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فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم

he Effectiveness of Applying the Blended Learning Strategy through
Blackboard in the Skills Development of the Electronic Programs
Production, Patterns of Learning & Thinking and the Attitudes
towards it among the Students of Faculty of Education
Abstract: The current research aims to identify the effectiveness of
applying the blended learning strategy through the Blackboard system and the
trend towards it in developing skill of electronic programs production, patterns
of learning, thinking and learning achievement among the students of
kindergarten and special education, at Faculty of Education.
To achieve this objective, the strategy was applied on teaching the
computer skills course and the students’ performance was observed, through a
card, to evaluate the skills of producing electronic programs. The Torrance test,
concerning learning and thinking patterns, was applied (Torrance, 1982), in
addition to an achievement test to measure the cognitive aspects in the content
of the computer skills curriculum and the pre-measure and post-measure of the
trend towards it, on a sample of (64) distributed as follows: (32) kindergarten
students and (32) special education students. The experiment took 75 hours (12
theoretical hours, 24 practical hours, and 15 hours for applying tests and pre &
post measures)
The research results showed the effectiveness of applying the blended
learning strategy through the Blackboard system in developing the skill of
producing electronic programs, learning and thinking patterns, improving
learning achievement, and creating positive attitudes among the students
towards interacting with the strategy. The study recommended the necessity to
teach courses using e-learning strategies in university education, with the need
to take into account the characteristics of the students. Besides, the Arab
universities should provide smart classrooms to support and implement the
Blended Learning model suitable for the Arab environment, and train the
faculty members on the skills of the optimal use of interactive e-learning
strategies.

Keywords: Blended Learning, electronic programs production, learning and
thinking patterns, Blackboard, learning achievement, trends.
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املمخص:
استيدؼ البحث الحالي الكشؼ عف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ
بورد في تنمية ميارة انتاج البرامج اإللكترونية وأنماط التعمـ والتفكير واالتجاه نحوىا لدي
طالبات (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) بكمية التربية ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ
االستراتيجية في تدريس مقرر ميارات الحاسب في التدريس ،ومالحظة أداء الطالبات ببطاقة
لتقييـ ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية ،وتطبيؽ اختبار  Torranceألنماط التعمـ
والتفكير ) ،Torrance (1982واختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المتضمنة
بمحتوى مقرر ميارات الحاسب في التدريس ،ومقياس االتجاه نحوىا قبمياً وبعدياً عمى عينة

قواميا ( (64موزعة عمى النحو التالي ) (32طالبة تخصص رياض األطفاؿ & ( (32طالبة

تخصص التربية الخاصة ،وقد استغرقت التجربة ( )75ساعة ( 12ساعة نظري –  48ساعة
تطبيقات –  15ساعة تطبيؽ االختبارات والمقاييس قبمياً وبعدياً) ،وأظيرت نتائج البحث
فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية ميارات انتاج البرامج

اإل لكترونية وأنماط التعمـ والتفكير ،وتحسيف التحصيؿ الدراسي ،وتكويف اتجاىات ايجابية لدى
الطالبات نحو التفاعؿ مع االستراتيجية .وأوصى البحث بضرورة تدريس المقررات التعميمية
باستراتيجيات التعمـ اإل لكتروني مع استخداـ أنظمتو بالتعميـ الجامعي مع ضرورة مراعاة
خصائص الطمبة ،والعمؿ عمى تبادر الجامعات العربية بتوفير قاعات الكترونية /ذكية
( )Smart Classلدعـ وتطبيؽ نمط التعمـ المدمج  Blended Learningالذي يتناسب
مع البيئة العربية ،وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات االستخداـ األمثؿ الستراتيجيات
التعمـ اإل لكتروني التفاعمية.
الكممات المفتاحية :التعمـ المدمج ،البرامج اإل لكترونية ،أنماط التعمـ والتفكير ،البالؾ بورد،
التحصيؿ الدراسي ،االتجاىات.
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وــكدوُ:
قد دعا التحوؿ اإللكتروني بشكؿ متزايد لمقيود االجتماعية واالقتصادية عمى قطاعات
التعميـ العالي في السنوات األخيرة إلى المزيد مف المرونة في تجربة تعمـ الطالب داخؿ وخارج
الفصؿ الدراسي .ولتحقيؽ ىذه الغاية ،تـ تنفيذ مبادرة التعمـ المدمج في محاولة لتوفير دعـ
تعميمي أفضؿ ،ومرونة أكبر لمطالب يتوافؽ مع ىدؼ الجامعة المتمثؿ في توفير التعميـ
والتعمـ عبر اإلنترنت ،مما أدى إلى استخداـ احدى استراتيجيات التعمـ اإللكتروني ومنيا؛
إستراتيجية التعمـ المدمج  Blended Learningعبر البالؾ بورد؛ األمر الذي انعكس عمى
تطوير اإلستراتيجيات التعميمية اإل لكترونية بالجامعة.
وفي ظؿ اإلقباؿ المتزايد عمى التعمـ اإللكتروني وتزايد أعداد المتعمميف بالتعميـ الجامعي
ماسة إلى توفير التطبيقات التفاعمية المقصودة
أصبحت الحاجة
َّ

Xie & Zhong,

) ،(2012وال تتـ ىذه التطبيقات دوف وجود بدائؿ ونظـ نقؿ إلكترونية تفاعمية تسيـ في
تحسيف وارتقاء ألداء المعمـ والمتعمـ ،وتساعده في تحسيف مخرجات التعمـ بإتاحة فرص
المشاركة االيجابية لممتعمـ مع تطبيقات المحتوى المعرفي )Wei & Chin-Yun, (2013
واعتماداً عمى ذلؾ ظيرت مجموعة مف الممارسات واالستراتيجيات التعميمية اإل لكترونية
األخرى في التعميـ الجامعي تمحورت حوؿ المتعمـ  Centered-learnerونشاطاتو في

بناءه المعرفي والمياري ).(Ying & Yang, 2017
وتعد استراتيجية التعمـ المدمج مػف أبػرز اسػتراتيجيات الػتعمـ اإل لكترونػي التػي انتشػرت
خالؿ األعواـ األخيرة في معظـ مؤسسات التعمػيـ الجػامعي وخاصػة فػي الػدوؿ المتقدمػة ،حيػث
أكد ( )Thomas, 2009أف استراتيجية التعمـ المدمج ساىمت في اكساب الميارات المعرفيػة
والتطبيقية لمغة االنجميزية لطالب التعميـ العالي ،وكذلؾ دراسػة ( )Cuthell, 2004أثبتػت أف
تقنيات التعمـ اإللكتروني قادرة عمػى حػؿ العديػد مػف المشػاكؿ داخػؿ وخػارج قاعػات الػدرس وأف
التدريس التقميدي الػذي يػديره المعمػـ جػزء مكمػؿ لػو لمػتعمـ المػدمج ،وتسػم لمػتعمـ بػنف يكػوف
فرديا ،وتعزيز تفاعالت المتعمميف مع اآلخريف (التعمـ التعاوني) ،وتحوؿ دور المعمػـ مػف ممقػف
ً
ومقيـ لمتعمـ ،ويمكف دمج التعميـ اإللكتروني في التعميـ الجامعي Trukhacheva
إلى ميسر ّ
) & Pupyrev, (2012كما أف توظيؼ نظاـ البالؾ بورد لتحسػيف الػتعمـ فػي بيئػات التعمػيـ
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الجماعي ،وىو النمط السائد في معظـ القاعات الدراسػية بػالوطف العربػي ،ومواجيػة المشػكالت
الناجمة عف التعميـ لألعداد المتزايدة مف المتعمميف.
وتناولت نتائج العديد مف الدراسات السابقة فاعمية استراتيجية التعمـ المدمج وطبيعة
أنظمة البرامج اإل لكترونية التي تعرض مف خالليا ،سواء مف ناحية تحسيف أداء المعمـ
وممارساتو داخؿ القاعات الدراسية ،أو مف خالؿ مشاركة الطالب في عممية التعمـ وزيادة
تحصيميـ المعرفي ،وأشار كؿ مف ) Kleinveldt et al. (2016إلى زيادة التفاعؿ
االجتماعي بيف المتعمميف خالؿ ما تقدمو مف برامج تفاعمية تعتمد عمى ايجابيو الطالب
وممارساتو لمتعمـ المدمج .وأف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد داخؿ
القاعات الدراسية يسيـ في تفعيؿ التعمـ اإللكتروني التعاوني /التشاركي.
كما بيف ) Bortolotti et al. (2010أف استخداـ استراتيجية التعمـ المدمج يجذب
المتعمميف نحو التعمـ ،وتفيد في إعطاء المعمـ صورة واضحة عف عناصر المحتوى الدراسي
ومكوناتو عبر البالؾ بورد وخاصة عندما تكوف مدعومة بتكميفات وممارسات تعميمية
وتدريبية لمطالب في شكؿ فردي أو تعاوني.
وناقش ) Buhaichuk (2016فوائد استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في
القاعات الدراسية ووضعيا ضمف قائمة التوجيات المستقبمية وضمف مستجدات المستقبؿ
لمتطبيقات التعميمية اإل لكترونية.
وأكد ) Liu (2016إلى أف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في العممية التعميمية جعمت
الفصوؿ الدراسية أكثر فعالية ،وذلؾ إلمكانية عرض برامج تعميمية مدعومة بالصور والرسوـ
الثابتة والمتحركة بصورة مباشرة عمييا مع إتاحة الفرصة لممتعمميف التفاعؿ معيا باستخداـ
حاسة الممس بدالً مف الػ  Mouseلفت وتشغيؿ الممفات والبرامج وتحريؾ النوافذ أثناء عممية

العرض وكميا تدخؿ ضمف مياـ وممارسات التعمـ المدمج.

وأثبتت دراسة ) Alhussain (2017أف استخدـ نظاـ البالؾ بورد كنحد األ نظمة
التعميمية الكترونية التفاعمية يساعد عمى بقاء أثر التعمـ .كما بيَّنت نتائج العديد مف الدراسات
كدراسة )،Torrisi (2010

 Tan & Neo (2015).ودراسةStal & Paliwoda-

) Pękosz (2012أف المتعمميف والمعمميف أبدوا اتجاىات إيجابية قوية نحو استخداـ
التعمـ المدمج في تعمميـ ،ورضاىـ عف نظاـ البال ؾ بورد التي توفر التفاعؿ والتعاوف داخؿ
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القاعات الدراسية وخارجيا ،إضافة إلى إمكانية تقديـ المعمومات والصور والرسوـ ومقاطع
الفيديو ،وتمكف المتعمميف مف إضافة التعميقات والمالحظات ،وأف استخداميا في التدريس
يساعد عمى تحفيزىـ وتزيد مف تركيزىـ ،وتجذب انتباىيـ وشعورىـ بالمتعة التعميمية.
وأثبتػػت نتػػائج الدراسػػة التػػي قامػػت بيػػا ) Byrka (2017فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية
الػتعمـ المػػدمج فػػي تنميػػة ميػػارات إنتػػاج البػرامج التعميميػػة مػػف خػػالؿ تقػػديـ المحتػػوى ،وأنشػػطة
الم ػتعمـ ،والم ػواد ،والقػػدرات المطموبػػة لب ػرامج التػػدريب التقميديػػة والمدمجػػة لممعممػػيف فػػي ضػػوء
االحتياجػات التدريبيػة .وأشػارت دراسػة ) Cai et al. (2015إلػى الرغبػة الشػديدة لممعممػيف
السػػتخداـ الػػػتعمـ المػػدمج العتقػػػادىـ بننػػو سػػػيعود بػػالنفع عمػػػى تطػػوير أدائيػػػـ داخػػؿ البيئػػػات
التعميمية ،مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتقديـ المحتوى ،ودعػـ الػتعمـ ،وتعزيػز ميػارات
الطػػػالب فػػػي الكمبيػػػوتر .وتحقيػػػؽ األىػػػداؼ األوليػػػة والتحسػػػيف المسػػػتمر السػػػتراتيجيات الػػػتعمـ
المدمج.
وأكدت دراسة ) Mark et al. (2011عمى فاعمية استخداـ التعمـ المدمج في تنمية
التحصيؿ الدراسي في المغة االنجميزية لدى طالب المجموعة التجريبية ،وذلؾ مقارنة بنتائج
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية.
وتناولت دراسة ) Pombo el al. (2010آراء الطالب عمى وحدة التعمـ التي تـ
تطويرىا وعرضيا باستخداـ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في جامعة أفيرو ونمط
القوائـ في الوسائؿ الفائقة ،وعالقتيا بتنمية ميارات انتاج البرامج اإللكترونية .وأظيرت نتائج
الدراسة آثار عممية تصميـ األنشطة التعاونية والتقييـ المبتكر في بيئات التعمـ المختمط .وأكد
( )Cuthell, 2006التنثير اإليجابي الستخداـ استخداـ استراتيجية التعمـ المدمج في تحسف
استرتيجيات التعمـ اإل لكتروني.
ا
أداء المعمميف وخاصة عند اعتماد برامجيا عمى توظيؼ
وتبنى ) Lin-na (2012نموذج تعميمي لتطوير وتقويـ نظاـ التعمـ المدمج القائـ عمى
االنترنت أسيـ في تحسيف مستوى تحصيؿ الطالب في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات مف خالؿ
تعمـ ىندسة الكمبيوتر ،حيث يؤثر تدريسيـ العممي تنثي ارً مباش ارً عمى قدرات طالب الكميات في
تطبيقات الكمبيوتر .في حيف أف استراتيجية التعمـ المدمج التي تـ تطويرىا عمى أساس
التعميـ عبر اإلنترنت ،ال يجمع فقط بيف مزايا التدريس التقميدي والتعميـ القائـ عمى الويب ،بؿ
تطبيؽ نموذج التعميـ المدمج وكيفية تصميـ النشاط التعميمي مف خال ؿ الجمع بيف ميزات
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استراتيجية التعمـ المدمج أثناء عممية تدريس ىندسة الكمبيوتر في الكميات العميا .وكشفت
دراسػة ) Kanuka & Rourke (2013عف إمكانية توفير استراتيجيات التعمـ المدمج
المصممة لمساعدة األكاديمييف في قطاع التعميـ العالي بالمعرفة والميارات والقدرات الالزمة
تحديا لممراكز التعميمية في كندا وتنمية
لمتدريس الفعاؿ مع التكنولوجيا كاف وال يزاؿ يمثؿ
ً
ميارات التفكير ما وراء المعرفية ( )Metacognitionمف خالؿ البرامج التعميمية المقدمة
عبر البالؾ بورد.
والستراتيجية التعمـ المدمج نوافذ متنوعة لتوظيؼ طاقات وقدرات وخصائص المتعمـ مف
خالؿ خصائصيا الفريدة وما تقدمة مف وسائط متعددة مرتكزة عمى فعالية المتعمميف
وايجابيتيـ واعادة تفكيرىـ لما يتمتع بو نمطي التفكير األيمف واأليسر عمى حد سواء يمكف أف
تكوف مف أبرز خصائص النمطيف معاً ) ،Van Niekerk & Webb (2016وقد

أكد) ،Cunningham (2003عمى ضرورة توظيؼ مميزات استراتيجية التعمـ المدمج

لتطوير الممارسات التعميمية لتنمية أنماط التعمـ والتفكير ،وعمى ذلؾ فاستراتيجية التعمـ
المدمج تقدـ برامج وبيئات تعميمية متنوعة تتناسب مع أنماط التعمـ والتفكير المختمفة لمطالب
) Li et al. (1994فكثير مف المتعمميف يعانوف مف صعوبات شديدة في تعمميـ نتيجة
إجبارىـ عمى التعمـ تحت ظروؼ مغايرة ألساليب تعمميـ ،ولذلؾ فتبدو البرامج التعميمية
اإل لكترونية وقدرتيا عمى التنوع في عرض مفردات المحتوي لممواد الدراسية عبر عناصر
ووسائط متعددة وما توظفو استراتيجية التعمـ المدمج؛ وبالعمميات المنطقية والمفظية
والتحميمية عمى حساب العمميات المكانية والبصرية غير المفظية ،ومف ثـ االىتماـ بالمتعمميف
ذوي سيادة النمط األيسر ،واىماؿ مقصود لمطاقات الفكرية لمطالب مف ذوي سيادة النمط
األيمف) ، Sternberg & Zhang (2014وأف اإلستراتيجيات التعميمية التي تيتـ بوظائؼ
أنماط التعمـ والتفكير (األيمف واأليسر) معاً تعتبر أكثر إفادة وفاعمية في عممية التعمـ وىو ما
يتوفر في البرامج التي يمكف أف تقدـ عبر البالؾ بورد مدعومة باستراتيجية التعمـ

المدمج ) .Gwynne (2004وتقديـ المحتوى التعميمي بواسطة الكمبيوتر (النصوص -
الرسوـ والصور  -الجمع بينيما) عمى أداء الميمات المعرفية فقط.
وأوصت نتائج دراسة ) Müller (2006بضرورة تشغيؿ كؿ نمطي التفكير األيمف
واأليسر معاً واستخداـ البرامج التعميمية السمعية والبصرية ،وما توفره مف خصائص تسيـ في
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تنميتيا .وقد أثبتت دراسة ) Vlachos et al. (2013تكامؿ بيف النمطيف (األيمف واأليسر)
لمتعمـ والتفكير  ،Hemisphericityوأشارت نتائج ) Roaten (2011إلى فعالية
إستراتيجية باستخداـ الحاسوب.
مما تقدـ نستخمص ضرورة تنمية ميارات انتاج البرامج اإللكترونية طالبات كمية التربية
وتزويدىف بالمعمومات والميارات واالتجاىات الالزمة لتكامؿ أنماط التعمـ والتفكير ،وضرورة
تطوير نظـ التعميـ الجامعي ،واستراتيجياتو؛ وتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ
بورد .حيث تقدـ مفردات وأنشطة تعميمية /تعممية تفاعمية تواجو الفروؽ الفردية بيف
المتعمميف في تفضيؿ أحد أنماط التعمـ ،وىو ما يعرؼ بالعمميات الكمية في التعميـ.

وشهمُ البشح:
وفي ضوء نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث ،ومف خػالؿ تػدريس الباحػث لمقػرر ميػارات
الحاسب في التدريس لمدة ثالث سنوات وتنواع التخصصات التػي يػتـ التػدريس ليػا ،باإلضػافة
إلػػى ضػػعؼ نتػػائج اختبػػارت المقػػرر والتػػي تػػـ تتبعيػػا خػالؿ األعػواـ الػػثالث توصػػؿ الباحػػث الػػى
وجود مشكمة تواجو الطالبات وبصفة خاصة شعبتي رياض األطفاؿ والتربية الخاصػة فػي انتػاج
البػرامج االلكترونيػة لمخرجػات الػتعمـ فػي المقػرر ) ،(Word- Excel- PwoerPointممػا
سػػاىـ فػػي البحػػث عػػف اسػػتراتيجية تجمػػع بػػيف الطريقػػة التقميديػػة والػػتعمـ االلكترونػػي الكسػػاب
الطالبػػات ميػػارات انتػػاج الب ػرامج االلكترونيػػة ودراسػػة تنثيرىػػا عمػػى نمػػط الػػتعمـ والتفكيػػر لػػدى
الطالبػػات وتحصػػيميف المعرفػػي ،وتحديػػد اتجاىػػاتيف نحوىػػا فػػي التوجيػػات التربويػػة التػػي تؤكػػد
عمػػى ضػػرورة تطػػوير التعمػػيـ الجػػامعي بتوظيػػؼ التكنولوجيػػة التعميميػػة اإل لكترونيػػة لمنيػػوض
بمسػػتوى ت ػدريس المقػػررات الدراسػػية الجامعيػػة ،لطػػالب وطالبػػات كميػػات التربيػػة ،كمػػا يعػػد ىػػذا
البحث اسػتجابة لمتوصػيات التػي نػادت بيػا العديػد مػف الدراسػات كدراسػة Sheffield et al.
) (2015ودراسػة ) Rossiter & Day (2016ودراسػة )Sánchez et al. (2014
بضرورة إجراء مزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ جػدوى تطبيػؽ اسػتراتيجيات الػتعمـ اإل لكترونػي
عبر البالؾ بورد.
ويسػتيدؼ البحػػث الحػالي تطبيػػؽ اسػتراتيجية الػػتعمـ المػػدمج عبػر الػػبالؾ بػورد ،فػػي تنميػػة
ميػػارات انتػػاج الب ػرامج اإل لكترونيػػة وأنمػػاط الػػتعمـ والتفكيػػر واالتجػػاه نحوىػػا .وعمػػى نحػػو أكثػػر
تحديداً فإف البحث الحالي يحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
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ما فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية ميارات انتاج

البرامج اإللكترونية وأنماط التعمـ ،والتفكير واالتجاه نحوىا لدي طالبات كمية التربية؟
 .2ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

 .8ما التصميـ التعميمي لتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية
ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية وأنماط التعمـ والتفكير واالتجاه نحوىا؟
 .2ما ميارات انتاج البرامج اإللكترونية الواجب تنميتيا لدى طالبات كمية التربية (رياض
األطفاؿ-التربية الخاصة)؟
 .2ما فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية ميارات انتاج
البرامج اإللكترونية لدي طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) في
مقرر ميارات الحاسب في التدريس؟
 .5ما فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية الجوانب
المعرفية لدي طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) في مقرر
ميارات الحاسب في التدريس؟
 .6ما فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية أنماط التعمـ
والتفكير (النمط األيمف  -النمط اليسر -النمط المتكامؿ) لدي طالبات كمية التربية
(رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة)؟
 .7ما فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية االتجاه نحوىا
لدى طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة)؟

فزوض البشح:

لإلجابة عف أسئمة البحث تـ صياغة الفروض التالية:

الفرض األوؿ :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05بيف

متوسطات درجات بطاقة المالحظة قبؿ وبعد تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر

البالؾ بورد في ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية لدى طالبات كمية التربية (رياض

األطفاؿ – التربية الخاصة) لمقرر ميارات الحاسب في التدريس.
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الفرض الثاني :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( )α=0.05بيف متوسطات

درجات االختبار المعرفي لميارات الحاسب في التدريس قبؿ وبعد تطبيؽ استراتيجية

التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد لدي طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ-التربية

الخاصة).

الفرض الثالث :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بيف
متوسطات درجات مقياس أنماط التعمـ والتفكير (النمط األيمف-النمط اليسر-النمط

المتكامؿ) قبؿ وبعد تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد لدي طالبات كمية

التربية (رياض األطفاؿ-التربية الخاصة).
ويتفرع منو الفروض التالية:

أ -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بيف متوسطات درجات
مقياس أنماط التعمـ والتفكير في التطبيقيف القبمي والبعدي لطالبات (رياض األطفاؿ-
التربية الخاصة) نمط تعمميف النمط األيمف.
ب -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( )α=0.05بيف متوسطات درجات اختبار
أنماط التعمـ والتفكير في التطبيقيف القبمي والبعدي لطالبات (رياض األطفاؿ  -التربية
الخاصة) نمط تعمميف النمط األيسر.
ت -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( )α=0.05بيف متوسطات درجات اختبار
أنماط التعمـ والتفكير في التطبيقيف القبمي والبعدي لطالبات (رياض األطفاؿ-التربية
الخاصة) نمط تعمميف المتكامؿ.

الفرض الرابع :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( )α=0.05بيف متوسطات

درجات مقياس االتجاه نحو استراتيجة التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في التطبيقيف

القبمي والبعدي لطالبات (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) عينة البحث.
أِداف البشح :ييدؼ البحث الحالي الى ما يمي:
 تحديد قائمة بميارات انتاج البرامج اإل لكترونية في).PwoerPoint
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 -التحقؽ مف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية

ميارات انتاج البرامج اإللكترونية لدى طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ –

التربية الخاصة).

 الكشؼ عف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في زيادةالتحصيؿ الدراسي لدى طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ – التربية

الخاصة).

 الكشؼ عف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد فيتنمية أنماط التعمـ والتفكير لدى طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ – التربية

الخاصة).

 التحقؽ مف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنميةاالتجاه نحوىا لدى طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ – التربية الخاصة).

أِىًُ البشح:

تتض أىمية ىذا البحث فيما يمي:

 .2يتوقع مف نتائج ىذه الدراسة أف تفيد في تنفيذ وتفعيؿ استراتيجية التعمـ المدمج عبر
نظاـ البالؾ بورد في تدريس مقررات برامج الجامعة.
 .8تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تحوؿ في طريقة التعمـ والتفكير لدى طالبات كمية
التربية مف سيطرة أحد أنماط التعمـ والتفكير إلى تكامؿ بيف النمط األيمف واأليسر.
 .2تفيد نتائج الدراسة في تصميـ المقررات والبرامج التعميمية التي تنمي التفكير مف
خالؿ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.
 .2تساعد نتائج ىذه الدراسة في تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ ممارسة
التدريس باستراتيجيات التعمـ االلكتروني.
.5

تقتراح نتائج الدراسة في اجراء المزيد مف البحوث تتضمف المزج بيف التعمـ التقميدي
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اقتصر البحث الحالي عمى:

وحدات ( )Word- Excel –Pwoerpointلمقرر ميارات الحاسب في التدريس
لطالبات (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) بكمية التربية  -لمفصؿ الدراسي الثاني
.2017

-

عينة مف طالبات المستوى الخامس بكمية التربية (-رياض األطفاؿ  -التربية
الخاصة) وعددىا ( )64قسمت إلى مجموعتيف وفقاً لمتخصص وعدد كؿ مجموعة
( )32طالبة.

-

أنماط التعمـ والتفكير (النمط األيسر  -النمط األيمف  -النمط المتكامؿ).

-

توظيؼ أدوات البالؾ بورد (نصوص  -صوت  -مؤثرات صوتية  -رسوـ ثابتة -
رسوـ متحركة  -ميؿ  -أنشطة  -واجبات) أثناء تنفيذ التجربة.

وٍّر البشح:
ترتبط بحوث تكنولوجيا التعميـ ببحوث منظومات  Systems Researchesومتغيراتيا
باألبعاد المختمفة لمعممية التعميمية ،واعتمد البحث الحالي عمى منيج النظـ ليشتمؿ استخداـ
كؿ مف المنيجيف التالييف:
أ .المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وتػػـ اسػػتخدامو فػػي بنػػاء المحتػػوى المعرفػػي لمقػػرر ميػػارات
الحاسػػب فػػي التػػدريس وتطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المػػدمج عبػػر الػػبالؾ بػػورد ،وكػػذلؾ عنػػد
تصميـ أدوات البحث.
ب .المنيج التجريبي المعتمد عمى التصميـ التجريبي ذي المجموعة التجريبية الواحدة
المعروؼ بػ  . Pre -Post Test one Group Designلمتحقؽ مف أثر تطبيؽ
استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية
وأنماط التعمـ والتفكير واالتجاه نحوىا.

وكايًط األداء(أدوات البشح):
اعتمد البحث الحالي عمى األدوات التالية:
أ .بطاقة مالحظة لقياس ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية (إعداد الباحث).
ب .اختبار تحصيمي في محتوى مقرر ميارات الحاسب في التدريس (إعداد الباحث).
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ج .اختبار تورانس ألنماط التعمـ والتفكير)Fitzgerald & Hattie (1983
د .مقياس االتجاه نحو تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج (إعداد الباحث).

وصطمشات البشح:
 .1وّارَ اٌتاز الرباور اإللهرتوًٌُ:
التعزيف اإلدزائٌ :ىى مجموعة مف األداءات التطبيقية التي تمكف الطالبات مف انتاج
الب ارمج اإللكتروني ) )Microsoft Office: Wored- Excel- PowerPointالقائـ
عمى الويب بنقؿ جيد ووقت وتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا.

 .2اصرتاتًذًُ التعمي املدورBlended learning strategy :
التعزيف اإلدزائٌ" :استراتيجية التعمـ المدمج استخداـ خبرات التعمـ عبر اإلنترنت عند
تدريس مقرر لمطالب" .عمى سبيؿ المثاؿ ،قد يحضر الطالب تعمـ مقرر داخؿ الفصؿ الدراسي
التقميدي أو خارجو ،وقد يكمؿ أيضاً بشكؿ مستقؿ لممقرر عبر اإلنترنت خارج الفصؿ
الدراسي .في ىذه الحالة ،قد يتـ استبداؿ أو استيفاء الوقت داخؿ الفصؿ بتجارب التعمـ عبر

اإلنترنت ،ويتعمـ الطالب حوؿ نفس المواضوعات عبر اإلنترنت مثمما يفعموف في الصؼ -
أي أف خبرات التعمـ عبر اإلنترنت سوؼ تكوف متوازية ومكممة لبعضيا البعض.

ٌ .3ظاً البالك بىرد:
التعزيف اإلدزائٌ :البالؾ بورد ىو نظاـ يتي لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس الدخوؿ إلى
نسخة إلكترونية مف المقررات الدراسية المسجمة ليـ عمى النظاـ األكاديمي ،ومف خاللو
يستطيع عضو ىيئة التدريس التفاعؿ مع الطالب في بيئة الكترونية آمنة تحتوي عمى حزمة
مف األدوات منيا عمى :رفع المحتوى وتنظيمو واتاحتو لمطالب ،تصميـ االختبارات ،والواجبات
واتاحتيا وتصحيحيا إلكترونياً ،إنشاء المنتديات والمدونات ،والميالت ،واإلطالع عمى تقارير

الطالب النشطيف والطالب المتعثريف والتفاعؿ مع المحتوى .ونظاـ البالؾ بورد مرتبط بنظاـ
الفصوؿ اإلفتراضية ،نظاـ الرسائؿ النصية القصيرة...الخ.
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 .4أمناط التعمي والتفهريStyl of Learning and Thinking :
التعزيف اإلدزائٌ :أنماط التعمـ تمثؿ األسموب الذي يفضمو المتعمـ ،ويستخدمو في المواقؼ
وبو تتـ معالجة المعمومات والبيانات وترميزىا وتخزينيا واسترجاعيا باستخداـ أحد أنماط
التعمـ والتفكير ،أو كالىما معاً في حالة النمط المتكامؿ

أ .الٍىط األميَRight-Hemisphere :

التعزيف اإلدزائٌ :النمط األيمف لممتعمـ ىو ما يفضمو في التعامؿ مع األعماؿ غير المنتيية،
مف خالؿ االستكشاؼ واإلبداع عف طريؽ استرجاع المعمومات المكانية وتحديد األفكار العامة
التي توض العالقات التي تساعده في إنتاج األفكار بطريقة حدسية لحؿ المشكالت.

ب .الٍىط األيضزLeft -Hemisphere :
التعزيف اإلدزائٌ :النمط األيسر لممتعمـ ىو ما يفضمو في األعماؿ المنظمة المخططة والتي
تمكنو مف االكتشاؼ المنظـ المتدرج عف طريؽ تذكر المعمومات بطريقة لفظيو لكي يجد
الحقائؽ ،ويرتب األفكار في صورة خطية تمكنو مف التوصؿ إلى االستكشاؼ بطريقة منطقية
لحؿ المشكالت.

ز .الٍىط املتهاون (التهاومٌ)Dominant-Hemisphere :
وفييا يتساوى استخداـ وظائؼ النمطيف األيمف واأليسر)Özgen et al. (2011
التعزيف اإلدزائٌ :يقصد بالنمط المتكامؿ "تكامؿ وظائؼ النمط األيمف مع وظائؼ النط
األيسر ليصب نمط متكامؿ".

 .5االجتاهAttitude :

يعرؼ االتجاه بننو "استجابة انفعالية محددة بالموافقة مع أو ضد الموضػػوع السيكولوجي

معب ارً عنيا بحبو أو بكراىية أو بإيجابية أو سمبية تجاىو" طريقة مستقرة في التفكير أو

الشعور بشيء ما )Wilczenski (1992

اإلطار الٍظزٍ
اصرتاتًذًُ التعمي املدور:
مف أىـ التحديات التي واجيت البحث التربوي فػي السػنوات األخيػرة ىػو معرفػة كيػؼ تػؤثر
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واسػتراتيجيات التػدريس التػي يسػتخدميا المعممػوف عمػى تعمػـ
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الطالب ،في وجود إجراءات تربوية مستمرة تسم بػدمج تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت مػع
التدريس التقميدي ،والتعمـ المػدمج ،واليػدؼ مػف ذلػؾ ىػو إدراؾ أف الطػالب لػدييـ الػتعمـ اليػاـ
الػػػذي يحققونػػػو واسػػػتراتيجيات التػػػدريس المسػػػتخدمة مػػػف قبػػػؿ معممػػػييـ فػػػي ىػػػذا النػػػوع مػػػف
األساليب .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،تـ تصميـ وتوسيع نطاؽ مقياس اإلدراؾ التعميمي المرتفػع فػي
الػػتعمـ المػػدمج ) ، (S.L.P.S.B.L.والػػذي أظيػػر خصػػائص سػػيكومترية كافيػػة ،ممػػا يسػػم
اعتبارىا صالحة وموثوقة)Carranza Alcantar & Caldera Montes (2018
وتعتبػػػر اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المػػػدمج ،ىػػػي اسػػػتراتيجية تطبػػػؽ باسػػػتخداـ االنترنػػػت ،لنقػػػؿ
المحتػوى والواجبػػات واألنشػطة لمطػػالب ومػع ظيػػور مفػاىيـ الػػتعمـ االفتراضػي والتطػػور السػػريع
فػي أجيػزة الكمبيػػوتر؛ جػاءت األفكػار اإلبداعيػػة لتسػاعد عمػػى ظيػور الجيػؿ الجديػػد مػف أنظمػػة
التعمـ اإللكتروني (الػبالؾ بػورد) وجعمػو واقػع نممسػو ونتعػايش معػو بعػد أف كانػت مجػرد أحػالـ
ونماذج لمفيوـ غير واقعي )Ige & Hlalele (2017
ويعتبر التعمـ المػدمج عبػر الػبالؾ بػورد نقمػو جوىريػة لمفيػوـ الػتعمـ التقميػدي .فباإلضػافة
إلى استخداماتو أتاح نظاـ البالؾ بورد خصائص غير محػدودة ،مثػؿ :الكتابػة والرسػـ بػؿ حتػى
وادراج الكائنات الرسومية ،ومقاطع الصوت والفيديو وتقييـ الطػالب والتفاعػؿ عػف طريػؽ الميػؿ
ومتابعة التقدـ الذي يحرزه كؿ طالب باإلضافة إلى األدوات األخػرى غيػر المحػدودة Byndas
)(2017

التعمي املدور عرب البالك بىرد:
ينظػػر إلػػى الػػتعمـ المػػدمج بننػػو اسػػتراتيجية تعتمػػد عمػػي إيجابيػػة المػػتعمـ فػػي الموقػػؼ
التعميمي عبر االنترنت ،وتشمؿ جميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسػية التػي تيػدؼ
إلي تفعيؿ دور المتعمـ وتعظيمو بمساعدة المعمػـ ،حيػث يػتـ الػتعمـ مػف خػالؿ العمػؿ والبحػث
والتجريب ،واعتماد المتعمـ عمي ذاتػو فػي بنػاء المعػارؼ واكتسػاب الميػارات .ويتمحػور أيضػاً
حوؿ فعالية المتعمـ ونشاطاتو ،فيكوف ايجابياً ،يبني تعممو بنفسػو ويسػتفيد مػف عػدة مصػادر

لمتعمـ )Peres et al. (2011

وعند ممارسة التعمـ المدمج عمى المستوى الجامعي ،ال يقؼ المتعمـ عند حػد االسػتماع
مػف أسػتاذ المقػرر ،وقػد أشػارت ) Peñuelas et al. (2012بنننػا ال نسػتطيع أف نقػوـ
بػػالتعمـ المػػدمج دوف تصػػميـ مقصػػود ومخطػػط مػػف خػػالؿ بػرامج تعميميػػة ترتكػػز عمػػى توظيػػؼ
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استراتيجياتو وأساليبو المتنوعة.
وتعػػددت ممي ػزات الػػتعمـ المػػدمج وفوائػػده ويمكػػف إيجازىػػا فيمػػا يمػػي

Pavla et al.

)(2015
 .2يكوف التركيز أقؿ عمي نقؿ المعمومات لممتعمميف في حيف يزداد التركيز عمي ميارات
المتعمميف األساسية وتنميتيا.
 .8حسف اختيار االستراتيجية يساعد عمى نمو الدماغ وتغييره وىما مف العوامؿ الرئيسية في
تطوير المراىقيف والتنثير عمى اإلدراؾ ،والعواطؼ ،والسموؾ.
 .2يسيـ في تنمية ميارات التفكير العميا مثؿ التحميؿ  -التركيب  -التقييـ  -حؿ المشكالت.
 .2يعمؿ التعمـ المدمج عمى تحقيؽ معظـ أىداؼ المقررات الدراسية.
 .5تعزيز تجربة تعمـ الطالب مع األخذ بنيج مبتكر لمتعمـ بمساعدة الكمبيوتر والتقييـ.
)Purvis et al. (2011
 .6يسيـ التعمـ المدمج في احتفاظ المتعمـ بالمادة المتعممة مدة طويمة في الذاكرة.
 .7يزيد التعمـ المدمج مف انتباه المتعمـ ودافعيتو نحو التعمـ.
 .8يسيـ التعمـ المدمج في زيادة التحصيؿ الدراسي لدى معظـ الطالب Alonso et al.
)(2011
 .9يساعد التعمـ المدمج عمى تكويف اتجاىات ايجابية نحو التعمـ بننظة إدارة التعمـ
اإل لكترونيةPérez & Riveros (2014).

أمناط التعمي والتفهري:
تمثػػؿ أنمػػاط الػػتعمـ والتفكيػػر لػػدى المتعممػػيف والكشػػؼ عػػف وظائفيػػا وتحديػػد خصػػائص
وأنشطة كؿ منيا أىمية كبيرة في التعرؼ عمى االسػتراتيجيات التػي تسػيـ فػي تنميػة وظائفيػا
وتفيد التربوييف في حؿ بعض المشكالت التعميمية مع التخطػيط الختيػار المعالجػات التعميميػة
المالئمػػة لتنميػػة الػػنمط غيػػر السػػائد والوصػػوؿ الػػى تكامػػؿ بػػيف نمطػػي التفكيػػر معػاً .ويصػػنؼ
األفػراد فػػي األدب التربػػوي ،وفقػاً ألنمػػاط الػػتعمـ والتفكيػػر إلػػى نمػػط أيمػػف Right Brained
ونمط أيسر  Left Brainedولكؿ نمط وظػائؼ معينػة تختمػؼ عػف األخػر مػع أف كػؿ منيمػا

مكمػؿ لخخػر ) Merrouche (2017فوظػائؼ الػنمط األيمػف يمكػف تمخيصػيا فػي :التعامػؿ
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مع المثيػرات المصػورة والمتحركػة ،اسػتخداـ الخيػاؿ فػي التػذكر ،االبتكػار فػي حػؿ المشػكالت،
حب التغيير ،االستجابة لممثيرات الوجدانية ،فيـ الحقائؽ الجديدة .أمػا وظػائؼ الػنمط األيسػر
فتػػتمخص فػػي :االسػػتجابة لممثيػرات المفظيػػة ،التعامػػؿ مػػع المعمومػػات بطريقػػة لفظيػػة ،التفكيػػر
المنطقػػي ،التفكيػػر التحميمػػي النقػػد والتحميػػؿ فػػي الق ػراءة واالسػػتماع ،التعامػػؿ مػػع التعامػػؿ مػػع
مشكمة واحدة فػي وقػت واحػد ووفقػاً لػذلؾ فينبغػي مراعػاة ىػذه الوظػائؼ عنػد تصػميـ البػرامج
والمعالجػات التعميميػة المسػتخدمة عمػى مسػتوى التعمػيـ العػاـ والجػامعي Nazemi et al.

)(2016

الكًىُ الرتبىيُ لتطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور عرب البالك بىرد:
 .2عرض الموضوعات الدراسية لجميع المقررات بطريقة مشوقة وجذابة :نظ ارً لتػوفر عناصػر
(الصػػوت  -الحركػػة  -الصػػورة) وكػػذلؾ تػػوفر الكتابػػة ،واإلبحػػار فػػي مواقػػع اإلنترنػػت ذات

الصػػمة بالموضػػوع الدراسػػي ،األمػػر الػػذي يمكػػف أف يتناسػػب مػػع وظػػائؼ الػػنمط األيمػػف أو
األيسر) ، Alvarez-Marinelli et al. (2016مما ُيحدث تفاعؿ إيجابي بػيف المعمػـ،
والمتعمميف مف ناحية وبيف محتوى الموضػوع الدراسػي المعػروض ،والمتعممػيف مػف ناحيػة
أخػرى حيػث يػتـ العػرض مػف خػالؿ برنػامج إلػػ  PowerPointأو الػػ  flashعبػر الػبالؾ
بورد.
 .8تُمكف المتعمـ والمعمـ مػف عػرض ونقػؿ وتحريػؾ الرسػومات ،واألشػكاؿ والرمػوز المتضػمنة
في المحتوى الدراسي ،وكػذلؾ تكػويف أشػكاؿ افتراضػية مػع وجػود األشػكاؿ األصػمية ،وىػذه
ميزة ال تتوفر في الطريقة التقميدية.
 .2تسػػيـ فػػي تقػػديـ بيئػػة تعميميػػة فػػي كػػؿ مكػػاف ،واعػػداد التػػدريس لمػػتعمـ الػػذي يركػػز عمػػى
الطالػب ،وتُظيػر الدراسػة أف نيػج الػتعمـ المػػدمج لػو تػػنثير إيجػابي عمػى تعزيػز مشػػاركة
الطالب وتصورىـ )Chen & Zheng (2017
 .2تسػػػيـ فػػػي تبسػػػيط المفػػػاىيـ المجػػػردة  Abstract Conceptsالتػػػي تتناوليػػػا بعػػػض
المقررات الدراسية كمقرر ميارات الحاسب في التدريس.
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 .5توفر إمكانية تسجيؿ الموضوعات الدراسية واعادتيػا :حيػث نسػتطيع الػبالؾ بػورد تسػجيؿ
الموضػػوع التعميمػػي ،واعػػادة عرضػػو بعػػد حفظػػو ،ويمكػػف طباعػػة الػػدرس كػػامالً أو إرسػػالو

عبر اإلنترنت بالػ ) (E-mailألي متعمـ في أي مكافBroadbent (2017) .

 .6تتػػنثر فعاليػػة الػػتعمـ المػػدمج بعػػدد مػػف العوامػػؿ بمػػا فػػي ذلػػؾ ،محتػػوى المقػػررات الدراسػػية،
والخمفيػػػػة األكاديميػػػػة لمطالػػػػب ،والػػػػدافع لمػػػػتعمـ ،وميػػػػارات الكمبيػػػػوتر ،واعػػػػدادات البيئػػػػة
االفتراضية ،ونوع األنشطة الصفية )Chang & Chang-Gonzalez (2016
 .7الػبالؾ بػػورد أداة تكنولوجيػػة فعالػػة فػػي تفعيػػؿ الػػتعمـ التشػػاركي /التعػػاوني بػػيف المتعممػػيف،
والعمؿ التعاوني ،والتقديـ بيف المعمميف.
 .8يمكػػف طباعػػة مػػا يكتبػػو المعمػػـ ،أو المتعممػػيف مػػف خػػالؿ الطابعػػة ،كمػػا يمكػػف طباعػػة مػػا
يرغبػػو المعمػػػـ مػػف صػػػور ورسػػػوـ موجػػودة عمػػػي اإلنترنػػػت ،أو فػػي أي برنػػػامج تعميمػػػي،
ومرونة االستعماؿ وتوفير الوقت )Bati et al. (2014
 .9إتاحة الفرصة لممعمـ بتوظيؼ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.
 .22توفير وقت وجيد المعمػـ :حيػث يسػتطيع المعمػـ اسػتخداـ بػرامج كمبيوتريػة واسػتدعاء أي
صورة ،مف خالؿ محركات البحث كالػ  Googleإضافة إلي توفير عنصر الوقت في عمميػة
طباعة ما يكتبو المعمـ ،وتوزيعو عمي المتعمميف.
 .22تركيز االنتباه عمي المحتوى واألنشػطة المعروضػة عبػر الػبالؾ بػورد ممػا يزيػد مػف درجػة
التفاعؿ بيف ىذا المضموف والمتعمـ األمر الذي يسيـ في إحداث التعمـ.

إدزاءات البشح:

سارت خطوات البحث وفقاً لإلجراءات التالية:

أوالً :إعداد وىاد املعاجلُ التذزيبًُ:
 )2لإلجابة عف السؤاؿ الثاني :ما التصميـ التعميمي لتطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج
باستخداـ نظاـ البالؾ بورد في تنمية ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية وأنماط التعمـ
والتفكير واالتجاه نحوىا؟
تـ إتباع اإلجراءات التالية:
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 .1حتديد فمضفُ اصرتاتًذًُ التعمي املدور:
تنطمؽ ىذه االستراتيجية مف فمسفة أساسية مؤداىا أف تبادؿ األدوار مع التعمـ التقميدي
لممارسات أعضاء ىيئة التدريػػس داخؿ القاعات الدراسية وخارجيا مع االستعانة باالنترنت
عبر البالؾ بورد وما يوفره مف أدوات وتكامميا مع استراتيجية التعمـ المدمج ،عمى أساس أف
ىذا التوظيؼ يمكف أف يحدث تفاعالً وتبادؿ في األدوار والتغمب عمى التعمـ النمطي الذي
ييمؿ نشاط الطالب ومشاركتيـ أثناء دراسة الموضوعات مما ينعكس إيجاباً عمى انجاز

الطالب أكاديمياً وتحسيف مستوى األداء الميني لييئة التدريس.

 .2التصىًي التعمًىٌ الصرتاتًذًُ التعمي املدور عرب البالك بىرد باملزاسن التالًُ:
اعتمد الباحث بشكؿ أساسي عمى نموذج ) Elgazzar (2014في تحميؿ وتميـ
بيئة التعمـ االلكتروني الستراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد لتنمية ميارات
انتاج البرامج االلكترونية في بعض برامج (أوفيس)

(Wored- Excel-

) . PwoerPointويضـ ىذا النموذج خمس خطوات منظومية تشكؿ االجراءات
الالزمة العداد وتطوير التعميـ وفؽ مدخؿ النظـ ،وتتوافؽ مع استراتيجيات وأنظمة
التعمـ االلكتروني.
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 الدراصُ والتشمًن.
 oاعتماد أو وضع معايير لبيئة التعمـ اإللكتروني.
 oتحميؿ خصائص المستفيديف والمستيدفيف.

 oتحديد االحتياجات التعميمية لبيئة التعمـ اإللكتروني مف خالؿ االحتياجات
المعيارية أو تحميؿ المحتوى أو تقييـ االحتياجات.

 oتحميؿ الموارد الرقمية المتاحة ،ونظاـ إدارة التعمـ ،ونظاـ إدارة المحتوى
التعميمي ،وأغراض التعمـ المتاحة ،والعقبات ،والقيود.

 تصىًي بًئُ التعمي اإللهرتوٌٌ:

 oتحديد األىداؼ التعميمية عمى أساس االحتياجات ،وتحميؿ التسمسؿ التدريسي.
 oتحديد عناصر المحتوى وتجميعيا في الدروس /وحدات.

 oتقييـ التصميـ واالختبارات :االختبارات المرجعية المعيارية.

 oتصميـ خبرات التعمـ :الموارد واألنشطة ،تفاعالت المتعمميف الذاتية أو
الجماعية ،والمزج المحتمؿ ،روابط الويب ،ودور المعمـ /المعمـ لكؿ ىدؼ.

 oاختيار عناصر بديمة مٓ الوسائط المتعددة لخبرات التعمـ في الموارد واألنشطة.
 oتصميـ تقنيات المالحة والتحكـ التعميمي وواجية المتعمـ.

 oتصميـ لنماذج التعمـ /التعميـ ،متغيرات التصميـ ،نظريات التعمـ ،التعاوف/
التعاوف ،ىياكؿ المحتوى ،أحداث ،أو أي ابتكارات في التصميـ.

 oاختيار وتصميـ أدوات االتصاؿ التزامف /غير متزامف في /خارج البيئة.
 oتصميـ أنظمة تسجيؿ وادارة المتعلميف وتجميع أنظمة دعـ المتعلميف
 oتصميـ البيئة اإللكترونية ومكوناتيا.

 oتصميـ وتخطيط ،المكونات ،واألدلة والمساعدة ،والمسارد ،وبيئة التعمـ
اإللكتروني المفتوحة /المغمقة.

 oتصميـ المعمومات األساسية.
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 إٌتاز وهىٌات بًئُ التعمي اإللهرتوٌٌ:
 oالحصوؿ عمى الوسائط والموارد واألنشطة التعميمية المتاحة.

 oتعديؿ أو إنتاج الوسائط المتعددة والموارد واألنشطة وغيرىا مف المكونات.
 oرقمنة وتخزيف عناصر الوسائط المتعددة.
o
o

إنتاج معمومات بيئة ومكونات بيئة التعمـ اإللكتروني.
قـ بإعداد نموذج أولي لبيئة التعمـ اإللكتروني:

 oتحميؿ أو ربط مكونات بيئة التعمـ اإللكتروني بالروابط الخارجية.

 oإعداد الدروس /الوحدات ،وأدوات التواصؿ ،وتسجيؿ وتسجيؿ المتعمميف.

 oوضع الصيغة النيائية النموذج األولي وجعميا جاىزة لمتقييمات التكوينية.
 التكىيي.
 oتجريب عمى مجموعة صغيرة مف أجؿ التقييـ التكويني لبيئة التعمـ اإللكتروني،
والحكـ عمييا وفقًا لممعايير ،واستخداميا في األبحاث التطويرية.

 oتجريب موسع عمى مجموعة كبيرة لممساىمة في التطوير التعميمي.
 االصتخداً.
 oاالستخداـ الميداني والتنفيذ الكامؿ لبيئة التعمـ اإللكتروني.
 oالمراقبة المستمرة ودعـ وتقييـ بيئة التعمـ اإللكتروني.
- 3أِداف تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور:
تتمثؿ األىداؼ فيما يمي:
 oالتحقؽ مف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في تنمية ميارات انتاج البرامج
اإل لكترونية.
 oالتحقؽ مف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في تنمية أنماط التعمـ والتفكير.
 oالتحقؽ مف فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في زيادة التحصيؿ المعرفي
لميارات انتاج البرامج اإل لكترونية.
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 oالتحقؽ مف تكويف اتجاه ايجابي نحو تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ
بورد.

 .3حتديد احملتىى العمىٌ ملكزر وّارات احلاصب يف التدريط:
تـ اختيار مقرر ميارات الحاسب في التدريس لمفرقة الرابعة بكمية التربية ،وذلؾ لألسباب
التالية:
أ .عدـ وجود معرفة سابقة لدي الطالبات الفرقة الرابعة (رياض األطفاؿ  -التربية
الخاصة) بمفردات مقرر ميارات الحاسب في التدريس بكمية التربية جامعة
األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية.
ب .طبيعة الوحدات المقررة تتي الفرصة أماـ الطالبات لمقياـ ببعض األنشطة التي
تسيـ في تنمية أنماط التعمـ والتفكير.
ج .تحتوي الوحدات المقررة عمى المفاىيـ التي تسيـ في التفاعؿ مع اجراءات التعمـ
المدمج عبر البالؾ بورد واالستجابة ليا بما يساعد عمى تنشيط قدرات وميارات
الطالبات عمى التفكير وزيادة التحصيؿ المعرفي.
د .تتضمف وحدات المحتوى التجريبية مواقؼ مدعومة باجراءات استراتيجية التعمـ
المدمج مثؿ( :لعب األدوار  -المناظرات  -التعمـ التشاركي  -طرح األسئمة -
العصؼ الذىني) ،بما يساعد عمى ممارسة ميارات التفكير وتوظيؼ أنماط التعمـ
والتفكير(األيمف –األيسر-المتكامؿ).
 .2تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور ومت وزاعاَ (المعايير الخاصة باألداء  -المعايير
الخاصة بنظاـ البالؾ بورد  -معايير تقويـ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر
البالؾ بورد).
 .5حتديد أصط التفاعن :حيث تـ تحديد مبادئ تصميـ واجية التفاعؿ ،وبناء إطارات
تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج ،مع تحديد األدوات واألسس الفنية لنظاـ البالؾ
بورد ،وطرؽ عرض ودمج وتكامؿ مفردات محتوى مقرر ميارات الحاسب في
التدريس وأبرزىا :النصوص والصوت والرسوـ الخطية والمتحركة.
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 .6حتديد ادزاءات تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور :اعتمد البحث عمى نموذج
) Elgazzar (2014لتطوير المنظومات التعميمية ،لقابميتو في إجراء وتطبيؽ
البحث وتحقيؽ أىدافو.
 .7حتديد وتطمبات تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور (المادية – البشرية  -الفنية) :تـ
استخداـ برنامج  Microsoft Office PowerPoint 2013لتقديـ محتوى
المقرر بسيولو ،مع إمكانية إحداث التكامؿ بيف عناصر وأدوات نظاـ البالؾ بورد
المتاحة.
 .8الضبط الدزاءات تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور :تـ عرضيا عمى مجموعة مف السادة
المحكميف مف تخصصات "المناىج وتكنولوجيا التعميـ" إلبداء اآلراء والمالحظات
لمتنكد مف السالمة العممية وشموليا عمى المفاىيـ واالجراءات األساسية الالزمة
لتنمية أنماط التعمـ والتفكير ،والتحصيؿ الدراسي ،وكذلؾ تـ تحكيـ عمى الجوانب
والمواصفات الفنية الالزـ توافرىا في مثؿ ىذه النوعية مف االستراتيجيات ،وقد تـ
إجراء جميع التعديالت في ضوء توجييات السادة المحكميف ،وبذلؾ فقد أصبحت
االستراتيجية جاىزة لمتطبيؽ.

 .9وبتشديد التصىًي التعمًىٌ لتطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور عرب البالك بىرد يهىُ الباسح
قد أداب عَ الضؤاه األوه وَ أصئمُ البشح.
 )2لإلدابُ عَ الضؤاه األوه :وا وّارات اٌتاز الرباور اإللهرتوًٌُ الىادب تٍىًتّا لدى طالبات
نمًُ الرتبًُ (رياض األطفاه -الرتبًُ اخلاصُ)؟
تـ بناء قائمػة بميػارات انتػاج البػرامج االلكترونيػة فػي ضػوء مػا تػـ عرضػة مػف نتػائج
لمدراسات والبحوث ومحتوى مقرر ميارات الحاسب في التدريس ،ومف خالؿ اسػتطالع أراء
األسػػاتذة المختصػػيف بالمنػػاىج وتكنولوجيػػا التعمػػيـ مػػف ذوي الخبػػرة ،قػػاـ الباحػػث بإعػػداد
قائمػة بميػارات انتػاج البػرامج اإللكترونيػة ) (Word- Excel- PwoerPointالواجػب
توافرىا لدى طالبات رياض األطفاؿ والتربية الخاصػة النتػاج البػرامج اإللكترونيػة فػي ضػوء
مخرجات التعمـ لممقرر.
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ثـ عرض الباحث قائمة الميارات عمى المحكميف إلبداء الػرأي حػوؿ مناسػبتيا ،بيػدؼ
الوصوؿ الى الصورة النيائية لمقائمة.
وفػػي ضػػوء آراء المحكمػػيف تػػـ صػػياغة القائمػػة فػػي صػػورتيا النيائيػػة ،حيػػث احتػػوت
القائمػة عمػى )(24

موضػحة بػالممحؽ رقػـ ( (2وفػي ضػوء ذلػؾ قػد أجػاب الباحػث عػف

السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث.

ثاًٌاً :تصىًي وكايًط األداء (أدوات البشح):
 )1بطاقُ والسظُ وّارات اٌتاز الرباور التعمًىًُ:
قاـ الباحث بإعداد بطاقة المالحظة لميارات انتاج البرامج اإل لكترونية (Word – Excel
–

) PowerPointلدى طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ – التربية الخاصة) في

مقرر ميارات الحاسب في التدريس.

 .1حتديد اهلدف وَ بطاقُ املالسظُ:
تيدؼ بطاقة المالحظة إلى قياس مستوى أداء طالبات (رياض األطفاؿ – التربية
الخاصة) في انتاج برامج تعميمية وفؽ مخرجات التعمـ لمقرر ميارات الحاسب في
التدريس.

 .2إعداد بطاقُ املالسظُ:
تـ بناء بطاقة المالحظة بعد بناء قائمة تحتوي عمى ( (25ميارة فرعية في انتاج
برامج ) (Word-Excel-PowerPointوقد أعطى الباحث وزناً مدرجاً وفؽ سمـ

متدرج ثالثي ) (1-2-3يقابميا (كبيرة – متوسطة – صغيرة) لتقويـ فاعمية تطبيؽ
استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في تنمية ميارات انتاج البرامج

اإل لكترونية.

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

 صدم احملهىني:
تـ عرضيا عمى مجموعة مف المتخصصيف في تكنولوجيا التعميـ

والمعمومات والمناىج وطرؽ التدريس ،حيث تـ ابداء اآلراء وتدويف
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المالحظات حوؿ فقرات البطاقة ،وكذلؾ وضوح صياغتيا المغوية .وتعديؿ

بعض الفقرات لتصب مالئمة لمالحظة األداء.
 الجبات الداخمٌ (وعاون االتضام /االتفام):

تـ حساب الثبات الداخمي وفؽ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة
مف فقرات البطاقة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي اليو باستخداـ برنامج

) (SPSSونتائج االتساؽ الداخمي تتض في الجدوؿ التالي:

ِهاراخ أراج اٌثزاِح االٌه اإلٌىرزؤيح ذزؤيح – (Word
)Excel – PowerPoint

خذوي ()1
يىضح ِؼاِالخ االرذثاط ٌفمزاخ تطالح ِالحظح ِهاراخ أراج اٌثزاِح اإلٌىرزؤيح
ِسرىي اٌذالٌح
ِؼاًِ االرذثاط
رلُ اٌفمزج
اٌثؼذ
0.05
0.912
1
0.05
0.891
2
0.05
0.782
3
0.05
0.872
4
0.05
0.932
5
0.05
0.728
6
0.05
0.687
7
0.05
0.974
8
0.05
0.783
9
0.05
0.832
10
0.05
0.931
11
0.05
0.834
12
0.05
0.764
13
0.05
0.943
14
0.05
0.792
15
0.05
0.819
اٌذرخح اٌىٍيح

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات البطاقة تتسؽ مع الدرجة الكمية وىذا

يكد أف البطاقة تتسـ بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
 .4ثبات بطاقُ املالسظُ:

تـ حساب ثبات البطاقة باستخداـ معادلة كوبر بعد تحميؿ نتائج مالحظة عينة

استطالعية عددىا ) )6وذلؾ باالستعانة باحدى الزميالت في التخصص وتـ
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حساب نسب االتفاؽ بيف النتائج التي توصؿ إلييا الباحث وذلؾ باستخداـ

المعادلة كوبر

× = 100

معامل االتفاق=
وكانت نتائج االتفاؽ واالختالؼ موضحة بالجدوؿ التالي:

خذوي ( )2يىضح ٔماط االذفاق واالخرالف ٌّهاراخ أراج اٌثزاِح اإلٌىرزؤيح
)(Word-Excel-PowerPoint
ٔماط االذفاق +
ٔماط
ٔماط
ٔماط االخرالف
االذفاق االخرالف
اٌّهارج
91
4
87
ِهاراخ أراج اٌثزاِح
االٌىرزويٕح

ِؼاًِ
االذفاق
95.6

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ االتفاؽ ) (95.6وىذا المعامؿ يعد مناسب ويؤكد

عمى ثبات البطاقة باالتساؽ عبر األفراد.
 )2اختبار أمناط التعمي والتفهري:
أ .حتديد صدم االختبار:

تـ تقنيف اختبار أنماط التعمـ والتفكير وحساب صدؽ مفرداتو ووضوحيا ودقة صياغتيا في
ضوء الشروط العممية والفنية لصياغة وترجمة األسئمة.

ب .سضاب ثبات االختبار:
تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية قواميا ( )68مف طالبات الفرقة الرابعة (رياض
األطفاؿ  -التربية الخاصة) بكمية التربية جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية
السعوديةػ في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  ،2017ولما كاف تقدير درجات مفردات
االختبار ( )1،0فقد تـ استخدـ معادلة كودر -ريتشاردسونػ  21لحساب معمؿ ثبات االختبار
والجدوؿ التالي يوض نتائج التطبيؽ:
خذوي (ِ )3ؼاًِ ثثاخ اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز
ِؼاًِ
ع
َ
ػذد
اٌثثاخ
اٌّفزداخ
0.873 44.43 22
29
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يتبيف مف الجدوؿ ( )3أف معامؿ ثبات االختبار بمغ ( )0.873مما يدؿ عمى أف االختبار
يتسـ بدرجة مقبولة مف الثبات ،ويعد صالحاً ألغراض البحث الحالي.

ز .سضاب وعاون الضّىلُ والصعىبُ ملفزدات اختبار أمناط التعمي والتفهري:
اتض

بحساب معامؿ السيولة لكؿ مفردة مف مفردات اختبار أنماط التعمـ والتفكير
أف معامالت السيولة تراوحت بيف ( )0.81 & 0.36وىذه القيـ في حدود

المدى المسموح بو لقبوؿ المفردة وتضمينيا في االختبار .وفي ضوء قيـ معامالت
السيولة لمفردة اختبار أنماط التعمـ والتفكير ،قد تـ الترتيب الخاص بمفردات االختبار

كما ىي دوف إعادة ترتيبيا وفقاً لما أسفرت عنو معامالت السيولة.

د .سضاب وعاون التىًًش ملفزدات اختبار وّارات التعمـ والتفهري باستخداـ معادلة الفروؽ

الطرفية لػ "جونسوف" وقد وجد أف جميع المفردات تتراوح معامؿ تمييزىا ما بيف (0.4

&  ،)1.2ومف ثـ أصب االختبار صالحاً لمتطبيؽ.
ِـ .سضاب الشوَ الالسً لإلدابُ عَ وفزدات االختبار:

تـ حساب متوسط زمف أداء الطالبات عمى االختبار ،حيث تبيف أف الزمف الالزـ

لإلجابة عف جميع مفردات االختبار بمغ ( )60دقيقة.

 )3تصىًي االختبار املعزيف ملّارات اٌتاز الرباور اإللهرتوًٌُ:
تـ إعداد االختبار بتحميؿ الوحدات الدراسية لتحديد مخرجات التعمـ المتضمنة بيا،

وفؽ الخطوات التالية:

أ .حتديد اهلدف وَ االختبار:
قياس مخرجات التعمـ المتضمنة بالوحدات التجريبية لمقرر ميارات الحاسب في

التدريس لمفرقة ال اربعة (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) بكمية التربية.
ب .تعمًىات االختبار:
تعميمات االختبار توض

لمطالبة اليدؼ مف االختبار مع مثاؿ تطبيقي يوض

طريقة اإلجابة ،والنواحي التنظيمية لإلجابة عف أسئمة االختبار ،وروعي في صياغة

التعميمات الدقة والوضوح.
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ز .نتابُ وفزدات االختبار:
مفردات االختبار عمى ىيئة نمط أسئمة االختيار مف متعدد ،يتكوف كؿ سؤاؿ مف

رأس السؤاؿ وأربع بدائؿ تتي لمطالبة اختيار بديؿ واحد ،وروعي في صياغتيا الشروط

والمعايير العممية الواجب توافرىا في االختبارات الموضوعية ،وقد بمغ عدد المفردات

( )39مفردة في صورتو األولية.
د .الضبط العمىٌ لالختبار:


صدم االختبار:

تـ صياغة االختبار في صورتو عمى األولية وعرضو عمى المحكميف المتخصصيف

لمتنكد مف صدؽ المفردات ،ووضوح ودقة صياغتو في ضوء الشروط العممية ألسئمة

االختيار مف متعدد .وتـ إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكميف حيث تـ حذؼ (4

مفردات مف أسئمة االختبار) ،وبذلؾ تكوف الصورة النيائية لالختبار مكونة مف ()34

مفردة.



سضاب ثبات االختبار:

بعد التنكد مف صدؽ محتوى االختبارات تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية قواميا

( )62مف طالبات الفرقة الرابعة في شعبتي (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) بكمية
التربية جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية  -مف غير عينة

البحث األساسية  -وقد استخدمت معادلة كودرر -ريتشاردسوف

االختبار )Cronbach (1951

لحساب ثبات

خذوي ( )4يىضح ِؼاًِ ثثاخ االخرثار اٌرحصيٍي
ِؼاًِ اٌثثاخ
ع
ع
َ
ػذد
اٌّفزداخ
0.897
45.23
16.87
04.17
34

يتض

مف الجدوؿ ( )4أف معامؿ ثبات االختبار بمغ ( )0.897مما يدؿ عمى أف

االختبار يتسـ بدرجة مقبولة مف الصدؽ ويعد صالحاً لمتطبيؽ.
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سضاب وعاون الضّىلُ والصعىبُ ملفزدات االختبار التشصًمٌ:

يعد اليدؼ مف حساب معامؿ السيولة والصعوبة لمفردات االختبار ىو حذؼ

المفردات المتناىية الصعوبة والتي يبمغ معامؿ صعوبتيا ( )0.1فنكثر ،والمفردات
المتناىية في السيولة والتي يبمغ معامؿ السيولة ( )0.9فنقؿ ،وذلؾ في ضوء النتائج

التي أسفر عنيا التجربة االستطالعية لالختبار التحصيمي ،والتي تـ تطبيقيا عمى
( )62مف طالبات الفرقة الرابعة لرياض األطفاؿ والتربية الخاصة بكمية التربية.
وبحساب معامؿ السيولة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار التحصيمي اتض أف معامالت

السيولة تراوحت ( ،)0.87:0.4وىذه القيـ مسموح بيا ،وفي ضوء قيـ معامالت

السيولة لمفردات االختبار التحصيمي وقد تـ إعادة ترتيب مفرداتو تصاعدياً مف األسيؿ

لألصعب حسب قيـ معامالت السيولة.


سضاب وعاون التىًًش:

تـ حساب معامؿ التمييز باستخداـ معادلة الفروؽ الطرفية (Tjur (2009) )0.2

وبحساب معامؿ التمييز لمفردات االختبار تبيف أف جميع المفردات تراوح معامؿ

تمييزىا ما بيف ( )0.86 & 0.47وىى مقبولة.

وبعد ترتيب مفردات االختبار في ضوء قيـ معامالت السيولة والصعوبة أصب

االختبار صالحاً لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية .وفيما يمي جدوؿ مواصفات
االختبار التحصيمي موضحاً مفردات االختبار موزعة عمى المستويات المعرفية كما يمي:

َ

1
2
3
4

اٌّسرىياخ اٌّؼزفيح
خىٔة اٌرؼٍُ

جدول ( )5يوضح مواصفات االختبار المعرفي
ٌٍّسرىياخ
ذىسيـغ اٌّفزداخ
ذطثيــك
فهــُ
ذذوــز

ِمذِح ػٓ اٌحاسة اآلٌي ؤظاَ
Windows
ِثزراخ وِؼىلاخ اسرخاَ اٌحاسة في
اٌرؼٍيُ
اسرخذاَ تزاِح Microsoft Office
اسرخذاَ االٔرزٔد في اٌرؼٍيُ()web 2
اٌّدّـــىع
اٌىسْ إٌسثي ٌّسرىياخ االخرثار

اٌّؼزفيـح
ِسرىياخ
ػٍيا

ِح

اٌىسْ إٌسثـــي
ٌّىضىػـاخ
اٌىحــذج

1

2

2

3

8

%22.86

--

2

2

4

8

%22.86

1
2
4
11.43
%

3
1
8
22.86
%

4
2
10
%28.57

4
2
13
%37.14

12
7
35

%34.28
%20.00
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سضاب وتىصط الشوَ الالسً لإلدابُ عَ وفزدات االختبار:

مف خالؿ التطبيؽ عمى العينة االستطالعية تـ حساب زمف االختبار المعرفي

وتبيف أف متوسط الزمف الالزـ لإلجابة عف جميع مفردات االختبار بمغ ( )60دقيقة.
 )4وكًاظ االجتاه حنى تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور عرب البالك بىرد:

تـ إعداد مقياس االتجاه نحو تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد

وفقاً لمخطوات التالية:

 oاهلدف وَ املكًاظ:
الكشؼ عف اتجاه طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) بكمية

التربية جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية نحو تطبيؽ

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

 oصًاغُ العبارات والتعمًىات:
وفؽ طريقة "ليكرت" تـ صياغة عبارات المقياس في صورة مقياس خماسي (موافؽ

بشدة  -موافؽ  -محايد  -غير موافؽ  -غير موافؽ بشدة) مع مراعاة سيولة المغة

ووض المعنى ،واحتواء كؿ عبارة عمى فكرة واحدة متكاممة ،وقد صيغت العبارات حوؿ
موضوعات ترتبط بتحديد اتجاه الطالبات نحو تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر

البالؾ بورد .وقد تكوف المقياس في صورتو األولية مف ( )33عبارة.
 oصًاغُ التعمًىات:

إعداد تعميمات المقياس بدقة ووضوح ،مع ذكر مثاؿ لطريقة اإلجابة عف المقياس
ووضع عالمة (√) في الخانة التي تتفؽ مع رأي الطالبة ،وبياف انو ال توجد إجابات

صحيحة واجابات خاطئة.
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إدزاء الضبط العمىٌ لمىكًاظ:
أ ) صدم احملهىني:
لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف

في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وذلؾ إلبداء اآلراء حوؿ مدى:

 -وضوح ودقة العبارات وسيولتيا.

 -مالئمة الصياغة العممية والمغوية لمعبارات.

وفي ضوء أراء المحكميف تـ تقميص عدد عبارات المقياس إلى ( )28عبارة.
ب) صدم فكزات املكًاظ (االتضام الداخمٌ):
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مقدارىا ( )84طالبة مف طالبات (رياض

األطفاؿ  -التربية الخاصة) بكمية التربية جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة
العربية السعودية ،وذلؾ لمعرفة صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات المقياس ،حيث تـ
حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممقياس.

خذوي ( )6يىضح ِؼاِالخ االرذثاط تيٓ درخح وً ػثارج واٌذرخح اٌىٍيح
اٌؼثار ِؼاًِ ِسرى اٌؼثار ِؼاًِ ِسرى اٌؼثار ِؼاًِ ِسرى
ي
االرذثا
ي
االرذثا
ي
االرذثا
ج
ج
ج
اٌذالٌح
ط
اٌذالٌح
ط
اٌذالٌح
ط
0,01 0,43
21
0,01 0,21
11
0,01 0,49
1
0,01 0,39
22
0,01 0,23
12
0,01 0,44
2
0,01 0,52
23
0,01 0,25
13
0,01 0,47
3
0,01 0,31
24
0,01 0,21
14
0,01 0,42
4
0,01 0,51
25
0,01 0,57
15
0,01 0,46
5
0,01 0,24
26
0,01 0,56
16
0,01 0,25
6
0,01 0,28
27
0,01 0,52
17
0,01 0,58
7
0,01 0.49
28
0,01 0,32
18
0,01 0,56
8
0,01 0.45
ِح
0,01 0,34
19
0,01 0,46
9
0,01 0,51
20
0,01 0,57
10

يوض جدوؿ رقـ ( )6أف معامالت ارتباط كؿ عبارة (فقرة) بالدرجة الكمية لممقياس

كانت جيده وعند مستوى داللة (.)0,01

- 887 -

فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم

المدمج ........................

ز) ثبات املكًاظ:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية قواميا قياس ثبات المقياس باستخداـ

عينة ( )84طالبة مف طالبات (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) بكمية التربية جامعة
األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية مف غير عينة البحث باستخداـ

معادلة ألفا كرونباخ  Cronbach Alphaوالجدوؿ التالي يوض

المقياس.

معامؿ ثبات

خذوي رلُ ( )7يىضح ِؼاًِ ثثاخ أٌفا وزؤثاخ

يتض

اٌّمياص

ِؼاًِ االرذثاط

اٌذرخح اٌىٍيح

0,74

مف جدوؿ رقـ ( )7أف معامؿ ثبات مقياس االتجاه قد بمغت ()0,74

لمدرجة الكمية لممقياس ،وىو معامؿ مقبوؿ وصال لمتطبيؽ.
د) سضاب سوَ تطبًل املكًاظ:

مف خالؿ التطبيؽ عمى العينة االستطالعية تـ حساب متوسط زمف اإلجابة عمى

المقياس وتبيف أف متوسط الزمف الالزـ لإلجابة عف جميع مفردات المقياس قد بمغ

( )25دقيقة.

ثالجاً :الدراصُ التذزيبًُ:
 (1اإلعداد لمتذزبُ:

تـ مخاطبة إدارة الكمية رسمياً لمحصوؿ عمى الموافقة بالتطبيؽ ،وذلؾ إلجراء

تجربة البحث ،وتوضي اليدؼ مف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد
في مقرر ميارات الحاسب في التدريس ،وتـ االستعانة بمسئولة اإلشراؼ الداخمي أثناء

تنفيذ التجربة.
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 (2تٍفًذ التذزبُ:

بعد إعداد استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد ،وأنشطة التعمـ المرتبطة

بالتجربة تـ إتباع اإلجراءات التالية:
 oحتديد عًٍُ البشح:

تـ تحديد عينة البحث األساسية مف طالبات الفرقة الرابعة بكمية التربية ،وكاف

قواميا ( )64يمثموف المجموعة التجريبية لطالبات (رياض األطفاؿ  -التربية

الخاصة) ،وتـ اختيارىا بشكؿ مقصود وفقاً لجدوؿ المحاضرات بالتنسيؽ مع إدارة

الكمية ،في الفصؿ الدراسي الثاني ()2017

 oالتطبًل الكبمٌ ألدوات مجع البًاٌات :تـ تطبيقيا قبمياً عمى العينة وىي عمى
النحو التالي:

قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات القياس قبمياً عمى عينة الدراسة وذلؾ لمتحقؽ مف

تكافؤ أفراد العينة والتجانس بينيا .مف حيث تطبيؽ بطاقة المالحظة واالختبار

المعرفي وتـ جمع البيانات وتحميميا باستخداـ اختبار (ت) لمعينات المستقمة لمكشؼ

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

تـ تطبيؽ بطاقة المالحظة قبمياً عمى عينة البحث مف طالبات (رياض

األطفاؿ–التربية الخاصة) لمتعرؼ عمى التكافؤ وعدـ وجود فروؽ قبؿ تطبيؽ
استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.

خذوي ()8
يىضح ٔرائح اٌّدّىػريٓ (رياض األطفاي – اٌرزتيح اٌخاصح) في ٔرائح ذمذيز
درخاخ اٌطاٌثاخ تثطالح اٌّالحظح الورساب ِهاراخ أراج اٌثزاِح اإلٌىرزؤيح
اٌذالٌح
اٌّدّىػح اٌؼذد اٌّرشسط االٔحزاف درخاخ ليّح
اٌّهارج
اٌحساتي اٌّؼياري اٌحزيح (خ) االحصائيح
0.00
8.2
31
1.54
7.8
23
رياض
ِهاراخ
األطفاي
أراج
اٌثزاِح
0.00
8.9
31
1.6
7.3
23
اٌرزتيح
اإلٌىرزؤيح
اٌخاصح
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مف الجدوؿ ( )8عدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف في بداية تطبيؽ

التجربة في درجات ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية في مقرر ميارات الحاسب في

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

القبمي.

 .2اختبار أمناط التعمي والتفهري:
تطبيؽ اختبار أنماط التعمـ والتفكير قبمياً عمى عينة البحث مف طالبات (رياض

األطفاؿ  -التربية الخاصة) ،لمتعرؼ عمى التكافؤ وعدـ وجود فروؽ بيف الشعبتيف قبؿ
تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.

 وكارٌُ بني (رياض األطفاه
Hemisphere

 -الرتبًُ اخلاصُ) يف منط التفهري األميَ Right-

خذوي ( )9يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط درخاخ
(رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح) ٌٍرطثيك اٌمثٍي الخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز ٌٍّٕط األيّٓ
ِرىسط
اٌميُ

0.6910

اٌفزوق تيــــــٓ (رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح)
درخح
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح
االٔحزاف ِرىسط
"خ" اٌحزيح
ٌٍفزوق تيــٓ
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌّدّىػريٓ %99
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
31
1.311 1.8914 -0.4710 0.4351 2.9764

ِسرىي
اٌذالٌح

0.211

يبػػيف جػػدوؿ ( )9أف قيمػػة (ت) بمغػػت ( )1.311لػػنمط التفكيػػر األيمػػف وعػػدـ وجػػود فػػروؽ

وأف التخصص ليس لو تنثير أو اختالؼ فػي اختيػار أفػراد عينػة البحػث ،وقبػوؿ فرضػية العػدـ

أي عدـ وجود اختالفات معنوية بيف (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة).

 وكارٌُ بني (رياض األطفاه  -الرتبًُ اخلاصُ) يف منط التفهري األيضز -Hemisphere
Left
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خذوي ( )10يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط درخاخ
(رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح) في اٌرطثيك اٌمثٍي الخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز ٌٍّٕط األيسز
ِرىسط اٌميُ

-0.2700

اٌفزوق تيــــــٓ (رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح)
ليّح"خ" درخح
ِســرىي اٌثمـــح
االٔحزاف ِرىسط
اٌحزيح
ٌٍفزوق تيــٓ
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌمياسي اٌّدّىػريٓ %99
أوثــز
ألــً
31
-0.392 1.0931 -1.489 0.5931 2.9190

ِسرىي
اٌذالٌح

0.695

يوض ػ جػػدوؿ ( )10أف قيمػػة (ت) بمغػػت ( )-0.392لػػنمط التفكيػػر األيسػػر وعػػدـ وجػػود فػػروؽ
وأف التخصص ليس لو تنثير أو اختالؼ في اختيار أفراد عينػة البحػث ،وقبػوؿ فرضػية العػدـ أي عػدـ
وجود اختالفات معنوية بيف (رياض األطفاؿ-التربية الخاصة).

 وكارٌُ بني (رياض األطفاه -الرتبًُ اخلاصُ) يف منط التفهري املتهاون Dominant-
Hemisphere
خذوي ( )11يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط درخاخ
(رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح) في اٌرطثيك اٌمثٍي في إٌّط اٌّرىاًِ الخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ
واٌرفىيز
اٌفزوق تيـــٓ (رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح)
درخح ِسرىي
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح
االٔحزاف ِرىسط
ِرىسط
" خ" اٌحزيح اٌذالٌح
ٌٍفزوق تيــٓ
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌميُ
اٌّدّىػريٓ %99
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
0.298
31 -1.000 0.4579 - 1.6178 0.4702 2.6301 -0.4900

يوض

جدوؿ ( )11أف قيمة (ت) بمغت ) (-1.000لنمط التفكير المتكامؿ ويدؿ ذلؾ

عمى عدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف ،وأف التخصص ليس لو تنثير في اختيار عينة البحث.

 .3االختبار املعزيف:
تـ تطبيؽ االختبار المعرفي عمى عينة البحث (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة)
قبمياً لمتنكد مف عدـ وجود فروؽ بيف التخصصات ،وعدـ تنثير التخصص في اختيار

العينة قبؿ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج:
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خذوي ( )12يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط درخاخ
(رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح) في اٌرطثيك اٌمثٍي في ٌالخرثار اٌرحصيٍي
اٌفزوق تيــــــٓ (رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح)
ِســرىي اٌثمـــح
درخح ِسرىي
ليّح
ِرىسط االٔحزاف ِرىسط
ٌٍفزوق تيــٓ
" خ " اٌحزيح اٌذالٌح
اٌّؼياري اٌخطأ
اٌميُ
اٌّدّىػريٓ %99
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
0.314
31 -2.421 -0.2260 -2.1201 0.4398 2.4912 -1.2131

يتض

مف جدوؿ ( )12أف قيمة (ت) بمغت ( )-2.421لمفروؽ بيف متوسطات

القسميف في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي مما يؤكد عدـ وجود فروؽ دالة ،وىذا يؤكد
أف التخصص ليس لو تنثير ،أو اختالؼ في اختيار أفراد عينة البحث قبؿ تطبيؽ
االستراتيجية.

 .4وكًاظ االجتاه حنى تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور عرب البالك بىرد:
قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس االتجاه نحو تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ
بورد عمى عينة البحث قبمياً التي تـ اختيارىا مف (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) ،بيدؼ

التنكد مف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القسميف ،وعدـ تنثير التخصص في
اختيار العينة قبؿ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.
خذوي ( )13يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط درخاخ
(رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح) في اٌرطثيك اٌمثٍي ٌّمياص االذداٖ ٔحى اٌرؼٍُ اٌّذِح ػثز اٌثالن
تىرد
اٌفزوق تيــــــٓ (رياض األطفاي  -اٌرزتيح اٌخاصح)
درخح ِسرىي
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح
ِرىسط االٔحزاف ِرىسط
" خ " اٌحزيح اٌذالٌح
ٌٍفزوق تيــٓ
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌميُ
اٌّدّىػريٓ %99
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
0.100
31 -3.559 0.2862 0.1326
3.766 0.2131 0.2094

يتض مف جدوؿ ( )13أف قيمة (ت) بمغت ( )-3.559لمفروؽ بيف متوسطات

القسميف في التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه نحو التعمـ المدمج عبر نظاـ البالؾ بورد،
وىذه القيمة تؤكد عدـ فروؽ دالة ،مما يدؿ عمى أف التخصص ليس لو تنثير في

اختيار أفراد عينة البحث قبؿ تطبيؽ االستراتيجية.
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ز .تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور:
تـ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في الفصؿ الثاني لمعاـ

الدراسي ( )2017وفقاً لمخطة الدراسية المحددة مف قبؿ القسـ لتدريس وحدات المقرر

الدراسي "مقرر ميارات الحاسب في التدريس" وقد بمغ عدد ساعات التطبيؽ ()60
ساعة عمى مدار ) (12أسبوعاً بواقع يوـ واحد في األسبوع ولمدة ( )5ساعات في

المقاء ) (1ساعة نظري &( (4ساعات تطبيقي باالضافة إلى ) (15ساعة لتطبيؽ
أدوات البحث مع االستعانة بزميمة في درجة "محاضرة" وزميمة في درجة "معيدة" وقد تـ

تسجيؿ بعض المالحظات وأراء الطالبات أثناء تطبيؽ التجربة ومف أبرزىا :أظيرت

بعض الطالبات  -خالؿ عرض التجربة  -دافعية كبيرة نحو التعمـ باستراتيجية التعمـ

المدمج عبر البالؾ بورد المدعوـ باستراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد نظ ارً

لتوفير نظاـ البالؾ بورد خصائص شيقة وجاذبة لالنتباه نحو مفردات محتوى المقرر.

 -أبدت مجموعة كبيرة مف الطالبات ميؿ ورغيو شديد في تعميـ تجربة التدريس مف

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

 أبدت العديد مف الطالبات ارتياحيف لممشاركة في مجموعة األنشطة والمواقؼالتعميمية والتدريبية التي تـ تصميميا لتشجيعيف عمى التعمـ التشاركي.

 لوحظ عزوؼ عدد قميؿ جداً مف الطالبات عف استخداـ البالؾ بورد ،وذلؾ ناتج عفعدـ القدرة عمى التعامؿ مع نظامو.

د .التطبيؽ البعدي ألدوات البحث :تـ تطبيؽ مقاييس األداء (أدوات البحث) الثالثة

وىي (بطاقة المالحظة  -اختبار أنماط التعمـ والتفكير -االختبار المعرفي  -مقياس
االتجاه نحو التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد) عمى عينة البحث لمحصوؿ عمى بيانات

التطبيؽ وذلؾ لتحميميا ومعالجتيا إحصائياً.
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حتمًن الٍتائر:
 )1بطاقُ والسظُ وّارات اٌتاز الرباور التعمًىًُ:
لإلجابة عف السؤاؿ الثالث :ما فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد
في تنمية ميارات انتاج البرامج اإللكترونية لدي طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ -
التربية الخاصة) لمقرر ميارات الحاسب في التدريس؟
ولمتحقؽ مف صحة الفرض الصفري الذي ينص عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة
احصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05بيف متوسطات درجات بطاقة المالحظة قبؿ وبعد
تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد في ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية لدى
طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ–التربية الخاصة) لمقرر ميارات الحاسب في التدريس".
استخدـ الباحث اختبار ويمكوكسوف الالبارامتري ( )Wilcoxon –Testلمتعرؼ عمى داللة
الفروؽ بيف متوسطات درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لميارات انتاج البرامج اإل لكترونية،
والجدوؿ التالي يوض ذلؾ.
خذوي ( )14يىضح ٔرائح اخرثار ()Wilcoxon – Test
ٌثياْ دالٌح اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّهارج أراج اٌثزاِح اإلٌىرزؤيح
ليّح ِسرىي
ليّح
ِرىسط ِدّىع
اٌؼذد
اٌثياْ
اٌثؼذ
اٌذالٌح اٌذالٌح
((Z
اٌزذة
اٌزذة
0.00
0.00
0
ِهاراخ أراج اٌزذة اٌساٌثح
0.05 0.000 0.895 250,00 10.00
اٌثزاِح
25
اٌزذة اٌّىخثح
اإلٌىرزؤيح
0
اٌرساوي
250,00 10.00
25
اٌّدّىع

القيمة الحرجة المطمقة لمدرجة المعيارية عند مستوى 0.05 = 1.96
القيمة الحرجة المطمقة لمدرجة المعيارية عند مستوى داللة 0.05 = 2.86
يتض مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة " "Zالمحسوبة أكبر مف قيمة الجدولية في جميع المفردات
والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة وىى دالة احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05

ولمتحقؽ مف تنثير تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد كمتغير مستقؿ في

المتغير التابع ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية ،تـ حساب حجـ التنثير لمميارة الرئيسية
بواسطة

وقيمة  dالموضحة في الجدوؿ التالي:
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خذوي ( )15يىضح ليّح "" " & "d" & "Z
ٌمياص حدُ األثز ٌرطثيك اسرزاذيديح اٌرؼٍُ اٌّذِح ػثز اٌثالن تىرد تثطالح اٌّالحظح
حدُ
d
Z
اٌثؼذ
اٌرأثيز
ِهاراخ أراج اٌثزاِح
وثيز
3.84
0794
3.895
اإلٌىرزؤيح

يتض

مف الجدوؿ ( )15السابؽ أف حجـ التنثير كبير في الدرجة الكمية لميارات انتاج

البرامج اإل لكترونية وىذا يدؿ عمى أف استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد كاف ليا
تنثير كبير في تنمية ميارات انتاج البرامج اإل لكترونية لدى طالبات كمية التربية (رياض أطفاؿ
– التربية الخاصة).
ووجود فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى األداء لميارات انتاج البرامج اإل لكترونية لصال
التطبيؽ البعدي .وبيذا يكوف الباحث قد تحقؽ مف رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض
البديؿ" ،توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05بيف متوسطي درجات
التطبيقيف القبمي والبعدي لمطالبات (رياض األطفاؿ – التربية الخاصة) في ميارات انتاج
البرامج اإل لكترونية لصال التطبيؽ البعدي".

 )2الٍتائر املزتبطُ باالختبار املعزيف:
لإلجابة عف السؤاؿ الرابع :ما فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد
في تنمية الجوانب المعرفية لدي طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ-التربية الخاصة)
في مقرر ميارات الحاسب في التدريس؟
تـ اختبار صحة الفرض الصفري والذي ينص عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند ( )α=0.05بيف متوسطات درجات االختبار المعرفي لميارات الحاسب في
التدريس قبؿ وبعد تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد لدي طالبات كمية التربية
(رياض األطفاؿ-التربية الخاصة)" .باستخداـ اختبار( )T testوالجداوؿ واألشكاؿ البيانية
التي تتناوؿ النتائج المرتبطة بو:
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خذوي ( )16يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ
درخاخ االخرثار اٌّؼزفي ِدّىػح رياض األطفاي في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي
اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي
درخح
ليّـح
ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق
ِرىسط
االٔحزاف
ِرىسط
اٌحز
"خ"
تيــٓ اٌّدّىػريٓ %99
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌميُ
يح
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
31
-51.398
-21.34
-23.964
0.3134
1.5431 -21.0543

يوض

ِسرى
ي
اٌذالٌح
0.05

جدوؿ ( )16أف قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت ( )-51.398وذلؾ عند

مستوى داللة ( )0.05وىذا يدعو إلى رفض الفرض ،حيث تبيف وجود عالقة وفروؽ دالة
إحصائياً بيف متوسط درجات مجموعة رياض األطفاؿ في التطبيؽ القبمي ومتوسط درجاتيـ
في التطبيؽ البعدي لالختبار المعرفي لصال

متوسطات درجات التطبيؽ البعدي ،مما يدؿ

عمى تنثير تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.

شىً ( )7يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ االخرثار اٌّؼزفي في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح رياض
األطفاي

يتض

مف الشكؿ رقـ ( (7وجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي

ومتوسطات درجات البعدي مجموعة رياض األطفاؿ ،حيث تراوحت درجات التطبيؽ القبمي
مابيف ( ،)10-3وتراوحت درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف ( )31-23والرسـ
البياني السابؽ يوض

تمؾ الفروؽ ،وأف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ

البالؾ بورد كاف ليا تنثير في زيادة تحصيؿ الطالبات في مقرر ميارات الحاسب في التدريس.
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اٌميُ
-21.312

المدمج ........................

خذوي ( )17يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ
درخاخ االخرثار اٌّؼزفي ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي
اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي
ِسرى
درخح
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق
االٔحزاف ِرىسط
ي
اٌحزيح
" خ"
تيــٓ اٌّدّىػريٓ %99
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌذالٌح
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
0.05
31
-40.432 -20.932 -22.5431 0.4981 3.0132

يوض جدوؿ ( )17أف قيمػة (ت) المحسػوبة قػد بمغػت ( )-40.432وذلػؾ عنػد مسػتوى
داللة ( )0.05وىذا يدعو إلػى رفػض الفػرض ،حيػث تبػيف وجػود عالقػة وفػروؽ دالػو إحصػائياً
بػػيف متوسػػط درجػػات لمجموعػػة التربيػػة الخاصػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي ومتوسػػط درجػػاتيـ فػػي

التطبيػػؽ البعػػدي لالختبػػار المعرفػػي لصػػال متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ ،ممػػا يػػدؿ عمػػى تػػنثير
تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.

شىً ( )8يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اٌرطثيميٓ
اٌمثٍي واٌثؼذي ٌالخرثار اٌرحصيٍي ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح

يتض ػ مػػف الشػػكؿ رقػػـ ( (8وجػػود فػػروؽ واضػػحة بػػيف متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ
القبمي ومتوسطات درجات البعدي لمجموعة التربية الخاصػة ،حيػث تراوحػت متوسػطات درجػات
التطبيؽ القبمي مابيف ( )10-4وتراوحػت متوسػطات درجػات الطالبػات فػي التطبيػؽ ألبعػدي مػا
بػػيف ( )29-21والرسػػـ البيػػاني فػػي ىػػذا الشػػكؿ يوضػ تمػػؾ الفػػروؽ ،وأف تطبيػػؽ اسػػتراتيجية
التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد كاف ليا تنثير في زيادة تحصيؿ الطالبات.
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وفي ضوء النتائج تـ رفض الفػرض الصػفري وقبػوؿ الفػرض البػديؿ "توجػد فػروؽ ذات
داللػػة إحصػػائية عنػػد ( )α=0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات االختبػػار المعرفػػي لميػػارات الحاسػػب
في التػدريس قبػؿ وبعػد تطبيػؽ اسػتراتيجية الػتعمـ المػدمج عبػر الػبالؾ بػورد لػدي طالبػات كميػة
التربية (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة)".

ٌ )3تائر وكًاظ أمناط التعمي والتفهري:
لإلجابة عف السؤاؿ الخامس :ما فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ
بورد في تنمية أنماط التعمـ والتفكير (النمط األيمف-النمط اليسر-النمط المتكامؿ) لدي
طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ-التربية الخاصة)؟
تـ اختبار صحة الفرض الثالث والذي ينص عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى( )α=0.05بيف متوسطات درجات اختبار التعمـ والتفكير قبؿ وبعد تطبيؽ استراتيجية
التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد لممجموعتيف (رياض األطفاؿ والتربية الخاصة).
ويتفرع منو الفروض التالية:
أ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بيف متوسطات درجات
اختبار التعمـ والتفكير قبؿ وبعد تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد
لممجموعتيف (رياض األطفاؿ والتربية الخاصة) نمط تعمميف النمط األيمف.
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار( )T testوالجداوؿ واألشكاؿ البيانية
التي تتناوؿ النتائج المرتبطة بو:
خذوي ( )18يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ
اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح رياض األطفاي ّٔط ذؼٍّهٓ إٌّط
األيّٓ
اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميــــٓ اٌمثٍـــي واٌثــؼذي
درخح ِسرىي
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق
ِرىسط االٔحزاف ِرىسط اٌخطأ
" خ " اٌحزيح اٌذالٌح
تيــٓ اٌّدّىػريٓ %99
اٌمياسي
اٌّؼياري
اٌميُ
أوثــز
ألــً
0.05
31
14.911
8.0012
5.9213
0.4643
2.4540 6.962

يبيف جدوؿ ( )18أف قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت ( )14.911عند مستوى داللة
( )0.05وىذا يدعو إلى رفض الفرض الصفري ،حيث تبيف وجود عالقة بيف تطبيؽ
استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد والنمط األيمف لمتعمـ وتفكير الطالبات مما أدي إلى
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وجود فروؽ دالو إحصائياً بيف متوسط درجاتيف في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار أنماط

التعمـ والتفكير لصال متوسطات درجات التطبيؽ البعدي.

شىً ( )1يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي

الختبار أنماط التعمـ والتفكير لمجموعة رياض األطفاؿ نمط تعمميف األيمف
يتض مف الشكؿ رقـ ( (1وجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي،
ومتوسطات درجات البعدي لمجموعة رياض األطفاؿ ،حيث تراوحت متوسطات درجات التطبيؽ
القبمي مابيف ( )7-2وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف (16-
 )7والرسـ البياني السابؽ يوض

تمؾ الفروؽ ،وأف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر

نظاـ البالؾ بورد كاف ليا تنثير في تنمية ميارات نمط التفكير األيمف ،وأصبحت السيادة
لنمطي التفكير األيسر واأليمف معاً وىو ما يطمؽ عمية النمط المتكامؿ.

ِرىسط
اٌميُ
5.934

خذوي ( )19يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ
اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح ّٔط
ذؼٍّهٓ األيّٓ
اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼذي
ِسرىي
درخح
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق
ِرىسط
االٔحزاف
اٌذالٌح
تيــٓ اٌّدّىػريٓ  " %99خ " اٌحزيح
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
0.05
31
11.012
6.990
5.003
0.4945
2.897
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يوض جدوؿ ( )19أف قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت ( )11.012وذلؾ عند مستوى
داللة ( )0.05وىذا يدعو إلى رفض الفرض ،حيث تبيف وجود عالقة بيف تطبيؽ استراتيجية
التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد والنمط األيمف لمتعمـ والتفكير لطالبات التربية الخاصة وتبيف
وجود فروؽ دالو إحصائياً بيف متوسط درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لصال متوسطات
درجات التطبيؽ البعدي.

شىً ( )2يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي
الخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح ّٔط ذؼٍّهٓ األيّٓ

يتض

مف الشكؿ رقـ ( (2وجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي

ومتوسطات درجات البعدي

لمجموعة التربية الخاصة ،حيث تراوحت متوسطات درجات

التطبيؽ القبمي مابيف ( )8-3وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما
بيف ( )15-8والرسـ البياني السابؽ يوض

تمؾ الفروؽ ،وأف تطبيؽ استراتيجية التعمـ

المدمج عبر نظاـ البالؾ بورد كاف ليا تنثير في تنمية ميارات نمط التفكير األيمف ،وأصبحت
السيادة لنمطي التفكير األيسر واأليمف معاً وىو ما يطمؽ عمية النمط المتكامؿ.

ب .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بيف متوسطات درجات
اختبار التعمـ والتفكير قبؿ وبعد تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد
لممجموعتيف (رياض األطفاؿ والتربية الخاصة) نمط تعمميف األيسر.
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خذوي ( )20يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ اخرثار
أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح رياض األطفاي ّٔط ذؼٍّهٓ األيسز
اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي
درخح ِسرىي
ليّح
ِرىسط االٔحزا ِرىسط ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق
اٌذالٌح
اٌحزيح
"خ"
تيــٓ اٌّدّىػريٓ
اٌخطأ
ف
اٌميُ
%99
اٌّؼيار اٌمياسي
ي
أوثــز
ألــً
0.05
31
11.012 7.0121
3.9870
0.4980 3.012 4.945

يوض جدوؿ ( )20أف قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت ( )11.012وذلؾ عند مستوى
داللة ( )0.05وىذا يدعو رفض الفرض ،حيث تبيف وجود عالقة وفروؽ دالو إحصائياً بيف
متوسط درجات مجموعة رياض األطفاؿ ذوات النمط األيسر في التطبيؽ القبمي ،ومتوسط
درجاتيـ في التطبيؽ البعدي الختبار أنماط التعمـ والتفكير لصال متوسطات درجات التطبيؽ
البعدي ،مما يدؿ عمى تنثير تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر نظاـ البالؾ بورد.

شىً ( )3يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي
الخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز ٌّدّىػح رياض األطفاي ّٔط ذؼٍّهٓ إٌصف األيسز

يتض

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

وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف ( )13-8وىذا يدؿ عمى
وجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لمجموعة رياض
األطفاؿ ،والرسـ البياني في ىذا الشكؿ يوض

تمؾ الفروؽ ،وأف تطبيؽ استراتيجية التعمـ

المدمج عبر البالؾ بورد كاف ليا تنثير في تنمية ميارات نمط التفكير األيسر ،وأصبحت
السيادة لنمطي التفكير األيسر واأليمف معاً ،وىو ما يطمؽ عمية النمط المتكامؿ.
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خذوي ( )21يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ
ِدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي في إٌّط األيسز الخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز
اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼذي
درخح ِسرىي
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق
ِرىسط
االٔحزاف
ِرىسط
" خ " اٌحزيح اٌذالٌح
تيــٓ اٌّدّىػريٓ %99
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌميُ
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
0.05
31
10.215
5.9821
4.0100
0.4980
2.982
4.918

يبيف جدوؿ ( )21أف قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت ( )10.215وذلؾ عند مستوى
داللة ( )0.05وىذا يدعو رفض الفرض حيت تبيف وجود عالقة وفروؽ دالة إحصائياً بيف
متوسط درجات طالبات التربية الخاصة نمط تعمميف األيسر في التطبيقيف القبمي والبعدي

الختبار أنماط التعمـ والتفكير لصال متوسطات درجات التطبيؽ البعدي ،مما يدؿ عمى تنثير
تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.

شىً ( )4يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي
الخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز في إٌّط األيسز ٌطاٌثاخ اٌرزتيح اٌخاصح

يتض

مف شكؿ ( (4وجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيقيف القبمي

والبعدي لطالبات التربية الخاصة ،وتراوحت متوسطات درجات التطبيؽ القبمي مابيف ()8-4
وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف ( )17-3والرسـ البياني
السابؽ يوض تمؾ الفروؽ ،وأف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد كاف ليا
تنثير في تنمية ميارات نمط التفكير األيسر ،وأصبحت السيادة لنمطي التفكير األيسر واأليمف
معاً وىو ما يطمؽ عميو النمط المتكامؿ.

وفي ضوء النتائج تـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ "توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بيف متوسطات درجات اختبار التعمـ والتفكير قبؿ وبعد
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تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد لممجموعتيف (رياض األطفاؿ والتربية
الخاصة) نمط تعمميف األيسر".
ج .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بيف متوسطات درجات
اختبار التعمـ والتفكير قبؿ وبعد تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد لدى
طالبات (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة) نمط تعمميف المتكامؿ.
خذوي ( )22يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ
اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح رياض األطفاي ّٔط ذؼٍّهٓ
اٌّرىاًِ
اٌفزوق تيـٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي
درخح ِسرىي
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق تيــٓ
ِرىسط
االٔحزاف
ِرىسط
اٌحزيح اٌذالٌح
"خ"
اٌّدّىػريٓ %99
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌميُ
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
0.05
31
25.123
-10.986
-14.011
0.5011
2.982
11.201

يوض جدوؿ ( )22أف قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت ( )25.123وذلؾ عند مستوى
داللة ( )0.05وىذا يدعو إلى رفض الفرض الصفري ،حيث تبيف وجود عالقة وفروؽ دالة
إحصائياً بيف متوسط درجات مجموعة رياض األطفاؿ ذوات النمط المتكامؿ في التطبيؽ

القبمي ،ومتوسط درجاتيـ في التطبيؽ البعدي الختبار أنماط التعمـ والتفكير لصال متوسطات
درجات التطبيؽ البعدي ،مما يدؿ عمى تنثير استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.

شىً ( )5يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز
في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح رياض األطفاي ّٔط ذؼٍّهٓ اٌّرىاًِ

يتض

مف الشكؿ رقـ ( (5وجود فروؽ واضحة بيف متوسطات درجات التطبيقيف

القبمي والبعدي لمجموعة رياض األطفاؿ ،حيث تراوحت متوسطات درجات التطبيؽ القبمي
مابيف ( ،)6-1وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي ما بيف ()15-10
- 222 -

فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم

المدمج ........................

والرسـ البياني السابؽ يوض تمؾ الفروؽ ،وأف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ
بورد كاف ليا تنثير في تنمية ميارات نمط التفكير المتكامؿ.
خذوي ( )23يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسطاخ درخاخ
اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼـذي ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح ّٔط ذؼٍّهٓ
اٌّرىاًِ
اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼـذي
درخح ِسرىي
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح ٌٍفزوق
ِرىسط
االٔحزاف
ِرىسط
تيــٓ اٌّدّىػريٓ  " %99خ " اٌحزيح اٌذالٌح
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌميُ
اٌمياسي
أوثــز
ألــً
0.05
31
17.143 8.921
12.217
0.4920 2.9021 -11.0131

يوض

جدوؿ ( )23أف قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت ( )17.143وذلؾ عند مستوى

داللة ( )0.05وىذا يدعو إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ ،حيث تبيف وجود
عالقة وفروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط درجات مجموعة التربية الخاصة نمط تعمميف

المتكامؿ في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار أنماط التعمـ والتفكير لصال متوسطات درجات
التطبيؽ البعدي ،مما يدؿ عمى تنثير تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.

شىً ( )6يىضح اٌفزوق تيٓ درخاخ اخرثار أّٔاط اٌرؼٍُ واٌرفىيز
في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح ّٔط ذؼٍّهٓ اٌّرىاًِ

يتضػ مػػف الشػػكؿ رقػػـ ( (6وجػػود فػػروؽ واضػػحة بػػيف متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ القبمػػي
ومتوسػػػطات درجػػػات البعػػػدي لمجموعػػػة التربيػػػة الخاصػػػة ،حيػػػث تراوحػػػت متوسػػػطات درجػػػات
التطبيػػؽ القبمػػي مػػابيف ( )7-1وتراوحػػت متوسػػطات درجػػات الطالبػػات فػػي التطبيػػؽ البعػػدي مػػا
بػػيف ( )14-10والرسػػـ البيػػاني السػػابؽ يوض ػ تم ػؾ الفػػروؽ ،وأف تطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػػتعمـ
المدمج عبر البالؾ بورد ،كاف ليا تنثير في تنمية ميارات نمط التفكير المتكامؿ.
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وفي ضوء النتائج تـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ "توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بيف متوسطات درجات اختبار التعمـ والتفكير قبؿ وبعد
تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد لممجموعتيف (رياض األطفاؿ والتربية
الخاصة) نمط تعمميف المتكامؿ".

 )4الٍتائر املزتبطُ مبكًاظ االجتاه حنى تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور عرب البالك بىرد:
لإلجابة عف السؤاؿ السادس :ما فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ
بورد في تنمية االتجاه نحوىا لدى طالبات كمية التربية (رياض األطفاؿ  -التربية
الخاصة)؟
تـ اختبار الفرض الصفري الذي ينص عمى أنو" :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α=0.05بيف متوسطات درجات مقياس االتجاه قبؿ وبعد تطبيؽ استراتيجية
التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد لممجموعتيف (رياض األطفاؿ  -التربية الخاصة)".
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار( )T testوالجداوؿ واألشكاؿ البيانية التي
تتناوؿ النتائج المرتبطة بو:
خذوي ( )24يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط درخاخ ِمياص االذداٖ
ٔحى اسرزاذيديح اٌرؼٍُ اٌّذِح ػثز اٌثالن تىرد في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح رياض األطفاي
اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي
درخح ِسرىي
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح
ِرىسط االٔحزاف ِرىسط
" خ " اٌحزيح اٌذالٌح
ٌٍفزوق تيــٓ
اٌّؼياري اٌخطأ
اٌميُ
اٌمياسي اٌّدّىػريٓ %99
أوثــز
ألــً
0.000
31 -41.432 -3.5640 -2.0340 5.012 0.3210 -2.3215

يوض

جدوؿ ( )24أف قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت ( )-41.432وذلؾ عند

مستوى داللة ( )0.05وىذا يدعو إلى رفض الفرض الصفري ،حيث تبيف وجود عالقة وفروؽ
دالة إحصائياً بيف متوسط درجات مجموعة رياض األطفاؿ في التطبيؽ القبمي ومتوسط

درجاتيـ في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه لصال متوسطات درجات التطبيؽ البعدي ،مما

يدؿ عمى تنثير تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.
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شىً ( )9يىضح اٌفزق تيٓ درخاخ ِمياص االذداٖ ٔحى اٌرؼٍُ اٌّذِح
تٕظاَ اٌثالن تىرد في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح رياض األطفاي

يتض مف الشكؿ رقػـ ( (9وجػود فػروؽ واضػحة بػيف متوسػطات درجػات التطبيقػيف القبمػي
والبعػػدي لمجموعػػة ريػػاض األطفػػاؿ ،حيػػث تراوحػػت متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ القبمػػي مػػابيف
( ،)2.4-1.5وتراوحت متوسطات درجات الطالبات في التطبيػؽ البعػدي مػا بػيف ()4.2-3.6
والرسـ البياني السابؽ يوض تمؾ الفروؽ ،وأف تطبيؽ استراتيجية الػتعمـ المػدمج عبػر الػبالؾ
بورد كاف ليا تنثير في تنمية اتجاه الطالبات نحو استخداميا.
خذوي ( )25يىضح ليّح (خ) ودالٌرها اإلحصائيح ٌٍفزوق تيٓ ِرىسط درخاخ
ِمياص االذداٖ ٔحى اسرزاذيديح اٌرؼٍُ اٌّذِح ػثز اٌثالن تىرد في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي
ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح
اٌفزوق تيٓ اٌرطثيميـــٓ اٌمثٍـــي واٌثؼــذي
درخح ِسرىي
ليّح
ِســرىي اٌثمـــح
ِرىسط االٔحزاف ِرىسط
" خ " اٌحزيح اٌذالٌح
ٌٍفزوق تيــٓ
اٌخطأ
اٌّؼياري
اٌميُ
اٌمياسي اٌّدّىػريٓ %99
أوثــز
ألــً
0.000
31
-56.432 -2.321 -2.121 3.412
.2101 -2.0976

يوض جدوؿ ( )25أف قيمة (ت) المحسوبة قد بمغت ( )-56.432وذلؾ عند مستوى
داللة ( )0.05وىذا يدعو إلى رفض الفرض السابؽ ،حيث تبيف وجود عالقة وفروؽ دالة
إحصائياً بيف متوسط درجات مجموعة التربية الخاصة في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس
االتجاه لصال

متوسطات درجات التطبيؽ البعدي ،مما يدؿ عمى تنثير تطبيؽ استراتيجية

التعمـ المدمج عبر البالؾ بورد.
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شىً ( )10يىضح اٌفزق تيٓ درخاخ ِمياص االذداٖ ٔحى اٌرؼٍُ اٌّذِح
تٕظاَ اٌثالن تىرد في اٌرطثيميٓ اٌمثٍي واٌثؼذي ٌّدّىػح اٌرزتيح اٌخاصح

يتض مف الشكؿ رقـ ( )10وجود فروؽ واضحة بيف متوسػطات درجػات التطبيقػيف القبمػي
والبعػػدي لمجموعػػة التربيػػة الخاصػػة ،حيػػث تراوحػػت متوسػػطات درجػػات التطبيػػؽ القبمػػي مػػابيف
( )2.3-1.5وتراوحػػت متوسػػطات درجػػات الطالبػػات فػػي التطبيػػؽ البعػػدي مػػا بػػيف()4.2-3.9
والرسـ البياني السابؽ يوض تمؾ الفػروؽ ،وأف تطبيػؽ اسػتراتيجية الػتعمـ المػدمج عبػر الػبالؾ
بورد كاف ليا تنثير في تنمية اتجاه الطالبات نحو استخداميا.
وفي ضوء النتائج تـ رفض الفػرض الصػفري وقبػوؿ الفػرض البػديؿ "توجػد فػروؽ ذات
داللة إحصائية عنػد مسػتوى ( )α=0.05بػيف متوسػطات درجػات مقيػاس االتجػاه نحػو تطبيػؽ
استراتيجية التعمـ المػدمج عبػر الػبالؾ بػورد لممجمػوعتيف (ريػاض األطفػاؿ  -التربيػة الخاصػة)
لصال متوسطات درجات التطبيؽ البعدي.

وٍاقشُ الٍتائر:
أ .بطاقُ والسظُ وّارات اٌتاز الرباور التعمًىًُ:
-

يتضػػػ مػػػف جػػػدوؿ ( )13وجػػػود فػػػرؽ داؿ احصػػػائياً بػػػيف القياسػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي
لممجموعة التجريبية ببطاقػة المالحظػة التػي تقػيس ميػارات انتػاج البػرامج اإل لكترونيػة

ممػا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة تطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػتعمـ المػػدمج عبػػر الػػبالؾ بػػورد فػػي تنميػػة
ميػػارات انتػػاج البػرامج اإل لكترونيػػة  Word-Excel- Pwoerpointحيػػث بمغػػت
قيمة (ت) لمفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي ( )9.9لدرجات ميارات انتاج البػرامج
اإل لكترونية وكانت قيمة الداللة االحصائية ( )0.0000وىى قيـ تقؿ عف حد مسػتوى
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الداللة المسموح بو ( )α=0.05ممػا يعنػي رفػض الفرضػية الصػفرية وقبػوؿ الفػرض
البػػػديؿ" :توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة ( )α=0.05بػػػيف
متوسطات درجات بطاقة المالحظة قبؿ تطبيػؽ اسػتراتيجية الػتعمـ المػدمج عبػر الػبالؾ
بورد وبعدىا لطالبات (رياض األطفاؿ  -التربيػة الخاصػة) فػي ميػارات انتػاج البػرامج
اإل لكترونية.
-

يرجع ذلؾ الى تميز استراتيجية التعمـ المدمج عبر الػبالؾ بػورد التػي تكسػب الطالبػات
ميارات ممارسة برامج  Microsoft office.في التدريس).Graham (2006

-

أسػػيمت المعالجػػة التجريبيػػة التػػي قػػدميا الباحػػث لمطالبػػات أثنػػاء تنفيػػذ التجربػػة مػػف
تمػػاريف تػػرتبط

بالػػػػػػػ ) )Word-Excel – Pwoerpointفػػي اكسػػاب الطالبػػات

وّارات اٌتاز الرباور اإللهرتوًٌُ اليت صاعدتَّ يف التدريط التذزييب باملدارظ.
ب .االختبار املعزيف:
يتبيف مػف الجػداوؿ أرقػاـ ( )17،16واألشػكاؿ البيانيػة أرقػاـ ( )8،7أف تطبيػؽ اسػتراتيجية
الػػتعمـ المػػدمج باسػػتخداـ نظػػاـ الػػبالؾ بػػورد قػػد أسػػيـ فػػي تنميػػة الجوانػػب المعرفيػػة فػػي مقػػرر
ميارات الحاسب في التدريس ،ويمكف عزو ذلؾ إلى:
-

أف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج عبػر الػبالؾ بػورد تعػد طريقػة جديػدة تختمػؼ عػف
الطرؽ التقميدية المتبعة في التدريس الجػامعي ،األمػر الػذي زاد معػو اىتمػاـ الطالبػات
اع وتفاعػػػؿ أكبػػػر لمػػػتمكف مػػػف اسػػػتيعاب مفػػػردات المحتػػػوى التعميمػػػي
لمقيػػػاـ بجيػػػد و ع

لممقرر)Almasaeid (2014
-

تمتػػع اسػػتراتيجية الػػتعمـ المػػدمج عبػػر الػػبالؾ بػػورد بعناصػػر وسػػائط متعػػددة كالمشػػاىد
المتحركػػة والمصػػحوبة بالصػػوت وتنػػوع األل ػواف يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى تبسػػيط اسػػتيعاب
المفاىيـ المجردة المتضمنة في مقرر ميػارات الحاسػب فػي التػدريس Alcántar et
)al. (2014

-

الدافعية التي أبدتيا غالبية الطالبات نحو دراسة مقػرر ميػارات الحاسػب فػي التػدريس
بتطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المػػدمج عبػػر الػػبالؾ بػػورد متعػػدد الوسػػائط يمكػػف أف يسػػيـ
في تبسيط تعمـ الجوانب المعرفية المتضمنة في مقرر ميارات الحاسب في التدريس.
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تطػػوير تػػدريس مقػػرر ميػػارات الحاسػػب فػػي التػػدريس إلػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػتعمـ
المدمج عبر البالؾ بورد ،حيث كاف الطالب مشاركيف مع المعمميف في تطػوير المػوارد
المصممة لزيادة دعـ القراءة األكاديمية )Levy et al. (2011

-

ممارسػػػة الطالبػػػات السػػػتراتيجية الػػػتعمـ المػػػدمج عبػػػر الػػػبالؾ بػػػورد ،وطػػػرح األسػػػئمة
والمناظرات وغيرىا يمكا اف يكوف قد اسيـ في زيادة التحصيؿ المعرفي لدييف.

-

وقػػد اتفقػػت نتػػائج ىػػػذه الدراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػػة كػػؿ مػػف

Bela et al.

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

ز .وكًاظ أمناط التعمي والتفهري:
-

يتبيف مف الجداوؿ مف ( 18إلى  )22ومف خالؿ األشكاؿ البيانية أرقاـ مف ( 1إلى )6

أ ف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد قد أسيـ في تنمية
أنماط التعمـ والتفكير (النمط األيمف  -النمط األيسر  -النمط المتكامؿ) ،ويمكف
تفسير ذلؾ التحسف في ضوء ما يمي:
-

تميز استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد بعناصر التشويؽ وجذب
االنتباه لمحتوى المقرر الدراسي نظ ارً الحتواء استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ

نظاـ البالؾ بورد عمى عناصر وأدوات وسائط متعددة وشرح تفصيمي لممفاىيـ ذات

العالقة بمحتوى المقرر ،األمر الذي يمكف معو أف يؤدي إلى تنمية بعض وظائؼ
نمطي التفكير األيسر واأليمف عم ى حد سواء وىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة
)Milic et al. (2018التي أكدت عمى أىمية برامج الوسائط المتعددة التي وتنثيرىا
المباشر عمى المتعمـ في توظيؼ الطاقات والقدرات والخصائص التي يتمتع بيا نمطي
التعمـ والتفكير )Al-Mohammadi (2017
-

احتواء استراتيجية التعمـ المدمج عبر نظاـ البالؾ بورد عمى بعض عناصر الوسائط
المتعددة كالصوت والرسوـ ،وىى تشكؿ أدوات لجذب انتباه واىتماـ الطالبات
وتشويقيف لفيـ واستيعاب مفردات محتوى المادة العممية المعروضة ،واتفؽ ذلؾ مع
دراسة ) Nickel & Overbaugh, (2013التي أثبتت وجود تفاعؿ بيف السيادة
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النصفية ونمط تقديـ المحتوى التعميمي بواسطة البرامج الكمبيوترية (النصوص
والرسوـ والجمع بينيما) في أداء المياـ.
-

تقديـ التغذية المرتدة أثناء عممية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ
البالؾ بورد مف خالؿ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج يمكف أف يسيـ في تحسيف
أداء نمط التعمـ والتفكير األقؿ سيطرة )Zaphiris & Ioannou (2017

-

المشاركة االيجابية لمطالبات في ممارسة استراتيجيات التعمـ المدمج والمناظرات
وطرح األسئمة وغيرىا ،عند تنفيذ بعض األنشطة المرافقة لعرض استراتيجية التعمـ
المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد يمكف أف يكوف قد أسيـ في تنمية بعض وظائؼ
أنماط التعمـ والتفكير لدييفWang & Huang (2017).

-

خصائص الوسائط المتعددة وما توفره مف برامج وامكانات ساعدت الطالبات عمى
تنمية قدراتيـ العقمية واالىتماـ بذوي السيادة النصفية لممخ لتنمية وتعديؿ مقصود
لمطاقات الفكرية بحيث تعمؿ في شكؿ متكامؿ )Kotova (2015

د .وكًاظ االجتاه حنى تطبًل اصرتاتًذًُ التعمي املدور عرب البالك بىرد:
مف خالؿ الجداوؿ أرقاـ ( )25،23واألشكاؿ البيانية ( )10،9تبيف أف تطبيؽ استراتيجية
التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد قد أسيـ في تنمية االتجاه نحوىا باستخداـ أنظمة
التعمـ اإل لكتروني في ضوء:
-

زيادة الدافعية في التعمـ المدمج في تعزيز التعاوف والحفز عمى شبكة اإلنترنت
والتعاوف الشبكي.

-

تمتع استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ بورد بالعديد مف المثيرات

-

البصرية والوسائط المتعددة كاف لو تنثير إيجابي نحو التعمـ المدمج & Mahdi
)Hijazi (2013
التفاعؿ الذي حدث نتيجة تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج باستخداـ نظاـ البالؾ
بورد ،قد ساعد ذلؾ في تكويف االتجاىات االيجابية لدي الطالبات الستخداـ التعمـ
المدمج في عممية تعمـ المواد الدراسية األخرى باإلضافة إلى طبيعة استراتيجية التعمـ
المدمج التي مارستيا الطالبات خالؿ التفاعؿ مع المحتوى المقدـ عبر البالؾ بورد.
- 222 -

فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم

المدمج ........................

واتفقت ىذه النتائج مع ما توصمت إليو نتائج الدراسات ٔرائح دراسح Panda et al.
)(2017

تىصًات البشح:
في ضوء ما أسفر عنو ىذا البحث مف نتائج يمكف تقديـ ىذه التوصيات التالية:
-

أف تبادر الجامعات العربية بتوفير قاعات الكترونية /ذكية ( )Smart Classلتطبيؽ
استراتيجية التعمـ المدمج مع توفير أنظمة التعمـ االلكتروني ،وذلؾ لدعـ تطبيؽ
التعميـ اإللكتروني المدمج Blended E-Learning

-

تدريب أعضاء ىينة التدريس عمى تصميـ المقررات الدراسية عمى ىيئة برامج وسائط
متعددة مدعومة بإستراتيجيات التعمـ المدمج وفؽ المعايير التربوية والفنية ذات
العالقة بيذه النوعية مف البرامج.

-

تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات استخداـ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج
في التعميـ الجامعي.

وكرتسات ببشىخ وضتكبمًُ:
 فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في تنمية الدافعية لالنجاز ومياراتالتفكير اإلبتكاري لدي طالب ذوي صعوبات التعمـ في الرياضيات.

 فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في ضوء موجيات نظرية الذكاءاتالمتعددة وتطبيقاتيا لتنمية ميارات تصميـ البرامج اإل لكترونية التعميمية.

 تقويـ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في مدارس التعميـ العاـ في ضوء معيارالعائد والتكمفة.

 فاعمية تطبيؽ استراتيجية التعمـ المدمج في تنمية التفكير الحدسي لدى عينةمف ذوي االحتياجات الخاصة.
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