التع التَّعمُّـلالستفادة مف  ؛وتنمية ميارات التفكير لدييـ
 مف إلقاء بدالً  ،والمناقشة مع الطالب ،والتحاور ،قضاء المزيد مف الوقت في التفاعؿ

ليتـ استغالؿ الوقت األكبر  ؛ويدرس الطالب المقرر في المنزؿ ،المحاضرات االعتيادية
المعمـ  إشراؼوتحت  ،تـ دراستو في الصؼ الدراسي الذيلمناقشة المحتوى 

(Brisson,2014).   ـ مدمج يتـ تطبيقو في بيئة تعم  " :( بأنو1.85فو الطيب وسرحاف )وعر
ف أنشطة ويتضم   ،المتمركز حوؿ الطالب والمعمـ التَّعمُّـويتـ فييا الدمج بيف  ،تعمـ بنائية

يعتمد عمى  الذيالفردي المباشر  التَّعمُّـوكذلؾ  ،تفاعمية لمجموعات صغيرة داخؿ الصؼ
 ."استخداـ التقنيات الحديثة

 ،نالحظ أف المتعمـ يسير بالسرعة التي تناسبو ؛ومما سبؽ مف تعريفات لمتعمـ المعكوس -
يكوف ىناؾ كما  ،حوؿ الطالب المتمركز والتَّعمُّـ الذاتي التَّعمُّـعمى ويكوف ىناؾ تركيز 

وبناء عمى  .ميارات التفكير العميااستثمار لوقت المحاضرة في التفاعؿ والمناقشة وتنمية 
ـ فردي يعتمد أسموب تعم  ما سبؽ يمكف تعريؼ التعمـ المعكوس في ىذا البحث بأنو " 

ع طالبة الدراسات العميا بمرحمة الدكتوراه حيث تتطم   ؛عمى التقنية خارج القاعة الدراسية
عف طريؽ إعداد دراسة ذاتية عف  ،عمى أساسيات الموضوع الدراسي في المنزؿ

جراء الموضوع أو شبكات التواصؿ  (البالؾ بورد)التَّعمُّـمناقشات عبر منصات  وا 
االجتماعي )تويتر(، يمي ذلؾ إثراء ما تعممتو وتوضيحو بشكؿ أوسع وتفاعمي في القاعة 

دة أنشطة تفاعمية نشطة يتـ فييا مناقشة المفاىيـ والمعمومات الجديعبر  الدراسية
 ."وتطبيقيا في منتجات تعميمية مناسبة
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o  المدمج الت َّعل ُّممبررات تبني:  

 ؛أشارت إلييا الدراسات السابقة ،المدمج  التَّعمُّـىناؾ عدد مف المبررات والمزايا لتبني 
فيو  ،التغمب عمى بعض المشكالت التي تواجو التعميـ التقميدي واإللكتروني في: أبرزىايتمث ؿ 

 ،نو يجمع بيف مزاياىما ويعالج سمبياتيماإبؿ  ،حؿ وسط ما بيف ىذيف النمطيف مف التعميـ
المدمج العربية  التَّعمُّـمف خالؿ تحميؿ لبحوث  ،(1.81) مت نتائج دراسة عبدالعزيزوقد توص  
 ـالتَّعمُّ إلى أف  ؛( في مجاؿ تعميـ العموـ1.81-4..1الفترة الزمنية ما بيف ) فيالمنشورة 

 ،راتيابمختمؼ مجاالتيا ومتغي   التَّعمُّـمخرجات  فيالمدمج بجميع أنماطو لو قوة تأثير كبيرة 
ثـ  ،يميو المجاؿ الوجداني ،ؽ أعمى قوة تأثير لمتعمـ المدمجوأف المجاؿ المياري قد حق  

ات باالعتماد عمى بعض نتائج الدراس ،مف ىذه المزايا االمعرفي. وقد استخمصت الباحثة بعضً 
الشرماف،  ؛1.81 ،القرني وعزمي؛ .1.1 ،السابقة والمراجع العممية )صبري وآخروف

  :(Orsrnond&Merry,2011 ؛1.85
بما يتناسب مع الميمة التعميمية والحاجات الفردية  ،ـ مختمفةإمكانية مزج أنماط تعم   -

 لممتعمـ وظروفو.
يساعد عمى إيجاد  ؛المدمج  التَّعمُّـ فاستخداـ ،داخؿ القاعة الدراسية وخارجيا التَّعمُّـربط  -

إيجاد قنوات تفاعؿ تدعـ عبر  ،خارج القاعة الدراسية التَّعمُّـطرؽ يتـ مف خالليا تدعيـ 
 .التعميـ المباشر

ده وىذا ما تؤك   ؛الذاتي التَّعمُّـي ميارات تنم   ،إيجاد بيئة تعميمية ممتعة وبعيدة عف النمطية -
ـ المدمج في تحقيؽ مف فاعمية لمتعم  ( johnson,2013 ؛.1.1)الفطاونة، نتائج دراسة 

  .الذاتي التَّعمُّـ
ض كثير مف مناطؽ العالـ لكوارث تفرض رات والكوارث اإلنسانية: تتعر  التعامؿ مع المتغي   -

 .التَّعمُّـالمدمج في  التَّعمُّـعمييا توظيؼ 
وتعزيز الجوانب اإلنسانية والتواصؿ  ،التفاعؿ اإليجابي بيف عضو ىيئة التدريس والطالب -

رضا ( ocak (2010 دراسة أوكاؾ وقد أظيرت نتائج ،بعضمع بيف الطالب بعضيـ 
  .المعكوس التَّعمُّـأعضاء ىيئة التدريس عف النتائج المترتبة عف 
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المختمفة لدى الطالب،  التَّعمُّـمقابمة االحتياجات الفردية وأنماط  عبرالمرونة في التطبيؽ  -
 Yusoff etف يوآخر  يوسؼدت دراسة وقد أك   ومساعدة الطالب المتأخريف األكاديمييف،

al. (2017) فاعمية تنفيذ التعميـ المدمج في مؤسسة لمتعميـ العالي. 
 ،وسرعة الحصوؿ عمييا مف خالؿ المصادر والمواقع اإللكترونية ،تعدد مصادر المعرفة -

 وعدـ التقييد بالمحتوى الدراسي التقميدي أو الساعات الدراسية.
المدمج  التَّعمُّـدت العديد مف الدراسات أثر وقد أك   ،تنمية ميارات التفكير بجميع مستوياتو -

  ؛(.1.83 ،؛ الشيواف1.85 ،)المشني اتكدراس ،في تنمية ميارات التفكير
ز عمى لطالب، وأنشطة تفاعمية ترك  توفير أساليب تقييـ متعددة لقياس استيعاب ا -

تنمية عمى مما يساعد  ؛المدمج  التَّعمُّـبالمستويات العميا في المجاؿ المعرفي والمياري 
المدمج والمعكوس( ) التَّعمُّـوىناؾ دراسات تناولت أثر نمطي . التحصيؿ الدراسي لمطالب

أثر التفاعؿ  ياالتي أظيرت نتائج ،(1.81 ،ومنيا دراسة )الفالح ،التحصيؿ الدراسي في
مستوى  فيواألسموب المعرفي )مستقؿ ومعتمد(  (،)المعكوس والمدمج التَّعمُّـبيف نمطي 

المدمج  التَّعمُّـلصالح مجموعة  ؛التحصيؿ األكاديمي لدى طالبات جامعة األميرة نورة
 التَّعمُّـ( أثر 1.82 ،الشكعة)دت دراسة كما أك   ،مستقؿ/معتمد()واألسموب المعرفي المتبع 

مت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وتوص   ،المدمج مقارنة بالتعمـ المعكوس
ومقدار احتفاظيـ  ،مادة العموـببيف متوسطات درجات الطالب في اختبار التحصيؿ 

مت ولصالح طالب المجموعة التي تعم   ،لصالح المجموعتيف التجريبيتيف ؛بالتعمـ
 التَّعمُّـمقارنة بطمبة المجموعة التي تعممت باستراتيجية  ،المدمج التَّعمُّـ باستراتيجية
 المعكوس.

 والتَّعمُّـ ،المدمج فرص متنوعة لمتعمـ التَّعمُّـوفؽ  التَّعمُّـر يوف  حيث زيادة فعالية الذات:  -
 ،الطالبنجاح في ر بشكؿ مباشر مما يؤث   ؛الذاتي التَّعمُّـع الطالب عمى يوتشج ،المستمر

نجازاتيـفي تنمية معتقداتيـ وأحكاميـ الذاتية عف مستويات تعم   والمساىمة كما  ،ميـ وا 
مما يزيد مف  ؛وثقة المتعمـ في قدرتو عمى النجاح ،ر الدافعية واالستعداد النفسيتوف  

 ؛1.81 ،الشامي والمعجب وعبدالعزيز)دتو نتائج دراسات وىذا ما أك   ،فاعميتو الذاتية
Martin,2008؛ Stevens,2004؛ Hwang,2003). 
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o  المدمج وتنفيذه:  الت َّعل ُّمتصميم 

المدمج مف أىـ عوامؿ ضماف الوصوؿ الشامؿ إلى التعميـ  التَّعمُّـعممية تصميـ  د  تع
(. Santikarn&Wichadee,2018) التَّعمُّـب ذلؾ تصاميـ مبتكرة لبيئات حيث يتطم   ،الجيد
بؿ ىو مزيج مف  ؛المدمج ال يعتمد عمى نظرية تعمـ معينة التَّعمُّـباإلضافة إلى أف ىذا 

ؼ مع وذلؾ لمتكي   ؛..(.واالتصاؿ ،واالجتماعية ،والمعرفية ،البنائية)المختمفة  التَّعمُّـنظريات 
 ؛ومواردىا المتنوعة التَّعمُّـوبيئات  ،وتحقيؽ األىداؼ التعميمية المختمفة ،بات المتعمميفمتطم  

طرح وبخاصة مف يتعامموف مع البرامج والمساقات التي ت   -ف عمى مصممي التعميـ لذلؾ يتعي  
اإللكتروني مف حيث قيمتيا  التَّعمُّـالتقنية وأدوات  مواأف يقي   -اأو جزئيِّ  امف خالؿ اإلنترنت كميِّ 

مكانياتيا في العممية التعميمية   (.Ashbaugh,2013)وا 
أربعة مبادئ رئيسة لتصميـ التعميـ  (Adams,et.al (2009د آدمز وآخروف وقد حد  

 : وىي ،المختص بالتعمـ المدمج 
ستفادة القصوى مف بيئتي أي اال :بالتدريس الصفي اإلنترنتدمج عناصر التدريس عمى  -

 .التقميدي واالفتراضي() التَّعمُّـ
o في خدمة  مف أجؿ غاية تصب   ؛توظيؼ واستخداـ مبتكر لمتقنية في إطار العممية التعميمية

 األىداؼ التعميمية بطريقة مالئمة.
o   خرجات التعميـ ونواتجو.التقييـ المستمر مف خالؿ المتابعة المستمرة لم 

وبالرغـ مف  ؛التَّعمُّـالمدمج ىو نمط حديث مف أنماط  التَّعمُّـ: Modelsالمدمج  التَّعمُّـأنماط 
  :(1.85 ،)الشرماف وىيالمدمج  التَّعمُّـيناؾ أربعة نماذج شائعة مف أنماط فذلؾ 
قصد بو أف يكوف استخداـ اإلنترنت داخؿ قاعة وي   :((Flex Modelالنموذج المرف  .8

ويقـو  ،حيث يعمؿ الطمبة عمى الحاسوب بشكؿ منفرد أو ضمف مجموعات ،المحاضرة
 .الحاجة لذلؾؿ عند والتدخ   التَّعمُّـالمعمـ بمتابعة 

لمطالب الحرية في تسجيؿ مادة أو أكثر  :A La Carte Model) ) النموذج االنتقائي .1
ا يدرس المواد األخرى بالطريقة مبين ،مف المواد التي يدرسيا عف طريؼ اإلنترنت

 ,) مكف أف يكوف عمى مستوييفيالمدمج  التَّعمُّـويذكر بيرسف أف الدمج في  ،التقميدية

2004 Bersin:)  
 .بؽ في النموذج االنتقائيط  ي  وىو ما  ،الدمج عمى مستوى التخصص -
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 ؽ في بقية النماذج األخرى.طب  وىو ما ي   ،الدمج عمى مستوى المادة الواحدة -
 التَّعمُّـ: جاء ليحسف Enriched Virtual Model) ) فحس  النموذج االفتراضي الم   .4

مف خالؿ إعطاء الطمبة فرصة لمقاءات التقميدية التي يفتقر إلييا  ،اإللكتروني االفتراضي
ـ أوقات الطمبة بيف الحضور الفعمي إلى المؤسسة قس  حيث ت   ،عداإللكتروني عف ب   التَّعمُّـ

  ا.إلكترونيِّ  التَّعمُّـالتعميمية و 
عمى محطات ينتقؿ  التَّعمُّـيعتمد عمى توزيع : (Rotation Model)نموذج التناوب  .3

  :وىي ،مت منور مف ىذا النموذج أربعة نماذج فرعية تشك  وقد تطو   ،بينيا الطالب
o  التَّعمُّـالتناوب عمى محطات (Learning Stations):   تدوير الغرفة با أيضً  ىسم  وت

 ،اط ليا مسبقً ـ مخط  حيث ينتقؿ الطمبة ضمف ىذا التجوؿ إلى محطات تعم   ،الصفية
تشمؿ نشاطات مختمفة فأما المحطات األخرى  ،ألقؿ تكوف عبر اإلنترنتوواحدة عمى ا

 (.Staker&Horn,2013)ومجموعات لتنفيذ المشاريع  ،مجموعات النقاش :مثؿ
o  التناوب الفردي(Individual Rotation):  وضمف ىذا النموذج ينتقؿ الطالب بيف

وضمف الجدوؿ والوقت  ،بشكؿ منفرد وليس بالضرورة مع مجموعتو التَّعمُّـمحطات 
 .االمخطط لو مسبقً 

o  التناوب عمى المختبرات(lab Rotation:)  في ىذا النموذج ينتقؿ الطمبة بيف مواقع
وقد يكوف مختبر الحاسوب أو مختبر العمـو حسب  ،مختمفة ضمف المؤسسة التعميمية
 (.1.85 ،)الشرماف االجدوؿ والزمف المخطط لو مسبقً 

o المعكوس  التعمـ(Flipped Learning:)  ًيكوف مف خالؿ  التَّعمُّـمف  اوىو أف جزء
ويكوف وسيمة  اإلنترنت،عف طريؽ نقؿ المحتوى التعميمي بالطرؽ المتاحة عبر  ،اإلنترنت

  .لطمبةإلى التوصيؿ المحتوى التعميمي 
المعكوس إلى نمطيف مف  التَّعمُّـ (Bishop &Verleger,2013)ـ بيشوب وفيمجر وقد قس  
  :التَّعمُّـ
 التَّعمُّـاستخداـ أدوات )الذاتي المبني عمى استخداـ التقنية خارج القاعة الدراسية  التَّعمُّـ -

 اإللكترونية المتنوعة(.
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ص الوقت المناسب وخص   ،ميا األستاذؿ باألنشطة الصفية التي صم  التفاعؿ النشط المتمث   -
معوا التي يتـ مف خالليا التأكد مف أف الطمبة اط   ،ليا في بداية المحاضرة ألسئمة الطمبة

 .نوا المالحظات ودو   ،وقاموا باألنشطة قبؿ المحاضرة ،عمى المادة الدراسية المطموبة
 التعمـ( مستويات Johnson&Renner (2012دت دراسة جونسوف ورنركما حد  

حيث يتـ  ،الممارسةو  ،التطبيؽو  ،التوسيعو  ،التوضيح :ىيو  ،المعكوس بطريقة متتابعة
الثالث والرابع في القاعة الدراسية.  يافالمستو يتـ بينما  ،المستوياف األوؿ والثاني في المنزؿ

أف الطمبة فيتبي ف  ؛ؿ لممجاؿ المعرفيالمعكوس وتصنيؼ بمـو المعد   التَّعمُّـوعند الربط بيف 
بينما  ،واالستيعاب( خارج المحاضرةالتذكر )يقوموف بالمستويات المعرفية الدنيا حسب التصنيؼ 

التطبيؽ والتحميؿ  :بما في ذلؾ ،وقت المحاضرة لمستويات المعرفة العميا يتـ االستفادة مف
 (.1.85 ،شرماف)أثناء ذلؾ في وف الدعـ مف زمالئيـ ومعممييـ يتمق  إذ  ؛والتركيب واإلبداع

ع في نستخمص أف ىذا التنو   ؛لمنماذج األربعة لمتعمـ المدمجومما سبؽ مف عرض 
ـ ما ىو مناسب، قد يزيد مف الخيارات لدى األفراد والمؤسسات التعميمية لكي تقد   التَّعمُّـأنماط 

بعد مؤامتو لطبيعة  (،Rotation Model)وسيعتمد البحث الحالي عمى نموذج التناوب 
عتمد يسكما  ،امدمج شيوعً ال التَّعمُّـىذا النموذج أكثر نماذج  د  حيث يع ؛الدراسة وأىدافيا

 ،المرتبطة بيا التَّعمُّـوأنماط  التعمـ المعكوسىو و  ،البحث عمى أحد نماذجو األربعة الفرعية
 و في إجراءات البحث.يلإوسيتـ التطرؽ 

  :المدمج الت َّعل ُّمتقنيات التعليم المستخدمة في  -

 ،إتاحة المجاؿ الستخداـ ما ىو متوفر مف التقنية ؛المدمج التَّعمُّـمف أىـ مزايا نمط 
مكف يوتتوافر العديد مف األدوات التي  ،وبما يناسب الطمبة والموقؼ التعميمي والمادة التعميمية

المدمج إلى  التَّعمُّـالتقنيات المستخدمة في  تقسيـويمكف  ،المدمج التَّعمُّـستخدـ في أف ت  
 :(1.85 ،شرماف)صنفيف 

 ،(لوجو اوجيً ) امباشرً  اتدريسً  نتتضم   وقد (:Synchronous متزامف) مباشر -
 .اإللكتروني الدعـ أنظمةو  ،تشاركية أنظمةو  ،اإلنترنت عبر المباشرة المحاضراتو 
 مف التعميمية البرامج عمى ويشتمؿ (:Asynchronous متزامف غير) مباشر وغير -

 وميمات تدريباتو  ،تقديمية عروضو  ،كتبو  ،يوتيوب أفالـو  ،بورد البالؾ منصة :خالؿ
 . مساعدة ووثائؽ ومواد نشراتو  ،بالمحاضرات مرتبطة
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 المدمج: الت َّعل ُّمأهم األدوات التقنية في 

وذات الصمة بالبحث  ،المدمج  التَّعمُّـمف أىـ األدوات التقنية الشائع استخداميا في 
 (:Mcloughlin,2005 ؛1.85الشرماف،  ؛1.81 ،المبارؾ)الحالي 

  (:Learning Management System, LMS) التَّعمُّـنظـ إدارة  -
مما يسمح  ؛وتسمح بدمج أنظمة أخرى ،بيئة متكاممة لمتعمـ التَّعمُّـر نظـ إدارة توف  

ولة عف إدارة العممية التعميمية اإللكترونية عبر اإلنترنت ؤ مس ،ر خبرات تعميمية متكاممةبتوف  
وىو نظاـ إدارة تعمـ المعمومات  ،نظاـ البالؾ بورد :ومف ىذه األنظمة ،أو الشبكة المحمية

وىو نظاـ قائـ عمى  ،ومراقبة كفاءة العممية التعميمية في المؤسسة التعميمية ،ومتابعة الطمبة
سواء داخؿ  ،يسمح لمطالب بالوصوؿ إلى المقرر الدراسي في أي زماف أو مكاف ،الموضوع

لالطالع عمى محتوى  ؛عةكما أنو يؤمف لمطالب أدوات متنو   ،االقاعة الدراسية أو خارجي
مكانية التواصؿ مع أستاذ المقرر وبقية الطمبة المسجميف  ،والتفاعؿ معو بعدة طرؽ ،المقرر وا 

 .((Saudi Electronic University ,2014فيو بوسائؿ إلكترونية متعددة

  :ىي ،أنماط أساسية ةثالث ()البالؾ بورد اإللكتروني التَّعمُّـولنظاـ إدارة 
o لمطمب اـ لممتعمـ وفقً عد يقد  وىو نظاـ تفاعمي لمتعميـ عف ب   :اإللكتروني الكامؿ التَّعمُّـ، 

تستيدؼ بناء المقررات وتوصيميا بواسطة  ،لكترونية رقمية متكاممةإويعتمد عمى بيئة 
 الشبكات اإللكترونية واإلرشاد والتوجيو وتنظيـ االختبارات.

o بد أف  وال ،وىو نقطة اتصاؿ بيف التعميـ التقميدي واإللكتروني :اإللكتروني المدمج مُّـالتَّع
 :وىي ،ف تصميـ المحتوى التعميمي لو أربعة عناصر أساسيةويتضم   ،ط لو بدقةيخط  

 التقويـ.و  ،التَّعمُّـطرؽ و  ،العممياتو  ،التَّعمُّـمحتوى 
o لوجو في قاعات  اويكوف فيو حضور محاضرات المقرر وجيً  :اإللكتروني الداعـ التَّعمُّـ

لدعـ  ؛اإللكتروني المتاحة لممعمـ التَّعمُّـباإلضافة الستخداـ أدوات وبيئة  ،المحاضرات
 البالؾ بورد. التَّعمُّـمف خالؿ نظاـ إدارة  التَّعمُّـعممية 
عدد مف المتغيرات في  التَّعمُّـوفي ىذا اإلطار تناوؿ عدد مف الدراسات أثر أنظمة إدارة  
 ،أبو جمبة ؛Al-Otaibi,2017؛ 1.81 ،؛ المبارؾ.1.1ف،ي)صبري وآخر  ات:كدراس
واالتجاه  ،في االختبار التحصيمي التَّعمُّـنظمة إدارة أل أثر  وجود التي أظيرت نتائجيا ،(1.82
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واالتجاه اإليجابي نحو مادة األحياء وتنمية  ،وميارات التفكير اإلبداعي التَّعمُّـنحو نظاـ إدارة 
نشاء مواقع الويب  .ميارات تصميـ وا 

حيث  ؛تعطي المنتديات فرصة لممشاركيف بالنقاش وتبادؿ األفكار والمعمومات :المنتديات -
تتيح المجاؿ  ؛ف طبيعة البيئة التفاعمية التشاركية التي توفرىا المنتديات عمى اإلنترنتإ

المنتديات في نظاـ البالؾ ر تتوف  و  ،فوخر ميا اآلة مف المعمومات التي قد  االستفادبلمطمبة 
مكف أف ي يالذ ،ا لمحوار بيف المشاركيف في المنتديكما تفتح بابً  -وبشكؿ رسمي -بورد 

 .ؽ إلييايفتح الباب أماـ قضايا أخرى يتـ معالجتيا والتطر  
شبكات التواصؿ االجتماعي مف أكثر األدوات التي  شبكات التواصؿ االجتماعي: تعد   -

 :ؼ بأنياعر  وت   ،المدمج التَّعمُّـتوظيؼ ىذه األدوات في  مكفيولذا  ؛يستخدميا الطمبة
والرسائؿ  ،المحادثة الفورية :ـ مجموعة مف الخدمات لممستخدميف مثؿمواقع ويب تقد  

وغيرىا مف الخدمات  ،اركة الممفاتومش ،والتدويف ،والفيديو ،اإللكترونيوالبريد  ،الخاصة
التي أحدثت تغيرات كبيرة في كيفية االتصاؿ والمشاركة بيف األشخاص والمجتمعات 

شبكة تويتر أعمى قائمة شبكات التواصؿ  د  (. وتع.1.8وتبادؿ المعمومات )عصاـ، 
يرة ويمكف مشاركة الصور والفيديوىات القص ،رةحيث ترتبط بالتدوينات المصغ   ،االجتماعي

ويمكف متابعة الحسابات  ،والروابط اإللكترونية واستخداـ الوسـ )الياشتاؽ( لممشاركة
كما يمكف المشاركة باستطالعات  ،مة لمستخدميف آخريف والتعميؽ عمى مشاركتيـالمفض  

(. 8338،الحازمي وآخروف)وتمقي اإلجابة مف الخبراء أو األصدقاء  ،رأي واستفسارات
طالبات قسـ المكتبات بجامعة األميرة  إلى أف معظـ (1.85) ةالجابر مت دراسة وقد توص  

التحصيؿ عمى تساعده  ،نورة يستخدمف وسائؿ التواصؿ في التعميـ كوسيمة أساسية
إلى وجود دور لمواقع التواصؿ االجتماعي ( 1.81)دراسة ممو مت الدراسي. كما توص  

 .في التعميـ الجامعي في تطبيؽ التعميـ المدمج ونجاحو( موقع الفايسبوؾ)
وقد  ،ـ مف خالؿ اإلنترنتقد  محاضرات إلكترونية محوسبة ت   وىي :محاضرات اإلنترنت -

فعالية moataEarE (9002 )يريماف إوقد أكدت دراسة  تكوف متزامنة أو غير متزامنة.
ا لوجو، وأوصت بضرورة تطوير نظاـ التعميـ المدمج في عبر اإلنترنت وجيً  التَّعمُّـبيئات 

 . تركيابالمدراس والجامعات 
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ستخدـ األدوات والتقنيات في تقييـ تحصيؿ ت   :التقييـ واالختبارات عف طريؽ اإلنترنت -
( إلى ميزتيف 2005) Mcloughlinوقد أشار مكموليف  ،ميـ في المقررالطمبة وتقد  

توفير العديد مف المجاالت التي  :ماوى ،اإلنترنتؽ بالتقييـ مف خالؿ أساسيتيف فيما يتعم  
مساىمة الكثير مف و  ،ويلإمكف أف ي ظير فييا الطالب تعممو وتقديـ التغذية الراجعة ي

وعدد كبير مف  ،بتسييؿ الوصوؿ إلى الزمالء والمصادر اإلنترنتعبر األدوات المتوافرة 
 .مواقؼ اجتماعية مارس ضمفالمياـ والنشاطات التي ت  

وتتيح ىذه األداة  ،عدمف األدوات الشائعة لمتواصؿ مع الطالب عف ب   :البريد اإللكتروني -
عطائيـ واجبات وتغذية راجعة ،المجاؿ لمتابعة تعمـ الطمبة رساؿ ،وا   ،مرفقات المقرر وا 

 .وىي ميزة في نظاـ البالؾ بورد
حيث تشرح  ،بيف األستاذ والطمبةستخدـ في المقاءات المباشرة ت   :العروض التقديمية -

ويمكف لمطمبة عرضيا كممخص لما  ا،ة مسبقً عد  موضوعات المقرر مف خالؿ شرائح م  
 .ا ىذه العروض عمى نظاـ البالؾ بوردرفع غالبً كما ت   ،المعكوس التَّعمُّـرس في د  

أصبح العديد مف اليواتؼ الذكية اآلف حواسيب محمولة فييا الكثير  :الياتؼ المحموؿ -
 ؛البالؾ بورد في اليواتؼ المحمولة التَّعمُّـفيناؾ تطبيؽ لنظاـ  ،مف اإلمكانيات والقدرات

 ؛ب والتميجراـأكما أف ىناؾ الواتس  ،مما يتيح لمطمبة فتح النظاـ في أي وقت لمتعمـ
 مف خالؿ ىذه التطبيقات. التَّعمُّـودعـ  ،مطمبةلحيث يمكف تكويف مجموعات 

المدمج في  التَّعمُّـد األدوات التقنية المستخدمة في وقد استفادت الباحثة مف تعد  
السابؽ  التَّعمُّـمبي تمؾ األدوات التقنية وأنماط حيث ت   ،تصميـ النموذج التعميمي لمبحث الحالي
وزيادة فعالية الذات في  ،يارات اإلبداعلتنمية م ؛ذكرىا لمتعمـ المدمج و حاجات الطالب

 تصميـ التعميـ.
 :منهجية البحث

ينتمي البحث إلى فئة و ا ستخدـ المنيج  التجريبيُّ في تنفيذ البحث الحالي،  :منهج البحث
حيث ستخضع  ؛(Quazi –Experimental Design)التصميمات شبو  التجريبية 

المدمج  التَّعمُّـالقائـ عمى  ،النموذج المقترح المجموعة التجريبية لممعالجة التجريبية باستخداـ
لمعرفة أثر المتغير المستقؿ  ؛ضابطة بالطريقة المعتادة في التدريسالمجموعة وستدرس ال ،
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وفعالية  ،تنمية اإلبداع) التابعيف المتغيريف عمىالمدمج(  التَّعمُّـ)النموذج المقترح القائـ عمى 
 الذات في تصميـ التعميـ( لدى طالبات الدراسات العميا.

الالتي  ،نت عينة البحث مف طالبات مرحمة الدكتوراه )المستوى الثاني(تكو   :عينة البحث
العينة  تختير وا   ،تدريس بكمية التربيةاليدرسف مقرر تصميـ التدريس بقسـ مناىج وطرؽ 

عب لتدرس حدى الشُّ إا ختيرت وقد  ،يدرسف مقرر تصميـ التدريس ،طالبة( 34وعددىـ ) ،اقصديِّ 
عبة أما الشُّ  ،( طالبة18وبمغ عددىا ) ،المدمج  التَّعمُّـباستخداـ النموذج المقترح القائـ عمى 

 .( طالبة11درست بالطريقة المعتادة في التدريس، وبمغ عددىا )فالثانية 
 إجراءات البحث: 

تحديد مهارات اإلبداع الالزمة لطالبات الدراسات العليا لتصميم التعليم بشكل  ا:أوًل

 :إبداعي

دت الباحثة مواصفات ميارات اإلبداع حد   ،لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحثو 
 مف خالؿ: ،في تصميـ التعميـ

o  العميا في قسـ المناىج وطرؽ ميارات اإلبداع الالزمة لطمبة الدراسات تحديد اليدؼ: وىو تحديد
مت في لتصميـ المنتجات التعميمية والمتطمبة في مقرر تصميـ التدريس، وقد تمث   ؛التدريس

 الميارات الخمس الرئيسة اآلتية: الطالقة، والمرونة، واألصالة، والتوسع، والحساسية لممشكالت.
o تصميـ التعميـ  مصادر اشتقاؽ الميارات: تـ اشتقاؽ ميارات اإلبداع الرئيسة في

اإلطار النظري لمبحث، والدراسات السابقة وما  مف أىميا: ،وتوصيفيا مف عدة مصادر
اختبارات تورنس  :مثؿ ،وبخاصة المرتبطة باإلبداع ،مت إليو مف نتائجتوص  
(Torrance,1966( واختبارات جيمفورد )Guilford,1967وعدد مف الدراسات مثؿ ،): 

كما تـ االطالع عمى خصائص  ،(5..1؛ الكناني،8311؛ زيتوف، 1.84)جرواف، 
 ومتطمبات المؤىالت الوطنية في تمؾ المرحمة.  ،مرحمة الدكتوراه

o ضع وصؼ لكؿ ميارة مف الميارات و   :كتابة توصيؼ لميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ
مف  ،عمى تصميـ المنتجات التعميميةالخمس الالزمة لمصممي التعميـ بعد مؤامتيا، وتطبيقيا 

 اتخالؿ االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة في ميارات اإلبداع وتصميـ التعميـ كدراس
 (. Merrill,2002 ؛4..1زيتوف،؛ Molenda,2003؛ 1.82)برواف وقريف، 

o ميف رضت الميارات وتوصيفيا في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحك  ع   :ضبط الميارات
لتحديد مدى أىميتيا ومناسبتيا لتصميـ  ؛تدريسالمناىج وطرؽ الالمتخصصيف في مجاؿ 
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بداء الرأي حوؿ الصياغة وارتباطيا بالميارة الرئيسة. وتـ تعديؿ وحذؼ  ،منتجات تعميمية وا 
ضافة وتعديؿ صياغة بعض تمؾ المواصفات.  بعض مواصفات الميارات، وا 

o وصمت ميارات اإلبداع في تصميـ  ؛جراء التعديالتالصورة النيائية لمميارات: بعد إ
شممت و إلى صورتيا النيائية،  (عينة البحث)الالزمة لطالبات الدراسات العميا  ،التعميـ

 ،كؿ ميارة رئيسة ليا مواصفات وميارات فرعية مرتبطة بيا ،خمس ميارات رئيسة
 وصؼ ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ:  (8)جدوؿ رقـ الح ويوض  

 (0)رذٔل سلى 

 .ٔصف نًٓبساث اإلبذاع فٙ تصًٛى انتؼهٛى 

 يٓبساث اإلبذاع

 فٙ تصًٛى انتؼهٛى

 يٕاصفبتٓب

ُٚعًٍ انًصًى فٙ انًُتذ انتؼهًٛٙ انؼذٚذ يٍ األفكبس انًالئًت نهبٛئت انٕالؼٛت أٔ  انطاللت

ً   ,ٔيببدئ َظشٚت, ٔأيخهت(يفبْٛى ٔ ,تٕظٛحبث :انًٕظٕع )يخم ٍ كًب ٚتع

شاث انؼًهٛت انتؼهًٛٛت, ٔتٕظٛف ػذد يٍ َظشٚبث يؼبنزت أكبش ػذد يًكٍ يٍ يتغٛ  

 ٔال ٚمتصش ػهٗ يذخم ٔاحذ فمػ, ٔٚشاػٙ يشاحم انتصًٛى انؼبيت ,ٔانتَّؼهُّىانتؼهٛى 

 .ٔخطٕاتٓب

ٔيتُٕػت نهًٕظٕع أٔ  ,ٔحهٕل لببهت نهتطبٛك او انًصًى فٙ انًُتذ انتؼهًٛٙ أفكبس  مذ  ُٚ  انًشَٔت

انًشكهت, كًب أٌ خطٕاتّ ٔإرشاءاتّ ٔاظحت ٔيحذدة ٔلببهت نهمٛبط, ًٔٚكٍ تُبٔنٓب 

يغ إيكبَٛت تؼذٚهٓب فٙ أ٘ يشحهت يٍ يشاحم انتصًٛى,  ,بطشق ٔأعبنٛب يختهفت

 .انتَّؼهُّىًٚكٍ تؼًًٛٓب ٔتطبٛمٓب فٙ يختهف بٛئبث ٔ

راث فبئذة َفؼٛت ٔرذٚذة غٛش  ٔحهٕال   انهًُتذ انتؼهًٛٙ أفكبس   ٚعٛف انًصًى األصبنت

ً  يأنٕفت, ٔٚمذ   ٍ يٍ أٔ تحمٛك َٕاتذ لذ تحغ   بٍ ْذف  و يغبًْت فشٚذة لذ تتع

 فؼبنٛت انؼًهٛت انتؼهًٛت ٔكفبءتٓب بطشٚمت يٕظٕػٛت ٔػًهٛت غٛش يكشسة.

انتفبصٛم أٔ 

 انتٕعغ

ٕ  ٚؼتًذ انًصًى فٙ انًُتذ انتؼهًٛٙ ػهٗ  ػت يٍ انًصبدس ٔانذساعبث يزًٕػت يتُ

ٔانبحٕث ٔٔعبئم االتصبل ٔانخبشاث, ٔٚشتًم انًُتذ انتؼهًٛٙ ػهٗ رًٛغ انؼًهٛبث 

ٔانؼاللبث فٙ انؼًهٛت انتؼهًٛٛت ٔٚفغشْب, ٔٚعٛف كزنك تفبصٛم دلٛمت ٔإظبفبث 

ػهٗ ػذد يٍ  ٘تحتٕ ,إلرشاءاتّ بيغبم   برذٚذة نهًُتذ انتؼهًٛٙ, ٔٚشعى يخطط  

ٔانشيٕص انتٙ تتُبعب  ,(ربيغ -يتمبغغ -يغتطٛم -يشبغ -خطٛت -دائشٚت)شكبل األ

 يغ َٕػٛت ْزِ انؼاللبث ٔيكَٕبث انًُٕرد.

انحغبعٛت 

 نهًشكالث

ؼبنذ انًصًى فٙ انًُتذ انتؼهًٛٙ يشكالث تؼهًٛٛت أٔ َٕاحٙ انمصٕس فٙ بؼط ُٚ 

ٔبطشٚمت ػًهٛت َظبيٛت لبئًت ػهٗ خطٕاث حم  ,انًُبرد انتذسٚغٛت انًؼشٔفت

غٓى فٙ انًشكالث, كًب لذ ٚتُبأ ببنًشكالث انتؼهًٛٛت بُبء ػهٗ يؼطٛبث يؼُٛت, ُٔٚ 

 ببًب ٚزؼهّ يتغم   ؛إٚزبد انحهٕل انًُبعبت نٓب, ٔٚؼٛذ تكٍٕٚ تصًٛى انًُتذ انتؼهًٛٙ

  ً ث يغ رًٛغ يكَٕبتّ دٌٔ تُبلط أٔ تؼبسض. ٔٚتفك يغ انحبرب بٔيُغز

 أٔ يؼبنزت رٕاَب لصٕس يؼُٛت. ,انًغتمبهٛت نهتؼهٛى

 .السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث فوبذلؾ يكوف قد تـ اإلجابة ع 



 ................................................ مهارات اإلبداع أثر نموذج مقترح قائم على التَّعلُّم المدمج في تنمية

8513 

لتنمية مهارات اإلبداع  ؛المدمج  الت َّعل ُّمإعداد نموذج مقترح قائم على  ا:ثانًي

 .وفعالية الذات في تصميم التعليم

تـ االطالع عمى عدد مف الدراسات  ،لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث
وقد  ،(ADDIE)النموذج العاـ لتصميـ التعميـ  :ومنيا ،المرتبطة بنماذج التدريس الشائعة

ويسمح بدمج  ،بات تصميـ التعميـاقترحت الباحثة مراحؿ النموذج بشكؿ يوائـ متطم  
التي تساعد عمى تنمية ميارات اإلبداع وفعالية الذات كما وردت في ستراتيجيات واألساليب اال
المبادئ الرئيسة لتصميـ التعميـ المختص بالتعمـ المدمج  :مثؿ ،طار النظري لمبحثاإل
(Adams,et.al,2009،)  وتبني األسموب المسترسؿ(Program Flow approach)، 

وفيما يمي تفصيؿ لتمؾ  ،(Bersin ,2004)طار النظري لبيرسيف الذي تـ تناولو في اإل
  :المراحؿ وتطبيقاتيا في البحث الحالي

احتياجات الطالبات وخصائصيف مف  تمم  ح   :(Analysis) التحليل ى:المرحلة األول
خاصة أنيف في  ،التعميمية السابقة فومنتجاتي فعف خبراتي يفخالؿ مقابالت ومناقشات مع

ودافعية واستعداد  ،ولدييف خبرات سابقة في تصميـ المنتجات التعميمية ،مرحمة الدكتوراه
والميارات اإلبداعية لتصميـ منتجات  ،لمتعمـ واإلبداع، وتحميؿ محتوى مقرر تصميـ التدريس

حيث تـ ربط  ؛التَّعمُّـوتحميؿ إمكانات بيئة  ،وتحديد األىداؼ التعميمية لممقرر ،تعميمية مبدعة
ر اإلمكانات المادية والميارات والتأكد مف توف   ،التَّعمُّـنظاـ إدارة بالتجريبية  طالبات المجموعة

تـ التأكيد عمى و  ،وشبكات التواصؿ االجتماعي )تويتر( ،الالزمة في استخداـ البالؾ بورد
. كما تـ التأكد مف وموتعم   الستخداميا في تعميـ المقرر ؛الطالبات بإنشاء حسابات عمى تويتر

أما الطالبات الالتي لـ يستخدمف نظاـ  ،(البالؾ بورد) التَّعمُّـاستخداـ نظاـ إدارة  عمىقدراتيف 
 دف بفيديوىات تعميمية لشرح كيفية استخدامو والتفاعؿ معو.و  فقد ز   ؛البالؾ بورد

ز ىذه ترك   Design &: (production) التصميم واإلنتاج :المرحلة الثانية
 ،والتَّعمُّـؽ بكيفية تنفيذ عمميتي التعميـ المرحمة عمى وصؼ اإلجراءات واألساليب التي تتعم  

  :د ما يميد  حيث ح  
 (35و) ،( محاضرة85ف )تضم   يوتحديد المحتوى التعميمي الذ ،لكؿ محاضرة التَّعمُّـمخرجات  -

وقواعد تصميـ  ،مفيـو تصميـ التدريس :اشتممت عمى الموضوعات التالية ،ساعة تدريسية
والمراحؿ العامة والخطوات التفصيمية  ،عدالتدريس الفصمي واإللكتروني، والتدريس عف ب  
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ونماذج تصميـ التدريس األجنبية  ،والتقويـ( ،لتصميـ التدريس )التحميؿ، واالستراتيجيات
لممقرر شتؽ منيا تصميـ التدريس، ثـ الجانب التطبيقي وأىـ النظريات التي ي   ،والعربية

وطرؽ تقويمو عمى تصميـ الوحدات  ؽ فييا نماذج التصميـ ومراحمو وخطواتوطب  وي  
 ،والبرمجيات التعميمية ،وخطط التدريس ،والمقررات الدراسية ،والبرامج التعميمية ،التدريسية

ختير ا   ،وىو نموذج تدريسي إبداعي ،البحثتحديد المنتج التعميمي المستيدؼ في  اوأخيرً 
 .رع األفكاوالمرونة وتنو   ،الطالقة الفكريةلمالءمتو في إظيار  انظرً  ؛منتج التعميميكعينة لم

عب المستوى الثاني لمرحمة حدى ش  إ تختير ا   ،تحديد مجموعتي البحث التجريبية والضابطة -
المجموعة  تسر  ود   ،عبة األخرى مجموعة ضابطةالشُّ ا ختيرت و  ،الدكتوراه مجموعة تجريبية

بالطريقة المعتادة في التدريس  تأما المجموعة الضابطة فقد درس ،بؿ الباحثةالتجريبية مف ق  
عمى أف يكوف ىناؾ ناتج تعميمي لممجموعتيف التجريبية  ،بؿ أحد أعضاء ىيئة التدريسمف ق  

تصميـ ؽ مقياس التقدير لميارات اإلبداع في الطب  ي  حتى  ؛وىو النموذج التدريسي ،والضابطة
 .عمى المجموعتيف ابعديِّ  اتطبيقً 

أساليب بوصفيا  ؛تصميـ الميمات التعميمية والتكميفات المساندة لممقرر لممجموعة التجريبية -
إضافة إلى  ،نات والمشاركات في لوحة النقاشكما تـ إنشاء المدو   ،تقويـ بنائي لممقرر

نشاء حساب ا  و  ،وتحديد المواقع اإللكترونية والفيديوىات التعميمية الالزمة ،عروض التقديميةال
 ب.أوتكويف مجموعات عمى الواتس  ،عمى تويتر لممقرر

باالعتماد  ،المدمج  التَّعمُّـالقائـ عمى  ،تصميـ خطوات التدريس المعتمد عمى النموذج المقترح -
 Bersin)حو بيرسف وض   يالذ ،(Program Flow approach) األسموب المسترسؿعمى 

فيتـ تقسيـ المقرر إلى موضوعات دراسية  ،عممية التدريس بشكؿ تتابعيوتتـ  .(2004,
 ،ويتـ تدعيمو بأدوات إلكترونية مختمفة ،كؿ وحدة عمى ما يسبقيا ىبنبحيث ت   ،متتابعة

وفي نياية  اإلنترنت،س مف خالؿ در  ي  اآلخر  ياوبعض ،تدرس بعض األجزاء بشكؿ مباشرو 
 ،ؽ األىداؼلمتأكد مف مدى تحق   ؛المقرر أو الدراسة سيكوف ىناؾ اختبارات وأساليب تقويـ

 التَّعمُّـح المراحؿ الرئيسة في تصميـ النموذج المقترح القائـ عمى يوض   (8)والشكؿ رقـ 
  .مرحمة التنفيذب اوسيتـ شرحيا بالتفصيؿ الحقً  ،المدمج في البحث الحالي
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  .انًذيذ انتَّؼهُّىانمبئى ػهٗ نهتذسٚظ ًَٕرد انشٔٚخٙ  :(0شكم )
 

تشير ىذه المرحمة إلى  :Implementation)) مرحلة التنفيذ :المرحلة الثالثة
ا لمنموذج المقترح التدريس وفقً  توضيح تفصيمي لخطوات وفيما يمي ،التطبيؽ الفعمي لمتجربة

 المدمج:  التَّعمُّـالقائـ عمى 
 :المعكوس بطريقة متتابعة التَّعمُّـز عمى مستويات الدراسة الذاتية )فردي(: ترك   :أوالً 
وسيتـ تطبيؽ  ،(johnson&Renner,2012)الممارسة  -التطبيؽ -التوسع -التوضيح

تقـو جميع حيث  ،والثالث والرابع في القاعة الدراسية ،المستوياف األوؿ والثاني في المنزؿ
واختيار  ،لتصميـ المنتج التعميمي انظريِّ  اأساسً بوصفو الطالبات بإعداد ممخص مفاىيمي موجز 

 التَّعمُّـباألمثمة المرتبطة بالموضوع ) التَّعمُّـألسموب  اتطبيقً بوصفيا أمثمة لمنتجات تعميمية 
وباستخداـ أسموب  ،رسمة مف خالؿ البالؾ بوردالعكسي(، وباالستعانة بالمصادر والمراجع الم  

وكذلؾ تخصيص مجموعة ثنائية مف طالبتيف لكؿ موضوع مف موضوعات  .التقصي واالكتشاؼ
تفصيمية لمموضوع وشرح ألمثمة تطبيقية مف الدراسات السابقة مرتبطة  دراسةعد اف ت ،المقرر

ر ىذه المجموعة بالخبراء وتتغي   ىسم  بكيفية تصميـ المنتج التعميمي قبؿ الحضور لممحاضرة. وت  
رسؿ الدراسات الذاتية وت   ،تطبيؽ ألسموب تمثيؿ األدوار والخبرات البديمة وىيمع كؿ مفردة، 

 .ميا قبؿ العرضيلالطالع عمييا وتقي ؛الخبراء ألستاذة المقررلمطالبات ولمجموعة 
يتـ مف خالؿ المقاء المباشر في القاعات الدراسية  (:في مجموعة)التدريس المباشر  :اثانيً 

وعرض الممخص المفاىيمي  ،بؿ مجموعة الخبراء لألسس النظرية لمموضوععرض شفيي مف ق  
ثـ طرح نقاش وحوار ووجيات النظر المختمفة  ،كؿ طالبة ـ مفقد  )الدراسة الذاتية( الم   المختصر

وترسيخ األفكار الجيدة التي  و،وتعميق لدعـ محتوى الموضوع ؛بيف أستاذة المقرر والطالبات
 ،لمتعمـ المعكوس (والممارسة ،التطبيؽ)وتطبيؽ مستوى  ،ؿ إلييا مف خالؿ العصؼ الذىنيوص  ت  

 التدريس في القاعة•

تطبيق  -مجموعة )الدراسية •
 (التعلم باألمثلة-وممارسة

التعلم من خالل البالك بورد •
 وشبكات التواصل االجتماعي

 التعلم المعكوس •

 توضيح -فردي ) •

 (وتوسع •

 

 -تقييم الخبراء، تقييم األقران•
 تقييم أستاذ المقرر

التقويم 
 البنائي

 دراسة
 ذاتية

تدريس 
 مباشر

تدريس 
غير 
 مباشر
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ية مف الدراسات السابقة عف المنتج التعميمي المرتبط التركيز عمى شرح تفصيمي ألمثمة تطبيقب
ثـ إعداد خريطة عمؿ في نياية المحاضرة لكيفية  ،بموضوع المفردة )استراتيجية التعميـ باألمثمة(

 .إعدادهتجويد  لالستفادة منو في ؛وعرض معايير تقييـ المنتج ،تصميـ المنتج التعميمي وتنفيذه
يتـ التدريب مف خالؿ  (:)في مجموعة وبشكؿ فرديمباشر الالتدريس غير  ا:ثالثً 

 عبرنظاـ البالؾ بورد في الفصوؿ االفتراضية ومنتدى المناقشة عمى التصميـ اإلبداعي 
حيث يتـ تبادؿ الخبرات التربوية واآلراء والنقاش عف كيفية تصميـ  ،األنشطة اإللكترونية

مف الطالبات النقاش والتقييـ المبدئي  مجموعة الخبراء ىوتتول ،إبداعيالمنتج التعميمي بشكؿ 
مع توفير المراجع  ،عمى البالؾ بورد ابناء عمى المعايير المرسمة سابقً  ،لممنتج التعميمي

نشاءو  ،والعروض التقديمية في البالؾ بورد ا ليكوف مرجعً  ؛ىاشتاؽ بعنواف الموضوع ا 
استطالع  إرساؿكما يتـ  ،ـواالستفادة مف المختصيف والميتميف في تصميـ التعمي ،لممناقشة

رأي كتغريدة في تويتر لممعمميف والمختصيف حوؿ أىـ التحديات المرتبطة بتصميـ المنتجات 
نماذج التدريسية المعروفة الؼ عمى نواحي القصور في عر  الت  عمى مما يساعد  ؛التعميمية
 والحديثة.

مف  ،البنائي لممنتجات التعميمية تقويـيتـ في ىذه المرحمة ال :التقويـ البنائي ا:رابعً 
الخبراء بإشراؼ أستاذة ه الطالبات في مجموعة تعد   ،خالؿ إعداد معايير لكؿ منتج تعميمي

عطاء تغذية  ؛ف مف الطالباتاص لكؿ موضوع خبيرتص  خ  وقد  ،المقرر لتجويد المنتجات وا 
ستخدـ الممارسات وت   ،راجعة لمطالبات بناء عمى تمؾ المعايير المرتبطة بالمنتج واإلبداع

وتقديـ  ،وتقييـ األقراف لمراحؿ تصميـ المنتج التعميمي التقييـ الذاتي :التأممية لمتقييـ مثؿ
ووضع  ،مقياس التقدير عبربؿ أستاذة المقرر، ويتـ ذلؾ وتقييـ مف ق   ،تغذية راجعة لزميالتيف

نتج إلى مستوى مناسب حتى يصؿ الم ؛نظاـ البالؾ بوردبأكثر مف محاولة في تسميـ التكميؼ 
 لإلبداع.

تقويـ المنتجات التعميمية النيائية  :(Evaluation)التقويم  :المرحلة الرابعة
وتحميؿ االستجابات واآلراء والردود عف موضوعات النقاش في  ،باستخداـ مقاييس التقدير

وفي  ،واألفكار األولية المطروحة في الفصوؿ االفتراضية ،موحة المناقشةبمنتدى الحوار 
 ،تغريدات تويتر المرتبطة بموضوعات تصميـ المنتجات والتحديات والحموؿ واألفكار المبتكرة

مقياس  وىي ،تطبيؽ أدوات البحثبالتقويـ الختامي يكوف و  إلى جانب تقييـ ممفات اإلنجاز.
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وتطبيؽ  ،ا عمى المجموعتيف التجريبية والضابطةوبعديِّ  افعالية الذات في تصميـ التعميـ قبميِّ 
ويتخمؿ  فقط بعد تطبيؽ الدراسة عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة. امقياس التقدير بعديِّ 

 .تمؾ المراحؿ مراجعة وتعديؿ وتغذية راجعة
 التعميـنموذج تصميـ ( 1شكؿ )ال بي فوي ،السؤاؿ الثاني لمبحث فوبذلؾ تمت اإلجابة ع 

 مف إعداد الباحثة. ،المدمج  التَّعمُّـالمقترح القائـ عمى 

 
 .انًذيذ انتَّؼهُّىانمبئى ػهٗ انًمتشس نتصًٛى انتؼهٛى ( ًَٕرد انشٔٚخٙ 9شكم )
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 أدوات البحث: 

ومقياس فعالية الذات في  ،ميارات اإلبداعنت أدوات البحث مف مقياس تقدير تكو  
  :وفيما يمي وصؼ إلجراءات بناء أدوات البحث ،تصميـ التعميـ

 : مهارات اإلبداع في تصميم التعليمل rubricمقياس تقدير ا: أوًل

إال أف قياس درجة اإلبداع في تصميـ  ؛رغـ تعدد البحوث والدراسات في مجاؿ اإلبداع
وذلؾ بعد البحث  -في حدود عمـ الباحثة –الباحثيف والمختصيفيمؽ  اىتماًما مف التعميـ لـ 

كمقياس توارنس  ،حيث استخدـ معظميا مقاييس جاىزة ،في الدراسات العربية واألجنبية
لتحديد درجة  ؛عداد ىذا المقياسإل اولعؿ ىذا كاف دافعً  ،وغيرىا مف المقاييس المقننة لإلبداع

 ،رو االىتماـ البحثي في المستقبؿ ليذا المتغي  قد توج   تيال ،ت التعميميةاإلبداع في المنتجا
تقويـ تصميـ المنتجات التعميمية يتطم ب و  .ونقؿ اإلبداع إلى مجاؿ اإلنتاج التعميمي التربوي

  :ىماو  ،د بمكونيف رئيسيفيتحد   يالذ ،استخداـ أسموب تقويـ األداء
كتصميـ  اتعميميِّ  اأو تكوف نتاجً  ،يمكف أف تكوف سمسمة مف األنشطة :ميمة األداء -

حيث يركز تقويـ الميمة األدائية عمى  -كما ىو في البحث الحالي -نموذج تدريسي 
 .خصائص المنتج النيائي

صاغ في عبارات وصفية ت  و  ،محكات الحكـ عمى جودة األداء أو المنتج وىي :تقدير األداء -
أو توصيؼ لميارات اإلبداع التي تظير عمى المنتج  ،يعة األداءح طبتفصيمية توض  

ومقياس (. 3..1 ،عالـأبو )لنسترشد بو في الحكـ عمى أداء الطالبات  ؛التعميمي
أداة تقدير تشتمؿ عمى ميارات اإلبداع الالزمة " :التقدير في البحث الحالي ي قصد بو

جة لميارات اإلبداع مف مستوى وكذلؾ مستويات متدر   ،لتصميـ منتجات تعميمية مبدعة
 ."رض  ـ إلى مستوى غير م  متقد  

مقياس تقدير لقياس ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ لدى  ينب   ؛وبناء عمى ما سبؽ
 طالبات الدراسات العميا، مف خالؿ الخطوات التالية: 

لدى  لتصميـ المنتجات التعميميةميارات اإلبداع الالزمة وىي  ،تحديد فئات المقياس -
مت في الميارات بة في مقرر تصميـ التدريس، وقد تمث  والمتطم   طالبات الدراسات العميا ،
 الحساسية لممشكالت.و التوسع، و األصالة، و المرونة، و الخمس اآلتية: الطالقة، 
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بعد مؤامتيا  ،وضع وصؼ لكؿ ميارة مف الميارات الخمس الالزمة لمصممي التعميـ -
يا في السؤاؿ األوؿ مف نكما سبؽ اإلجابة ع ،وتطبيقيا عمى تصميـ المنتجات التعميمية

  .(8جدوؿ )الوعرضيا في  ،البحث
ينبغي أف و  ،ـ(وضع أوصاؼ لمفئات األخرى بناء عمى الفئة العميا )المتقد  ب، ج بناء نظاـ متدر   -

ج مف خالؿ التفصيؿ وتتدر   ،(ض  ر  غير م   –أساسي  -تنعكس عمى الفئات الالحقة )ماىر
  .ؽ ميارات اإلبداع في تصميـ المنتجات التعميميةويمكف استخداميا لتقدير مدى تحق   ،والعمؽ 

إعداد الصورة األولية لمقياس التقدير في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الخطوات السابقة،  -
 -عمميات التقييـحتى تسيؿ -وعي في الصياغة بدء العبارات بالفعؿ المضارع حيث ر  

 ز عمى سموؾ محدد يمكف مالحظتو.ث ترك  يتحديد العبارات، بحو  ،دقة صياغة العباراتو 
عرضو عمى مجموعة مف المحكميف في بتحكيـ الصورة األولية لمقياس التقدير  -

بعض  تذفوقد ح   ،ومناسبة صياغة عباراتو ،د مف صدؽ المقياسلمتأك   ؛التخصص
 ومف ثـ الوصوؿ إلى الصورة النيائية لمقياس التقدير. ؛عبارات أخرى  تفيضأ  و العبارات، 

ؽ ـ حيث يحق  ىي: مستوى متقد  و  ،مستويات لألداء ةج مقياس التقدير إلى أربعتحديد تدر   -
ؽ المنتج ومستوى ماىر يحق   ،( درجات3بواقع ) ،المنتج التعميمي جميع مؤشرات الميارة

ؽ الحد األدنى ومستوى أساسي يحق   ،( درجات4قع )بوا التعميمي معظـ مؤشرات الميارة
 الذي الضعيؼ وىو - رض  مستوى غير م  و  ،والمقبوؿ مف مؤشرات الميارة بواقع درجتيف

مف مؤشرات  اؽ المنتج التعميمي أيِّ ال يحق   الذي أو الميارة مؤشرات عدد قميؿ مف يحقؽ
  .بواقع درجة واحدة -الميارة

النماذج  :وىي ،التقديرـ مف خالؿ مقياس قي  ـ وت  صم  التي ست  تحديد المنتجات التعميمية  -
مة وسيتـ تقييـ النماذج التدريسية المصم   ،بة في مقرر تصميـ التدريسالتدريسية المتطم  

 لممجموعتيف التجريبية والضابطة.
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 :وثباته صدق مقياس التقدير

لمتأكد مف سالمة عبارات  ؛بأكثر مف طريقة ووثبات rubricسب صدؽ مقياس التقدير ح  
 سب ثبات مقياس التقدير بالطرؽ اآلتية:حيث ح   ،المقياس

(9رذٔل )  

.(29يؼبيالث حببث ٔصذق يمٛبط تمذٚش يٓبساث اإلبذاع فٙ تصًٛى انًُتزبث انتؼهًٛٛت )ٌ=   

انحغبعٛت  انتٕعغ األصبنت انًشَٔت انطاللت انطشٚمت

 نهًشكالث

يٓبساث 

 اإلبذاع

 بٍٛ انتمذٚشاث حببث

 انًمذستٍٛ

0.20** 0..2** 0..2** 0.20** 0..2** 0..2** 

يؼبيم حببث أنفب 

 نـكشَٔببخ

0.200 0..2. 0...9 0.290 0.200 0.290 

يؼبيم استببغ انًٓبسة 

 ببنذسرت انكهٛت نهًمٛبط

0...** 0..2** 0.29** 0..9 0..0 - 

 .(0.00ػُذ يغتٕٖ ) إحصبئٛ  ب** دال 

 يتضح أف: ؛وبقراءة بيانات الجدوؿ بشيء مف التفصيؿ
 تـ ؛ميفريف أو المحم  قد  الم   تقديرات ثبات ميف: إليجادريف أو المحم  قد  الم   بيف التقديرات ثبات -

لتقييـ المنتجات التعميمية )نماذج التدريس(  ؛ريف )الباحثة وباحثة مساعدة(قد  م   اختيار
ـ   ؛وفؽ مقياس التقدير  ارتباط معامؿ بإيجاد يف،قدر  تقديرات الم   ثبات مف ؽالتحق   ومف ث

وجاءت نتيجة  .عمى جميع ميارات اإلبداع في مقياس التقدير التقديرات بيف بيرسوف
عمى  مما يدؿ   ؛(8...وى )عند مست إحصائيِّاوىي دالة  ،(15..) حساب معامؿ االرتباط

 ارتفاع ثبات التقدير عمى جميع ميارات اإلبداع في تصميـ المنتجات التعميمية.
سب ثبات المقياس باستخداـ معامؿ ألفا ثبات االتفاؽ بطريقة معامؿ ألفا لػكرونباخ: ح   -

 ،..( )حسف.،4، 1، 8ستخدـ عندما يكوف تقدير مفردات أداة القياس )الذي ي   ،لػكرونباخ
 مما يدؿ   ؛وىي قيمة مرتفعة ،(118..(. وقد جاءت نتيجة حساب معامؿ الثبات )1.82

 عمى ثبات مقياس ميارات اإلبداع في تصميـ المنتجات التعميمية.
 حساب الصدق لمقياس التقدير:

بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف والتعديؿ  ،سب الصدؽ الظاىري لعبارات المقياسح   -
 ىما:و  ،سب الصدؽ الداخمي بطريقتيفكما ح   ،وفؽ مالحظاتيـ
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 ،حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ ميارة مف الميارات والدرجة الكمية لمقياس التقدير -
عمى صدؽ مقياس ميارات اإلبداع في  مما يدؿ   ؛(8...)عند مستوى  إحصائيِّاوىي دالة 

 تصميـ المنتجات التعميمية. 
عدد االستجابات  فإبحيث  ،ستجابات األربعحدود اال تسبولتسييؿ تفسير البيانات ح  

 ح حدود االستجابات:والجدوؿ التالي يوض   25..=  3÷  4=  3(÷ 8-3أي أف ) :3= 
 (2رذٔل )

 .ببنبحج انحبنٙ rubric حذٔد االعتزبببث انًغتخذيت فٙ يمٛبط انتمذٚش 

 انحذٔد االعتزببت  انحذٔد االعتزببت

)يغتٕٖ  2

 يتمذو(

يغتٕٖ يتمذو ≥  2.92

 ≤2 

يغتٕٖ أعبعٙ> ≥  0.22 )يغتٕٖ أعبعٙ( 9

9.20 

)يغتٕٖ  2

 يبْش(

يغتٕٖ يبْش> ≥  9.20

2.92 

)يغتٕٖ غٛش  0

 (شض  يُ 

 0.22 > شض  غٛش يُ  ≥ 0

 

 مقياس فعالية الذات في تصميم التعليم: ا: ثانًي

 لمخطوات اآلتية:  االمقياس وفقً تـ بناء  
 .تحديد ىدؼ المقياس: قياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ -
االطالع عمى األدب التربوي حوؿ ب هوأبعاد د محتوى المقياسد  : ح  هوأبعاد محتوى المقياس -

 ؛1.81 ،خميفة وكيشار ؛1.81 ،خريبةىذا الموضوع ودراسات تصميـ المقاييس )
Abbott, 2010).  كما اعتمدت الباحثة عمى الصعوبات والمشكالت التي تواجو طالبات
مف خالؿ مقابمة عينة مف  ،أثناء تصميميف المنتجات التعميميةفي الدراسات العميا 

 ،ؿ المقياس مف األبعاد المرتبطة بمراحؿ تصميـ التعميـوبناء عمى ذلؾ تشك   ؛الطالبات
  .ـالتقوي –اإلنتاج والتنفيذ  -: التحميؿوىي

 :ياوثبات الذاتحساب صدؽ فعالية  -
 تسب( طالبة، وح  41)نة مف ؽ المقياس عمى عينة البحث االستطالعية المكو  ب  ط  

 معامالت الثبات والصدؽ كما يمي:
 حساب ثبات مقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ:  -
 ىما: و  ،سب ثبات عبارات مقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ بطريقتيفح  

سب معامؿ فقد ح   (؛5إلى  8): نظًرا ألف الدرجات عمى عبارات ىذا المقياس تمتد مف ىاألول
لكؿ محور رئيس )بعدد عبارات كؿ محور(، وفي كؿ  Alpha-Cronbachألفا لػكرونباخ 
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حساب معامالت و حذؼ درجات إحدى العبارات مف الدرجة الكمية لممحور الرئيس، مرة ت  
 العبارة بالدرجات الكمية لممحور الرئيس الذي تقيسو.االرتباط بيف درجات 

ىما: معامؿ و  ،بطريقتيفالثانية: حساب الثبات الكمي لمقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ 
 .Spearman-Brownطريقة التجزئة النصفية لػسبيرماف/براوف و ألفا لػكرونباخ، 

 :صدؽ مقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ -
لمتأكد مف مدى  ؛ميفعرضو عمى مجموعة مف المحك  ب الصدؽ الظاىري لممقياسقيس 

مة العبارات لقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ، ومدى وضوح العبارات وسالمة ءمال
 .صياغتيا، وتـ التعديؿ في ضوء مالحظاتيـ

في تصميـ سب الصدؽ الداخمي لمقياس فعالية الذات ح   :صدؽ االتساؽ الداخمي لمعبارات -
والدرجة الكمية لممحور  ،عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة العبارة ،التعميـ

باعتبار  ،الرئيس الذي تقيسو )في حالة حذؼ درجة العبارة مف الدرجة الكمية لممقياس(
 لمعبارة. ؾّّ أف بقية عبارات المقياس مح

حساب بصدؽ المحاور الرئيسة مف  ؽالتحق  تـ  لممحاور الرئيسة: صدؽ االتساؽ الداخمي -
 فحاوالجدوالف التالياف يوض  معامؿ ارتباط المحور الرئيس بالدرجة الكمية لممقياس، 

 :في تصميـ التعميـ ياوصدق معامالت ثبات مقياس فعالية الذات
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 (2رذٔل )

 .(29)ٌ =  يؼبيالث حببث ٔصذق ػببساث يمٛبط فؼبنٛت انزاث فٙ تصًٛى انتؼهٛى 

 9االستببغ يؼبيم )حببث( 0يؼبيم االستببغ يؼبيم أنفب نـ كشَٔببخ انؼببسة انًحٕس انشئٛظ

 )صذق(

 انتحهٛم

 

يؼبيم أنفب انؼبو 

نهًحٕس= 

0.2.2 

0 0.2.0 0.20** 0.22* 

9 0.22. 0.20** 0.20* 

2 0.222 0.20** 0.20* 

2 0.202 0.22** 0.2.** 

2 0.20. 0.02** 0.2.** 

0 0.229 0.09** 0.22** 

2 0.202 0.09** 0.20** 

. 0.222 0.02** 0.22** 

2 0.220 0.22** 0.02** 

00 0.202 0.00** 0.22** 

 االعتشاتٛزٛبث

 

يؼبيم أنفب انؼبو 

نهًحٕس= 

0.202 

00 0.200 0.22** 0.22* 

09 0.00. 0.00** 0.22** 

02 0.020 0.02** 0.2.** 

02 0.022 0.22** 0.2.* 

02 0.0.2 0.09** 0.22** 

00 0.200 0.29* 0.22* 

02 0.022 0.20** 0.20* 

0. 0.002 0.29** 0.02** 

02 0.022 0.29** 0.22* 

 انتمٕٚى

 

يؼبيم أنفب انؼبو 

نهًحٕس= 

0..22 

90 0..92 0.00** 0.2.** 

90 0..02 0.22** 0.02** 

99 0..02 0.22** 0.02** 

92 0..02 0..2** 0.22** 

92 0..02 0.2.** 0.29** 

92 0..20 0.02** 0.2.** 

90 0..20 0.22** 0.20* 

92 0..02 0.20** 0.02** 

)حببث( = يؼبيم استببغ انؼببسة ببنذسرت انكهٛت نهًحٕس انشئٛظ فٙ حبنت ٔرٕد دسرت انؼببسة  (0) يؼبيم االستببغ

 ظًٍ انذسرت انكهٛت نهًحٕس.

)صذق( = يؼبيم استببغ انؼببسة ببنذسرت انكهٛت نهًحٕس انشئٛظ فٙ حبنت حزف دسرت  (9) يؼبيم االستببغ

 انؼببسة يٍ انذسرت انكهٛت نهًحٕس.

 .(0.00** دال ػُذ يغتٕٖ )   .(0.02يغتٕٖ ) * دال ػُذ

    .(0.00** دال ػُذ يغتٕٖ )   .(0.02دال ػُذ يغتٕٖ )*
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
أقؿ  ؛أف جميع معامالت ألفا لػكرونباخ لكؿ محور رئيس في حالة غياب أي عبارة مف عباراتو -

أي أف تدخؿ أي عبارة  :مف أو يساوي معامؿ ألفا لممحور ككؿ في حالة وجود جميع عباراتو
إلى أف كؿ عبارة  ىذاويشير  ؛ال يؤدي إلى انخفاض معامؿ الثبات الكمي لممحور الرئيس

 . (582، 1.82)حسف، سيـ بدرجة معقولة في الثبات الكمي لممحور الرئيس الذي تقيسو ت  
الكمية لممحور والدرجة  ،لمصدؽ والثبات بيف درجة كؿ عبارة الت االرتباطأف جميع معام -

دالة  ؛(لممحور)في حالة وجود درجة العبارة ضمف الدرجة الكمية الرئيس الذي تقيسو 
عمى صدؽ واتساؽ داخمي وثبات  مما يدؿ   ؛(5...( أو )8...عند مستوى ) إحصائيِّا

 .تصميـ التعميـمقياس فعالية الذات في لجميع عبارات 
 (2رذٔل )

 .يؼبيالث حببث ٔصذق يحبٔس يمٛبط فؼبنٛت انزاث فٙ تصًٛى انتؼهٛى 

يؼبيم أنفب  انًحٕس انشئٛظ و

 نـكشَٔببخ

يؼبيم انخببث بطشٚمت 

انتزضئت انُصفٛت نـ 

 عٛبشيبٌ/بشأٌ

 االستببغ ببنذسرت انكهٛت نهًمٛبط

 يغتٕٖ انذالنت االستببغ يؼبيم

 0.00 0.29 20..0 0.2.2 انتحهٛم 0

 0.00 0.22 0.229 0.202 عتشاتٛزٛبثاال 9

 0.00 2..0 .2..0 22..0 انتمٕٚى 2

 - - 0.202 0.202 انًمٛبط ككم 

 مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:  بي فيت 
 ،بطريقتي )معامؿ ألفا لػكرونباخثبات المحاور الرئيسة والثبات الكمي لممقياس معامالت أف  -

أف و  ،عمى التوالي مرتفعة (185..، 1.4..)وطريقة التجزئة النصفية لػسبيرماف/براوف( 
عند مستوى  إحصائيِّامعامالت ارتباط المحاور الرئيسة بالدرجة الكمية لممقياس دالة 

 .والثبات الكمي لمقياس فعالية الذات ياثباتو  المحاور الرئيسة عمى صدؽ مما يدؿ   ؛(8...)
في تصميـ  ووصدق مقياس فعالية الذاتأمكف التأكد مف ثبات  ؛مف اإلجراءات السابقة

، فأقصى درجة يمكف أف تحصؿ عمييا الطالبات عمى جميع عبارات المقياس ىي التعميـ
شير إلى انخفاض وت   ،( ىي أقؿ درجة12بينما ) ؛فعالية الذاتشير إلى ارتفاع ت  و  ،(845)

 مف نت الصورة النيائية لمقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـتكو   ؛وفي ضوء ذلؾلدييف. 
االستجابة تكوف تقيس ثالثة محاور رئيسة لفعالية الذات في تصميـ التعميـ، و  ( عبارة12)

 -ينطبؽ بدرجة متوسطة -ينطبؽ بدرجة قميمة -ابدً أج خماسي )ال ينطبؽ عمى مقياس متدر  
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( عدد عبارات المحاور الرئيسة 2جدوؿ )الويوضح  ،ينطبؽ تماًما( -ينطبؽ بدرجة كبيرة
 والفرعية لممقياس: 

 (0)رذٔل 

 .ػببساث انًحبٔس انشئٛغت ٔانفشػٛت نًمٛبط فؼبنٛت انزاث فٙ تصًٛى انتؼهٛى 

 انًحبٔس

 انشئٛغت

ػذد 

 انؼببساث

ػذد  انًحبٔس انفشػٛت

 انؼببساث

 َٕػٛت انؼببساث أسلى انؼببساث

 ػببساث عبنبت 2 2إنٗ  0يٍ  2 تحهٛم االحتٛبربث 00 انتحهٛم

ػببساث  0

 يٕربت
 2إنٗ  2يٍ  2 تحهٛم انًًٓت

 00إنٗ  .يٍ  2 تحهٛم انًتؼهًٍٛ

 ػببساث عبنبت 2 09إنٗ  00يٍ  9 تحذٚذ األْذاف 2 اإلَتبد ٔانتُفٛز

ػببساث  2

 يٕربت
تُظٛى انؼًهٛت 

 انتؼهًٛٛت

 00إنٗ  02يٍ  2

 انتَّؼهُّىبٛئت 

 ٔاألَشطت

 02إنٗ  02يٍ  2

 ػببساث عبنبت 2 90إنٗ  90يٍ  9 تمٕٚى إَزبص انًتؼهى . انتمٕٚى

ػببساث  2

 يٕربت
 92إنٗ  99يٍ  0 تمٕٚى انًُتذ

 ػببسة عبنبت 09 - 92 فشػٛتيحبٔس  . 92 انًزًٕع

ػببسة  02

 يٕربت
 

 التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث:

تجانس المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي لمقياس  مف ؽالتحق   تـ
لمعينتيف  T-testفعالية الذات في التصميـ التعميمي، وذلؾ باستخداـ اختبار )ت( 

 كانت النتائج كما بالجدوؿ اآلتي:و  ،المستقمتيف
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 (2)رذٔل 

َتبئذ اختببس )ث( نذالنت انفشق بٍٛ يتٕعطٙ دسربث انًزًٕػتٍٛ انتزشٚبٛت ٔانعببطت فٙ )فؼبنٛت  

 .انزاث فٙ تصًٛى انتؼهٛى( فٙ انتطبٛك انمبهٙ نذٖ غبنببث انذكتٕساِ

 

انًحبٔس 

 انشئٛغت

 

انًحبٔس 

 انفشػٛت

 انًزًٕػت انتزشٚبٛت

 = ٌ90 

 انًزًٕػت انعببطت

 = ٌ99 

 لًٛت )ث(

 ٔدالنتٓب

االَحشاف  انًتٕعػ

 انًؼٛبس٘

االَحشا انًتٕعػ

ف 

انًؼٛبس

٘ 

 

 انتحهٛم

تحهٛم 

 االحتٛبربث

 غٛش دانت 0.02 9.92 9..00 0.20 09.20

 غٛش دانت 0.00 9.92 20.. 0.29 00.. تحهٛم انًًٓت

تحهٛم 

 انًتؼهًٍٛ

 غٛش دانت 0.22 9.20 .0.. 0.22 0..2

 غٛش دانت 0.00 2.00 20..9 0.90 22..9 انتحهٛم ككم

 

 عتشاتٛزٛبثاال
تحذٚذ 

 األْذاف

 غٛش دانت 0.02 0.02 2.92 0.99 2.02

تُظٛى انؼًهٛت 

 انتؼهًٛٛت

 غٛش دانت 0.20 9.29 09.20 0.02 09.92

 انتَّؼهُّىبٛئت 

 ٔاألَشطت

 غٛش دانت 0.22 0.29 92.. 0.99 2.22

عتشاتٛزٛباال

 ث ككم

 غٛش دانت 0.02 .9.2 92.22 0.02 92.92

 

 انتمٕٚى

تمٕٚى إَزبص 

 انًتؼهى

 غٛش دانت .0.9 0.22 2.92 0.29 2.00

 غٛش دانت 0.20 9.20 20..0 2..0 20..0 تمٕٚى انًُتذ

 غٛش دانت 0.09 9.20 90.22 9.00 90.20 انتمٕٚى ككم

انذسرت انكهٛت 

 نهًمٛبط

 غٛش دانت 0.20 .0.. .22.0 9.22 22.29

بيف متوسطي درجات  إحصائيِّاعدـ وجود فروؽ دالة  ؛يتضح مف الجدوؿ السابؽ
والدرجة  ،المجموعتيف التجريبية والضابطة في جميع المحاور الفرعية والمحاور الرئيسة

إلى  ىذاشير وي   ؛الكمية لمقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات الدراسات العميا
أف المجموعتيف التجريبية والضابطة متجانستاف )أو متكافئتاف( في مقياس فعالية الذات في 

ريبية ؽ مف تجانس المجموعتيف التجر التحق  التطبيؽ القبمي؛ إال أنو تعذ  بتصميـ التعميـ 
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لعدـ وجود منتجات ؛ والضابطة في مقياس التقدير لميارات اإلبداع في التصميـ التعميمي
 تعميمية لعينة البحث الحالي. 

 :األساليب اإلحصائية

لحساب داللة الفروؽ بيف  ؛لمعينتيف المستقمتيف T-test ستخدـ اختبار )ت(ا  
المدمج  التَّعمُّـلدراسة حجـ تأثير  ؛Eta Squareواختبار مربع إيتا  ،مجموعتي البحث

 (:1.82)حسف،  الذي يتـ الحكـ عميو بحيث ،والمعكوس
يقابؿ حجـ تأثير  ؛51...مربع إيتا = ،  (ضعيؼ)يقابؿ حجـ تأثير  ؛8...مربع إيتا = -

يقابؿ  ؛141..مربع إيتا = ،  (كبير)يقابؿ حجـ تأثير  ؛841..مربع إيتا = ،  (متوسط)
 .(جدِّاكبير )حجـ تأثير 

 وتفسيرها: ،ومناقشتها ،عرض نتائج البحث 

لحساب  ؛لمعينتيف المستقمتيف T-testستخدـ اختبار )ت( ا   ،ؽ مف فروض البحثلمتحق  
لدراسة حجـ تأثير  Eta Squareواختبار مربع إيتا  ،داللة الفروؽ بيف مجموعتي البحث

 المدمج والمعكوس. التَّعمُّـالنموذج المقترح القائـ عمى 
 إحصائيِّا داؿ فرؽ يوجدعمى:  ينص   يالذ ،ؽ مف الفرض األوؿ مف فروض البحثالتحق   :أوالً 
 والضابطة التجريبية المجموعتيف طالبات درجات متوسطي بيف ،(Α≤...8) مستوى عند
 المجموعة لصالح التعميـ تصميـ في اإلبداع ميارات تقدير لمقياس البعدي التطبيؽ في

 التقدير مقياس لدرجات اإلحصائية المعالجة نتائج الجدوؿ اآلتيويوضح  ، التجريبية
 التعميمي: التصميـ في اإلبداع لميارات

 (.)رذٔل 

يمٛبط تمذٚش  فٙ ٔانعببطت انتزشٚبٛت دسربث انًزًٕػتٍٛ يتٕعطٙ َتبئذ اختببس )ث( نذالنت انفشق بٍٛ 

 .بنتطبٛك انبؼذ٘ ٔيشبغ إٚتببيٓبساث اإلبذاع فٙ تصًٛى انتؼهٛى 

 

 يٓبساث اإلبذاع

 لًٛت )ث( انًزًٕػت انعببطت انًزًٕػت انتزشٚبٛت

 ٔدالنتٓب

 إٚتبيشبغ 

η2 االَحشاف  انًتٕعػ

 انًؼٛبس٘

االَحشاف  انًتٕعػ

 انًؼٛبس٘

 0.2.00 **2.22 0.02 9.22 0.22 2.20 انطاللت

 0.2202 **2.20 0.22 9.22 .0.2 2.22 انًشَٔت

 0.2200 **2.22 0.22 9.02 0.20 2.20 األصبنت

 0.20.0 **0.20 0.02 9.20 .0.2 2.02 انتٕعغ

 0.2202 **.2.2 0.00 9.22 0.20 .2.2 انحغبعٛت نهًشكالث

انذسرت انكهٛت نًمٛبط 

 انتمذٚش

2.22 0.9. 9.22 0.20 ..02** 

 

0.0022 

  .(0.00ػُذ يغتٕٖ ) إحصبئٛ  ب** دال 
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 مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: بي فيت
  ( لمقياس ميارات اإلبداع في 0.5. >أف قيمة )ت( دالة إحصائيِّا )عند مستوى داللة

مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط ي   ؛التصميـ التعميمي الكمي
درجات طالبات المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في مقياس التقدير لميارات اإلبداع في 

يما يالكمي؛ لصالح المجموعة التجريبية، حيث بمغ المتوسط الحسابي لكم تصميـ التعميـ
 .الفرض األوؿ مف فروض البحث وبذلؾ يمكف قبوؿ ؛(1055 -4052عمى التوالي )

 التوسعو  ،األصالةو  ،المرونةو  ،كما تشير النتائج إلى أف جميع ميارات اإلبداع )الطالقة، 
حصمت عمى و  ا،احتمت مستوى متقدمً  ؛الحساسية لممشكالت( في المجموعة التجريبيةو 

احتمت بينما  ،(4.41 ،4.22 ،4.28 ،4.44 ،4.22) :متوسط درجات عمى التوالي
عمى متوسط والتي حصمت ميارة الطالقة  في المستوى األساسيعمى المجموعة الضابطة 

عمى متوسط درجات  في المجموعة الضابطةاحتمت بينما بقية الميارات  ،(1.35درجات )
وقد يعود السبب في نتيجة  (.1.55 ،.1.5 ،1.23 ،1.51)المستوى الماىر 
 )مستوى ماىر( جيدةعتادة وكانت النتائج والتي درست بالطريقة الم المجموعة الضابطة

 و؛نفس ويتناوؿ المحتوى العممي ،إلى أف المقرر ييدؼ إلى التدريب عمى تصميـ التعميـ
 مما أدى إلى حصوليف عمى  ؛لذلؾ كاف ىناؾ تطبيؽ عمى تصميـ نماذج تدريسية

 تز رك  بالرغـ أف معظـ المنتجات التعميمية المقدمة مف المجموعة الضابطة  ،مستوى ماىر
ر أف ميارة الطالقة وىذا ما يفس   ؛عمى تطوير النماذج التدريسية الشائع استخداميا

إلى المستوى  اولـ تصؿ نتائجي ،في المجموعة الضابطة  حصمت عمى مستوى أساسي
كيفية تصميـ في كاف لمنموذج المقترح أثر كبير و  ،ـ كما في المجموعة التجريبيةالمتقد  

 سواء كاف ذلؾ في التدريس المباشر أو غير المباشر.  ،المنتجات التعميمية بشكؿ إبداعي
 أف النموذج إلى  -(2822..( إلى )44.2..التي امتدت مف: ) - تشير قيـ مربع إيتا

في تنمية جميع ميارات  جدِّاحجـ كبير تأثير ذو لو  ؛المدمج  التَّعمُّـالمقترح القائـ عمى 
كما تشير قيـ مربع إيتا أيًضا  ،تصميـ التعميـ لدى طالبات المجموعة التجريبيةباإلبداع 

% 2..44امتدت مف:  اسبً ر ن  يفس   ؛المدمج  التَّعمُّـإلى أف النموذج المقترح القائـ عمى 
قياس تقدير ميارات % مف التبايف في درجات جميع ميارات اإلبداع لم28.22إلى 

عند مقارنتيف بطالبات  ،تصميـ التعميـ لدى طالبات المجموعة التجريبيةباإلبداع 
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أف النموذج إلى مما يشير  ؛مف التبايف جدِّاالمجموعة الضابطة، وىي درجات كبيرة 
في تنمية جميع ميارات اإلبداع  جدِّاالمدمج لو حجـ تأثير كبير  التَّعمُّـالمقترح القائـ عمى 

 .تصميـ المنتجات التعميمية لدى طالبات المجموعة التجريبيةب
المرتبطة  ،ويمكف تفسير النتائج اإليجابية التي حصمت عمييا المجموعة التجريبية

 التَّعمُّـبعد التدريس باستخداـ النموذج المقترح القائـ عمى  ،بميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ
 ما يمي:بلمدمج ا
 ستخدـ نموذج مقترح قائـ عمى المدمج: حيث ا   التَّعمُّـا لمنموذج المقترح القائـ عمى وفقً  التَّعمُّـ

عممية التصميـ مف أىـ عوامؿ حيث أف  ؛المدمج في تدريس مقرر تصميـ التدريس التَّعمُّـ
       التَّعمُّـب ذلؾ تصاميـ مبتكرة لبيئات يتطم  حيث  ،والفعاؿ الجيدضماف التعميـ 

(Santikarn&Wichadee,2018 وقد .)التصميـ بشكؿ يوائـ متطمبات تنمية  ب ني
ستراتيجيات واألساليب التي تساعد عمى مف خالؿ دمج اال ،ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ

باألمثمة والنشاطات العممية المفتوحة والخبرات  التَّعمُّـكاستراتيجية  ،تنمية ميارات اإلبداع
وغير مباشر( بشكؿ يناسب طبيعة كؿ ميمة  المختمفة )مباشر التَّعمُّـوتـ تنظيـ أنماط  ،البديمة
كانت الميمة الفردية المرتبطة بالتوضيح و ويناسب االحتياجات الفردية لمطالبات،  ،تعميمية

والتدريب والممارسة والتطبيؽ في  ،المعكوس عمُّـالتَّ والتفسير في الدراسة الذاتية لنمط 
 التَّعمُّـوالربط بيف الميارة المكتسبة والمواقؼ العممية في  ،المباشر التَّعمُّـبالميمات الجماعية 
وتقسيـ المياـ  ،التعاوني )الميارات االجتماعية( التَّعمُّـوتحفيز أسموب  ،مف خالؿ اإلنترنت
ي تبادؿ األفكار وتنمية ميارات اإلبداع، وقد أبدت طالبات سيـ فمما ي   ؛عمى مجموعات

في أثناء ىذا اتضح قد و  ،ومدى استفادتيف منيا ،بالطريقة فالمجموعة التجريبية إعجابي
 المكتوبة في ممفات اإلنجاز. فالحوار بينيف وبيف الباحثة وتأمالتي

ممارسة ميارات دت أف التي أك   ،(.1.8) ةدروز وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة  
كما  ،التَّعمُّـتزيد مف دافعية الطالب نحو  ؛تصميـ التعميـ مف خالؿ التعميـ والتدريب

 ؛.1.8 ،)عيادتنعكس بشكؿ مباشر في ممارستيـ لعمميات تطوير المقررات الدراسية 
( في أثر 1.81)دراسة عبدالعزيز وتتفؽ تمؾ النتائج مع  ،(1..1،صوفي وآخروف

 ؛.1.1 ،سعد) ات:كما تتفؽ مع دراس ،المدمج عمى تنمية المجاؿ المياري التَّعمُّـ
Kalyuzhnaya,2018؛1.83 ،الجميمي والسماؾ ؛ uaL ,gW  &utt ,2009 )، 
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كما تؤكد تمؾ  ،أساليب مختمفة ومتنوعة لتنمية ميارات اإلبداعالتي تؤكد أىمية استخداـ 
عف أىمية الفيـ العميؽ  (Costa,2008؛ 1.83، )بيزر تيالنتائج ما جاء في دراس

كما  .المعكوس التَّعمُّـبالذي ظير في الدراسة الذاتية  ،لتنمية ميارات اإلبداع ؛لممحتوى
عف تأثير البيئة التعميمية  ،(1.81 ،دراسة )عقؿ وخميستتفؽ تمؾ النتائج مع 

 .اإللكترونية في تنمية ميارات تصميـ التعميـ
  حيث ساىمت في تنمية ميارات  :وشبكات التواصؿ االجتماعي ()البالؾ بورد التَّعمُّـنظـ إدارة

وساىمت  ،بتوفير فرص لمنقاش والحوار اإليجابي في التدريس مف خالؿ اإلنترنت ؛اإلبداع
تقاف الطالبات لميارات اإلبداع التَّعمُّـفي تنمية ميارات  دت تمؾ النتائج دراسة كما أك   ،الذاتي وا 

تنمية ميارات التفكير  في التَّعمُّـحوؿ األثر اإليجابي لنظـ إدارة  ،(1.82جمبة ) يأب
 التَّعمُّـ إدارةالقائـ عمى نظاـ  ،فعالية التدريس المدمجب وتتفؽ تمؾ النتائج المرتبطة ،اإلبداعي

 معكما اتفقت  (،Al-Otaibi,2017؛1.81 ،)المبارؾ تيدراسالبالؾ بورد مع اإللكتروني 
وكاف  المعكوس في تنمية ميارات تصميـ التعميـ. التَّعمُّـ( ألثر .1.1ف،ي)صبري وآخر  دارسة

شبكات التواصؿ االجتماعي  عبرىناؾ تفاعؿ إيجابي بيف عضو ىيئة التدريس والطالب 
 ،ا لممناقشةليكوف مرجعً  ؛ىاشتاؽ بعنواف الموضوع إنشاءخاصة مف خالؿ  ،)تويتر(

 ،ممو) تادراسدت تمؾ النتائج أك  و  ،واالستفادة مف المختصيف والميتميف في تصميـ التعميـ
 .(1.85الجابر،  ؛1.81

  البحث: توجد العديد مف بتوفير أساليب تقويـ متعددة في التصميـ التعميمي المقترح
اإلبداع في تنمية ميارات عمى التي ساعدت  ،األنشطة والميمات التفاعمية واإللكترونية

في الطالبات الوقت الكافي  يعطكما أ   ،ـوالوصوؿ إلى مستوى متقد   ،التصميـ التعميمي
والتشجيع عمى إنياء الميمات بصورة  ،أثناء التدريب واإلنتاج مف المتابعة المستمرة

تاحة الفرصة عمى البالؾ بورد ،أفضؿ مما  ؛كثر مف مرةألتقديـ المنتج التعميمي  ؛وا 
 ؛.1.1 ،)البداح والشريدة ات:دتو دراسوىذا ما أك   ،إتقاف المياراتعمى ساعدىف 
األدوات والتقنيات في تقييـ أىمية استخداـ عدد مف دت التي أك   ،(1..1 ،شكوكاني

دت تمؾ النتائج مكموليف كما أك   ،تحصيؿ الطمبة وتقدميـ في المقرر
(Mcloughlin,2005)، ألنشطة والمجاالتحيث أشارت إلى أىمية توفير العديد مف ا، 
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سيـ في تحسيف بما ي   ؛وتقديـ التغذية الراجعة لو ،مومكف أف يظير فييا الطالب تعم  يالتي 
 أماـ النقاشات والتحميالت النقدية. اوبما يفتح المجاؿ واسعً  ،خرجاتياالعممية التعميمية وم  

  مف العوامؿ األساسية  :المدمج التَّعمُّـعدد مف االستراتيجيات واألساليب في الدمج بيف
ـ في ميارات اإلبداع التي ساىمت في حصوؿ المجموعة التجريبية عمى مستوى متقد  

( 1.82 ،الشكعة ؛1.81 ،الفالح) :د عدد مف الدراسات مثؿوقد أك   ،تصميـ التعميـب
 لذلؾ ؛المعكوس عند مقارنة أثرىما في العممية التعميمية التَّعمُّـالمدمج عمى  التَّعمُّـؽ تفو  

مج في الذي د   ،نتيجة البحث إلى أف تبني نموذج التناوب في البحث إرجاعيمكف 
المدمج  التَّعمُّـاالستفادة مف جميع مزايا نمطي  قد أدى إلى ؛التصميـ التعميمي المقترح

 .بعض وتالفي بعض نواحي القصور في تطبيقيما بمعزؿ عف بعضيما ،والمعكوس
 داؿ فرؽ يوجد :عمى الذي ينص   ،الثاني مف فروض البحثثانًيا: التحقؽ مف الفرض  .3

 التجريبية المجموعتيف طالبات درجات متوسطي ،بيف(Α≤ 0.01)مستوى عند إحصائيِّا
 لصالح التعميـ تصميـ في الذات فعالية لمقياس البعدي التطبيؽ في والضابطة
 .التجريبية المجموعة

 الذات فاعمية مقياس عمى لالستجابات اإلحصائية المعالجة نتائج ويوضح الجدوؿ اآلتي 
 .التعميمي التصميـ في

 (2)رذٔل 

يمٛبط  فٙ ٔانعببطت انتزشٚبٛت دسربث انًزًٕػتٍٛ يتٕعطٙ يشبغ إٚتب َٔتبئذ اختببس )ث( نذالنت انفشق بٍٛ

 .بنتطبٛك انبؼذ٘ب فؼبنٛت انزاث فٙ تصًٛى انتؼهٛى

انًحبٔس 

 انشئٛغت

 انًزًٕػت انتزشٚبٛت انًحبٔس انفشػٛت

 = ٌ90 

 انًزًٕػت انعببطت

 = ٌ99 

 لًٛت )ث(

 ٔدالنتٓب

 ٚتبإيشبغ 

η
2

 

االَحشاف  انًتٕعػ

 انًؼٛبس٘

االَحشاف  انًتٕعػ

 انًؼٛبس٘

 

 انتحهٛم

 0.2209 **2.22 9.22 .00.0 0.29 02.09 تحهٛم االحتٛبربث

 .0.222 **2.22 .9.9 09.22 0.99 02.22 انًًٓت تحهٛم

 0.2022 **2.92 2.02 0..00 .0.0 0..02 تحهٛم انًتؼهًٍٛ

 0.2202 **0.92 2.22 20.00 0.20 .22.2 انتحهٛم ككم

 

 االعتشاتٛزٛبث

 .0.222 **2.00 0.02 92.. 0.20 0..2 تحذٚذ األْذاف

 0.2222 **2.22 9.29 00.20 0.02 02.29 تُظٛى انؼًهٛت انتؼهًٛٛت

 0.2202 **2.02 0.90 02.02 0.99 02.22 ٔاألَشطت انتَّؼهُّىبٛئت 

 0.22.9 **0..2 2.00 22.22 0.92 22.92 اإلعتشاتٛزٛبث ككم

 

 انتمٕٚى

 0.2092 **2..2 0.02 .0.. 2..0 0..2 تمٕٚى إَزبص انًتؼهى

 .0.220 **2.02 2.29 92.02 0.20 .92.2 تمٕٚى انًُتذ

 0.2220 **0.02 2.22 29.22 9.09 22.02 انتمٕٚى ككم

 0.0902 **92.. .00.9 000.22 2.22 0..029 انذسرت انكهٛت نهًمٛبط
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
لمقياس فاعمية الذات في  (α ≤ 0.01)عند مستوى داللة قيمة )ت( دالة إحصائيِّا 

مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط ي   ؛التصميـ التعميمي الكمي
درجات طالبات المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في مقياس فاعمية الذات الكمي؛ لصالح 

 -841012يما عمى التوالي )يالمجموعة التجريبية، حيث بمغ المتوسط الحسابي لكم
التجريبية والضابطة حصمت عمى نسب جيدة تخطت مستوى  أي أف المجموعتيف(، 888055

جاءت متوسطات درجات المجموعة التجريبية في % ، ومع ذلؾ فإف فقد .1الكفاية وىو 
أعمى مف  وىي ،(41.81 ،33.11، 31.41) :عمى التوالي التحميؿ واالستراتيجيات والتقويـ

 ،42.22، 38) :التي بمغت عمى التوالي ،المتوسطات الحسابية لممجموعة الضابطة
 ( 38،  31.14المتوسط الحسابي ) عد التحميؿ قد جاء ب   والحظ أنكما ي   ،(41.22

 أعمى مف المتوسطات الحسابية لألبعاد األخرىلممجموعة التجريبية والضابطة عمى التوالي ، 
ر المعمومات مى توف  وقد يرجع ذلؾ إلى أف التحميؿ يعتمد ع ؛)االستراتيجيات والتقويـ (

 ؛بداع مف الطالبةا  جيد و إلى ستراتيجيات والتقويـ التي تحتاج وىو يختمؼ عف اال ،وجمعيا
 .مف فروض البحث وبذلؾ يمكف قبوؿ الفرض الثاني

 أف النموذج  إلى -(2123..( إلى )4.22..التي امتدت مف: ) - تشير قيـ مربع إيتا
والدرجة  ،في تنمية المحاور الفرعية والمحاور الرئيسة جدِّاكبير ذو حجـ المقترح لو تأثير 

شير كما ت   ،الكمية لمقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات المجموعة التجريبية
% 21.23% إلى 22..4امتدت مف:  ار نسبً قيـ مربع إيتا إلى أف النموذج المقترح يفس  

والدرجة الكمية لمقياس فعالية الذات في  ،سةمف التبايف في درجات المحاور الفرعية والرئي
مف التبايف الم فسر  جدِّاوىي درجات كبيرة  ،تصميـ التعميـ لدى طالبات المجموعة التجريبية

 وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث.؛ بواسطة )النموذج المقترح
توجد عالقة  :عمى ينص   يالذ ،مف فروض البحث الثالثؽ مف الفرض لمتحق   ا:ثالثً 

بيف درجات طالبات  ،(α ≤ 0.01) مستوىعند  إحصائيِّاموجبة ذات داللة  ارتباطية
ومقياس فعالية  ،اإلبداعالمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس التقدير لميارات 

 .الذات في تصميـ التعميـ
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 :والجدوؿ اآلتي يوضح النتائج ،ستخدـ معامؿ ارتباط بيرسوفؽ مف ىذا الفرض ا  لمتحق  
 (00)رذٔل 

 انتَّؼهُّىيؼبيم استببغ بٛشعٌٕ بٍٛ فؼبنٛت انزاث ٔيٓبساث اإلبذاع فٙ تصًٛى انتؼهٛى ػُذ اعتخذاو  

 .فٙ انتطبٛك انبؼذ٘ ٔانعببطت انتزشٚبٛت انًؼكٕط نذٖ انًزًٕػتٍٛ ٔانتَّؼهُّىانًذيذ 

 

 انًزًٕػت

 

 انًتغٛش

 

 انبٛبٌ

 يٓبساث اإلبذاع فٙ تصًٛى انتؼهٛى   

انحغبعٛت   انتفبصٛم األصبنت انًشَٔت انطاللت

 نهًشكالث

انذسرت 

 انكهٛت

انًزًٕػت 

 انتزشٚبٛت

 

فؼبنٛت انزاث 

فٙ تصًٛى 

 انتؼهٛى

يؼبيم 

 االستببغ

0.22 0.22 0.22 0.2. 0.20 0..0 

يغتٕٖ 

 انذالنت

0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
بيف الميارات الفرعية )الطالقة،  ،(α ≤ 0.01) مستوىعند  إحصائيِّاوجود ارتباط داؿ  -

والدرجة الكمية لميارات اإلبداع  ،الحساسية لممشكالت(و التفاصيؿ، و األصالة، و المرونة، و 
ودرجات فعالية  ،التطبيؽ البعدي لدى طالبات المجموعة التجريبيةبفي تصميـ التعميـ 

  .مف فروض البحثالثالث وبذلؾ يمكف قبوؿ الفرض  ؛الذات في تصميـ التعميـ
أنو كمما ارتفعت درجات فعالية الذات في تصميـ التعميـ إلى وتشير نتيجة ىذا الفرض  -

األصالة، و المرونة، و ارتفعت الميارات الفرعية )الطالقة،  ؛عند استخداـ النموذج المقترح
والدرجة الكمية لميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ  ،الحساسية لممشكالت(و التفاصيؿ، و 
ىذه النتيجة أىمية معتقدات  تبرزو  ،التطبيؽ البعدي لدى طالبات المجموعة التجريبيةب

بغض  ؛أو تصميـ منتجات تعميمية إبداعية ،الطالبة عف قدرتيا عمى األداء لمياـ معينة
ففعالية الذات في ىذا البحث ارتبطت بالتنبؤ بإنجازات  ،النظر عف العوائؽ التي تقابميا

 تصميمات وىي ،عمى النتائج المرغوبة حصمف ؛فكمما زات فاعمية الذات لدييف ،الطالبات
وتشتمؿ عمى جميع  ،ف الطالقة والمرونة في التصميـبدعة لمنتجات تعميمية تتضم  م  

  .مشكمة تعميمية معينة وأصيمة تحؿ   ،التفاصيؿ الالزمة لممنتج
وعمى الرغـ مف عدـ وجود دراسات عربية أو أجنبية تناولت فعالية الذات في تصميـ  -

بداع إال أف ىناؾ دراسات اتفقت نتائجيا عمى وجود عالقة بيف فعالية الذات واإل ؛التعميـ
إلى وجود عالقة موجبة دالة  امتالتي توص   ،(1.83 ،النجار ؛1.81 ،خريبة) تيدراسك



 ................................................ مهارات اإلبداع أثر نموذج مقترح قائم على التَّعلُّم المدمج في تنمية

- 8285 - 

بيف اإلبداع االنفعالي وفعالية و  ،بيف فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي اإحصائيِّ 
 .وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث؛ الذات االنفعالية

 ملخص نتائج البحث: 

المدمج  التَّعمُّـالذي تناوؿ أثر نموذج مقترح قائـ عمى  ،مف خالؿ نتائج البحث الحالي
 تـ التوصؿ إلى االستنتاجات اآلتية:  ؛
o  قد نمت لدييف  ؛المقترحأف طالبات الدراسات العميا الالتي تعممف مف خالؿ النموذج

ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ أعمى مف الطالبات الالتي تعممف مف الطريقة المعتادة 
عة لمتدريب والممارسة متعددة ومتنو   اتيح فرصً ي  النموذج المقترح ألف  ؛تدريسالفي 

ع شج  وي   ،ر الوقت الالـز لإلبداعتتوافؽ مع احتياجات الطالبات وأنماط تعمميف، كما يوف  
 .في تصميـ المنتجات التعميمية التفاعؿ والمناقشة وتنمية الميارات اإلبداعيةعمى 

o  نمت لدييف فعالية  ؛العميا الالتي تعممف مف خالؿ النموذج المقترحأف طالبات الدراسات
أعمى مف الطالبات الالتي تعممف مف خالؿ الطريقة المعتادة في  ،الذات في تصميـ التعميـ

عيف سيـ في رفع مستوى الدافعية لإلنجاز، وزيادة الثقة بالنفس، ويشج  ألنو ي   ؛التدريس
 داعية في تصميـ التعميـ.مف ميارات إب فعمى إبراز ما لديي

o ؛كمما ارتفعت درجات فعالية الذات في تصميـ التعميـ عند استخداـ النموذج المقترح 
الحساسية و التفاصيؿ، و األصالة، و المرونة، و ارتفعت درجات الميارات الفرعية )الطالقة، 

لدى  التطبيؽ البعديبوالدرجة الكمية لميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ  ،لممشكالت(
مما يبرز أىمية معتقدات الطالبات عف قدراتيف  ؛طالبات المجموعة التجريبية

اإلبداع في تصميـ في واستعداداتيف في تصميـ التعميـ، ومدى أثر فعالية الذات 
 المنتجات التعميمية.

o  ؛حسبف التَّعمُّـتوظيؼ التقنية المناسبة في مواقؼ ال يعني استخداـ النموذج المقترح أف 
ستفادة القصوى مف االؽ األىداؼ، و لضماف تحق   ؛التَّعمُّـلبيئات  امبتكرً  اب تصميمً تطم  بؿ ي

 ؛لمتعامؿ مع حاجات الطالبات ورغباتيف التعميمية ؛لكتروني(االعتيادي واإل ) التَّعمُّـبيئتي 
يشتمؿ عمى مراحؿ  ،المدمج )نموذج الرويثي( التَّعمُّـلذلؾ فالنموذج المقترح والقائـ عمى 

 المناسبة،اإللكتروني  التَّعمُّـؼ بشكؿ عممي أدوات وائـ متطمبات تصميـ التعميـ، وتوظ  ت
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التي تساعد عمى تنمية ميارات  ،ستراتيجيات وأساليب التقويـ المناسبةف جميع االوتتضم  
 اإلبداع وفعالية الذات.

 : ومقترحاته توصيات البحث

 وصي الباحثة وتقترح ما يأتي:ت   ؛نتائج البحثفي ضوء ما أسفرت عنو 
o  مختمؼ بالمدمج في العممية التعميمية  التَّعمُّـاستخداـ النموذج المقترح القائـ عمى

 :لما لو مف مزايا عديدة، ومنيا ؛المقررات الدراسية، وعمى مختمؼ المراحؿ التعميمية
 مواجية التغيرات العصرية والكوارث اإلنسانية.

o عند  -المقترح في البحث-بمقياس تقدير ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ  االسترشاد
 .التصميـ التعميميبتوافر اإلبداع  في ضوءتقييـ المنتجات التعميمية 

o وورش عمؿ لممختصيف التربوييف والمعمميف والمشرفيف ،ودورات تدريبية ،عقد ندوات، 
ا مف أثر في تطوير العممية التعميمية، لما لي ؛تتناوؿ ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ

 وتحسيف الممارسات التربوية.
o  بحيث  ،الىتماـ بتنمية فعالية الذات لطالبيـعمى اضرورة تشجيع األساتذة الجامعييف

نيـ مف إنجاز المياـ مما يمك   ؛يصبح لدييـ معتقدات إيجابية حوؿ قدراتيـ اإلبداعية
 وتحقيؽ األىداؼ.

o قسـ المناىج وطرؽ التدريسبدريس في برامج الدراسات العميا تطوير مقرر تصميـ الت، 
وفي  ،مف خالؿ التدريب عمى منتجات تعميمية متعددة ،ز عمى الجانب التطبيقيبحيث يرك  

ف أل  ؛ى مف تصميـ التدريس إلى تصميـ التعميـير المسم  يب تغمما يتطم   ؛سياقات مختمفة
 وليس تصميـ التدريس.توصيؼ المقرر الحالي يناسب تصميـ التعميـ 

o  إعداد برامج لتنمية ميارات اإلبداع في التصميـ لطمبة الدراسات العميا بكمية التربية
ألىمية ىذه المرحمة في  ؛وتصميـ التعميـ لقسـ المناىج وطرؽ التدريس خاصة ،عامة

 في حؿ المشكالت التعميمية بالمجتمع.  فيسيمو ،تخريج طمبة مبتكريف ومبدعيف
o المدمج في  التَّعمُّـ فيزيد مف الدراسات والبحوث عف أثر النموذج المقترح القائـ إجراء الم

 وفي مقررات دراسية ومراحؿ دراسية مختمفة. ،أخرىتحقيؽ نواتج تعميمية 
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o ولكف عمى أنظمة إدارة تعمـ أخرى غير البالؾ  ؛إجراء دراسات مشابية لمدراسة الحالية
ير تويتر، ودراسة فاعميتيا في اإلبداع في بورد، وشبكات تواصؿ اجتماعي أخرى غ

 تصميـ التعميـ وفعالية الذات.
o أو النماذج التدريسية ،كالمقررات الدراسية ،إجراء دراسات حوؿ تقييـ المنتجات التعميمية، 

 ؛تصميـ التعميـالمرتبطة ب المقترحة بالبحث أو الوحدات الدراسية في ضوء ميارات اإلبداع
 تطويرىا.سيـ في مما ي  
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 املراجع 

  العربية:املراجع  –أواًل 
. دار النشر  2ط .والتربويةمناىج البحث في العموم النفسية ( . 4002أبوعالم ، رجاء محمود.) -

 لمجامعات. مصر.
فاعمية إستراتيجية الفصول المقموبة باستخدام موقع إدمودو في تنمية (.4004)محمد.  جمية،أبو  -

. واالتجاىات نحو مادة األحياء لدى طالبات المرحمة الثانوية في مدينة الرياضالتفكير اإلبداعي 
 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود: الرياض.

(. استراتيجيات تدريس التصميم : تعزيز الفكر اإلبداعي لدى طمبة 4007ميا محمود. ) إبراىيم ، -
الجمعية العربية  -مجمة العمارة والفنون والعموم اإلنسانيةالتصميم الداخمي بين النظرية والتطبيق. 

 .346-304، (06) ،اإلسالميةلمحضارة والفنون 
(. أثر برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية 4040البداح ، أمل عمى والشريدة ، محمد وليد .) -

التدريس المعكوس في التحصيل الرياضي ودافعية اإلنجاز لدى الصف السابع األساسي في 
 .50-25،  (01) 2،  مجمة العموم التربوية والنفسيةاألردن. 

 والتوزيع.. القاىرة: دار قباء لمطباعة والنشر اإلبداع في حل المشكالت(. 4000األعسر ، صفاء ) -
أساسيات التصميم ربط المبادئ الرئيسية مع الطريقة ( . 4004بروان ، آبي وتيموثي ، قرين . ) -

 ) ترجمة : عثمان بن تركي ( . دار جامعة الممك سعود لمنشر : الرياض . والممارسة
محمد بالل  )ترجمة: أدوات عمل والعشرين:تدريس ميارات القرن الحادي ( . 4002سيو .) بيرز، -

 الجيوسي ( . مكتب التربية العربي لدول الخميج: الرياض.
(. تقويم برامج الدكتوراه في األقسام التربوية بجامعة اإلمام 4007اهلل. )الثبيتي، خالد عواض عبد  -

 .72 – 03 (،06)، . مجمة العموم التربويةمحمد بن سعود اإلسالمية
(. تقويم برنامج دكتوراه اإلدارة والتخطيط التربوي  4006الجاسر، وليد عبد الرحمن محمد. )   -

مجمة اتحاد الجامعات العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجية نظر الطمبة. 
 . 043- 160 (،31) 0 ،لمبحوث في التعميم العالي

 : عمان. . دار الفكر 4ط .وتطبيقاتالتفكير مفاىيم  تعميم (.4001)عبد الرحمن.  فتحي جروان، -
(. تنمية الميارات اإلبداعية 4002الجميمي ، االء حسيب عبداليادي والسماك ، منال عبدالجبار . ) -

واالبتكارية لطمبة الجامعات باعتماد بعض طرق التحسين المستمر لجودة األداء التدريسي : دراسة 
 م اإلدارية واالقتصاديةمجمة جامعة كركوك لمعمو استطالعية لتفعيل جودة مخرجات التعميم العالي . 

 ،2 (0)  ،32-74. 
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(. اتجاه طالبات قسم المكتبات والمعمومات بجامعة األميرة نورة بنت 4003الجابرة، الجوىرة العبد. ) -
جمعية المكتبات عبد الرحمن نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي لؤلغراض التعميمية. 

 .047-63، صفحة (1) 30،  والمعمومات األردنية
اإلحصاء النفسي والتربوي: تطبيقات باستخدام برنامج (. 4004حسن، عزت عبد الحميد )  -

SPSS18 .القاىرة: دار الفكر العربي . 
والتوزيع:  . دار المسيرة لمنشرتصميم التعميم نظرية وممارسة(. 4004الحيمة، محمد محمود. ) -

 عمان.
(. الممارسة التأممية المينية وعالقتيا بفعالية الذات 4006مرزوق محمد. ) الحربي، نجالء -

جامعة  – مجمة البحث العممي في التربيةلمعممات العموم لممرحمة المتوسطة في مدينة الرياض. 
 .274-252، (07) 01عين شمس، 

(. فاعمية التقنيات التربوية الحديثة في تدريس 4007، منير فخري وفتاح، جابر عمى. )الحديثي -
، مجمة الدراسات المستدامةمادة عناصر وأسس التصميم لتطوير ميارات طالبات المدراس المينية. 

0(4) ،40-16. 
عموم (. عممية التفكير اإلبداعي في التصميم. مجمة دراسات، ال4003خصاونة، فؤاد اياد. ) -

 .0445-0405، (24)اإلنسانية، الجامعة األردنية ، 
(. العالقة بين فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي لدى الطمبة 4007خريبة، إيناس محمد .) -

 .64-47، 46، ج جامعة سوىاج-المجمة التربويةالمعممين ومعممي مرحمة التعميم االبتدائي. 
(. أثر برنامج تدريبي قائم عمى 4007حمد عبداليادى. )خميفة ، وليد السيد وكيشار ، أ  -

استراتيجيات ما وراء المعرفة في فعالية الذات االبتكارية لدى التالميذ الموىوبين منخفضي 
 .200-123، (35)جامعة عين شمس، -مجمة اإلرشاد النفسيالتحصيل . 

ن طالب الدراسات العميا في واقع األساليب التقويمية المستخدمة م(. 4004الداود ، حصة محمد.) -
. رسالة قسم التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة

 ماجستير غير منشورة ، جامعة اإلمام : الرياض.
مجمة  ،(. أثر ممارسة المعمم لميارات تصميم التعميم عمى أدائو، ودافعيتو4004دوزة، أفنان نظير.) -

 .306-263(، 0) 46، دمشق جامعة
تنمية ميارات التفكير ، رؤية إشراقية في تطوير (. 0247زيتون ، حسن حسين .) -

 .الرياض:الدار الصوليتية لمتربية.الذات
دراسات في (. تصميم التعميم من منظور النظرية البنائية. 4001زيتون ، كمال عبدالحميد.) -

 .47-02، ( 70)جامعة عين شمس ،  -المناىج وطرق التدريس
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 .، مكتبة الرشد: الرياضوسائل وتكنولوجيا التعميم(. 4000سالم، أحمد. ) -
(. أساليب التفكير وداللتيا التنبؤية باألبداع االنفعالي لدى 4040سعد ، ىبة محمد إبراىيم . )  -

 .347-235،  (4)1،  المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربويةطالب . 
"أثر استراتيجيتي التعمم المدمج والتعمم المعكوس في تحصيل ( . 4004)الشكعة، ىناء مصطفي.  -

. رسالة ماجستير غير منشورة . كمية " طمبة الصف السابع في مادة العموم ومقدار احتفاظيم بالتعمم
 العموم التربوية ، جامعة الشرق األوسط .األردن.

قة بين الذكاء العممي والذكاء العام (. النموذج البنائي لمعال4000الشويقي ، أبو زيد سعيد . ) -
جامعة طنطا  -مجمة كمية التربيةوفعالية الذات والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات الجامعة. 

 ،(24 ) ،36-006. 
أثر (. 4004الشامي، جمال الدين محمد والعجب ، العجب محمد ، وعبدالعزيز ، حمدي أحمد .) -

شطة اإللكترونية التفاعمية عمى التفكير الناقد وفاعمية الذات استخدام نموذج ىاريس في تصميم األن
. رسالة ماجستير . جامعة الخميج  لدى طالب برنامج تربية الموىوبين بجامعة الخميج العربي

 .047-0البحرين ،  –العربي 
أثر استخدام التعمم المتمازج في التحصيل الفوري والمؤجل لدى (. 4007شكوكائي ،محمد حمزة ) -

، . رسالة ماجستير غير منشورة  طالب المرحمة األساسية في مبحث التربية اإلسالمية في األردن
 عمان، األردن.

أثر التعمم المدمج في التحصيل المباشر والتفكير التأممي (. 4002الشيوان ، عروبة محمد حامد ) -
اجستير غير منشورة . رسالة م لطالبات الصف األول الثانوي في مادة نظم المعمومات اإلدارية

 جامعة الشرق األوسط ، عمان، األردن.
. عمان : دار المسيرة  التعمم المدمج والتعمم المعكوس(. 4003الشرمان ، عاطف أبوحميد .) -

 لمنشر والتوزيع.
(.اإلبداع واالبتكار ركيزة فاعمة 4040الصاوى ، لطيفات عبدالمطيف والصبري ، نيرفانا حسين .) -

لتجويد التعميم العالي والبحث العممي واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في  في اقتصاد المعرفة
 .202-163، ( 01)،  المجمة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانيةالتنمية المستدامة.

(. تحديد كفايات 4006شيماء يوسف وخميس ، محمد عطية ، والشاعر، حنان محمد .) صوفي ، -
الجمعية المصرية  – تكنولوجيات التعميمالتصميم التعميمي الالزمة ألخصائي تكنولوجيا التعميم. 

 .006-75،  (4)06لتكنولوجيا التعميم ، 
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ئة التعمم المعكوس وأثره في (. نمط تقديم الدعم التعميمي في بي4040صبري ، ماىر وآخرون.) -
نشاء مواقع الويب لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.  مجمة بحوث عربية في تنمية ميارات تصميم وا 

 .60-41،  (05)،  مجاالت التربية النوعية
. فاعمية نموذج التعمم المقموب في التحصيل واألداء ) 4003 ( .الطيب، ىارون وسرحان، محمد -

لميارات التعمم اإللكتروني لدى طالب البكالوريوس بكمية التربية، ورقة بحثية قدمت في المؤتمر 
 .017 –4(،  001)  4آفاق مستقبمية"،  التربيةبعنوان الدولي األول لكمية التربية 

قتيا بالدافعية لمتعمم لدى تالميذ المستوى الرابع من (. فعالية الذات وعال4001العايب ، كمثوم .) -
 .036-055، ( 45 )جامعة عمار ثميجي ،  -التعميم المتوسط. دراسات 

، عمان: دار تنميتو وتدريبو المعمم.إعداد (. 4003محمد. )سيير  وحوالة،مصطفي  عبد السميع، -
 الفكر.

(. القيادة اإلبداعية وعالقتيا بفعالية 4006)عبد الرحمن. ريم  والعيسى، ناىس،خالد  العتيبي، -
مجمة العموم  المتغيرات.الذات اإلبداعية لدى المشرفات التربويات في التعميم العام في ضوء بعض 

 .446-427،  (2)10 التربية،كمية -جامعة الممك سعود- التربوية
(. الكفاءة الداخمية النوعية لبرامج الدراسات العميا بكمية التربية 4004) عبداهلل.إبراىيم  العبيد، -

المجمة العربية لمدراسات التربوية بجامعة القصيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب. 
 .016-35 ،(7) ،واالجتماعية

األكاديمي (.أثر إختالف كل من النمط التعميمي والتخصص 4003عبدالعزيز طمبو عبدالحميد) -
عمى إكتساب بعض كفايات التصميم التعميمي لبرمجيات التعمم اإللكتروني لدى الطالب المعممين 

، المجمد 5/5/4003-3،المؤتمر العممي العاشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، في الفترة
 .404 – 041الخامس عشر، الجزء األول، صفحة 

.واقع ممارسة عمميات تصميم التعميم لدى مدرسي التعميم (4000عياد ، فؤاد إسماعيل سممان.) -
 .471-441،  (4)00،  مجمة العموم التربوية والنفسيةالتقني بقطاع غزة . 

(. تصميم بيئة تعميمية الكترونية لتنمية ميارات 4004عقل، مجدي سعيد وخميس، محمد عطية . ) -
-165، (0)01جامعة عين شمس،  – مجمة البحث العممي في التربيةتصميم عناصر التعمم. 

205. 
(. التحميل البعدي ألثر التعمم المدمج عمى مخرجات تعمم 4007عبدالعزيز ، دعاء عبدالرحمن .) -

 .444-047،  (4)12،  مجمة كمية التربيةالعموم . 
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(. الفيس بوك في التعميم. دراسة مقدمة في مؤتمر المحتوى العربي عمى 4000عصام، عبيد، ) -
بعنوان: التحديات والطموحات، الذي تعقده كمية عموم الحاسب والمعمومات بجامعة اإلمام  االنترنت

 .5/00/0214-3محمد بن سعود في الفترة من خالل الفترة 
 التفكير االبتكاري( –الوسائط المتعددة  –التعمم المدمج )التصميم (. 4000الفقي، عبداهلل إبراىيم .) -

 : مكة المكرمة.. دار الثقافة لمنشر والتوزيع
(.فاعمية برنامج قائم عمى التعميم المدمج في تنمية ميارات التعمم 4040إيمان محمد.) الفطاونة، -

الذاتي في مادة الفيزياء: دراسة تطبيقية عمى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في 
 .000-73،  (7)2، . مجمة العموم التربوية والنفسيةالكرك

 والمدمج (. أثر التفاعل بين استراتيجيتي التعمم المعكوس4007م عبد الرحمن. )الفالح، مري -
واألسموب المعرفي المستقل والمعتمد لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عمى 

 (0)21، جامعة االمارات العربية المتحدة – المجمة الدولية لؤلبحاث التربويةتحصيمين األكاديمي. 
 ،407-413.  

(. أثر استخدام التعمم المدمج عمى تنمية 4007القرني ، أحمد سمحان وعزمي ، عصام الدرين.) -
 404،  . مجمة القراءة والمعرفةبعض ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب الصف الثالث المتوسط

 ،041-414. 
 .عمان : دار المسيرة. تنميتو سيكولوجية اإلبداع وأساليب(. 4003الكناني ، ممدوح عبدالمنعم . ) -
(. فعالية التقويم البديل في تحصيل مفاىيم البحث التربوي وزيادة 4007المزروع، ىيا محمد.) - -

األردن،  – مجمة اتحاد الجامعات العربيةفعالية الذات في البحث لدى طالبات الدراسات العميا. 
045-033. 

(. فعالية الذات واألداء التدريسي لدة المعممين في 4006مسعود ، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن.) -
 .332-374،  (1)50جامعة طنطا ،  - . مجمة كمية التربيةضوء بعض المتغيرات 

(.أثر برنامج قائم 4040مبروك ، نشوي مبروك ويوسف ، عمرو محمد والبدوي ، منى حسن.) -
قبمية في تنمية فاعمية الذات اإلبداعية لدى طمبة المرحمة الثانوية . عمى حل المشكالت المست

 .57-32، ( 17)،  المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية
. مركز ديبونو لتعميم مدخل إلى تعميم التفكير وتنمية اإلبداع(. 4003مركز ديبونو لتعميم التفكير.) -

 التفكير : عمان.
 ، الطبعة الثانية ، عمان : دار الفرقان لمنشر والتوزيع.التفكيرأبعاد  .(4002مارازانو، ر) -
(. استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعميم المدمج لمغة العربية من 4007ممو ، سيام .) -

 .404-070، ( 24)المجمس األعمى لمغة العربية ،  – المغة العربيةمنظور التعمم اإللكتروني. 
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أثر استخدام التعمم المعكوس في تحصيل طمبة الصف السابع في (. 4003المشني ، يوسف أحمد) -
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط مادة العموم وفي تفكيرىم اإلبداعي

 عمان،األردن .
بنظام (. أثر اختالف نمط التعمم المستخدم في تدريس المقررات 4006المبارك ، ريم عبدالرحمن.) -

إدارة التعمم )البالك بورد( عمى التحصيل المعرفي لطالبات جامعة األميرة نورة واتجاىاتين نحوه. 
 .64-34، (4)44،  مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية

(. النموذج البنائي لمعالقة بين اإلبداع االنفعالي وفعالية 4002النجار ، حسني زكريا السيد . ) -
جامعة بنيا ،  – مجمة كمية التربيةالذات االنفعالية وميارات اتخاذ القرار لدى طالب الجامعة . 

43(76)  ،000-022. 
عميا بجامعة الممك خالد: (. رضا المستفيدين من خدمات الدراسات ال4040ىدية، سعيد عمى.) -

 .315 -274، (7)كمية التربية،  – المجمة التربويةواقعو وتصوره مقترح لتحسينو المستمر. 
(.استراتيجية 4040ىندي ، عبدالمعين سعدالدين وسمطان، رجب صديق ومحمود، صفاء محمود .) -

مجمة شباب الباحثين في مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لكميات التربية في ضوء ثقافة اإلبداع. 
 .204-157، (4)جامعة سوىاج ،   العموم التربوية

(. اإلطار الوطني لممؤىالت . مسترجع من  4040ىيئة تقويم التعميم والتدريب. ) -
www.etec.gov.sa 

ميارات المستقبل..تنميتيا  –(. المؤتمر الدولي لتقويم التعميم 4006ىيئة تقويم التعميم والتدريب.) -
 . https://icee.eec.gov.sa/#loaded، مسترجع  4/04/4006-2وتقويميا ، في الفترة 

 ُمسترجع من:(. 4004. )4010وثيقة رؤية المممكة العربية السعودية  -
https://vision2030.gov.sa/ . 

.  التصنيف السعودي الموحد لممستويات والتخصصات التعميمية(. 4040وزارة التعميم.) -
.gov.sawww.moe. 

وزراء التعميم في مجموعة العشرين يستعرضون أثر (. 45، يونيو  4040وكالة األنباء السعودية.) -
 https://www.spa.gov.sa/2102851. واس. استرجعت من فيروس كورونا عمى التعميم 

العموم (.التصميم التعميمي لبرامج الكبار مدخل مقترح .4002)يونس ، إبراىيم عبدالفتاح .  -
 . 44-0،  (4)04جامعة القاىرة ،  -التربوية

  

http://www.etec.gov.sa/
http://www.etec.gov.sa/
https://icee.eec.gov.sa/#loaded
https://vision2030.gov.sa/
https://vision2030.gov.sa/
http://www.moe.gov.sa/
http://www.moe.gov.sa/
https://www.spa.gov.sa/2102851
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