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الملخص:
ىدؼ البحث إلى استقصاء أثر نموذج مقترح قائـ عمى التعمـ المدمج في تنمية
ميارات اإلبداع وفعالية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات الدراسات العميا ،وتكونت عينة
البحث مف ( )34طالبة في برنامج الدكتوراه ،بقسـ المناىج وطرؽ التدريس ،جامعة اإلماـ
محمد بف سعود ،قسمف إلى مجموعتيف :مجوعة تجريبية تكونت مف ( )18طالبة درسف
باستخداـ النموذج المقترح ،ومجموعة ضابطة تكونت مف ( )11طالبة درسف باستخداـ
الطريقة المعتادة في التدريس ،ولتحقيؽ أىداؼ البحث ،أعدت الباحثة مقياس تقدير يشتمؿ
عمى مستويات متدرجة لميارات اإلبداع الالزمة لتصميـ المنتجات التعميمية ،وىي :الطالقة،
والمرونة ،واألصالة ،والتوسع ،والحساسية لممشكالت ،كما تـ إعداد مقياس لفعالية الذات
مؤشر ،موزعة عمى ثالثة محاور ،وىي :التحميؿ واالستراتيجيات والتقويـ.
ًا
تكوف مف ()12
وقد أظيرت نتائج البحث وجود فروؽ دالة إحصائ ِّيا عند مستوى داللة ( )...8بيف
متوسطات درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس
التقدير لميارات اإلبداع ،ومقياس فعالية الذات؛ لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود عالقة
ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )...8بيف درجات طالبات
المجموعة التجريبية في مقياس التقدير لميارات اإلبداع ومقياس فعالية الذات في تصميـ
التعميـ.
الكممات المفتاحية :التَّعمُّـ المدمج ،ميارات اإلبداع ،تصميـ التعميـ ،فعالية الذات.
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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, selfefficacy.
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مقدمة:
شيد العالـ في العقود الحديثة تطورات معرفية وتقنية متسارعة ،وتنامت حدة التحديات
العالمية في جميع القطاعات العممية واالقتصادية واالجتماعية ،ومنيا جائحة كوفيد  ،81التي
منعا مف تفشي
سببت توقفًا لمتعميـ الرسمي المباشر في جميع دوؿ العالـ لفترة مف الزمف؛ ً
الفيروس في المجتمع ،ىذا إلى جانب العديد مف التعقيدات والقضايا الفردية والمجتمعية التي
تواجو التعميـ والطمبة في ىذا العصر؛ وكؿ ذلؾ وضع مخططي المناىج ومصممي التعميـ
ومنفذيو أماـ تحديات كبيرة مرتبطة بأىمية التخطيط الفعاؿ لتعميـ الطمبة ،واستخداـ أجود
الطرؽ واالستراتيجيات التعميمية ،التي يمكف أف تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ والغايات التعميمية
في أقصر وقت وجيد ،وأقؿ تكمفة اقتصادية ممكنة ،ويتطمب ذلؾ معرفة متعمقة بتصميـ
التعميـ ،الذي يمكف أف يسيـ بشكؿ فعاؿ في مواجية احتياجات األفراد والمجتمع ،ويحسف مف
الممارسات التربوية.
ضروريا لبناء المنتجات التعميمية وتصميميا؛ ألنو يمثؿ
عمما
ِّ
ويعد التصميـ التعميمي ً
حمقة الوصؿ بيف نظريات التعميـ والتَّعمُّـ وتطبيقاتيا في المجاؿ التعميمي ،ومف خاللو نستطيع
تحديد شروط التعمـ ،ومواصفات التعميـ المناسبة؛ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المبتغاة بكفاءة
وفعالية ،ويعد المصمـ التعميمي ميندس عممية التصميـ ،ويقع عمى عاتقو نجاح العممية
التعميمية ،وقد ذكر سميث وراجاف ( )Smith& Ragan,2008أف عمـ تصميـ التعميـ
 Science of Instruction Designىو :عممية منيجية تعكس ترجمة مبادئ التَّعمُّـ

وخططو لممواد التعميمية ،واألنشطة ،ومصادر المعمومات ،والتقييـ ،ومف أبرز خصائص
تصميـ التعميـ أنو عممية موجية باألىداؼ ،ومنطقية وابداعية في الوقت نفسو ،وتتبع
منيجية حؿ المشكالت ،كما تتأثر بالخمفية المعرفية والميارية والوجدانية لممصمميف وخبراتيـ
السابقة ،والقيود والمحددات المحيطة بالمصمميف وموضوع التصميـ ،فيي عممية ذات طابع
إنساني واجتماعي مرتبطة بخصائص المصمـ ومياراتو ،التي تنعكس بشكؿ مباشر عمى
تصميمو (الحيمة.)1.82 ،
وبناء عمى ذلؾ؛ فإف وظيفة المصمـ التعميمي ىي إنتاج شيء يمكف الفرد أو مجموعة
مف األفراد مف أف يتعمموا عف موضوع معيف ،أو يطوروا مجموعة مف الميارات ،وىذا "الشيء
تدريسيا-
نموذجا
اسيا-
ًا
المنتج" يمكف أف يأخذ عدة أشكاؿ :كأف يكوف :محاضرة-
ِّ
مقرر در ِّ
ً
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ريبيا -خطة دراسية -وحدة دراسية ،والقائمة ال تنتيي ،فالغرض مف أي
برنامجا
تعميميا أو تد ِّ
ِّ
ً
نشاط تصميمي ابتكار الوسائؿ المثمى لتحقيؽ الغايات المرجوة (برواف وقريف ،)1.82 ،ويعد

التفكير اإلبداعي مف أىـ سمات المبدعيف مف المصمميف؛ حيث تعد العميمة اإلبداعية
ضرورية لمتوصؿ إلى أفكار وحموؿ لمشاكؿ أو قضايا أو جوانب تطويرية ،وتعد ميارات
أساسيا مشارًكا مع الجوانب المعرفية والميارية التي يتوجب عمى
جانبا
التفكير اإلبداعي
ِّ
ً
المصمـ إتقانيا واجادتيا ،وتدخؿ جميع ىذه الجوانب فيما بينيا إلنتاج عمؿ تصميمي؛ يؤدي
ىدفو الذي وضع مف أجمو عمى مستوى اإلبداع واإلدراؾ والفيـ (خصاونة .)1.85،ويقصد
بميارات التفكير اإلبداعي" :مجموعة الميارات العقمية التي تستخدـ عند قياـ الفرد بأي عممية
مف عمميات التفكير المرتبطة بالتصميـ واالبتكار ،وتتكوف مف عدة ميارات ،منيا :الطالقة،
والمرونة ،واألصالة ،والتوسع ،والحساسية لممشكالت (عبدالسميع وحوالة.)1..5 ،
وىناؾ مجموعة مف الدوافع تكمف وراء عممية التفكير اإلبداعي في التصميـ ،أوليا:
الدوافع الذاتية مف القدرات العقمية التي تميز المصمـ ،وتجعؿ لديو ميوًال في عممية التفكير،
ورغبة في تقديـ مساىمة مبتكرة وقيمة وصياغة جديدة؛ تساعد عمى الوصوؿ إلى األىداؼ
وتحقيقيا بطريقة أسيؿ وأفضؿ ،يطمؽ عمييا فعالية الذات ) ،(Self Efficacyالتي تعرؼ
ضروريا
طا
ِّ
بأنيا" :اعتقاد الفرد في قدرتو عمى أداء المياـ بنجاح في بيئة محددة ،وتعد شر ً

لإلنتاجية اإلبداعية واكتشاؼ المعارؼ الجديدة؛ حيث إنيا تعبر عف معتقدات الفرد حوؿ

قدراتو وطاقاتو الشخصية؛ لتحقيؽ التحسينات واالبتكارات والتغيرات المرغوب فييا (العتيبي
والعيسي ،)1.81 ،وفعالية الذات يمكنيا إثارة الدوافع الرئيسة إلبداع األفراد؛ مما يؤثر في
سموكيـ وأدائيـ اإلبداعي المستقبمي ،وتربتط بشكؿ كبير بأداء األنشطة التعميمية لألفراد
(.)Chang&Yang,2012
اتيجيا في التعميـ العاـ
وفي ىذا اإلطار ،نجد أف تنمية اإلبداع أصبحت
مطمبا استر ِّ
ً
بشكؿ عاـ ،والعالي بشكؿ خاص ،فبرامج الدراسات العميا عممية استثمارية اقتصادية في
إعداد القوى البشرية والنيوض بخطط التنمية الشاممة؛ إذ تزود الدوؿ والمجتمعات بالمفكريف
فاعال في إنتاج التراث العممي والثقافي ونقمو وتطويره (ىدية،
والعمماء الذيف يسيموف
إسياما ً
ً
1.1.؛ العبيد .)1.82 ،وقد أشار الصاوي والصبري ( )1.1.إلى مساىمة كؿ مف اإلبداع
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واالبتكار في تجويد خدمة التعميـ العالي والبحث العممي ،واستخداـ أفضؿ األساليب التقنية
الحديثة في اإلبداع واإلنتاج.

ُّ
ويعد اإلبداع مف أىـ المنطمقات االستراتيجية في رؤية المممكة  ،1.4.فيو عماد

المحاور الثالثة لمرؤية ،وىي :مجتمع حيوي ،واقتصاد مزدىر ،ووطف طموح ،وقد دمج اإلبداع
في جميع أىداؼ رؤية المممكة  1.4.وبرامجيا (وثيقة رؤية المممكة العربية السعودية،
 ،)1.82كما أف مف متطمبات إطار المؤىالت الوطنية بالمممكة العربية السعودية في المستوى
الثامف (الدكتوراه) :تطوير حموؿ مبتكرة وابداعية لمقضايا والمشكالت المعقدة الجديدة في مجاؿ
التخصص أو المينة ،وتطوير الخبرات الشخصية ضمف سياقات مبتكرة (ىيئة تقويـ التعميـ
والتدريب .)1.1. ،وقد أوصى المؤتمر الدولي لتقويـ التعميـ  -الذي أقيـ بالمممكة العربية
السعودية -بدمج ميارات المستقبؿ  -ومنيا اإلبداع في التعميـ العالي -الذي يعمؿ عمى تييئة
الجيؿ الجديد لمتنمية ووظائؼ المستقبؿ (ىيئة تقويـ التعميـ والتدريب.)1.81 ،

والتَّعمُّـ المدمج مف أىـ أساليب التَّعمُّـ التي تساعد عمى تعزيز الميارات اإلبداعية لمفرد

وتطويرىا في التعميـ العالي ،وىو نمط مف التَّعمُّـ يمكف أف يستوعب أي تقنية ،وفي الوقت
نفسو يحافظ عمى سمات التدريس المعتاد وخصائصو ،التي تثري العممية التعميمة وتحسف مف
مخرجاتيا؛ حيث يتيح دمج التدريس الصفي المباشر بالتدريس عف طريؽ اإلنترنت الفرصة
أماـ الطمبة؛ لالستفادة مف الميارات التي يطورونيا خارج إطار العممية التعميمية

تطوير لمتعمـ المدمج ؛ وأحد أساليب
ًا
( .)Johnson,et.al,2014كما يعد التَّعمُّـ المعكوس
تطبيقو  ،ويطمؽ عمى التَّعمُّـ المعكوس (الصؼ المقموب) ،وىو "تعمـ مدمج يطبؽ في بيئة
تعمـ بنائية ،يتغير فييا دور كؿ مف المعمـ والطالب؛ مف أجؿ الوصوؿ إلى تعمـ أفضؿ"
(.)Goodwin&Miller,2013

وقد أكدت العديد مف نتائج الدراسات السابقة أىمية التَّعمُّـ المدمج والمعكوس ،وأثرىما

في تنمية ميارات اإلبداع لمطالب كدراسات ؛ Kalyuzhnaya,2018؛ أبو جمية1.82 ،؛
المشني ،)1.85،وعمى صعيد األحداث العالمية أشار البياف الختامي لالجتماع االستثنائي
اضيا بتاريخ ()1.1.-2-12؛
لوزراء التعميـ في مجموعة العشريف  -الذي عقد افتر ِّ

لمناقشة أثر فيروس كورونا في التعميـ -إلى فوائد كؿ مف التعميـ المباشر بالحضور

االعتيادي والتعميـ عف بعد ،وأىمية تعزيز مناىج التعميـ المدمجة وغيرىا مف العناصر ،التي
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تتضمف ترسيخ الكثير مف العوامؿ ،مثؿ :استدامة البنية التحتية ،والوصوؿ ،والتمويؿ،
والميارات الرقمية ،وتدريب المعمميف ،ودعـ الطالب ،وأدوات التقييـ ،وتأكيد أىمية معالجة
الفجوات الرقمية ،وجوانب عدـ تساوي فرص التعميـ (وكالة األنباء السعودية.)1.1. ،

تبعا
وبناء عمى ما سبؽ؛ تبرز الحاجة إلى تطوير طرؽ التدريس وأنماط التَّعمُّـ ً

لمتطورات المحيطة بقطاع التعميـ ،فالتغيرات المتسارعة في المجاالت :التقنية والتعميمية
واالقتصادية واالجتماعية؛ تقتضي إعادة النظر في العديد مف الممارسات التربوية المترسخة

حوؿ التعميـ والتَّعمُّـ ،والبدء باستثمار التقنية ،والتركيز عمى الميارات الالزمة لتحقيؽ متطمبات

التنمية ،كاإلبداع ،وعمميات التصميـ واإلنتاج لخدمة العممية التعميمية.

مشكلة البحث:

مقرر تصميـ التدريس مف المقررات األساسية لبرنامج الدراسات العميا لممستوى الثاني
لمرحمة الدكتوراه بقسـ المناىج وطرؽ التدريس ،حيث يؤىؿ ىذا القسـ الطمبة  -كما ورد في
التصنيؼ السعودي الموحد لمتخصصات العممية -بالمعارؼ والميارات المرتبطة بتصميـ
المنيج الدراسي وتخطيطو وتقويمو وتطويره ،وتنفيذ عممياتو؛ لتحقيؽ أىداؼ تربوية معينة،
أو تحقيؽ سموؾ متوقع لدى المتعمميف (وزارة التعميـ.)1.1. ،
خصبا لتنمية اإلبداع في التصميـ؛ إذ يستيدؼ
مجاال
ويعد مقرر تصميـ التدريس
ً
ً
إكساب الطمبة المعرفة بأسس تصميـ التدريس وقواعده ،وخطواتو ،ونماذجو المشيورة
والحديثة ،والتمييز بيف قواعد تصميـ التدريس اليومي والفصمي ،وتصميـ المقررات والوحدات
الدراسية وقواعد تصميـ التدريس اإللكتروني؛ ومف ثـ تطبيؽ تمؾ القواعد واألسس في بناء
المنتجات التعميمية وتصميميا وتطويرىا؛ إال أنو مف خالؿ المالحظة في الميداف التربوي ،فقد
وجدت الباحثة أف معظـ الطالبات يجدف صعوبة في القياـ بتصميـ أصيؿ ومرف لنماذج
تدريسية أو خطط أو وحدات دراسية ،ويقتصرف عمى تكرار تصاميـ النماذج الموجودة في
األدبيات التربوية؛ حتى ال يتعرضف لمخطأ أو االنتقاد.
وىذا ما أكدتو الدراسة االستطالعية التي أجرتيا الباحثة عمى عينة مف طالبات
الدراسات العميا لمرحمة الدكتوراه ،بمغ عددىا ( )1.طالبة؛ حيث اطمعت عمى تكميفاتيف
ورسائميف العممية المرتبطة ببعض المنتجات التعميمية ،كوحدات دراسية ،وبرامج تعميمية أو
تدريبية ،أو خطط دراسية يومية أو فصمية قمف بيا في مرحمة الماجستير ،أو ضمف متطمبات
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المستوى األوؿ مف مرحمة الدكتوراه ،ووجدت الباحثة أف معظـ تمؾ المنتجات التعميمية
المنجزة مف الطالبات ىي استنساخ أو استعارة نماذج مطورة أعدت ألنشطة مشابية لتصميـ
تقميدا في تصميـ التعميـ بشكؿ عاـ ،وذلؾ باألخذ
الدروس أو الوحدات الدراسية؛ بؿ إف ىناؾ
ً
وغالبا تتبني طالبة الدراسات العميا
بمدخؿ منتظـ ،واتباع إجراءات محددة لمتصميـ والتطوير،
ً

نموذجا معي ًنا؛ ألنو يحظى بانتشار تربوي ،وعندما سئمت الطالبات عف أسباب ذلؾ؛ ذكرف
ً
أنيف يخفف مف النقد ،أو الخطأ في عممية التصميـ ،ويعتقدف أنو ليس لدييف الخبرة الكافية
لتصميـ منتجات تعميمية مبدعة تناسب احتياجات التَّعمُّـ أو تحؿ مشكمة تعميمية معينة،
وتظير ىذه النتائج أىمية فعالية الذات في اإلبداع بالتصميـ.
وقد عززت الباحثة نتائج مالحظتيا مف خالؿ مقابمة بعض أساتذة المناىج وطرؽ
التدريس الالتي يدرسف في مرحمة الدراسات العميا ،ووجيت إلييف مجموعة مف األسئمة
المفتوحة عف مدى اىتماميف بتدريب طالباتيف عمى اإلبداع في التكميفات والمشروعات
البحثية المرتبطة بالتصميـ ،وما أىـ الممارسات التعميمية وأساليب التقويـ التي يستخدمنيا
في تدريس مقرر تصميـ التدريس ،وقد أظيرت نتائج ىذا االستطالع أف نسبة كبيرة مف
األساتذة يستخدمف األساليب التقميدية في التدريس كالمحاضرة والعرض ،والتركيز عمى الجانب
النظري أكثر مف التطبيقي ،كما أف بعض األساتذة يعتقدف أف طالبات ىذه المرحمة غير
قادرات عمى اإلبداع في التصميـ ،وال يمتمكف الخبرة الكافية في تصميـ منتجات تعميمية أو
تطويرىا ،وليس لدييف الوقت الكافي في المحاضرة لتدريب الطالبات عمى تمؾ الميارات؛ مما
سمبا عمى اإلبداع في تصميـ التعميـ.
انعكس ً
وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة االستطالعية مع العديد مف نتائج الدراسات السابقة،
ومنيا دراسة ىندي وآخريف ( ،)1.1.التي توصمت إلى :ضعؼ تبني اإلبداع في أنشطة
كميات التربية ،وضعؼ تمويؿ األفكار المبدعة ،كما أظيرت نتائج دراسة عياد ()1.1.
انخفاض درجتي امتالؾ وممارسة مدرسي التعميـ التقني لعمميات تصميـ التعميـ ،ووجود
عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف درجة امتالؾ ىوالء المدرسيف لعمميات تصميـ
التعميـ ،ودرجة ممارستيـ إياىا عند تطوير مقرراتيـ الدراسية.
عددا مف الدراسات الميدانية المحمية ،التي ناقشت مف ضمف نتائجيا
كما أف ىناؾ ً
أساليب التدريس والتقويـ في برنامج الدراسات العميا باألقساـ التربوية في جامعة اإلماـ محمد
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بف سعود ذات الصمة بعينة الدراسة ،وىي :دراستا الجاسر(  )1.81؛ الثبيتي ( ،)1.81وقد
أسفرت النتائج عف حصوؿ محور تقويـ طرؽ التدريس عمى المستوى المتوسط ،ولـ تصؿ
إلى المستوى المطموب ،وأوصت الدراسات بأىمية استخداـ التقنية في التعميـ .وبالنسبة
ميما في تقييـ نتاجات الطمبة في نياية عممية التصميـ؛ فقد
ألساليب التقويـ التي تع ُّد
عامال ِّ
ً

توصمت دراسة الدواد ( - )1.81التي شخصت واقع األساليب التقويمية المستخدمة مع
طالب الدراسات العميا في قسـ التربية بجامعة اإلماـ  -إلى أف العديد مف أدوات التقويـ
الحديثة كحقيبة اإلنجاز ،والتقارير الميدانية المرتبطة بالتخصص ،وتقويـ ألقراف ،والتقويـ
الذاتي ال تستخدـ في التقويـ ،وأف أكثر أدوات التقويـ المستخدمة ىي :االختبارات المقالية،
والواجبات المنزلية ،وتمخيص مقرر أو بحث ،واألوراؽ البحثية التعاونية والفردية ،وأوصت
الدراسة باالىتماـ بالجانب التطبيقي المياري في تقويـ الطالب ببرامج الدراسات العميا.
ويتضح مف النتائج السابقة مستوى أساليب التدريس المطبقة في برامج الدراسات
العميا ،وأساليب التقويـ التي تركز عمى األساليب التقميدية والمستويات الدنيا لممعرفة؛ مما
يظير الحاجة لطرائؽ تدريس فعالة وحديثة لتنمية اإلبداع ،خاصة أف اإلبداع ليس مجرد

امتالؾ فكرة ،وانما تصميـ منظـ وترتيب أنشطة التَّعمُّـ اإلبداعي ،ويمكف أف تؤدي تنمية
ميارات اإلبداع في عمـ تصميـ التعميـ إلى إطالؽ القدرات اإلبداعية لمطالب (,aa te uaL
 ،)9002كما تؤث ر العاطفة والدوافع الشخصية والفاعمية الذاتية في تنمية ميارات التفكير

اإلبداعي ،وىذا ما توصؿ إليو عدد مف الدراسات كدراسة (9002te aae , gaaW؛ ,uaL
.)9002 ,te aa

تدريسيا؛ لما لو
أسموبا
وقد أوصت العديد مف الدراسات العربية واألجنبية بتبني التَّعمُّـ المدمج
ِّ
ً

مف فوائد تربوية كثيرة في العممية التعميمية ،خاصة في تنمية الميارات والجانب التطبيقي مف التعميـ

كدراسات (صبري1.1. ،؛ الفالح  1.81 ،؛ عبدالعزيز1.81 ،؛9002aae te,fLosYY؛-la
9002,eatate؛ أبو جمبة1.82،؛ الشكعة  1.82 ،؛ . )notoosa, 9002
ونظر لنقص البحوث التربوية التي تتناوؿ قضايا اإلبداع التربوي وتصميـ التعميـ -
ًا
عمى الرغـ مف أف تربية الطالب المبدعيف وتعميميـ في الدوؿ المتقدمة؛ مف العوامؿ
األساسية التي أدت إلى التقدـ العممي واالقتصادي في العصر الحديث -فقد ظيرت الحاجة

إلى إجراء ىذا البحث ،الذي يستيدؼ تقصي أثر نموذج مقترح قائـ عمى التَّعمُّـ المدمج في
تنمية اإلبداع وفاعمية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات الدراسات العميا.
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أسئلة البحث:
تحدد السؤاؿ الرئيس لمبحث مف خالؿ السؤاؿ التالي :ما أثر نموذج مقترح قائـ عمى

التَّعمُّـ المدمج في تنمية ميارات اإلبداع وفعالية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات
الدراسات العميا؟
ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:

.1

ما ميارات اإلبداع الالزمة لطالبات الدراسات العميا لتصميـ التعميـ بشكؿ إبداعي؟

.2

ما النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج ؛ لتنمية ميارات اإلبداع وفعالية الذات في

.3
.4
.5

تصميـ التعميـ؟
ما أثر النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج في تنمية ميارات اإلبداع في تصميـ
التعميـ لدى طالبات الدراسات العميا؟
ما أثر النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج في تنمية فعالية الذات في التصميـ
التعميمي لدى طالبات الدراسات العميا؟
ىؿ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ وفعالية الذات

عند استخداـ النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج ؟

فروض البحث:

لإلجابة عف أسئمة البحث صيغت الفروض التالية:
 .8يوجد فرؽ داؿ إحصائيِّا عند مستوى ( ،)...8≤Αبيف متوسطي درجات طالبات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس تقدير ميارات اإلبداع
في تصميـ التعميـ لصالح المجموعة التجريبية.
 .1يوجد فرؽ داؿ إحصائيِّا عند مستوى( ،)Α≤ 0.01بيف متوسطي درجات طالبات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس فعالية الذات في تصميـ
التعميـ لصالح المجموعة التجريبية.
 .4توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائيِّا عند مستوى ( ،)α ≤ 0.01بيف درجات
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس التقدير لميارات اإلبداع،
ومقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ.
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أهداف البحث:
سعى البحث الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 -تحديد ميارات اإلبداع الالزمة لطالبات الدراسات العميا لتصميـ التعميـ بشكؿ إبداعي.

 اقتراح نموذج قائـ عمى التَّعمُّـ المدمج ؛ لتنمية ميارات اإلبداع وفعالية الذات في تصميـالتعميـ.

 الكشؼ عف أثر النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج في تنمية اإلبداع بتصميـالتعميـ لدى طالبات الدراسات العميا.

 الكشؼ عف أثر النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج في تنمية فعالية الذات فيالتصميـ لدى طالبات الدراسات العميا.
 الكشؼ عمى مدى وجود عالقة ارتباطية بيف ميارات اإلبداع وفعالية الذات في تصميـالتعميـ ،عند استخداـ النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج.

أهمية البحث:

تأتي أىمية البحث الحالي مف كونو:
 ينسجـ مع األىداؼ اال ستراتيجية لرؤية المممكة العربية السعودية ( ،)1.4.المرتبطةبتوظيؼ اإلبداع والتقنية بجميع مراحؿ التعميـ العاـ والعالي.
 ي عد استجابة لالتجاىات المحمية والعالمية لضرورة اإلفادة مف المستحدثات التقنية فيالعممية التعميمية ،وتبني التَّعمُّـ المدمج ،الذي أوصت بو الدراسات والبحوث والمؤتمرات
والندوات والييئات ،خاصة في األزمات الحالية العالمية؛ لضماف استمرارية التعميـ.
-

يوج و اىتماـ مصممي التعميـ إلى ضرورة تطبيؽ ميارات اإلبداع في عممية التصميـ
التعميمي ،فكؿ سياؽ تعميمي أو موقؼ يحتاج إلى نموذج تصميمي مناسب لألىداؼ
واالحتياجات والطالب المستيدفيف.

-

ي عد ىذا البحث  -في حدود عمـ الباحثة  -مف أوائؿ البحوث التي تناولت ميارات
اإلبداع في تصميـ التعميـ بالدراسات العميا؛ مما قد يساعد عمى إثراء الجانب اإلبداعي
في المنتجات التعميمية ،التي يفتقر إلييا األدب التربوي في العالـ العربي بشكؿ خاص،
والعالـ بشكؿ عاـ.

-

قد يفيد البحث الحالي كذلؾ ِّ
كال مف:
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 oالطالب :حيث ي ساعدىـ عمى تنمية ميارات اإلبداع عند القياـ بأي عممية تصميـ
لمتعميـ ،وتزيد مف فعالية الذات لدييـ.
 oاألساتذة مف أعضاء ىيئة التدريس :بمواكبة االتجاىات الحديثة في ممارستيـ
التدريسية ،التي أصبحت تؤك د أىمية الدمج بيف التَّعمُّـ اإللكتروني واالعتيادي ،كما

قد يساعدىـ عمى تصميـ األنشطة والميمات التي يمكنيا تنمية اإلبداع لدى طالبيـ
عند تصميـ التعميـ.
 oالباحثيف :مف المتوق ع أف يفتح ىذا البحث مجاالت جديدة أماـ الباحثيف؛ إلجراء
العديد مف الدراسات واألبحاث حوؿ تطبيؽ النموذج المقترح ،القائـ عمى التَّعمُّـ
المدمج في تدريس موضوعات أخرى.

حدود البحث:

اقتصر البحث الحالي عمى عدد مف المحددات ،وىي:
-

الحدود البشرية :اقتصرت عينة البحث عمى طالبات دكتوراه-المستوى الثاني -بقسـ
المناىج وطرؽ التدريس في كمية التربية.

-

الحدود الموضوعية :اقتصر البحث عمى مقرر تصميـ التدريس في برنامج الدكتوراه؛ ألنو
يركز عمى اإلنتاجية والتصميـ في التعميـ ،كما اقتصرت المنتجات التعميمية عمى نماذج
متطمبا لتنمية اإلبداع؛ لمرونتو ومناسبتو لتطبيؽ ميارات اإلبداع،
التدريس بوصفيا
ً
ونظاـ إدارة التَّعمُّـ (البالؾ بورد) في التَّعمُّـ المدمج ،بوصفو النظاـ اإللكتروني الرسمي في
الجامعة .

-

الحدود الزمانية :طبؽ البحث في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي .1.81

-

الحدود المكانية :اقتصر التطبيؽ عمى بكمية التربية في جامعة اإلماـ محمد بف سعود
بالرياض.

مصطلحات البحث:
-

وجيا لوجو
التَّعمُّـ المدمج :ىو التَّعمُّـ القائـ عمى الدمج بيف المقاءات المباشرة
ً
(المحاضرات االعتيادية) ،وبيف التَّعمُّـ اإللكتروني عبر نظاـ البالؾ بورد في جامعة اإلماـ
محمد بف سعود اإلسالمية ،مف خالؿ نموذج تعميمي متكامؿ يمكف طالبة الدراسات العميا

بمرحمة الدكتوراه مف االستفادة مف جميع األساليب واإلمكانيات وأدوات التَّعمُّـ اإللكتروني
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المتاحة؛ لتقديـ تعمـ يناسب خصائصيف واحتياجاتيف وطبيعة مقرر تصميـ التعميـ،
واألىداؼ التعميمية المستيدفة.
-

تصميـ التعميـ :مجموعة مف العمميات  -وصفية أو إجرائية -تتعمؽ بكيفية تخطيط طالبة
الدراسات العميا بمرحمة الدكتوراه لعناصر العممية التعميمية ،وتحميميا ،وانتاجيا ،وتنفيذىا،
وتقويميا؛ لتصميـ منتجات تعميمية (النماذج التدريسية -خطط -وحدات دراسية)....؛

تساعد عمى التَّعمُّـ بطريقة أفضؿ ،وتساعد طالبة الدراسات العميا عمى اتباع أفضؿ الطرؽ
التعميمية في أقؿ وقت وجيد.
-

ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ :قدرة طالبة الدراسات العميا لمرحمة الدكتوراه عمى
تصميـ منتجات تعميمية تتميز بالطالقة ،والمرونة واألصالة والتوسيع ،بإضافة تفصيالت
جديدة ومتنوعة؛ استجابة لمشكمة معينة ،أو احتياج حالي أو مستقبمي ،أو عناصر

ضعؼ في البيئة أو الموقؼ؛ بيدؼ تحسينو وتعديمو؛ لتحقيؽ أىداؼ التعميـ والتَّعمُّـ،

ويقاس بمجموع درجات طالبات الدراسات العميا لمرحمة الدكتوراه عمى مقياس التقدير
لميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ.
-

فعالية الذات في تصميـ التعميـ :مستوى اعتقاد طالبة الدراسات العميا لمرحمة الدكتوراه
حوؿ قدرتيا عمى تصميـ التعميـ بأشكالو ومراحمو المختمفة بنجاح ،ويتكوف مف ثالثة
أبعاد ،ىي :فعالية الذات في مرحمة التحميؿ ،وفعالية الذات في مرحمة االستراتيجيات،
وفعالية الذات في مرحمة التقويـ ،ويقاس في البحث الحالي بمجموع استجابات طالبات
الدراسات العميا لمرحمة الدكتوراه عمى مقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ.

اإلطار المفاهيمي والدراسات السابقة:
المحور األول :تصميم التعليم (:)Instruction Design

يشبو تصميـ التعميـ البناء اليندسي لمموقؼ التعميمي ،حيث يراعى فيو كؿ متطمباتو
واحتياجاتو في دراسة تفصيمية لكؿ العوامؿ المؤثرة فيو والمتأثرة بو ،ويعتمد عمى معارؼ
وميارات ونتائج البحوث في التربية وعمـ النفس والمناىج وتقنية التعميـ؛ لعالج مشكالتو
وتطويره وتجويده ،وقد يكوف ىذا البناء بصور أو نماذج مختمفة يمتزـ بيا األستاذ في الموقؼ
التعميمي أو التدريبي (سالـ ،)1.8. ،وقد عرفو الحيمة ( )4. ،1.85بأنو" :عمـ يربط بيف

الجانب النظري والمتمثؿ بنظريات التَّعمُّـ ،والجانب التطبيقي والمتمثؿ باالستراتيجيات والوسائؿ
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التعميمية وتطبيقيا في الصؼ الدراسي ،فيو يصؼ اإلجراءات التي تتعمؽ باختيار المادة
التعميمية (األدوات ،والمواد ،والبرامج ،والمناىج) المراد تصميميا ،وتحميميا ،وتنظيميا،
وتطويرىا ،وتقويميا؛ مف أجؿ تصميـ منتجات تعميمية (النماذج التدريسية -الخطط الدراسية-

المقررات -الوحدات الدراسية)؛ تساعد عمى التَّعمُّـ بطريقة أفضؿ وأسرع ،وتساعد المعمـ عمى
اتباع أفضؿ الطرؽ التعميمية في أقؿ وقت وجيد .وىناؾ أربعة تعاريؼ لتصميـ التعميـ تختمؼ
باختالؼ منظورىا ،وىي (:)of Michigan,2003 University
 -التصميـ التعميمي كعممية :وىو تطور منيجي لممواصفات التعميمية باستخداـ نظرية

التعميـ والتَّعمُّـ؛ لضماف جودة التعميـ ،ويشمؿ :تطوير الوسائؿ واألنشطة التعميمية،
وتجريب وتقييـ جميع أنشطة المتعمـ والعممية التعميمية.

 التصميـ التعميمي كتخصص :وىو ذلؾ الفرع مف المعرفة ،والمعني بالبحث والنظرية حوؿاالستراتيجيات التعميمية وخطوات تطوير تمؾ االستراتيجيات وتنفيذىا.
 التصميـ التعميمي كعمـ :وىو عمـ إنشاء المواصفات التفصيمية لتطوير وتنفيذ وتقييـومعالجة المواقؼ التي تسيؿ التَّعمُّـ في الوحدات الكبيرة والصغيرة ألي موضوع ،وعمى كؿ
مستويات الصعوبة والتعقيد.
وغالبا
 التصميـ التعميمي كواقع :يمكف أف يبدأ مف أي نقطة في مراحؿ عممية التصميـ،ً
ما يتـ تطوير جزء مف فكرة ما؛ إلعطاء جوىر الموقؼ التعميمي ،وتنفذ عممية التصميـ

بواسطة المصمـ الذي يعود مرة أخرى ليفحص ويتأكد مف جميع أجزاء العممية التعميمية،
ثـ يتـ كتابة العممية مرة أخرى بطريقة منيجية.
وال بد أف يمر تصميـ التعميـ بمراحؿ متعددة ،مف أىميا :مرحمة التحميؿ؛ لتحديد
التعميـ الضروري ،والخطوات التي يجب اتخاذىا لتحقيؽ ذلؾ ،ومرحمة االستراتيجيات المرتبطة
بتصميـ التعميـ ،ومرحمة تقييـ نتائج تنفيذ التصميـ التعميمي .وىناؾ العديد مف نماذج التعميـ
الشائعة ،التي توفر الخطوط االسترشادية واإلجراءات التي يمكف تطبيقيا في تصميـ التعميـ،
شيوعا
ومرتبطة بالمراحؿ الثالث السابقة (برواف وقريف ،)1.82،وأكثر ىذه النماذج
ً

استخداما النموذج العاـ ) ،)ADDIEالذي يعتمد عمى تمقي التغذية الراجعة حوؿ النموذج
و
ً
في مراحؿ تطويره ،مف خالؿ تغذية راجعة تكوينية تختصر الوقت والجيد في مراحؿ مبكرة،
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وىو اختصار لمكممات التي تبدأ فييا اإلجراءات ،وىي مرتبطة بشكؿ كبير بالمراحؿ الثالث
السابؽ ذكرىا ،حيث يقسـ إلى خمسة إجراءات (برواف وقريف1.82 ،؛ :)Molenda,2003

 التحميؿ :يحدد فيو أىداؼ التدريس ،وتحميؿ بيئة التَّعمُّـ ،وخصائص المتعمميف مف ناحيةالمستوى والميارات.
 التصميـ :يتـ وضع األىداؼ التعميمية وأدوات التقييـ والمحتوى ،واختيار الوسائؿالتعميمية واستراتيجيات التدريس المناسبة.
 التطوير :تحوؿ الخطة والمحتوى الذي حدد في مرحمة التصميـ إلى الشكؿ المطموب،كتصميـ الموقع اإللكتروني ،وعمؿ الرسوـ واألشكاؿ والعروض التقديمية.
 التطبيؽ :يطبؽ ما صمـ وطور في المراحؿ السابقة ،واستخداـ المواد المطورة مف كتبأو مواقع إلكترونية.
 التقييـ :يتـ التقييـ مف خالؿ مرحمتيف :التقييـ البنائي في كافة المراحؿ ،وتقديـ تغذيةراجعة مستمرة مف أجؿ التطوير ،والتقييـ الختامي :ويتـ مف خالؿ االختبارات وأدوات
التقويـ الرسمية؛ لمتعرؼ عمى ما طور لتحقيؽ األىداؼ المرغوبة.
ومع أف العديد مف مستخدمي التصميـ التعميمي يستخدموف ىذا النموذج التوجييي

لتطوير العممية التعميمية؛ إال أنو يعد وصفًا لمعناصر األساسية في أي نموذج تصميـ تعميمي،
ويمكف استخدامو لتطوير نماذج التصميـ التعميمي.

وىناؾ عدد مف المبادئ األساسية التي ينبغي تطبيقيا عند تصميـ المنتجات التعميمية
(Merrill,2002؛ زيتوف:)1..4 ،
توفير مياـ حقيقية وسياقية في المنتج التعميمي ،ومشاركة المتعمميف في حؿ مشاكؿ
واقعية ،وتنشيط المعرفة الحالية كأساس لممعرفة الجديدة ،واظيار المعرفة الجديدة لممتعمـ
وتطبيقيا ودمجيا في بيئتو ،وتدعيـ ممارسة التأمؿ ،وبناء المعرفة القائمة عمى السياؽ،

ودعـ التَّعمُّـ الجماعي لممعرفة ،والتفاوض الداخمي الذي يربط بيف العمميات العقمية
واستخداميا لمتفسير والتنبؤ ،واالستنتاج ،وفيـ عمميات التفكير وطرؽ حؿ المشكمة ،وتضميف
استراتيجيات تدعـ ميارات التفكير اإلبداعي وتتوصؿ لمنتجات جديدة ،واستخداـ التقويـ
توجيا لمقاصد
الواقعي ،حيث يزود الطالب بمعايير التقييـ في بداية الدراسة؛ بما يجعميـ أكثر
ً
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الفيـ ،وأف يتمحور التقويـ عمى عممية بناء المعرفة ،مع إعطاء اىتماـ كبير لمتقويـ الذاتي.
وقد تـ األخذ بيذه المبادئ في تصميـ النموذج المقترح بالبحث الحالي.

 oأهمية علم تصميم التعليم:

تكمف أىمية عمـ تصميـ التعميـ في محاولتو لبناء جسر يصؿ بيف العموـ النظرية مف

جية (نظريات التَّعمُّـ) ،والعموـ التطبيقية (استعماؿ الوسائؿ التقنية في عممية التَّعمُّـ) مف جية

أخرى ،فييدؼ إلى استعماؿ النظرية التعميمية بشكؿ منظـ في تحسيف الممارسات التربوية.
ويمكف تمخيص أىمية عمـ تصميـ التعميـ كما يمي (الحيمة1.85 ،؛ يونس:)1..3 ،
 توجيو االنتباه نحو األىداؼ التعميمية  -سواء العامة أو السموكية -وتميز األىداؼالتطبيقية عف األىداؼ النظرية.

 توفير الوقت والجيد المبذوليف في إجراءات التعميـ والتَّعمُّـ. تحقيؽ مبدأ اإلي جابية في العمؿ التعميمي ،وتسييؿ االتصاالت والتفاعؿ والتناسؽ بيفاألعضاء المشاركيف في تصميـ المنتجات التعميمة وتطبيقيا.
 استثمار تقنية التعميـ في تحقيؽ األىداؼ ،وتحديد دورىا في الموقؼ التعميمي ،ويوظؼمصادر التَّعمُّـ داخؿ البرنامج التعميمي بصورة تحقؽ األىداؼ.

-

تأكيد تحقيؽ األىداؼ ،وليس التحصيؿ باستخداـ اختبارات محكية المرجع ،ويؤكد كذلؾ
تقويـ البرنامج ككؿ لمراجعتو وتحسينو ،وليس فقط تقويـ الطالب.
وىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت تصميـ التعميـ ،منيا :دراسة عياد (،)1.8.

التي استيدفت التعرؼ عمى درجة امتالؾ معممي التعميـ التقني بغزة لعمميات تصميـ التعميـ،
ودرجة ممارستيـ إياىا عند تطوير مقرراتيـ الدراسية مف وجية نظرىـ ،والتعرؼ عمى العالقة
بيف درجة امتالكيـ لعمميات تصميـ التعميـ ودرجة ممارستيـ ليا عند تطوير مقرراتيـ
الدراسية ،وأظيرت النتائج انخفاض درجتي امتالؾ وممارسة المعمميف لعمميات تصميـ التعميـ،
ووجود عالقة ارتباطية بيف درجة امتالؾ معممي التعميـ التقني لعمميات تصميـ التعميـ ،ودرجة
ممارستيـ إياىا عند تطوير مقرراتيـ الدراسية.
كما استيدفت دراسة صوفي وآخريف ( )1..1تقديـ قائمة بالكفايات الالزمة إلخصائي
تقنيات التعميـ كمصمـ تعميمي قبؿ الخدمة وأثناءىا ،وقد توصمت الدراسة إلى سبع كفايات
رئيسة تتفرع إلى ستة وخمسيف كفاية فرعية ،وىي :المفاىيـ والمصطمحات الخاصة بالتصميـ
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التعميمي ،وكفايات خاصة بكؿ مف :عمميات التخطيط واإلعداد لمتصميـ ،ومرحمة التحميؿ
التعميمي ،ومرحمة التصميـ التعميمي ،ومرحمة التطوير التعميمي ،ومرحمة التقويـ النيائي،
ومرحمة النشر واالستخداـ والمتابعة .وتناولت دراسة دروزة ( )1.8.دافعية طمبة الماجستير
في مقرر "تطوير المناىج" مف وجية نظرىـ نحو تعمـ ميارات تصميـ التدريس بعد تدريبيـ
عمييا ،وتوصمت الدراسة إلى أف ممارسة أفراد عينة الدراسة لميارات تصميـ التعميـ قد
تحسنت بفرؽ إحصائي بعد التدريب مف نسبة  %21.1إلى  ،%14.1كما أف متوسط
دافعيتيـ نحو تعمـ ىذه الميارات ارتفع بعد التدريب ،كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة
ارتباطية بيف ممارسة ميارات تصميـ التعميـ والتحصيؿ األكاديمي لمطالب.
ويتضح مف نتائج الدراسات السابقة أىمية امتالؾ ميارات عممية تصميـ التعميـ ،الذي
ينعكس بشكؿ مباشر عمى ممارستيـ لعمميات تطوير المقررات الدراسية (عياد1.8. ،؛
صوفي وآخروف ،)1..1،وأف ممارسة ميارات تصميـ التعميـ تحتاج إلى تعميـ وتدريب حتى
تزيد دافعيتيـ نحو التَّعمُّـ والتحصيؿ الدراسي (دروزة.)1.8. ،

 oاالرتباط بين التصميم وتقنيات التعليم:

تقنية التعميـ جزء مف تصميـ التعميـ ،كما أنيا منيجية في التفكير ،فيي نظاـ وليس

أداة ،تدخؿ في كامؿ عمميتي التعميـ والتَّعمُّـ ،وىناؾ عدد مف المتطمبات التي ينبغي مراعاتيا
عند تصميـ المواد التعميمية في ضوء مفيوـ تقنيات التعميـ ،وىي ( & Bagdonis
عنصر مف عناصر نظاـ التعميـ والتدريس
ًا
 :)Salisbury,1994أف تكوف تقنيات التعميـ
المدخمة ،وأف تستخدـ المواد التعميمية لتقديـ ميزة تقنية ال تستطيع العناصر اإلنسانية
تقديميا في حدود قدراتيـ البيولوجية ،كما تستخدـ تقنيات التعميـ لتحقيؽ األىداؼ النيائية
لالتصاؿ في التعميـ والتدريس ،ويجب أف تخضع فاعمية التقنيات التعميمية لمتقويـ والقياس،
وأف تصمـ مف أجؿ تعمـ الطالب ،وال بد أف يكوف استخداميا في التعميـ لو مسوغاتو
المنطقية ،واالقتصادية ،والتربوية ،واإلدارية.
وقد تناوؿ عدد مف الدراسات العالقة بيف التصميـ وتقنيات التعميـ ،منيا دراسة الحديثي
( ،)1.81التي استيدفت التعرؼ عمى فاعمية التقنيات التربوية الحديثة في تدريس مادة
عناصر التصميـ وأسسو؛ لتطوير ميارات طالبات المدارس المينية ،وأظيرت النتائج أف
التقنيات التربوية الحديثة أسيمت في تطوير ميارات الطالبات؛ نتيجة لتنظيـ المحتوى التعميمي
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لممادة بخطوات متسمسمة وواضحة .وىدفت دراسة عبدالعزيز ( )1..5كذلؾ إلى التوصؿ إلى

نموذج مقترح لمتصميـ التعميمي ،يتـ في ضوئو تصميـ وانتاج برمجيات التَّعمُّـ اإللكتروني،
وقدمت الدراسة قائمة بكفايات التصميـ التعميمي لبرمجيات التَّعمُّـ اإللكتروني ،تتمثؿ في المراحؿ

التالية :التحميؿ ،والتصميـ ،وكتابة السيناريو ،والتنفيذ ،والتطوير واالستخداـ والمتابعة ،وتشتمؿ
كؿ مرحمة عمى عدد مف الكفايات الفرعية ،وأوضحت الدراسة فعالية البرنامج التدريبي القائـ
عمى الموديالت التعميمية مف خالؿ الكمبيوتر في تنمية كفايات المعمميف في استخداـ معامؿ
الوسائط .أما دراسة عقؿ وخميس ( ،)1.81فاستيدفت تصميـ بيئة تعميمية إلكترونية ،وقياس
مدى فاعميتيا في تنمية ميارات تصميـ عناصر التَّعمُّـ عمى طالبات قسـ تعميـ العموـ بكمية

إحصائيا في االختبار المعرفي ،وفي بطاقة
التربية بغزة ،وكشفت النتائج عف وجود فرؽ داؿ
ِّ
المالحظة؛ لصالح التطبيؽ البعدي ،كما كشفت الدراسة عف وجود فاعمية كبيرة وتأثير لمبيئة
التعميمية اإللكترونية في تنمية ميارات تصميـ عناصر التَّعمُّـ.

 oاالرتباط بين التصميم واإلبداع:

مؤشر
ًا
يشكؿ اإلبداع جزًءا مف عمميات التصميـ ومحور العممية التعميمية؛ حيث يعد
عمى مدى نجاح عممية التصميـ؛ لموصوؿ إلى األىداؼ التعميمية المرجوة ،وال ينبغي أف يؤخذ
مفيوـ اإلبداع بشكؿ مرتبط بقدرات الطالب وموىبتو فقط؛ بؿ إنو ىدؼ يمكف تعميمو واكتسابو
بالطرؽ ووسائؿ التدريب المتنوعة ،وقد عرؼ ليي ) Lee (2011عممية التصميـ بأنيا:
عممية إبداعية وتجريبية في حد ذاتيا ،مرتبطة بالجانب الوجداني لممصمـ ،وتركز عمى تحديد
المشكمة وحميا ،ويعتمد التصميـ عمى منيجيات متعددة يقودىا التفكير اإلبداعي ،حيث يضع
إطار صنع القرار في سياؽ طويؿ األجؿ ،موجو نحو المستقبؿ "أي أف التصميـ عممية تطوير
مف حالة إلى حالة أفضؿ عمى كؿ المستويات ،وىو وسيمة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة وليس
اليدؼ بحد ذاتو ،وفي ىذا اإلطار أجرى إبراىيـ ( )1.81دراسة استيدفت وضع إطار منيجي
واستراتيجية خاصة بتدريس التصميـ في برنامج التصميـ الداخمي ،وتصميـ استبياف؛
الستطالع أثر تمؾ االستراتيجيات (التعميـ القائـ عمى المحاكاة ،والتعميـ القائـ باألمثمة
والتدريس اإلبداعي) في تعزيز الفكر اإلبداعي لدى طمبة الفرقة الثانية ،واختبار كفاءتيا في
مجاؿ العممية التعميمية ،وقد توصمت الدراسة إلى أف االستراتيجيات الثالث قد حققت تقد ًما
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قويا في مجاؿ إكساب الطالب مجموع المعارؼ والميارات التي يجب أف يكتسبيا في نياية
ِّ
تدريس المقرر.

كما ركزت دراسة خصاونة ( )1.82عمى مراحؿ العممية التصميمية ،والتوصؿ إلى
طريقة إبداعية لألفكار ،وتقديـ الحموؿ والنماذج والتصميـ المناسب ،وقد توصمت النتائج إلى
أىمية توف ر القدرات العقمية األساسية الالزمة لمتفكير اإلبداعي في المصمـ؛ لمتوصؿ إلى
نتائج إبداعية ،وىي :الحساسية لممشكالت التصميمية وايجاد الحموؿ المالئمة ليا ،وطالقة
المصمـ ومرونتو ،واألصالة في التصميـ ،وتوصؿ البحث كذلؾ إلى ممخص إبداعي يصؼ
عمميات التصميـ المناسبة لممصمـ؛ لطرح األفكار اإلبداعية وتقييميا وتطبيقيا.

المحور الثاني :اإلبداع

(:)Creative

ىناؾ اختالؼ في معنى اإلبداع عند المختصيف ،فيناؾ ما يشير إلى أف اإلبداع ىو
القدرة ( ,)aatateaوتعني :إنتاج شيء جديد ،بينما يقصد بعضيـ اآلخر مف الكممة إبداع
العممية ( ،)processالتي يتـ بيا إنتاج ذلؾ الشيء الجديد ذي القيمة العالية ،وىناؾ مف
ينظر إلى اإلبداع بأنو الناتج اإلبداعي ( ،)Productوىو ذاتو الذي ينشأ عف "القدرة عمى
اإلبداع" (الكناني.)1..5 ،
وقد عرؼ كاليوزنايا  )2018) Kalyuzhnayaاإلبداع بأنو :نشاط يؤدي إلى شيء
جديد أو تحسيف ما ىو موجود ،فيو وحدة العممية ( ،)Processوالنتيجة (،)Result
والعممية اإلبداعية تجمع بيف القدرات المعرفية (الذاكرة – اإلدراؾ – التمثيؿ ،)...وىي موجية
منتجا فيتميز
بشكؿ مبدع ،وتتضمف الفعالية الذاتية والدافعية لمتعمـ ،أما اإلبداع بوصفو
ً
بمزيج مف التعبير المادي والجدة واألصالة .وتعرفو األعسر ( )52 ،1...بأنو" :العممية
الخاصة لتوليد منتج فريد وجديد؛ إلحداث تحوؿ مف منتج قائـ ،وىذا المنتج يجب أف يكوف
فريدا بالنسبة لممبدع ،كما يجب أف تحقؽ معو القيمة والفائدة واليدؼ الذي وضعو المبدع".
ً
أما التفكير اإلبداعي فقد ذكر مارزانو ( )1..3أنو :نوع مف التفكير يوضع في نمط
معيف ،بحيث يؤدي إلى نتائج إبداعية ،فيو يحتاج إلى إيجاد فكرة مبدعة ومصمـ مبدع،
وتتحدد السمات اإلبداعية عف طريؽ النتائج" .وليس مف الضروري أف تكوف جميع األشياء
جديدة كؿ الجدة ،وانما قد يكوف اإلبداع عبارة عف تأليؼ أو تطوير جديد لشيء قديـ؛ فقد
جديدا ،فاإلبداع ييتـ باكتشاؼ عالقات ووظائؼ
أفكار مف غيره؛ ولكنو يوظفيا توظيفًا
يستعير ًا
ً
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جديدة ،ووضع ىذه المعمومات وتمؾ الوظائؼ في صيغة إبداعية جديدة" (مركز ديبونو لتعميـ
التفكير .)1.85 ،كما عرفو جرواف ( )1.84بأنو" :نشاط عقمي مركب وىادؼ ،توجيو رغبة
قوية في البحث عف حموؿ أو التوصؿ إلى نواتج أصيمة لـ تكف معروفة ساب ًقا" .ويتميز

التفكير اإلبداعي بالشمولية والتعقيد؛ ألنو ينطوي عمى عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية

متداخمة؛ تشكؿ حالة ذىنية فريدة.
ومف التعريفات السابقة لإلبداع ولمتفكير اإلبداعي؛ نستنتج أف التفكير اإلبداعي يرتبط
ارتباطًا وثيقًا باإلبداع ،ويتناوؿ المنتجات التعميمية ،فاإلبداع ييتـ بالنواتج ،بينما ييتـ التفكير
اإلبداعي بالعمميات العقمية التي يمر الفرد بيا؛ لموصوؿ إلى النتائج أو المنتج ،وتستخمص
الباحثة مف ذلؾ أف اإلبداع في تصميـ النماذج التدريسية المستيدفة في البحث؛ ليس
تعديال في نموذج تدريسي معروؼ،
بالضرورة أف يرتبط بمنتج تعميمي جديد ،وانما قد يكوف
ً

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

 oمهارات اإلبداع:
تعددت تصنيفات ميارات اإلبداع في أدبيات البحث التربوي ،فقد صنفت دراسة
كاليوزنايا ( )Kalyuzhnaya,2018مكونات الميارات اإلبداعية في الجامعات الروسية إلى
عدد مف المكونات ،وىي :الصفات الشخصية لمفرد ،وتشمؿ :الذكاء العاطفي ،والدوافع
الشخصية ،وفعالية الذات ،والكفاءات العامة والمينية وتتضمف :الكفاءات النظامية المرتبطة
باألنظمة والقوانيف والمعايير ،والقدرات المعرفية وتتضمف :الفيـ ،واستخداـ األفكار،
والمنيجية وتتضمف :التوجيو ،وتنظيـ الوقت ،وحموؿ لممشاكؿ ،والقدرات التقنية وتشتمؿ
عمى :ميارات وقدرات الكمبيوتر إلدارة المعمومات ،والقدرات المغوية وتتضمف :التواصؿ الكتابي
والشفيي ،والكفاءات الشخصية المرتبطة بالتقييـ النقدي والذاتي ،والتفاعؿ االجتماعي مثؿ:
ميارة العمؿ التعاوني والجماعي والمسؤولية.
شيوعا ،وىي اختبارات تورنس
وباالطالع عمى أكثر اختبارات التفكير اإلبداعي
ً
( ،)Torrance,1966واختبارات جيمفورد ( ،)Guilford,1967وبالرجوع إلى العديد مف
الدراسات كدراسات( :جرواف1.84،؛ زيتوف8311 ،؛ الكناني)1..5،؛ فيمكف تحديد أىـ
ميارات اإلبداع في:
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 الطالقة ( :)Fluencyوىي القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار المناسبة أو المالئمة،وتأخذ عدة صور مثؿ :الطالقة المفظية وطالقة الكممات ،وطالقة المعاني أو الطالقة
الفكرية ،وتركز الطالقة عمى الكـ دوف الكيؼ والتنوع.
 المرونة ) :(Flexibilityوىي القدرة عمى تغيير اتجاه التفكير ،وتوليد أفكار متنوعة لحؿمشكمة ما ،أو تغيير وجية النظر نحو المشكمة أو القضية محؿ المعالجة ،والنظر إلييا
مف زوايا مختمفة.
 األصالة ) :(Originalityوىي قدرة المتعمـ عمى التفكير بطريقة جديدة غير مألوفة :أيإنتاج األفكار المفيدة الجديدة غير الشائعة ،فاألصالة ىي :الجدة والتفرد باألفكار غير
المألوفة.
 التوسيع ) :(Elaborationوىي القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة ومتنوعة لفكرة ،أولمشكمة ،أو لمنتج مف أجؿ تطويره أو تنفيذه.
 الحساسية لممشكالت ( :)Problem Sensitivityوىي الوعي بوجود مشكالت أواحتياجات أو عناصر ضعؼ في البيئة أو الموقؼ ،وادراؾ األخطاء ،ثـ إضافة معرفة
جديدة ،أو إدخاؿ تحسينات وتعديالت عمى معارؼ أو منتجات موجودة.
وىذا التصنيؼ ىو الذي تـ تبنيو في البحث الحالي؛ الرتباطو ومناسبتو لتصميـ التعميـ

والمنتجات التعميمية المستيدفة.

 oأساليب وطرق تنمية مهارات اإلبداع:
يمكف تنمية ميارات اإلبداع بعدد مف الطرائؽ واألساليب ،مف أىميا (إبراىيـ1.81 ،؛
 Kalyuzhnaya,2018مركز ديبنو لتعميـ التفكير1.85 ،؛ الجميمي والسماؾ1.83 ،؛
بيزر:)1.83 ،
 استخداـ النشاطات العممية (مفتوحة النياية) :وتتميز ىذه النشاطات بأف النتائج أواإلجابات عف المشكالت أو الموضوعات ليست معروفة.
 طريقة التقصي واالكتشاؼ :تتيح لممتعمميف الفرصة لممارسة العمميات العقمية ومياراتالتقصي واالكتشاؼ بأنفسيـ.
 -العصؼ الذىني :وييدؼ إلى تعدد األفكار وتنوعيا وأصالتيا.
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 استراتيجية التعميـ باألمثمة :باستخداـ طريقة التدريس التي تعتمد عمى االستقراءواالستنتاج ودراسة الحالة.
 تمثيؿ األدوار :يمارس فيو المتعمـ الدور الذي يتفؽ عميو؛ مما يسمح لو بالتصرؼكصاحب الدور نفسو.

 استخداـ أدوات التَّعمُّـ اإللكتروني وشبكات التواصؿ االجتماعي :يمكف لممتعمميف إعدادبحوث عمى اإلنترنت عف موضوع أو فكرة معينة ،واستخداـ تويتر ومنتديات المناقشة أو
أي أداة أخرى عمى اإلنترنت.

 تحفيز أسموب التَّعمُّـ التعاوني (الميارات االجتماعية) :بتقسيـ المياـ عمى مجموعات؛مما يسيـ في تبادؿ األفكار وتنمية ميارات اإلبداع.
وقد اقترحت دراسة الوي وآخريف  (2009) uaL et alخمسة أساليب إلتاحة الفرص
لمعممي التصميـ في جامعات ىونج كونج؛ لتدريب الطالب وتعميميـ ميارات اإلبداع في
التصميـ ،وىي:
 تحديد السمات وتخطيطيا :ويعني استخداـ أداة تنظيمية معرفية؛ لتحديد طبيعة المشكمةوالعوامؿ ذات الصمة ،مف خالؿ رسـ خرائط معرفية أو ذىنية أو تحميؿ نقدي؛ لتحديد
المشكمة وأبعادىا.
-

بناء االحتماالت ووضعيا :تساعد عمى توليد العديد مف األفكار واإلمكانات التي قد تنتج
حموًال أو قد ال تنتج ،ولف يحؿ ىذا األسموب المشكمة مباشرة؛ ولكف يمكف أف يولد بدائؿ
جديدة ويمثؿ ىذا األسموب العصؼ الذىني.

-

تبادؿ وجيات النظر ،وىذا األسموب يبحث عف أفكار متنوعة لمتعامؿ مع المشكمة ،فيو
أساسيا آلراء الطالب في توليد األفكار والحموؿ ،وكمما أخذ الفرد في االعتبار
يوفر اختالفًا
ِّ
وجية نظر أخرى في اتخاذ القرار النيائي؛ كانت الحموؿ أفضؿ.

 تكويف مجموعات ذات التفكير التناظري :تساعد عمى توليد األفكار بشكؿ مستمر ،واعادةتغيير المكونات وتنظيميا مف أجؿ المزيد مف البدائؿ ،فيي اكتشاؼ عالقات جديدة مع
المعتاد والحقائؽ القديمة ،واستخداـ االرتباط لمتفاعؿ والربط بيف شيئيف غير مرتبطيف.
 -التحقؽ مف المشاعر الواعية وغير الواعية:

تبرز دور العاطفة والدوافع الشخصية

والفعالية الذاتية في تسييؿ عمميات اإلبداع ،وابتكار أفكار محتممة ،واتخاذ ق اررات مبدعة.
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عددا مف أساليب تعزيز
كما اقترحت دراسة كاليوزنايا )2018( Kalyuzhnaya
ً

الميارات اإلبداعية وتطويرىا لمفرد في إطار التعميـ العالي ،وىي :التطبيؽ العممي والممارسات
التعميمية والتربوية ،والتَّعمُّـ المدمج الذي ساىـ في تييئة الظروؼ التعميمية المناسبة؛ لتعزيز
القدرات اإلبداعية لمطالب وتطويرىا ،والميارات االجتماعية وتعمؿ عمى إيجاد حموؿ إبداعية
وانشاء الحوار وادارة الصراعات ،والعصؼ الذىني؛ لجمع حموؿ وتحفيز جميع المشاركيف؛
لتطوير معموماتيـ في سياؽ العمؿ الجماعي.
وىناؾ العديد مف الدراسات التي تمت حوؿ اإلبداع ،منيا دراسات تناولت طبيعة العممية
اإلبداعية ،وتناوؿ بعضيا اآلخر اإلنتاج اإلبداعي ،وتناولت بعض الدراسات تنمية اإلبداع لدى
األفراد ،ومف ىذه الدراسات ذات الصمة بالبحث الحالي دراسة ىندي وآخريف ( ،)1.1.التي
استيدفت اقتراح استراتيجية لتنمية رأس الماؿ الفكري بكميات التربية في ضوء ثقافة اإلبداع،
وقد طبقت عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في جامعات بمصر ،وتوصمت
إلى عدد مف النتائج ،مف أىميا :ضعؼ تبني مبدأ اإلدارة اإلبداعية في أنشطة كميات التربية،
وضعؼ تمويؿ األفكار المبدعة ،كما استيدفت دراسة (سعد )1.1. ،الكشؼ عف إمكانية
التنبؤ باإلبداع االنفعالي مف خالؿ أساليب التفكير لدى طالب الجامعة ،وتوصمت الدراسة إلى
أف مستوى طالب الجامعة في اإلبداع االنفعالي وأبعاده أعمى مف المتوسط ،وأوصت الدراسة
بإعداد برامج لتنمية القدرات اإلبداعية لطالب الجامعة؛ تساعدىـ عمى إنجاز مياميـ ،وأجرى
وانغ ،ىوانغ ،وتشنغ ( (Wang,Huang&Zheng,2015دراسة استيدفت كشؼ العالقة
بيف اإلبداع االنفعالي واألداء االبتكاري لدى الموظفيف ،وتوصمت الدراسة إلى أف اإلبداع
دور
االنفعالي لدى الموظفيف لو تأثير كبير في أدائيـ االبتكاري ،وأف الدافعية الداخمية تؤدي ًا
ط ا في العالقة بيف اإلبداع االنفعالي واألداء االبتكاري ،كما أجرى الجميمي والسماؾ
وسي ً

( )1.83دراسة استيدفت تنمية الميارات اإلبداعية لطمبة الجامعات ،باعتماد بعض طرؽ

التحسيف المستمر لجودة األداء التدريسي ،وتمثمت عينة البحث في أعضاء ىيئة التدريس
بكميات جامعة الموصؿ ،وتوص مت الدراسة إلى أف تنمية ميارات الطمبة ىي حجر األساس في
تطوير وتنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي لدى الطمبة ،واقترحت الدراسة استخداـ طرؽ التفكير
المبنية عمى األسموب العممي ،وتطوير القدرات اإلبداعية التقنية النظرية والعممية .وبناء عمى
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عرض الدراسات السابقة؛ يالحظ أنو ال يوجد دراسات تناولت ميارات اإلبداع في تصميـ
المنتجات التعميمية.

المحور الثالث :فعالية الذات

):)Self Efficacy

تقوـ فعالية الذات بدور ميـ في تحسيف التفكير اإلبداعي لدى األفراد ،حيث قدميا

باندو ار  )1997) Banduraفي نظريتو التَّعمُّـ االجتماعي؛ لتفسير السموؾ اإلنساني عمى
أساس التفاعؿ المتبادؿ بيف العوامؿ الشخصية والسموكية والبيئية ،وعرؼ باندو ار Bandura
فعالية الذات بأنيا :معتقدات الفرد عف قدرتو عمى تنظيـ وانجاز المياـ المطموبة؛ لتحقيؽ
األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا ،ففعالية الذات تمكف الفرد مف األداء الجيد في مختمؼ
الظروؼ ،كما أف األفراد ذوي فعالية الذات المرتفعة لدييـ كفاءة عالية في تجميع المعمومات،
واستخداـ استراتيجيات مرنة وفعالة في إدارة المواقؼ ،كما أنيـ يتوقعوف النجاح؛ مما يزيد
مف مستوى دافعيتيـ لتحقيؽ أفضؿ أداء ممكف ،وقد أكدت ذلؾ دراسة العايب ( ،)1.84التي
تناولت عالقة فعالية الذات بالدافعية لمتعمـ اختالؼ درجة الدافعية لدى طالب المستوى الرابع

باختالؼ مستويات فعالية الذات ،فكمما زادت فعالية الذات؛ ارتفعت دافعية التَّعمُّـ لدى الطالب.

ويمكف لفعالية الذات أف تثير الدوافع الرئيسة إلبداع األفراد ،ويمكنيا أف تؤثر في
سموكيـ وأدائيـ األبداعي المستقبمي؛ ومف ثـ ففعالية الذات ميمة في أداء األنشطة التعميمية
لألفراد ( .)Chang&Yang,2012,79وفي المقابؿ ،أشار باباؾ وآخروف (al.te,2008
يما لمشكالت القمؽ والخوؼ ،وأف ىناؾ
ًا
 )naaoBإلى أف انخفاض فعالية الذات يعد
مظير م ِّ
عالقة عكسية بيف فعالية الذات والقمؽ ،ويمكف القوؿ بناء عمى ذلؾ :إف الذيف يمتمكوف
فعالية الذات تكوف لدييـ درجة كبيرة مف الشعور بالسعادة.
وقد أجري عدد مف الدراسات حوؿ فعالية الذات اإلبداعية ،كدراسة خريبة ( )1.81التي
استيدفت معرفة مستوى فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي ،وأظيرت نتائج الدراسة
وجود مستوى متوسط مف فعالية الذات اإلبداعية وأبعادىا ،ومستوى مرتفع مف التدريس
إحصائيا بيف فعالية الذات اإلبداعية
اإلبداعي لدى عينة البحث ،ووجود عالقة موجبة دالة
ِّ
والتدريس اإلبداعي ،كما استيدفت دراسة مبروؾ وآخريف ( )1.1.تنمية فاعمية الذات
اإلبداعية لدى طمبة المرحمة الثانوية ،مف خالؿ برنامج قائـ عمى حؿ المشكالت المستقبمية،
وتوصمت النتائج إلى فاعمية البرنامج في تنمية فاعمية الذات لدى طمبة المرحمة الثانوية.
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كما استيدفت دراسة خميفة وكيشار ( )1.81الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي قائـ عمى
استراتيجيات ما وراء المعرفة في فعالية الذات االبتكارية لدى الطالب الموىوبيف منخفضي
التحصيؿ ،وتوصمت الدراسة إلى تحس ف فعالية الذات االبتكارية لدى طالب المجموعة
التجريبية .أما دراسة فاف  ،(2016) Fanفاستيدفت معرفة أثر أساليب التفكير في ضوء
نظرية ستيرنبرج في فعالية الذات بصنع القرار الميني لدى عينة مف الطالب الجامعييف في
إيجابيا في فاعمية الذات في
دور
الصيف ،وتوصمت الدراسة إلى أف أساليب التفكير تؤدي ًا
ِّ
صنع القرار الميني.
كما تناولت دراسة النجار ( )1.83الربط بيف اإلبداع وفعالية الذات وميارات اتخاذ
القرار؛ ولكف في مجاؿ أحكاـ الفرد ومعتقداتو عف قدراتو وكفاءتو اال نفعالية لدى طمبة الجامعة
إحصائيا وموجبة بيف اإلبداع االنفعالي وفعالية
بمصر ،وأظيرت النتائج وجود عالقة دالة
ِّ
الذات االنفعالية وميارات اتخاذ القرار.

ومما سبؽ ،يتبي ف وجود اتساؽ في نتائج الدراسات السابقة التي تناولت فعالية الذات
باختالؼ مجاالتيا؛ حيث أظيرت ىذه الدراسات عالقة موجبة بيف فعالية الذات والدافعية
(العايب ،)1.84 ،كما أبرزت أىمية فعالية الذات اإلبداعية دراستا (مبروؾ وآخريف1.1. ،؛
خريبة )1.81 ،أو االبتكارية (خميفة وكيشار .)1.81 ،وفي ضوء ما سبؽ؛ نجد أف العديد
مف الدراسات أجريت حوؿ موضوع فاعمية الذات في مجاالت متعددة؛ لكف لـ تعثر الباحثة
عمى أي دراسة أجنبية أو عربية حوؿ موضوع فاعمية الذات في تصميـ التعميـ.

 oخصائص فعالية الذات للمتعلمين:

مف خالؿ االطالع عمى العديد مف الدراسات ،ومنيا( :مسعود1.81 ،؛
Abbott,2010؛ 2001؛ Tschannen,etal,2007؛)Bandura, 1997؛ يمكف
استخالص خصائص فعالية الذات لممتعمميف ،وىي:
 مجموعة مف األحكاـ الذاتية والمعتقدات والمعمومات عف مستويات المتعمـ وامكاناتووانجازاتو.
 توفر الدافعية واالستعداد النفسي والعقمي والجسدي ،وثقة المتعمـ في النجاح وفي أداءعمؿ ما.
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 ترتبط الدافعية بتوقع المتعمـ أو التنبؤ بنتائج إنجازاتو ،فكمما زادت فاعمية الذات؛ تـالحصوؿ عمى نتائج مرغوبة.
 الفعالية الذاتية :ىي اعتقادات األفراد بقدراتيـ عمى تنظيـ واستخداـ الموارد والقدراتواالستعدادات والمعارؼ لتحقيؽ األىداؼ المحددة.
 ىناؾ فرؽ بيف اإلبداع وفعالية الذات ،فاإلبداع يشير إلى سمة ثابتة تسمح بإنتاج حموؿجديدة وأصيمة ومناسبة ،أما فعالية الذات فتشير إلى معتقدات الفرد عف قدرتو عمى
األداء الفعمي لمياـ معينة؛ لتحقيؽ بعض األىداؼ ،بغض النظر عف العوائؽ التي قد
تقابمو.

 oأبعاد فعالية الذات في تصميم التعليم:
يرى باندو ار  (1997) Banduraأف فعالية الذات يمكف فيميا مف خالؿ ثالثة أبعاد ،وىي:
 مقدار الفعالية :وىو مستوى الصعوبة التي يعتقد الفرد عندىا أنو قادر عمى أداء الميمة. قوى الفعالية :وتشير إلى ثقة الفرد في قدرتو عمى أداء الميمة ومثابرتو عمى إنجازىا. عمومية الفعالية :وتشير إلى انتقاؿ توقعات الفعالية إلى مياـ مشابية لممياـ التي قاـالفرد بأدائيا.
طا
ونظرا الرتباط البحث الحالي بمجاؿ تصميـ التعميـ ،وأىمية أف يكوف المقياس مرتب ً
ً
بخصائص أداء الميمة األساسية ،وىي تصميـ منتجات تعميمية؛ فقد تحددت أبعاد فعالية
الذات في البحث الحالي مف خالؿ ثالثة أبعاد ،تمثؿ مراحؿ تصميـ التعميـ بشكؿ عاـ ،وىي:
 بعد التحميؿ ويشتمؿ عمى :تحميؿ االحتياجات ،والميمة التعميمية ،والمتعمميف. بعد االستراتيجيات ويشتمؿ عمى :تحديد أىداؼ العممية التعميمية وغاياتيا ،وتنظيـالعممية التعميمية ،وبيئة التَّعمُّـ واألنشطة.

 -بعد التقويـ ويشتمؿ عمى :تقويـ إنجاز المتعمـ ،وتقويـ المنتج وعممية تصميـ التعميـ.

 oمصادر تنمية فعالية الذات وأساليبها:

يرى باندو ار (Bandura,1977,1997؛ الشويقي ،)1.8. ،أف فعالية الذات يمكف
تكوينيا وتنميتيا مف خالؿ عدد مف المصادر واألساليب ،ومنيا:
 اإلنجازات األدائية :تعد أحد المصادر األساسية لمعتقدات فعالية الذات؛ حيث إنيا توفرأدلة عف مدى إمكانية نجاح الفرد في إنجاز الميمة؛ إذ إف إنجاز المياـ الصعبة بدوف
- 851. -

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

مساعدة اآلخريف تقوي مف فعالية الذات بدرجة أكبر مف األعماؿ التي يتـ إنجازىا
بمساعدة اآلخريف.
 الخبرات البديمة :ىي الخبرات التي يكتسبيا الفرد مف خالؿ مالحظة أداء اآلخريف لممياـأو األنشطة المختمفة ،فمالحظة الفرد ألشخاص يتشابيوف معو في القدرة والعمر والمكانة
ناجحا؛ يزيد مف فعالية الذات ،في حيف أف مالحظتيـ وىـ يبذلوف
وىـ يؤدوف أداء
ً
جيدا ،ورغـ ذلؾ يفشموف في أداء الميمة؛ يؤدي إلى انخفاض فعالية الذات.
ً
 اإلقناع المفظي والحالة اال نفعالية :تؤثر الرسائؿ التي يتمقاىا الفرد مف اآلخريف  -خاصةاألشخاص البارزيف -في معتقدات فعالية الذات لدى الفرد ،فثقة اآلخريف وايمانيـ في
قدرات الفرد تقوي مف فعالية الذات.
بعضا مف أساليب تنمية فعالية الذات باالعتماد عمى نتائج عدد مف
وتضيؼ الباحثة
ً
الدراسات ،فيما يمي:
 الممارسات التأممية :وىو أسموب يستطيع فيو المتعمموف أف يطوروا مستوى أكبر مففرصا لمنمو والتطور الميني.
الوعي بالذات عف طبيعة األداء وأثره ،وىذا الوعي يوجد
ً
ولمممارسات التأممية أساليب متنوعة تـ اإلشارة إلييا في عدد مف الدراسات ،منيا :المزروع
( ،)1..1والحربي ( ،)1.81وىي :كتابة المقاالت النقدية ،والمناقشات الجماعية ،وتقويـ
األقراف ،والتقييـ الذاتي ،وممفات اإلنجاز ،وقد أكدت نتائج دراسة (الحربي )1.81 ،وجود
عالقة بيف الممارسات التأممية المينية وفعالية الذات.
 األنشطة االلكترونية :وىي األنشطة التي صممت الستثمار أدوات التواصؿ اإللكتروني فيبناء أنشطة تشاركية ،يتـ فييا تحقيؽ أىداؼ المقرر مف جية ،وربط المتعمـ باإلنترنت
وأدواتو ومصادره المختمفة مف جية أخرى ،وقد أكدت نتائج بعض الدراسات  -كدراسة
عبدالعزيز وآخريف ( -)1.81أىمية ىذه األنشطة في تنمية فعالية الذات.
واستفادت الباحثة مف تمؾ النتائج في التصميـ التعميمي المقترح لتنمية فعالية الذات،
ولـ تجد  -في حدود عمميا -دراسات تناولت فعالية الذات في تصميـ التعميـ.
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المحور الرابع :التَّعلُّم المدمج:
 oمفهوم التَّعلُّم المدمج ):)Blended Learning

امتدادا لمنظرية البنائية االجتماعية في التعميـ ،وىو
ظير مفيوـ التَّعمُّـ المدمج
ً

مصطمح يستخدـ لوصؼ الطريقة التي يمزج فييا التدريس بالطريقة االعتيادية (المقاءات
الصفية المباشرة) مع التَّعمُّـ ،وتتعدد مصطمحات ىذا النمط مف التَّعمُّـ ،ومف ىذه المصطمحات:

التَّعمُّـ اليجيف " ،"Hybrid Learningوالتَّعمُّـ الخميط "  ،"Mixed Learningوالتَّعمُّـ
المدمج " ."Blended Learningوقد عرؼ سوند رزوورنر Saunders &Werner

) (2002التَّعمُّـ المدمج بأنو" :التَّعمُّـ الذي يستخدـ أكثر مف استراتيجية وطريقة وأسموب في

نقؿ المحتوى التعميمي" .كما يعرؼ بأنو" :إعادة تصميـ جوىرية لييكؿ العممية التعميمة ،وذلؾ

اسعا لعمميتي التعميـ والتَّعمُّـ؛ لالستفادة مف اإلمكانيات التقنية المتعددة
مف خالؿ فتح المجاؿ و ً
التي مف الممكف أف يوفرىا تبني ىذا النمط لمتعمـ" (.")Garison&Vayhan,2008
وعرفو الفقي ( )1.88بأنو" :نظاـ تعميمي يستفيد مف كافة اإلمكانيات والوسائط
التكنولوجية المتاحة ،وذلؾ بالجمع بيف أكثر مف أسموب وأداة لمتعميـ ،سواء أكانت إلكترونية

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

ومف خالؿ استعراض المفاىيـ السابقة لمتعمـ المدمج؛ يتبيف أف العناصر المكونة

لمفيوـ التَّعمُّـ المدمج ىي :دمج عناصر مختمفة مف أدوات التَّعمُّـ اإللكتروني بأشكاؿ وأساليب

منيجا وطريقة لمتدريس؛ ومف ثـ
وأدوات التَّعمُّـ العادي داخؿ الصؼ الدراسي ،كما أنو يعد
ً
يمكف أف يتكيؼ مع الطالب والمحتوى لتحسيف مخرجات التَّعمُّـ.
ويعد التَّعمُّـ المعكوس( )Flipped Learningتطبيقاً لمتعمـ المدمج  ،وذلؾ مف خالؿ

استبداؿ عدد مف المحاضرات بالتعمـ مف خالؿ اإلنترنت ،وتكوف نسبة المادة التي تقدـ مف

خالؿ اإلنترنت مف ( )4.إلى ( )2.بالمئة .أما إذا استبدؿ التَّعمُّـ االعتيادي بالتعمـ مف خالؿ
اإلنترنت ،بحيث يتـ اإلبقاء عمى المقاءات المباشرة ،ويكوف اليدؼ منيا ليس شرح المادة

التعميمية ،وانما لمتعامؿ مع المشكالت ،وتفعيؿ التَّعمُّـ النشط والنقاشات ،واثارة التفكير والتَّعمُّـ

التشاركي في مجموعات؛ فإف ذلؾ يسمي بالتعمـ المعكوس (شرماف .)1.85 ،أي أف الوقت
ىو الركيزة األساسية في ىذا النمط مف التَّعمُّـ ،حيث يستغؿ فيو األستاذ الفرصة لتطوير تعمـ
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الطمبة مف الفيـ البسيط لممفاىيـ واألفكار إلى مستويات عميا مف الفيـ والتطبيؽ العممي

موجودا في التَّعمُّـ المدمج.
وتوظيؼ المعمومات ،وىذا ليس بالضرورة
ً
ويطمؽ عمى التَّعمُّـ المعكوس الصؼ المقموب ،وقد عرفو جونسوف )(2013

 Johnsonبأنو :نموذج تربوي تنعكس فيو المحاضرة أو الحصة الصفية والواجبات المنزلية

شكال مف أشكاؿ التَّعمُّـ المدمج الذي يشمؿ استخداـ التقنية؛ لالستفادة
بكافة أشكاليا ،ويعد ً
مف التَّعمُّـ الذاتي ،واستغالؿ الوقت في الصفوؼ الدراسية ألداء األنشطة والواجبات .وىناؾ مف
عرفو بأنو :أحد الحموؿ التقنية الحديثة التي تيدؼ إلى معالجة الضعؼ التقميدي لدى الطمبة،

وتنمية ميارات التفكير لدييـ؛ لالستفادة مف التَّعمُّـ في العممية التعميمية ،بحث يمكف لممعمـ
بدال مف إلقاء
قضاء المزيد مف الوقت في التفاعؿ ،والتحاور ،والمناقشة مع الطالبً ،

المحاضرات االعتيادية ،ويدرس الطالب المقرر في المنزؿ؛ ليتـ استغالؿ الوقت األكبر
لمناقشة المحتوى الذي تـ دراستو في الصؼ الدراسي ،وتحت إشراؼ المعمـ
( .)Brisson,2014وعرفو الطيب وسرحاف ( )1.85بأنو" :تعمـ مدمج يتـ تطبيقو في بيئة

تعمـ بنائية ،ويتـ فييا الدمج بيف التَّعمُّـ المتمركز حوؿ الطالب والمعمـ ،ويتضمف أنشطة

تفاعمية لمجموعات صغيرة داخؿ الصؼ ،وكذلؾ التَّعمُّـ الفردي المباشر الذي يعتمد عمى

استخداـ التقنيات الحديثة".
-

ومما سبؽ مف تعريفات لمتعمـ المعكوس؛ نالحظ أف المتعمـ يسير بالسرعة التي تناسبو،

ويكوف ىناؾ تركيز عمى التَّعمُّـ الذاتي والتَّعمُّـ المتمركز حوؿ الطالب ،كما يكوف ىناؾ
استثمار لوقت المحاضرة في التفاعؿ والمناقشة وتنمية ميارات التفكير العميا .وبناء عمى

ما سبؽ يمكف تعريؼ التعمـ المعكوس في ىذا البحث بأنو " أسموب تعمـ فردي يعتمد
عمى التقنية خارج القاعة الدراسية؛ حيث تتطمع طالبة الدراسات العميا بمرحمة الدكتوراه
عمى أساسيات الموضوع الدراسي في المنزؿ ،عف طريؽ إعداد دراسة ذاتية عف

الموضوع واجراء مناقشات عبر منصات التَّعمُّـ(البالؾ بورد) أو شبكات التواصؿ
االجتماعي (تويتر) ،يمي ذلؾ إثراء ما تعممتو وتوضيحو بشكؿ أوسع وتفاعمي في القاعة
الدراسية عبر أنشطة تفاعمية نشطة يتـ فييا مناقشة المفاىيـ والمعمومات الجديدة
وتطبيقيا في منتجات تعميمية مناسبة".
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 oمبررات تبني التَّعلُّم المدمج:
ىناؾ عدد مف المبررات والمزايا لتبني التَّعمُّـ المدمج  ،أشارت إلييا الدراسات السابقة؛
يتمثؿ أبرزىا في :التغمب عمى بعض المشكالت التي تواجو التعميـ التقميدي واإللكتروني ،فيو
حؿ وسط ما بيف ىذيف النمطيف مف التعميـ ،بؿ إنو يجمع بيف مزاياىما ويعالج سمبياتيما،

وقد توصمت نتائج دراسة عبدالعزيز ( ،)1.81مف خالؿ تحميؿ لبحوث التَّعمُّـ المدمج العربية

المنشورة في الفترة الزمنية ما بيف ( )1.81-1..4في مجاؿ تعميـ العموـ؛ إلى أف التَّعمُّـ
المدمج بجميع أنماطو لو قوة تأثير كبيرة في مخرجات التَّعمُّـ بمختمؼ مجاالتيا ومتغيراتيا،

وأف المجاؿ المياري قد حقؽ أعمى قوة تأثير لمتعمـ المدمج ،يميو المجاؿ الوجداني ،ثـ
بعضا مف ىذه المزايا ،باالعتماد عمى بعض نتائج الدراسات
المعرفي .وقد استخمصت الباحثة ً
السابقة والمراجع العممية (صبري وآخروف1.1. ،؛ القرني وعزمي1.81 ،؛ الشرماف،
1.85؛ :)Orsrnond&Merry,2011
 إمكانية مزج أنماط تعمـ مختمفة ،بما يتناسب مع الميمة التعميمية والحاجات الفرديةلممتعمـ وظروفو.

 ربط التَّعمُّـ داخؿ القاعة الدراسية وخارجيا ،فاستخداـ التَّعمُّـ المدمج ؛ يساعد عمى إيجادطرؽ يتـ مف خالليا تدعيـ التَّعمُّـ خارج القاعة الدراسية ،عبر إيجاد قنوات تفاعؿ تدعـ

التعميـ المباشر.

 إيجاد بيئة تعميمية ممتعة وبعيدة عف النمطية ،تنمي ميارات التَّعمُّـ الذاتي؛ وىذا ما تؤكدهنتائج دراسة (الفطاونة1.1. ،؛  )johnson,2013مف فاعمية لمتعمـ المدمج في تحقيؽ

التَّعمُّـ الذاتي.

 التعامؿ مع المتغيرات والكوارث اإلنسانية :تتعرض كثير مف مناطؽ العالـ لكوارث تفرضعمييا توظيؼ التَّعمُّـ المدمج في التَّعمُّـ.

 التفاعؿ اإليجابي بيف عضو ىيئة التدريس والطالب ،وتعزيز الجوانب اإلنسانية والتواصؿبيف الطالب بعضيـ مع بعض ،وقد أظيرت نتائج دراسة أوكاؾ  )2010) ocakرضا
أعضاء ىيئة التدريس عف النتائج المترتبة عف التَّعمُّـ المعكوس.
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 المرونة في التطبيؽ عبر مقابمة االحتياجات الفردية وأنماط التَّعمُّـ المختمفة لدى الطالب،ومساعدة الطالب المتأخريف األكاديمييف ،وقد أكدت دراسة يوسؼ وآخريف Yusoff et
 (2017) al.فاعمية تنفيذ التعميـ المدمج في مؤسسة لمتعميـ العالي.
 تعدد مصادر المعرفة ،وسرعة الحصوؿ عمييا مف خالؿ المصادر والمواقع اإللكترونية،وعدـ التقييد بالمحتوى الدراسي التقميدي أو الساعات الدراسية.

 تنمية ميارات التفكير بجميع مستوياتو ،وقد أكدت العديد مف الدراسات أثر التَّعمُّـ المدمجفي تنمية ميارات التفكير ،كدراسات (المشني1.85 ،؛ الشيواف1.83 ،؛).
 توفير أساليب تقييـ متعددة لقياس استيعاب الطالب ،وأنشطة تفاعمية تركز عمىالمستويات العميا في المجاؿ المعرفي والمياري بالتَّعمُّـ المدمج ؛ مما يساعد عمى تنمية

التحصيؿ الدراسي لمطالب .وىناؾ دراسات تناولت أثر نمطي التَّعمُّـ (المدمج والمعكوس)
في التحصيؿ الدراسي ،ومنيا دراسة (الفالح ،)1.81 ،التي أظيرت نتائجيا أثر التفاعؿ

بيف نمطي التَّعمُّـ (المعكوس والمدمج) ،واألسموب المعرفي (مستقؿ ومعتمد) في مستوى

التحصيؿ األكاديمي لدى طالبات جامعة األميرة نورة؛ لصالح مجموعة التَّعمُّـ المدمج

واألسموب المعرفي المتبع (مستقؿ/معتمد) ،كما أكدت دراسة (الشكعة )1.82 ،أثر التَّعمُّـ
المدمج مقارنة بالتعمـ المعكوس ،وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف متوسطات درجات الطالب في اختبار التحصيؿ بمادة العموـ ،ومقدار احتفاظيـ

بالتعمـ؛ لصالح المجموعتيف التجريبيتيف ،ولصالح طالب المجموعة التي تعممت
باستراتيجية التَّعمُّـ المدمج ،مقارنة بطمبة المجموعة التي تعممت باستراتيجية التَّعمُّـ

المعكوس.

 زيادة فعالية الذات :حيث يوفر التَّعمُّـ وفؽ التَّعمُّـ المدمج فرص متنوعة لمتعمـ ،والتَّعمُّـالمستمر ،وتشجيع الطالب عمى التَّعمُّـ الذاتي؛ مما يؤثر بشكؿ مباشر في نجاح الطالب،
والمساىمة في تنمية معتقداتيـ وأحكاميـ الذاتية عف مستويات تعمميـ وانجازاتيـ ،كما
توفر الدافعية واالستعداد النفسي ،وثقة المتعمـ في قدرتو عمى النجاح؛ مما يزيد مف
فاعميتو الذاتية ،وىذا ما أكدتو نتائج دراسات (الشامي والمعجب وعبدالعزيز1.81 ،؛
Martin,2008؛ Stevens,2004؛ .)Hwang,2003
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 oتصميم التَّعلُّم المدمج وتنفيذه:
تعد عممية تصميـ التَّعمُّـ المدمج مف أىـ عوامؿ ضماف الوصوؿ الشامؿ إلى التعميـ

الجيد ،حيث يتطمب ذلؾ تصاميـ مبتكرة لبيئات التَّعمُّـ (.)Santikarn&Wichadee,2018
ىذا باإلضافة إلى أف التَّعمُّـ المدمج ال يعتمد عمى نظرية تعمـ معينة؛ بؿ ىو مزيج مف

نظريات التَّعمُّـ المختمفة (البنائية ،والمعرفية ،واالجتماعية ،واالتصاؿ)...؛ وذلؾ لمتكيؼ مع
متطمبات المتعمميف ،وتحقيؽ األىداؼ التعميمية المختمفة ،وبيئات التَّعمُّـ ومواردىا المتنوعة؛

لذلؾ يتعيف عمى مصممي التعميـ  -وبخاصة مف يتعامموف مع البرامج والمساقات التي تطرح
جزئيا -أف يقيموا التقنية وأدوات التَّعمُّـ اإللكتروني مف حيث قيمتيا
كميا أو ِّ
مف خالؿ اإلنترنت ِّ
وامكانياتيا في العممية التعميمية (.)Ashbaugh,2013

وقد حدد آدمز وآخروف  )2009) Adams,et.alأربعة مبادئ رئيسة لتصميـ التعميـ
المختص بالتعمـ المدمج  ،وىي:
 دمج عناصر التدريس عمى اإلنترنت بالتدريس الصفي :أي االستفادة القصوى مف بيئتيالتَّعمُّـ (التقميدي واالفتراضي).

 oتوظيؼ واستخداـ مبتكر لمتقنية في إطار العممية التعميمية؛ مف أجؿ غاية تصب في خدمة
األىداؼ التعميمية بطريقة مالئمة.
 oالتقييـ المستمر مف خالؿ المتابعة المستمرة لمخرجات التعميـ ونواتجو.

أنماط التَّعمُّـ المدمج  :Modelsالتَّعمُّـ المدمج ىو نمط حديث مف أنماط التَّعمُّـ؛ وبالرغـ مف
ذلؾ فيناؾ أربعة نماذج شائعة مف أنماط التَّعمُّـ المدمج وىي (الشرماف:)1.85 ،

 .8النموذج المرف ) :)Flex Modelوي قصد بو أف يكوف استخداـ اإلنترنت داخؿ قاعة
المحاضرة ،حيث يعمؿ الطمبة عمى الحاسوب بشكؿ منفرد أو ضمف مجموعات ،ويقوـ

المعمـ بمتابعة التَّعمُّـ والتدخؿ عند الحاجة لذلؾ.

 .1النموذج االنتقائي ( : (A La Carte Modelلمطالب الحرية في تسجيؿ مادة أو أكثر
مف المواد التي يدرسيا عف طريؼ اإلنترنت ،بينما يدرس المواد األخرى بالطريقة

التقميدية ،ويذكر بيرسف أف الدمج في التَّعمُّـ المدمج يمكف أف يكوف عمى مستوييف ( ,
:)Bersin 2004
 الدمج عمى مستوى التخصص ،وىو ما يطبؽ في النموذج االنتقائي.- 8512 -
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 -الدمج عمى مستوى المادة الواحدة ،وىو ما يطبؽ في بقية النماذج األخرى.

 .4النموذج االفتراضي المحسف ( : (Enriched Virtual Modelجاء ليحسف التَّعمُّـ
اإللكتروني االفتراضي ،مف خالؿ إعطاء الطمبة فرصة لمقاءات التقميدية التي يفتقر إلييا

التَّعمُّـ اإللكتروني عف بعد ،حيث تقسـ أوقات الطمبة بيف الحضور الفعمي إلى المؤسسة
إلكترونيا.
التعميمية والتَّعمُّـ
ِّ

 .3نموذج التناوب ( :)Rotation Modelيعتمد عمى توزيع التَّعمُّـ عمى محطات ينتقؿ
بينيا الطالب ،وقد تطور مف ىذا النموذج أربعة نماذج فرعية تشكمت منو ،وىي:

أيضا بتدوير الغرفة
 oالتناوب عمى محطات التَّعمُّـ ( :)Learning Stationsوتسمى ً
الصفية ،حيث ينتقؿ الطمبة ضمف ىذا التجوؿ إلى محطات تعمـ مخطط ليا مسبقًا،
وواحدة عمى األقؿ تكوف عبر اإلنترنت ،أما المحطات األخرى فتشمؿ نشاطات مختمفة

مثؿ :مجموعات النقاش ،ومجموعات لتنفيذ المشاريع (.)Staker&Horn,2013
 oالتناوب الفردي ( :)Individual Rotationوضمف ىذا النموذج ينتقؿ الطالب بيف

محطات التَّعمُّـ بشكؿ منفرد وليس بالضرورة مع مجموعتو ،وضمف الجدوؿ والوقت

المخطط لو مسبقًا.

 oالتناوب عمى المختبرات ( :)lab Rotationفي ىذا النموذج ينتقؿ الطمبة بيف مواقع
مختمفة ضمف المؤسسة التعميمية ،وقد يكوف مختبر الحاسوب أو مختبر العموـ حسب
الجدوؿ والزمف المخطط لو مسبقًا (الشرماف.)1.85 ،

 oالتعمـ المعكوس ( :)Flipped Learningوىو أف جزًءا مف التَّعمُّـ يكوف مف خالؿ
اإلنترنت ،عف طريؽ نقؿ المحتوى التعميمي بالطرؽ المتاحة عبر اإلنترنت ،ويكوف وسيمة
لتوصيؿ المحتوى التعميمي إلى الطمبة.

وقد قسـ بيشوب وفيمجر ( )Bishop &Verleger,2013التَّعمُّـ المعكوس إلى نمطيف مف

التَّعمُّـ:

 التَّعمُّـ الذاتي المبني عمى استخداـ التقنية خارج القاعة الدراسية (استخداـ أدوات التَّعمُّـاإللكترونية المتنوعة).
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 التفاعؿ النشط المتمثؿ باألنشطة الصفية التي صمميا األستاذ ،وخصص الوقت المناسبليا في بداية المحاضرة ألسئمة الطمبة ،التي يتـ مف خالليا التأكد مف أف الطمبة اطمعوا
عمى المادة الدراسية المطموبة ،وقاموا باألنشطة قبؿ المحاضرة ،ودونوا المالحظات .
كما حددت دراسة جونسوف ورنر )2012) Johnson&Rennerمستويات التعمـ
المعكوس بطريقة متتابعة ،وىي :التوضيح ،والتوسيع ،والتطبيؽ ،والممارسة ،حيث يتـ
المستوياف األوؿ والثاني في المنزؿ ،بينما يتـ المستوياف الثالث والرابع في القاعة الدراسية.
وعند الربط بيف التَّعمُّـ المعكوس وتصنيؼ بموـ المعدؿ لممجاؿ المعرفي؛ فيتبيف أف الطمبة

يقوموف بالمستويات المعرفية الدنيا حسب التصنيؼ (التذكر واالستيعاب) خارج المحاضرة ،بينما
يتـ االستفادة مف وقت المحاضرة لمستويات المعرفة العميا ،بما في ذلؾ :التطبيؽ والتحميؿ
والتركيب واإلبداع؛ إذ يتمقوف الدعـ مف زمالئيـ ومعممييـ في أثناء ذلؾ (شرماف.)1.85 ،
ومما سبؽ مف عرض لمنماذج األربعة لمتعمـ المدمج؛ نستخمص أف ىذا التنوع في

أنماط التَّعمُّـ قد يزيد مف الخيارات لدى األفراد والمؤسسات التعميمية لكي تقدـ ما ىو مناسب،
وسيعتمد البحث الحالي عمى نموذج التناوب ( ،)Rotation Modelبعد مؤامتو لطبيعة

شيوعا ،كما سيعتمد
الدراسة وأىدافيا؛ حيث يعد ىذا النموذج أكثر نماذج التَّعمُّـ المدمج
ً
البحث عمى أحد نماذجو األربعة الفرعية ،وىو التعمـ المعكوس وأنماط التَّعمُّـ المرتبطة بيا،
وسيتـ التطرؽ إليو في إجراءات البحث.

 تقنيات التعليم المستخدمة في التَّعلُّم المدمج:مف أىـ مزايا نمط التَّعمُّـ المدمج؛ إتاحة المجاؿ الستخداـ ما ىو متوفر مف التقنية،
وبما يناسب الطمبة والموقؼ التعميمي والمادة التعميمية ،وتتوافر العديد مف األدوات التي يمكف

أف تستخدـ في التَّعمُّـ المدمج ،ويمكف تقسيـ التقنيات المستخدمة في التَّعمُّـ المدمج إلى
صنفيف (شرماف:)1.85 ،
وجيا لوجو)،
ًا
تدريسا
 مباشر (متزامف  :)Synchronousوقد تضمنتمباشر ( ً
ً
والمحاضرات المباشرة عبر اإلنترنت ،وأنظمة تشاركية ،وأنظمة الدعـ اإللكتروني.
 وغير مباشر (غير متزامف  :)Asynchronousويشتمؿ عمى البرامج التعميمية مفخالؿ :منصة البالؾ بورد ،وأفالـ يوتيوب ،وكتب ،وعروض تقديمية ،وتدريبات وميمات
مرتبطة بالمحاضرات ،ونشرات ومواد ووثائؽ مساعدة.
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أهم األدوات التقنية في التَّعلُّم المدمج:
مف أىـ األدوات التقنية الشائع استخداميا في التَّعمُّـ المدمج  ،وذات الصمة بالبحث
الحالي (المبارؾ1.81 ،؛ الشرماف1.85 ،؛ :)Mcloughlin,2005

 -نظـ إدارة التَّعمُّـ (:)Learning Management System, LMS

توفر نظـ إدارة التَّعمُّـ بيئة متكاممة لمتعمـ ،وتسمح بدمج أنظمة أخرى؛ مما يسمح

بتوفر خبرات تعميمية متكاممة ،مسؤولة عف إدارة العممية التعميمية اإللكترونية عبر اإلنترنت
أو الشبكة المحمية ،ومف ىذه األنظمة :نظاـ البالؾ بورد ،وىو نظاـ إدارة تعمـ المعمومات
ومتابعة الطمبة ،ومراقبة كفاءة العممية التعميمية في المؤسسة التعميمية ،وىو نظاـ قائـ عمى
الموضوع ،يسمح لمطالب بالوصوؿ إلى المقرر الدراسي في أي زماف أو مكاف ،سواء داخؿ
القاعة الدراسية أو خارجيا ،كما أنو يؤمف لمطالب أدوات متنوعة؛ لالطالع عمى محتوى
المقرر ،والتفاعؿ معو بعدة طرؽ ،وامكانية التواصؿ مع أستاذ المقرر وبقية الطمبة المسجميف
فيو بوسائؿ إلكترونية متعددة).)Saudi Electronic University ,2014
ولنظاـ إدارة التَّعمُّـ اإللكتروني (البالؾ بورد) ثالثة أنماط أساسية ،ىي:

 oالتَّعمُّـ اإللكتروني الكامؿ :وىو نظاـ تفاعمي لمتعميـ عف بعد يقدـ لممتعمـ وفقًا لمطمب،
ويعتمد عمى بيئة إلكترونية رقمية متكاممة ،تستيدؼ بناء المقررات وتوصيميا بواسطة
الشبكات اإللكترونية واإلرشاد والتوجيو وتنظيـ االختبارات.

 oالتَّعمُّـ اإللكتروني المدمج :وىو نقطة اتصاؿ بيف التعميـ التقميدي واإللكتروني ،وال بد أف
يخطط لو بدقة ،ويتضمف تصميـ المحتوى التعميمي لو أربعة عناصر أساسية ،وىي:
محتوى التَّعمُّـ ،والعمميات ،وطرؽ التَّعمُّـ ،والتقويـ.

وجيا لوجو في قاعات
 oالتَّعمُّـ اإللكتروني الداعـ :ويكوف فيو حضور محاضرات المقرر
ً
المحاضرات ،باإلضافة الستخداـ أدوات وبيئة التَّعمُّـ اإللكتروني المتاحة لممعمـ؛ لدعـ
عممية التَّعمُّـ مف خالؿ نظاـ إدارة التَّعمُّـ البالؾ بورد.

وفي ىذا اإلطار تناوؿ عدد مف الدراسات أثر أنظمة إدارة التَّعمُّـ في عدد مف المتغيرات

كدراسات( :صبري وآخريف1.1.،؛ المبارؾ1.81 ،؛ Al-Otaibi,2017؛ أبو جمبة،

 ،)1.82التي أظيرت نتائجيا وجود أثر أل نظمة إدارة التَّعمُّـ في االختبار التحصيمي ،واالتجاه
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نحو نظاـ إدارة التَّعمُّـ وميارات التفكير اإلبداعي ،واالتجاه اإليجابي نحو مادة األحياء وتنمية
ميارات تصميـ وانشاء مواقع الويب.
 المنتديات :تعطي المنتديات فرصة لممشاركيف بالنقاش وتبادؿ األفكار والمعمومات؛ حيثإ ف طبيعة البيئة التفاعمية التشاركية التي توفرىا المنتديات عمى اإلنترنت؛ تتيح المجاؿ
لمطمبة باالستفادة مف المعمومات التي قدميا اآلخروف ،وتتوفر المنتديات في نظاـ البالؾ
بابا لمحوار بيف المشاركيف في المنتدي ،الذي يمكف أف
بورد  -وبشكؿ رسمي -كما تفتح ً
يفتح الباب أماـ قضايا أخرى يتـ معالجتيا والتطرؽ إلييا.
 شبكات التواصؿ االجتماعي :تعد شبكات التواصؿ االجتماعي مف أكثر األدوات التييستخدميا الطمبة؛ ولذا يمكف توظيؼ ىذه األدوات في التَّعمُّـ المدمج ،وتعرؼ بأنيا:

مواقع ويب تقدـ مجموعة مف الخدمات لممستخدميف مثؿ :المحادثة الفورية ،والرسائؿ
الخاصة ،والبريد اإللكتروني ،والفيديو ،والتدويف ،ومشاركة الممفات ،وغيرىا مف الخدمات
التي أحدثت تغيرات كبيرة في كيفية االتصاؿ والمشاركة بيف األشخاص والمجتمعات
وتبادؿ المعمومات (عصاـ .)1.8. ،وتعد شبكة تويتر أعمى قائمة شبكات التواصؿ
االجتماعي ،حيث ترتبط بالتدوينات المصغرة ،ويمكف مشاركة الصور والفيديوىات القصيرة
والروابط اإللكترونية واستخداـ الوسـ (الياشتاؽ) لممشاركة ،ويمكف متابعة الحسابات
المفضمة لمستخدميف آخريف والتعميؽ عمى مشاركتيـ ،كما يمكف المشاركة باستطالعات
رأي واستفسارات ،وتمقي اإلجابة مف الخبراء أو األصدقاء (الحازمي وآخروف.)8338،
وقد توصمت دراسة الجابرة ( )1.85إلى أف معظـ طالبات قسـ المكتبات بجامعة األميرة
نورة يستخدمف وسائؿ التواصؿ في التعميـ كوسيمة أساسية ،تساعده عمى التحصيؿ
الدراسي .كما توصمت دراسة ممو ( )1.81إلى وجود دور لمواقع التواصؿ االجتماعي
(موقع الفايسبوؾ) في تطبيؽ التعميـ المدمج ونجاحو في التعميـ الجامعي.
 محاضرات اإلنترنت :وىي محاضرات إلكترونية محوسبة تقدـ مف خالؿ اإلنترنت ،وقدتكوف متزامنة أو غير متزامنة .وقد أكدت دراسة إيريماف  )9002( moataEarEفعالية

وجيا لوجو ،وأوصت بضرورة تطوير نظاـ التعميـ المدمج في
بيئات التَّعمُّـ عبر اإلنترنت ً
المدراس والجامعات بتركيا.
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 التقييـ واالختبارات عف طريؽ اإلنترنت :تستخدـ األدوات والتقنيات في تقييـ تحصيؿالطمبة وتقدميـ في المقرر ،وقد أشار مكموليف  )2005( Mcloughlinإلى ميزتيف
أساسيتيف فيما يتعمؽ بالتقييـ مف خالؿ اإلنترنت ،وىما :توفير العديد مف المجاالت التي
يمكف أف يظير فييا الطالب تعممو وتقديـ التغذية الراجعة إليو ،ومساىمة الكثير مف
األدوات المتوافرة عبر اإلنترنت بتسييؿ الوصوؿ إلى الزمالء والمصادر ،وعدد كبير مف
المياـ والنشاطات التي تمارس ضمف مواقؼ اجتماعية.
 البريد اإللكتروني :مف األدوات الشائعة لمتواصؿ مع الطالب عف بعد ،وتتيح ىذه األداةالمجاؿ لمتابعة تعمـ الطمبة ،واعطائيـ واجبات وتغذية راجعة ،وارساؿ مرفقات المقرر،
وىي ميزة في نظاـ البالؾ بورد.
 العروض التقديمية :تستخدـ في المقاءات المباشرة بيف األستاذ والطمبة ،حيث تشرحموضوعات المقرر مف خالؿ شرائح معدة مسبقًا ،ويمكف لمطمبة عرضيا كممخص لما
غالبا ىذه العروض عمى نظاـ البالؾ بورد.
درس في التَّعمُّـ المعكوس ،كما ترفع ً

 -الياتؼ المحموؿ :أصبح العديد مف اليواتؼ الذكية اآلف حواسيب محمولة فييا الكثير

مف اإلمكانيات والقدرات ،فيناؾ تطبيؽ لنظاـ التَّعمُّـ البالؾ بورد في اليواتؼ المحمولة؛
مما يتيح لمطمبة فتح النظاـ في أي وقت لمتعمـ ،كما أف ىناؾ الواتس أب والتميجراـ؛

حيث يمكف تكويف مجموعات لمطمبة ،ودعـ التَّعمُّـ مف خالؿ ىذه التطبيقات.

وقد استفادت الباحثة مف تعدد األدوات التقنية المستخدمة في التَّعمُّـ المدمج في

تصميـ النموذج التعميمي لمبحث الحالي ،حيث تمبي تمؾ األدوات التقنية وأنماط التَّعمُّـ السابؽ
ذكرىا لمتعمـ المدمج و حاجات الطالب؛ لتنمية ميارات اإلبداع ،وزيادة فعالية الذات في
تصميـ التعميـ.

منهجية البحث:
التجريبي في تنفيذ البحث الحالي ،وينتمي البحث إلى فئة
منهج البحث :استخدـ المنيج
ُّ

التصميمات شبو التجريبية )(Quazi –Experimental Design؛ حيث ستخضع
المجموعة التجريبية لممعالجة التجريبية باستخداـ النموذج المقترح ،القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج

 ،وستدرس المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة في التدريس؛ لمعرفة أثر المتغير المستقؿ
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(النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج) عمى المتغيريف التابعيف (تنمية اإلبداع ،وفعالية
الذات في تصميـ التعميـ) لدى طالبات الدراسات العميا.

عينة البحث:

تكونت عينة البحث مف طالبات مرحمة الدكتوراه (المستوى الثاني) ،الالتي

يدرسف مقرر تصميـ التدريس بقسـ مناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية ،واختيرت العينة

قصديا ،وعددىـ ( )34طالبة ،يدرسف مقرر تصميـ التدريس ،وقد اختيرت إحدى ُّ
الشعب لتدرس
ِّ
باستخداـ النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج  ،وبمغ عددىا ( )18طالبة ،أما ُّ
الشعبة

الثانية فدرست بالطريقة المعتادة في التدريس ،وبمغ عددىا ( )11طالبة.

إجراءات البحث:
أولًا :تحديد مهارات اإلبداع الالزمة لطالبات الدراسات العليا لتصميم التعليم بشكل
إبداعي:
ولإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث ،حددت الباحثة مواصفات ميارات اإلبداع
في تصميـ التعميـ ،مف خالؿ:
 oتحديد اليدؼ :وىو تحديد ميارات اإلبداع الالزمة لطمبة الدراسات العميا في قسـ المناىج وطرؽ
التدريس؛ لتصميـ المنتجات التعميمية والمتطمبة في مقرر تصميـ التدريس ،وقد تمثمت في
الميارات الخمس الرئيسة اآلتية :الطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،والتوسع ،والحساسية لممشكالت.
 oمصادر اشتقاؽ الميارات :تـ اشتقاؽ ميارات اإلبداع الرئيسة في تصميـ التعميـ
وتوصيفيا مف عدة مصادر ،مف أىميا :اإلطار النظري لمبحث ،والدراسات السابقة وما
توصمت إليو مف نتائج ،وبخاصة المرتبطة باإلبداع ،مثؿ :اختبارات تورنس
( )Torrance,1966واختبارات جيمفورد ( ،)Guilford,1967وعدد مف الدراسات مثؿ:
(جرواف1.84 ،؛ زيتوف8311 ،؛ الكناني ،)1..5،كما تـ االطالع عمى خصائص
مرحمة الدكتوراه ،ومتطمبات المؤىالت الوطنية في تمؾ المرحمة.
 oكتابة توصيؼ لميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ :وضع وصؼ لكؿ ميارة مف الميارات
الخمس الالزمة لمصممي التعميـ بعد مؤامتيا ،وتطبيقيا عمى تصميـ المنتجات التعميمية ،مف
خالؿ االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة في ميارات اإلبداع وتصميـ التعميـ كدراسات
(برواف وقريف1.82 ،؛ Molenda,2003؛ زيتوف1..4،؛.) Merrill,2002
 oضبط الميارات :عرضت الميارات وتوصيفيا في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف
المتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس؛ لتحديد مدى أىميتيا ومناسبتيا لتصميـ
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منتجات تعميمية ،وابداء الرأي حوؿ الصياغة وارتباطيا بالميارة الرئيسة .وتـ تعديؿ وحذؼ
بعض مواصفات الميارات ،واضافة وتعديؿ صياغة بعض تمؾ المواصفات.
 oالصورة النيائية لمميارات :بعد إجراء التعديالت؛ وصمت ميارات اإلبداع في تصميـ
التعميـ ،الالزمة لطالبات الدراسات العميا (عينة البحث) إلى صورتيا النيائية ،وشممت
خمس ميارات رئيسة ،كؿ ميارة رئيسة ليا مواصفات وميارات فرعية مرتبطة بيا،
ويوضح الجدوؿ رقـ ( )8وصؼ ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ:
رذٔل سلى ()0
ٔصف نًٓبساث اإلبذاع ف ٙتصًٛى انتؼهٛى.
يٕاصفبتٓب

يٓبساث اإلبذاع
ف ٙتصًٛى انتؼهٛى
ُٚعًٍ انًصًى ف ٙانًُتذ انتؼه ًٙٛانؼذٚذ يٍ األفكبس انًالئًت نهبٛئت انٕالؼٛت أٔ
انطاللت
انًٕظٕع (يخم :تٕظٛحبثٔ ,يفبْٛى ٔيببدئ َظشٚتٔ ,أيخهت) ,كًب ٚتعًٍ
يؼبنزت أكبش ػذد يًكٍ يٍ يتغٛشاث انؼًهٛت انتؼهًٛٛتٔ ,تٕظٛف ػذد يٍ َظشٚبث
انتؼهٛى ٔانتَّؼهُّىٔ ,ال ٚمتصش ػهٗ يذخم ٔاحذ فمػٚٔ ,شاػ ٙيشاحم انتصًٛى انؼبيت
ٔخطٕاتٓب.
ُٚمذو انًصًى ف ٙانًُتذ انتؼه ًٙٛأفكبسا ٔحهٕل لببهت نهتطبٛكٔ ,يتُٕػت نهًٕظٕع أٔ
انًشَٔت
انًشكهت ,كًب أٌ خطٕاتّ ٔإرشاءاتّ ٔاظحت ٔيحذدة ٔلببهت نهمٛبطًٚٔ ,كٍ تُبٔنٓب
بطشق ٔأعبنٛب يختهفت ,يغ إيكبَٛت تؼذٚهٓب ف ٙأ٘ يشحهت يٍ يشاحم انتصًٛى,
ًٔٚكٍ تؼًًٓٛب ٔتطبٛمٓب ف ٙيختهف بٛئبث انتَّؼهُّى.
ٚعٛف انًصًى نهًُتذ انتؼه ًٙٛأفكبسا ٔحهٕال راث فبئذة َفؼٛت ٔرذٚذة غٛش
األصبنت
يأنٕفتٚٔ ,مذو يغبًْت فشٚذة لذ تتعًٍ ْذفب أٔ تحمٛك َٕاتذ لذ تحغٍ يٍ
فؼبنٛت انؼًهٛت انتؼهًٛت ٔكفبءتٓب بطشٚمت يٕظٕػٛت ٔػًهٛت غٛش يكشسة.
ٚؼتًذ انًصًى ف ٙانًُتذ انتؼه ًٙٛػهٗ يزًٕػت يتُٕػت يٍ انًصبدس ٔانذساعبث
انتفبصٛم أٔ
ٔانبحٕث ٔٔعبئم االتصبل ٔانخبشاثٚٔ ,شتًم انًُتذ انتؼه ًٙٛػهٗ رًٛغ انؼًهٛبث
انتٕعغ
ٔانؼاللبث ف ٙانؼًهٛت انتؼهًٛٛت ٔٚفغشْبٚٔ ,عٛف كزنك تفبصٛم دلٛمت ٔإظبفبث
رذٚذة نهًُتذ انتؼهٚٔ ,ًٙٛشعى يخططب يغبمب إلرشاءاتّ ,تحتٕ٘ ػهٗ ػذد يٍ
األشكبل (دائشٚت -خطٛت -يشبغ -يغتطٛم -يتمبغغ -ربيغ)ٔ ,انشيٕص انت ٙتتُبعب
يغ َٕػٛت ْزِ انؼاللبث ٔيكَٕبث انًُٕرد.
ُٚؼبنذ انًصًى ف ٙانًُتذ انتؼه ًٙٛيشكالث تؼهًٛٛت أٔ َٕاح ٙانمصٕس ف ٙبؼط
انحغبعٛت
انًُبرد انتذسٚغٛت انًؼشٔفتٔ ,بطشٚمت ػًهٛت َظبيٛت لبئًت ػهٗ خطٕاث حم
نهًشكالث
انًشكالث ,كًب لذ ٚتُبأ ببنًشكالث انتؼهًٛٛت بُبء ػهٗ يؼطٛبث يؼُٛتُٚٔ ,غٓى فٙ
إٚزبد انحهٕل انًُبعبت نٓبٚٔ ,ؼٛذ تكٕ ٍٚتصًٛى انًُتذ انتؼهًٙٛ؛ بًب ٚزؼهّ يتغمب
ٔيُغزًب يغ رًٛغ يكَٕبتّ دٌٔ تُبلط أٔ تؼبسضٚٔ .تفك يغ انحبربث
انًغتمبهٛت نهتؼهٛى ,أٔ يؼبنزت رٕاَب لصٕس يؼُٛت.

وبذلؾ يكوف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث.
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ثانيًا :إعداد نموذج مقترح قائم على التَّعلُّم المدمج ؛ لتنمية مهارات اإلبداع
وفعالية الذات في تصميم التعليم.
لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث ،تـ االطالع عمى عدد مف الدراسات
المرتبطة بنماذج التدريس الشائعة ،ومنيا :النموذج العاـ لتصميـ التعميـ ( ،)ADDIEوقد
اقترحت الباحثة مراحؿ النموذج بشكؿ يوائـ متطمبات تصميـ التعميـ ،ويسمح بدمج
االستراتيجيات واألساليب التي تساعد عمى تنمية ميارات اإلبداع وفعالية الذات كما وردت في
اإلطار النظري لمبحث ،مثؿ :المبادئ الرئيسة لتصميـ التعميـ المختص بالتعمـ المدمج
( ،)Adams,et.al,2009وتبني األسموب المسترسؿ (،)Program Flow approach
الذي تـ تناولو في اإلطار النظري لبيرسيف ( ،)Bersin ,2004وفيما يمي تفصيؿ لتمؾ
المراحؿ وتطبيقاتيا في البحث الحالي:

المرحلة األولى :التحليل

( :)Analysisحممت احتياجات الطالبات وخصائصيف مف

خالؿ مقابالت ومناقشات معيف عف خبراتيف ومنتجاتيف التعميمية السابقة ،خاصة أنيف في
مرحمة الدكتوراه ،ولدييف خبرات سابقة في تصميـ المنتجات التعميمية ،ودافعية واستعداد
لمتعمـ واإلبداع ،وتحميؿ محتوى مقرر تصميـ التدريس ،والميارات اإلبداعية لتصميـ منتجات

تعميمية مبدعة ،وتحديد األىداؼ التعميمية لممقرر ،وتحميؿ إمكانات بيئة التَّعمُّـ؛ حيث تـ ربط

طالبات المجموعة التجريبية بنظاـ إدارة التَّعمُّـ ،والتأكد مف توفر اإلمكانات المادية والميارات
الالزمة في استخداـ البالؾ بورد ،وشبكات التواصؿ االجتماعي (تويتر) ،وتـ التأكيد عمى
الطالبات بإنشاء حسابات عمى تويتر؛ الستخداميا في تعميـ المقرر وتعممو .كما تـ التأكد مف

قدراتيف عمى استخداـ نظاـ إدارة التَّعمُّـ (البالؾ بورد) ،أما الطالبات الالتي لـ يستخدمف نظاـ
البالؾ بورد؛ فقد زودف بفيديوىات تعميمية لشرح كيفية استخدامو والتفاعؿ معو.

المرحلة الثانية :التصميم واإلنتاج

( : (production& Designتركز ىذه

المرحمة عمى وصؼ اإلجراءات واألساليب التي تتعمؽ بكيفية تنفيذ عمميتي التعميـ والتَّعمُّـ،
حيث حدد ما يمي:

 مخرجات التَّعمُّـ لكؿ محاضرة ،وتحديد المحتوى التعميمي الذي تضمف ( )85محاضرة ،و()35ساعة تدريسية ،اشتممت عمى الموضوعات التالية :مفيوـ تصميـ التدريس ،وقواعد تصميـ
التدريس الفصمي واإللكتروني ،والتدريس عف بعد ،والمراحؿ العامة والخطوات التفصيمية
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لتصميـ التدريس (التحميؿ ،واالستراتيجيات ،والتقويـ) ،ونماذج تصميـ التدريس األجنبية
والعربية ،وأىـ النظريات التي يشتؽ منيا تصميـ التدريس ،ثـ الجانب التطبيقي لممقرر
ويطبؽ فييا نماذج التصميـ ومراحمو وخطواتو وطرؽ تقويمو عمى تصميـ الوحدات
التدريسية ،والبرامج التعميمية ،والمقررات الدراسية ،وخطط التدريس ،والبرمجيات التعميمية،
أخير تحديد المنتج التعميمي المستيدؼ في البحث ،وىو نموذج تدريسي إبداعي ،اختير
و ًا
نظر لمالءمتو في إظيار الطالقة الفكرية ،والمرونة وتنوع األفكار.
كعينة لممنتج التعميمي؛ ًا

 -تحديد مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ،اختيرت إحدى شعب المستوى الثاني لمرحمة

الدكتوراه مجموعة تجريبية ،واختيرت ُّ
الشعبة األخرى مجموعة ضابطة ،ودرست المجموعة

التجريبية مف قبؿ الباحثة ،أما المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة المعتادة في التدريس
مف قبؿ أحد أعضاء ىيئة التدريس ،عمى أف يكوف ىناؾ ناتج تعميمي لممجموعتيف التجريبية
والضابطة ،وىو النموذج التدريسي؛ حتى يطب ؽ مقياس التقدير لميارات اإلبداع في التصميـ
بعديا عمى المجموعتيف.
تطبيقًا ِّ

 تصميـ الميمات التعميمية والتكميفات المساندة لممقرر لممجموعة التجريبية؛ بوصفيا أساليبتقويـ بنائي لممقرر ،كما تـ إنشاء المدونات والمشاركات في لوحة النقاش ،إضافة إلى
العروض التقديمية ،وتحديد المواقع اإللكترونية والفيديوىات التعميمية الالزمة ،وانشاء حساب
عمى تويتر لممقرر ،وتكويف مجموعات عمى الواتس أب.

 تصميـ خطوات التدريس المعتمد عمى النموذج المقترح ،القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج  ،باالعتمادعمى األسموب المسترسؿ ( ،)Program Flow approachالذي وضحو بيرسف ( Bersin
 .),2004وتتـ عممية التدريس بشكؿ تتابعي ،فيتـ تقسيـ المقرر إلى موضوعات دراسية
متتابعة ،بحيث تبنى كؿ وحدة عمى ما يسبقيا ،ويتـ تدعيمو بأدوات إلكترونية مختمفة،
وتدرس بعض األجزاء بشكؿ مباشر ،وبعضيا اآلخر يدرس مف خالؿ اإلنترنت ،وفي نياية
المقرر أو الدراسة سيكوف ىناؾ اختبارات وأساليب تقويـ؛ لمتأكد مف مدى تحقؽ األىداؼ،

والشكؿ رقـ ( )8يوضح المراحؿ الرئيسة في تصميـ النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ
المدمج في البحث الحالي ،وسيتـ شرحيا بالتفصيؿ الحقًا بمرحمة التنفيذ.
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• التعلم المعكوس
•( فردي  -توضيح
• وتوسع)

•تقييم الخبراء ،تقييم األقران -
تقييم أستاذ المقرر

دراسة

ذاتية

تدريس
مباشر
•التدريس في القاعة
•الدراسية (مجموعة  -تطبيق
وممارسة-التعلم باألمثلة)

التقويم
البنائي
تدريس
غير
مباشر

• التعلم من خالل البالك بورد
وشبكات التواصل االجتماعي

شكم (ًَٕ :)0رد انشٔٚخ ٙنهتذسٚظ انمبئى ػهٗ انتَّؼهُّى انًذيذ.

المرحلة الثالثة :مرحلة التنفيذ

( :(Implementationتشير ىذه المرحمة إلى

التطبيؽ الفعمي لمتجربة ،وفيما يمي توضيح تفصيمي لخطوات التدريس وفقًا لمنموذج المقترح
القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج:
أوًال :الدراسة الذاتية (فردي) :تركز عمى مستويات التَّعمُّـ المعكوس بطريقة متتابعة:

التوضيح -التوسع -التطبيؽ -الممارسة ( ،)johnson&Renner,2012وسيتـ تطبيؽ
المستوياف األوؿ والثاني في المنزؿ ،والثالث والرابع في القاعة الدراسية ،حيث تقوـ جميع

نظريا لتصميـ المنتج التعميمي ،واختيار
الطالبات بإعداد ممخص مفاىيمي موجز بوصفو
أساسا ِّ
ً
أمثمة لمنتجات تعميمية بوصفيا تطبيقًا ألسموب التَّعمُّـ باألمثمة المرتبطة بالموضوع (التَّعمُّـ

العكسي) ،وباالستعانة بالمصادر والمراجع المرسمة مف خالؿ البالؾ بورد ،وباستخداـ أسموب
التقصي واالكتشاؼ .وكذلؾ تخصيص مجموعة ثنائية مف طالبتيف لكؿ موضوع مف موضوعات
المقرر ،تعداف دراسة تفصيمية لمموضوع وشرح ألمثمة تطبيقية مف الدراسات السابقة مرتبطة

بكيفية تصميـ المنتج التعميمي قبؿ الحضور لممحاضرة .وتسمى ىذه المجموعة بالخبراء وتتغير
مع كؿ مفردة ،وىي تطبيؽ ألسموب تمثيؿ األدوار والخبرات البديمة ،وترسؿ الدراسات الذاتية
لمطالبات ولمجموعة الخبراء ألستاذة المقرر؛ لالطالع عمييا وتقييميا قبؿ العرض.
ثانيا :التدريس المباشر (في مجموعة) :يتـ مف خالؿ المقاء المباشر في القاعات الدراسية
ً
عرض شفيي مف قبؿ مجموعة الخبراء لألسس النظرية لمموضوع ،وعرض الممخص المفاىيمي
المختصر (الدراسة الذاتية) المقدـ مف كؿ طالبة ،ثـ طرح نقاش وحوار ووجيات النظر المختمفة
بيف أستاذة المقرر والطالبات؛ لدعـ محتوى الموضوع وتعميقو ،وترسيخ األفكار الجيدة التي
توصؿ إلييا مف خالؿ العصؼ الذىني ،وتطبيؽ مستوى (التطبيؽ ،والممارسة) لمتعمـ المعكوس،
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بالتركيز عمى شرح تفصيمي ألمثمة تطبيقية مف الدراسات السابقة عف المنتج التعميمي المرتبط
بموضوع المفردة (استراتيجية التعميـ باألمثمة) ،ثـ إعداد خريطة عمؿ في نياية المحاضرة لكيفية
تصميـ المنتج التعميمي وتنفيذه ،وعرض معايير تقييـ المنتج؛ لالستفادة منو في تجويد إعداده.
ثالثًا :التدريس غير المباشر (في مجموعة وبشكؿ فردي) :يتـ التدريب مف خالؿ

نظاـ البالؾ بورد في الفصوؿ االفتراضية ومنتدى المناقشة عمى التصميـ اإلبداعي عبر

األنشطة اإللكترونية ،حيث يتـ تبادؿ الخبرات التربوية واآلراء والنقاش عف كيفية تصميـ
المنتج التعميمي بشكؿ إبداعي ،وتتولى مجموعة الخبراء مف الطالبات النقاش والتقييـ المبدئي
لممنتج التعميمي ،بناء عمى المعايير المرسمة ساب ًقا عمى البالؾ بورد ،مع توفير المراجع
مرجعا
والعروض التقديمية في البالؾ بورد ،وانشاء ىاشتاؽ بعنواف الموضوع؛ ليكوف
ً

لممناقشة ،واالستفادة مف المختصيف والميتميف في تصميـ التعميـ ،كما يتـ إرساؿ استطالع
رأي كتغريدة في تويتر لممعمميف والمختصيف حوؿ أىـ التحديات المرتبطة بتصميـ المنتجات
التعميمية؛ مما يساعد عمى التعرؼ عمى نواحي القصور في النماذج التدريسية المعروفة
والحديثة.
ابعا :التقويـ البنائي :يتـ في ىذه المرحمة التقويـ البنائي لممنتجات التعميمية ،مف
رً
خالؿ إعداد معايير لكؿ منتج تعميمي ،تعده الطالبات في مجموعة الخبراء بإشراؼ أستاذة
المقرر ،وقد خصص لكؿ موضوع خبيرتاف مف الطالبات؛ لتجويد المنتجات واعطاء تغذية
راجعة لمطالبات بناء عمى تمؾ المعايير المرتبطة بالمنتج واإلبداع ،وتستخدـ الممارسات
التأممية لمتقييـ مثؿ :التقييـ الذاتي وتقييـ األقراف لمراحؿ تصميـ المنتج التعميمي ،وتقديـ
تغذية راجعة لزميالتيف ،وتقييـ مف قبؿ أستاذة المقرر ،ويتـ ذلؾ عبر مقياس التقدير ،ووضع
أكثر مف محاولة في تسميـ التكميؼ بنظاـ البالؾ بورد؛ حتى يصؿ المنتج إلى مستوى مناسب
لإلبداع.

المرحلة الرابعة :التقويم

( :)Evaluationتقويـ المنتجات التعميمية النيائية

باستخداـ مقاييس التقدير ،وتحميؿ االستجابات واآلراء والردود عف موضوعات النقاش في
منتدى الحوار بموحة المناقشة ،واألفكار األولية المطروحة في الفصوؿ االفتراضية ،وفي
تغريدات تويتر المرتبطة بموضوعات تصميـ المنتجات والتحديات والحموؿ واألفكار المبتكرة،
إلى جانب تقييـ ممفات اإلنجاز .ويكوف التقويـ الختامي بتطبيؽ أدوات البحث ،وىي مقياس
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وبعديا عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وتطبيؽ
قبميا
ِّ
فعالية الذات في تصميـ التعميـ ِّ

بعديا فقط بعد تطبيؽ الدراسة عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة .ويتخمؿ
مقياس التقدير ِّ
تمؾ المراحؿ مراجعة وتعديؿ وتغذية راجعة.

وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمبحث ،ويبيف الشكؿ ( )1نموذج تصميـ التعميـ

المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج  ،مف إعداد الباحثة.

شكم (ًَٕ )9رد انشٔٚخ ٙانًمتشس نتصًٛى انتؼهٛى انمبئى ػهٗ انتَّؼهُّى انًذيذ.
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أدوات البحث:
تكونت أدوات البحث مف مقياس تقدير ميارات اإلبداع ،ومقياس فعالية الذات في
تصميـ التعميـ ،وفيما يمي وصؼ إلجراءات بناء أدوات البحث:

أولًا :مقياس تقدير  rubricلمهارات اإلبداع في تصميم

التعليم:

رغـ تعدد البحوث والدراسات في مجاؿ اإلبداع؛ إال أف قياس درجة اإلبداع في تصميـ
اىتماما مف الباحثيف والمختصيف– في حدود عمـ الباحثة -وذلؾ بعد البحث
التعميـ لـ يمؽ
ً
في الدراسات العربية واألجنبية ،حيث استخدـ معظميا مقاييس جاىزة ،كمقياس توارنس
دافعا إلعداد ىذا المقياس؛ لتحديد درجة
لإلبداع وغيرىا مف المقاييس المقننة ،ولعؿ ىذا كاف ً
اإلبداع في المنتجات التعميمية ،التي قد توجو االىتماـ البحثي في المستقبؿ ليذا المتغير،
ونقؿ اإلبداع إلى مجاؿ اإلنتاج التعميمي التربوي .ويتطمب تقويـ تصميـ المنتجات التعميمية
استخداـ أسموب تقويـ األداء ،الذي يتحدد بمكونيف رئيسيف ،وىما:
تعميميا كتصميـ
نتاجا
 ميمة األداء :يمكف أف تكوف سمسمة مف األنشطة ،أو تكوفِّ
ً
نموذج تدريسي  -كما ىو في البحث الحالي -حيث يركز تقويـ الميمة األدائية عمى
خصائص المنتج النيائي.
 تقدير األداء :وىي محكات الحكـ عمى جودة األداء أو المنتج ،وتصاغ في عبارات وصفيةتفصيمية توضح طبيعة األداء ،أو توصيؼ لميارات اإلبداع التي تظير عمى المنتج
التعميمي؛ لنسترشد بو في الحكـ عمى أداء الطالبات (أبو عالـ .)1..3 ،ومقياس
التقدير في البحث الحالي يقصد بو" :أداة تقدير تشتمؿ عمى ميارات اإلبداع الالزمة
لتصميـ منتجات تعميمية مبدعة ،وكذلؾ مستويات متدرجة لميارات اإلبداع مف مستوى
متقدـ إلى مستوى غير مرض".
وبناء عمى ما سبؽ؛ بني مقياس تقدير لقياس ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ لدى
طالبات الدراسات العميا ،مف خالؿ الخطوات التالية:
 تحديد فئات المقياس ،وىي ميارات اإلبداع الالزمة لتصميـ المنتجات التعميمية لدىطالبات الدراسات العميا  ،والمتطمبة في مقرر تصميـ التدريس ،وقد تمثمت في الميارات
الخمس اآلتية :الطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،والتوسع ،والحساسية لممشكالت.
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 وضع وصؼ لكؿ ميارة مف الميارات الخمس الالزمة لمصممي التعميـ ،بعد مؤامتياوتطبيقيا عمى تصميـ المنتجات التعميمية ،كما سبؽ اإلجابة عنيا في السؤاؿ األوؿ مف
البحث ،وعرضيا في الجدوؿ (.)8
 بناء نظاـ متدرج  ،بوضع أوصاؼ لمفئات األخرى بناء عمى الفئة العميا (المتقدـ) ،وينبغي أفتنعكس عمى الفئات الالحقة (ماىر -أساسي – غير مرض) ،وتتدرج مف خالؿ التفصيؿ
والعمؽ  ،ويمكف استخداميا لتقدير مدى تحقؽ ميارات اإلبداع في تصميـ المنتجات التعميمية.
 إعداد الصورة األولية لمقياس التقدير في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الخطوات السابقة،حيث روعي في الصياغة بدء العبارات بالفعؿ المضارع -حتى تسيؿ عمميات التقييـ-
ودقة صياغة العبارات ،وتحديد العبارات ،بحيث تركز عمى سموؾ محدد يمكف مالحظتو.
 تحكيـ الصورة األولية لمقياس التقدير بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف فيالتخصص؛ لمتأكد مف صدؽ المقياس ،ومناسبة صياغة عباراتو ،وقد حذفت بعض
العبارات ،وأضيفت عبارات أخرى ؛ ومف ثـ الوصوؿ إلى الصورة النيائية لمقياس التقدير.
 تحديد تدرج مقياس التقدير إلى أربعة مستويات لألداء ،وىي :مستوى متقدـ حيث يحقؽالمنتج التعميمي جميع مؤشرات الميارة ،بواقع ( )3درجات ،ومستوى ماىر يحقؽ المنتج
التعميمي معظـ مؤشرات الميارة بواقع ( )4درجات ،ومستوى أساسي يحقؽ الحد األدنى
والمقبوؿ مف مؤشرات الميارة بواقع درجتيف ،ومستوى غير مرض  -وىو الضعيؼ الذي
يحقؽ عدد قميؿ مف مؤشرات الميارة أو الذي ال يحقؽ المنتج التعميمي ِّأيا مف مؤشرات

الميارة -بواقع درجة واحدة.

 تحديد المنتجات التعميمية التي ستصمـ وتقيـ مف خالؿ مقياس التقدير ،وىي :النماذجالتدريسية المتطمبة في مقرر تصميـ التدريس ،وسيتـ تقييـ النماذج التدريسية المصممة
لممجموعتيف التجريبية والضابطة.
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صدق مقياس التقدير وثباته:
حسب صدؽ مقياس التقدير  rubricوثباتو بأكثر مف طريقة؛ لمتأكد مف سالمة عبارات
المقياس ،حيث حسب ثبات مقياس التقدير بالطرؽ اآلتية:
رذٔل ()9
يؼبيالث حببث ٔصذق يمٛبط تمذٚش يٓبساث اإلبذاع ف ٙتصًٛى انًُتزبث انتؼهًٛٛت (ٌ=.)29
انتٕعغ انحغبعٛت يٓبساث
األصبنت
انًشَٔت
انطاللت
انطشٚمت
نهًشكالث اإلبذاع
**0..2 **0..2 **0.20 **0..2 **0..2 **0.20
حببث انتمذٚشاث بٍٛ
انًمذستٍٛ
0.290
0.200 0.290 0...9
0..2. 0.200
يؼبيم حببث أنفب
نـكشَٔببخ
0..0
0..9 **0.29 **0..2 **0...
يؼبيم استببغ انًٓبسة
ببنذسرت انكهٛت نهًمٛبط
** دال إحصبئٛب ػُذ يغتٕٖ (.)0.00

وبقراءة بيانات الجدوؿ بشيء مف التفصيؿ؛ يتضح أف:
 ثبات التقديرات بيف المقدريف أو المحمميف :إليجاد ثبات تقديرات المقدريف أو المحمميف؛ تـاختيار مقدريف (الباحثة وباحثة مساعدة)؛ لتقييـ المنتجات التعميمية (نماذج التدريس)
وفؽ مقياس التقدير؛ ومف ثـ التحقؽ مف ثبات تقديرات المقدريف ،بإيجاد معامؿ ارتباط
بيرسوف بيف التقديرات عمى جميع ميارات اإلبداع في مقياس التقدير .وجاءت نتيجة
حساب معامؿ االرتباط ( ،)..15وىي دالة إحصائيِّا (عند مستوى )...8؛ مما يدؿ عمى
ارتفاع ثبات التقدير عمى جميع ميارات اإلبداع في تصميـ المنتجات التعميمية.
 ثبات االتفاؽ بطريقة معامؿ ألفا لػكرونباخ :حسب ثبات المقياس باستخداـ معامؿ ألفالػكرونباخ ،الذي يستخدـ عندما يكوف تقدير مفردات أداة القياس (( )...،4 ،1 ،8حسف،
 .)1.82وقد جاءت نتيجة حساب معامؿ الثبات ( ،)..118وىي قيمة مرتفعة؛ مما يدؿ
عمى ثبات مقياس ميارات اإلبداع في تصميـ المنتجات التعميمية.

حساب الصدق لمقياس التقدير:

 حسب الصدؽ الظاىري لعبارات المقياس ،بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف والتعديؿوفؽ مالحظاتيـ ،كما حسب الصدؽ الداخمي بطريقتيف ،وىما:
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 حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ ميارة مف الميارات والدرجة الكمية لمقياس التقدير،وىي دالة إحصائيِّا (عند مستوى )...8؛ مما يدؿ عمى صدؽ مقياس ميارات اإلبداع في
تصميـ المنتجات التعميمية.
ولتسييؿ تفسير البيانات حسبت حدود االستجابات األربع ،بحيث إف عدد االستجابات
=  :3أي أف ( ..25 = 3 ÷ 4 = 3 ÷)8-3والجدوؿ التالي يوضح حدود االستجابات:
رذٔل ()2
حذٔد االعتزبببث انًغتخذيت ف ٙيمٛبط انتمذٚش  rubricببنبحج انحبن.ٙ
انحذٔد
االعتزببت
انحذٔد
االعتزببت
 ≤ 2.92يغتٕٖ يتمذو ( 9يغتٕٖ أعبع ≤ 0.22 )ٙيغتٕٖ أعبع<ٙ
( 2يغتٕٖ
9.20
≤2
يتمذو)
 ≤ 0غٛش ُيشض < 0.22
( 0يغتٕٖ غٛش
 ≤ 9.20يغتٕٖ يبْش<
( 2يغتٕٖ
ُيشض)
2.92
يبْش)

ثانيًا :مقياس فعالية الذات في تصميم التعليم:
تـ بناء المقياس وفقًا لمخطوات اآلتية:

 تحديد ىدؼ المقياس :قياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ. محتوى المقياس وأبعاده :حدد محتوى المقياس وأبعاده باالطالع عمى األدب التربوي حوؿىذا الموضوع ودراسات تصميـ المقاييس (خريبة1.81 ،؛ خميفة وكيشار1.81 ،؛
 .)Abbott, 2010كما اعتمدت الباحثة عمى الصعوبات والمشكالت التي تواجو طالبات
الدراسات العميا في أثناء تصميميف المنتجات التعميمية ،مف خالؿ مقابمة عينة مف
الطالبات؛ وبناء عمى ذلؾ تشك ؿ المقياس مف األبعاد المرتبطة بمراحؿ تصميـ التعميـ،
وىي :التحميؿ -اإلنتاج والتنفيذ – التقويـ.
 حساب صدؽ فعالية الذات وثباتيا:طبؽ المقياس عمى عينة البحث االستطالعية المكونة مف ( )41طالبة ،وحسبت
معامالت الثبات والصدؽ كما يمي:
 حساب ثبات مقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ:حسب ثبات عبارات مقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ بطريقتيف ،وىما:
نظر ألف الدرجات عمى عبارات ىذا المقياس تمتد مف ( 8إلى )5؛ فقد حسب معامؿ
األولىً :ا
ألفا لػكرونباخ  Alpha-Cronbachلكؿ محور رئيس (بعدد عبارات كؿ محور) ،وفي كؿ
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مرة ت حذؼ درجات إحدى العبارات مف الدرجة الكمية لممحور الرئيس ،وحساب معامالت
االرتباط بيف درجات العبارة بالدرجات الكمية لممحور الرئيس الذي تقيسو.
الثانية :حساب الثبات الكمي لمقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ بطريقتيف ،وىما :معامؿ
ألفا لػكرونباخ ،وطريقة التجزئة النصفية لػسبيرماف/براوف .Spearman-Brown
 صدؽ مقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ:قيس الصدؽ الظاىري لممقياس بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف؛ لمتأكد مف مدى
مالء مة العبارات لقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ ،ومدى وضوح العبارات وسالمة
صياغتيا ،وتـ التعديؿ في ضوء مالحظاتيـ.
 صدؽ االتساؽ الداخمي لمعبارات :حسب الصدؽ الداخمي لمقياس فعالية الذات في تصميـالتعميـ ،عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة العبارة ،والدرجة الكمية لممحور
الرئيس الذي تقيسو (في حالة حذؼ درجة العبارة مف الدرجة الكمية لممقياس) ،باعتبار

أف بقية عبارات المقياس مح ّّؾ لمعبارة.

 صدؽ االتساؽ الداخمي لممحاور الرئيسة :تـ التحقؽ مف صدؽ المحاور الرئيسة بحسابمعامؿ ارتباط المحور الرئيس بالدرجة الكمية لممقياس ،والجدوالف التالياف يوضحاف
معامالت ثبات مقياس فعالية الذات وصدقيا في تصميـ التعميـ:
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رذٔل ()2
يؼبيالث حببث ٔصذق ػببساث يمٛبط فؼبنٛت انزاث ف ٙتصًٛى انتؼهٛى (ٌ = .)29
انًحٕس انشئٛظ

انؼببسة

يؼبيم أنفب نـ كشَٔببخ

يؼبيم االستببغ( 0حببث)

انتحهٛم

0
9

0.2.0
0.22.

**0.20
**0.20

يؼبيم االستببغ9
(صذق)
*0.22
*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

.
2
00
00
09

0.222
0.220
0.202
0.200
0.00.

**0.02
**0.22
**0.00
**0.22
**0.00

**0.22
**0.02
**0.22
*0.22
**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
02

0.200
0.022

*0.29
**0.20

*0.22
*0.20

0.
02

0.002
0.022

**0.29
**0.29

**0.02
*0.22

90

0..92

**0.00

**0.2.

90

0..02

**0.22

**0.02

يؼبيم أنفب انؼبو
نهًحٕس=
0.2.2

االعتشاتٛزٛبث
يؼبيم أنفب انؼبو
نهًحٕس=
0.202

انتمٕٚى

يؼبيم أنفب انؼبو
**0.02
**0.22
0..02
99
نهًحٕس=
**0.22
**0..2
0..02
92
0..22
**0.29
**0.2.
0..02
92
**0.2.
**0.02
0..20
92
*0.20
**0.22
0..20
90
**0.02
**0.20
0..02
92
يؼبيم االستببغ (( )0حببث) = يؼبيم استببغ انؼببسة ببنذسرت انكهٛت نهًحٕس انشئٛظ ف ٙحبنت ٔرٕد دسرت انؼببسة
ظًٍ انذسرت انكهٛت نهًحٕس.
يؼبيم االستببغ (( )9صذق) = يؼبيم استببغ انؼببسة ببنذسرت انكهٛت نهًحٕس انشئٛظ ف ٙحبنت حزف دسرت
انؼببسة يٍ انذسرت انكهٛت نهًحٕس.
* دال ػُذ يغتٕٖ ( ** .)0.02دال ػُذ يغتٕٖ (.)0.00
*دال ػُذ يغتٕٖ ( ** .)0.02دال ػُذ يغتٕٖ (.)0.00
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 أف جميع معامالت ألفا لػكرونباخ لكؿ محور رئيس في حالة غياب أي عبارة مف عباراتو؛ أقؿمف أو يساوي معامؿ ألفا لممحور ككؿ في حالة وجود جميع عباراتو :أي أف تدخؿ أي عبارة
ال يؤدي إلى انخفاض معامؿ الثبات الكمي لممحور الرئيس؛ ويشير ىذا إلى أف كؿ عبارة
تسيـ بدرجة معقولة في الثبات الكمي لممحور الرئيس الذي تقيسو (حسف.)582 ،1.82 ،
 أف جميع معامالت االرتباط لمصدؽ والثبات بيف درجة كؿ عبارة ،والدرجة الكمية لممحورالرئيس الذي تقيسو (في حالة وجود درجة العبارة ضمف الدرجة الكمية لممحور)؛ دالة
إحصائيِّا عند مستوى ( )...8أو ()...5؛ مما يدؿ عمى صدؽ واتساؽ داخمي وثبات
لجميع عبارات مقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ.
و
0
9
2

رذٔل ()2
يؼبيالث حببث ٔصذق يحبٔس يمٛبط فؼبنٛت انزاث ف ٙتصًٛى انتؼهٛى.
يؼبيم انخببث بطشٚمت االستببغ ببنذسرت انكهٛت نهًمٛبط
يؼبيم أنفب
انًحٕس انشئٛظ
نـكشَٔببخ
انتزضئت انُصفٛت نـ يؼبيم االستببغ يغتٕٖ انذالنت
عٛبشيبٌ/بشأٌ
0.00
0.29
0..20
0.2.2
انتحهٛم
0.00
0.22
0.229
0.202
االعتشاتٛزٛبث
0.00
0..2
0..2.
0..22
انتمٕٚى
0.202
0.202
انًمٛبط ككم

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 أف معامالت ثبات المحاور الرئيسة والثبات الكمي لممقياس بطريقتي (معامؿ ألفا لػكرونباخ،وطريقة التجزئة النصفية لػسبيرماف/براوف) ( )..185 ،..1.4عمى التوالي مرتفعة ،وأف
معامالت ارتباط المحاور الرئيسة بالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيِّا عند مستوى
()...8؛ مما يدؿ عمى صدؽ المحاور الرئيسة وثباتيا والثبات الكمي لمقياس فعالية الذات.
مف اإلجراءات السابقة؛ أمكف التأكد مف ثبات مقياس فعالية الذات وصدقو في تصميـ
التعميـ  ،فأقصى درجة يمكف أف تحصؿ عمييا الطالبات عمى جميع عبارات المقياس ىي
( ،)845وتشير إلى ارتفاع فعالية الذات؛ بينما ( )12ىي أقؿ درجة ،وتشير إلى انخفاض
لدييف .وفي ضوء ذلؾ؛ تكونت الصورة النيائية لمقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ مف
( )12عبارة تقيس ثالثة محاور رئيسة لفعالية الذات في تصميـ التعميـ ،وتكوف االستجابة
بدا -ينطبؽ بدرجة قميمة -ينطبؽ بدرجة متوسطة-
عمى مقياس متدرج خماسي (ال ينطبؽ أ ً
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تماما) ،ويوضح الجدوؿ ( )2عدد عبارات المحاور الرئيسة
ينطبؽ بدرجة كبيرة -ينطبؽ
ً
والفرعية لممقياس:
رذٔل ()0
ػببساث انًحبٔس انشئٛغت ٔانفشػٛت نًمٛبط فؼبنٛت انزاث ف ٙتصًٛى انتؼهٛى.
َٕػٛت انؼببساث
أسلى انؼببساث
ػذد
انًحبٔس انفشػٛت
ػذد
انًحبٔس
انؼببساث
انؼببساث
انشئٛغت
 2ػببساث عبنبت
يٍ  0إنٗ 2
2
تحهٛم االحتٛبربث
00
انتحهٛم
 0ػببساث
يٍ  2إنٗ 2
2
تحهٛم انًًٓت
يٕربت
يٍ  .إنٗ 00
2
تحهٛم انًتؼهًٍٛ
يٍ  00إنٗ  2 09ػببساث عبنبت
9
تحذٚذ األْذاف
2
اإلَتبد ٔانتُفٛز
 2ػببساث
يٍ  02إنٗ 00
2
تُظٛى انؼًهٛت
يٕربت
انتؼهًٛٛت
يٍ  02إنٗ 02
2
بٛئت انتَّؼهُّى
ٔاألَشطت
يٍ  90إنٗ  2 90ػببساث عبنبت
9
تمٕٚى إَزبص انًتؼهى
.
انتمٕٚى
 2ػببساث
يٍ  99إنٗ 92
0
تمٕٚى انًُتذ
يٕربت
 09ػببسة عبنبت
92
 .يحبٔس فشػٛت
92
انًزًٕع
 02ػببسة
يٕربت

التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث:
تـ التحق ؽ مف تجانس المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي لمقياس
فعالية الذات في التصميـ التعميمي ،وذلؾ باستخداـ اختبار (ت)  T-testلمعينتيف
المستقمتيف ،وكانت النتائج كما بالجدوؿ اآلتي:
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رذٔل ()2
َتبئذ اختببس (ث) نذالنت انفشق ب ٍٛيتٕعط ٙدسربث انًزًٕػت ٍٛانتزشٚبٛت ٔانعببطت ف( ٙفؼبنٛت
انزاث ف ٙتصًٛى انتؼهٛى) ف ٙانتطبٛك انمبه ٙنذٖ غبنببث انذكتٕساِ.
لًٛت (ث)
انًزًٕػت انعببطت
انًزًٕػت انتزشٚبٛت
ٔدالنتٓب
ٌ = 99
ٌ = 90
انًحبٔس
انًحبٔس
انفشػٛت
انشئٛغت
انًتٕعػ االَحشاف انًتٕعػ االَحشا
ف
انًؼٛبس٘
انًؼٛبس
٘
 0.02 9.92غٛش دانت
00..9
0.20
09.20
تحهٛم
االحتٛبربث
انتحهٛم
 0.00 9.92غٛش دانت
..20
0.29
..00
تحهٛم انًًٓت
 0.22 9.20غٛش دانت
..0.
0.22
2..0
تحهٛم
انًتؼهًٍٛ
 0.00 2.00غٛش دانت
9..20
0.90
9..22
انتحهٛم ككم
 0.02 0.02غٛش دانت
2.92
0.99
2.02
تحذٚذ
االعتشاتٛزٛبث
األْذاف
 0.20 9.29غٛش دانت
09.20
0.02
تُظٛى انؼًهٛت 09.92
انتؼهًٛٛت
 0.22 0.29غٛش دانت
..92
0.99
2.22
بٛئت انتَّؼهُّى
ٔاألَشطت
 0.02 9.2.غٛش دانت
92.22
0.02
92.92
االعتشاتٛزٛب
ث ككم
 0.9. 0.22غٛش دانت
2.92
0.29
2.00
تمٕٚى إَزبص
انًتؼهى
انتمٕٚى
 0.20 9.20غٛش دانت
0..20
0..2
تمٕٚى انًُتذ 0..20
 0.09 9.20غٛش دانت
90.22
9.00
90.20
انتمٕٚى ككم
 0.20 ..0.غٛش دانت
22.0.
9.22
انذسرت انكهٛت 22.29
نهًمٛبط

يتضح مف الجدوؿ السابؽ؛ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيِّا بيف متوسطي درجات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في جميع المحاور الفرعية والمحاور الرئيسة ،والدرجة
الكمية لمقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات الدراسات العميا؛ ويشير ىذا إلى
أف المجموعتيف التجريبية والضابطة متجانستاف (أو متكافئتاف) في مقياس فعالية الذات في
تصميـ التعميـ بالتطبيؽ القبمي؛ إال أنو تعذر التحقؽ مف تجانس المجموعتيف التجريبية
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والضابطة في مقياس التقدير لميارات اإلبداع في التصميـ التعميمي؛ لعدـ وجود منتجات
تعميمية لعينة البحث الحالي.

األساليب اإلحصائية:

استخدـ اختبار (ت)  T-testلمعينتيف المستقمتيف؛ لحساب داللة الفروؽ بيف

مجموعتي البحث ،واختبار مربع إيتا Eta Square؛ لدراسة حجـ تأثير التَّعمُّـ المدمج
والمعكوس ،الذي يتـ الحكـ عميو بحيث (حسف:)1.82 ،
 مربع إيتا =...8؛ يقابؿ حجـ تأثير (ضعيؼ)  ،مربع إيتا = ...51؛ يقابؿ حجـ تأثير(متوسط)  ،مربع إيتا = ..841؛ يقابؿ حجـ تأثير (كبير)  ،مربع إيتا = ..141؛ يقابؿ
حجـ تأثير (كبير جدِّا).

عرض نتائج البحث ،ومناقشتها ،وتفسيرها:
لمتحقؽ مف فروض البحث ،استخدـ اختبار (ت)  T-testلمعينتيف المستقمتيف؛ لحساب
داللة الفروؽ بيف مجموعتي البحث ،واختبار مربع إيتا  Eta Squareلدراسة حجـ تأثير

النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج والمعكوس.

أوًال :التحقؽ مف الفرض األوؿ مف فروض البحث ،الذي ينص عمى :يوجد فرؽ داؿ إحصائيِّا
عند مستوى ( ،)...8≤Αبيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة
في التطبيؽ البعدي لمقياس تقدير ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ لصالح المجموعة
التجريبية  ،ويوضح الجدوؿ اآلتي نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات مقياس التقدير
لميارات اإلبداع في التصميـ التعميمي:
رذٔل ().
َتبئذ اختببس (ث) نذالنت انفشق ب ٍٛيتٕعط ٙدسربث انًزًٕػت ٍٛانتزشٚبٛت ٔانعببطت ف ٙيمٛبط تمذٚش
يٓبساث اإلبذاع ف ٙتصًٛى انتؼهٛى ببنتطبٛك انبؼذ٘ ٔيشبغ إٚتب.
يشبغ إٚتب
لًٛت (ث)
انًزًٕػت انعببطت
انًزًٕػت انتزشٚبٛت
η2
ٔدالنتٓب
يٓبساث اإلبذاع
انًتٕعػ االَحشاف انًتٕعػ االَحشاف
انًؼٛبس٘
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
0.0022
**..02
0.20
9.22
0.9.
2.22
انذسرت انكهٛت نًمٛبط
انتمذٚش
** دال إحصبئٛب ػُذ يغتٕٖ (.)0.00
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 أف قيمة (ت) دالة إحصائيِّا (عند مستوى داللة <  ).0.5لمقياس ميارات اإلبداع في
التصميـ التعميمي الكمي؛ مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي
درجات طالبات المجموعتيف (التجريبية والضابطة) في مقياس التقدير لميارات اإلبداع في
تصميـ التعميـ الكمي؛ لصالح المجموعة التجريبية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لكمييما
عمى التوالي ()1055 -4052؛ وبذلؾ يمكف قبوؿ الفرض األوؿ مف فروض البحث.
 كما تشير النتائج إلى أف جميع ميارات اإلبداع (الطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،والتوسع،
متقدما ،وحصمت عمى
والحساسية لممشكالت) في المجموعة التجريبية؛ احتمت مستوى
ً
متوسط درجات عمى التوالي ،)4.41 ،4.22 ،4.28 ،4.44 ،4.22( :بينما احتمت
المجموعة الضابطة عمى المستوى األساسي في ميارة الطالقة والتي حصمت عمى متوسط
درجات ( ،)1.35بينما بقية الميارات احتمت في المجموعة الضابطة متوسط درجات عمى
المستوى الماىر ( .)1.55 ،1.5. ،1.23 ،1.51وقد يعود السبب في نتيجة
المجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة المعتادة وكانت النتائج جيدة (مستوى ماىر)
إلى أف المقرر ييدؼ إلى التدريب عمى تصميـ التعميـ ،ويتناوؿ المحتوى العممي نفسو؛
لذلؾ كاف ىناؾ تطبيؽ عمى تصميـ نماذج تدريسية؛ مما أدى إلى حصوليف عمى
مستوى ماىر ،بالرغـ أف معظـ المنتجات التعميمية المقدمة مف المجموعة الضابطة ركزت
عمى تطوير النماذج التدريسية الشائع استخداميا؛ وىذا ما يفسر أف ميارة الطالقة
حصمت عمى مستوى أساسي في المجموعة الضابطة  ،ولـ تصؿ نتائجيا إلى المستوى
المتقدـ كما في المجموعة التجريبية ،وكاف لمنموذج المقترح أثر كبير في كيفية تصميـ
المنتجات التعميمية بشكؿ إبداعي ،سواء كاف ذلؾ في التدريس المباشر أو غير المباشر.
 تشير قيـ مربع إيتا  -التي امتدت مف )..44.2( :إلى ( -)..2822إلى أف النموذج
المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج ؛ لو تأثير ذو حجـ كبير جدِّا في تنمية جميع ميارات

أيضا
اإلبداع بتصميـ التعميـ لدى طالبات المجموعة التجريبية ،كما تشير قيـ مربع إيتا ً

سبا امتدت مف%44..2 :
إلى أف النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج ؛ يفسر ن ً
إلى  %28.22مف التبايف في درجات جميع ميارات اإلبداع لمقياس تقدير ميارات
اإلبداع ب تصميـ التعميـ لدى طالبات المجموعة التجريبية ،عند مقارنتيف بطالبات
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المجموعة الضابطة ،وىي درجات كبيرة جدِّا مف التبايف؛ مما يشير إلى أف النموذج

المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج لو حجـ تأثير كبير جدِّا في تنمية جميع ميارات اإلبداع
بتصميـ المنتجات التعميمية لدى طالبات المجموعة التجريبية.

ويمكف تفسير النتائج اإليجابية التي حصمت عمييا المجموعة التجريبية ،المرتبطة

بميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ ،بعد التدريس باستخداـ النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ
المدمج بما يمي:

 التَّعمُّـ وفقًا لمنموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج :حيث استخدـ نموذج مقترح قائـ عمى
التَّ ُّ
عمـ المدمج في تدريس مقرر تصميـ التدريس؛ حيث أف عممية التصميـ مف أىـ عوامؿ

ضماف التعميـ الجيد والفعاؿ ،حيث يتطمب ذلؾ تصاميـ مبتكرة لبيئات التَّعمُّـ
( .)Santikarn&Wichadee,2018وقد بني التصميـ بشكؿ يوائـ متطمبات تنمية
ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ ،مف خالؿ دمج االستراتيجيات واألساليب التي تساعد عمى

تنمية ميارات اإلبداع ،كاستراتيجية التَّعمُّـ باألمثمة والنشاطات العممية المفتوحة والخبرات
البديمة ،وتـ تنظيـ أنماط التَّعمُّـ المختمفة (مباشر وغير مباشر) بشكؿ يناسب طبيعة كؿ ميمة

تعميمية ،ويناسب االحتياجات الفردية لمطالبات ،وكانت الميمة الفردية المرتبطة بالتوضيح
والتفسير في الدراسة الذاتية لنمط التَّعمُّـ المعكوس ،والتدريب والممارسة والتطبيؽ في

الميمات الجماعية بالتَّعمُّـ المباشر ،والربط بيف الميارة المكتسبة والمواقؼ العممية في التَّعمُّـ

مف خالؿ اإلنترنت ،وتحفيز أسموب التَّعمُّـ التعاوني (الميارات االجتماعية) ،وتقسيـ المياـ
عمى مجموعات؛ مما يسيـ في تبادؿ األفكار وتنمية ميارات اإلبداع ،وقد أبدت طالبات
المجموعة التجريبية إعجابيف بالطريقة ،ومدى استفادتيف منيا ،وقد اتضح ىذا في أثناء
الحوار بينيف وبيف الباحثة وتأمالتيف المكتوبة في ممفات اإلنجاز.

وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة دروزة ( ،)1.8.التي أكدت أف ممارسة ميارات

تصميـ التعميـ مف خالؿ التعميـ والتدريب؛ تزيد مف دافعية الطالب نحو التَّعمُّـ ،كما
تنعكس بشكؿ مباشر في ممارستيـ لعمميات تطوير المقررات الدراسية (عياد1.8. ،؛
صوفي وآخروف ،)1..1،وتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة عبدالعزيز ( )1.81في أثر

التَّعمُّـ المدمج عمى تنمية المجاؿ المياري ،كما تتفؽ مع دراسات( :سعد1.1. ،؛
Kalyuzhnaya,2018؛ الجميمي والسماؾ1.83 ،؛ ،) ,2009 utt & gW ,uaL
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التي تؤكد أىمية استخداـ أساليب مختمفة ومتنوعة لتنمية ميارات اإلبداع ،كما تؤكد تمؾ
النتائج ما جاء في دراستي (بيزر1.83 ،؛  )Costa,2008عف أىمية الفيـ العميؽ

لممحتوى؛ لتنمية ميارات اإلبداع ،الذي ظير في الدراسة الذاتية بالتَّعمُّـ المعكوس .كما
تتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة (عقؿ وخميس ،)1.81 ،عف تأثير البيئة التعميمية
اإللكترونية في تنمية ميارات تصميـ التعميـ.

 نظـ إدارة التَّعمُّـ (البالؾ بورد) وشبكات التواصؿ االجتماعي :حيث ساىمت في تنمية ميارات
اإلبداع؛ بتوفير فرص لمنقاش والحوار اإليجابي في التدريس مف خالؿ اإلنترنت ،وساىمت
في تنمية ميارات التَّعمُّـ الذاتي واتقاف الطالبات لميارات اإلبداع ،كما أكدت تمؾ النتائج دراسة

أبي جمبة ( ،)1.82حوؿ األثر اإليجابي لنظـ إدارة التَّعمُّـ في تنمية ميارات التفكير

اإلبداعي ،وتتفؽ تمؾ النتائج المرتبطة بفعالية التدريس المدمج ،القائـ عمى نظاـ إدارة التَّعمُّـ
اإللكتروني البالؾ بورد مع دراستي (المبارؾ1.81 ،؛ ،)Al-Otaibi,2017كما اتفقت مع
دارسة (صبري وآخريف )1.1.،ألثر التَّعمُّـ المعكوس في تنمية ميارات تصميـ التعميـ .وكاف
ىناؾ تفاعؿ إيجابي بيف عضو ىيئة التدريس والطالب عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
مرجعا لممناقشة،
(تويتر) ،خاصة مف خالؿ إنشاء ىاشتاؽ بعنواف الموضوع؛ ليكوف
ً
واالستفادة مف المختصيف والميتميف في تصميـ التعميـ ،وأكدت تمؾ النتائج دراستا (ممو،
1.81؛ الجابر.)1.85 ،
 توفير أساليب تقويـ متعددة في التصميـ التعميمي المقترح بالبحث :توجد العديد مف
األنشطة والميمات التفاعمية واإللكترونية ،التي ساعدت عمى تنمية ميارات اإلبداع في
التصميـ التعميمي ،والوصوؿ إلى مستوى متقدـ ،كما أعطي الطالبات الوقت الكافي في
أثناء التدريب واإلنتاج مف المتابعة المستمرة ،والتشجيع عمى إنياء الميمات بصورة
أفضؿ ،واتاحة الفرصة عمى البالؾ بورد؛ لتقديـ المنتج التعميمي أكثر مف مرة؛ مما
ساعدىف عمى إتقاف الميارات ،وىذا ما أكدتو دراسات( :البداح والشريدة1.1. ،؛
شكوكاني ،)1..1 ،التي أكدت أىمية استخداـ عدد مف األدوات والتقنيات في تقييـ
تحصيؿ

الطمبة

وتقدميـ

في

المقرر،

كما

أكدت

تمؾ

النتائج

مكموليف

( ،)Mcloughlin,2005حيث أشارت إلى أىمية توفير العديد مف األنشطة والمجاالت،

8288

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

التي يمكف أف يظير فييا الطالب تعممو ،وتقديـ التغذية الراجعة لو؛ بما يسيـ في تحسيف
اسعا أماـ النقاشات والتحميالت النقدية.
العممية التعميمية ومخرجاتيا ،وبما يفتح المجاؿ و ً
 الدمج بيف عدد مف االستراتيجيات واألساليب في التَّعمُّـ المدمج :مف العوامؿ األساسية
التي ساىمت في حصوؿ المجموعة التجريبية عمى مستوى متقدـ في ميارات اإلبداع
بتصميـ التعميـ ،وقد أكد عدد مف الدراسات مثؿ( :الفالح1.81 ،؛ الشكعة)1.82 ،

تفوؽ التَّعمُّـ المدمج عمى التَّعمُّـ المعكوس عند مقارنة أثرىما في العممية التعميمية؛ لذلؾ
يمكف إرجاع نتيجة البحث إلى أف تبني نموذج التناوب في البحث ،الذي دمج في
التصميـ التعميمي المقترح؛ قد أدى إلى االستفادة مف جميع مزايا نمطي التَّعمُّـ المدمج
والمعكوس ،وتالفي بعض نواحي القصور في تطبيقيما بمعزؿ عف بعضيما بعض.

ثانيا :التحقؽ مف الفرض الثاني مف فروض البحث ،الذي ينص عمى :يوجد فرؽ داؿ
ً .3
إحصائيِّا عند مستوى(،)Α≤ 0.01بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ لصالح
المجموعة التجريبية.
ويوضح الجدوؿ اآلتي نتائج المعالجة اإلحصائية لالستجابات عمى مقياس فاعمية الذات
في التصميـ التعميمي.
رذٔل ()2
يشبغ إٚتب َٔتبئذ اختببس (ث) نذالنت انفشق ب ٍٛيتٕعط ٙدسربث انًزًٕػت ٍٛانتزشٚبٛت ٔانعببطت ف ٙيمٛبط
فؼبنٛت انزاث ف ٙتصًٛى انتؼهٛى ببنتطبٛك انبؼذ٘.
انًزًٕػت انتزشٚبٛت انًزًٕػت انعببطت لًٛت (ث) يشبغ إٚتب
انًحبٔس انفشػٛت
انًحبٔس
η2
ٔدالنتٓب
ٌ = 99
ٌ = 90
انشئٛغت
انًتٕعػ االَحشاف انًتٕعػ االَحشاف
انًؼٛبس٘
انًؼٛبس٘
0.2209 **2.22 9.22 00.0. 0.29 02.09
تحهٛم االحتٛبربث
انتحهٛم
0.222. **2.22 9.9. 09.22 0.99 02.22
تحهٛم انًًٓت
0.2022 **2.92 2.02 00..0 0.0. 02..0
تحهٛم انًتؼهًٍٛ
0.2202 **0.92 2.22 20.00 0.20 22.2.
انتحهٛم ككم
0.222. **2.00 0.02
..92
0.20
2..0
تحذٚذ األْذاف
االعتشاتٛزٛبث تُظٛى انؼًهٛت انتؼهًٛٛت 0.2222 **2.22 9.29 00.20 0.02 02.29
0.2202 **2.02 0.90 02.02 0.99 02.22
بٛئت انتَّؼهُّى ٔاألَشطت
0.22.9 **2..0 2.00 22.22 0.92 22.92
اإلعتشاتٛزٛبث ككم
0.2092 **2..2 0.02
..0.
0..2
2..0
تمٕٚى إَزبص انًتؼهى
انتمٕٚى
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
انذسرت انكهٛت نهًمٛبط 0.0902 **..92 00.9. 000.22 2.22 029..0
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
قيمة (ت) دالة إحصائيِّا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.01لمقياس فاعمية الذات في
التصميـ التعميمي الكمي؛ مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي
درجات طالبات المجموعتيف (التجريبية والضابطة) في مقياس فاعمية الذات الكمي؛ لصالح
المجموعة التجريبية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لكمييما عمى التوالي (-841012
 ،)888055أي أف المجموعتيف التجريبية والضابطة حصمت عمى نسب جيدة تخطت مستوى
الكفاية وىو  ، %1.ومع ذلؾ فإف فقد جاءت متوسطات درجات المجموعة التجريبية في
التحميؿ واالستراتيجيات والتقويـ عمى التوالي ،)41.81 ،33.11 ،31.41( :وىي أعمى مف
المتوسطات الحسابية لممجموعة الضابطة ،التي بمغت عمى التوالي،42.22 ،38( :
 ،)41.22كما يالحظ أنو بعد التحميؿ قد جاء المتوسط الحسابي ( ) 38 ، 31.14
لممجموعة التجريبية والضابطة عمى التوالي  ،أعمى مف المتوسطات الحسابية لألبعاد األخرى
(االستراتيجيات والتقويـ )؛ وقد يرجع ذلؾ إلى أف التحميؿ يعتمد عمى توفر المعمومات
وجمعيا ،وىو يختمؼ عف االستراتيجيات والتقويـ التي تحتاج إلى جيد وابداع مف الطالبة؛
وبذلؾ يمكف قبوؿ الفرض الثاني مف فروض البحث.
 تشير قيـ مربع إيتا  -التي امتدت مف )..4.22( :إلى ( -)..2123إلى أف النموذج
المقترح لو تأثير ذو حجـ كبير جدِّا في تنمية المحاور الفرعية والمحاور الرئيسة ،والدرجة
الكمية لمقياس فعالية الذات في تصميـ التعميـ لدى طالبات المجموعة التجريبية ،كما تشير
نسبا امتدت مف %4..22 :إلى %21.23
قيـ مربع إيتا إلى أف النموذج المقترح يفسر ً
مف التبايف في درجات المحاور الفرعية والرئيسة ،والدرجة الكمية لمقياس فعالية الذات في
تصميـ التعميـ لدى طالبات المجموعة التجريبية ،وىي درجات كبيرة جدِّا مف التبايف المفسر
بواسطة (النموذج المقترح؛ وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث.
ثالثًا :لمتحقؽ مف الفرض الثالث مف فروض البحث ،الذي ينص عمى :توجد عالقة

ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائيِّا عند مستوى ( ،)α ≤ 0.01بيف درجات طالبات
المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس التقدير لميارات اإلبداع ،ومقياس فعالية
الذات في تصميـ التعميـ.
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لمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف ،والجدوؿ اآلتي يوضح النتائج:
رذٔل ()00
يؼبيم استببغ بٛشعٌٕ ب ٍٛفؼبنٛت انزاث ٔيٓبساث اإلبذاع ف ٙتصًٛى انتؼهٛى ػُذ اعتخذاو انتَّؼهُّى
انًذيذ ٔانتَّؼهُّى انًؼكٕط نذٖ انًزًٕػت ٍٛانتزشٚبٛت ٔانعببطت ف ٙانتطبٛك انبؼذ٘.
يٓبساث اإلبذاع ف ٙتصًٛى انتؼهٛى
انبٛبٌ
انًتغٛش
انًزًٕػت
انطاللت انًشَٔت األصبنت انتفبصٛم انحغبعٛت انذسرت
نهًشكالث انكهٛت
0..0 0.20 0.2. 0.22 0.22 0.22
يؼبيم
انًزًٕػت فؼبنٛت انزاث
االستببغ
انتزشٚبٛت ف ٙتصًٛى
انتؼهٛى
0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00
يغتٕٖ
انذالنت

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 وجود ارتباط داؿ إحصائيِّا عند مستوى ( ،)α ≤ 0.01بيف الميارات الفرعية (الطالقة،والمرونة ،واألصالة ،والتفاصيؿ ،والحساسية لممشكالت) ،والدرجة الكمية لميارات اإلبداع
في تصميـ التعميـ بالتطبيؽ البعدي لدى طالبات المجموعة التجريبية ،ودرجات فعالية
الذات في تصميـ التعميـ؛ وبذلؾ يمكف قبوؿ الفرض الثالث مف فروض البحث.
 وتشير نتيجة ىذا الفرض إلى أنو كمما ارتفعت درجات فعالية الذات في تصميـ التعميـعند استخداـ النموذج المقترح؛ ارتفعت الميارات الفرعية (الطالقة ،والمرونة ،واألصالة،
والتفاصيؿ ،والحساسية لممشكالت) ،والدرجة الكمية لميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ
بالتطبيؽ البعدي لدى طالبات المجموعة التجريبية ،وتبرز ىذه النتيجة أىمية معتقدات
الطالبة عف قدرتيا عمى األداء لمياـ معينة ،أو تصميـ منتجات تعميمية إبداعية؛ بغض
النظر عف العوائؽ التي تقابميا ،ففعالية الذات في ىذا البحث ارتبطت بالتنبؤ بإنجازات
الطالبات ،فكمما زات فاعمية الذات لدييف؛ حصمف عمى النتائج المرغوبة ،وىي تصميمات
مبدعة لمنتجات تعميمية تتضمف الطالقة والمرونة في التصميـ ،وتشتمؿ عمى جميع
التفاصيؿ الالزمة لممنتج ،وأصيمة تحؿ مشكمة تعميمية معينة.
 وعمى الرغـ مف عدـ وجود دراسات عربية أو أجنبية تناولت فعالية الذات في تصميـالتعميـ؛ إال أف ىناؾ دراسات اتفقت نتائجيا عمى وجود عالقة بيف فعالية الذات واإلبداع
كدراستي (خريبة1.81 ،؛ النجار ،)1.83 ،التي توصمتا إلى وجود عالقة موجبة دالة
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إحصائيا بيف فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي ،وبيف اإلبداع االنفعالي وفعالية
ِّ
الذات االنفعالية؛ وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث.

ملخص نتائج البحث:

مف خالؿ نتائج البحث الحالي ،الذي تناوؿ أثر نموذج مقترح قائـ عمى التَّعمُّـ المدمج
؛ تـ التوصؿ إلى االستنتاجات اآلتية:
 oأف طالبات الدراسات العميا الالتي تعممف مف خالؿ النموذج المقترح؛ قد نمت لدييف
ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ أعمى مف الطالبات الالتي تعممف مف الطريقة المعتادة
فرصا متعددة ومتنوعة لمتدريب والممارسة
في التدريس؛ ألف النموذج المقترح يتيح
ً
تتوافؽ مع احتياجات الطالبات وأنماط تعمميف ،كما يوفر الوقت الالزـ لإلبداع ،ويشجع
عمى التفاعؿ والمناقشة وتنمية الميارات اإلبداعية في تصميـ المنتجات التعميمية.
 oأف طالبات الدراسات العميا الالتي تعممف مف خالؿ النموذج المقترح؛ نمت لدييف فعالية
الذات في تصميـ التعميـ ،أعمى مف الطالبات الالتي تعممف مف خالؿ الطريقة المعتادة في
التدريس؛ ألنو يسيـ في رفع مستوى الدافعية لإلنجاز ،وزيادة الثقة بالنفس ،ويشجعيف
عمى إبراز ما لدييف مف ميارات إبداعية في تصميـ التعميـ.
 oكمما ارتفعت درجات فعالية الذات في تصميـ التعميـ عند استخداـ النموذج المقترح؛
ارتفعت درجات الميارات الفرعية (الطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،والتفاصيؿ ،والحساسية
لممشكالت) ،والدرجة الكمية لميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ بالتطبيؽ البعدي لدى
طالبات المجموعة التجريبية؛ مما يبرز أىمية معتقدات الطالبات عف قدراتيف
واستعداداتيف في تصميـ التعميـ ،ومدى أثر فعالية الذات في اإلبداع في تصميـ
المنتجات التعميمية.

 oأف استخداـ النموذج المقترح ال يعني توظيؼ التقنية المناسبة في مواقؼ التَّعمُّـ فحسب؛
مبتكر لبيئات التَّعمُّـ؛ لضماف تحقؽ األىداؼ ،واالستفادة القصوى مف
ًا
تصميما
بؿ يتطمب
ً
بيئتي التَّعمُّـ (االعتيادي واإل لكتروني)؛ لمتعامؿ مع حاجات الطالبات ورغباتيف التعميمية؛
لذلؾ فالنموذج المقترح والقائـ عمى التَّعمُّـ المدمج (نموذج الرويثي) ،يشتمؿ عمى مراحؿ

توائـ متطمبات تصميـ التعميـ ،وتوظؼ بشكؿ عممي أدوات التَّعمُّـ اإللكتروني المناسبة،
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وتتضمف جميع االستراتيجيات وأساليب التقويـ المناسبة ،التي تساعد عمى تنمية ميارات
اإلبداع وفعالية الذات.

توصيات البحث ومقترحاته:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث؛ توصي الباحثة وتقترح ما يأتي:

 oاستخداـ النموذج المقترح القائـ عمى التَّعمُّـ المدمج في العممية التعميمية بمختمؼ
المقررات الدراسية ،وعمى مختمؼ المراحؿ التعميمية؛ لما لو مف مزايا عديدة ،ومنيا:
مواجية التغيرات العصرية والكوارث اإلنسانية.
 oاالسترشاد بمقياس تقدير ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ -المقترح في البحث -عند
تقييـ المنتجات التعميمية في ضوء توافر اإلبداع بالتصميـ التعميمي.
 oعقد ندوات ،ودورات تدريبية ،وورش عمؿ لممختصيف التربوييف والمعمميف والمشرفيف،
تتناوؿ ميارات اإلبداع في تصميـ التعميـ؛ لما ليا مف أثر في تطوير العممية التعميمية،
وتحسيف الممارسات التربوية.
 oضرورة تشجيع األساتذة الجامعييف عمى االىتماـ بتنمية فعالية الذات لطالبيـ ،بحيث
يصبح لدييـ معتقدات إيجابية حوؿ قدراتيـ اإلبداعية؛ مما يمكنيـ مف إنجاز المياـ
وتحقيؽ األىداؼ.
 oتطوير مقرر تصميـ التدريس في برامج الدراسات العميا بقسـ المناىج وطرؽ التدريس،
بحيث يركز عمى الجانب التطبيقي ،مف خالؿ التدريب عمى منتجات تعميمية متعددة ،وفي
سياقات مختمفة؛ مما يتطمب تغيير المسمى مف تصميـ التدريس إلى تصميـ التعميـ؛ ألف
توصيؼ المقرر الحالي يناسب تصميـ التعميـ وليس تصميـ التدريس.
 oإعداد برامج لتنمية ميارات اإلبداع في التصميـ لطمبة الدراسات العميا بكمية التربية
عامة ،وتصميـ التعميـ لقسـ المناىج وطرؽ التدريس خاصة؛ ألىمية ىذه المرحمة في
تخريج طمبة مبتكريف ومبدعيف ،يسيموف في حؿ المشكالت التعميمية بالمجتمع.

 oإجراء المزيد مف الدراسات والبحوث عف أثر النموذج المقترح القائـ في التَّعمُّـ المدمج في
تحقيؽ نواتج تعميمية أخرى ،وفي مقررات دراسية ومراحؿ دراسية مختمفة.
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 oإجراء دراسات مشابية لمدراسة الحالية؛ ولكف عمى أنظمة إدارة تعمـ أخرى غير البالؾ
بورد ،وشبكات تواصؿ اجتماعي أخرى غير تويتر ،ودراسة فاعميتيا في اإلبداع في
تصميـ التعميـ وفعالية الذات.
 oإجراء دراسات حوؿ تقييـ المنتجات التعميمية ،كالمقررات الدراسية ،أو النماذج التدريسية،
أو الوحدات الدراسية في ضوء ميارات اإلبداع المقترحة بالبحث المرتبطة بتصميـ التعميـ؛
مما يسيـ في تطويرىا.
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لمحضارة والفنون اإلسالمية.346-304 ،)06( ،

 -البداح  ،أمل عمى والشريدة  ،محمد وليد  .)4040(.أثر برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية

التدريس المعكوس في التحصيل الرياضي ودافعية اإلنجاز لدى الصف السابع األساسي في

األردن .مجمة العموم التربوية والنفسية .50-25 ، )01( 2 ،

 -األعسر  ،صفاء ( .)4000اإلبداع في حل المشكالت .القاىرة :دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع.

 بروان  ،آبي وتيموثي  ،قرين  . )4004( .أساسيات التصميم ربط المبادئ الرئيسية مع الطريقةوالممارسة ( ترجمة  :عثمان بن تركي )  .دار جامعة الممك سعود لمنشر  :الرياض .

 بيرز ،سيو  . )4002(.تدريس ميارات القرن الحادي والعشرين :أدوات عمل (ترجمة :محمد باللالجيوسي )  .مكتب التربية العربي لدول الخميج :الرياض.

 الثبيتي ،خالد عواض عبد اهلل .)4007( .تقويم برامج الدكتوراه في األقسام التربوية بجامعة اإلمام-

محمد بن سعود اإلسالمية .مجمة العموم التربوية.72 – 03 ،)06( ،

الجاسر ،وليد عبد الرحمن محمد .) 4006 ( .تقويم برنامج دكتوراه اإلدارة والتخطيط التربوي

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجية نظر الطمبة .مجمة اتحاد الجامعات العربية

لمبحوث في التعميم العالي. 043- 160 ،)31( 0 ،

 -جروان ،فتحي عبد الرحمن .)4001( .تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات .ط . 4دار الفكر  :عمان.

 الجميمي  ،االء حسيب عبداليادي والسماك  ،منال عبدالجبار  .)4002( .تنمية الميارات اإلبداعيةواالبتكارية لطمبة الجامعات باعتماد بعض طرق التحسين المستمر لجودة األداء التدريسي  :دراسة

استطالعية لتفعيل جودة مخرجات التعميم العالي  .مجمة جامعة كركوك لمعموم اإلدارية واالقتصادية

.74-32 ، )0( 2 ،
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أثر نموذج مقترح قائم على التَّعلُّم المدمج في تنمية مهارات اإلبداع ................................................
 -الجابرة ،الجوىرة العبد .)4003( .اتجاه طالبات قسم المكتبات والمعمومات بجامعة األميرة نورة بنت

عبد الرحمن نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي لؤلغراض التعميمية .جمعية المكتبات

-

والمعمومات األردنية  ،)1( 30 ،صفحة .047-63

حسن ،عزت عبد الحميد ( .)4004اإلحصاء النفسي والتربوي :تطبيقات باستخدام برنامج

 .SPSS18القاىرة :دار الفكر العربي.

 الحيمة ،محمد محمود .)4004( .تصميم التعميم نظرية وممارسة .دار المسيرة لمنشر والتوزيع:عمان.

 الحربي ،نجالء مرزوق محمد .)4006( .الممارسة التأممية المينية وعالقتيا بفعالية الذاتلمعممات العموم لممرحمة المتوسطة في مدينة الرياض .مجمة البحث العممي في التربية – جامعة

عين شمس.274-252 ،)07( 01 ،

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

.16-40 ،)4(0

 خصاونة ،فؤاد اياد .)4003( .عممية التفكير اإلبداعي في التصميم .مجمة دراسات ،العموماإلنسانية ،الجامعة األردنية .0445-0405 ،)24( ،

 خريبة ،إيناس محمد  .)4007(.العالقة بين فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي لدى الطمبة-

المعممين ومعممي مرحمة التعميم االبتدائي .المجمة التربوية-جامعة سوىاج ،ج .64-47 ،46

خميفة  ،وليد السيد وكيشار  ،أحمد عبداليادى .)4007( .أثر برنامج تدريبي قائم عمى

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

 الداود  ،حصة محمد .)4004(.واقع األساليب التقويمية المستخدمة من طالب الدراسات العميا فيقسم التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة .رسالة
ماجستير غير منشورة  ،جامعة اإلمام  :الرياض.

 دوزة ،أفنان نظير .)4004(.أثر ممارسة المعمم لميارات تصميم التعميم عمى أدائو ،ودافعيتو ،مجمةجامعة دمشق.306-263 ،)0( 46 ،

 زيتون  ،حسن حسين  .)0247(.تنمية ميارات التفكير  ،رؤية إشراقية في تطويرالذات.الرياض:الدار الصوليتية لمتربية.

 زيتون  ،كمال عبدالحميد .)4001(.تصميم التعميم من منظور النظرية البنائية .دراسات فيالمناىج وطرق التدريس -جامعة عين شمس .47-02 ،) 70( ،
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 -سالم ،أحمد .)4000( .وسائل وتكنولوجيا التعميم ،مكتبة الرشد :الرياض.

 سعد  ،ىبة محمد إبراىيم  .)4040 ( .أساليب التفكير وداللتيا التنبؤية باألبداع االنفعالي لدىطالب  .المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية .347-235 ، )4(1 ،

 الشكعة ،ىناء مصطفي" . )4004( .أثر استراتيجيتي التعمم المدمج والتعمم المعكوس في تحصيلطمبة الصف السابع في مادة العموم ومقدار احتفاظيم بالتعمم " .رسالة ماجستير غير منشورة  .كمية

العموم التربوية  ،جامعة الشرق األوسط .األردن.

 الشويقي  ،أبو زيد سعيد  .)4000( .النموذج البنائي لمعالقة بين الذكاء العممي والذكاء العاموفعالية الذات والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات الجامعة .مجمة كمية التربية -جامعة طنطا

.006-36 ،) 24( ،

 الشامي ،جمال الدين محمد والعجب  ،العجب محمد  ،وعبدالعزيز  ،حمدي أحمد  .)4004(.أثراستخدام نموذج ىاريس في تصميم األنشطة اإللكترونية التفاعمية عمى التفكير الناقد وفاعمية الذات

لدى طالب برنامج تربية الموىوبين بجامعة الخميج العربي  .رسالة ماجستير  .جامعة الخميج

العربي – البحرين .047-0 ،

 شكوكائي ،محمد حمزة ( .)4007أثر استخدام التعمم المتمازج في التحصيل الفوري والمؤجل لدىطالب المرحمة األساسية في مبحث التربية اإلسالمية في األردن  .رسالة ماجستير غير منشورة ،

عمان ،األردن.

 الشيوان  ،عروبة محمد حامد ( .)4002أثر التعمم المدمج في التحصيل المباشر والتفكير التأمميلطالبات الصف األول الثانوي في مادة نظم المعمومات اإلدارية  .رسالة ماجستير غير منشورة

جامعة الشرق األوسط  ،عمان ،األردن.

 الشرمان  ،عاطف أبوحميد  .)4003(.التعمم المدمج والتعمم المعكوس  .عمان  :دار المسيرةلمنشر والتوزيع.

 الصاوى  ،لطيفات عبدالمطيف والصبري  ،نيرفانا حسين .)4040(.اإلبداع واالبتكار ركيزة فاعمةفي اقتصاد المعرفة لتجويد التعميم العالي والبحث العممي واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في

التنمية المستدامة.المجمة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية .202-163 ،) 01( ،

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

لتكنولوجيا التعميم .006-75 ، )4(06 ،
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 -صبري  ،ماىر وآخرون .)4040(.نمط تقديم الدعم التعميمي في بيئة التعمم المعكوس وأثره في

تنمية ميارات تصميم وانشاء مواقع الويب لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية .مجمة بحوث عربية في
مجاالت التربية النوعية .60-41 ، )05( ،

 الطيب ،ىارون وسرحان ،محمد .( 4003 ) .فاعمية نموذج التعمم المقموب في التحصيل واألداءلميارات التعمم اإللكتروني لدى طالب البكالوريوس بكمية التربية ،ورقة بحثية قدمت في المؤتمر

الدولي األول لكمية التربية بعنوان التربية آفاق مستقبمية".017 –4 ،) 001 ( 4 ،

 العايب  ،كمثوم  .)4001(.فعالية الذات وعالقتيا بالدافعية لمتعمم لدى تالميذ المستوى الرابع منالتعميم المتوسط .دراسات  -جامعة عمار ثميجي .036-055 ،) 45 ( ،

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

 -العتيبي ،خالد ناىس ،والعيسى ،ريم عبد الرحمن .)4006( .القيادة اإلبداعية وعالقتيا بفعالية

الذات اإلبداعية لدى المشرفات التربويات في التعميم العام في ضوء بعض المتغيرات .مجمة العموم

التربوية -جامعة الممك سعود-كمية التربية.446-427 ، )2(10 ،

 -العبيد ،إبراىيم عبداهلل .)4004( .الكفاءة الداخمية النوعية لبرامج الدراسات العميا بكمية التربية

بجامعة القصيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب .المجمة العربية لمدراسات التربوية

واالجتماعية.016-35 ،)7( ،

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

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

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

 -عقل ،مجدي سعيد وخميس ،محمد عطية  .)4004( .تصميم بيئة تعميمية الكترونية لتنمية ميارات

تصميم عناصر التعمم .مجمة البحث العممي في التربية – جامعة عين شمس-165 ،)0(01 ،
.205

 عبدالعزيز  ،دعاء عبدالرحمن  .)4007(.التحميل البعدي ألثر التعمم المدمج عمى مخرجات تعممالعموم  .مجمة كمية التربية .444-047 ، )4(12 ،
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 عصام ،عبيد .)4000( ،الفيس بوك في التعميم .دراسة مقدمة في مؤتمر المحتوى العربي عمىاالنترنت بعنوان :التحديات والطموحات ،الذي تعقده كمية عموم الحاسب والمعمومات بجامعة اإلمام
محمد بن سعود في الفترة من خالل الفترة .0214/00/5-3

 الفقي ،عبداهلل إبراىيم  .)4000(.التعمم المدمج (التصميم – الوسائط المتعددة – التفكير االبتكاري) .دار الثقافة لمنشر والتوزيع :مكة المكرمة.

 الفطاونة ،إيمان محمد.)4040(.فاعمية برنامج قائم عمى التعميم المدمج في تنمية ميارات التعممالذاتي في مادة الفيزياء :دراسة تطبيقية عمى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في

الكرك .مجمة العموم التربوية والنفسية.000-73 ، )7(2 ،

 -الفالح ،مريم عبد الرحمن .)4007( .أثر التفاعل بين استراتيجيتي التعمم المعكوس والمدمج

واألسموب المعرفي المستقل والمعتمد لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عمى

تحصيمين األكاديمي .المجمة الدولية لؤلبحاث التربوية – جامعة االمارات العربية المتحدة)0(21 ،

.413-407 ،

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

.414-041 ،

 -الكناني  ،ممدوح عبدالمنعم  .)4003( .سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميتو .عمان  :دار المسيرة.

  -المزروع ،ىيا محمد .)4007(.فعالية التقويم البديل في تحصيل مفاىيم البحث التربوي وزيادةفعالية الذات في البحث لدى طالبات الدراسات العميا .مجمة اتحاد الجامعات العربية – األردن،

.033-045

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

 مبروك  ،نشوي مبروك ويوسف  ،عمرو محمد والبدوي  ،منى حسن.)4040(.أثر برنامج قائمعمى حل المشكالت المستقبمية في تنمية فاعمية الذات اإلبداعية لدى طمبة المرحمة الثانوية .
المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية .57-32 ،) 17( ،

 مركز ديبونو لتعميم التفكير .)4003(.مدخل إلى تعميم التفكير وتنمية اإلبداع .مركز ديبونو لتعميمالتفكير  :عمان.

 -ما ارزانو ،ر( .)4002أبعاد التفكير ،الطبعة الثانية  ،عمان  :دار الفرقان لمنشر والتوزيع.

 ممو  ،سيام  .)4007(.استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعميم المدمج لمغة العربية منمنظور التعمم اإللكتروني .المغة العربية – المجمس األعمى لمغة العربية .404-070 ،) 24( ،
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أثر نموذج مقترح قائم على التَّعلُّم المدمج في تنمية مهارات اإلبداع ................................................

 المشني  ،يوسف أحمد( .)4003أثر استخدام التعمم المعكوس في تحصيل طمبة الصف السابع فيمادة العموم وفي تفكيرىم اإلبداعي .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط

عمان،األردن .

 المبارك  ،ريم عبدالرحمن .)4006(.أثر اختالف نمط التعمم المستخدم في تدريس المقررات بنظامإدارة التعمم (البالك بورد) عمى التحصيل المعرفي لطالبات جامعة األميرة نورة واتجاىاتين نحوه.

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية .64-34 ،)4(44 ،
-

النجار  ،حسني زكريا السيد  .)4002( .النموذج البنائي لمعالقة بين اإلبداع االنفعالي وفعالية

الذات االنفعالية وميارات اتخاذ القرار لدى طالب الجامعة  .مجمة كمية التربية – جامعة بنيا ،

.022-000 ، )76(43
-

ىدية ،سعيد عمى .)4040(.رضا المستفيدين من خدمات الدراسات العميا بجامعة الممك خالد:

-

ىندي  ،عبدالمعين سعدالدين وسمطان ،رجب صديق ومحمود ،صفاء محمود .)4040(.استراتيجية

واقعو وتصوره مقترح لتحسينو المستمر .المجمة التربوية – كمية التربية.315 -274 ،)7( ،

مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لكميات التربية في ضوء ثقافة اإلبداع .مجمة شباب الباحثين في

العموم التربوية جامعة سوىاج .204-157 ،)4( ،
-

ىيئة تقويم التعميم والتدريب .)4040( .اإلطار الوطني لممؤىالت  .مسترجع من

www.etec.gov.sa
-

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

-

وثيقة

رؤية

المممكة

العربية

السعودية

. https://vision2030.gov.sa/

.4010

(.)4004

ُمسترجع

من:

-

و ازرة التعميم .)4040(.التصنيف السعودي الموحد لممستويات والتخصصات التعميمية .

-

وكالة األنباء السعودية ، 4040(.يونيو  .)45وزراء التعميم في مجموعة العشرين يستعرضون أثر

-

يونس  ،إبراىيم عبدالفتاح .)4002( .التصميم التعميمي لبرامج الكبار مدخل مقترح .العموم

.www.moe.gov.sa

فيروس كورونا عمى التعميم  .واس .استرجعت من https://www.spa.gov.sa/2102851

التربوية -جامعة القاىرة .44-0 ، )4(04 ،

- 8214 -

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

: ثانياً – املراجع اإلجهبية
-

-

-

-

-

-

Abbott, D. H. (2010). Constructing a creative self-efficacy inventory: A
mixed methods inquiry. Published Doctor of Philosophy Dissertation,
University of Nebraska.
Ashbaugh, M.L. (2013). Leadership from Instructional design for Web 2.0
Adoption: Appropriate use of Emerging Technologies in Online Courses,
Increasing Student Engagement and Retention in E-Learning Environments
(pp 17-58).Bingley, UK: Emerald Group.
Adams, J. M., Hanesiak, R., Morgan, G., Owston, R., Lupshenyuk, D., &
Mills, L. (2009). Blended learning for soft skills development: Testing a
Four-Level Framework for Integrating Work and Learning to Maximize
Personal Practice and Job Performance Institute for Research on Learning
Technologies.
Al-Otaibi, Wadha .( 2017). The Effectiveness of Blackboard-Based
Blended Teaching in the Development of Academic Achievement, Study
Skills and Self-Confidence among Students of Princess Nourah bent
Abdulrahman University. International Education Studies; Vol. 10, No. 11;
100-117.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of Control. New York:
Freeman. P3.
Babak, M., Froug, S., Behrooz, B., & Hamid, A(2008). Perceived Stress,
Self-Efficacy, and it’s relation to Psychological well-being status in Iranian
male high school students. Journal of social and behavior personality,
36(2),252-266.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of
Behavioral Change, Psychological Review, 84 (2), 191-215.
Bagdonis, A, & Salisbury, D.(1994). Development and Validation of
Models in Instructional Design. Educational Technology,34(4), 26Bersin, J.(2004). The blended learning book: best practices, proven
methodologies, and lessons learned. San Francisco: Pfeiffer.
Brisson, S. (2014). The flipped classroom: in elementary school, too?
Flipped
vs
Traditional.
Retrieved
from:
http://www.dreambox.com/blog/flipped- classroom- elementary- schooltoo 7/7/2020
Bishop ,J & Verleger, M (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the
Research American Society for Engineering Education Journal, 6(2),23-26.
Chang, J.-C., & Yang, Yu-L. (2012). The effect of organization’s
innovational climate on student’s creative self-efficacy and innovative
behavior. Business & Entrepreneurship Journal,1(1),75-99
Eryilmazm, M.(2015).The Effectiveness Of Blended Learning
Environments, Contemporary Issues In Education Research 8(4),251
- 8213 -

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

-

-

-

-

Fan,J. (2016). The role of thinking styles in career decision-making
selfefficacy among university students, Thinking Skills and
Creativity,20,63-73.
Goodwin, B., & Miller, K. (2013). Evidence on Flipped Classrooms Is Still
Coming In. Educational Leadership, March 2013,27-80.
Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York:
McGraw-Hill.
Garrison, D. R., & Vaughan, N. D .(2008) .Blended Learning in Higher
Education: Framework, Principles, and Guidelines. San Francisco: JosseyBass.
Hwang, Y. (2003). Predicting the use of web-based information systems:
self-efficacy ,enjoyment ,learning goal orientation, and technology
acceptance model. International Journal of Human-Computer Studies, 59
(4), 431-449.
Johnson , G.B,(2013). Student Perceptions of the Flipped Classroom.
Unpublished Master Thesis. University of British Columbia, NY,USA.
Johnson ,L.W., & Renner, J.D.(2012). Effect of the flipped classroom
model on a secondary computer applications course: Student and teacher
perceptions.
Johnson, L., Becker, S. A., Estrade, V., & Freeman, A. (2014). NMC
Horizon Report 2014 :Higher Education. Austin, Texas: The New Media
Consortium.
Kalyuzhnaya, E. G. (2018), “Individual Creative Potential, Its
Development and Fostering in Higher Education” in Facets of Culture in
the Age of Social Transition: Proceedings of the All-Russian Research
Conference with International Participation, KnE Engineering pages 230–
235 https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.18502/keg.v3i8.3639
Lau, K. W., Ng, M. C. F., & Lee, P. Y. (2009). Rethinking the creativity
training in design education: a study of creativethinking tools for
facilitating creativity development of design students. Art, Design &
Communication in Higher Education, 8(1), 71–84. https://doiorg.sdl.idm.oclc.org/10.1386/adch.8.1.71_1
Lee, Laura.)2011(.”Integrated Design Strategies for Innovation”, Carnegie
Mellon University, United States, Book 1.inbd.
Martin, F. (2008). Learning management system self-efficacy of online and
hybrid
learning:
Using
Lmses
Scale.
Available
at:
http://www.florencemartin.net/site08/research/LMSSelfefficacy_MartinTutty_UNCTLT08.pdf
Merrill, M. D. (2002). First principles of instruction. Educational
Technology Research and Development, 50(3),43-59.
Molenda, M. (2003). In search of the elusive ADDIE model. Performance
Improvement, 42(5), 34 35.
- 8215 -

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

-

-

-

-

McLoughlin, C. (2005). Broadening assessment strategies with information
technology. In S. Naidu (Ed.), Learning and Teaching with Technology:
Principles and Practices (pp. 181- 194). London: Kogan Page.
Orsrnood, P.& Merry, S. (2011). Feedback Alignment: Effective and
Ineffective Links between Tutors’ and Students’ Understanding of
Coursework Feedback Assessment & Evaluation in Higher Education, 36
(2), 125-136.
Ocak, M.A.(2010).Blend or not to blend : a study investigating faculty
members perceptions of blended teaching. World Journal on Education
Technology,2(3),196-210.
Smith,P.L.& Ragan, T.J. (2005). Instructional design, 3rd edition. New
York: John Wiley & Sons.
Saunders, P., & Werner, K. (2002). Finding the right blend for effective
learning. http://www.wmich.edu/teachlearn/new/blended.htm.
Santikarn, B, & Wichadee, S. (2018). Flipping the Classroom for English
Language Learners: A Study of Learning Performance and Perceptions.
International
Journal
of
Emerging
Technologies
in
Learning(IJET)13(09),123–135. https://doi.org/10.3991/ijet.v13i09.7792.
Saudi Electronic University .2014). What is Blackboard system?.
Available@https://www.seu.edu.sa/sites/ar/Services/Pages/bbblackboard.aspx
Stevens , R. (2004). Using Technology to promote Self-Efficacy for
Healthy Eating in Adolescents. Journal of Nursing Scholarship, 36 (2) 134139.
Staker,H,&Horn,M.B.(2013).Blended Learning in the K-12 Education
Sector In A.G.Picciano,C.D.Dziuban & C.R. Graham ,Blended Learning:
Research Perspective (v0l.2) . London:Routledge.
Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy. (2007). The differential
teachersTeaching and Teaching Education,23,944-956.
Torrance, E.P. (1966). Torrance tests of creative thinking. Princeton, NJ:
Personnel Press.
Wang, G.Huang, H & Zheng, Q.(2015). Effect oc Chinese employees
emotional creativity on their innovative performance. Social Behavior
Personality, 43 (7), 1147-1160.
Yusoff, S,Yusoff, R.& Noh, N.(2017). Blended Learning Approach for
Less Proficient Students, SAGE Open.;
University of Michigan (2003). Adapted from “Training and Instructional
Design,” Applied Research Laboratory, Penn State University. (1996). The
University
of
Michigan.
Retrieved
from
http://www.umich.edu/~ed626/define.html.

- 8212 -

