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وعظـــــــيم والتقـــــــدير الشـــــــكر  بـــــــوافريســـــــرني أن أتقـــــــدم وشـــــــكره، هللا ا حمـــــــدوبعـــــــد بدايـــــــًة 
ــــدكتور الفاضــــل  أســــتاذيإلــــى االمتنــــان  ــــد اهللافــــواز ال لتفضــــله باإلشــــراف علــــى  العب

والوقـــــت فـــــي تـــــوجيهي وٕارشـــــادي، فكـــــان خيـــــر  دهـــــذه الرســـــالة، ولمـــــا بذلـــــه مـــــن الجهـــــ
فلــــــــه منــــــــي جزيــــــــل الشــــــــكر  ،طــــــــوال رحلــــــــة البحــــــــث وتواضــــــــعه بعلمــــــــه وعــــــــونٍ  ســــــــندٍ 

  ، راجيًا من اهللا أن يجزيه عني خير الجزاء.والعرفان

ــــدكتورة ظريفــــة كمــــا يســــعدني أن أتقــــدم بجزيــــل الشــــكر  ــــدكتورة أوصــــاف ديــــب، وال لل
  لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة وتصويبها. أبو فخر

    إلى األساتذة األفاضل الذين تفضلوا بتحكيم أدوات البحث.الشكر الجزيل و 

، وكــــل مــــن أشــــكر كــــل مــــن وجــــه، أو ســــاهم، أو أبــــدا رأيــــه تجــــاه هــــذا البحــــث وختامــــاً 
  .بة أو دعاًء صادقاً قدم كلمة طي

  

 واهللا ولي التوفيق    
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  مقدمة:

ة وصعبة على التربويين في زمن كثرت فيه المعلومـات لحـد الطوفـان، بناء اإلنسان مهمة أساسي عدُّ يُ    
م أمـرًا ملحـًا، السـيما المهـارات بـات امـتالك بعـض مهـارات هـذا التقـدّ ة التقدم التقني لدرجـة أهميّ  توازداد

ــيم ــ ،المتعلقــة بتكنولوجيــا التعل ــة ذلــك أيضــًا توجــه وزار وممــا زاد فــي أهمي ــة التربيــة فــي الجمهورّي ة ة العربّي
عـام  "علـيممشـروع دمـج التكنولوجيـا فـي التطالقهـا "إمن خالل عليم، ة نحو دمج التكنولوجيا في التالسوريّ 

مـــي ر العلو تمّكـــنهم مـــن مواكبـــة التطـــ مهـــاراتوٕاكســـابهم مـــين المعلّ  والـــذي يهـــدف إلـــى تـــدريب، )2005(
بما يساعد على صناعة منتج تعليمـي وتربـوي جيـد ومـواٍز  ة،التعّلميّ  ةة التعليميّ وتحسين مخرجات العمليّ 

  المعاصرة. راتغيللت
علـى رأس أولوياتهـا، كونـه  وتأهيـل المعلّـم إعـدادإلـى جعـل  ةلتربويـالمؤسسـات ا سـعي ومن هنـا يـأتي   

ـــة  ـــل حجـــر الزاوي ـــر والمحـــرّ يمّث ـــك ال ـــئيِس للعملّي ـــة التة التعليمّي ـــاالهتمـــام ب ألن ،ةعّلمّي ـــمعملّي  ة إعـــداد المعّل
فيمـا يتعلّـق  خاّصـةً  سـارعةوالمت التطورات المتزايدةلضمان مواكبة ة أصبح ضرورة حتميّ وتطوير مهاراته 

هتمـام ضـرورة اال دت العديد من المؤتمرات فـي توصـياتها علـىأك إذ، ةالتكنولوجيّ باستخدام المستحدثات 
 :، منهـاةى اسـتخدام المسـتحدثات التكنولوجّيـة فـي العملّيـة التعليمّيـة التعّلمّيـعلـبإعداد المعلمين وتـدريبهم 

) الــذي 2001علــيم فــي القــاهرة (الجمعّيــة المصــرية لتكنولوجيــا التالمــؤتمر العلمــي الثــامن الــذي عقدتــه 
العملّيــــة  علــــيم والمعلومــــات فــــينولوجيــــا التر لتوظيــــف مســــتحدثات تكأوصــــى بضــــرورة التــــدريب المســــتم

) 2002علـيم العـرب الـذي عقـد فـي الجزائـر لعـام (التربـوي الثالـث لـوزراء الت المؤتمر، و التعليمّية التعّلمّية
ســـين إلـــى فـــتح أقســـام إلعـــداد المتخصصـــين فـــي دعـــوة كليـــات التربيـــة ومعاهـــد إعـــداد المدرّ إذ جـــاء فيـــه 
تصــاالت فــي صــلب بــرامج إعــداد ة تكنولوجيــا المعلومــات واالعلــى أهميــعلــيم، مــع التركيــز تكنولوجيــا الت

اإلطــــار االسترشـــادي لمعـــايير أداء المعّلــــم جـــاء فـــي  كمــــا، )41، 2006، مـــين وتـــدريبهم (ناصـــرالمعلّ 
ة التربويــة وتطــوير تزويــده بالمعــارف والخبــرات التقنّيــد للمعّلــم و "أهميــة اإلعــداد الجيــ علــى التأكيــد العربــي

ـــيم ليكـــون  قـــادرًا علـــى نقـــل أدائـــه وتدريبـــه علـــى دمـــج التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي عمليـــات التواصـــل والتعل
ليميــــة" ة التعالتــــي تــــنعكس علــــى المخرجــــات العلميــــ ة ومســــتجداتها بــــالطرق المناســــبةالمتطلبــــات العلمّيــــ

   ).32-31، 2009ة، (جامعة الدول العربيّ 
 م اإللكترونـيتكنولوجيـا التعلـيم والـتعلّ  التـي تناولـت موضـوعوالمـؤتمرات  اسـاتالدر  معظـمكما خلصت    

، لـدى المعّلمـين ة لتنميـة المهـارات التكنولوجّيـةلى أهميـة تصـميم البـرامج التعليميـة والتدريبيـع التأكيدإلى 
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 للطلبـــةمـــن أجـــل مواكبـــة التطـــور الســـريع فـــي العلـــوم والمعـــارف والتقانـــة، وضـــرورة اإلعـــداد التكنولـــوجي 
المعّلمــين فــي مجــال تكنولوجيــا التعلــيم والمعلومــات، ودمــج التقنيــات الحديثــة فــي بــرامج تــدريب المعّلمــين 

)، المؤتمر العلمي العاشـر للجمعّيـة المصـرية Shaqour,2005(دراسة  :قبل الخدمة وفي أثنائها، منها
مـــؤتمر العلمـــي األول فـــي كلّيـــة ال)، 2008(البســـيوني والشـــرقاوي، )، دراســـة 2005لتكنولوجيـــا التعلـــيم (

التربيـــة جامعـــة جنـــوب الـــوادي بعنـــوان "تكامـــل التربيـــة والعلـــوم واآلداب فـــي إعـــداد معّلـــم القـــرن الحـــادي 
  ).2009اق، (الشرقاوي وعبد الرز )، ودراسة 2008والعشرين (

وما رافقها من تطـورات  ة التي يشهدها عالمنا المعاصرة والتكنولوجيّ ة والمعلوماتيّ لثورة العلميّ لونتيجة    
ـــرت فـــي مجـــاالت الحيـــاة ـــأثر النظـــام التربـــويكافـــة أّث بتلـــك  بجميـــع عناصـــره ، كـــان مـــن الطبيعـــي أن يت

ات جديـدة فـي إدارة المعـارف ظهـرت أنمـاط واسـتراتيجيّ م و ر دور كل من المعلّـم والمـتعلّ تغيّ  رات، إذالتطوّ 
ـــم ضـــرورة التحـــو  ممـــا اســـتدعى، والمهـــارات مـــن حيـــث اكتســـابها واالحتفـــاظ بهـــا مـــن ل فـــي إعـــداد المعّل

كمـــا ة بالتـــدريس وفـــق تكنولوجيـــا التعلـــيم والمعلومـــات، األســـاليب الحديثـــة المعنيـــالتقليديـــة إلـــى األســـاليب 
التطـورات  تسـتطيع توظيـف حديثـةة ط واسـتراتيجّيات وطرائـق تعليمّيـأنمـاباسـتخدام  التعلـيم مطالبـاً  أصبح
ــــ ــــالعلمّي ــــمــــع اتســــ، ة الحاصــــلةة والتكنولوجّي ذاتــــه تمّكــــن  ة، وفــــي الوقــــتامها بالمرونــــة والكفــــاءة والفاعلّي
زمـــــة لنجـــــاحهم فـــــي الحيـــــاة االجتماعيـــــة المهـــــارات الضـــــرورية الالو مـــــين مـــــن اكتســـــاب المعـــــارف المتعلّ 

ـــ العديـــد مـــن جـــأتل ومـــن هنـــاة، والوظيفيـــ  اســـتخدامي مختلـــف الـــدول إلـــى تبنـــي ة فـــالمؤسســـات التعليمّي
، نظـــرًا لمـــا لهـــا مـــن ة الـــتعّلم المـــدمجســـتراتيجياك ،فـــي العملّيـــة التعليمّيـــة التعّلمّيـــة الحديثـــةات االســـتراتيجيّ 

ــزات وفوائــد كثيــرة رفــع " :)4، 2007، (عبــد الباســط، )56، 2006، (ســالمة ، منهــا علــى حــد تعبيــرمّي
انــه التعامــل مــع أقر التواصــل مــن متعــة  عــدم حرمــان المــتعلمتج التعليمــي، ة والمنــجــودة العمليــة التعليميــ

تكلفـــة الـــتعلم  انخفـــاضكنولـــوجي فـــي التصـــميم واالســـتخدام، محاولـــة االســـتفادة مـــن التقـــدم التميـــه، معلّ و 
 أثبتـــت، والتـــي "مكـــان يتواجـــدون فيـــهو  وقـــت ة وصـــول المتعلمـــين إلـــى المعرفـــة فـــي أيإمكانيـــوالتـــدريب، 

ّيــــة ميالتعل ـةعملّيـــال فـــي تهـــاوفاعليّ  تهـــاأهميّ واألجنبيـــة  العربيـــةالمحليـــة و والبحـــوث  دراســـاتالعديـــد مـــن ال
والمـادة  ميالّتعلـ نحـو اّتجاهـاتهم وتحسـين الدراسـي، همتحصيلمهـارات المتعّلـمين و  ىتو ـمس رفعو  ،التعّلمّيـة

 Creson, 2005) ،(Holliday, 2005) ،(Maguire et، ((Lynna,2004) :دراسـةكالتعليمّيـة، 
al ,2005) ،(Ferdinand, 2006(، ) ،2008شــاهين، ()، 2007كفــافي، ( )،2007شــوملي ،(

)Melton et al ,2009(،  ،أحمد)2011(الديرشوي،  ودراسة )2010.(  
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ة الـتعّلم المـدمج رنامج تـدريبي قـائم علـى اسـتراتيجيّ ب ه سعى الباحث إلى تصميموانطالقًا مما سبق كل   
وتعـّرف  علـيمالتكنولوجيـا فـي التق مهارات دمـج ف في كلية التربية بجامعة دمشطلبة معّلم الص كسابإل

رات العصـر مـن جهـة، وللمسـاهمة فـي تمكـين معّلمـي الغـد مـن مستجيبًا في ذلـك لمتغّيـ ،اتجاهاتهم نحوه
  عليم من جهة أخرى.دمج التكنولوجيا في الت أساسّية في مجال ك مهاراتامتال

  مشكلة البحث: -1
الصف مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم مـن تتجّسد مشكلة البحث في السعي إلكساب طلبة معّلم    

بما ينسجم مـع توّجـه وزارة التربيـة فـي الجمهورّيـة العربّيـة السـورّية لتعميـق مشـروع  ،خالل برنامج تدريبي
فـي السيما في ظل افتقار مقرر "دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيم" الـذي يـدّرس دمج التكنولوجيا في التعليم، 

للعديد من المهارات التكنولوجّية الهامـة  -اختصاص معّلم الصف –ة السنة الثالثة طلبدى لكلية التربية 
واســــتجابًة ، فــــي العملّيــــة التعليمّيــــة التعّلمّيــــةللــــتمّكن مــــن توظيفهــــا  التــــي يجــــب إكســــابهم أهــــم تطبيقاتهــــا

المعّلمـين  لتوصيات العديد من الندوات والمؤتمرات الّتي تّم االشارة لبعضها، مـن حيـث االهتمـام بتمكـين
 الــدولي والطلبــة المعّلمــين مــن اســتخدام المســتحدثات التكنولوجّيــة فــي العملّيــة التعليمّيــة، وتأكيــد المــؤتمر

الـتعّلم  اسـتراتيجّيةي ضـرورة تبّنـ) علـى 2008المنعقد فـي البحـرين ( زين للتعّلم اإللكتروني الثاني لمركز
  .الجامعي عليمالتتقديم المقررات الدراسّية في  فيوتوظيفها المدمج 

تقنيــات ثانيــة بجامعــة دمشــق، وبحكــم تخصصــه فــي ورغــب الباحــث كونــه معيــدًا فــي كلّيــة التربيــة ال   
ــم الصــف مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي  التعلــيم أن يصــمم برنامجــًا تــدريبّيًا ُيكســب مــن خاللــه طلبــة معّل

الجانــب العملــي  قيامــه بتــدريس فــي أثنــاء واضــح لــديهم لــه مــن قصــور أدائــيالتعلــيم فــي ضــوء مــا تبــّين 
للمقــرر، إضـــافًة لمـــا أّكدتـــه اســـتبانة االحتياجـــات التدريبّيـــة التـــي بّينـــت نتـــائج تطبيقهـــا علـــى طلبـــة الســـنة 
الثالثة معّلم الّصف في كلّية التربية بجامعة دمشق حاجتهم لمعظـم مهـارات دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيم 

  بدرجة كبيرة.
  حث تكمن في اإلجابة عن السؤال اآلتي:وعليه فإّن مشكلة الب   

مهـارات م الصـف طلبـة معّلـ إكسـابم المدمج في ة التعلّ ة برنامج تدريبي قائم على استراتيجيّ ما فاعليّ 
  اتجاهاتهم نحوه؟ما و  ،التعليمفي دمج التكنولوجيا 
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  أهمية البحث:  - 2
  :يستمد البحث أهّميته من ناحيتين

 الناحية النظرّية: -2-1
  مفهوم دمج التكنولوجيا في التعليم.تعزيز  -2-1-1
ـــــةً  اســـــتجابةً يعـــــّد  -2-1-2 ـــــة المعاصـــــرة، ولتوصـــــيات العديـــــد مـــــن الدراســـــات  حقيقّي للتوجهـــــات العلمّي

 والمؤتمرات ذات الصلة.
دمــج  القــائم علــىيتّفــق مــع توّجهــات وزارة التربيــة فــي الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية ومشــروعها  -2-1-3

  التكنولوجيا في التعليم.
الجانب العملي لمقرر  أعضاء هيئة التدريس والقائمين على تدريس قد يسهم في لفت نظر - 1-4- 2

إكساب طلبة  فيم المدمج ة التعلُّ استراتيجيّ  توظيف دمج التكنولوجيا في الّتعليم، إلى أهمية
 .دمج التكنولوجيا في التعليم معّلم الصف مهارات

 لتطبيقّية:الناحية ا -2-2
ــم الصــف مهــارات فــي وبيــان فاعلّيتــه برنــامج تــدريبي تصــميم -2-2-1 أساســية فــي  إكســاب طلبــة معّل

  .دمج التكنولوجيا في التعليم مجال
جهــة، تســاعد علــى التواصــل بــين المدّرســين والطلبــة مــن  ،جديــدة آلّيــة المســاهمة فــي تقــديم -2-2-2

إلجـراء المزيـد مـن الحـوار والمناقشـة  الدراسـّيةوالطلبة أنفسـهم مـن جهـة أخـرى، خـارج القاعـة 
   والمشاركة والتعبير عن أفكارهم من دون تردد.

ئج يمكـن أن تفيـد أصـحاب القـرار فـي تطـوير برنـامج إعـداد الطلبـة ما قد يترّتب عليه من نتـا -2-2-3
 المعّلمين في مجال تقنيات التعليم.

  البحث: دافأه  - 3
  :اإلجابة عن األسئلة اآلتية يهدف البحث الحالي إلى   
م الصـف طلبـة معلّـ إكسابفي  م المدمجقائم على استراتيجّية التعلُّ التدريبي البرنامج الفاعلية  ما -1- 3

   ؟التعليمدمج التكنولوجيا في  مهارات
اسـتراتيجّية الـتعّلم المـدمج فـي  البرنامج التدريبي القـائم علـى اسـتراتيجّية الـتعلُّم المـدمج فاعلّيةما  -2- 3

 التقليدّية (االعتيادّية)؟ بالتعّلم مقارنة بالطريقة طلبة معّلم الصف حتفاظا
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 ؟نحو البرنامج التدريبي(أفراد المجموعة التجريبية)  اتجاهات طلبة معلم الصفما  -3- 3
وفـق  دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيمالتـي يمكـن أن تعتـرض التـدريب علـى مهـارات  صـعوباتال ما -4- 3

 (أفراد المجموعة التجريبّية)؟ طلبة معّلم الصفمن وجهة نظر  استراتيجّية التعّلم المدمج
مهـارات  والتـي مـن شـأنها أن تسـهم فـي تطـويرالمقترحات الالزمـة (فـي ضـوء نتـائج البحـث) ما  -5- 3

 في مجال دمج التكنولوجيا في التعليم. م الصفطلبة معلّ 

  متغيرات البحث:  - 4
 :ةالمستقل اتالمتغير  -1- 4

 .في التعليم المتضّمنة فيه دمج التكنولوجيا لمهارات تدريبيال برنامجال -
 .بالنسبة ألفراد المجموعة التجريبّية م المدمجة التعلُّ استراتيجيّ  -
 .بالنسبة ألفراد المجموعة الضابطة )االعتيادّية( التقليدّية الطريقة -

 المتغيرات التابعة: -2- 4
  التحصيل. -
 األداء. -
  االتجاهات. -

  فرضيات البحث:  - 5
  ):0.05اآلتية عند مستوى داللة ( البحث فرضياتتّم اختبار    
ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -1- 5

 لمهارات دمج التكنولوجيا في الّتعليم. في االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي البعدي
ابطة المجمــوعتين التجريبّيــة والضــفــراد ق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -2- 5

 "البحــــث والتصــــّفح عبــــر الخــــاص بالمهــــارة األولــــى فــــي االختبــــار التحصــــيلي المعرفــــي البعــــدي
 ."االنترنت)( الشابكة

ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -3- 5
 الشـــــابكة "البحـــــث والتصـــــّفح عبـــــر األولـــــىالخـــــاص بالمهـــــارة  فـــــي االختبـــــار األدائـــــي البعـــــدي

 .")االنترنت(
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ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -4- 5
 ."البريد اإللكتروني" الخاص بالمهارة الثانية في االختبار التحصيلي المعرفي البعدي

ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــأ ق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــاتال يوجــد فــر  -5- 5
   ."البريد اإللكتروني"الخاص بالمهارة الثانية  في االختبار األدائي البعدي

ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -6- 5
 ."الملفات رفع"الخاص بالمهارة الثالثة  في االختبار التحصيلي المعرفي البعدي

ابطة مــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أفــراد المجال يوجــد فــر  -7- 5
 ."رفع الملفات"الخاص بالمهارة الثالثة  في االختبار األدائي البعدي

ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -8- 5
 ."يوتيوبال"الخاص بالمهارة الرابعة  تحصيلي المعرفي البعديفي االختبار ال

ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -9- 5
 ."يوتيوبال"الخاص بالمهارة الرابعة  في االختبار األدائي البعدي

ابطة المجمـوعتين التجريبّيـة والضـفـراد ق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أال يوجد فر  -10- 5
ــــي البعــــدي ــــار التحصــــيلي المعرف ــــارات "الخــــاص بالمهــــارة الخامســــة  فــــي االختب تصــــميم االختب

   ."اإللكترونية
ابطة فـراد المجمـوعتين التجريبّيـة والضـق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أال يوجد فر  -11- 5

 ."تصميم االختبارات اإللكترونية"الخاص بالمهارة الخامسة  في االختبار األدائي البعدي
 التجريبّيـــــة تيندرجـــــات أفـــــراد المجمـــــوع يين متوســـــطال يوجـــــد فـــــروق ذو داللـــــة إحصـــــائية بـــــ -12- 5

مؤّجــل لمهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي ال فــي االختبــار التجميعــي التحصــيلي المعرفــي والضــابطة
 الّتعليم.

 منهج البحث: - 6
الحــالي اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي، وذلــك مــن خــالل تحليــل المــادة  اقتضــت طبيعــة البحــث   

التدريبّية "دمج التقانة في التعليم" لتحديـد المهـارات األساسـّية المتضـّمنة فيهـا، وتحليـل المهـارات التـي تـّم 
لمهـارات الـذي اعتمادها للتدريب عليها بناًء على استبانة االحتياجات التدريبّية للطلبة لتحديد المعارف وا

 المــنهجوكــذلك فــي اســتبانة االتجاهــات، كمــا اســتخدم  إكســابها ألفــراد عّينــة البحــث،البحــث إلــى  يهــدف
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فــي إكســاب طلبــة معّلــم  م المــدمجة الــتعلُّ اســتراتيجيّ القــائم علــى تــدريبي ال برنــامجالفاعلّيــة  لبيــان التجريبــي
  الصف المهارات التكنولوجّية المتضّمنة فيه.

  البحث وعينته:مجتمع  -7
كليـة التربيـة ب - م الصـفمعلّـاختصـاص  –شمل المجتمع األصلي للبحث جميـع طلبـة السـنة الثالثـة    

وذلــك وفقــًا  وطالبــة ) طالبــاً 542لغ عــددهم (ابــوال، م 2015 /2014للعــام الدراســي  فــي جامعــة دمشــق
 –طلبـة السـنة الثالثـة  مـن نـةعياختيـر مـنهم  إذلبيانات شؤؤن الطالب في كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق، 

) 51( بلــغ عــدد أفرادهــا، بطريقــة قصــدية، بكليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق -فمعلّــم الصــاختصــاص 
) طالبــًا وطالبــة، 25د أفرادهــا (بلــغ عــد تجريبّيــةمجموعــة إلــى مجمــوعتين،  همتــّم تقســيم ،طالبــًا وطالبــة

 ضـابطة واألخـرىم المـدمج، اسـتراتيجّية الـتعلُّ  باسـتخدام المتضّمنة في البرنامج التدريبيالمهارات  ستُدرِّ 
  ).االعتيادية( التقليدّية الطريقة باستخدام المحتوى نفسه ُدرِّست ) طالبًا وطالبة،26بلغ عدد أفرادها (

ــ     مــنهم ،التطبيــق بعــض جلســات تغيــبهم عــنبســبب أفــراد عّينــة البحــث  الطلبــة ّم اســتبعاد ثالثــة مــنت
) طالبـًا 48فبقـي (، المجموعة التجريبيـة) أفراد واحد منطالب المجموعة الضابطة، و  أفراد من طالبتين(

  وطالبة ليشّكل هؤالء عّينة التجربة األساسّية.

  حدود البحث: -8
  التزم البحث بالحدود اآلتية:   
دمــج التكنولوجيــا فــي  فــي مجــالاقتصــر البحــث علــى خمــس مهــارات أساســية الحــدود العلميــة:  -8-1

التعلــيم مــن محتــوى المــادة التدريبّيــة "دمــج التقانــة فــي التعلــيم" الُمعــدة مــن قبــل وزارة التربيــة فــي 
، البريـد اإللكترونـي، "االنترنـت"البحث والتصّفح عبر الشابكة (الجمهورّية العربّية السورّية وهي: 

 ة).رفع الملفات، اليوتيوب، تصميم االختبارات اإللكترونيّ 
 .2015/ 2014الحدود الزمانية: العام الدراسي  -2- 8
 جامعة دمشق.بالحدود المكانية: كلية التربية  -3- 8
  عينة من طلبة السنة الثالثة معّلم الصف في كلية التربية بجامعة دمشق. الحدود البشرية: -4- 8
 أدوات البحث: -9
  لتحقيق أهداف البحث قام الباحث بتصميم األدوات اآلتية:   
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تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة لطلبـــة معلـــم الصـــف حـــول مهـــارات دمـــج التكنولوجيـــا فـــي اســـتبانة  -1- 9
 التعليم.

 سـاطةبو ) DVDالمصـمم علـى قـرص (، لمهارات دمج التكنولوجيـا فـي التعلـيم البرنامج التدريبي -2- 9
   .)Power Pointبرنامج العروض التقديمّية (

 أدوات التقويم الخاصة بالبرنامج التدريبي: -3- 9
 االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤجل.  -9-3-1
   .االختبارات التحصيلية المعرفية القبلية/ البعدية -9-3-2
 االختبارات األدائية القبلية/ البعدية مع بطاقات مالحظة. -9-3-3
  استبانة االتجاهات. -9-3-4

بعنـوان: "الـتعّلم المـدمج فـي  خاصـة بـأفراد المجموعـة التجريبّيـة على الفيس بوك إنشاء مجموعة -4- 9
 إكساب طلبة معّلم الصف مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم".

  إجراءات البحث: -10
  :في إعداد بحثه وتطبيقه اآلتية على الخطواتالباحث  اعتمد   
 الحالي. بموضوع البحث والدراسات والبحوث السابقة المرتبطة األدب التربوي مراجعة -10-1
 مراجعة كتاب "دمج التكنولوجيا في التعليم" المقرر تدريسه لطلبة السنة الثالثة معّلم الصف. -10-2
ــم الّصــف حــول مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي  -10-3 إعــداد اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة لطلبــة معّل

الُمعـّدة مـن قبـل وزارة التربيـة  "فـي التعلـيم التقانـةدمـج عد الرجوع إلى المادة التدريبيـة "ب الّتعليم،
 في الجمهورية العربية السورية وتحديد المهارات األساسية المتضمنة فيها.

التدريبيـة حـول  احتياجـاتهمتوزيع استبانة االحتياجات التدريبية على طلبة معّلم الّصف لتحديـد  -10-4
 مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم.

ة الختيــــار النمــــوذج يم التعليمــــي للمنظومـــات التدريبيــــة والتعليميـــمدراســـة بعــــض نمـــاذج التصــــ -10-5
تّم اختيـار نمـوذج (عبـد اللطيـف وقد المالئم لتصميم منظومة التدريب الالزمة للبحث الحالي، 

 .)2002، الجزار
 .أدوات التقويم الخاصة به بناء البرنامج التدريبي مع -10-6
 .الخاصة بهمع أدوات التقويم تحكيم البرنامج التدريبي  -10-7
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عـــد الحصـــول علـــى الموافقـــة إجـــراء التجربـــة االســـتطالعية فـــي كليـــة التربيـــة بجامعـــة دمشـــق ب -10-8
 .الرسمّية

ـــة األساســـية -10-9 ـــة الرســـمّية مـــن الجهـــة المعنّيـــة  للبحـــث إجـــراء التجرب ـــى الموافق بعـــد الحصـــول عل
فــق ، و بتطبيــق البحــث (كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق) وموافقــة األســتاذ المشــرف علــى التطبيــق

 الخطوات اآلتية:
كليـة التربيـة فـي  –اختصـاص معلّـم الصـف  –اختيار عّينة البحث من طلبـة السـنة الثالثـة  -10-9-1

  .تجريبّية، والثانية ضابطة األولىجامعة دمشق، وقد تأّلفت العّينة من مجموعتين ب
  االستعداد لتطبيق تجربة البحث. -10-9-2
ــة علــى بــار التجميعــي تتطبيــق االخ -10-9-3 ــة القبلّي التحصــيلي المعرفــي القبلــي، واالختبــارات األدائّي

  .أفراد المجموعتين التجريبّية والضابطة لتعّرف مدى التكافؤ بينهما
 علـى الخاصة بكل مهارة قبل البـدء بتدريسـها ة القبلّيةالمعرفي ةالتحصيلي تطبيق االختبارات -10-9-4

  الضابطة.التجريبّية و  أفراد المجموعتين
مـــن قبـــل الباحـــث نفســـه، باســـتخدام اســـتراتيجّية الـــتعّلم التجريبّيـــة  المجموعـــة أفـــرادتـــدريس  -10-9-5

  .المدمج
الجانــب بعــض زمــر  المكّلــف بتــدريس مــن قبــل المــدّرس الضــابطة المجموعــة أفــرادتــدريس  -10-9-6

  .وفق الطريقة التقليدّية (االعتيادّية) عليمالتفي دمج التكنولوجيا  لمقرر العملي
ة بكـل الخاصـة البعديـة األدائيـواالختبـارات  ة،البعديـ ةالمعرفيـ ةالتحصيلي تطبيق االختبارات -10-9-7

  الضابطة والتجريبّية. أفراد المجموعتين علىوذلك  ،االنتهاء من تدريسها بعدمهارة 
 تــدريس جميــعتطبيــق االختبــار التجميعــي التحصــيلي المعرفــي/ البعــدي، بعــد االنتهــاء مــن  -10-9-8

  .التجريبّية والضابطة  على أفراد المجموعتينوذلك  ،المهارات
ـــ الخاصـــةاســـتبانة االتجاهـــات  تطبيـــق -10-9-9 ـــةب لتعـــرف اتجاهـــاتهم نحـــو  أفراد المجموعـــة التجريبّي

  .البرنامج التدريبي
لتعـّرف مـدى احتفـاظ المجمـوعتين  تطبيق االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي المؤّجل -10-9-10

تبـــــــار التجميعـــــــي التحصـــــــيلي مـــــــن تطبيـــــــق االخيومـــــــًا  )18بالمعـــــــارف بعـــــــد مـــــــرور (
  البعدي.المعرفي/
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القيــــام بالمعالجــــات اإلحصــــائّية المناســــبة، وتحليــــل المعطيــــات التــــي تــــّم التوّصــــل إليهــــا،  -10-9-11
وتقــديم المقترحــات وتفســيرها  لإلجابــة عــن أســئلة البحــث، والتحقــق مــن صــدق فرضــياته،

  .المالئمة في ضوء نتائج البحث
 

  :والتعريفات االجرائية مصطلحات البحث -11
 الفاعلية: -11-1
  .)13، 2010، بالطي( "القدرة على تحقيق النتيجة المقصودة وفقًا لمعايير محددة مسبقًا"   
ــاً ويعرّ     المــدمج علــى ة الــتعّلم اســتراتيجيّ قــدرة البرنــامج التــدريبي القــائم علــى بأنهــا:  فهــا الباحــث إجرائي

مهـارات  جامعـة دمشـقبالتربية في طلبة معّلم الصف  في إكسابالتي وضع من أجلها تحقيق األهداف 
الكســب المعــّدل لــدى وتتحــدد فاعليــة البرنــامج التــدريبي عنــدما تزيــد نســبة  ،علــيمدمــج التكنولوجيــا فــي الت

  .الفاعلّية حسب "بالك" بحسب عتبة إثبات )1.2عن ( بّيةالمجموعة التجري

 :لتدريبياالبرنامج  -11-2
"سلسلة من عدة نقاط تّم تصميمها بعناية فائقة بحيث تقود المتعّلم إلى إتقـان أحـد الموضـوعات بأقـل    

  ).14، 2011وقت وأقل األخطاء" (حسن، 
عبــد وفــق نمــوذج المصــّممة  التدريبيــة خطــة مــن اإلجــراءات واألنشــطة ويعّرفــه الباحــث إجرائيــًا بأّنــه:   

ـــ إكســـابهـــدف اللطيـــف الجـــزار، ب ـــة معّل ـــةبم الصـــف طلب ـــة التربي مهـــارات دمـــج فـــي جامعـــة دمشـــق  كلي
  التكنولوجيا في التعليم.

 ة:االستراتيجيّ  -11-3
لـــتعلم والتعلـــيم التـــي يتبعهـــا المعلـــم داخـــل الصـــف الدراســـي أو خارجـــه، لتـــدريس محتـــوى اخطـــوات "   

المراحــــل،  مــــن نضــــوي علــــى مجموعــــةتمحــــددة ســــلفًا، و بغيــــة تحقيــــق أهــــداف موضــــوع دراســــي معــــين، 
جــراءات المتتابعــة، والمتناســقة فيمــا بينهــا، المنــوط للمعلــم والطــالب القيــام بهــا، فــي أثنــاء إلوالخطــوات، وا

 .)6-5، 2003(زيتون،  السير في تدريس ذلك المحتوى"
بعهــا الباحــث، المنّظمــة التــي يتّ وات واإلجــراءات مجموعــة مــن الخطــ: االباحــث إجرائيــًا بأّنهــ اويعّرفهــ   

معّلــم الّصــف  مســتعينًا باإلمكانــات المتــوافرة مــن تقانــات وأســاليب وطرائــق تدريســّية فّعالــة، إلكســاب طلبــة
  مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم.
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  المدمج: التعّلم -11-4
 فـي )التقليـدي (الصـفي ملـيعالت مـع اإللكترونـي ميعلـالت فيها يندمج التي التعّلم أو الّتعليم صيغ إحدى"   

 في اتبكالش على أو الكمبيوتر، على المعتمدة سواء اإللكتروني ميّ التعل أدوات ُتوظَّف حيث ،واحد إطار
 معظـم لوجـه اً وجهـ الطالـب مـع المـدّرس ويلتقـي مثـل معامـل الكمبيـوتر والصـفوف الذكّيـة، الـدروس،
  .)173، 2005(زيتون،  "األحيان

اسـتراتيجّية تعليمّيـة تعلمّيـة تعتمـد فـي تقـديم المحتـوى علـى التـزاوج بـين  إجرائيـًا بأّنـه:ويعّرفه الباحـث    
توظيــف التقنّيــة الحديثــة فــي التعلــيم، واألســاليب التقليدّيــة (االعتيادّيــة) التــي ألفهــا المعّلمــون، لخلــق بيئــة 

مـين أنفسـهم، بهـدف تحقيـق األهـداف تعليمّية تعلمّية جّذابة وتفاعلّية بـين المعلّـم والمتعّلمـين، وبـين المتعلّ 
  التعليمّية المنشودة بشكل أفضل.

  المهارة: -11-5
ــدة،     "نمــط مــن األداء المــتقن الموّجــه نحــو إنجــاز عمــل مــن األعمــال أو مهّمــة معّينــة بســيطة أو معّق

والحركــات يقــوم بهــا المــتعّلم بســرعة وٕاتقــان وبأقــل جهــد  وتتكــّون مــن سلســلة مــن األعمــال أو الســلوكات
 .)23-22، 2008 اهللا،والعبد  ووقت وتكاليف" (زيتون

ــًا بأّنهــا:     ــ قــدرة طلبــة معلــم الصــف علــى القيــام بمجموعــة مــن األداءاتويعّرفهــا الباحــث إجرائي ة  بدق
  تعليمي محدد.بلوغ هدف من أجل ، جهدوأقل بأقصر وقت  إلنجاز مجموعة من المهام

   دمج التكنولوجيا في التعليم: -11-6
فـي المنظومـة التعليميـة مـن أجـل  "التوظيف الهادف والمنظم من قبل المعلم للمستحدثات التكنولوجيـة   

  .)2010، العبداهللاومة وزيادة فاعلتها وكفايتها" (رفع مستوى هذه المنظ
 والتطبيقـاتاألداءات، ف للمهـارات، و م الّصـمعلّـعمليـة توظيـف طلبـة  إجرائيًا بأّنهـا: الباحث هاويعّرف   

ة واالرتقـاء عمليـبهدف رفع مستوى هذه ال، ةوجية بشكل منّظم وهادف في العملية التعليمّية التعّلميالتكنول
  .بها نحو األفضل

  االتجاه: -11-7
األفكـار أو استعداد مكتسب ثابت نسبّيًا لدى األفراد، يحدد اسـتجابات الفـرد حيـال بعـض األشـياء أو "   

   ).141، 2004األشخاص" (ولي ومحمد، 
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 طلبـة السـنة الثالثـة معلـم الصـف المجموعـة التجريبيـة مـن أفـرادإجابـات ويعّرفه الباحث إجرائيًا بأّنه:    
 أو بـالقبول إمـا لبرنـامج التـدريبيا نحـو على العبارات المذكورة في استبانة االّتجاهات المصممة من قبـل

  .المحايدة الرفض أو

 دراسات سابقة: -12
 بموضوع الدراسة الحالّيـة، ذات الصلةالسابقة، العربية واألجنبية  لبحوثهناك العديد من الدراسات وا   

والتــي أفــاد منهــا فــي تصــميم أدوات البحــث واتّبــاع المنهجّيــة  الــذي حــاول الباحــث جاهــدًا الوصــول إليهــا،
، إضـافة إلثـراء الجانـب مـن نتـائج المالئمة ومقارنة نتائج بحثه في ضوء ما توّصلت إليـه تلـك الدراسـات

بصـرف النظـر  وفقًا لتسلسلها الزمني مـن األقـدم إلـى األحـدث تلك الدراساتوسوف يتم عرض  النظري،
  موقع الدراسة الحالية منها.، ثم بيان عن مكانها

 ):Ham, 2001دراسة هام ( -12-1
  .ستعمال أدوات البرامج المتعددة"مشروع تعّلم ا"عنوان الدراسة: 

Project teach Implements versatile software"."  
  الواليات المتحدة األمريكية.مكان الدراسة: 

علــى دمــج التكنولوجيــا داخــل المقــررات الدراســية،  معّلمــينهــدفت الدراســة إلــى تــدريب هــدف الدراســة: 
وتضــمن التــدريب جــزأين تنــاول األول: أنظمــة التــدريب علــى بــرامج (الميكروســوفت) والوســائط المتعــددة 
وتصــميم صــفحات الويــب، والثــاني: تــدريبهم علــى كيفيــة دمــج التكنولوجيــا والمســتحدثات داخــل المقــررات 

  الدراسية باستخدام الحاسوب.
وتمّثلــت األدوات  ،المــدارسمعّلمــًا فــي مــن معلمــي ) 33( شــملت عينــة الدراســة لدراســة وأدواتهــا:عينــة ا

  المستخدمة بالدراسة في االختبارات التحصيلية وبطاقة المالحظة.
  نتائج الدراسة:

  جاءت نتائج الدراسة كالتالي: 
لبـرامج تدريبيـة متنّوعـة تقابـل احتياجـاتهم مـن أجـل الـتمّكن مـن دمـج التكنولوجيـا  عّلمـيناحتياج الم -

 داخل المقررات الدراسية.
  حول دمج التكنولوجيا في المقررات الدراسية قبل التدريب وبعده. المعّلمينوجود فروق لدى  -
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  ):2004دراسة الزق ( -12-2
ــوان الدراســة: ــرح لتوظيــف مســتحدثات " عن ــامج مقت ــة برن ــة فاعلي ــى نظري ــائم عل ــيم ق ــا التعل تكنولوجي

  .روجرز"
  مصر. -جامعة المنوفيةمكان الدراسة: 

 برنــــامج تعليمــــي فــــي توظيــــف ثالثــــة مســــتحدثات ةتعــــرف فاعليــــهــــدفت الدراســــة إلــــى  هــــدف الدراســــة:
  .عرضها، وبرامج الوسائل المتعددة الشفافيات التعليمية وجهازتكنولوجية وهي: شبكة االنترنت، 

) معلمـًا مـن المعلمـين بالحلقـة الثانيـة مـن مرحلـة 33تكونـت عينـة الدراسـة مـن (عينة الدراسة وأدواتها: 
  التعليم األساسي في محافظة المنوفية، وتّم استخدام اختبار تحصيلي معرفي وبطاقة مالحظة األداء.

  نتائج الدراسة:
  نتائج الدراسة عن اآلتي: ظهرتأ

ين متوسطي درجات المعلمين في التطبيقين القبلي والبعـدي لالختبـار ب وجود فروق دالة إحصائّياً  -
التحصـــيلي المعرفـــي المـــرتبط بالمعـــارف والمعلومـــات الالزمـــة لتوظيـــف (شـــبكة االنترنـــت، بـــرامج 
الوســائل المتعــددة التعليميــة، الشــفافيات التعليميــة) لصــالح متوســط درجــات المعلمــين فــي التطبيــق 

 البعدي.
بـين متوسـطي درجـات المعلمـين فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي لبطاقـة  صـائّياً وجود فروق دالـة إح -

مالحظــة األداء المرتبطــة بالمهــارات الالزمــة لتوظيــف (شــبكة االنترنــت، بــرامج الوســائل المتعــددة 
 التعليمية، الشفافيات التعليمية) لصالح متوسط درجات المعلمين في التطبيق البعدي.

البرنـــامج التعليمـــي حجـــم تـــأثير كبيـــر فـــي تحصـــيل وأداء المعلمـــين للمعـــارف كمـــا كـــان لمنظومـــة  -
 والمعلومات المتطلبة لتوظيف بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

  ):Muianga, 2005مويانج ( -12-3
  .عنوان الدراسة: "التعلم المدمج على شبكة االنترنت ووجهًا لوجه مشروع تجريبي في كلية التربية"

"Blended online and face-to-face learning a pilot project in the faculty 
of education ". 

  .جامعة موندالن إدواردومكان الدراسة: 
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 الطـالب لـدى اإلنترنـت وشـبكة الكمبيـوتر، اسـتخدام مهـارات تنميـة إلـى هـدفت الدراسـة هـدف الدراسـة:
  .المدمج التعليم برنامج باستخدام التربية بكلية المعلمين

 جامعـةب التربيـة كليـة طـالب مـن طالبـاً  )(170 مـن البحـث عينـة وتكونـت عينـة الدراسـة وأدواتهـا:
  إدواردو، وتّم استخدام بطاقة مالحظة األداء للحكم على أداء الطالب.

وأكـدت  المهـارات تلـك تنميـة فـي المـدمج التعلـيم برنـامج فاعليـة إلـى الدراسـة توصـلت نتـائج الدراسـة:
 يقـالتعلـيم لتحقـ فـي الحديثـة اإللكترونيـة واألسـاليب التقليديـة األسـاليب بـين الـدمج أهميـة علـى الدراسـة
  أفضل. تعليمية نواتج

  (Clark & James, 2005):   جيمسكالرك و  دراسة -12-4
  . مقررات العلوم عبر االنترنت" المدمج توجه لتقديم: "التعلم عنوان الدراسة:

"Blended learning: An approach to delivering science courses on – line" 
  استراليا. مكان الدراسة:
لـدى  المقـررات التعليميـة تقـديم فـي المـدمج التعلـيم فاعلية على تعرف إلى الدراسة هدفت هدف الدراسة:

  التقليدي. بالتعليم استراليا مقارنة جنوب جامعةب العلوم كلية طالب
الجيولوجيـة تـم تقسـيمهم إلـى  العلوم بقسم ) طالباً 67وتكونت عينة الدراسة من ( عينة الدراسة وأدواتها:

مجمــــوعتين، إذ درّســــت المجموعــــة األولــــى (التجريبّيــــة) باســــتخدام اســــتراتيجّية الــــتعّلم المــــدمج، ودرّســــت 
حظـة مال وبطاقـة اختبار تحصـيل المجموعة الثانية (الضابطة) باستخدام الطريقة التقليدية، وتم استخدام

  الطلبة. لمهارات األداء
  نتائج الدراسة:

  النتائج اآلتية:   إلىالدراسة  شارتأ
المجموعة األولى (التجريبّيـة) التـي دّرسـت باسـتخدام اسـتراتيجّية الـتعّلم المـدمج علـى  طالب تفوق -

 االختبــــار فــــي طــــالب المجموعــــة الثانيــــة (الضــــابطة) التــــي دّرســــت باســــتخدام الطريقــــة التقليديــــة
 .يالتحصيل

المجموعة األولى (التجريبّيـة) التـي دّرسـت باسـتخدام اسـتراتيجّية الـتعّلم المـدمج علـى  طالب تفوق -
 .العملي األداء في طالب المجموعة الثانية (الضابطة) التي دّرست باستخدام الطريقة التقليدية
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  ):Haung & Zhou, 2005( وزهو دراسة هانج -12-5
  .المدمج يركز على تصنيف المعرفة وأنشطة التعلم""تصميم للتعلم  عنوان الدراسة:

"Designing Blended Learning focused on knowledge Category and 
Learning Activities". 

  الصين. - Beijinبيجين  بجامعةمكان الدراسة: 
 ثـالث مـن النمـوذج وتكـون المـدمج، للـتعلم تعليمـي تصـميم وضـع هـدفت الدراسـة إلـىهـدف الدراسـة: 

 وقـد التعليمـي، التقيـيم ومرحلـة والمصـادر، تصـميم األنشـطة مرحلـة القبلـي، التحليـل مرحلـة مراحـل،
 بالصـين مهـارات Beijinبيجـين  طـالب كليـة علـوم الحاسـب بجامعـة إكسـاب فـي التصميم هذا استخدم

  المتعددة. الوسائط تكنولوجيا
  بطاقة مالحظة للمهارات. طالبًا، وتم استخدام )(120من تكونت عينة الدراسةعينة الدراسة وأدواتها: 

  .المهارات تلك الطلبة إكساب في المدمج مبرنامج التعل فاعلية إلى الدراسة توصلت نتائج الدراسة:

  ):Stavkin, 2005  Reason &( وستافكيندراسة ريزون  -12-6
ـــتعلم المـــدمج (الهجـــين): نتـــائج الطلبـــة فـــي  عنـــوان الدراســـة: دورات مختلفـــة "اســـتطالع نمـــوذج ال

  .األشكال"
"Questioning the Hybrid Model: student outcomes in different courses 
formats". 

  الواليات المتحدة األمريكية. مكان الدراسة:
المقارنـة بــين الــتعلم اإللكترونـي والــتعلم المــدمج والـتعلم التقليــدي مــن  هـدفت الدراســة إلــىهــدف الدراســة: 
  واالتجاهات لدى الطلبة المعلمين، في الواليات المتحدة األمريكية.حيث التحصيل 

) طالبًا وطالبة بالسـنة الثانيـة الجامعيـة التحقـوا 403وتكونت عينة الدراسة من ( عينة الدراسة وأدواتها:
فـــي خمســـة أقســـام، تـــم تـــوزيعهم علـــى ثـــالث مجموعـــات، األولـــى درســـت باســـتخدام الـــتعلم اإللكترونـــي، 

وتـم جمـع البيانـات مـن خـالل  ،ست بالطريقة التقليدية، والثالثة درست باستخدام الـتعلم المـدمجوالثانية در 
  االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاهات.

  نتائج الدراسة:
  أظهرت الدراسة النتائج اآلتية: 
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 تفّوق أفراد المجموعة الثالثة التي درست باستخدام التعلم المدمج في التحصيل.  -
أفراد المجموعة الثالثة، والتي درست باستخدام التعلم المدمج كانت أكثر إيجابية من أن اتجاهات  -

 أفراد المجموعتين األولى والثانية.
أن اتجاهـــات أفـــراد المجموعـــة التـــي درســـت باســـتخدام الـــتعلم اإللكترونـــي أكثـــر إيجابيـــة مـــن أفـــراد  -

 المجموعة التي درست بالطريقة التقليدية.
 

  ):Akkoyunlu & Soylu 2006,( وسويلدراسة أكويونلو  -12-7
  .المدمج" التعّلم بيئة نحو المتعّلمين نظر "دراسة حول وجهة عنوان الدراسة:

"A Study on students' Views About Blended Learning Environment". 
  تركيا. -جامعة هاسيتيب مكان الدراسة: 
 المـرور بعـد المـدمج، عّلمالـت بيئـة نحـو المتعّلمـين نظـر هدفت الدراسة إلى تقصي وجهـة هدف الدراسة:
  .المدمج التعّلم وفق ُمعد برنامجٍ  باستخدام بتجربة تدريسّية،

ب ) طالبـًا، مـن طـّالب قسـم الحاسـو 64مـن ( ُطبِّقـت الّدراسـة علـى عّينـة مكونـة عينة الدراسـة وأدواتهـا:
 وتمّثلـت األدوات المطّبقـة ،هاسـيتيب بتركيـاصـميم التـدريس، فـي جامعـة ة تالّتعليمّي، والمسجلين في مـاد

افة إلـــى عّلم المـــدمج، باإلضـــواّتجاهـــاتهم نحـــو اســـتراتيجّية الـــت اســـتبانة لتعـــّرف وجهـــة نظـــر الطـــّالب فـــي
عّلم الب للحكـــم علـــى مســـتوياتهم التحصـــيلية، بعـــد مـــرورهم بخبـــرة الـــتللطـــ االختبـــارات نصـــف الفصـــلّية

  المدمج.
  نتائج الدراسة:

  النتائج اآلتية:  إلىالدراسة  شارتأ
 ب نحو استخدام طريقة التعّلم المدمج.جود اّتجاهات إيجابّية لدى الطالو  -
 ب، ومستوى مشاركتهم.مدمج في الّتحصيل الّدراسي للطالوجود أثر لطريقة التعّلم ال -

 

  ):2007دراسة عّمار ( -12-8
 تكنولوجيــا المعلومــات لــدى الطــالب/فعاليــة برنــامج مقتــرح لتنميــة بعــض مهــارات " عنــوان الدراســة:

  .المعلمين بكلية التربية"
  مصر. -مكان الدراسة: جامعة المنوفية
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قيـــاس فعاليـــة برنـــامج مقتـــرح فـــي تنميـــة بعـــض مهـــارات تكنولوجيـــا  هـــدفت الدراســـة إلـــى هـــدف الدراســـة:
ت تكنولوجيــا المعلومــات لــدى الطــالب/ المعلمــين فــي كليــة التربيــة بجامعــة المنوفيــة، بعــد تحديــد مهــارا

  المعلومات التي يجب تنميتها لدى الطالب/ المعلمين بكلية التربية.
بكليـة التربيـة فـي جامعـة المنوفيـة.  ) طالبـًا معلمـاً 35تكونت عينة الدراسـة مـن (عينة الدراسة وأدواتها: 

ليها، ثـم قـام واستخدم الباحث في دراسته استبانة لتحديد مهارات تكنولوجيا المعلومات الالزمة للتدريب ع
بإعــداد برنــامج مــوديلي فــي مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات، باإلضــافة إلــى االختبــار التحصــيلي وبطاقــة 

  مالحظة األداء.
 الطــالب/ بــين متوســطي درجــات وجــود فــروق دالــة إحصــائياً  إلــىنتــائج الدراســة  شــارتأ نتــائج الدراســة:

البعـدي لكـل مـن (االختبـار التحصـيلي، التطبيـق القبلـي و  المجموعة التجريبية في التطبيقأفراد  المعلمين
  وبطاقة المالحظة) لصالح متوسط درجات الطلبة في التطبيق البعدي.

  ):Pereira & Pleguezuelos, 2007( وبليجوزيولوس دراسة بيريرا -12-9
 تشـريح مـاّدة فـي الّطـّالب تحصيل في المدمج، الّتعّلم استراتيجّيات ة استخدامعليعنوان الدراسة: "فا

  .اإلنسان"
"Effectiveness Of Using blended learning strategies for teaching and 
learning human anatomy". 

  .اإسبانيمكان الدراسة: 
ب التعّلم المدمج، فـي تحصـيل الطـال ة استراتيجّياتاعليإلى تحديد فوهدفت هذه الّدراسة هدف الدراسة: 

كـاديمي، ودرجـة الّرضـا مـن هـذه االسـتراتيجّيات فـي األداء األ وتحليـل أثـر كـل تشريح اإلنسان، في ماّدة
  .بلدى الطال

ب الّســنة األولــى، فــي مــنهج ) طالبــًا، مــن طــال30( وتكونــت عينــة الدراســة مــن عينــة الدراســة وأدواتهــا:
واختبــــار  ،اســــتبانةب الدراســــة فــــي المســــتخدمة األدوات وتمّثلــــت ،األحيــــاء فــــي مدينــــة برشــــلونة اإلســــبانّية

   تحصيلي معرفي.
  نتائج الدراسة:

  النتائج اآلتية:  إلىالدراسة  شارتأ
 أّن التعّلم المدمج كان أكثر فاعلية من التعّلم االعتيادي في تعّلم، وتدريس ماّدة تشريح اإلنسان. -
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 دريس.وق ذات داللة إحصائّية، فيما يخص الرضا لدى الطالب، تعزى لطريقة التال توجد فر  -
  

  :(2007)دراسة عبد العاطي والسيد  -12-10
"أثـر اسـتخدام كـل مـن الـتعلم االلكترونـي والـتعلم المـدمج فـي تنميـة مهـارات تصـميم  عنوان الدراسـة:

وانتـــاج مواقـــع الويـــب التعليميـــة، لـــدى طـــالب الـــدبلوم المهنيـــة واتجاهـــاتهم نحـــو تكنولوجيـــا الـــتعلم 
  االلكتروني".

  مصر. -جامعة اإلسكندريةمكان الدراسة: 
م المــدمج فــي م االلكترونــي والــتعلّ ثــر اســتخدام كــل مــن الــتعلّ أف هــدفت الدراســة إلــى تعــرّ  هــدف الدراســة:

نتاج مواقع الويب التعليمية لدى طلبة الدبلوم المهنية واتجاهـاتهم نحـو تكنولوجيـا إ تنمية مهارات تصميم و 
  التعلم االلكتروني.

تخصـــص تكنولوجيـــا  تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن جميـــع طلبـــة الـــدبلوم المهنيـــة عينـــة الدراســـة وأدواتهـــا:
ــيم طالبــًا، قســموا الــى ثــالث مجموعــات متســاوية، مجمــوعتين تجــريبيتين تــم  (36)البــالغ عــددهم و ، التعل

حيــــث درســــت المجموعــــة  اختيارهمــــا مــــن الطلبــــة التــــي تتــــوفر لــــديهم متطلبــــات الدراســــة عبــــر االنترنــــت
، ودرست المجموعـة التجريبيـة الثانيـة البرنـامج عـن طريـق عن طريق التعّلم اإللكترونيالتجريبّية األولى 

الــتعلم المــدمج، فــي حــين تمثــل المجموعــة الثالثــة المجموعــة الضــابطة التــي درســت البرنــامج بالطريقــة 
التقليديـــة. واســـتخدمت الدراســـة أدوات البحـــث اآلتيـــة: اختبـــار تحصـــيلي، واختبـــار أداء مهـــارات تصـــميم 

الطلبــــة نحــــو تكنولوجيــــا الــــتعلم  وانتــــاج مواقــــع الويــــب التعليميــــة، ويقــــاس ببطاقــــة تقيــــيم، ومقيــــاس اتجــــاه
  لكتروني.اإل

  نتائج الدراسة:
  مجموعة من النتائج كان أهمها: إلىالدراسة توصلت 

المجموعـة الثالثـة (الضـابطة) الـذين درسـوا  أفـرادوجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطي درجـات  -
الـذين درسـوا عـن طريـق  تينالتجـريبي تينالمجمـوع أفـرادليـدي، ومتوسـط درجـات بطريق التعليم التق

لصـالح طـالب  ،التعلم المدمج فـي االختبـار التحصـيلي المعرفـيالتعّلم اإللكتروني والتعّلم المدمج 
 التجريبيتين. المجموعتين
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المجمـــوعتين التجـــريبيتين، ومتوســـط  أفـــرادوجـــود فـــروق دالـــة احصـــائيًا بـــين متوســـطات درجـــات  -
 لصـالح طـالب المجمـوعتين أداء المهارات، المجموعة الثالثة (الضابطة) في اختبار أفراددرجات 

 التجريبيتين.
 

  :(2008)دراسة أبو موسى  -12-11
علــى تحصــيل طلبــة التربيــة فــي الجامعــة أثــر اســتخدام اســتراتيجية الــتعلم المــزيج " عنــوان الدراســة:

  العربية المفتوحة في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب واتجاهاتهم نحوها".
  األردن. -الجامعة العربّية المفتوحة  مكان الدراسة:

هــدفت الدراســة الــى تقصــي أثــر اســتخدام اســتراتيجية الــتعلم المــدمج فــي تحصــيل طلبــة  هــدف الدراســة:
العربيــة المفتوحــة فــرع األردن فــي مقــرر التــدريس بمســاعدة الحاســوب، واتجاهــاتهم  التربيــة فــي الجامعــة

  نحوها.
تكونـت عينـة الدراسـة مـن طلبـة كليـة التربيـة فـي الجامعـة العربيـة المفتوحـة فـرع  عينة الدراسة وأدواتهـا:

، فـــي مقـــرر التـــدريس بمســـاعدة 2007/2006األردن المســـجلين فـــي الفصـــل الصـــيفي للعـــام الدراســـي 
طالبـــًا، وباالختيـــار العشـــوائي درســـت احـــدى الشـــعب باســـتراتيجية الـــتعلم  (35)الحاســـوب، وبلـــغ عـــددهم 

ذ درس هـؤالء الطلبـة المقــرر بحضـور محاضـرات وبدراسـة الكاتـب المقــرر إ ،المـزيج (مجموعـة تجريبيـة)
ـــة، قـــدمت لهـــم علـــى شـــكل  ـــة  (20)وبلـــغ عـــددهم  (CD)وبمـــواد الكتروني ـــًا، ودرســـت الشـــعبة الثاني طالب

باستراتيجية المحاضرة (مجموعة ضابطة)؛ فدرسوا المقرر بحضور محاضرات، وبدراسة الكتـاب المقـرر 
ــًا وطالبــة، واســتخدم الباحــث  (15)فقــط وبلــغ عــددهم  ، واســتبانة لقيــاس اتجاهــات اختبــار تحصــيليطالب

  لم المزيج.الطلبة نحو االستراتيجية التدريسية القائمة على التع
  نتائج الدراسة:

  أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:
الــذين  أفـراد المجموعــة التجريبّيــةبـين متوســطي درجــات  فــي التحصــيل حصـائيةإوجـود فــروق ذات داللــة 

لصـــالح  ،الـــذين درســوا بطريقــة المحاضــرة وأفــراد المجموعــة الضــابطةدرســوا باســتراتيجية الــتعلم المـــزيج 
  جريبية.المجموعة الت
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  ):2008دراسة هداية ( -12-12
 األجهـزة التعليميـة صـيانة مهارات إلكساب المدمج التعلم على قائم برنامج " تصميم عنوان الدراسة:

  التربية ". كليه طالب لدى
  مصر. -جامعة المنصورةمكان الدراسة: 
 تنميـة الجوانـب فـي المـدمج الـتعلم علـى القـائم التعليمـي البرنـامج فاعليـة علـى التعـرف هـدف الدراسـة:

 –  الـدبلوم المهنـي – التربيـة كليـة طـالب لـدى التعليميـة األجهـزة صـيانة لمهـارات المعرفيـة واألدائيـة
  .التعليم تكنولوجيا تخصص

 الـدبلوم- التربيـة كليـة طـالب مـن ) طالبًا وطالبة38من ( الدراسة عينة تكونتعينة الدراسة وأدواتها: 
 الباحثة التعليم تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تجريبّية وضابطة واستخدمت تكنولوجيا تخصص  -المهني
 :الكمبيـوتر جهـاز صـيانة بمهـارات المرتبطـة المعرفيـة الجوانب لقياس تحصيلي اختبار :التالية األدوات

 جهـاز صـيانة لمهـارات األدائـي الجانـب لقيـاس مالحظـة وبطاقـة، والبرمجيـات الماديـة المكونـات
  .الكمبيوتر

  نتائج الدراسة:
  اآلتية: النتائج إلى الدراسة توصلت
 القبلـي، التطبيـق فـي التجريبّيـة طـالب المجموعـة درجـات متوسـط بـين إحصـائياً  دالة فروق وجود- 

 لصـالح الصـيانة لمهـارات المعرفـي المـرتبط بالجانـب التحصـيلي االختبـار فـي البعـدي والتطبيـق
  .البعدي التطبيق

 القبلـي، التطبيـق فـي التجريبّيـة طـالب المجموعـة درجـات متوسـط بـين إحصـائياً  دالة فروق وجود- 
 المهارات. مالحظة أداء لبطاقة البعدي والتطبيق

 فـي والتجريبّيـة الضـابطة، طـالب المجمـوعتين درجـات متوسـطي  بـين إحصائياً  دالة فروق وجود- 
  .التجريبّية المجموعة لصالح الصيانة المعرفي لمهارات بالجانب المرتبط التحصيلي االختبار

علـى  والضـابطة التجريبّيـة طـالب المجمـوعتين درجـات متوسـطي بـين دالـة إحصـائياً  فـروق وجـود -
  .المجموعة التجريبّية لصالح أداء المهارات مالحظة بطاقة

  ):2009( دراسة غانم -12-13
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 الوسـائط تطـوير بـرامج مهـارات إكسـاب فـي المخـتلط اإللكترونـي الـتعلم "فاعليـة عنـوان الدراسـة:
  النوعية". التربية بكلية التعليم تكنولوجيا لطالب المتعددة

  مصر. -جامعة طنطامكان الدراسة: 
 إكسـاب فـي المخـتلط والـتعلم اإللكترونـي الـتعلم فاعليـة مـن التحقـق إلـى الدراسـة هـدفت هـدف الدراسـة:
   .للطالب المتعددة الوسائط برامج  مهارات تطوير
 بقسـم الحاسـب معلـم شـعبةفـي  وطالبـة ) طالبـاً 72( الدراسـة مـن عينـة تكونـت وأدواتهـا: عينـة الدراسـة

 علـى عشـوائياً  وتـوزيعهم اختيـارهم مّ تـ بمصـر، طنطـا فـي جامعـة النوعيـة التربيـة بكليـة التعلـيم تكنولوجيا
 الـتعلم بطريقـة) المتعـددة الوسـائط(مقـرر درسـت األولـى المجموعـة التجريبيـة متساوية، مجموعات ثالث

 ،المخـتلط الـتعلم بطريقـة المقـرر درسـت الثانيـة التجريبيـة اإلنترنـت، والمجموعـة علـى القـائم اإللكترونـي
 الدراسـة أدوات واشـتملت ،وجهـًا لوجـه المعتـادة التقليديـة بالطريقـة المقـرر درسـت الضـابطة والمجموعـة

 مالحظـة وبطاقـة المتعـددة، الوسائطبرامج  تطوير بمهارات المرتبط المعرفي التحصيلي على: االختبار
 التـي المتعـددة الوسـائط لبـرامج وبطاقـة تقيـيم المتعـددة، الوسـائط بـرامج  تطوير لمهارات  العملي لألداء
  الدراسة. عينة الطالب طورها

  نتائج الدراسة:
  أهمها: عدة من نتائج الدراسة إلى توصلت

بـرامج  مهـارات تطـوير إكسـاب الطلبـة فـي المخـتلط موالـتعلّ  اإللكترونـي مالـتعلّ  فاعليـة تحقيـق -
 المتعددة. الوسائط

بـين درجـات أفـراد المجمـوعتين التجريبّيـة الـذين درسـوا باسـتخدام  إحصـائياً  دالـة فـروق وجـود عـدم -
 فـي التقليديـة المختلط، وأفـراد المجموعـة الضـابطة التـي درسـت بالطريقـة موالتعلّ  اإللكتروني مالتعلّ 

 المعرفي. التحصيل
أفـراد  علـى المخـتلط مالـتعلّ  بطريقـة المقـرر درسـت التـي الثانيـة التجريبيـة أفـراد المجموعـة تفـوق -

اإللكترونـي وأفـراد المجموعـة الضـابطة  مالـتعلّ  المجموعـة التجريبّيـة األولـى التـي درسـت باسـتخدام
 المتعـددة، الوسـائط بـرامج تطـوير لمهـارات العملـي األداء فـي التقليديـة التـي درسـت بالطريقـة

 الطالب. أنتجها التي تقييم البرامج ومستوى
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 التعلم دالة إحصائيًا بين أفراد المجموعة التجريبّية األولى التي درست باستخدام فروق وجود عدم -
 لمهـارات العملـي األداء فـي التقليديـة اإللكتروني وأفراد المجموعة الضابطة التي درست بالطريقـة

 .الدراسة عينة الطالب التي أنتجها البرامج تقييم ومستوى المتعددة، الوسائط برامج تطوير
  

  ):  2010دراسة العجرمي ( -12-14
فاعلية الـتعلم المـدمج فـي تنميـة مهـارات صـيانة أجهـزة الحاسـوب لـدى طلبـة قسـم  " عنوان الدراسة:

  التكنولوجيا بجامعة األقصى واتجاهاتهم نحوه".
 فلسطين. -: جامعة األقصىمكان الدراسة

التعــرف علــى فاعليــة الــتعلم المــدمج فــي تنميــة مهــارات صــيانة أجهــزة الحاســوب لــدى  الدراســة:هــدف 
 طالبات قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى واتجاهاتهم نحوه.

) طالبـــة مـــن طالبـــات قســـم التكنولوجيـــا كعينـــة 22تكـــون عينـــة الدراســـة مـــن (عينـــة الدراســـة وأدواتهـــا: 
ي لقياس الجوانب المعرفية لمهـارات صـيانة الحاسـوب، وبطاقـة قصدية، واستخدم الباحث اختبار تحصيل

  مالحظة لقياس الجانب المهاري، ومقياس اتجاه نحو التعلم المدمج.
نتــائج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فــي الجانــب المعرفــي والمهــاري فــي  أظهــرت نتــائج الدراســة:

 ب التعلم المدمج.التطبيق البعدي ألدوات الدراسة تعزى إلى استخدام أسلو 

  ):2010والصوص ( موسى أبو دراسة -12-15
 تصـميم علـى المعلمـين قـدرة تنميـة فـي المـزيج التعلم على قائم تدريبي برنامج أثر" عنوان الدراسة:

  .التعليمية" المتعددة الوسائط نتاجإ و 
  ُعمان. مكان الدراسة:
قـدرة  تنميـة فـي المـزيج الـتعلم علـى قـائم تـدريبي برنـامج أثـر تعـرف إلـى الدراسـة هـدفت هـدف الدراسـة:

  التعليمية. المتعددة الوسائط وانتاج تصميم على المعلمين
 اسـتبانة، ) معّلمـًا ومعّلمـة واسـتخدام الباحثـان120( مـن عينـة الدراسـة تكونـت عينـة الدراسـة وأدواتهـا:

  مالحظة. وبطاقة
 قـدرة تنميـة فـي القائم على التعلم المزيجالتدريبي  البرنامج فاعلية الدراسة نتائج ظهرتأ نتائج الدراسة:

 .التعليمية الوسائط المتعددة نتاجإ و  تصميم على المعلمين
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  ):2010والمخيني ( العاطي عبد دراسة -12-16
 استخدام مهارات بعض تنمية في) التقليدي - المدمج(نمطي التدريب  اختالف عنوان الدراسة: "أثر

  عمان". بسلطنة التعليم األساسي مدارس معلمي لدى الحاسوب
  سلطنة عمان. مكان الدراسة:
 فـي التقليـدي والتـدريب المـدمج التـدريب مـن كـل اسـتخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت هدف الدراسة:
 عمان. بسلطنة األساسي التعليم مدارس معلمي لدى الحاسوب مهارات استخدام تنمية بعض

 األساسـي التعلـيم معلمـي مـدارس مـن معلمـاً  )48( الدراسـة مـن عينـة تكونـت عينـة الدراسـة وأدواتهـا:
الثانية، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبّية درست باستخدام نمـط التـدريب المـدمج،  الحلقة

 واختبـار تحصـيلي، اختبـار واسـتخدم الباحثـان ،والثانية ضابطة درست باستخدام نمط التـدريب التقليـدي
                                   وبطاقة مالحظة. المهاري، األداء

 البعـدي فـي االختبـار نتـائج فـي إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت نتائج الدراسة:
المجموعـة التجريبيـة التـي  لصـالح الحاسوب استخدام مهارات لبعض المهاري واألداء المعرفي التحصيل

 نمـط مـن تـأثيراً  أكثـر المـدمج التـدريب نمـط أن علـى يـدل ممـا درسـت باسـتخدام نمـط التـدريب المـدمج،
  .المهارات تنمية تلك في التقليدي التدريب

   ):2010دراسة الغامدي ( -12-17
"فاعليـــة الـــتعلم المـــدمج فـــي إكســـاب مهـــارات وحـــدة برنـــامج العـــروض التقديميـــة  عنـــوان الدراســـة:

)power point"لطالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض (.  
  السعودية. -جامعة الملك سعودمكان الدراسة: 
مهـارات برنـامج  إكسـاب فـي المـدمج الـتعلم فاعليـة علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت هـدف الدراسـة:

  الثانوي. الثاني الصف لطالبات (power point)التقديمية  العروض
الثانوي بمدينـة  الثاني الصفطالبة من طالبات  (58) من الدراسة عّينة تكونت عينة الدراسة وأدواتها:

  .تحصيلي مالحظة، واختبار بطاقة استبانة، في الدراسة هذه في الرياض، وتمثلت األدوات المستخدمة
   نتائج الدراسة:

  توّصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
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 فـي التحصـيلوالتجريبيـة  الضـابطة المجمـوعتين أفـراد بـين إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود -
  المجموعة التجريبية. لصالح الدراسي

 اكتسـاب والتجريبيـة فـي الضـابطة المجمـوعتين بـين أفـراد داللـة إحصـائية ذات فـروق وجـود -
 .التجريبية المجموعة لصالح (power point)التقديمية  العروض برنامج مهارات 

 

  ):Yailmaz & Orhan, 2010(أورهان دراسة يالمز و  -12-18
اللغــة اإلنكليزيــة قبــل الخدمــة فــي بيئــة الــتعلم المــدمج فيمــا يتعلــق بــنهج "مدرســي  عنــوان الدراســة:

  .تعلمهم"
"Pre- service English teachers in blended learning environment in 
respect to their learning approaches". 

.تركيا -جامعة يلدز مكان الدراسة:  
الطــالب/ المعلمــين قبــل الخدمــة فــي بيئــة الــتعلم  الكشــف عــن أداء هــدفت الدراســة إلــىهــدف الدراســة: 

  المدمج ومدى رضاهم عنه.
 ممـن يدرسـون اللغـة اإلنكليزيـة ) طالبـًا وطالبـة،53وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ( عينة الدراسة وأدواتها:

ولتحقيـق هـدف الدراسـة تـم تصـميم مقـرر  .اختيارها بطريقة قصـدية تمّ  ،في جامعة يلدز التقنية في تركيا
ـــتعلم المـــدمج وتدريبـــه للطـــالب فـــي الفصـــل الرابـــع مـــن عـــامهم األكـــاديميمح وبعـــد  ،وســـب باســـتخدام ال

  االنتهاء من التدريس تم تطبيق استبانة، واختبار تحصيلي معرفي باإلضافة إلى بطاقة مالحظة األداء.
  نتائج الدراسة:

   أظهرت الدراسة النتائج األتية: 
فــي تحســين أداء الطــالب/ المعلمــين فــي الجانــب العملــي أكثــر مــن الجانــب  الــتعّلم المــدمجفاعليــة  -

 النظري في التدريب على مهارات اللغة.
 وجود رضى لدى الطالب/ المعلمين عن تعلم المقررات باستخدام التعلم المدمج. -
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر الجــنس فــي األداء والرضــا عــن المقــرر لــدى  -

 الدراسة. عينة
 

  ):2011دراسة الديرشوي ( -12-19
  عنوان الدراسة: "فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المدمج في تدريس مادة الجغرافيا".
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  سورية. -جامعة دمشق مكان الدراسة:
  المدمج في تدريس مادة الجغرافيا. تعرف فاعلية استخدام استراتيجية التعلم هدف الدراسة:

، قّســـمت إلـــى ) طالبـــاً 115عّينـــة عشـــوائّية مـــن شـــعب الصـــف العاشـــر مـــن ( عينـــة الدراســـة وأدواتهـــا:
، ) طالبـًا وطالبــة70خـرى ضـابطة مكّونـة مـن () طالبـًا، واأل45مجمـوعتين إحـداها تجريبّيـة مكّونـة مـن (

  موقع إلكتروني، اختبار تحصيل، مقياس اّتجاهات.ب الدراسة هذه في وتمثلت األدوات المستخدمة
  :نتائج الدراسة

  أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أھمھا:

استراتيجية التعلم المدمج في زيادة التحصيل العلمي لدى طلبة الصف العاشر في مادة فاعلّية  -
 .الجغرافية الطبيعّية

فاعلّية استراتيجّية التعّلم المدمج التي مّكنت أفراد المجموعة التجريبّية من االحتفاظ بالمعلومات  -
 التعّلم بصورة أفضل منه لدى أفراد المجموعة الضابطة التي ُدّرست بالطرائق التقليدّية.وبقاء أثر 

 

  ):2012دراسة العنزي ( -12-20
 التعلـيم برنـامج فـي اإلنترنـت مهـارات وحـدة إكسـاب فـي المـدمج الـتعلم "فاعليـة عنـوان الدراسـة:

  نحوه". واتجاهاتهم الثانوية المرحلة لمعلمي للمستقبل
  السعودية. -جامعة أم القرىمكان الدراسة: 
فـي  اإلنترنـت وحـدة مهـارات إكسـاب فـي المـدمج الـتعلم فاعليـة معرفـة إلى الدراسة هدفت هدف الدراسة:

  نحوه. واتجاهاتهم الثانوية المرحلة لمعلمي للمستقبل التعليم برنامج
 معلمـًا، وزعـوا )40( مـن تألفـت حيـث قصـدية، بطريقـة تم اختيار عينة الدراسة عينة الدراسة وأدواتها:

 تـدريبها باسـتخدام تلقـت والتـي الضـابطة المجموعـة فـي ) معلمـاً 20( بواقـع متسـاويتين مجمـوعتين إلـى
المـدمج.  باسـتخدام الـتعلم تـدريبها تلقـت والتـي التجريبيـة المجموعـة فـي معلمـاً  )20و( التقليديـة، الطريقـة

  للمجموعتين. المهاري لألداء مالحظة وبطاقة معرفي، اختبار ببناء الباحثة حيث قامت
 االختبـار فـي المتوسـطات بـين إحصـائية داللـة ذات فـروق نتائج الدراسة وجـود أظهرت نتائج الدراسة:

 وانشـاء المعلومـات، عـن والبحـث حالتصـف( المهـاري األداء المجمـوعتين، ودرجـات ألفـراد المعرفـي
  . التجريبية ، لصالح المجموعة)الويب صفحات وتصميم
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  البحث الحالي من الدراسات السابقة: موقع 
  

  ما استخلصه الباحث من الدراسات السابقة:  
، فمنهـا مـا أسـماه هاختلفت في مسمياتأّن الّدراسات السابقة التي تناولت موضوع التعّلم المدمج قد  -

)، والـتعّلم 2010 ،(وأبـو موسـى والصـوص ، ودراسـة)2007، بالتعّلم المزيج كدراسة (أبـو موسـى
 ,Reason et al( ريـزون وآخـرون)، والـتعلم الهجـين كدراسـة  2009،المخـتلط كدراسـة (غـانم

2005.(  
أهمّيـة تصـميم  ّيـة،أو التدريب تصـميم البـرامج التعليمّيـةراسات السابقة التـي اهتّمـت ببّينت معظم الدّ  -

المعّلمـــين / المعلمــين، والطلبــةالتدريبّيــة، ودورهــا الفّعــال فـــي تنميــة أو إكســاب و  التعليمّيــة البــرامج
  .مهاراتالمعارف وال

فــي  تباينــتالــتعّلم المــدمج فــي التعلــيم، و  اســتخدام علــى أهمّيــة راســات الســابقةالدّ  معظــم أجمعــت -
ودراســة  ،(Clark et al, 2005) إذ رّكــزت دراســة كــل مــن كــالرك وآخــرون اســتخدامههــدف 
، Akkoyunlu et al,2005)وآخـرون ( )، أكويونلـوReason et al, 2005(وآخـرون ريـزون
 ،(أبــو موســى والصــوص)، 2007، )، (أبــو موســىPereira et al, 2007( وآخــرون بيريــرا

علـــى تعـــّرف أثـــر الـــتعّلم المـــدمج علـــى التحصـــيل المعرفـــي لـــدى  )،2011، (الديرشـــوي، )2010
 إلــى، (Huang, 2005))، هــانج ,Muianga 2005، فــي حــين ســعت دراســة مويــانج (طلبــةال

بينمــا رّكــزت  ،المعلمــين والطلبــة المعلمــين لــدى فــي الجانــب األدائــي ة الــتعّلم المــدمجتعــّرف فاعليــ
 ،)، (العجرمــي2009،)، (غــانم2008 ،)، (هدايــة2007 ،دراســة كــل مــن (عبــد العــاطي والســيد

 ،)2010 ،)، (عبــد العــاطي والمخينــيYailmaz et al, 2010)، يــالمز وآخــرون (2010
حصــيل المعرفــي ) علــى تعــّرف أثــر الــتعّلم المــدمج فــي الت2012 ،(العنــزي )،2010 ،(الغامــدي

    .الجانب األدائي لدى أفراد عيناتهمفي كذلك و 
راسات السابقة التي تناولـت موضـوع الـتعّلم المـدمج علـى وجـود أثـر إيجـابي للـتعلم الدّ  معظمأّكدت  -

ًا بـــالطرائق التقليديـــة المتبعـــة، قياســـ المـــدمج فـــي االختبـــارات التحصـــيلية واألدائيـــة علـــى حـــٍد ســـواء
إذ أّكـدت فاعلّيـة الـّتعلم المـدمج فـي  ،)Yailmaz et al, 2010يـالمز وآخـرون ( باسـتثناء دراسـة

، غـــانم(دراســـة و ، نـــب العملـــي أكثـــر مـــن الجانـــب النظـــري/ المعلمـــين فـــي الجابـــةتحســـين أداء الطل
بـين درجـات أفـراد المجمـوعتين التجريبّيـة  إحصائياً  دالة فروق وجود عدمإذ توصلت إلى  )2009
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المختلط، وأفـراد المجموعـة الضـابطة التـي درسـت  والتعلم اإللكتروني الذين درسوا باستخدام التعلم
  .المعرفي التحصيل في التقليدية بالطريقة

طلبـــة معّلـــم الـــتعّلم المـــدمج فـــي إكســـاب  اســـتراتيجّية هنـــاك نـــدرة فـــي الدراســـات الخاّصـــة باســـتخدام -
فـي  -حيـث لـم يتـوفر  ،مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم، سواء كانت عربيـة أم أجنبيـة الصف

دراســـات قامـــت ببنـــاء برنـــامج تـــدريبي قـــائم علـــى اســـتراتيجّية الـــتعّلم المـــدمج  -حـــدود علـــم الباحـــث
وتعــّرف فاعليتـــه فــي إكســـاب طلبــة معّلـــم الصــف مهـــارات دمــج التكنولوجيـــا فــي التعلـــيم، وتعـــّرف 

  هاتهم نحوه.اتجا
  

  الدراسات السابقة:و البحث الحالي  نقاط االختالف بين  
مكـان إجـراء البحـث وعّينتـه (طلبـة السـنة الثالثـة اختلف البحث الحالي مع الدراسات السـابقة فـي  -

 تخصص معّلم الصف في كلية التربية بجامعة دمشق). 
برنـامج  ةتعـّرف فاعليـاختلف البحث الحالي مع الدراسات السـابقة فـي هدفـه الـذي يتمحـور حـول  -

مهـــارات دمـــج ف تـــدريبي قـــائم علـــى اســـتراتيجّية الـــتعّلم المـــدمج فـــي إكســـاب طلبـــة معلّـــم الصـــ
  ه.عليم، وتعّرف اتجاهاتهم نحو في التا التكنولوجي

) فـي اتبـاع 2012) ودراسـة (العنـزي، 2010يتفق البحث الحالي مع دراسة كـل مـن (الغامـدي،  -
 الحـالي إذ اعتمـد البحـث ،المعتمـد ولكنهـا تختلـف معهـم فـي النمـوذج تصـميم التعلـيمأحد نماذج 

)، 2011بينمــا اعتمــدت دراســة العنــزي نمــوذج (الفقــي،  )2002نمــوذج (عبــد اللطيــف الجــّزار، 
  ).ADDIEة الغامدي النموذج العام للتصميم التعليمي (واعتمدت دراس

 مهــارات التــدريب علــىمحليــًا يتنــاول  -فــي حــدود علــم الباحــث -أول بحــث يعــدُّ البحــث الحــالي  -
والمتمّثلـة فـي  ،دمج التكنولوجيا في الّتعليم باستخدام استراتيجّية التعّلم المدمج أساسّية في مجال
البريــد اإللكترونــي، رفــع الملفــات، ، "االنترنــت" الشــابكةالبحــث والتصــفح عبــر (: المهــارات اآلتيــة

 االحتياجـــات ها مـــن خـــالل اســـتبانةتـــّم تحديـــد التـــي )اليوتيـــوب، تصـــميم االختبـــارات اإللكترونّيـــة
 .التدريبّية لدى طلبة معّلم الصف

   تي:ما يأمن الدراسات السابقة ب الحالي البحث تاستفادأوجه  
 في الدراسات السابقة.نماذج تصميم الّتعليم المستخدمة بعض االطالع على  -
  صياغة أهداف البحث وفرضياته. -
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 راسات السابقة، وطرائق سحبها.عينات الدّ  االّطالع على -
  بناء اإلطار النظري. -
ــــة التحصــــيلّية،  - ــــارات المعرفي ــــدريبي، االختب ــــامج الت ــــاء أدوات البحــــث، منهــــا: (البرن ــــارات بن االختب

  .األدائّية مع بطاقات المالحظة، استبانة االتجاهات)
االّطالع على األساليب اإلحصائّية المستخدمة في الّدراسـات السـابقة، واسـتخدام المالئـم منهـا فـي  -

  معالجة البيانات.
  االّطالع على أساليب الّدراسات السابقة في عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها.  -
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  مقدمة:   
وجّيـــة تحـــّديات مختلفـــة نتيجـــة اإلنجـــازات يواجـــه التعلـــيم فـــي عصـــر الثـــورة العلمّيـــة والمعرفّيـــة والتكنول   

، حيـث زادت الحاجـة إلـى تبـادل الخبـرات مـع التعلـيم والمعلومـاتوالتطورات الهائلة في مجـال تكنولوجيـا 
اآلخرين، وٕايجاد بيئة تعليمّية تفاعلّية غنّية متعددة المصادر تمّكن المتعّلمين من البحث والـتعّلم الـذاتي، 

خدمــة العملّيــة التعليمّيــة وتحقيــق  فــي عامــل والتــآلف مــع التكنولوجيــا وتوظيفهــاعلــى التقــادر وٕاعــداد جيــل 
  أهدافها المنشودة.

يعتمد إلــى حــٍد بعيــٍد علــى ســاألداء التعليمــي فــإّن ، ومــع ازديــاد اســتخدامات التكنولوجيــا والتوّســع فيهــا   
علـيم وتحديثـه وجعلـه تعليمـًا المعلومـات وٕادماجهـا فـي نظـام التالتعلـيم و توظيف تكنولوجيـا  فيمدى القدرة 

عصــرّيًا، األمــر الــذي دفــع الكثــر مــن المؤسســات التربوّيــة والتعليمّيــة فــي دول العــالم ومنهــا، الجمهورّيــة 
العربّية السورّية إلى االهتمام بتوظيف هذه التقنيات بمـا يحقـق أهـدافها، ممـا أّدى إلـى ظهـور العديـد مـن 

  لوسائل الحديثة في التعليم.االستراتيجّيات والطرائق واألساليب وا
وقــد أّكــد العديــد مــن التربــويين علــى ضــرورة تقــديم التعلــيم فــي بيئــة تكنولوجّيــة عاليــة المســتوى، إذ أّن    

التحّديات المستقبلّية لـم تعـد تتمثّـل فـي امـتالك التكنولوجيـا والجديـد منهـا، بـل إّن التحـّدي الحقيقـي يكمـن 
ي إلـى تعلـيم فّعـال ات تدريسّية تفّعل التقنّية لتؤدا، وذلك بانتهاج ممارسفي كيفّية تقديم التعليم من خالله

مـؤّثرة يكتسـب مـن خاللهـا معـارف ومعلومـات، ويحصـل علـى أدوات و  تعليمّيـة جاذبـة يحقق للمتعّلم بيئة
  ).132، 2008والعمل واالنخراط في العالم بنجاح (الخبتي،  التحصيل العلميتمّكنه من االزدياد من 

التعّلمّيــة،  التعليمّيــة علــى الــدور اإليجــابي للمــتعّلم ونشــاطه فــي دالتــي تؤكــ ماشــيًا مــع وجهــة النظــروت   
، إذ هنـــاك العديـــد مـــن العلمـــاء والتربـــويين المختصـــين يؤيـــدون فكـــرة اســـتخدام الـــتعّلم المـــدمج فـــي التعلـــيم

  .التي تحقق مع وجهة النظر هذهمن أفضل االستراتيجّيات التعليمّية  يعّدونه
طلبــة معّلــم الصــف مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم مــن  ولمــا كــان هــذا البحــث يســعى إلــى إكســاب

تنـاول الـتعّلم المـدمج باعتبـاره  فسـوف يـتمخالل البرنامج التدريبي القائم علـى اسـتراتيجية الـتعّلم المـدمج، 
  التعليم ومن ثّم دمج التكنولوجيا في المستخدمة في عملّية التدريس،االستراتيجّية 
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 مفهوم التعّلم المدمج: -1
مفهـوم  ليس مفهومًا جديدًا بل هو يرى أّنه "Blended Learning" التعّلم المدمج مفهوملأّن المتتّبع    
، إذ أّن لــه جــذورًا قديمــة تشــير فــي معظمهــا إلــى دمــج طرائــق 2003انتشــر مــع بدايــة عــام  جديــد قــديم

عليه مسمّيات عّدة مثل: الـتعّلم الخلـيط أو المـزيج  وقد أطلقّوعة، التعليم واستراتيجياته مع الوسائل المتن
  .أو المتمازج أو الهجين أو المولَّف أو التمازجي أو متعدد المداخل

ويرجــع الســبب فــي تعــدد مســّمياته إلــى اخــتالف وجهــات النظــر حــول طبيعتــه ونوعــه، إّال أّنهــا تتفــق    
ّلم اإللكتروني والتعليم التقليدي، كما أّن هـذا الـدمج يكـون مـن على أّن التعّلم المدمج مزج وخلط بين التع

ه توظيفــًا صــحيحًا خــالل توظيــف أدوات التعلــيم التقليــدي وطرائقــه، مــع أدوات الــتعّلم اإللكترونــي وطرائقــ
  ).2، 2010وفقًا لمتطلبات الموقف التعليمي (عبد العاطي والمخيني، 

  التعّلم المدمج كما يأتي:مفهوم  التربويينوقد تناول العديد من    
) التعّلم المدمج بأّنه "نظام متكامل يهدف إلى مسـاعدة المـتعّلم خـالل كـل 2003عّرف (خميس، فقد    

 "مرحلة من مراحل تعّلمـه، ويقـوم علـى الـدمج بـين التعلـيم التقليـدي والتعلـيم اإللكترونـي بأشـكاله المختلفـة
)255.(  

الـتعّلم المـدمج هـو "تعلـيم يجمـع بـين نمـاذج متصـلة وأخـرى  إلـى أنّ  )Singh, 2003ويشـير سـينغ (   
مـن خـالل اإلنترنـت، بينمـا تحـدث  Onlineغير متصلة من التعلـيم، وغالبـًا مـا تكـون النمـاذج المّتصـلة 

  ).51( "النماذج غير المّتصلة في الفصول التقليدّية
ن خالله استخدام وسائل اتصـال ) بأّنه "التعّلم الذي يتم مRasmussen, 2003( راسموسن ويعّرفه   

مختلفة لتعليم ماّدة معّينة، وقد تتضّمن هذه الوسـائل مزيجـًا مـن اإللقـاء المباشـر فـي قاعـة المحاضـرات، 
والتواصـــل عبـــر االنترنـــت، والـــتعّلم الـــذاتي، وهـــو يمـــزج التعلـــيم االعتيـــادي واســـتخدام التقانـــات التعليمّيـــة 

ـــة للمـــدّرس  فـــي اســـتخدام تقانـــات االتصـــال فـــي غرفـــة الصـــف" (نقـــًال عـــن المتنّوعـــة الـــذي يعطـــى الحرّي
  ).6، 2007الشمري،

 ميالتعلـ فيهـا ينـدمج التـي الـتعّلم أو التعلـيم صـيغ حـد) التعّلم المـدمج بأّنـه "أ2005، زيتون( ويصف    
 ءسـوا اإللكترونـي الـتعلم أدوات ُتوظَّف حيث واحد؛ إطار في (التقليدي) الصفي ميالتعل مع، اإللكتروني
 الذكّيـة، والصـفوف الكمبيـوتر معامـل مثـل الـدروس، فـي الشـبكات علـى أو الكمبيـوتر، علـى المعتمـدة
  ).173" (األحيانم معظ لوجه وجهاً  الطالب مع المعّلم ويلتقي
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 ) التعّلم المدمج بأّنه "عملّية يقوم بواسـطتها الُمدّرسـونKitchenham, 2005كما يصف كيتشنهام (   
المهـــارات لمجموعـــة مـــن المتعّلمـــين"  نترنـــت واألســـاليب الصـــفّية لتقـــديم مجموعـــة مـــنباســـتخدام مـــواد اال

)287.(  
ويعــّرف كــذلك علــى أّنــه "اســتراتيجّية تعليمّيــة يــتم فيهــا خلــط أو مــزج أو دمــج ســمات التعلــيم التقليــدي    

  .الذي يتم وجهًا لوجه مع سمات التعليم الذي يتم عن بعد ضمن عملّية منّظمة ومتكاملة"
 )Motteram, 2006, 19(  

) عرّفه بأّنه "أسلوب تعليمي يتم من خالله استخدام التقنّية الحديثة فـي التـدريس 2007ا (شوملي، أم   
دون التخلي عن الواقع التعليمي المعتاد والحضور في غرفة الصـف، ووصـفه بأّنـه تعلـيم يـتم مـن خاللـه 

ي تقّدم للمتعّلم عن طريق الوسائط المتعددة التي توفرها تنظيم المعلومات والمواقف والخبرات التربوّية الت
التقنيـــة الحديثـــة، ويتميـــز هـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم، باختصـــار الوقـــت والجهـــد والتكلفـــة مـــن خـــالل إيصـــال 
المعلومــات للمتعلمــين بأســرع وقــت، وبصــورة ُتمّكــن مــن إدارة العملّيــة التعليمّيــة وضــبطها، وقيــاس وتقيــيم 

  ).5( "تعليمّية جّذابة إضافة إلى تحسين المستوى العام للتحصيل الدراسي، وتوفير بيئةأداء المتعّلمين، 
) بأّنه "أسلوب لتصميم المقررات التعليمّية، يجمع بشكل ذي معنى بـين أفضـل 2009ويعّرفه (غانم،    

نـي مـن خصائص التعليم اإللكتروني عبر اإلنترنت، وأفضل خصائص التعلـيم التقليـدي وجهـًا لوجـه، ويب
  ).87( "كليهما تجربة تعليمّية جديدة أكثر فاعلّية للمتعّلمين؛ بهدف تحسين تحقيق األهداف التعليمّية

) بأّنــه: "طريقــة للتعلــيم تهــدف إلــى مســاعدة المــتعّلم علــى تحقيــق مخرجــات التعلــيم 2010ويــرى (حســن، 
طـه، نمـاط التعلـيم اإللكترونـي بأنماوبـين أ المستهدفة؛ وذلك من خالل الدمج بين أشكال التعلـيم التقليدّيـة

  ).11داخل قاعات الدراسة وخارجها" (
 دال مفهـوم أّنـه علـى فـاقاالتّ  المـدمج، الـتعّلم حـول ابقةالسـ واآلراء عريفاتالت مجمل خالل منيّتضح    
االنترنـت علـى - الحديثـةات نيـتقال توظيـف علـى تعمـل التـي ميعلـالت اسـتراتيجّيات أشـكال مـن شـكل علـى
    .الصف غرفة في والحضور المعتاد التعليمي الواقع عن التخّلي دون -الخصوصوجه 

  ويمكن تعريف التعّلم المدمج في البحث الحالي بأّنه:
ــة    ــة تعلمّي ــةتــزاوج بــين توظيــف ال تعتمــد فــي تقــديم المحتــوى علــى اســتراتيجّية تعليمّي الحديثــة فــي  التقنّي

لفها المعّلمون، لخلق بيئة تعليمّية تعلمّيـة جّذابـة وتفاعلّيـة ّية) التي آلتقليدّية (االعتيادالتعليم، واألساليب ا



الخلفية النظرية للبحث الفصل الثاني

 

 34  

 

ـــة المنشـــودة بشـــكل  ـــم والمتعّلمـــين، وبـــين المتعّلمـــين أنفســـهم، بهـــدف تحقيـــق األهـــداف التعليمّي بـــين المعّل
  أفضل.

  أهداف التعّلم المدمج: -2
 ،عليـة العملّيـة التعليمّيـة التعلمّيـةالتي تزيـد مـن فا من األهدافإلى تحقيق جملة لتعّلم المدمج يهدف ا   
  :منها
 المتعلمـين قاعـدة عيوسـت علـى يسـاعد مـا ،مختلفـة قائـبطر  عّلمالـت فـرص مـن عديـدال تقـديم -

 .المقدَّمة ربوّيةالت الخدمات جدوى رفعو المستفيدين، 
االجتمـاعي،  التواصـل فقـدان دون التقـّدم، عصـر ومواكبـة الحديثـة، التكنولوجيـا مـن االسـتفادة -

 بكفاءة التفاعل من المتعّلم تمكين إلى إضافة االعتيادّية، الفصول الذي يتم من خالل اإلنسانيو 
 ).88، 2008 ،مرسي( .الحاضر العصر مطالب مع عالية، وبإيجابّية

 .تفاعلّية بطريقة يحدث التعّلم جعل على الّتركيز -
 .ةعليميّ الت العملّية في غييروالت جديد،والت شويق،الت عناصر إدخال -
 تعليمّية مصادر باعتماد ُمساعدًا، جعله إلى للمعرفة، وحيداً  اً مصدر  كونه من المعّلم دور تطوير -

 .)220، 2011 ،وعّطار كنسارة،( متعّددة

  مّيزات التعّلم المدمج: -3
 )،2007، والســــــــّيد، العــــــــاطي عبــــــــد( ،)2005،  ســــــــالمة( ،(Ginnis,2005)مــــــــن أشــــــــار كــــــــل    

إلـى العديـد مــن المزايـا التـي يتمتّـع بهـا الــتعّلم ) 2011)، (الرنتيسـي، 2011(الفقـي،  )،2008،البيطـار(
  :يأتيفيما  يمكن تلخيصهاالمدمج 

 والمتعّلمــــينوالمحتــــوى،  والمتعّلمــــينأنفســــهم،  والمتعّلمــــينوالمعّلمــــين،  المتعّلمــــينزيــــادة التفاعــــل بــــين  -
  والمصادر الخارجّية.

 مـن معّلمـيهم وبـين ومـا بيـنهم المتعّلمـين، بـين مـا تماعّيـةاالج والعالقـات اإلنسـانّية، الجوانـب تعزيـز -
  ر.آخ جانب

مسـتوياتهم،  بـاختالف كافّـة المتعّلمـين لـدى الـتعّلم وأنمـاط الفردّيـة، االحتياجات لمقابلة الكافية المرونة -
  .وأعمارهم
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  .واالستخدام والتنفيذ، التصميم، في التكنولوجي التقّدم من االستفادة -
  ضل من حيث كلفة التطوير والوقت الالزم.تحقيق األف -
 زيادة إمكانّية الوصول للمعلومات. -
 وكفـاءة التعليمـي، المنـتج جـودة تحقيـق ثـمّ  ومـن التعليمّيـة، العملّيـة جـودة ورفع اإلنسانّية المعرفة إثراء -

  .المعّلمين
 .لوجه تمكين المتعّلمين من الحصول على متعة التعامل مع معلميهم وزمالئهم وجهاً  -
 بالكامـل، إلكترونيـاً  تدريسـها يتعّسـر قـد اّلتـي العلمّيـة، الموضـوعات بعـض تـدريس صـعوبات من الحدّ  -

 المـدمج الـتعّلم اسـتخدام يـأتي إذ المعملّيـة الّتجـارب وٕاجـراء المهـارات، تعلـيم  :الخصـوص وجـه وعلـى
  .المشكالت تلك مثل لحلّ  المقترحة الحلول كأحد

 المتعّلمـون فيـه يصـبح والـذي المتعّلمـين، حـول المتمركـز الـتعّلم إلـى الجمـاعي الـتعّلم مـن االنتقـال -
 .ومتفاعلين وفاعلين، نشيطين،

 .الرسمّية وغير الرسمّية، التعّلم فرص وتوفير التعّلم نتائج وتحسين المتعّلم خبرة إثراء -
 الـتعّلم فـي الحالّيـة ةيّ المؤسسـ االسـتراتيجية التوّجهـات ودعـم البرنـامج، مسـتوى علـى التنفيـذ مرونـة -

  .التخصصات تعزيز فرص ذلك في بما والتعليم
 .االعتياديّ  مالتعلّ  ومزايا اإللكتروني، التعّلم مزايا بين ما الجمع -
 .التدريس مواقف أثناء التعليمّية التكنولوجيا استخدام على والمتعّلمين المعّلمين تدريب -
 .المختلفة التكنولوجّية بالوسائط المعّلمون يستخدمها يالت االعتيادّية التدريس أساليب تدعيم -
 تواجـد فتـرة مـن يقلـل أّنـه حيـث االعتيـادي؛ الـتعّلم يحققـه بمـا اً قياسـ ،عاليـة اسـتيعابٍ  نسـب تحقيـق -

  .القاعات هذه داخل للّتواجد آخرين متعّلمين أمام الفرصة يتيح ما التدريسّية، القاعات المتعّلمين في
 مـن أخـرى، جهـة أنفسـهم مـن المتعّلمـين بـين ومـا جهـة، مـن والمعلّـم المـتعّلم بـين ما التواصل تسهيل -

 تطبيقـات خالل من واضحة، بصورة العلمّية بالمادة المتعّلمين دتم مستمّرة تفاعلّية بيئة توفير خالل
  .الصفّية المناقشات في الفّعالة والمشاركة أفكارهم، عن التعبير من وتمّكنهم مختلفة

  .المعرفة ونقل المتعّلمين إلى الوصول طرائق تعدد -
يســتطيع المــتعّلم فــي حــال عــدم تمّكنــه مــن حضــور الــدرس أن يــتعّلم مــا تعّلمــه زمــالؤه دون أن يتــأخر  -

  عنهم.
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 تواجه التي من المشكالت كثيرال لعالج ةمناسباستراتيجّية  المدمج التعّلم من جعلت مّيزاتال هذه إنّ    
وبنـــاًء علـــى ذلـــك فـــإّن المؤسســـات التعليمّيـــة التـــي تســـتخدم هـــذا الـــنمط  ،مّيـــة التعلمّيـــةســـير العملّيـــة التعلي

الجديد من التعّلم ربما تكون أكثـر إنتاجّيـة ونجاحـًا فـي تحقيـق أهـدافها، لـذا يفتـرض بمؤسسـاتنا التعليمّيـة 
مــاط الــتعّلم أن تنظــر أبعــد مــن حــدود صــفوف التعلــيم التقليدّيــة، وذلــك مــن خــالل المزاوجــة بــين أفضــل أن

  التقليدّية الحالّية، والمستجّدات الحديثة في تقنيات التعّلم من أجل تحسين النتائج.

  :المدمجخصائص التعلم  -4
مــن خــالل االطــالع علــى بعــض األدبيــات والبحــوث التــي تناولــت الــتعلم اإللكترونــي والــتعلم المــدمج     

) يمكــــن 2010اد وصــــالحة، )، (عيــــ2008(عزمــــي،  )،Singh,2003،( )Hughes, 2007منهــــا (
  توضيح أهم الخصائص التي يتميز بها التعلم المدمج بما يلي:

التعلم المدمج تعلم تفاعلي، والتفاعلية تعني قيام المتعلم بمشـاركة نشـطة فـي عمليـة الـتعلم التفاعلية:  -
فـي بيئـة في صورة استجابات نحو مصدر الـتعلم، ممـا يـؤدي إلـى اسـتمرار التعلـيم، فهـو يضـع المـتعلم 

لـه فرصـة التعامـل مـع بعـض خبـرات  تعلم تفاعلية ويشجعه على المشاركة والتفاعل اإليجابي، ويعطي
حداث العالم الحقيقي، سواء كان هـذا التفاعـل فـي الفصـل الدراسـي أو عبـر االنترنـت بصـورة تزامنيـة وأ
  ال تزامنية. أو
اخل عديــدة للــتعلم، ومــن ثــم فهــو يعطــي فــالتعلم المــدمج تعلــم مــرن، فهــو يتــيح خيــارات ومــدالمرونــة:  -

الفرصــة للمــتعلم أن يــتعلم بالطريقــة التــي يفضــلها ويختارهــا، وباألســلوب الــذي يتناســب معــه بمــا يتوافــق 
  مع سرعته الذاتية في التعلم.

على الفروق الفردية بين المتعلمين والوصول بهـم إلـى  مراعاةيمكن من خالل التعلم المدمج الفردية:  -
تقان، وفقًا لقدرات واستعدادات كل منهم ومستوى ذكائه وخبراته السـابقة، بحيـث يعتمـد علـى مستوى اإل

  الخطو الذاتي للمتعلم.
ق التـــدريس وأدوات االتصـــال وفـــي مصـــادر الـــتعلم التـــي يتيحهـــا الـــتعلم ائـــالتنـــوع فـــي طر  يعـــدّ التنـــوع:  -

المتعلمـين المشـاركين، ومـن ثـم يجـد المدمج، ميزة كبيرة تقابـل التنـوع فـي ميـول واتجاهـات واسـتعدادات 
كل متعلم الوسيلة المناسبة له في التعلم وفـي االتصـال بأقرانـه سـواء بصـورة مباشـرة داخـل الفصـل، أو 
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واإلبحـار داخـل المواقـع التـي تفيـد وتثـري موضـوع  المحادثـةعبر اإلنترنت والوسـائط التكنولوجيـة، مثـل 
  التعلم، كأحد مصادر التعلم.

 أنفسـهمين المعلـم والمـتعلم، والمتعلمـين وٕامكانية التواصـل بـ المدمجشك أنه في ظل التعلم الاإلتاحة:  -
والمحتــوى التعليمــي يســمح الشــتراك عــدد كبيــر مــن المتعلمــين فــي التفاعــل فــي عمليــة الــتعلم، وٕاتاحــة 

خاصــية الفرصــة أمــام المــتعلم ألن يرســل استفســاراته للمعلــم بواســطة أدوات التفاعــل واالتصــال، وهــذه ال
  تالئم من ال يسمح له الوقت بالتواصل مع المعلم مباشرة.

تعنــي العالميــة فــي الــتعلم المــدمج مناســبته مختلــف دول العــالم المتقدمــة والناميــة علــى حــد العالميــة:  -
هـــو النمـــوذج األكثـــر طلبـــًا واألكثـــر شـــعبية فـــي األوســـاط األكاديميـــة  المـــدمجســـواء، فقـــد أصـــبح الـــتعلم 

تــم تطبيقــه فــي العديــد مــن دول العــالم بالفعــل، ومــن ثــم أصــبح نموذجــًا عالميــًا، يمكــن والتدريبيــة، بــل 
  للجميع االستفادة منه.

ــوى  - ــدمجالمحت حيــث يمكــن أن يقــدم محتــواه التعليمــي باألســلوبين اإللكترونــي الرقمــي والتقليــدي : الم
ذات العالقـــة بتخطـــيط المطبـــوع، وتـــوفر أدوات ووســـائل الـــتعلم المـــدمج العديـــد مـــن المهـــام والخـــدمات 

وتنفيــــذ وٕادارة المحتــــوى التعليمــــي أثنــــاء عمليــــة الــــتعلم، والتــــي يســــتفيد منهــــا كــــل مــــن المعلــــم والمــــتعلم 
  والمؤسسة التعليمية.

يتيح هذا النوع من التعلم مناخًا مالئمًا لكل من المعلم والمتعلم فهو يسمح للمعلم بأن يقدم المالءمة:  -
الذين يواجهون صـعوبة فـي  لمتعّلمينا يالئم، كما للمتعّلمينيراها مناسبة  موضوع التعلم بالطريقة التي

دراكهــا، بــل ة ومنســقة، بحيــث يمكــن اســتيعابها وإ تعلــم المــادة مــن خــالل تنظــيم المعلومــات بطريقــة مرتبــ
الــذين ال يرغبــون فــي الــتعلم عــن طريــق الخبــرات اإللكترونيــة ومــازالوا يفضــلون  المتعّلمــينويالئــم أيضــًا 

  سلوب التقليدي في التعلم.األ
بالمشـاركة والمناقشـة واإلدالء  للمتعّلمـينالـتعلم المـدمج الفرصـة يتـيح المسـاواة والمشـاركة والتعـاون:  -

الموجــودين، أم لمــن لــم تســنح لهــم الفرصــة  للمتعّلمــينبــرأيهم ســواء أكــان داخــل البيئــة الصــفية التقليديــة 
اجتماعيـة، ممـا يحقـق المســاواة  أونفسـية  ب شخصـية أوون داخـل الصـف، إمـا ألســبابالمشـاركة والتعـا

  ويعزز ويفعل ديمقراطية التعلم.
تعدد طرق التقويم التقليدية واإللكترونية التي يتيحها التعلم المدمج أمام القـائمين علـى عمليـة التقويم:  -

م بصـــورة الـــتعلم، يســـمح بتصـــنيف وقيـــاس مـــدى اكتســـاب المتعلمـــين المعلومـــات والمفـــاهيم المقدمـــة لهـــ
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سريعة وسهلة، ومن ثم تقييم مدى تطورهم وتقدمهم وتحقيقهم األهداف المرجوة وتقـديم التغذيـة الراجعـة 
  المستمرة لكل متعلم.

من التنوع فـي اسـتخدام أدوات الـتعلم المـدمج  المستفيد األكبريظل المتعلم هو التمركز حول المتعلم:  -
متعلمـــين وأنمـــاط تعلمهـــم، مـــن أجـــل تصـــميم وتطـــوير التـــي تســـهم فـــي التعمـــق فـــي دراســـة احتياجـــات ال

  المقررات التعليمية وتقديمها بشكل يسمح ويناسب الغالبية العظمى منهم.
وٕاثـــارة تفكيـــرهم، ويشـــجعهم علـــى الـــتعلم  المتعّلمـــينيســـهم الـــتعلم المـــدمج فـــي زيـــادة دافعيـــة الدافعيـــة:  -

  الذاتي، مما ينمي لديهم الحاجة للتعلم والمعرفة.
ــة: التــو  - ال يشــترط فــي الــتعلم المــدمج اســتخدام تقنيــات عاليــة الجــودة وذات تكلفــة عاليــة، فير والفعالي

   ذات اإلمكانات المادية المحدودة. ولذلك فهو مالئم للدول

  ق توظيف التعّلم المدمج:ائطر  -5
ــة كمــا يــرى كــل مــن (    ــة التعليمّي  ،يتــونز )، (Kurtus, 2004يــتم توظيــف الــتعّلم المــدمج فــي العملّي

  وفقًا للطرائق اآلتية: )2009 ،المجيد عبد( )،2005

  الطريقة األولى: -5-1   
 الـتعّلم الصـفي، أسـاليب خـالل مـن الدراسـي المقـرر ضـمن -رأكثـ أو - معـين درس تقـديم فيهـا تميـ   

 سـائلو  بـأي مـن ختاميـاً  المتعّلمـين تقويم ويتم اإللكتروني، التعّلم بأدوات -رأكث أو - آخر درس وتعليم
  .اإللكترونّية أو االعتيادّية، التقويم

  الطريقة الثانية: -5-2   
 وتعلـيم تعلّـم، فـي تبادليـاً  اإللكترونـي الـتعّلم مـع الصـفي، التعّلم من كل فيها يتشاركتتأسس على أن    

 المتعّلمـين قـويمت ويـتم اإللكترونـي، التعّلم يليه ثمّ  أوًال، الصفي للتعّلم تكون البداية أن إالّ  الدرس الواحد،
  .اإللكترونّية أو االعتيادّية، التقويم أساليبأي من ختاميًا ب

  

  الطريقة الثالثة: -5-3   
 تقـويم ويـتمّ  الـتعّلم الصـفي، يليـه ثـمّ  ،الً أو  اإللكترونـي للـتعّلم تكـون البدايـة أنّ  إالّ  الثانيـة الطريقة تشبه   

  .اإللكترونّية أو يادّية،االعت التقويم أساليبمن  بأي ختامياً  المتعّلمين
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  الطريقة الرابعة: -5-4   
 اإللكترونـيوالـتعّلم الصـفي،  الـتعّلم بـين مـا التنـاوب أنّ  إالّ  والثّالثـة، الثّانيـة، الطـريقتين من كالًّ  تشبه   

 أو االعتيادّيـة، التقويم أساليبمن  بأي ختامياً  المتعّلمين تقويم ويتمّ ة للدرس الواحد، مرّ  أكثر من يحدث
  .اإللكترونّية

ونظــرًا ألّن الــتعّلم المــدمج يتــيح فرصــًا عديــدة الختيــار الطريقــة المناســبة لتطبيقــه، فــإّن الباحــث اختــار    
الطريقة الرابعة إلجراء البحث القتناعه بمالئمة هذه الطريقة لطبيعة المحتوى، وما يحتويه مـن مهـارات، 

ولهم في هذه المرحلـة، والخطـة الزمنّيـة المعتمـدة لتنفيـذ واحتياجاتهم ومي المتعّلمينوتماشيًا مع خصائص 
  البرنامج التدريبي.

  مستويات التعلم المدمج: -6
بـدءًا مـن الـتعلم المتصـل باإلنترنـت بالكامـل إلـى الـتعلم التقليـدي وجهـًا  المدمجمستويات التعلم  تتحدد   

  لوجه والتي يمكن توضيحها كما يلي:

نت، حيث يطبق فيه التعلم عبـر اإلنترنـت والـتعلم عـن بعـد وال يحتـوي المنهج المتصل كليًا باإلنتر  -
 على التعلم وجهًا لوجه.

 المنهج المتصل كليًا باإلنترنت مع خيارات للتعلم وجهًا لوجه. -

المــنهج المتصــل معظمــه باإلنترنــت أو كليــًا  مــع تحديــد واختيــار أيــام تتطلــب الوجــود فــي الفصــل  -
 الدراسي أو معمل الكمبيوتر.

أو حجــرة الدراســة، حيــث يجتمــع  الحاســوبلمــنهج المتصــل معظمــه باإلنترنــت أو كليــًا فــي معمــل ا -
  الطالب كل يوم. 

التعلم الصفي مع تحديد العناصـر األساسـية والمهمـة المتصـلة باإلنترنـت التـي تمـد الـتعلم إلـى مـا  -
 بعد اليوم الدراسي أو خارج الفصل الدراسي.

االتصــال عبــر اإلنترنــت ولكنهــا محــدودة أو غيــر مســموحة  الــتعلم الصــفي الــذي يكتمــل بمصــادر -
 للطالب الموجودين على اإلنترنت.

 تصلة باإلنترنت أو وسائل االتصالالتعلم التقليدي وجهًا لوجه مع قليل أو انعدام المصادر الم -

)Watson, 2009, 5(. 
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  أبعاد التعّلم المدمج: -7
 اً واحـد ميضـ المـدمج قـد التعّلم أنّ  إلى ،)2005 ،نالخا( )،Allison, et al, 2003كل من ( أشار   
  :اآلتي النحو المبّينة على األبعاد، هذه من أكثر أو

 بين التعّلم الشبكي، والتعّلم غير الشبكي:  الدمج ما -
 غيـر الـتعّلم بـين ومـا اإلنترنـت، تقنيـات مـن خـالل الشـبكي الـتعّلم أنمـاط بين ما المدمج التعّلم يجمع   

 الدراسـة حجـرة فـي ةتعليمّيـال بـرامجال تقـديم :مثـل االعتيادّيـة، الدراسـّية الحجـرات فـي ميـت الـذي الشـبكي
  .المعّلم االعتيادّية، وبإشراف

 بين التعّلم الذاتي، والتعّلم التعاوني: الدمج ما -
 فيتضـّمن نيالتعـاو  الـتعّلم أّما المتعّلم، حاجة وفق الفردي، والتعّلم التعّلم عملّيات الذاتي التعّلم يشمل   

 ومراجعـة والخبـرات، المعـارف، فـي المشـاركة إلـى مـا يـؤّدي المتعّلمـين، بـين فيمـا ةحيوّيـ أكثـر اتصـاال
 مـن خـالل المـتعّلم بإنتـاج والخاصـة التطبيقـات الحديثـة، بعـض ومناقشـة واألدبيـات، المـواد، بعـض

  .اإلنترنت شبكة باستخدام التواصل،
 سب الحاجة)، والمحتوى الجاهز:بين المحتوى الخاص(المعد ح الدمج ما -

 بقلـة المحتـوى مـن النـوع هـذا ويتمّيـز للمتعّلمـين، ةالفردّيـ البيئـة، والمطالـب الجـاهز المحتـوى لغفـي   
 تكييف الممكن من إّنه إال ذاتيًا، الُمعد الخاص بالمحتوى عالية، مقارنة كفاءة ذا وكونه المادّية، تكلفته

 والشبكّية). الصفّية( الخبرات عدد من دمج خالل من وتهيئته ،الجاهز المحتوى
 :ودعم األداء بين التعّلم، والممارسة الدمج ما -

وأدوات دعــــم األداء فــــي الوقــــت  والممارســــة الــــتعّلمإّن النجــــاح الحقيقــــي للــــتعّلم المــــدمج حــــين يــــرتبط    
ول إلـــى المناســـب، حينئـــٍذ يصـــبح العمـــل والممارســـة مصـــدرًا لمحتـــوى الـــتعّلم ويصـــبح مـــن الســـهل الوصـــ

  محتوى التعّلم المتاح عند الحاجة بما يلّبي حاجة المتعّلمين والمستفيدين من هذا المحتوى.
 المـدمج النـاجح الـتعّلم أسـاس يبقـى بـل والتطبيـق؛ االسـتخدام فـي أولوّيـة األبعـاد هـذه مـن ألي لـيس   

 ومسـتوى المقـّرر، ومحتـوى العاّمـة، التعلـيم أهـداف مراعـاة خـالل مـن جدمـ أفضـل اختيـار فـي متمـّثال
 االعتبـار عوامـل بعـين األخـذمـع  وعـددهم، ودافعيـتهم، المتعّلمـين، حاجـات ومـدى التفاعـل المطلـوب،

  .المحيطة والظروف ، واإلمكانات،ةوالتكلف الوقت،
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  مسّوغات استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج في التعليم: -8
 يمكـن ،خدام اسـتراتيجّية الـتعّلم المـدمج فـي التعلـيمالسـت والمجديـة المقنعـة الـدواعي توجـد العديـد مـن   

  :يأتي فيما اتلخيصه

 قّلـة بينهـا مـن عـدة ألسـباب العصـر مواكبة عن -الحالي الوقت في  -عليمّيةالت مؤّسساتنا قصور -
 رالتطـو  بعـد وخاّصـة ،المناسـب بالقـدر علـيمالت فـي الحديثـة قنيـاتالت واسـتخدام بإدخـال االهتمـام
 .واإلنترنت وبالحاس يخص فيما وبالّذات واالّتصاالت، قنياتالت في مجال الكبير

 .والتكنولوجي المعرفي، االنفجار -
 المؤّسسـات فـي المتعّلمـين يكفـي ذيالـ المناسـب بالقـدر األخـرى واألجهـزة المختبـرات، وجـود عدم -

  .) 2008،102، مرسي( الحالّية بأعدادهم عليمّيةالت
 علـى اً سـلب ويـؤّثر أثّـر مـا بـالمتعّلمين -قليدّيـة الت الممارسـات ذات - عليمّيـةالت مؤّسسـاتنا تكـّدس -

 .)100، 2010،يوسف( عليمّيةالت العملّية مستوى
: منهـا المـدمج، عّلموالـت ،اإللكترونـي عّلمالـت تعتمـد الجامعـات، مـن وحديثـة جديـدة نمـاذج ظهـور -

 عـن عّلمالـت وجامعـة توحـة،المف الجامعـة الّشـاملة، الجامعـة ،)اإللكترونيـة( االفتراضـّية الجامعـة
 .المدمج عّلمالت واستخدام بإدخال، االهتمام ضرورة ما استلزم وغيرها ...بعد

، مـا اسـتدعى إدخـال واسـتخدام اسـتراتيجيات تعليمّيـة المـدارس أداء تطـوير إلـى الملّحـة الحاجـة -
 مّية جديدة.تعلّ 

 .)9، 2011،وكنسارة عّطار( المدرسّية جهيزاتوالت والمباني اإلنشاءات تكلفة ارتفاع -

  الشروط الواجب مراعاتها عند تصميم بيئة التعلم المدمج: -9
أّن هنــاك بعــض  إلــى )2007)، (عبــد العــاطي والســيد، Singh & Reed, 2001أشــار كــل مــن (   

  الشروط التي يجب مراعاتها في تنفيذ تصميم بيئة التعلم المدمج يمكن توضيحها كما يأتي:

 إللكتروني في بيئة التعلم المدمج.تكنولوجيا التعلم ا التخطيط الجيد لتوظيف -

التأكــد مــن تــوافر األجهــزة والمراجــع والمصــادر المختلفــة المســتخدمة فــي بيئــة الــتعلم المــدمج ســواء  -
 لدى المتعلمين أو في المؤسسة التعليمية حتى ال تمثل معوقًا لحدوث التعلم.
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متعلمــين وجهــًا لوجــه يــتم فيهــا توضــيح أهــداف بــدء البرنــامج بجلســة عامــة تجمــع بــين المعلمــين وال -
 البرنامج وخطته وكيفية تنفيذه واالستراتيجية المستخدمة فيه ودور كٍل منهما في إحداث التعلم.

فــي الوقــت المناســب للــرد علــى استفســارات المتعلمــين بشــكل جيــد ســواء  العمــل علــى وجــود المعلــم -
 روس وجهًا لوجه.أكان ذلك من خالل شبكة اإلنترنت أم في قاعة الد

 تنوع مصادر المعلومات لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. -

 الوقت المستغرق في األنشطة المتصلة باإلنترنت. -

 مقدار التقنية المستخدمة. -

  أثناء تصميم بيئة التعلم المدمج في البحث الحالي. في هذه الشروط جميع وقد تمت مراعاة   

  التعّلم المدمج: عوامل نجاح استراتيجّية -10
 تصـميمه عنـد ومراعاتهـا توافرهـا، يجـب تـيال العوامـل مـن عـددٍ  علـى المـدمج عّلمالـت نجـاح يرتكـز   

  :منها العوامل، هذه عدٍد من ) إلى2007، (شوملي، )2005(سالمة،  من كل أشار وتنفيذه، وقد

 تحديـد المـدمج التعّلم ةبيئ في الحديثة التقنيات لتوظيف دالجي خطيطالت ويتضّمن: التخطيط الجيد -
 والمتعّلمـين المعّلمـين قبـل مـن اسـتخدامه كيفّيـة أو آلّيـة وتحديـد البرنـامج، فـي وسـيط كـلّ  وظيفـة

  .ةبدقّ 
 واإلجابة المعلومات، على الحصول من المتعّلمين مّكني المدمج، عّلمفالتتنوع مصادر المعلومات:  -

 أن مـن بـدّ  ال وعليـه المـتعّلم لدى ابقالس عّلمالت أو مانالز  أو المكان عن ظرالن بغض ساؤالتالت عن
 المتعلمـين بـين فيمـا الفردّيـة الفـروق لمراعـاة تحقيقـاً  ومختلفـة ،ةمتنّوع مصادر المدمج عّلمالت يتضّمن
  .مستوياتهم ضوء في المتاحة البدائل بين ضالتهم يجدوا أن من لهم اً تمكين

 بـالتعّلم المتعّلمـين بتعريـف يقـوم أن المعلّـم علـى يجـب ل،األوّ  قـاءالل ففـي: التقـديم، واللقـاء التعريفـي -
 المسـتخدمة والطرائـق تنفيـذه، وكيفّيـة وخّطتـه، وأهدافـه، محتـواه، عن عاّمة نظرة وٕاعطائهم المدمج،

 رمـوز هيئـة علـى أو ،مكتوبـة أو ،شـفوّية ةصـور  فـي المعلومـات هـذه مثـل تكـون أن مكـنيو  ضـمنه،

  .واالستجابة عّلم،الت في المتعّلم كفاءة يخص فيما ممكن مستوى أقصى إلى وصوال ،بصرّية
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العمل التعاوني على شكل فريق: ينبغـي أن يقتنـع كـل فـرد فـي الـتعلم المـدمج بـأن العمـل فـي هـذا  -
النــوع مــن الــتعلم يحتــاج إلــى تفاعــل جميــع المشــاركين، والبــد مــن العمــل فــي شــكل فريــق، وتحديــد 

 األدوار التي يقوم بها كل فرد.

، وذلــك والمتعّلمــينالمعّلــم صــل واإلرشــاد: مــن أهــم عوامــل نجــاح الــتعلم المــدمج التواصــل بــين التوا -
المسـاعدة أو نـوع األجهـزة والمعـدات  وامتـى يحتـاج وافي هذا الـنمط الجديـد ال يعرفـ المتعّلمينألن 

 أن يتضمن إرشادات وتعليمات كافية.واألدوات والبرمجيات، لذا فإن التعلم المدمج البد 

ادة إرســال المعلومـات مــرارًا: التكــرار مـن أهــم صــفات الـتعلم المــدمج وأحــد أهـم عوامــل نجاحــه، إعـ -
ألنـــه يســـمح للمشـــاركين بتلقـــي الرســـالة الواحـــدة مـــن مصـــادر مختلفـــة فـــي صـــور متعـــددة، فعلـــى 

، كــأن يقـــدم درســًا تقليــديًا فـــي للمتعلمــينالمــدرس إعــادة إرســال المعلومـــات بقنــوات تعلــيم مختلفـــة 
) أو على صفحات CD( ـإلكترونيًا ك للمتعلمينالعادية، ومن ثم تعطى هذه المعلومات الصفوف 
 أو ....الخ. Webاإلنترنت 

فـــي اختيـــار  المتعّلمـــينفـــي اختيـــار الـــدمج المناســـب: ينبغـــي أن يســـاعد المعلـــم  المتعّلمـــينإشـــراك  -
ـــم، كمـــا يقـــوم الـــدمج المناســـب ظيـــف اختيـــارات بـــدور المحفـــز للمتعلمـــين، إذ يســـاعد فـــي تو  المعّل

المناسب اختار الوسـيط المناسـب لـه للوصـول إلـى أقصـى  المتعّلم، بحيث يتأكد من أن المتعّلمين
 كفاءة.

، المـــتعّلم، ووضـــع شـــبكات المعلومـــات المحليـــة والعالميـــة فـــي متنـــاول الحاســـوبتـــوفير مختبـــرات  -
ة، مــــن خــــالل تــــوفير بالمهــــارات الضــــرورية الســــتخدام الوســــائط المتعــــدد والمــــتعّلم المعّلــــموتزويــــد 

 الدورات التدريبية الالزمة.

ـــه  - ـــمأن يوجِّ ويرشـــدهم إلـــى جميـــع قنـــوات الـــدمج كاإلنترنـــت، واالســـتماع التقليـــدي  المتعّلمـــين المعّل
والقــراءة العاديــة واإللكترونيــة....... إلــخ وتصــميم مهــام وبــدائل تعليميــة تناســب االختالفــات بــين 

بغـض النظـر عـن  المتعّلمـينعارف واإلجابة عن تسـاؤالت المتعلمين للوصول إلى المعلومات والم
 المكان والزمان لدى المتعلم.

من خالل استخدامهم للحواسيب وتطبيقاتهـا  المتعّلمينقادة ومرشدين لتدريس  المعّلمونأن يصبح  -
 وشبكات المعلومات المحلية والعالمية، وٕانتاج المواد التعليمية المناسـبة والمتنوعـة للتـدريس، وربـط

 المؤسسات التعليمية بعضها ببعض.
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، للمعّلمـينعلـى االعتمـاد علـى الـذات والتعلـيم المسـتمر، وٕاعـداد التـدريب الـالزم  المتعّلمينتدريب  -
 وتوفير المناهج التعليمية المناسبة لهذا النوع من االستراتيجّيات الحديثة.

  :) فيحدد عوامل نجاح التعليم المدمج في98، 2009أما (إسماعيل،    
 .المتعّلمينمناسبة نموذج التعليم المدمج لطبيعة  -

توافر البنية التحتية التي تدعم تطبيقه بالقاعات الدراسية التقليدية، مع تدعيمها بتكنولوجيـا التعلـيم  -
 اإللكتروني.

 قابلّية قياس مخرجاته والتأكد من فاعليته. -

 ملية التدريس.أن يكون الدمج حقيقيًَّا ال مجرد وسائل وتقانات تستخدم في ع -

  صعوبات استخدام استراتيجية التعلم المدمج في التدريس: -11
نلخــص صــعوبات اســتخدام اســتراتيجية الــتعلم المــدمج وفــق مــا أوردهــا كــل مــن (الشــطرات،  أن يمكــن   

  ) بالنقاط اآلتية:2010القباني، ()، 2010

 ارتفاع أسعارها في األسواق.و  الحواسيب والبرمجيات والشبكات،أجهزة المعيقات المادّية: كنقص  -

المعيقــات البشــرية: تتمثــل فــي قّلــة تــوفر األطــر المؤهلــة والخــدمات الفنّيــة فــي المختبــرات، وغيــاب  -
 برامج التأهيل والتدريب للطلبة بصورة عامة.

ة جديـدة تسـعى م المـدمج بوصـفه اسـتراتيجيّ علّ إلى موضوع الت المعّلمينة من قبل عدم النظر بجديّ  -
 ة.ة التعلميّ إلى تطوير العملية التعليميّ 

ـــ - ـــة التـــي تقـــوم علـــى المحاضـــرة بالنســـبة إلـــى يصـــعوبة التحـــول مـــن طريقـــة التعل ـــمم التقليدي ، المعّل
 م حديثة.إلى طريقة تعلّ  ،المتعّلمينواستذكار المعلومات بالنسبة إلى 

، لـذا ينبغـي تحويلهـا إلـى ملفـات إلكترونيـة المنهاج أو المادة الدراسية: التي مـاتزال مطبوعـة ورقيـاً  -
 .يسهل التعامل معها

  تكنولوجيا التعليم:مفهوم  -12
نظــرًا لطبيعـة تطـور مجــال تكنولوجيـا التعلــيم  مفهـوم تكنولوجيــا التعلـيم التعريفـات التــي تناولـت تتعـدد   

 جمعيـة" وضعته يالذ التعريف التعريفات هذه أشهر منو  المجال، هذا صاحبت التي السريعةوالتغّيرات 
  ة"والتكنولوجيالتربوية  االتصاالت
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Association for Educational Communication and Technology""  
 والمصـادر وتطويرهـا العمليـات تصـميم فـي والتطبيـق النظريـة" هـي علـيمالتّ  تكنولوجيـا أن إلى يشير الذي

  ).119 ،2007 ،زيتون(" مالتعلّ  أجل من وتقويمها وٕادارتها واستخدامها

"منظومــة متكاملــة تضــم اإلنســان واآللــة واألفكــار  هــي:علــيم تكنولوجيــا التّ أّن  Hoban""هوبــان  ويــرى   
واآلراء وأساليب العمل بحيث تعمل جميعًا داخل إطـار واحـد لتحقيـق هـدف أو مجموعـة أهـداف محـددة" 

  ).27، 2003، (سرايا وسالم
ـــد(يعّرفهـــا و     ـــد الحمي "مجموعـــة العمليـــات والجهـــود المنظمـــة للتعامـــل مـــع  :) بأنهـــا136، 2003، عب

ـــــتعّلم، وٕاثرائهـــــا، وصـــــوًال إلـــــى تشـــــكيل العقـــــل التطبيقـــــي  ـــــيم وال مصـــــادر المعرفـــــة لتحســـــين عمليـــــة الّتعل
  .للمستفيدين"

بأنها: "طريقة نظاميـة لتصـميم وتنفيـذ يف تكنولوجيا التعليم من قبل لجنة تكنولوجيا التعليم تعر  تمّ  كما   
عمليـــة الكليـــة للـــتعلم والتـــدريس مـــن خـــالل أهـــداف معينـــة قائمـــة علـــى البحـــث فـــي مجـــال الـــتعّلم وتقيـــيم ال

اإلنســاني واالتصــاالت باإلضــافة إلــى توظيــف مصــادر بشــرية وغيــر بشــرية يهــدف إلــى الحصــول علــى 
  ).7، 2004تعليم أكثر فاعلية"(أغلين، 

ة متكاملـــة لهـــا مـــدخالت وعمليـــات ممـــا ســـبق نســـتطيع أّن نقـــول بـــأن تكنولوجيـــا التعلـــيم هـــي منظومـــ   
ـــة علـــى تحقيـــق  ومخرجـــات تعمـــل مـــن خـــالل التفاعـــل بـــين العناصـــر البشـــرّية واألجهـــزة والمـــواد التعليمّي

  األهداف التعليمّية المنشودة.

  مفهوم دمج التكنولوجيا في التعليم: - 13
وظيفهــا التوظيــف األمثــل ت بــلغايــًة فــي حــد ذاتهــا، إن اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي التعلــيم لــيس    

، ويزيـد مـن دافعيـتهم وتشـويقهم، حيـث أن المتعّلمـينوالمعّلم، ويرفع كفاية  المتعّلمالذي يعود بالنفع على 
 وقـدالتكنولوجيا هي التطبيق العملي للمعرفة والعلوم في مجال معين بهدف الحصول على نتائج محددة 

ليـة الّتعلـيم والـتعّلم وقـدرة علـى تحقيـق أهـداف العمليـة أثبتت فاعليتها في إحداث أو إظهار تغيير في عم
  على أكمل وجه. التعّلمّية التعليمية

التحــــدي الــــذي هــــو جــــوهر اإلصــــالح التربــــوي المعتمــــد علــــى  ،فــــي التعلــــيم التكنولوجيــــادمــــج  وُيعــــد   
زءًا ال جــ-عمليــة ومنتجــاً -التكنولوجيــاأن تصــبح  هــو الحديثــة، والهــدف الــذي نســعى لتحقيقــه التكنولوجيــا
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م والتقـويم واإلدارة ومـا يـرتبط بهـذه علـيم والـتعلّ يتجزأ من بيئـة الـتعلم بجميـع مكوناتهـا: المـنهج وأسـاليب التّ 
  .)7، 2005المكونات من مدخالت وعمليات ومخرجات.(سليمان، 

إلـى  علـى أسـس ومبـادئ ويحتـاج يرتكـزالّتعليم القائم على دمج التكنولوجيا ليس تعليمـًا عشـوائيًا بـل ف   
  خطوات مرتبة وقائمة على دراسة وأسس علمية.

) دمج التكنولوجيـا فـي التعلـيم بأنـه: "التوظيـف الهـادف والمـنظم مـن قبـل 2010إذ يعّرف (العبد اهللا،    
المعلــم للمســتحدثات التكنولوجيــة فـــي المنظومــة التعليميــة مـــن أجــل رفــع مســـتوى هــذه المنظومــة وزيـــادة 

  ).297م وآخرون، (في صيافاعليتها وكفايتها" 
 علـــى االطـــالعٕاّن و  ملحـــة، مســـألة أصـــبح التعلـــيم فـــي التكنولوجيـــا دمـــج أنّ  ال بـــّد مـــن التأكيـــد علـــى   

 تطــوير بهــدف العملّيــة التعليمّيــة التعّلمّيــة فــي ذلــك لتوظيــف هامــاً  أمــراً  أصــبح التكنولوجيــة المســتجدات
لــة توضــح دور كــل عنصــر مــن عناصــر تحتــاج هــذه المســألة إلــى منظومــة متكامإذ  ،التربويــة العمليــة

إلى  العملية التعليمية، كما أنها تحتاج إلى توفير البنية التكنولوجية التحتية التي تيسر وصول المتعلمين
  المختلفة. وتطبيقاتها أدواتها

 أهمّية دمج التكنولوجيا في التعليم: -14
  ن أن يؤّدي إلى:إّن االعتماد على التقنّية ودمجها في التعليم والتدريب يمك   

  وذلك عن طريق: تحسين نوعية الّتعليم وزيادة فعاليته: -
 وقاعات المحاضرات. الدراسّية حل مشكالت ازدحام الفصول  
 .مواجهة النقص في أعداد هيئة التدريس المؤهلين علميًا وتربويًا  
 .مراعاة الفروق الفردية  
 ختلف مجاالتها.مكافحة األمّية التي تقف عائقًا في سبيل التنمية في م  
  ق الّتعليم المناسبة.ائتدريب المعّلمين في مجاالت إعداد األهداف والمواد التعليمية وطر  
  ّعلم محور العملية التعليميةالتماشي مع النظرة التربوية الحديثة التي تعتبر المت. 

 تســــاعد علــــى تــــوفير الفــــرص للخبــــرات الحســــية بشــــكل أقــــرب مــــا تكــــون إلــــى الخبــــرات الواقعيــــة، -
فتكنولوجيــا التعلــيم تعمــل علــى تــوفير خبــرات واقعيــة حقيقيــة أو بديلــة، وتقــرب الواقــع إلــى أذهــان 

 ).298-299، 2012(صيام وآخرون، لتحسين مستوى التعليم المتعّلمين
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نفـس الداللـة  المـتعّلمألفاظـًا لـيس لهـا عنـد  المعلّـماسـتعمال  واللفظيـة، وهـ داء البعد عن الوقوع في -
، فإذا تنوعـت الوسـائل فـان اللفـظ يكتسـب أبعـادًا مـن المعنـى تقتـرب مـن الحقيقـة المعّلم التي لها عند

 المعلـــم والمـــتعلماألمـــر الـــذي يســـاعد علـــى زيـــادة التطـــابق والتقـــارب بـــين معـــاني األلفـــاظ فـــي ذهـــن 
  ).64، 2006(ربيع،

  في العلمية التربوية. للمتعّلمينزيادة المشاركة اإليجابية  -
ق فــــــي الوصــــــول إلــــــى حــــــل ة القــــــدرة علــــــى التأمــــــل والتفكيــــــر العلمــــــي الخــــــالّ تــــــؤدي إلــــــى تنميــــــ -
 .لمشكالت وترتيب األفكار وتنظيمهاا
، 2006تحقق هدف التربية اليوم والرامي إلى تنمية االتجاهات الجديدة وتعـديل السـلوك (سـالمة،  -

123-124.( 
 ).163، 2007، وبين الوسائل المعروضة (فتح اهللا المتعّلممبدأ التفاعل بين تحقق  -
إلــى خبــرات واقعيــة مرتبطــة  المتعّلمــينتقلــل مــن الوقــت والتكلفــة وتســرع فــي عمليــة الــتعّلم، وتنقــل  -

 ).342، 2008، (الجقندي بحياتهم وبذلك يكون للّتعليم دور وظيفي في حياتهم
ــ متقــدّ  -  مواكبــةى حلــوًال عمليــة لعديــد مــن المشــكالت التعليميــة، منهــا مشــكلة عــدم قــدرة المنــاهج عل

التطورات والتغيرات المتسارعة في العلوم والمعارف، وتوفير الفرص التعليمية ألكبر عدد ممكن من 
علــيم والتــدريب وتــوفير الت ،، والــدروس الخصوصــية، وتضــخم األعبــاء اإلداريــة علــى المعلمــيناألفــراد

 .)50-46، 2005 (زيتون، المستمر لألفراد

 م:أهداف دمج التكنولوجيا في التعلي -15
  :اآلتيأن لبرنامج دمج التقنية في التعليم مجموعة من األهداف االستراتيجية تتمثل في    

  إعداد معّلم متمكن تقنيًا ومهنيًا. -
ف معلوماتيًا، يمتلك مهارات معاصرة تمكنه من التكيف مع متطلبات الحياة تأهيل معلم مثقّ  -

  العملية.
  ة في التعليم.إيجاد إدارة ذكية، مدركة ألهمية التقني -
  ممارسة أساليب ومعالجات تعليم وتعلم أصلية ومستحدثة محورها المتعلم كالتعليم اإللكتروني. -
  توفير بيئات تعلم غنية بالمصادر التقنية والمعلوماتية. -



الخلفية النظرية للبحث الفصل الثاني

 

 48  

 

(حكيم وآخرون،  المصادر المعلوماتية بشكل تكامليجزءًا حيويًا من الدراسي ج اجعل المنه -
  ). 302-301، 2012م وآخرون، في صيا 56، 2005

 جيل وتهيئة ومخرجاته التعليم نوعية وانطالقًا من أهمية دمج التقنية في التعّليم ودورها في تحسن    
وزارة التربية في الجمهورّية العربّية  اهتمت ،واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات مع التفاعل على رقاد

لمشروع التدريب  المهنية التنمية برامج خالل من للمعلمين وروالمتط المناسب التدريب بتوفير السورّية
  التعليم والذي تتمثل أهدافه العامة باآلتي: في التكنولوجيا على دمج

 والتجديدات التربوية التكنولوجيا لدمج الخطط ودعم التعليم، لتطوير العام اإلطار ضمن العمل -
  .للمعلمين المهنية والتنمية

 المناسبة لتوظيف والخبرات الالزمة المهارات إلكسابهم للمعلمين متخصصال التدريب توفير -
  .والتعلم التعليم أساليب تطوير في التعلم ومصادر التكنولوجيا

 والمعرفة والمهارة بالعلم مزودين التكنولوجيا عصر لدخول وٕاعدادهم ،المتعّلمين قدرات تعزيز -
 .المعرفة العالمي واقتصاد الوطنية اديةاالقتص التنمية في الفاعلة للمساهمة الالزمة

 في واالتصاالت، وتطبيقاتها المعلومات، لتقنيات أفضل فهم اكتساب من المدارس مديري تمكين -
  .المدارس بمديري الخاصة التدريبية الورش تنفيذ خالل من والتعلم التعليم

المعلمين  ستوجه يوالت المنهاج، أساس على تقوم التي بعد من المشاركة مشاريع تعزيز -
العالمية  الشبكة واستخدام العالية، الجودة ذات المعلومات إلى بفاعلية للوصول والمتعّلمين
 .أيًضا للمعلومات منتجين ليصبحوا المهارات وتطوير نظرائهم مع والتعاون للتشارك

 لم وطنيةتع بشبكة السوري الشباب وربط العالمية، المعلومات شبكة على تعليمي محتوى إنشاء -
 .بينهم فيما الخبرات تبادل وتيسير وعالمية وعربية

 تحسين نوعية في وأثرها للمعلمين، المهنية التنمية لبرامج المتخصصة التقييمية الدراسات تنفيذ -
  .ومخرجاته التعليم

 األفضل للتكنولوجيا الفهم على لمساعدتهم المختلفة المواد لموجهي متخصص تدريب توفير -
  .والتعلم التعليم خدمة في توظيفها وأساليب
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  ر دمج التكنولوجيا في التعليم:يأثت -16
، كافة التعلمّيةكافة عناصر العملية التعليمية  يطولأثر إيجابي  دمج التكنولوجيا في التعليملإّن    

  فيما يأتي: ونبّينها
  : المعلم -16-1
 مهاراتالوٕاكسابه  وتدريبه تطويره نم بد ال الذي التعليمية العملية في األساسية الركيزة هو المعلم   
تغّيرت  ، وفي ظل دمج التكنولوجيا في التعليمالتكنولوجي التطور يواكب أن خاللها من يستطيع الذي

 تعريفًا لمفهوم )6، 2010يذكر (العبد اهللا، أدوار المعّلم، وأصبح هناك أدوار جديدة موكلة إليه، و 
ن األنماط السلوكية المتجددة التي يقوم بها المعلم لدمج المتعلم مجموعة م"األدوار الجديدة للمعلم بأنها 

في العملية التعليمية، وجعله مبتكرًا خالقًا قادرًا على اإلنتاج ومزودًا بمهارات البحث الذاتي، وتمكينه 
من استخدام المستحدثات التكنولوجية في االتصال والتعليم والتعلم مراعيًا في ذلك النمو الشامل 

  ."تكامل لشتى جوانب شخصيتهوالم

  لمعلم في ظل دمج التكنولوجيا في التعليم:الجديدة ل دواراألمن و 
  المعلم كموصل تربوي ومطور تعليمي: -16-1-1

  ولكي يقوم المعلم بمثل هذا الدور بفاعلية ال بد من: 
صائصها أن يعرف المعلم األنواع المختلفة لوسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم األساسية وخ -

 وقدراتها.

 أن يعرف المعلم مهارات تشغيل األجهزة الضرورية. -

 أن يعرف المعلم المصادر واألدوات المتنوعة للوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم. -

 أن يكون المعلم قادرًا على تصميم وٕانتاج أنواع مختلفة من الوسائل. -

 لتعليمية والبرمجيات وفق أسس علمية.أن يمتلك المعلم المهارة في اختيار وتقويم الوسائل ا -

 أن يمتلك المهارة في استخدام الوسائل التعليمية المناسبة للمواقف التعليمية المختلفة. -
 

 :المعلم كقائد ومحرك للنقاشات الصفية -16-1-2
بحيث يساعد على نقل األفكار المختلفة بين جمهور المتعلمين، ويقوم بنقل المعلومات ووجهات    

ة ويتولى قيادة المناقشة وتوجيهها نحو أفضل مستوى باستخدام تكنولوجيا التعليم النظر المختلف
  المناسبة.
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 المعلم كموجه تربوي: -16-1-3

إن دور المعلم كموجه ومشرف على األعمال التي يقوم بها المتعلمين يعني أن يقوم بتوثيق    
يخرج بتوصيات ونتائج، مالحظاته عن مدى تقدم المتعلمين ويقوم بدراستها وتحليلها ومقارنتها ل

  د في العملية التعليمية التعلمية.تشخص الصعوبات والمعوقات التي قد تتواج
  لذلك يتوجب على المعلم أن يعي دوره كمدير لمصادر التعلم، وأن يتم تدريبه على الوظائف التالية:

 ا.حيث يقوم بتحديد أهداف التعلم، ورسم االستراتيجيات المناسبة لتحقيقه التخطيط: -

 : عندما يطلب منه ترتيب مصادر التعلم، وتنظيم عملية الرجوع إليها.التنظيم -

: عندما يطلب منه أن يقوم بإدارة نشاط التعلم ومتابعة الطالب وتشجيعهم وتنظيم القيادة -
 الموقف التعليمي ومواجهة متغيراته.

يم والقيادة قد حققا : حينما يسعى إلى تحديد فيما إذا كانت وظيفتي التنظالمتابعة والتقويم -
  ).321، 2012(صيام وآخرون، األهداف بنجاح أم ال 

 

  :المتعلم  -16-2
 تسـاعدهم حيـث مسـتقلين، متعلمـين ليكونـوا وتشـجعهم المتعّلمـين جـذبفـي   التعليم تكنولوجياتساهم    
 لعناصرا التعليم تكنولوجيا تحقق كما واسعة، عالمية مصادر من بسرعة المعلومات إلى الوصول على
  :المتعلم حول المتمركز التعلم من اآلتية

 أن صـغيرة، مجموعـات أو فـرادى كـانوا سـواء ،للمتعّلمـين التعلـيم تكنولوجيـا تسـمح :الفعـال الـتعلم -
 .ويحللوها المعلومات يرصدوا وأن ويفسروها، البيانات يشتقوا

 فـي الحريـة المتعلمـين مـن دةمتعـد ألنماط التعليم تكنولوجيا استخدام يتيح :الفردية الفروق مراعاة -
 فـبعض لـديهم، الـتعلم ألنمـاط وفًقـا الـتعلم لهـم تتـيح كمـا الـتعلم، مـواد انتقـاء فـي االسـتقاللية
 المفـاتيح لوحـة باسـتخدام أسـرع يتعلمـون وآخـرون بصـريون، اآلخـر وبعضـهم سـمعّيون، المتعلمين

 .والقلم الورقة من أكثر )الحاسوب(
 البرمجيـات باستخدام والمتعلمون المعلمون يستطيع :ومحاكاتها يقيةالحق الحياتية المواقف نمذجة -

 الكتب بها تسمح التي بتلك مقارنة ديناميكية أكثر بطريقة حياتية مواقف على يتعرفوا أن التربوية
 إلـى رحلـة افتراضـية لعمـل نترنـتإلا اسـتخدام المتعّلمـون يسـتطيع المثـال سـبيل فعلـى التقليديـة،
 .المعارك من لمعركة خيالي تمثيل ةمشاهد أو الكواكب،
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 الجديـدة المصـادر مـن آخـر اً مصـدر  التعلـيم تكنولوجيـا أصـبحت لقـد ر:المصـاد علـى القـائم الـتعلم -
 تكنولوجيـا إن إذ ،التقليديـة المصـادر إلـى إضـافة سـواء حـد علـى والمعلمـين الطلبـة لـدى للـتعلم
 أقـراص علـى البيانـات وقواعـد وعاتالموسـ مثـل دائمـة بمصـادر والطلبـة المعلمـين سـتزود التعليم
  .مدمجة

  :التدريس عملية -16-3
 اً وخصوصـ قبـل ذي مـن أكثـر بكفـاءة التـدريس استراتيجيات استخدام للمعلم التعليم تكنولوجيا أتاحت   

 باالستقصاء والتعلم النشاطات خالل من والتعلم ،)الجماعي العمل (مجموعات في التعلم :استراتيجيات
 كافـة بتوظيـف المسـتخدمة االسـتراتيجية تتصـف أن ويجـب الناقـد، التفكيـر واسـتخدام المشـكالت، وحـل

 خدمة في والمعلومات التعليم تكنولوجيا تسخير قدرات أجل ومن .التعلم بيئة في المتوافرة التعلم مصادر
 تلك حقيقلت المناسبة التعليم تكنولوجيا استخدام ثم التدريس بدقة، أهداف تحديد الضروري فمن التدريس
  .)Sakellarious, 2002, 219) Mcfarlane & األهداف

 تكنولوجيـا اسـتخدام عنـد كبـرأ تصـبح التـدريس عمليـة فاعليـة أنّ  الدراسـات مـن الكثيـر أكـدت لقـدو    
 المواهـب وخنـقوالضـغط  والتحفـيظ، التلقـين علـى والقائمـة التقليديـة األسـاليب اسـتخدام من بدالً  التعليم،

  .)297، 2004وغيرها (عيادات،

  :الدراسي المنهاج -16-4
 وفـق التعليميـة المنـاهج تشـكيل إلـى والـتعلم التعلـيم عمليـة فـي التكنولوجيـا دمـج سـوف يـؤّدي     

الكتـاب  يعـد فلـم التعليميـة، الحاسـوب بـرامج ظهـور إلـى المنظـور هـذا وسـيؤّدي الجديـدة، التكنولوجيـا
 دامـوتـم استخـ ة،ـالمدمجـ األقـراص علـى لعلميـةا ادةـالمـ ظهـرت فقـد للمعرفـة، الوحيـد المصـدر المدرسـي
 وغيرهـا التعليميـة، التقديميـة، الحقائـب العـروض فـي الحاسـوبية البـرامج المعرفة، إلى للوصول االنترنت

 المنـاهج بتـوفير ذروتهـا التحـوالت هـذه التـدريس، وبلغـت فـي الحاسـوب بـرامج مـن اإلفـادة أشـكال مـن
 للمتعلم المقدمة الصامتة المطبوعة الورقية بالمادة االرتقاء عملية هابأنّ  المناهج حوسبةوُتعد  المحوسبة،

 الصـور مثـل المتعـددة الوسـائط مـن مجموعـة تحتـوي تفاعليـة مـادة المدرسي إلى الكتاب ثنايا خالل من
 للمادة والختامي التكويني والتقويم األلوان إلى إضافة الحركية، التصويرية االفتراضية واألمثلة والتجارب

  ).45، 2005وغيرها(الخطيب، اإلضافية، اإلثرائية الدراسية، واألنشطة
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  معايير دمج التكنولوجيا في التعليم: -17
  معايير خاصة بالمعلم: -17-1
المعّلم أحد مكونات منظومة تكنولوجيا الّتعليم فهو يؤثر ويتأثر ببقية مكونات هذه المنظومة،  ديع   

دور المعّلم في ظل  ف، ويختلالتعّلمّية ةي منظومة العملية التعليميّ أحد المدخالت الرئيسة ف دكما يع
فلم يعد ناقًال للمعلومات فقط، بل عليه أن يعمل على مشاركة الطالب  منظومة تكنولوجيا الّتعليم،

البد للمعلم أن تتوافر لديه الرغبة والقناعة في أهمية وفاعلية دمج ف ،)257، 2004(سالم،  بإيجابية
وجيا في التعليم وأن يتمتع بسمات شخصية وجوانب سلوكية تجعل منه معلمًا ناجحًا، وأن تتوافر التكنول

لديه قدرات تربوية وقدرات تفكير علمي ناقد إبداعي وابتكاري، وقدرات علمية وعملية متخصصة في 
ة في لذلك يجب أن يعمل المعلم في ظل دمج التقني )168-167، 2002مجال التكنولوجيا(اليونسكو،

  التعليم على:
 دمج التقنيات في دروسه وخاصًة الحديثة منها. -
 التمكن من توظيف الحاسب في التعليم بجميع تطبيقاته. -
 اختيار وتصميم الوسائل التعليمية المالئمة لدروسه. -
 تصميم وتطوير مواد تعليمية مرتبطة بالمقررات التي يدّرسها. -
 تصميم بيئات تعليمية تعتمد على التقنية. -
 إدراك المفاهيم المرتبطة بدمج التقنيات في التعليم وعملياتها. -
  معايير خاصة بالمتعلم: -17-2
  إن دمج التقنية في التعليم تمّكن المتعلم من:   

 إتقان مهارات التعلم الذاتي المعتمد على التقنية. -
 مشاركة زمالء في عمليات التعّلم التعاوني. -
 ا وتوظيفها في حل المشكالت التعليمية.تصنيف وتحليل المعلومات من مصادره -
 تحديد أفضل مصادر التعلم المالئمة لتعلمه. -
 تحليل المشكالت التعليمية المعروضة عليه. -
 التمّكن من مهارات استخدام الحاسب في االتصال والتعّلم. -
  معايير خاصة باإلدارة التعليمية: -17-3
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  لتعليم، يجب أن تتمتع بـ:إن اإلدارة التعليمية في ظل دمج التقنية في ا   
 االنفتاح على مجتمع المدرسة والمجتمع المحلي. -
 القيادة والتوجيه والمبادرة. -
 التخطيط الجيد للمستقبل التعليمي القائم على التقنية. -
 التعاون في التخطيط واتخاذ القرار. -
 االعتماد على التخطيط بعيد المدى، وفقًا لمعايير محددة. -
  طرائق التعليم والتعلم وعملياتها:معايير خاصة ب -17-4

 تعلم تعاوني حواري بين المتعلمين أنفسهم وبين المتعلمين والمعلمين. -
 تقديم خبرات تعليمية في سياقات واقعية قائمة على تعّلم حقيقي مرن. -
 تعّلم يحدث في أي وقت وأي مكان وفقًا لسرعة المتعلم. -
 ارات التفكير.تعّلم متعدد المصادر والوسائط يسعى لتنمية مه -
 تعّلم معتمد على تقويم شامل ومعاصر ومتنوع. -
  معايير خاصة بالبيئة التعليمية: -17-5

 بيئة غنية بالمواد واألجهزة التعليمية بما يتفق وخصائص المتعلمين. -
 تكاملية، حديثة، ومعاصرة بما يتواكب مع مستجدات العصر. -
 ية.واقعية وصادقة، تستجيب للحاجات التعليمية الحقيق -
 جاذبة للمتعلمين لتعدد المصادر والمعلومات في شكلها التقليدي أو الرقمي المتفاعل. -
ـــــف التعليمـــــي - ـــــتالءم مـــــع طبيعـــــة الموق ـــــر مـــــن مكوناتهـــــا بمـــــا ي ـــــتحكم والتخّي (حكـــــيم  إمكـــــان ال

 ).305-303، 2012في صيام وآخرون،  59-56، 2005وآخرون،
  مبررات دمج التكنولوجيا في التعليم: -18

  والت التربوية التي عجلت بدمج التكنولوجيا في التعليم: من التح

  إلى  التحول من
  التعلم المعتمد على تغذية المصادر -  التحول من الكتاب والمعلم كمصادر رئيسة. - 1

للحقائق والمفاهيم القائم  Rot learning  التعلم األصم - 2
  على الحفظ والتلقين.

طرح األسئلة والحوار تعلم مهارات االستقصاء والتفكير و  -
  تحت إشراف وتوجيهات المعلم.
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متوافقة مستجيبة  -مرنة -التعلم في بيئات مفتوحة -  التعلم في بيئات مغلقة محكمة. - 3
  الحتياجات المتعلم.

  تعلم تعاوني في مجموعات صغيرة. -  تعلم صفي جماعي. - 4
  دور إيجابي نشط. -  دور سلبي للمتعلم. - 5
  التعلم الذاتي والدراسة المستقلة. -  ليدي السائد.التدريس التق - 6

  

غير تزامني) في أي وقت،  - تعليم وتعلم عن بعد (تزامني -  التعليم والتعلم محددان بزمان ومكان محددين. - 7
  وأي مكان.

  تعلم متنوع ومستمر مدى الحياة (شجرة تعليمية) -  تعلم مقنن في مراحل وسنوات محددة (سلم تعليمي) - 8
  تعلم قائم على االتصال التفاعلي متعدد االتجاهات. -  تعلم معتمد على االتصال أحادي االتجاه. - 9

  التعليم المتكامل للمهارات. -  التعليم المجزأ للمهارات والخبرات. -10
  اعتبار التعليم نمط تدريبي. -  اعتبار التعليم نمط تدريسي. -11
  ونة في هذا النظام.المر  -  الجمود في النظام التربوي. -12

  تخريج متعلمين متنوعين (نسخ متبادلة) -  تخريج متعلمين متشابهين (نسخ مكررة) -13
  الجودة واإلتقان في التعليم والتدريب. -  الحد األدنى من التقانة. -14

  ي والتكنولوجي.المشاركة في التصميم والتطوير المعلومات -  االنبهار بالتكنولوجيا والمعلوماتية ونواتجهما. -15
  اإليجابية والتفاعل. -  السلبية والتواكل. -16

  تقويم حقيقي من خالل مواقف واقعية. -  تقويم نظري معتمد على الذاكرة. -17

  .)303-302، 2012في صيام وآخرون،  51-50، 2005(حكيم وآخرون،    

  مراحل دمج التكنولوجيا في الّتعليم:  -19
 :المراحل وهذه المعلم بها يمر مراحل بخمسة التعليم في االتكنولوجي دمج عملية تمر   
 التكييف مرحلة -3-19         التبني مرحلة - 2-19            الدخول مرحلة -19-1
 اإلبداع مرحلة -5- 19          المالءمة مرحلة -19-4
  :المراحل لهذه عرض يلي وفيما   

   ل:الدخو مرحلة -19-1
 هذه وفي ،والسبورة الكتاب مثل البسيطة األجهزة على التكنولوجيا استخدام يقتصر المرحلة هذه في   

 المعوقات من العديد سيواجه فإنه الحديثة التكنولوجيا استخدام إلى االنتقال المعلم حاول إذا المرحلة
 يحصل أن يجب لذلك ،الستخدامها الكافي الوقت وٕايجاد التكنولوجيا هذه مع التعامل كيفية مثل
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 والتواصل الجيد للتحضير الكافي الوقت وتوفير األجهزة هذه الستخدام الكافي التدريب على لمونالمع
  .التعليم في التكنولوجيا استخدام مجال في الخبرة لديهم معلمين مع
  :التبني مرحلة -19-2
 كنولوجياالت هذه يستخدم أن يحاول أنه كما بسيط بشكل التكنولوجيا المرحلة هذه في المعلم يستخدم   
 لكنه األجهزة وتشغيل المفاتيح لوحة استخدام كيفية على المتعلمين تدريب مثل اليومية دروسه في

 .تظهر أن يمكن التي الفنية المشاكل حل على قادر غير المرحلة هذه في مازال
 :التكييف مرحلة -19-3
 ويستخدم اإللقاء هو للحصص العام الطابع ولكن التعليم في التكنولوجيا دمج يتم المرحلة هذه في   

 كم على المرحلة هذه في التركيز يكون .البيانات وقواعد الكلمات ومعالج الجاهزة البرمجيات المتعلمين
 على يساعدهم حيث الحاسوب استخدام في مرحلة إلى وصلوا قد المعلمون ويكون المتعلمين إنتاج
  .الوقت توفير
  :المالءمة مرحلة -19-4
 على المتعلمين أيًضا ويشجع المعلم من شخصي بدافع التكنولوجيا استخدام يصبح لةالمرح هذه في   

 يزال ال ولكنه للطالب، المعلومات إليصال ويستخدمها اليومية دروسه صلب في وتدخل استخدامها
 .المجال نفس في العاملين أو الخبرة ذوي من للمساعدة يحتاج

  :اإلبداع مرحلة -19-5
 على فيعمل التعليم، في التقنيات استخدام بجدوى التامة القناعة إلى المرحلة ذهه في المعلم يصل   

 هذا في المختصين مع بالتواصل ويقوم. التعليم في التكنولوجيا استخدام من المرجوة األهداف تحقيق
 على ويحثهم المشاريع إنجاز على الطلبة تشجيع إلى ويميل آلخر وقت من المساعدة ويطلب المجال

 والدورات الذاتي التعلم خالل من المجال هذا في نفسه تطوير المعلم يحاول كما ،الجماعي ملالع
  .(Marrck, 2006, 120-123)هذه التكنولوجيا  استخدام من التمكن درجة إلى للوصول التدريبية

 :التعليمالستخدامها  المناسبة معايير اختيار التكنولوجيا -20
البد من األخذ بمعايير اختيار  ّية التعّلمّيةالتعليم العملّية كنولوجيا فيالتمن من أجل االستفادة     

 مناسبة لها، و يمكن تناولها فيما يلي:
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يقصد بها مدى مالئمة التكنولوجيا المستخدمة في المناهج مع التطورات التكنولوجية : الحداثة -
  .الحادثة في كافة العلوم

دام ــخـّد من استـــب الــة فــثر أهميـــات أكـــنولوجيـتك ـدـــوتوجة ــات هامــوجيـنولـتك ـدــتوج: ةــاألهمي -
  التكنولوجيات األكثر أهمية في المناهج.

  .بين األشكال المختلفة للتكنولوجيا عند بناء وتطوير المناهج: التكامل -
معلومات البد من أن الخبير التكنولوجي يجب أن تتوافر لدية ال :وقدراتهم المتعّلمينمستويات  -

وخبراتهم في كل مستوى حتى يأتي اختيار أشكال التكنولوجيا على  المتعّلمينالكافية حول طبيعة 
  أساس علمي.

  .أي قدراته على استخدام التكنولوجيا: كفاءات المعلم -
فلكل مادة دراسية مجالها والبنية المعرفية الخاصة بها ولذلك فطبيعة المادة : طبيعة المادة الدراسية -

  .اسية تؤثر في اختيار التكنولوجيا المالئمة لهاالدر 
  .فالبد من أن تتالءم التكنولوجيا مع اإلمكانات المادية المتاحة :اإلمكانات المادية المتاحة -
 ).10، 2012(الجندي،  اإلمكانات البشرية المتاحة -

  عوامل نجاح دمج التكنولوجيا في التعليم: -21
حتـى يـتم نجـاح هـذه العمليـة يجـب و مستمرة ال تحدث بين يـوم وليلـة، عملية  التكنولوجيايعد استخدام    

التكنولوجيــا قابلــة للتغييــر والتطــوير حــول أهميــة اســتخدام ى المعلــم اتجاهــات إيجابيــة ومرنــة أن يكــون لــد
  يجب أن يكون لدى المعلم إلمامًا بما يأتي:في عمليتي التعليم والتعلم، وكذلك 

  .مينالمتعلّ فهم عميق لكيفية تعلم   -
  معرفة نقاط القوة والضعف للتقنيات المختلفة. -
  الخبرة الكافية في استخدام التقنيات. -
  .المتعّلمينالتعلم من خالل مساعدة  -
  توفير الدعم التدريبي والفني للمعلمين. -
  توفير الدعم من اإلدارات العليا. -
م التكنولوجيـــــا إعطـــــاء المعلـــــم الحـــــق فـــــي تصـــــميم البيئـــــة التعليميـــــة باســـــتخدام أو بـــــدون اســـــتخدا -

  الحاسوبية.
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  توفير معلم متخصص في مجال الحاسوب أو اخصائي تكنولوجيا تعليم في كل مدرسة. -
  وضع المعلم في المقام األول. -
  في عملية التطوير. والمتعّلمينمشاركة اآلباء  -
  استحداث برنامج تدريبي مستمر الستخدام التكنولوجية التعليمية. -
، ت الكــافيين لتنظــيم تــدريس المنهــاج باســتخدام التكنولوجيــا (الغــزوإعطــاء المعلمــين الحريــة والوقــ -

2004 ،170-176.(  
  

  معوقات دمج التكنولوجيا في الّتعليم: -22
  هناك العديد من المعوقات التي تحول دون دمج التكنولوجيا في التعليم نذكر منها ما يأتي: 

 الحاســـوبالكافيـــة للتعامـــل مـــع أجهـــزة أو المتـــدربين تنقصـــهم الخبـــرة أو المهـــارة  المتعّلمـــينبعـــض  -
والشبكات وهذا يمثل أهم عوائق دمج التقنية فـي الّتعلـيم وخاصـة إذا كنـا نـتكلم عـن نـوع مـن أنـواع 

  التعلم الذاتي.
جهـــزة الموجـــودة لـــدى المتعلمـــين أو المتـــدربين فـــي منـــازلهم أو فـــي األضـــمان مـــن أن ال يوجـــد أي  -

الكترونيـًا علـى نفـس الكفـاءة والقـدرة والسـرعة والتجهيـزات  أماكن التدريب التي يدرسون بها المساق
  وأنها تصلح للمحتوى المنهجي للمساق.

 صعوبات كثيرة في أنظمة وسرعات الشبكات واالتصاالت في أماكن الدراسة. -
 صعوبات عدة في التقويم ونظام المراقبة والتصحيح وأخذ الغياب. -
بمســـاق مـــا ووجـــد صـــعوبة مـــا ولـــم يجـــد  مـــتعّلمالتحـــق التغذيـــة الراجعـــة أحيانـــًا تكـــون مفقـــودة، فلـــو  -

 التغذية الراجعة الفورية على مشكلته فلن يعود للبرنامج مهما كان مشوقًا.
 .)165، 2011(الرنتيسي وعقل،عدم توفر الكوادر المؤهلة لهذا النوع من الّتعليم  -
  ) أيضًا معوقات أخرى وهي:75، 2007كما يذكر (عامر،    

  اإلنساني في الّتعليم. فقدان العامل - 
  مع النمط الجديد وتفاعلهم معه. المتعّلمينضعف استجابة  - 
 عدم وعي المجتمع بهذا النوع من الّتعليم. -
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ومـــن األمـــور التـــي ممكـــن أن تحـــول دون اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي الغرفـــة الصـــفية هـــي عـــدم تـــوفر    
والمعلمـين وكـذلك  للمتعّلمـينالماديـة أو عـدم إتاحتهـا  نترنت والمـواردنولوجيا والبنية األساسية مثل اإلالتك

 .عدم توفرها في المنازل
فدمج التكنولوجيا في الّتعلـيم يحتـاج إلـى وقـت كبيـر للتخطـيط والتحضـير  ،هناك عنصر الوقت اً أيض   

فـــالمعلمين مثقلـــين بالحصـــص والجـــداول التدريســـية إضـــافة إلـــى عـــدم خبـــرة المعلمـــين بتشـــغيل األجهـــزة 
  . (Alessi, 2001, 102)معهمجيات وكيفية التعامل والبر 

  

 مقترحات لمواجهة معوقات دمج التكنولوجيا في التعليم: -23
   وجود المعلم المؤهل:  -23-1
تـــدريبهم علـــى امـــتالك  عـــن طريـــقوذلـــك مـــن خـــالل اإلعـــداد والتكـــوين الفنـــي والمســـلكي للمعلمـــين،    

ظيفهــا فــي التعلــيم، والحــرص علــى امــتالك الكفايــات الالزمــة المهــارات الالزمــة الســتخدام التكنولوجيــا وتو 
المتعلقــة بــالتخطيط وتحديــد األهــداف وصــياغتها صــياغة مناســبة فــي المجــاالت العقليــة والــنفس حركيــة 
واالنفعالية بمستوياتها المتفرعة عنها، وكذلك اختيار الطرائق المناسبة وتحديد المتطلبات المادية والـزمن 

ى النظمــي ألهــداف واختيــار وتجديــد وســائل القيــاس والتقــويم المناســبة فــي إطــار المنحــالــالزم لتحقيــق ا
  ).80، 2002(مكتب اليونسكو، لعملية التعليم والتعلم 

إن الســتخدام مســتحدثات التكنولوجيــا فــي التعلــيم آثــار كبيــرة علــى تعلــم الطلبــة، فإنــه يجــب مســاعدة    
في التـدريس، وتشـجيعهم  للتكنولوجيافي وجه استخدامهم  المعلمين على تخطي العقبات التي تقف عائقاً 

  على استخدامها بشكل فاعل داخل الغرفة الصفية وخارجها عن طريق:
  إجراء دورات تدريبية لتعريف المعلمين بماهية التقنيات وكيفية استخدامها وٕادخالها في التدريس. -
  المختلفة. إجراء دورات تدريبية على استخدام األجهزة والبرمجيات -
إجـــراء دورات تدريبيـــة لمســـاعدة المعلـــم علـــى إعـــداد بـــرامج حاســـوبية باســـتخدام برمجيـــات متنوعـــة  -

  ).169، 2004(الغزو، 

  توفير الجوانب الفنية والمصادر والموارد المائية: -23-2 
ة بكـــل تـــوفير التجهيـــزات التكنولوجيـــة والمـــواد والبرمجيـــات التعليميـــة الالزمـــة فـــي بيئـــة صـــفية مـــزود   

  الوسائل الضرورية والتقنيات اإللكترونية التي تسمح بالوصول إلى مصادر المعلومات.
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تشـمل مـا  للتكنولوجيـاومن الشـروط األساسـية المطلوبـة لتـوفير بيئـة تعلـم تـدفع باتجـاه االسـتخدام الفاعـل 
  يأتي:
 وجود رؤية وقيادة داعمة داخل المؤسسة التربوية. -

 في استخدام التقنية في التعليم. توفر تربويين مدربين ومهرة -

 وجود معايير للمحتوى ومصادر المنهج. -

 تقييم فاعلية التقنية بالنسبة إلى التعليم. -

 إتاحة الوصول إلى التقنية الحديثة والبرامج وشبكات االتصال. -

 الدعم الفني لصيانة واستخدام المصادر التقنية. -

 التفاعالت الحياتية الواقعية.وجود شركاء من المجتمع لتقديم الخبرة والدعم و  -

 توفر دعم مالي متواصل لمساندة استخدام التقنية. -

 وجود سياسات ومعايير تدعم البيئة التعليمية الجديدة. -

منـــاهج دراســـية تحتـــوي نشـــاطات تعلـــم يعتمـــد تنفيـــذها علـــى مصـــادر إلكترونيـــة مـــن بينهـــا مواقـــف  -
 مدمجة في المنهج ترتبط بالتربية اإلعالمية.

 لوماتية إلكترونية ترتبط بمحتوى المناهج ونشاطات التعلم.مصادر مع -

ــالتوجيــه جهــود دمــج تبنــي أو تكييــف معــايير تقنيــة  - ــ التكنولوجي ــيم و ف قيــاس مســتويات هــذا ي التعل
 .)11، 2007الدمج ( الصالح، 
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 أسباب اختيار نموذج عبد اللطيف الجزّار:

 مــن جانــب التربــويين  لــه بــدليل التطبيقــات العديــدة ، وذلــكحيــازة النمــوذج علــى رضــى المتخصصــين
 محلّيًا وعربيًا.

  كونه يتماشى مع منهجّية أسلوب المنظومات، وتطوير المنظومات التعليمّيـة (البـرامج التدريبّيـة) فـي
 المجال التربوي.

  يتمّيز هذا النموذج بالترتيب المنطقي في مراحلـه ووضـوحها باإلضـافة إلـى تنظـيم الخطـوات الفرعّيـة
 من مراحل النموذج.المتفّرعة عن كل مرحلة 

 .يبدأ أول خطواته بتحديد خصاص المتعّلمين واحتياجاتهم التدريبّية 
 

 خطوات بناء البرنامج التدريبي مع أدواته: -2
الـذي تـّم وفقًا لنمـوذج الجـّزار  للبرنامج التدريبي فيما يأتي عرض تفصيلي لمراحل التصميم التعليمي    

  :تعديله من قبل الباحث

 :والتحليلمرحلة الدراسة  -2-1
تّم في هذه المرحلة تحديد خصائص المتعّلمين (طلبة معّلم الصف)، وتحديد الحاجات التدريبّية لهم،    

ـــتعّلم واإلمكانـــات المتـــوافرة فـــي الواقـــع، وفيمـــا يـــأتي عـــرض تفصـــيلي لخطـــوات هـــذه  وتحديـــد مصـــادر ال
  المرحلة:

  تحديد خصائص المتعلمين: -2-1-1
ــّد مــن بيــان خصــائص فــي هــذه الخطــوة     المرحلــة ومّيزاتهــا، لكــي ُتراعــى تلــك  المتعّلمــين فــي هــذهال ب

الخصـــائص عنـــد إعـــداد البرنـــامج التـــدريبي وتنفيـــذه، إذ أّن طلبـــة الســـنة الثالثـــة معّلـــم الصـــف فـــي حاجـــة 
تــّم  الكتســاب مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم (بنــاًء علــى نتــائج اســتبانة االحتياجــات التدريبّيــة التــي

الباحـــث علـــى الطلبـــة)، وقـــد وصـــلوا إلـــى مرحلـــة مـــن النضـــج والتحصـــيل يفـــوق طلبـــة  تطبيقهـــا مـــن قبـــل
أصبح بإمكانهم اكتساب تلك المهارات وتطبيقها، كما أّن العمر الزمنـي للطلبـة و السنتين األولى والثانية، 

  ) سنة.23-20أعمارهم بين ( تتراوحبحيث أفراد عّينة البحث متقارب 
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  تحديد الحاجات التعليمية: -2-1-2
ها مـن قبـل إعدادتم تحديد الحاجات التعليمية للطلبة من خالل استبانة االحتياجات التدريبّية التي تّم    

يبّيــة لــدمج التقانــة فــي المــادة التدر  بعــد الرجــوع إلــى الباحــث حــول مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم،
إذ تكّونــت االســتبانة مــن  وتحليلهــا، التربيــة فــي الجمهورّيــة العربّيــة الســورّيةالمعــّدة مــن قبــل وزارة التعلــيم 

مطلـوب القيـام بـه مـن قبـل الطلبـة، الهـو جزأين: يبـّين الجـزء األول التعريـف بهـدف االسـتبانة، وبيـان مـا 
ج والتعريــف بمفهــوم دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم، كمــا شــمل الجــزء الثــاني علــى مهــارات أساســّية فــي دمــ

) مهـــارة، حيـــث ُطلـــب مـــن طلبـــة معّلـــم الصـــف (أفـــراد عينـــة 16التكنولوجيـــا فـــي التعلـــيم والبـــالغ عـــددها (
اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة) اإلجابــة عــن االســتبانة باختيــار اإلجابــة المالئمــة مــن بــين البــدائل تطبيــق 

  ت التدريبّية:المعطاة، والجدول اآلتي يوضح بدائل اإلجابة على بنود استبانة االحتياجا

  ) بدائل اإلجابة على بنود استبانة االحتياجات التدريبّية1جدول (

  درجة احتياج المهارة

  ضعيفة  متوّسطة  عالية
 

 التأّكد من صالحية استبانة االحتياجات التدريبّية:  -1- 1-2- 2
وطالبــة مــن  ) طالبــاً 28( بدراســة اســتطالعّية علــى عّينــة مؤّلفــة مــن الباحــث اميــقمــن خــالل تــّم ذلــك    

كمـا  ، بغـرض التأّكـد مـن صـدقها وثباتهـامعّلم الصف في كلية التربيـة بجامعـة دمشـق الثالثةطلبة السنة 
 يأتي:

 صدق:دراسة ال -2-1-2-1-1
يقصـــد بالصـــدق الفحـــص المنهجـــي لمحتـــوى األداة ويشـــير إلـــى مـــا إذا كـــان االختبـــار يقـــيس مـــا أعـــد    

  :من خالل)، وتمت دراسة الصدق 255، 2006لقياسه، أو ما أردنا نحن أن نقيسه (ميخائيل، 

   :صدق المحتوى 
المفحوصــين للحــد األقصــى لتقبــل المقيــاس، ولضــمان تعــاون  اســتثارة المفحوصــين رفــع "ويعــرف بأنــه   

 ).257، 2004عالم، (أبو  "في الموقف االختباري
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ذوي االختصـاص علـى مجموعـة مـن السـادة المحّكمـين  -في صورتها األولّية – االستبانة تّم عرض   
) 1، انظـر الملحـق رقـم (وزارة التربيـة فـي الجمهورّيـة العربّيـة السـورّيةفي كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق، و 

واالستفادة مـن مالحظـاتهم  صالحيتها علميًا وتمثيلها للغرض الذي وضعت من أجله،بهدف التأكد من 
ــة المهــارات المتضــّمنة فــي االســتبانة، قــد و ، ومقترحــاتهم وقــد أجمعــت آراء الســادة المحّكمــين علــى أهمّي

  :جاءت مالحظاتهم كما يأتي
 العبارات.بعض  اغة صيإعادة  -
 .الواحدة العبارةأكثر من مهارة في  وضععدم  -
 "."دمج التكنولوجيا في التعلمتعريف  تضمين االستبانةضرورة  -
جـــاهزة للتطبيـــق علـــى عّينـــة تلـــك المالحظـــات وأصـــبحت االســـتبانة فـــي صـــورتها النهائّيـــة ب األخـــذتـــّم    

  ة االستطالعّية الستبانة االحتياجات التدريبّية.التجرب

  صدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية:ال  
تقسـيم عينـة الصـدق  السـتبانة االحتياجـات التدريبّيـة، مـن خـالل وفق هـذه الطريقـة الصدق تم حساب   

% مـن الـدرجات، فـي حـين تمثّـل الفئـة الـدنيا 25إلى فئتين، الفئة األولـى تمثّـل الربيـع األعلـى أي أعلـى 
  :تيآلهي موّضحة في الجدول ا امالنتائج ك جاءتو  % من الدرجات25الربيع األدنى أي 

  الستبانة االحتياجاتالصدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية  )2جدول (

  
  العينة

  
  العدد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

)T( 
  المحسوبة

درجات 
  الحرية

القيمة 
  االحتمالية

مستوى   %)95مجال الثقة (
  الداللة

  أعلى  أدنى
  2.07  36.57  7  الفئة الدنيا

10.13 -  14  0.000  11.28 -  7.34-  
دال 

       1.61  45.88  9  الفئة العليا  إحصائياً 

المحسوبة دالة إحصائيًا إذ كانت القيم االحتمالية لها أصغر من  T) أن قيمة 2يتضح من الجدول (
 االستبانة صدق علىيدل ) وهذا يعني أن هناك فروق دالة بين المجموعة العليا والدنيا مما 0.05(

  .المجموعات الطرفية محك بداللة
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 ثبات:دراسة ال -2-1-2-1-2
المقصـــود بالثبـــات قيـــاس مـــدى اســـتقاللية المعلومـــات عـــن أدوات القيـــاس ذاتهـــا، أي مـــع تـــوافر نفـــس    

الظـــروف والفئـــات والوحـــدات التحليليـــة والعينـــة الزمنيـــة، وذلـــك أنـــه مـــن الضـــروري الحصـــول علـــى نفـــس 
  ).2003،61ووقت التحليل (العبد، النتائج مهما اختلف القائمون بالتحليل

  تم حساب معامل الثبات اعتمادًا على الطرق اآلتية:
  

  :ألفا كرونباخ 
  كما يوضحه الجدول اآلتي: ،التدريبّية الستبانة االحتياجات"ألفا كرونباخ"  ثبات معامل تّم حساب   

  بطريقة ألفا كرونباخ التدريبّية معامل ثبات استبانة االحتياجات )3جدول(

 استبانة االحتياجات
  معامل ألفا كرونباخ

0.93      
  
  
  
  
  
  

ممــا يشــير إلــى أّن  ،) وهــو معامــل ثبــات مرتفــع0.93أن معامــل الثبــات بلــغ ( )3(ُيالحــظ مــن الجــدول 
  االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

  

 :طريقة التجزئة النصفية 
االسـتبانة إلـى قسـمين، احتسـبت درجـة  يمقسـمن خـالل ت، طريقةال هذه وفق االستبانةحساب ثبات تّم    

معامـل االرتبـاط بـين النصـفين ثـم جـرى تعـديل  وُحسـبالبنود الزوجية منها وكذلك درجـة البنـود الفرديـة، 
  كما يوّضحه الجدول اآلتي: ،(Spearman-Brown)الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون 

  بطريقة التجزئة النصفية التدريبّية استبانة االحتياجاتمعامل ثبات  )4جدول (

 

  استبانة االحتياجات
 

  معامل سبيرمان براون

0.94       
  
  
  
  
  

ممــا يشــير إلــى أّن  ،) وهــو معامــل ثبــات مرتفــع0.94أن معامــل الثبــات بلــغ ( )4(ُيالحــظ مــن الجــدول 
  االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
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 االستبانة: تطبيق  -2-1-2-2
بعد التوّصل إلى االستبانة في صورتها النهائّية، بهدف تحديد االحتياجات التدريبّية لدى طلّبة معلّـم     

االســتبانة علــى عّينــة مــن طلبــة  بتطبيــققـام الباحــث ، حــول مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم الصـف
  .وطالبة) طالبًا 36البالغ عددهم (معّلم الصف، و  الثالثةالسنة 

ــّم تفريــغ نتــائج االســتبانة    ــبعــد تطبيقهــا ت  ،ة لكــل مهــارة مــن المهــارات الرئيســة، وحســاب النســبة المئوي
اجـــة الطلبـــة للتـــدريب علـــى ح أدنـــى يعّبـــر عـــن كحـــدومـــا فـــوق  )%(75، كمـــا ُحـــّددت نســـبة )5جـــدول (
  .المهارة

  التكنولوجيا في التعليممهارات دمج ل التدريبّية استبانة االحتياجات نتائج تطبيق )5جدول (

  
  الرقم

  
  المهـــــــــــــارة

  درجة احتياج المهارة
  ضعيفة  متوسطة  عالية

  النسبة%  العدد  النسبة%  العدد  النسبة%  العدد

1 
التعامل مع المبادئ األولّية للحاسوب (نظام 
 33.33 12 44.44 16 22.22 8 التشغيل، النوافذ، المجلدات،  إيقاف التشغيل)

 word. 10 27.77  24 66.66 2 5.55استخدام برنامج معالجة النصوص   2
 Excel. 27 75 8 22.22 1  2.77استخدام برنامج الجداول اإللكترونية   3

4  
 powerاستخدام برنامج العروض التقدمية 

point.  29  80.55  2  5.55 5  13.88 

 5.55 2 5.55 2 88.88 32  البحث والتصفح عبر الشابكة (االنترنت).  5
 2.77  1 11.11  4  86.11 31  البريد اإللكتروني. استخدام  6
 8.33 3  16.66  6  75  27  التعامل مع المجموعة البريدية.  7
 Google. 28  77.77 4  11.11 4 11.11برنامج المحادثة في  استخدام  8
 2.77  1  8.33 3 88.88 32   .رفع الملفات  9

10  
استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

(Facebook).  5  13.88 7 19.44 24 66.66 

 YouTube.  30  83.33 3  8.33  3 8.33)الـيوتيوب (استخدام   11

12  
 Photoبرنامج معالجة الصورالتعامل مع 

shop. 28  77.77 6  16.66 2 5.55 

13  
تصميم المطبوعات وطباعتها بواسطة برنامج 

publisher. 29  80.55 7  19.44  -  -  

 - - 22.22 8 77.77  28 مقاطع الفيديو.إنشاء وتحرير   14
 5.55 2  2.77  1 91.66 33  تصميم االختبارات اإللكترونّية.  15
  11.11  4 5.55  2 83.33  30  تصميم الكتب اإللكترونّية.  16
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ارات مهـحـول طلبـة لل الالزمـة االحتياجـات التدريبّيـة تحديـدتـّم  )5(الجـدول  النتائج المبّينة فـي خالل من
ونظــرًا لتعــدد المهــارات التــي جــاءت معظمهــا حاجــة الطلبــة للتــدريب عليهــا  التكنولوجيــا فــي التعلــيم،دمــج 

بدرجة عالية، وعـدم تناسـبها مـع الـزمن المخصـص لتـدريس الجانـب العملـي لمقـرر دمـج التكنولوجيـا فـي 
 تــمّ ، تصــر الباحــث علــى تنــاول خمــس مهــاراتاق) 2015-2014لعــام الثــاني  الدراســي التعلــيم (الفصــل

ـــة اختيـــارهم وفقـــًا لدرجـــة االحتيـــاج بعـــد التشـــاور مـــع االســـتاذ وذلـــك  ،علـــى اســـتبانة االحتياجـــات التدريبّي
  :بـــــــــــ تمّثلت هذه المهاراتالمشرف و 

 البحث والتصفح عبر الشابكة (االنترنت). - 1
 البريد اإللكتروني. - 2
 .ع الملفاترف - 3
 اليوتيوب. - 4
  تصميم االختبارات اإللكترونية. - 5

  

  دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية: -2-1-3
كليـة التربيـة بجامعـة  -التطبيـق فرة في مكـان اتتمثل اإلمكانيات في الموارد والمصادر التعليمّية المتو    

 باآلتي: أثناء تطبيق البرنامج التدريبي في الستخدامها وحصرها والتي تّم رصدها -دمشق
 يحتوي على: والذي مخبر الحاسوب في الكلّية 

 لالستخدام. صالح) جهاز حاسوب 15( -
 شبكة اتصال باالنترنت. -
 ).Data showجهاز عرض ( -
 .العرضشاشة  -
 ج (ـامــل برنـزيــــاحث بتنـــام البـــقquiz creatorارات ــــم االختبـــارة تصميـــــب علـى مهـدريـــالتـاص بـ) الخـ

ة التــي تــّم وعلــى أجهــزة الحاســوب الشخصــيّ ، اإللكترونّيــة علــى أجهــزة الحاســوب الموجــودة فــي المخبــر
 أجهزة حواسيب. ة) ثالث3طلبة أفراد المجموعة التجريبّية وعددها (إحضارها من قبل بعض 

 

 مرحلة التصميم: -2-2
  مجموعة من الخطوات، وفيما يأتي عرض مفّصل لهذه الخطوات: هذه المرحلةتتضمن    
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  التعليمّية التعّلمّية:صياغة األهداف العاّمة واألهداف  -2-2-1
إلعداد برنامج تدريبي معّين يتطّلب تحديد قائمة باألهداف العاّمة التي يسـعى البرنـامج التـدريبي إلـى    

تحقيقها من خالل دراسة وحداته أو موضوعاته المختلفة، كما أّن وضوح تلك األهداف وأسلوب تحقيقهـا 
رائّيـة التـي تمّيـز نـوع السـلوك الـذي ُيـراد تنميتـه لـدى يتطّلب ترجمة كل منهـا إلـى عـدد مـن األهـداف اإلج

  ).128، 2005المتعّلم (ديب، 
  تي:يأ ماباألهداف العاّمة للبرنامج  وتمثّلت
 إكساب طلبة معّلم الّصف مهارة البحث والتصفح عبر الشابكة (االنترنت). -
 إكساب طلبة معّلم الّصف مهارة استخدام البريد اإللكتروني. -
 .معّلم الّصف مهارة رفع الملفاتة إكساب طلب -
 إكساب طلبة معّلم الّصف مهارة استخدام اليوتيوب. -
 إكساب طلبة معّلم الّصف مهارة تصميم االختبارات اإللكترونية. -
الحظــة والقيــاس، روعــي فــي اشــتّق الباحــث مــن كــل هــدف عــام عــدة أهــداف تعليمّيــة تعّلمّيــة قابلــة للم   

أن تكون (شاملة لجميع جوانب الخبرات التعليمّية المطلوبة، واقعّية وممكنة التحقيق، مصـاغة  تهاصياغ
بطريقــة إجرائّيــة تفيــد فـــي تحديــد وتنظــيم المحتـــوى)، وتتــوزع إلــى أهــداف معرفّيـــة (تــذكر، فهــم، تحليـــل) 

  كما هي موّضحة في الجدول اآلتي:وأخرى مهارّية 

  للبرنامج التدريبيالتعّلمّية  توّزع األهداف التعليمّية )6جدول (

  

  المهارة
  األهداف المهارّية  األهداف المعرفّية

  %  مج
  %  عددها  %  مج  %  تحليل  %  فهم  %  تذكر

 34.86 38 35.59 21 34 17 12 6 6  3 16 8  األولى
 13.76 15 13.55 8 14 7 6  3 4  2 4  2  الثانّية
 21.10 23  25.42 15 16 8  6 3 6 3 4  2  الثالثة
 12.84 14 11.86 7 14 7 6  3 4  2 4  2  الرابعة
 17.43 19 13.55 8 22 11  6  3 6 3 10 5  الخامسة
 100 109 100 59 100 50 36 18 26 13 38 19  مج

النسبة المئوّية بالنسبة 
  لجميع األهداف

  

17.43 
  

11.92 
  

16.51 
  

45.87 
 

54.12 
  

  ـــــــــــــ

النسبة المئوّية نسبة 
األهداف إلى مجموع 

  المعرفّية

  

38 
  

26 
  

36 
  

  ـــــــــــــ
  

  ــــــــــــ
  

  ـــــــــــــ
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  تحديد عناصر المحتوى: -2-2-2
دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيم، واشـتملت كـال منهـا علـى  مـن مهـاراتمهـارات  ةيتضّمن المحتوى خمسـ   

  العناصر اآلتية:
 .االختبار التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي 
 .االختبار األدائي القبلي/ البعدي 
 .بطاقة مالحظة األداء 
 األهداف التعليمّية التعّلمّية. 
 .المحتوى 
 .أنشطة إثرائّية ومواقع إلكترونّية 

  

  بناء أدوات القياس: -2-2-3
 قيـاسل، وذلـك الخاصـة بالبرنـامج التـدريبي قام الباحث في هذه الخطوة بإعداد أدوات التقويم المناسـبة   

  :وهي فاعلية البرنامجدورها إلى مدى تحقيق األهداف التي تشير بمدى 
 االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤّجل. -
ــــة االختبــــارات التحصــــيليّ  - ــــة/ البعدّي ــــة القبلّي ــــامج الخاّصــــة بة المعرفّي كــــل مهــــارة مــــن مهــــارات البرن

 التدريبي.
 كل مهارة من مهارات البرنامج التدريبي.الخاصة بت األدائّية القبلّية/ البعدّية االختبارا -
 بطاقات المالحظة. -
 استبانة االتجاهات. -

  إعداد االختبارات التحصيلية المعرفّية: -2-2-3-1
)، 359، 2005أســاليبه شــيوعًا، (الحيلـــة، يعــدُّ االختبــار التحصــيلي مــن أهــم أدوات التقــويم، وأكثــر    

ويستخدم الكتشاف مدى التقّدم الذي أحرزه الطالب في موضـوع مـا، فـي نهايـة مـّدة زمنّيـة معّينـة، وذلـك 
  ).209، 2008في ضوء األهداف التعليمّية المحّددة لهذه الغاية (معروف، 

ـــه ـــار التحصـــيلي بأّن ـــّرف االختب إجـــراء مـــنظم وفـــق معـــايير محـــددة يرمـــي إلـــى قيـــاس مـــا اكتســـبه  :ويع
الحقــائق، المفــاهيم، والتعميمــات، والمهــارات، بعــد دراســة موضــوع دراســي، أو وحــدة، أو  المتعلمــون مــن

  ).300، 2008مقرر تعليمي من حيث التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم (عطية، 
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لتعلميـة وٕاّن بناء االختبار وٕاجراء عملية القياس فنيات مهنية ضرورية من أجل إنجاح العملية التعليميـة ا
  ).781، 2004(إبراهيم، 

  اتّبع الباحث في بناء االختبارات التحصيلّية المعرفّية الخطوات اآلتية:       
  

  تحديد الهدف من االختبار: -2-2-3-1-1
المعرفي لدى طلبة السـنة الثالثـة معلّـم الصـف (عّينـة  تحصيلاليهدف االختبار التحصيلي إلى قياس    

 فاعلّيـــة البرنــامج التـــدريبي القـــائم علـــىالبرنـــامج التـــدريبي، وبالتــالي قيـــاس  فــي التجربــة النهائّيـــة للبحـــث)
دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم لــدى أفــراد اســتراتيجّية الــتعّلم المــدمج فــي إكســاب المكــّون المعرفــي لمهــارات 

  ، ويختلف الهدف من االختبار تبعًا لزمن تطبيقه:الحالي عّينة البحث
هو اختبار يتم قبل بداية العملّية التعليمّية التعّلمّية، والهـدف منـه تحديـد مسـتوى الطلبـة االختبار القبلي: 

  .تدريسهمقبل 
هو "اختبار يتم تطبيقه في ختام أو نهاية برنامج تعليمي معّين بهدف تعّرف ما تحقق  االختبار البعدي:

  ).37-36، 2007من نتائج" (عقل، 
االختبار التحصيلي ذاته يعاد تقديمـه بعـد فتـرة زمنّيـة مـن تنفيـذ البرنـامج، "هو  االختبار البعدي المؤّجل:

  ).148، 2009(العاتكي،  "ويهدف إلى قياس مدى احتفاظ المتعّلمين بالمعلومات
  :وهما ووفقًا لذلك أعّد الباحث نوعين من االختبارات التحصيلّية المعرفّية   

  االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤّجل:  النوع األول:
التجريبّيــة  يهـدف إلــى تغطيــة األهــداف العامــة للبرنــامج التــدريبي، ويــتم تقديمــه للطلبــة أفــراد المجموعــة   

 على ثالث مراحل على النحو اآلتي:
اختبار قبلـي: قبـل البـدء بدراسـة البرنـامج التـدريبي، وذلـك لحسـاب الفـرق بـين نتـائج االختبـارين القبلـي  -

 والبعدي لقياس مدى التغّير لديهم.
لتــدريبي فاعليــة البرنــامج ااختبــار بعــدي: بعــد االنتهــاء مباشــرًة مــن دراســة البرنــامج التــدريبي، لقيــاس  -

لمهارات دمج التكنولوجيا فـي التعلـيم المكون المعرفي  إكسابستراتيجية التعّلم المدمج في ا القائم على
 .لدى أفراد عّينة البحث الحالي

، لقياس مدى احتفـاظ الطلبـة االختبار البعدي تطبيق على موعد يوماً  )18(اختبار مؤّجل: بعد مرور  -
  بالتعّلم.
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  :الخاص بكل مهارة االختبار التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي النوع الثاني:
الخاصـة بكـل مهـارة تعليمّيـة، وكـون البرنـامج التـدريبي  التعليمّيـة التعّلمّيـةيهدف إلى تغطيـة األهـداف    

  اختبارات تحصيلّية قبلّية/ بعدّية تغطي تلك المهارات. ةيتكون من خمس مهارات، أعّد الباحث خمس
  

  :  تحديد نوع االختبار -2-2-3-1-2
تـّم إعــداد االختبــارات التحصــيلّية المعرفّيــة مــن نــوع االختبــارات الموضــوعّية، وبشــكل خــاص االختيــار    

  من متعدد، حيث روعي عند تحديد وصياغة مفردات االختبار اآلتي:
 أن ال تقل بدائل كل سؤال عن أربعة. -
 سوى إجابة واحدة صحيحة فقط. الصياغة الدقيقة للبدائل بحيث ال تحتمل -
تعتبـــر اختبـــارات االختيـــار مـــن متعـــدد مـــن أفضـــل أنـــواع االختبـــارات الموضـــوعّية وأكثرهـــا أهميـــة إذ    

وانتشــارًا، وذلــك الســتخدامها فــي قيــاس مســتويات متعــددة مــن المجــال المعرفــي بــدءًا مــن التــذكر حتــى 
خــرى قياســها (خلــف االختبــارات الموضــوعّية األعب علــى التقــويم، أي قيــاس األهــداف العقلّيــة التــي يصــ

  .)43، 2002اهللا، 
  إعداد جدول مواصفات االختبارات: -2-2-3-1-3

د مـن أّن االختبـار يقـيس األهـداف التعليمّيـة التعّلمّيـة االختبار بهدف التأكـتّم إعداد جدول مواصفات    
ـــيم  المحـــددة مـــن جهـــة، ويقـــيس المحتـــوى المعرفـــي لكـــل مهـــارة مـــن مهـــارات ـــا فـــي التعل دمـــج التكنولوجي

كــل ب الخاصــة البرنــامج التــدريبي مــن جهــٍة أخــرى، إذ تــّم مــن خاللــه تحديــد عــدد األســئلة المتّضــمنة فــي
توصل بعد ذلك إلى تحديد عدد ومستوى أسئلة االختبار ككل، ونسبة كـل م الت، ليوفي كل مستوى مهارة

ـــى مجمـــوع األســـئلة، والجـــدول  ـــار التجميعـــي ا )7(مســـتوى منهـــا إل لتحصـــيلي يوّضـــح مواصـــفات االختب
  :القبلي/ البعدي/ المؤّجلالمعرفي 

  المؤّجل القبلي/ البعدي/ المعرفي تجميعي التحصيليمواصفات االختبار ال )7جدول (

أرقام مفردات 
االختبار 

التحصيلي 
  ومستوياتها

  المجموع  التحليل  الفهم  التذكر
1-3-4-5 -10-
15-16-18 -24 -
25-26-33 -34 -
35-42-43 -45  

2-7-8-9 -17-
19-20-27 -29 -
30-36-37 -40 -

44-46-47  

6-11-12 -13-14 -
21-22-23 -28 -
31-32-38 -39 -
41-48-49 -50  

  
  ـــــــــــــــ
  
  ـــــــــــــــ

  50  17  16  17  المجموع
  100  34  32  34  النسبة المئوّية
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القبلّيـة/ البعدّيـة الخاّصـة بكـل مهـارة، يوّضـحها مواصفات االختبارات التحصـيلّية المعرفّيـة ل بالنسبة أّما    
  الجدول اآلتي:

  مواصفات االختبارات التحصيلّية المعرفّية القبلّية/ البعدّية الخاّصة بكل مهارة )8جدول (

االختبارات 
التحصيلّية 

 الخاصة بالمهارة

 أرقام مفردات االختبارات التحصيلّية الخاّصة بكل مهارة ومستوياتها

 % مج % مج التحليل % مج  فهم  % مج تذكر

 األولى
1-2-3 -
5-8-15 -

16 -27 
8 10.25 

4-7 -
10 -11 -

17 
5 6.41 

6-9-12-13 -
14 -18 -19 -
20 -21 -22 -
23 -24 -25-26 

14 17.94 27 34.61 

- 3-2-1 الثانية
5-7-11 

6 7.69 4-6-12  3 3.84 8-9-10 3 3.84 12 15.38 

 5.12 4 7- 6-5-3 الثالثة
1-2-4 -

9-10  
5 6.41 8-11-12 -13 4 5.12 13 16.66 

 3.84 3 3-2-1 الرابعة
6-7-9 -

10  
4 5.12 4-5-8 3 3.84 10 12.82 

- 5-3-2 الخامسة
6-10 

5 6.41  
1-4-8 -

16 
4 5.12 

6-9-11-12 -
13 -14 -15 

7 8.97 16 20.51 

 100 78 39.71 31 26.9 21 33.31 26 المجموع
  

  بناء االختبارات -2-2-3-1-4
  :تمّثلت بــــــــ راع الباحث في بناء أسئلة االختبارات التحصيلّية المعرفّية عدة نقاط    

عدم وضع اإلجابات بين البـدائل بنظـام ثابـت، بـل تـّم توزيعهـا عشـوائّيًا وبشـكل غيـر منـتظم حتـى  -
 ال تتيح للمتعّلم فرصة التخمين.

 أدائّيًا. ز على قياس المعارف التي ال يمكن قياسهاكوضع أسئلة تر  -
 أن تكون بدائل االختبار متساوية في الطول قدر اإلمكان. -
 الصياغة الدقيقة لألسئلة بحيث ال تحتمل أكثر من إجابة. -
ــــار التجميعــــي - ــــار أســــئلة االختب ــــارات التحصــــيلّية ا التحصــــيلي المعرفــــي اختي ــــة مــــن االختب لمعرفّي

 لبرنامج التدريبي.لمتضّمنة في اا دمج التكنولوجيا في التعليم مهاراتالخاّصة بكل مهارة من 
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ــــة البعدّيــــة بشــــكل مختلــــف عــــن ترتيبهــــا فــــي  - إعــــادة ترتيــــب بنــــود االختبــــارات التحصــــيلّية المعرفّي
 االختبارات القبلّية.

  إعداد تعليمات االختبار: -2-2-3-1-5
 بعــد صــياغة مفــردات االختبــار قــام الباحــث بوضــع تعليمــات االختبــار بلغــة ســهلة ومناســبة لمســتوى   

الطلبـــة، حيـــث تـــّم توضـــيح الهـــدف مـــن االختبـــار، وطريقـــة تســـجيل اإلجابـــة، والـــزمن المحـــددة لالختبـــار 
  باإلضافة إلى عدد األسئلة التي يشملها االختبار.

  إعداد صفحة اإلجابة: -2-2-3-1-6
نت جـدوًال يتـألف التحصـيلّية المعرفّيـة، والتـي تضـمأعّد الباحث صفحة اإلجابة عن أسئلة االختبارات    

حـرف اإلجابـة الصـحيحة،  خـاص بكتابـةمن حقلين، الحقـل األول ُكتـب فيـه رقـم السـؤال، والحقـل الثـاني 
  باإلضافة إلى مكان خاص بكتابة اسم الطالب أو الطالبة.

  :اإلجابةتصحيح  مفاتيحإعداد  -2-2-3-1-7
، وذلــــك لضــــمان موضــــوعّية المعرفّيــــةات التحصــــيلّية االختبــــار أســــئلة تصــــحيح  مفــــاتيحأعــــّد الباحــــث    

التصــحيح ســواء مــن قبــل الباحــث، أو مــن قبــل مــن ُيوكــل إلــيهم التصــحيح، إذ ُخّصــص لكــل ســؤال فــي 
طئـة االختبارات التحصيلّية درجة واحدة فقط في حال كانـت اإلجابـة صـحيحة، أّمـا إذا كانـت اإلجابـة خا

  ).9، انظر الملحق رقم ()0فقد تّم تحديد درجة الصفر(

  إعداد االختبارات األدائّية القبلّية/ البعدّية وبطاقات المالحظة: -2-2-3-2
االختبارات التـي تتطّلـب مـن المـتعّلم أداء بعـض العمليـات المعّقـدة التـي يمكـن "هي االختبارات األدائّية: 

  ).105، 2005(أبو عالم،  "مالحظتها في ظروف مقننة
مهـارات رئيسـة، وفـي  ةخمسـ يتضـمناختبارات أدائّية كون البرنـامج التـدريبي  ةوقد أعّد الباحث خمس   

  ضوء ذلك تّمت عملّية إعداد االختبارات األدائّية وفق الخطوات اآلتية:

  تحديد الهدف من االختبارات األدائّية: -2-2-3-2-1
دمــج  م الصــف لمهــاراتتهــدف االختبــارات األدائّيــة إلــى تعــّرف مــدى اكتســاب طلبــة الســنة الثالثــة معّلــ   

، البريــد اإللكترونــي، رفــع )نترنــتاإل(الشــابكة البحــث والتصـفح عبــر " التكنولوجيـا فــي التعلــيم والمتمّثلــة بـــــ
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للمهـارات المتضـّمنة  والتي تغطـي األهـداف المهارّيـة "ب، تصميم االختبارات اإللكترونيةالملفات، اليوتيو 
  لبرنامج التدريبي.ا في

ــاء  -2-2-3-2-2 ــة:بن ــارات األدائّي ــة فــي ضــوء أهــداف البرنــامج  االختب ــّم بنــاء االختبــارات األدائّي ت
نتهـاء مـن التـدريب علـى على شكل أنشطة يتوقع مـن الطلبـة تنفيـذها بعـد اال وصيغت عباراتهاالتدريبي، 
  .كل مهارة

  إعداد تعليمات االختبار: -2-2-3-2-3
االختبـــار قـــام الباحـــث بوضـــع تعليمـــات االختبـــار بلغـــة ســـهلة ومناســـبة لمســـتوى  أســـئلةبعـــد صـــياغة    

لالختبـار، والتأكيـد علـى أن يقـرأ الطالـب  هـدف مـن االختبـار، والـزمن المحـددالطلبة، حيث تّم توضيح ال
االختبـار أو كل سؤال بعناية ودّقة قبل القيام باألداء العملي له علـى الحاسـوب، وأّال يبـدأ الطالـب بتنفيـذ 

 ينتقل من سؤال آلخر قبل أن يؤذن له بذلك.
  إعداد بطاقات المالحظة لقياس أداء الطلبة في االختبارات األدائّية: -2-2-3-2-4

، وتتطّلـــب قـــوائم مـــن نـــوع قائمـــة المراجعـــةبـــه بطاقـــة مالحظـــة خاّصـــة بـــار أدائـــي تـــّم إعـــداد لكـــل اخت   
المتعّلقة باألداء أو النتاج، إذ تتيح تعّرف جوانـب القـّوة والضـعف المراجعة إعداد مجموعة من المحّكات 

لـدى المفحــوص مـن خــالل بـديلين فقــط لكــل محـك أثنــاء اسـتخدامها، أي مــا إذا كـان المفحــوص قــد أّدى 
  ).151-150، 2007العملّية، أم ال (عالم، 

األدائّيـة، إذ يوجـد لكـل  لذلك تعمل بطاقات المالحظة في البحث الحالي كساللم تصحيح لالختبـارات   
) أمــام غيــر محقــق)، حيــث يقــوم المالحــظ بوضــع عالمــة ( –مســتويان للتحقــق فقــط (محقــق  هــابنــد في
الــذي تحقــق، وقــد روعــي عنــد صــياغتها أن تكــون واضــحة ومحــددة، كمــا تــّم ترتيــب المهمــات فــي  البنــد

والجــدول اختبــارات األداء، ها خمــس بطاقــات بحســب عــدد التتــابع المتوقــع أن تحــدث فيــه، وقــد بلــغ عــدد
    اآلتي يبّين مواصفات بطاقات المالحظة الخاصة بكل مهارة:

  طاقات المالحظة مواصفات ب )9جدول (

عدد   بطاقات المالحظة   المهارة
  البنود

النسبة 
  المئوّية

  29.50  18  بطاقة مالحظة األداء في االختبار األدائي للمهارة األولى  األولى
  18.03  11  مالحظة األداء في االختبار األدائي للمهارة الثانّيةبطاقة   الثانية
  24.59  15  بطاقة مالحظة األداء في االختبار األدائي للمهارة الثالثة  الثالثة
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  11.47  7  بطاقة مالحظة األداء في االختبار األدائي للمهارة الرابعة  الرابعة
  16.39  10  للمهارة الخامسةبطاقة مالحظة األداء في االختبار األدائي   الخامسة
  100  61  خمس بطاقات مالحظة  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد استبانة االتجاهات نحو البرنامج التدريبي: -2-2-3-3
نحــو البرنــامج  طلبــةالتــّم بنــاء اســتبانة اتجاهــات  المخــتص، بعــد اطــالع الباحــث علــى األدب التربــوي   

وفقــًا لمقــاس ليكــرت الخماســي وهــي (موافــق  بــدائل ةخمســالتــدريبي، وحــدد لكــل بنــد مــن بنــود االســتبانة 
) بنـدًا موزعـة علـى 39تأّلفـت االسـتبانة مـن ( ، إذة)بشدة، موافق، محايد، غيـر موافـق، غيـر موافـق بشـد

والجــدول اآلتــي يبــّين تــوّزع بنــود اســتبانة االتجاهــات وفــق  باإلضــافة إلــى ســؤال مفتــوح، ،أربعــة محــاور
  محاورها: 

  بنود استبانة االتجاهات وفق محاورهاتوزع  )10جدول (

  النسبة المئوّية  المجموع  أرقام بنود المحور  اسم المحور  المحور
  20.51  8  8-7- 6-5-4-3-2-1  إخراج البرنامج  األول

  
  الثاني

  
  المحتوى العلمي للبرنامج
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20 -21-22 -23 -24  

16  
  

41.02  
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  12.82  5  39- 38- 37-36- 35  أدوات التقويم  الرابع
  100  39  المجموع

  

فــي  هــي موضــحة درجــات تصــحيح بنــود اســتبانة االتجاهــات نحــو البرنــامج التــدريب كمــا قــّدرتقــد و    
 الجدول اآلتي:

  درجات تصحيح بنود استبانة االتجاهات )11جدول (

  غير موافق بشدة  ر موافقيغ  ال رأي لي  موافق  موافق بشدة  البدائل

  1  2  3  4  5  الدرجات
  

الصـعوبات التـي يمكـن أن تواجـه تطبيـق بالستبانة يتعّلق اإلى  مفتوحال من النوع كما تم إضافة سؤال   
 .استراتيجية التعّلم المدمج في التدريب على مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم
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 هوطرائقـــ التـــدريس اختيـــار الخبـــرات التعليمّيـــة وطريقـــة تجميـــع المتعّلمـــين، واســـتراتيجّية -2-2-4
  :هوأساليب

تــّم اختيــار الخبــرات التعليمّيــة المالئمــة ألهــداف ومحتــوى البرنــامج التــدريبي، وتوزيــع الطلبــة فــي أثنــاء    
ـــًا ومـــن خـــالل مج ـــًا وزوجي ـــذ التـــدريس فردي البحـــث لـــدى أفـــراد  تجربـــةموعـــات، واعتمـــد الباحـــث فـــي تنفي

ق وأسـاليب التـدريس وهـي: ائـعلى استراتيجّية التعّلم المدمج مستخدمًا العديد مـن طر  المجموعة التجريبّية
ــة، الــتعلم الــذاتي، الــتعلّ   بعــض ) إضــافة إلــى اســتخدامم التعــاوني، المحاضــرة، المناقشــة(العــروض العملّي

المجموعــة اســتخدام  وتمّثــل ذلــك مــن خــالل فــي تنفيــذ البرنــامج التــدريبيتعّلم اإللكترونــي أدوات وســائل الــ
باسـم "الـتعّلم المـدمج فـي إكسـاب طلبـة معلّـم  الخاصة بتطبيق التجربة والتي تّم إنشاؤها على الفيس بوك

قــات، وتنفيـــذ التعليبتنزيــل المنشــورات، والقيـــام  حيــث تـــمّ ، الصــف مهــارات دمـــج التكنولوجيــا فــي التعلـــيم"
عنهــا اإلجابــة و حــول النقــاط الغامضــة، ســئلة واالستفســارات األ همالطلبــة للمهــام المطلوبــة مــنهم، وتــوجيه

  .الطلبة األعضاء في المجموعةو من قبل الباحث 
  

  اختيار الوسائط والمواد التعليمّية: -2-2-5
مهـارة مـن مهـارات البرنـامج التـدريبي، كـل لالوسائط والمواد التعليمّيـة لتحقيـق أهـداف التـدريب  ُحّددت   

  :حيث شملت
ـــ  - ووضــعه علــى أقــراص  power pointالبرنــامج التــدريبي المــراد تصــميمه باســتخدام برنــامج ال

)DVD  .( 
 طباعة محتوى البرنامج التدريبي. -
نفسـها التـي تـّم اعتمادهـا فـي البرنـامج المهـارات  منه علىاالقتصار  -محتوى كتاب وزارة التربية  -

 لتدريسها لدى أفراد المجموعة الضابطة.وذلك  التدريبي
البرنـامج  دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيم المتضـّمنة فـي مواقع تعليمّية خاصة بكل مهارة من مهارات -

 التدريبي، والمخطط إدراجها ضمن فقرة (أنشطة إثرائّية ومواقع إلكترونّية) في البرنامج التدريبي.
ث أجهـــزة حواســـيب شخصـــية تـــم وب متـــوافر فـــي المخبـــر، ثـــالجهـــاز حاســـ 15أجهـــزة حاســـوب ( -

 من قبل الطلبة طوال فترة تطبيق التجربة). إحضارهم
 مع شاشة االسقاط. Data Showاستخدام جهاز الـ  -
 .)االنترنت(كة اشبالاستخدام  -
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 ."Face bookعلى الــــــ " المراد إنشائهامجموعة ال -
 مجموعة من أوراق العمل. -

  الرسالة التعليمّية:تصميم  -2-2-6
  اآلتي: وفققام الباحث بتصميم الرسالة التعليمّية    

، المحددة المراد طباعتهـا دمج التكنولوجيا في التعليممهارات  محتوى ميصمتّم تالمواد المطبوعة:  -
ــــاً  ــــذلك مراعي ــــوان والرســــوم التوضــــيحّية، والترتيــــب المنطقــــي  ب اســــتخدام األشــــكال والخطــــوط واألل

 للمهارات ومحتواها التعليمي.
: قام الباحـث بتحضـير المهـارات المتضـمنة فـي البرنـامج التـدريبي علـى power pointشرائح الـ  -

يضـمن  شـكلليـتم تصـميمها بpower point شـكل شـرائح جّذابـة وواضـحة باسـتخدام برنـامج الــ 
 في عرضها. Data Showم جهاز الـ اواستخدتفاعل الطلبة مع البرنامج التدريبي، 

 )االنترنـــت(كة اشـــبالمتاحـــة علـــى إلكترونّيـــة مواقـــع االنترنـــت: تـــّم توجيـــه الطلبـــة إلـــى عـــدة مواقـــع  -
 وضعت في البرنامج التدريبي، لخدمة أهداف البرنامج.

ــة، وبــين الطلبــة أنفســهم خــارج القاعــة الدراســّية وضــع تصــّور آللّيــة التواصــل بــين المــدرس  - والطلّب
خاصـة بـأفراد وال، ."Face bookالـــــــ "علـى التـي سـيتم إنشـاؤها مجموعـة وتمّثل ذلك من خـالل ال
ات دمــــج "الــــتعّلم المــــدمج فــــي إكســــاب طلبــــة معّلــــم الصــــف مهــــار  بعنــــوانالمجموعــــة التجريبّيــــة 
 .التكنولوجيا في التعليم"

-  

  األحداث التعليمّية وعناصر عملّية التعليم: تصميم -2-2-7
هذه الخطوة إجراءات التطبيق التي تسهم في إحداث التعّلم وتحقيـق األهـداف المنشـودة مـن  تضّمنت   

  خالل:
دمج التكنولوجيا فـي التعلـيم المتضـمنة  مهاراتجذب انتباه الطلبة نحو لاستثارة الدافعّية واالنتباه:  -

توضيح أهمّية و ، عرض لقطات من محتوى كل مهارة في بداية دراستها تمّ ، البرنامج التدريبي في
 .تعّلمها واكتساب القدرة على استخدامها

التعريف باألهداف التعليمّيـة: مـن أجـل تعـّرف الطلبـة علـى مـا هـو متوقـع مـنهم عنـد االنتهـاء مـن  -
ســتها وقــراءة التــدريب علــى كــل مهــارة، وذلــك عــن طريــق عــرض أهــداف كــل مهــارة فــي بدايــة درا

 الطلبة لهذه األهداف. 
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البرنامج  دمج التكنولوجيا في التعليم المتضمنة في مهاراتتقديم المحتوى: إلكساب الطلبة  -
المصممة  المهاراتهذه ذلك بتهيئة الطلبة لمشاهدة ، باستخدام استراتيجية التعّلم المدمج التدريبي

طة جهاز عارض اسستعرض بو والتي  Power pointبواسطة برنامج العروض التقديمّية الـــ 
) DVDوأخرى إلكترونّية موضوعة على أقراص ( منهاباإلضافة إلى توزيع نسخة ورقية  البيانات

والمواقع وتوجيههم بالرجوع إلى األنشطة اإلثرائّية،  ،على الطلبة في بداية كل جلسة تدريبّية
في البرنامج التدريبي ضمن فقرة (أنشطة  التي وضعتو  صلة بكل مهارةالذات  اإللكترونّية

إثرائّية ومواقع إلكترونّية) إلثراء معلوماتهم وٕاغنائها، مع الحرص على التنّوع في استخدام 
القاعة الدراسّية، وتحقيق التواصل بين الطلبة  داخلها الطرائق واألساليب في أثناء تقديم

لرسمي عن طريق المحادثة والمناقشة والمدّرس وبين الطلبة أنفسهم خارج أوقات الدوام ا
اإللكترونّية بواسطة استخدام إحدى أدوات ووسائل التعّلم اإللكتروني المتمّثلة بالمجموعة الخاصة 

 ."Face bookالـــــ " اؤها علىوالتي تّم إنشبتطبيق التجربة 
يــتم تقديمــه، وذلــك طلــب االســتجابة: مــن أجــل تحقيــق إيجابّيــة المــتعّلم والتأّكــد مــن فهــم الطلبــة لمــا  -

، واإلجابـة "Face bookالــــــ "من خالل التفاعل مع البرنامج التدريبي والمجموعـة الخاصـة علـى 
على األسئلة واألنشطة الخاصة بكل مهارة، عن طريق التشارك بين الـتعّلم الصـفي الـذي يحصـل 

   الدراسّية. داخل القاعة الدراسية، والتعّلم اإللكتروني الذي يحصل خارج إطار القاعة
التغذية الراجعة: من أجـل تثبيـت المعلومـات الصـحيحة فـي ذهـن الطلبـة، وذلـك بتعزيـز اإلجابـات  -

 الصحيحة وتصحيح الخاطئة منها.
ــة، مــن خــالل اســتخدام  - ــة التعّلمّي قيــاس األداء والتشــخيص: لمعرفــة مــدى تحقــق األهــداف التعليمّي

 ع بطاقات المالحظة، واستبانة االتجاهات.االختبارات التحصيلّية، االختبارات األدائّية م
 

  :التطبيقتصميم استراتيجّية  -2-2-8
اختـــار حيـــث البرنـــامج التـــدريبي،  تطبيـــققـــام الباحـــث بتبّنـــي اســـتخدام اســـتراتيجّية الـــتعّلم المـــدمج فـــي    

فيهــا التــي تقــوم علــى أن يتشــارك يــف اســتراتيجّية الــتعّلم المــدمج، الطريقــة األكثــر مناســبة مــن طــرق توظ
 ميـتم التنـاوب بـين أسـلوبي الـتعلّ  التعليم الصفي والتعّلم اإللكتروني تبادليًا في تعليم المهارة الواحدة بحيث

ختاميــًا مــن خــالل وســائل  بــةلمهــارة الواحــدة ويــتم تقــويم الطلاإللكترونــي والتعلــيم الصــفي أكثــر مــن مــرة ل
  التقويم العادية. 
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 مرحلة اإلنتاج: -2-3
تّم في هذه المرحلة توفير الوسائط والمواد التعليمّيـة التـي تـّم تحديـدها واختيارهـا فـي مرحلـة التصـميم،    

  على الوسائط بأسلوبين: الحصول تمّ وقد 
، (Quiz)، وبرنـامج تصـميم االختبـارات اإللكترونّيـة Data Showإحضـار المتـوافر: كجهـاز الــ  -

 اتصالها باإلنترنت.و والتأّكد من عدد وصالحية أجهزة الحاسوب الموجودة في المخبر، 
إنتــاج جديــد: إنتــاج الوســائط التــي تــّم إعــدادها ضــمن خطــوات التصــميم، حيــث تــّم إنتــاج البرنــامج  -

، Power pointالتــدريبي الخــاص بمهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم، مــن خــالل برنــامج الـــ 
باسم: "الـتعّلم المـدمج فـي إكسـاب " Facebookالـــــ "ت الورقّية، وتفعيل المجموعة على المطبوعا

 طلبة معّلم الصف مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم". 
 

 مرحلة التقويم والتطوير: -2-4
 تّم في هذه المرحلة تقويم البرنامج التدريبي مع أدواته وتطويره، ليصبح صـالحًا للتطبيـق النهـائي مـن   

  خالل الخطوتين اآلتيتين:
 صدق المحتوى -
  التجربة االستطالعّية -

  صدق المحتوى: -2-4-1
تـــّم عـــرض البرنـــامج التـــدريبي مـــع أدواتـــه علـــى مجموعـــة مـــن الســـادة  صـــدق المحتـــوىللتأّكـــد مـــن    

ذوي االختصـــاص فـــي كليـــة التربيـــة بجامعـــة دمشـــق، ووزارة التربيـــة فـــي الجمهوريـــة العربيـــة المحّكمـــين، 
لبرنـامج التـدريبي مـع أدواتـه علميـًا ، وتـدقيق ائهماالسترشـاد بـآرابهـدف )، 1السورية، انظر الملحق رقم (

  جاءت كاآلتي:قد مون مالحظاتهم و إذ أبدى السادة المحك ًا،ومنهجيًا ولغوي
 بعض األهداف التعليمّية التعّلمّية وٕاضافة وحذف بعضها اآلخر.إعادة صياغة  -
 إعادة تحديد المستوى المعرفي لبعض األهداف. -
 توحيد المصطلحات المستخدمة في المحتوى. -
 الخط في بعض شرائح البرنامج التدريبي. تغيير حجم -
 تغيير الصياغة اللغوّية لبعض المفردات في البرنامج التدريبي. -
 بعض شرائح البرنامج التدريبي. تغيير مواقع -
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 وجود بعض األخطاء التقنّية كبعض األيقونات واألسهم غير مفّعلة. -
 حذف مقاطع الفيديو التي وضعت في بعض الشرائح لعدم الحاجة إليها. -
ـــدريبي، لكـــي يســـتطيع  - تـــرقيم أزرار (أيقونـــات) النوافـــذ المعروضـــة فـــي بعـــض شـــرائح البرنـــامج الت

 بدّقة.الطالب التمييز بينها 
التحصــــيلي المعرفــــي  ) بنــــود موحيــــة باإلجابــــة مــــن بنــــود االختبــــار التجميعــــي3تغييــــر صــــياغة ( -

 / المؤّجل.القبلي/البعدي
 االختبارات التحصيلّية واستبداله ببديل آخر مالئم. منحذف البديل "كل ما تّم ذكره صحيح"  -
 نقل الكلمات المشتركة المتكررة في البدائل إلى بند االختبار. -
 تقسيم استبانة االتجاهات إلى محاور. -
 إعادة صياغة بعض بنود استبانة االتجاهات نظرًا لعموميتها. -

  

تــّم األخــذ بمالحظــات الســادة المحّكمــين، وٕاجــراء التعــديالت الالزمــة فــي ضــوء مالحظــات وتوجيهــات    
  أصبح البرنامج التدريبي مع أدواته جاهزًا للتجربة االستطالعية. حيث الدكتور المشرف، 

  التجربة االستطالعّية:  -2-4-2
بعــد إجــراء جميــع التعــديالت تــّم تجريــب البرنــامج التــدريبي القــائم علــى اســتراتيجّية الــتعّلم المــدمج مــع    

  أدواته استطالعّيًا بهدف:
 التدريبي مع أدواته.حساب الزمن والمدة الالزمة لتطبيق البرنامج  -
 ضبط أدوات التقويم الخاصة بالبرنامج التدريبي. -
اســتراتيجّية الــتعّلم المــدمج فــي البيئــة  علــىتعــّرف مــدى إمكانيــة تطبيــق البرنــامج التــدريبي القــائم  -

 المختارة لتطبيقه.
 تعّرف مدى قابلية استخدام المجموعة التي تّم إنشاؤها على الفيس بوك في التطبيق. -
 ردود أفعال الطلبة تجاه البرنامج التدريبي واستراتيجّية التطبيق المنّفذة.تعّرف  -
 التأّكد من سالمة ووضوح البرنامج التدريبي مع أدواته ومدى مالئمته لمستويات الطلبة. -
 تعّرف الصعوبات التي يمكن أن تعترض سير التجربة، لتالفيها قبل البدء بالتجريب النهائي. -
  التجربة االستطالعّية على النحو اآلتي:وقد سارت      



تصميم أدوات البحث وتطبيقھا الثالثالفصل 

 

  81  خطأ! ال يوجد نص من النمط المعين في المستند.|  الشركة][اكتب اسم 
 

  فــي تــّم اختيــار عّينــة قصــدية مــن طلبــة الســنة الثالثــة معّلــم الصــف بكليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق ،
تطبيـق يـتم ) طالبـًا وطالبـة ل18بلغ عـدد أفرادهـا (إذ  2014/2015الفصل األول من العام الدراسي 

 ،كــل مــنهم جهــاز حاســوب فــي منــازلهم تأّكــد مــن امــتالك، بعــد أن تــّم الالتجربــة االســتطالعّية علــيهم
 إمكانّية دخولهم إلى شبكة االنترنت.مع حساب على الفيس بوك، و 
   حــولأفــراد عّينــة التجربــة االســتطالعّية لتزويــدهم بالتعليمــات والتوجيهــات الالزمــة تــّم االجتمــاع مــع 

، وآليــة التواصــل خــارج إطــار الــدوام المســتخدمة واســتراتيجّية التطبيــق، ســير تطبيــق البرنــامج التــدريبي
"معًا نحـو تعلّـم مهـارات دمـج  باسم" Face bookالـــــ " على تّم إنشاؤها التي مجموعةالالرسمي عبر 

 سم المجموعة والطلب منم إرسال الطلبات لالنضمام إليها.وجيا في التعليم"، بعد إعطائهم االتكنول
  ستطالعّية:وفيما يأتي نتائج التجربة اال  

  تحديد زمن تطبيق البرنامج التدريبي وأدواته: -2-4-2-1
من خالل حصر عدد الجلسات التدريبّية تّم تحديد الزمن الالزم لتطبيق البرنامج التدريبي مع أدواته،    
  كما يوّضحه الجدول اآلتي:، التطبيق هايحتاج التي

  االستطالعّيةلتجربة لجلسات التدريبّية العدد  )12جدول (

  التاريخ  الموضوع
 عدد الجلسات
  التدريبّية

+ االختبارات االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي 
  التحصيلية المعرفية

  الثالثاء
21 /10 /2014  

2  

  + االختبارات األدائّية القبلية الخمس الخاصة بكل مهارة
  المهارة األولى

  الخميس
23 /10 /2014   

2  

  األولىالمهارة 
  الثالثاء

28 /10 /2014  
1  

المهارة األولى + االختباران التحصيلي المعرفي واألدائي البعدي 
  األولى الخاصان بالمهارة

  الخميس
30 /10 /2014  

2  

  المهارة الثانية
  الثالثاء

4 /11 /2014  1  

البعدي المهارة الثانية + االختباران التحصيلي المعرفي واألدائي 
  بالمهارة الثانيةالخاصان 

  الخميس
6 /11 /2014  

2  

  المهارة الثالثة
  الثالثاء 

11 /11 /2014  1  
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البعدي المهارة الثالثة + االختباران التحصيلي المعرفي واألدائي 
  الخاصان بالمهارة الثالثة

  الخميس
13 /11 /2014  

2  

  المهارة الرابعة
  الثالثاء

18 /11 /2014  1  

االختباران التحصيلي المعرفي واألدائي البعدي المهارة الرابعة + 
  الخاصان بالمهارة الرابعة.

  الخميس
20 /11 /2014  

2  

  المهارة الخامسة
  الثالثاء

25 /11 /2014  1  

البعدي المهارة الخامسة + االختباران التحصيلي المعرفي واألدائي 
  الخاصان بالمهارة الخامسة

  الخميس
27 /11 /2014  

2  

االتجاهات + االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي استبانة 
  ديالبع

  الثالثاء
2 /12 /2014  

1  

  20  الجلسات التدريبّية مجموع
     

 ،جلسـة إضـافّية إلعـادة تطبيـق االختبـار التجميعـي التحصـيلي المعرفـي المؤّجـل باإلضافة إلى تحديد   
  ) جلسة تدريبّية.21وبذلك ُحّدد الزمن الالزم لتطبيق البرنامج التدريبي مع أدواته بــــــ (

  

  تحديد المدة الزمنية الالزمة لتطبيق أدوات التقويم الخاصة بالبرنامج التدريبي:  -2-4-2-2
المــدة الزمنيــة لتطبيــق أدوات التقــويم الخاصــة بالبرنــامج التــدريبي بعــد االنتهــاء مــن دراســة كــل  ّددتُحــ   

مهارة على حدى، إذ تّم جمع الوقت الذي استغرقه أول طالب انتهى من تقديم االختبار مع الوقت الذي 
التقـويم الخاصـة استغرقه آخر طالب ومن ثّم تقسيمه على اثنين، وفي ضوء ذلك تبّين أّن تطبيق أدوات 

  :)13(بالبرنامج التدريبي يحتاج إلى الوقت الذي يوضحه الجدول
  المدة الالزمة لتطبيق أدوات التقويم الخاّصة بالبرنامج التدريبي )13جدول (

  
  نوع األداة

انتهاء  وقت
أول طالب 
  بالدقائق

انتهاء  وقت
آخر طالب 
  بالدقائق

  
  م

متوسط المدة 
الزمنية الالزمة 

  بالدقائق
  45  90  55  35  القبلي/البعدي/المؤجل التجميعي التحصيلي المعرفياالختبار 

  26=  25.5  53  31  20  األولىالقبلي/البعدي الخاص بالمهارة  التحصيلي المعرفياالختبار 
  43  86  50  36  األولى القبلي/البعدي الخاص بالمهارة األدائياالختبار 

  13  26  18  8  الثانيةالقبلي/البعدي الخاص بالمهارة  التحصيلي المعرفياالختبار 
  33  66  39  27  الثانيةالقبلي/البعدي الخاص بالمهارة  األدائياالختبار 

  16  32  22  10  الثالثةالقبلي/البعدي الخاص بالمهارة  التحصيلي المعرفياالختبار 
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  37  74  41  33  الثالثةالقبلي/البعدي الخاص بالمهارة  األدائياالختبار 
  14  28  19  9  الرابعةالقبلي/البعدي الخاص بالمهارة  التحصيلي المعرفياالختبار 

  17  34  22  12  الرابعةالقبلي/البعدي الخاص بالمهارة  األدائياالختبار 
  20=  19.5  39  26  13  الخامسةالقبلي/البعدي الخاص بالمهارة  التحصيلي المعرفياالختبار 

  23  46  25  21  الخامسةالقبلي/البعدي الخاص بالمهارة  األدائياالختبار 
  37  74  41  33  استبانة االتجاهات

  324  المجموع
  

  تّم ذلك من خالل:ضبط أدوات التقويم الخاصة بالبرنامج التدريبي:  -2-4-2-3

/ التجميعـــي المعرفـــي القبلـــي/ البعـــديالتأّكـــد مـــن صـــالحية االختبـــار التحصـــيلي  -2-4-2-3-1
  المؤّجل:

  

  لي/ البعدي / المؤّجل وفق اآلتي:تّم التأّكد من صالحية االختبار التحصيلي التجميعي المعرفي القب   
التجميعــــي الختبــــار التحصــــيلي اقــــام الباحــــث بدراســــة صــــدق دراســــة الصــــدق:  -2-4-2-3-1-1

 :من خالل/ المؤّجل المعرفي القبلي/ البعدي
 

 :صدق المحتوى 
عرض الباحث االختبار التحصـيلي التجميعـي المعرفـي القبلـي/ البعـدي/ المؤّجـل علـى مجموعـة مـن    

ـــة الســـادة المحّكمـــين ذوي االختصـــاص  ـــة فـــي الجمهورّي ـــة بجامعـــة دمشـــق، ووزارة التربي ـــة التربي فـــي كلي
تــّم قــد و ، بقصــد التأّكــد مــن قدرتــه علــى قيــاس مــا أعــّد لقياســه، )1العربّيــة الســورّية، انظــر الملحــق رقــم (

  تعديله بما يتناسب ومالحظاتهم.
 

  :الصدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية  
/ التجميعـــي المعرفـــي القبلـــي/ البعـــديلالختبـــار التحصـــيلي  وفـــق هـــذه الطريقـــة تـــم حســـاب الصـــدق   

% 25تقسـيم عينــة الصـدق إلـى فئتـين، الفئـة األولــى تمثّـل الربيـع األعلـى أي أعلــى  مـن خـالل، المؤّجـل
هـي  امـالنتـائج ك وجـاءت % من الـدرجات25من الدرجات، في حين تمّثل الفئة الدنيا الربيع األدنى أي 

  :تيآلموّضحة في الجدول ا
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  التجميعي المعرفي االختبار التحصيلي الصدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية  )14جدول (

 العينة 

  

  العدد

  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

)T(  

  المحسوبة 

درجات 
  الحرية

القيمة 
  االحتمالية

مستوى   %)95مجال الثقة (
  أعلى  أدنى  الداللة

  1.47 12.83 6 الفئة الدنيا 
9.11-  9 .0000 11.44-  6.89-  

دال 
 1.87 22.00 5  الفئة العليا   إحصائياً 

  

المحسوبة دالة إحصائيًا إذ كانت القيم االحتمالية لها أصغر  T قيمة ) أن14يتضح من الجدول (   
 صدق يدل علىالعليا والدنيا مما  تين) وهذا يعني أن هناك فروق دالة بين المجموع0.05من (

 .بداللة المجموعات الطرفية االختبار

التجميعـي المعرفـي قام الباحث بدراسة ثبـات االختبـار التحصـيلي دراسة الثبات:  -2-4-2-3-1-2
 :باالعتماد على الطرق اآلتية/ المؤّجل القبلي/ البعدي

  :ألفا كرونباخ 
الختبـــار التحصـــيلي التجميعـــي المعرفـــي القبلـــي/ البعـــدي/ ل"ألفـــا كرونبـــاخ"  ثبـــات معامـــل تـــّم حســـاب   

    اآلتي:كما يوضحه الجدول المؤّجل، 

  بطريقة ألفا كرونباخالختبار التحصيلي التجميعي المعرفي لمعامل ثبات  )15الجدول(

 

االختبار التحصيلي التجميعي 
 المعرفي 

  معامل ألفا كرونباخ

0.92  
  
  
  
  

مما يشـير إلـى أّن  ،) وهو معامل ثبات مرتفع0.92أن معامل الثبات بلغ ( )15(ُيالحظ من الجدول    
  تمتع بدرجة عالية من الثبات.ي االختبار

  

 :التجزئة النصفية 
، طريـقوفـق هـذه ال / المؤّجـلالتجميعـي المعرفـي القبلـي/ البعـدياالختبار التحصيلي حساب ثبات تّم    

م االختبار إلـى قسـمين، احتسـبت درجـة البنـود الزوجيـة منـه وكـذلك درجـة البنـود الفرديـة، يقسمن خالل ت
معامــــل االرتبــــاط بــــين النصــــفين ثــــم جــــرى تعــــديل الطــــول باســــتخدام معادلــــة ســــبيرمان بــــراون  وُحســــب

(Spearman-Brown) :كما يوّضحه الجدول اآلتي  
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  بطريقة التجزئة النصفية المعرفي معامل ثبات االختبار التحصيلي التجميعي )16جدول (

 

االختبار التحصيلي التجميعي 
 المعرفي 

  معامل سبيرمان براون

 0.91     
  
  
  

ممـا يشـير إلـى أّن  ،) وهـو معامـل ثبـات مرتفـع0.91أن معامـل الثبـات بلـغ ( )16(ُيالحظ من الجدول  
  تمتع بدرجة عالية من الثبات.ي االختبار

  

  د من صالحية االختبارات التحصيلية المعرفية القبلّية/ البعدّية: التأك -2-4-2-3-2
 القبليـــة/ البعديـــة فـــي هـــذا البحـــث خمـــس اختبـــارات، تـــّم التأّكـــد مـــنبلـــغ عـــدد االختبـــارات التحصـــيلية    

  :اآلتيوفق  صالحيتها
الختبارات التحصـيلية القبليـة/ البعديـة اقام الباحث بدراسة صدق دراسة الصدق:  -2-4-2-3-2-1

  :من خالل
  

   :صدق المحتوى 
ـــّم عـــرض    ـــارات التحصـــ ت ـــة االختب ـــة/ البعدي ـــة القبلي ـــى يلية المعرفي ـــارات عل ـــالغ عـــددها خمـــس اختب الب

ذوي االختصــاص فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق، ووزارة التربيــة فــي مجموعــة مــن الســادة المحّكمــين 
ــة العربّيــة الســورّية، انظــر الملحــق رقــم ( ــد مــن قــدرتها علــى قيــاس مــا أعــّدت )1الجمهورّي ، بقصــد التأّك

  حظاتهم.بما يتناسب ومال قام الباحث بتعديلهاقد و لقياسه، 
  :الصدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية  

تقسـيم عينـة  مـن خـالل ،لالختبـارات التحصـيلية القبليـة/ البعديـة وفـق هـذه الطريقـةتم حساب الصدق    
% من الدرجات، في حين تمثّـل الفئـة 25الصدق إلى فئتين، الفئة األولى تمّثل الربيع األعلى أي أعلى 

  :)17( هي موّضحة في الجدول امالنتائج ك وجاءت % من الدرجات25الدنيا الربيع األدنى أي 
  حصيلية القبلية/ البعديةلالختبارات التالصدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية  )17جدول (

 االختبار التحصيلي
القبلي/ البعدي 
  الخاص بكل مهارة

  العدد  العينة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

)T( 
  المحسوبة 

درجات 
  الحرية

القيمة 
  االحتمالية

مجال الثقة 
مستوى   %)95(

  الداللة
  أعلى  أدنى

 األولى
  1.32  23.16  6  الفئة الدنيا

دال   -1.93  4.30-  0.000  11 5.80-
  0.48  26.28  7  الفئة العليا  إحصائياً 

دال   -1.86  2.80-  0.000  10  - 11.06 0.48  9.66  6  الفئة الدنيا  الثانية
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  إحصائياً   0.51  12.00  6  الفئة العليا

  الثالثة
  0.48  9.71  7  الفئة الدنيا

14.84 -  10  0.000  3.77  3.79-  
دال 

  0.00  13.00  5  الفئة العليا  إحصائياً 

  الرابعة
  0.00  3.00  5  الفئة الدنيا

دال   -1.80  -2.86  0.000  9 10.01-
  0.51  5.33  6  الفئة العليا  إحصائياً 

  الخامسة
  0.40  13.83  6  الفئة الدنيا

دال   -1.74  2.58-  0.000  9 11.75-
     0.00  16.00  5  الفئة العليا  إحصائياً 

المحسوبة دالة إحصائيًا إذ كانت القيم االحتمالية لها أصغر  T) أن قيمة 17يتضح من الجدول (  
 صدق على يدلأن هناك فروق دالة بين المجموعة العليا والدنيا مما  إلى يدل) وهذا 0.05من (

  .بداللة المجموعات الطرفية االختبارات التحصيلّية

قام الباحث بدراسة ثبـات االختبـارات التحصـيلّية المعرفيـة القبليـة/ دراسة الثبات:  -2-4-2-3-2-2
 :من خاللالبعدية 

  

 :ألفا كرونباخ 
صـــيلية المعرفيـــة القبليـــة/ االختبـــارات التحلكـــل اختبـــار مـــن "ألفـــا كرونبـــاخ"  ثبـــات معامـــل تـــّم حســـاب   

  الجدول اآلتي:  يوّضحه، كما البعدية
  ألفا كرونباخبطريقة  القبلية/ البعدية  التحصيلية المعرفيةالختبارات ا ثبات معامل )18جدول (

االختبار التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي الخاص 
  بالمهارة

  ئ

  

  معامل الثبات

  0.86  األولى
  0.88  الثانية
  0.90  الثالثة
  0.88  الرابعة
       0.91  الخامسة

  

، تتـراوح صيلية المعرفية القبلية/ البعديـةلالختبارات التح) بأّن قيم معامل الثبات 18(الجدول  ُيالحظ من
  ) مما يشير إلى أّن االختبارات التحصيلّية تتمتع بدرجة عالية من الثبات.0.91 – 0.86بين (

  

 :التجزئة النصفية 
م كــل اختبــار إلــى قســمين، احتســبت يقســوفــق هــذه الطريقــة مــن خــالل تحســاب ثبــات االختبــارات تــّم    

درجة البنود الزوجية وكذلك درجة البنود الفردية، وتم حساب معامل االرتباط بين النصـفين لكـل اختبـار 
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وقـد جـاءت النتـائج ، (Spearman-Brown)ثم جرى تعديل الطول باسـتخدام معادلـة سـبيرمان بـراون 
  كما هو موّضح في الجدول اآلتي:

  بطريقة التجزئة النصفّية القبلية/ البعدية الختبارات التحصيلّيةا اتثبمعامل  )19جدول (

االختبار التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي الخاص 
  بالمهارة

  

  سبيرمان براونمعامل 

  0.95  األولى
  0.89  الثانية
  0.96  الثالثة
  0.93  الرابعة
  0.91  الخامسة

) مما يدل على أّن 0.96 – 0.89تتراوح بين () أّن معامالت الثبات 19نالحظ من الجدول (   
  االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 :المعرفّية ختبارات التحصيليةلالصعوبة ال حساب معامالت -2-4-2-3-3
المعرفــي، وكــذلك التحصــيلي التجميعــي االختبــار  بنــودمــن  بنــدلكــل  الصــعوبة تمعــامالتــّم حســاب    

ثــّم القيــام بحســاب متوســط معامــل  الخاصــة بكــل مهــارة مــن المهــارات،لالختبــارات التحصــيلّية المعرفيــة 
  معامل السهولة  -1= وبة معامل الصع في كل اختبار، وفقًا للمعادلة اآلتية: الصعوبة

أي معامــل صــعوبة يتــراوح بــين  ولتحديــد مالءمــة البنــد مــن حيــث صــعوبته اتّبــع الباحــث الحــدود اآلتيــة:
  ).165، 2002%) يعدُّ مقبوًال (الصراف، 50%) وبمتوسط مقداره (80 – 20(

مـن خـالل االجابـات التــي  ،ات المعرفّيـة التحصــيلّيةالصـعوبة لالختبـار  تقـام الباحـث بحسـاب معــامال   
هــذا ويشــار إلــى أّن العــدد  حصــل عليهــا الباحــث فــي أول مــرة تقــّدم فيهــا الطلبــة لالختبــار بعــد التجربــة،

) طالبـًا وطالبـة، وذلـك علـى النحـو الـذي يوّضـحه 18وصين في التجربة االسـتطالعّية هـو (الكلي للمفح
  الجدول اآلتي:

  الصعوبة لالختبارات المعرفّية معامالت )20جدول (

  متوسط معامل الصعوبة  مدى الصعوبة  عدد البنود  ات المعرفية االختبار 
  0.59  0.77 – 0.41  50  االختبار التجميعي

  
االختبار التحصيلي 

  0.44  0.71 – 0.19  27  األولى
  0.54  0.74 – 0.30  12  الثانية
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المعرفي الخاص 
  بالمهارة

  0.66  0.83 – 0.43  13  الثالثة
  0.42  0.63 – 0.17  10  الرابعة
  0.64  0.75 – 0.49  16  الخامسة

  

الخاصــــة بكــــل مهــــارة مــــن مــــدى صــــعوبة بنــــود االختبــــارات المعرفّيــــة أّن ) 20يتبــــّين مــــن الجــــدول (   
) ومتوســــط معامــــل الصــــعوبة فــــي 0.83 – 0.17المهــــارات، وفــــي االختبــــار التجميعــــي تتــــراوح بــــين (

تقع في المستوى الذي حدده (الصـّراف)، وٕان  ) وهي كلها0.66 – 0.44ارات يتراوح أيضًا بين (االختب
وبنـد واحـد يزيـد معامـل  ) وعـددها خمسـة بنـود،20(وجدت بعض البنود التي يقل معامل صعوبتها عـن 

  )، أبقى الباحث على هذه البنود من أجل رفع مستوى الدافعّية لدى الطلبة.80صعوبته عن (

  حساب معامالت التمييز: -2-4-2-3-4
، إلـــى قـــدرة البنـــد علـــى التمييـــز بـــين الطلبـــة ذوي المســـتوى الجيـــد والطلبـــة ذوي التمييـــزيشـــير معامـــل    

  تم إيجاد معامل التمييز باستخدام المعادلة اآلتية:عن االختبار، و  المستوى الضعيف عند اإلجابة
عــدد  –عــدد الطلبــة الــذين أجــابوا عــن المفــردة إجابــة صــحيحة مــن المجموعــة العليــا معامــل التمييــز = 

الطلبــة الــذين أجــابوا عــن المفــردة إجابــة صــحيحة مــن المجموعــة الــدنيا/ عــدد أفــراد إحــدى المجمــوعتين 
  )، وذلك على النحو الذي يوّضحه الجدول اآلتي:571، 2005(زيتون،  100×

  معامالت التمييز لالختبارات المعرفّية )21جدول (

  

عدد   االختبارات المعرفية 
  البنود

  معامالت
  التمييز 

  االختبار التجميعي
  

50  0.37 – 0.77  

  
االختبار التحصيلي 

  المعرفي الخاص بالمهارة

  0.70 – 0.24  27  األولى
  0.75 – 0.36  12  الثانية
  0.79 – 0.48  13  الثالثة
  0.67 – 0.22  10  الرابعة
  0.75 – 0.44  16  الخامسة

ـــة  أّن معـــامالت تمييـــز) 21يتبـــّين مـــن الجـــدول (    الخاصـــة بكـــل مهـــارة مـــن بنـــود االختبـــارات المعرفّي
اإلشارة هنا إلى أّنه ينبغـي أن ويمكن  )،0.79 – 0.22االختبار التجميعي تتراوح بين ( المهارات، وفي

  ).9، 2009%) حتى يعد البند مقبوًال (ميخائيل، 20يزيد معامل التمييز عن (
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  د من صالحية االختبارات األدائية القبلّية/ البعدّية: التأك -2-4-2-3-5
 صـالحيتهات، تـّم التأّكـد مـن بلغ عدد االختبارات األدائيـة القبليـة/ البعديـة فـي هـذا البحـث خمـس اختبـارا

  وفق اآلتي:
  

الختبــارات األدائيــة القبليــة/ البعديــة اقــام الباحــث بدراســة صــدق دراســة الصــدق:  -2-4-2-3-5-1
 :من خالل

  :صدق المحتوى 
البـالغ عـددها خمـس اختبـارات مـع بطاقـات المالحظـة ارات األدائيـة القبليـة/ البعديـة االختبتّم عرض    

ذوي االختصــاص فــي كليــة التربيــة بجامعــة الخاصــة بكــل منهــا، علــى مجموعــة مــن الســادة المحّكمــين 
، بقصـد التأّكـد مـن قـدرتها )1دمشق، ووزارة التربية في الجمهورّية العربّيـة السـورّية، انظـر الملحـق رقـم (

االختبـارات  ون كل حسب اختصاصه على صدق محتـوىأّكد المحكم على قياس ما أعّدت لقياسه، وقد
  األدائية.

  

 :الصدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية  
تقســيم عينــة الصــدق إلــى فئتــين،  مــن خــالللالختبــارات األدائّيــة،  وفــق هــذه الطريقــةتــم حســاب الصــدق 

% من الدرجات، في حين تمّثل الفئة الدنيا الربيع األدنـى 25الفئة األولى تمّثل الربيع األعلى أي أعلى 
  :تيآلهي موّضحة في الجدول ا امالنتائج ك وجاءت % من الدرجات25أي 

  دائّية القبلّية/ البعدّيةالصدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية لالختبارات األ )22جدول (
االختبار 

القبلي/  األدائي
البعدي الخاص 

  مهارةبال

المتوسط   العدد  العينة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

)T( 
  المحسوبة 

درجات 
  الحرية

القيمة 
  االحتمالية

  مجال الثقة
  مستوى  %)95( 

  الداللة 
  أعلى  أدنى

 األولى
  0.53  15.57  7  الفئة الدنيا

10.01-  10  0.000  2.96-  1.88-  
دال 

  0.00  18.00  5  الفئة العليا  إحصائياً 

  الثانية
  0.50  8.66  9  الفئة الدنيا

10.24-  12  0.000  2.82-  1.83-  
دال 

  0.00  11.00  5  الفئة العليا  إحصائياً 

  الثالثة
  0.50  11.75  4  الفئة الدنيا

8.59-  11  0.000  3.24-  1.92-  
دال 

  0.50  14.33  9  الفئة العليا  إحصائياً 

  الرابعة
  0.00  3.00  5  الفئة الدنيا

10.01-  9  0.000  2.86-  1.80-  
دال 

  0.51  5.33  6  الفئة العليا  إحصائياً 

  الخامسة
  0.40  7.83  6  الفئة الدنيا

11.75-  9  0.000  2.58-  1.74-  
دال 

      0.00  10.00  5  الفئة العليا  إحصائياً 
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) وهذا 0.05دالة إحصائيًا إذ كانت القيم االحتمالية لها أصغر من ( T) أن 22يتضح من الجدول ( 
 االختبارات األدائّية صدق يدل علىأن هناك فروق دالة بين المجموعة العليا والدنيا مما إلى  يدل

 .بداللة المجموعات الطرفية

مـن قام الباحث بدراسة ثبات االختبارات األدائية القبلية/ البعديـة دراسة الثبات:   -2-4-2-3-5-2
 :خالل

  :ألفا كرونباخ 
ــّم حســاب    كمــا  الختبــارات األدائيــة القبليــة/ البعديــة،لكــل اختبــار مــن ا"ألفــا كرونبــاخ"  ثبــات معامــل ت

  يوضحه الجدول اآلتي:
  ألفا كرونباخ  بطريقة الختبارات األدائية القبلية/ البعديةا ثبات معامل )23جدول (

  معامل الثبات  بالمهارة ةالخاص ة/ البعديةالقبلياألدائّية  اتاالختبار 
  0.88  األولى
  0.92  الثانية
  0.90  الثالثة
  0.89  الرابعة
  0.90  الخامسة

  

) بـــأّن قـــيم معامـــل الثبـــات لالختبـــارات األدائيـــة القبليـــة/ البعديـــة، تتـــراوح بـــين 23الجـــدول ( ُيالحـــظ مـــن
  ) مما يشير إلى أّن االختبارات األدائية تتمتع بدرجة عالية من الثبات.0.92 – 0.88(

  

 :طريقة التجزئة النصفية 
ــّم     ــة وفــق هــذه الطريقــة حســاب ثبــات االختبــاراتت م كــل اختبــار إلــى قســمين، يقســت مــن خــالل األدائّي

احتســبت درجــة البنــود الزوجيــة وكــذلك درجــة البنــود الفرديــة، وتــم حســاب معامــل االرتبــاط بــين النصــفين 
وقــد ، (Spearman-Brown)لكــل اختبــار ثــم جــرى تعــديل الطــول باســتخدام معادلــة ســبيرمان بــراون 

  كما هو موّضح في الجدول اآلتي:جاءت النتائج 

  بطريقة التجزئة النصفّية الختبارات األدائية القبلية/ البعديةا ثباتمعامل  )24جدول (

 ةالخاص ةالبعدي ةالقبلي ات األدائّيةاالختبار 
  بالمهارة

  سبيرمان براونمعامل 

  0.93  األولى
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  0.87  الثانية
  0.91  الثالثة
  0.92  الرابعة
  0.91  الخامسة

) مما يدل على أّن 0.93 – 0.87تتراوح بين () أّن معامالت الثبات 24الحظ من الجدول (يُ    
 االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 ثبات بطاقات مالحظة االختبارات األدائية القبلية/ البعدية: -2-4-2-3-5-3
تــّم التحقــق مــن ثبــات بطاقــات المالحظــة مــن خــالل اتبــاع أســلوب تعــدد المالحظــين، إذ قــام الباحــث    

وذلــك بعــد تــدريب  ،) مــن طلبــة التجربــة االســتطالعّية3علــى ( المالحظــةومالحــظ ثــاٍن بتطبيــق بطاقــات 
قــام كــل مــن الباحــث والمالحــظ الثــاني  حيــث ،المالحــظ الثــاني علــى كيفيــة اســتخدام بطاقــات المالحظــة

بمالحظة أداء الطلبة الثالث أنفسهم فـي الوقـت نفسـه ووضـع تقـويم ألداء المهـارات كـل علـى حـدى مـن 
معامــل ثبــات (اتفــاق) المالحظــين علــى أداء كــل طالــب بنــاًء  ُحســبتقــويم، ثــّم أجــل ضــمان موضــوعية ال

، إذ يـــتم مـــن خاللهـــا حســـاب معامـــل االتفـــاق أو ثبـــات المالحظـــين (أبـــو Cooperعلـــى معادلـــة كـــوبر 
  ).478، 2005عالم،

  100× التفاق+ عدد مرات االختالف معامل كوبر = عدد مرات االتفاق/ عدد مرات ا

  بطاقة المالحظة وفق طريقة اتفاق المالحظين (ثبات المالحظين)ثبات  )25جدول (

  رقم الطالب
  معامل االتفاق

  المهارة الخامسة  المهارة الرابعة  المهارة الثالثة  المهارة الثانية  المهارة األولى
1  84.75  89.47  85.83  95.24  81.81  
2  80.64  91.72  88.15  91.46  90.77  
3  84.25  94.26  84.43  86.71  91.66  

  264.18  273.41  275.45  261.45  249.64  المجموع
متوسط معامل 

  80.06  91.13  91.81  87.15  83.21  االتفاق
    

معامل االتفاق بين المالحظين في تطبيـق بطاقـات المالحظـة متوسط ) أّن 25ُيالحظ من الجدول (    
المعتمـدة فـي هـذا البحـث تحقـق ) مما يشـير إلـى أّن بطاقـات المالحظـة 91.81 – 80.06يتراوح بين (

ا يؤّكـد ثباتهـا بشـكل يتـراوح مـن ثبـات جيـد للبطاقـات الخاّصـة بالمهـارات (األولـى، مشرط الموضوعّية، م
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، الرابعـة) حسـب المعـايير التـي الثـالثوطاقات الخاصة بالمهـارتين (، الخامسة) إلى ثبات ممتاز للبالثانية
  للتطبيق على عينة البحث. )  وبالتالي صالحيتهاFiala,2000,3وضعها (

  :اآلتيك ة االستبانةصالحي تّم التأّكد من د من صالحية استبانة االتجاهات:التأكّ  -2-4-2-3-6
  :من خاللوذلك  دراسة الصدق:  -2-4-2-3-6-1
 :صدق المحتوى 

ذوي االختصـاص فـي كليـة التربيـة بجامعـة علـى مجموعـة مـن السـادة المحّكمـين الستبانة ا عرضتّم    
، وذلــك للحكــم علــى مــدى )1التربيــة فــي الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية، انظــر الملحــق رقــم (دمشـق، ووزارة 

مــدى ارتبــاط كــل بنــد بالبعــد الــذي وضــع لــه، وفــي ضــوء المالحظــات و وضــوح الصــياغة اللغويــة للبنــود، 
  ّية. التي أبداها المحكمون عّدل الباحث االستبانة وطّورها قبل توزيعها على أفراد العينة االستطالع

 

 صدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية:ال  
تقسيم عينـة الصـدق إلـى فئتـين، الفئـة األولـى  من خالل االستبانة وفق هذه الطريقة صدقتم حساب    

% 25% من الـدرجات، فـي حـين تمثّـل الفئـة الـدنيا الربيـع األدنـى أي 25تمّثل الربيع األعلى أي أعلى 
  :تيآلهي موّضحة في الجدول ا امالنتائج ك وجاءت من الدرجات

  الصدق التمييزي بداللة محك المجموعات الطرفية الستبانة االتجاهات )26جدول (

  محاور
  االستبانة 

المتوسط   العدد  العينة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

)T( 
  المحسوبة 

درجات 
  الحرية

القيمة 
  االحتمالية

  مجال الثقة
مستوى   %)95( 

  الداللة
  أعلى  أدنى

  إخراج
 البرنامج 

  0.44  32.80  5  الفئة الدنيا
دال   -2.94  -6.12  0.000  9  -6.44

  1.50  37.33  6  الفئة العليا  إحصائياً 
المحتوى العلمي 

  للبرنامج
  1.24  72.12  8  الفئة الدنيا

دال   -3.58  -7.07  0.000  13  -6.68
  1.81  77.42  7  الفئة العليا  إحصائياً 

استراتيجّية 
  التدريب

  1.30  41.80  5  الفئة الدنيا
دال   -3.87  -7.72  0.000  8  -6.93

  1.34  47.60  5  الفئة العليا  إحصائياً 

  التقويم
  0.54  20.50  6  الفئة الدنيا

دال   -2.48  -4.51  0.000  11  -7.61
  1.00  24.00  7  الفئة العليا  إحصائياً 

  المجموع
  3.43  166.60  5  الفئة الدنيا

7.37-  8  0.000  27.57 -  14.42
-  

دال 
  5.36  187.60  5  الفئة العليا  إحصائياً 
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المحسوبة دالة إحصائيًا إذ كانت القيم االحتمالية لها أصغر  T) أن قيمة 26يتضح من الجدول (   
 صدق على يدلأن هناك فروق دالة بين المجموعة العليا والدنيا مما  إلى يدلوهذا  ،)0.05من (

  .بداللة المجموعات الطرفية االستبانة

 بعد البنـدقـام الباحـث بدراسـة ثبـات اسـتبانة االتجاهـات بعـدما اسـتدراسة الثبـات:  -2-4-2-3-6-2
 :من خاللمن النوع المفتوح  سؤال ) من حساب ثبات االستبانة ألنه40(

 

 :ألفا كرونباخ 
  كما يوضحه الجدول اآلتي: ،الستبانة االّتجاهات"ألفا كرونباخ"  ثبات معامل تّم حساب   

  معامل ثبات استبانة االّتجاهات بطريقة ألفا كرونباخ )27الجدول(

 

  استبانة االتجاهات
 

  معامل ألفا كرونباخ

0.95  
     

ممــا يشــير إلــى أّن  ،) وهــو معامــل ثبــات مرتفــع0.95أن معامــل الثبــات بلــغ ( )27(ُيالحــظ مــن الجــدول 
  الثبات.االستبانة تتمتع بدرجة عالية من 

  

 :التجزئة النصفية 
إلـى قسـمين، احتسـبت درجـة  ةاناالسـتب وفـق هـذه الطريقـة مـن خـالل تقسـيمحساب ثبات االستبانة تّم    

حسـاب معامـل االرتبـاط بـين النصـفين ثـم وكـذلك درجـة البنـود الفرديـة، وتـم البنود الزوجية من االسـتبانة 
كمـا وقد جـاءت النتـائج ، (Spearman-Brown)جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون 

  يوّضحه الجدول اآلتي:

  معامل ثبات استبانة االحتياجات االّتجاهات بطريقة التجزئة النصفية )28جدول (

 

  استبانة االتجاهات
 

  بعد التعديل

0.93  
  

يشـير إلـى أّن مما  ،) وهو معامل ثبات مرتفع0.93أن معامل الثبات بلغ ( )28(ُيالحظ من الجدول    
  االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
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البرنـامج التـدريبي بعد االنتهاء من تجربـة البرنـامج التـدريبي مـع أدواتـه اسـتطالعيًا وضـبطها، أصـبح    
  جاهزًا للتطبيق النهائي. 

  

 التوصيف النهائي للبرنامج التدريبي:  -3
) شــريحة، صــّمم وفــق نمــوذج 247البرنــامج التــدريبي مــع أدوات التقــويم الخاصــة بــه مــن ( تــأّلف -

ات دمـج التكنولوجيـا ويهدف إلى إكساب طلبة معلّـم الصـف مهـار  ،)2002(عبد اللطيف الجّزار، 
الشــــابكة البحــــث والتصــــفح عبــــر " فــــي البرنــــامج التــــدريبي والمتمّثلــــة فــــي: المتضــــّمنة فــــي التعلــــيم

 ".تصميم االختبارات اإللكترونّية البريد اإللكتروني، اليوتيوب، رفع الملفات،، )نترنتاإل(
) 50( ف،اهـــدأ) 109بلـــغ عـــدد األهـــداف التعليمّيـــة التعّلمّيـــة للبرنـــامج التـــدريبي بجميـــع مهاراتـــه ( -

 ) هدفًا مهاريًا.59، و()تحليل -فهم -تذكر(مستويات  ةهدفًا معرفيًا تتوزع إلى ثالث
تجميعـــي تحصـــيلي معرفـــي  ) أداة متمثلـــة فـــي اختبـــار17التقـــويم فـــي البرنـــامج (بلـــغ عـــدد أدوات  -

اختبــارات تحصــيلّية قبليــة/ بعدّيــة مكّونــة مــن  ة) بنــدًا، خمســ50/ مؤّجــل مكــّون مــن (قبلــي/ بعــدي
) بندًا مع  خمس بطاقات مالحظة مكوّنة مـن 61اختبارات أدائّية مكّونة من ( ة) بندًا، خمس78(
ـــة مـــن () بنـــدًا، واســـت61( ) بنـــدًا، وجميـــع هـــذه األدوات تـــم التحقـــق مـــن 40بانة االتجاهـــات مكوّن

 صدقها وثباتها.
 

 مرحلة التطبيق (التجربة النهائّية للبحث): -2-5
بعد أن قام الباحث بإعداد وتصميم البرنامج التدريبي القائم على استراتيجّية التعّلم المدمج مـع أدوات    

المشـرف والسـادة المحكمـين، وبعـد التأّكـد مـن إجـراءات  األسـتاذالتقويم الخاصة به، وعرضه على السـيد 
موافقــة الرســمّية مــن الجهــة الصــدق والثبــات، قــام الباحــث بتطبيــق التجربــة ميــدانيًا بعــد الحصــول علــى ال

المعنّية بتطبيق البحث(كلية التربية بجامعة دمشق) وموافقة األستاذ المشرف على التطبيـق، فـي الفصـل 
   2015-2014الثاني من العام الدراسي 

  وقد تضّمنت إجراءات تطبيق التجربة النهائّية للبحث ما يأتي:   
  

 اختيار عّينة البحث:  -2-5-1
كليـة التربيــة فــي التعلـيم فــي ب العملــي لمقـرر دمــج التكنولوجيـا مـن زمــر الجانـ اناختـار الباحـث زمرتــ   
جامعــة دمشــق بطريقــة قصــدية لألســباب اآلتيــة: مناســبة موعــد محاضــرة الزمــرتين مــع الموعــد الــذي تــّم ب

االتفــاق عليــه بــين الباحــث والمســؤول عــن إدارة مخبــر الحاســوب، باإلضــافة إلــى موافقــة طلبــة الزمــرتين 
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علــى تخصــيص  كلّيــة الــذي ســيقوم بتــدريس أفــراد المجموعــة الضــابطةّرس المكّلــف مــن قبــل إدارة الوالمــد
المتضـمنة فـي البرنـامج المهـارات محاضرة إضافّية ثانية من كل أسبوع تماشيًا مع الوقت الالزم لتدريس 

  التدريبي.
من طلبـة السـنة الثالثـة  وطالبة ) طالباً 51(والبالغ عددهم تّم اختيارهم نطلبة الذيالاجتمع الباحث مع    
فـــي القاعـــة الســـابعة فـــي مبنـــى كلّيـــة التربيـــة  26/3/2015يـــوم الخمـــيس  -اختصـــاص معّلـــم الصـــف –

بجامعة دمشق في تمام الساعة الثانية عشرة، ثّم قام الباحث بتقسيم أفراد العينة إلى مجمـوعتين تجريبّيـة 
) طالبـًا وطالبـة، وقـد راعـى الباحـث فـي 26( ) طالبًا وطالبة، وضـابطة عـدد أفرادهـا25بلغ عدد أفرادها(

االنترنـت، أثناء ذلك، انتقاء أفراد المجموعـة التجريبّيـة ممـن يملكـون حاسـوبًا فـي المنـزل، اشـتراكًا بشـبكة 
  ."Face bookالــــــ " حسابًا على

 ،تطبيقالبعض جلسات  تغيبهم عنتّم استبعاد ثالثة من الطلبة أفراد عّينة البحث، وذلك بسبب    
) 48، فبقي (مجموعة التجريبية)منهم (طالبتين من أفراد المجموعة الضابطة، وطالب واحد من أفراد ال

  طالبًا وطالبة ليشّكل هؤالء عّينة التجربة األساسّية.
  

 االستعداد لتطبيق تجربة البحث: -2-5-2
  قام الباحث قبل البدء بتطبيق التجربة باإلجراءات اآلتية:   

تهيئـــة القاعـــة (مخبـــر الحاســـوب) التـــي ســـوف يـــتم فيهـــا تطبيـــق التجربـــة علـــى أفـــراد المجموعـــة  -
التأّكــد مــن ســالمة أجهــزة الحاســوب واتصــالها بشــبكة االنترنــت، وجهــاز عــارض ب وذلــكالتجريبّيــة، 

 البيانات، وشاشة االسقاط وعدد المقاعد وكيفية جلوس الطلبة.... إلخ.
 المخبر على تحديد أوقات جلسات تطبيق البرنامج التدريبي. التنسيق مع المسؤول عن إدارة -
) على كل من أجهزة الحاسـوب Quiz Creatorتنصيب برنامج تصميم االختبارات اإللكترونّية ( -

الموجــــودة فــــي المخبــــر وأجهــــزة الحاســــوب الشخصـــــية (الالبتــــوب) الخاصــــة بالطلبــــة والتــــي تـــــّم 
 استخدامها أثناء تطبيق البرنامج التدريبي.

وافــــق وعــــدد أفــــراد المجموعــــة تبمــــا ي ) عــــدة نســــخ(DVDنســــخ البرنــــامج التــــدريبي علــــى أقــــراص  -
 التجريبّية.
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وتوزيعه ) DVDأقراص (على  )Quiz Creator(ة ــرونيّ ــج تصميم االختبارات اإللكتــبرنام وضع -
علـى على الطلبة، كما شرح الباحث للطلبـة كيفيـة تنصـيب هـذا البرنـامج حتـى يتمكنـوا مـن تنزيلـه 

 الحاسوب في المنزل والتدريب من خالله على تصميم االختبارات اإللكترونّية.
 أدواته.و طباعة مهارات البرنامج التدريبي  -
ــة والضــابطةأ تــدريستكــافؤ فيمــا يخــص القــائمين بلتحقيــق ال - الباحــث، : فــراد المجمــوعتين التجريبّي

الــذي  دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم مقــرربتــدريس بعــض زمــر الجانــب العملــي ل المــدرس المكّلــفو 
عقــد لقــاء تــّم ســيقوم بتــدريس أفــراد المجموعــة الضــابطة باســتخدام الطريقــة التقليدّيــة (االعتيادّيــة)، 

واالتفاق حـول المحتـوى المـراد تدريسـه، وكيفّيـة تطبيـق االختبـارات، واإلجابـة عـن استفسـاراته  همع
ن المــدرس مــن التــدريب علــى تلــك المهــارات ومالحظاتــه، وحرصــًا مــن الباحــث علــى ضــرورة تمّكــ

وبناًء على رغبة المدرس، تّم االتفاق معه على عقد لقاء بينه وبين الباحـث فـي كـل أسـبوع (علـى 
أن يــتم قبــل موعــد البــدء بكــل محاضــرة بيــوم واحــد علــى األقــل) مــن أجــل مناقشــته حــول محتــوى 

لمـادة التدريبّيـة لـدمج التقانـة فـي التعلـيم المهارات المراد تدريسها والتي تّمت طباعتها من محتوى ا
ــة الســورّية وتقــديمها لــه، واإلجابــة عــن أســئلته  ــة العربّي المعــّدة مــن قبــل وزارة التربيــة فــي الجمهورّي

 وتوضيح النقاط الغامضة لديه، ليتم التأّكد من قدرته على القيام بتدريسها.
نفســـه وفـــي فتـــرة زمنّيـــة متقاربـــة،  روعـــي أن يـــتم التـــدريس لمجمـــوعتي البحـــث فـــي اليـــوم الدراســـي -

 واستخدام القاعات الدراسية المتاحة. 
، وتعـــريفهم بالتجربـــة والهـــدف منهـــا، ومـــّدتها، تـــّم االجتمـــاع مـــع الطلبـــة أفـــراد المجموعـــة التجريبّيـــة -

المجموعة التـي بوخطة السير فيها، واألدوات والوسائل المستخدمة أثناء تنفيذها، كما تّم إعالمهم 
"الـتعّلم المـدمج فـي إكسـاب طلبـة معلّـم الصـف مهـارات  باسم "Face book" الــــتّم إنشاؤها على 

لمجموعـة ليـتم الموافقـة لدمج التكنولوجيا في التعليم" وُطلب من كل طالب إرسال طلب االنضمام 
 عليه من قبل الباحث ويصبح عضوًا في المجموعة.

 تجريبّية بشكل فردي وزوجي.توزيع أفراد المجموعة ال -
 تقسيم أفراد المجموعة التجريبّية إلى مجموعات تعّلم تعاونّية عددها أربع مجموعات. -
التأّكد من انضمام جميع أفراد المجموعة التجريبّية إلـى المجموعـة الخاصـة بتطبيـق التجربـة علـى  -

 قبل البدء بتطبيق التجربة.
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 التأّكد من تكافؤ المجموعتين:  -2-5-3
للتأّكــد مــن تحقــق التكــافؤ بــين أفــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــابطة قــام الباحــث بحســاب متوســط    

العمر الزمنـي ألفـراد كـل مـن المجمـوعتين، وتطبيـق االختبـارين القبليـين (االختبـار التجميعـي التحصـيلي 
ــة) لقيــاس الجانــب المعرفــي والجانــب ــة القبلّي األدائــي ألفــراد كــل مــن  المعرفــي القبلــي، االختبــارات األدائّي

  كما يأتي: المجموعتين
 

 العمر الزمني: -2-5-3-1
تـــّم حســـاب متوســـط العمـــر الزمنـــي ألفـــراد كـــل مـــن مجمـــوعتي البحـــث التجريبّيـــة والضـــابطة، إذ بلـــغ    

)، كمـــا بلـــغ متوســـط العمـــر الزمنـــي ألفـــراد 20.5متوســـط العمـــر الزمنـــي ألفـــراد المجموعـــة التجريبّيـــة (
)، هـــذا يـــدل علـــى تقـــارب العمـــر الزمنـــي بـــين أفـــراد المجمـــوعتين التجريبّيـــة 20.7ة (المجموعـــة الضـــابط

  والضابطة، مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين في العمر الزمني.
  

 تطبيق االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي: -2-5-3-2
 المجمـوعتين التجريبّيـة والضـابطةتّم تطبيق االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي على أفـراد    

  .قبل البدء بتطبيق التجربة في المستوى المعرفي ، بهدف التحقق من تكافؤ المجموعتينفي اليوم نفسه
المعــد  مفتــاح تصــحيح اإلجابــات، صــّحح الباحــث بنــوده حســب وبعــد االنتهــاء مــن تطبيــق االختبــار   

  لذلك، وبناًء على الهدف المحدد لهذا االختبار وضعت الفرضيَّة الخاصة بالتطبيق القبلي وفق اآلتي:

ـــر - ـــة إحصـــائيةال يوجـــد ف ـــة  ق ذو دالل ـــد مســـتوى الدالل ـــراد  0.05عن ـــين متوســـطي درجـــات أف ب
ات دمـج لمهـار  لتجميعي التحصيلي المعرفي القبلـيالمجموعتين التجريبّية والضابطة في االختبار ا

  التكنولوجيا في التعليم.

) لداللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبّية والضابطة Tنتائج اختبار ( )29جدول (
  رات دمج التكنولوجيا في الّتعليمفي االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي لمها

  
  

  العينة  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة
(T)  

درجات 
  الحرية

القيمة 
  االحتمالية

مربع 
  ايتا

 

D 
حجم 
  القرار  األثر

 3.77 16.58 24  التجريبية
 صغير 0.02 0.000 0.937 46 0.079

غير 
 3.48 16.5 24  الضابطة دال
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لداللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبّية والضابطة  )Tنتائج اختبار ( )30جدول (
  في االختبارات األدائّية القبلية لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليم

 االختبار
األدائي 

  الخاص بمهارة
  العينة  المجموعة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
(T) 

درجات 
  الحرية

القيمة 
  االحتمالية

مربع 
  D  إيتا

حجم 
  القرار  األثر

البحث 
والتصفح عبر 

الشابكة 
  "االنترنت"

 2.06 7.37 24  التجريبية

  صغير 0.21 011. 0.469 46 0.730
غير 
 2.28 6.91 24  الضابطة  دال

البريد 
  اإللكتروني

 0.99 3.04 24  التجريبية
 صغير 0.03 000. 0.896 46 0.132

غير 
 1.17 3 24  الضابطة  دال

  رفع الملفات
 1.42 4.12 24  التجريبية

 صغير 0.03 000. 0.911 46 0.112
غير 
 1.12 4.16 24  الضابطة  دال

  اليوتيوب
 1.04 3.04 24  التجريبية

 صغير 0.09 000. 0.786 46 0.273-
غير 
 1.07 3.01 24  الضابطة  دال

تصميم 
االختبارات 
  اإللكترونية

 0.86 2.33 24  التجريبية
 صغير 0.25 015. 0.401 46 0.848

غير 
  دال

 0.83 2.54 24  الضابطة
 3.41 19.50 24  الضابطة

  
  
  
  

 كمــا يــأتي: بلغــتاختبــار أداء  أّن القيمــة االحتمالّيــة لكــل) 30يتبــّين مــن خــالل االطــالع علــى الجــدول (
)، 8960.)، اختبـــار البريـــد اإللكترونـــي (0.469اختبـــار البحـــث والتصـــفح عبـــر الشـــابكة (االنترنـــت) (

)، اختبـــار تصـــميم االختبـــارات اإللكترونّيـــة 0.786)، اختبـــار اليوتيـــوب (911.اختبـــار رفـــع الملفـــات (
فـــروق ذو داللـــة عـــدم وجـــود  يـــدل علـــى)، ممـــا 0.05)، وجميعهـــا أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة (0.401(

إحصائية بـين متوسـطي درجـات أفـراد المجمـوعتين التجريبّيـة والضـابطة فـي االختبـارات األدائّيـة القبليـة، 
  يشير إلى تكافؤ المجموعتين في مستوى األداء، وبذلك تقبل الفرضية.وهذا 
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  بّية في التجربة النهائّية للبحثسير الجلسات التدري )31جدول (

  المكان  التاريخ  الموضوع  الجلسة

  
1  +2  

  + التجميعي التحصيلي المعرفي القبلياالختبار 
  األدائّية القبلية الخمس الخاصة بكل مهارة االختبارات

  الثالثاء
31/3/2015  

  11 قاعة
+  
  اإلنترنتمخبر 

  

3  
  

  االختبار التحصيلي القبلي الخاص بالمهارة األولى + المهارة األولى
  الثالثاء

7/4/2015  
  اإلنترنتمخبر 

  

4  
  

  المهارة األولى
  األربعاء

8/4/2015  
  مخبر الحاسوب

  

5  +6   
  +المهارة األولى 

  ان بالمهارة األولىاالختباران التحصيلي المعرفي واألدائي البعدي الخاص
  الثالثاء

14/4/2015  
  اإلنترنتمخبر 

  

7  
  

  االختبار التحصيلي القبلي الخاص بالمهارة الثانية + المهارة الثانية
  األربعاء

15/4/2015  
  اإلنترنتمخبر 

  

8  +9  
  + المهارة الثانية

  االختباران التحصيلي المعرفي واألدائي البعدي الخاصان بالمهارة الثانية.
  الثالثاء

21/4/2015  
  مخبر الحاسوب

  

10  
  

  االختبار التحصيلي القبلي الخاص بالمهارة الثالثة + المهارة الثالثة
  األربعاء

22/4/2015  
  اإلنترنتمخبر 

  

11  +12  
  + المهارة الثالثة

  االختباران التحصيلي المعرفي واألدائي البعدي الخاصان بالمهارة الثالثة.
  الثالثاء

28/4/2015  
  اإلنترنتمخبر 

  

13  
  

  االختبار التحصيلي القبلي الخاص بالمهارة الرابعة + المهارة الرابعة
  األربعاء

29/4/2015  
  اإلنترنتمخبر 

  

14  +15  
  المهارة الرابعة

  االختباران التحصيلي المعرفي واألدائي البعدي الخاصان بالمهارة الرابعة.
  الثالثاء

5/5/2015  
  اإلنترنتمخبر 

  

16  
  

  + المهارة الخامسة ي القبلي الخاص بالمهارة الخامسةاالختبار التحصيل
  الثالثاء

12/5/2015  
  اإلنترنتمخبر 

  

  المهارة الخامسة  18+  17
  األربعاء

13/5/2015  
  اإلنترنتمخبر 

  

19  
  + المهارة الخامسة

  االختباران التحصيلي المعرفي واألدائي البعدي الخاصان بالمهارة الخامسة
  الثالثاء

19/5/2015  
  11قاعة 

  

20  
  

  االختبار التجميعي التحصيلي البعدي + استبانة االتجاهات
  األربعاء

20/5/2015  
  2قاعة 



تصميم أدوات البحث وتطبيقھا الثالثالفصل 

 

  102  خطأ! ال يوجد نص من النمط المعين في المستند.|  الشركة][اكتب اسم 
 

يـوم جلسة إضـافّية إلعـادة تطبيـق االختبـار التجميعـي التحصـيلي المعرفـي المؤّجـل  تّم تخصيصوقد    
فــي الــتعّلم المــدمج اســتراتيجّية  فاعلّيــة البرنــامج التــدريبي القــائم علــى تعــّرفبقصــد  8/6/5015االثنــين 

 احتفاظ الطلبة بالمعلومات. 
التعلـيم بتـدريس فـي ب العملـي لمقـرر دمـج التكنولوجيـا قيام المدّرس المكّلف بتدريس بعض زمـر الجانـ -

، وفـق الطريقـة التقليدّيـة (االعتيادّيـة)، التـي هـي عبـارة لـدى أفـراد المجموعـة الضـابطة انفسه المهارات
ســـــم عـــــن شـــــرح ومحاضـــــرة تتخللهـــــا األســـــئلة واألجوبـــــة أحيانـــــًا، واســـــتعمال الســـــبورة فـــــي الكتابـــــة والر 

، ما تـّم تعّلمـه داخـل القاعـة على نترنت في بعض األوقات للتدريبالتوضيحي، مع استخدام مخبر اإل
 .تطبيق االختيارات األدائّيةكذلك في أثناء و 
وقـــد حـــرص الباحـــث علـــى متابعـــة مـــدّرس المجموعـــة الضـــابطة مـــن حـــين آلخـــر، وكـــذلك تزويـــده      

باالختبارات التحصيلّية القبلّية والبعدّية الخاصة بكل مهارة والتواجد معه أثناء تطبيقهـا، باإلضـافة إلـى 
رصـــدها مـــن تزويـــده باالختبـــارات األدائّيـــة البعدّيـــة الخاصـــة بكـــل مهـــارة، والتعـــاون معـــه فـــي تطبيقهـــا و 

فـي تــدريس  لـدى المــدّرسخـالل بطاقــات المالحظـة، كمــا حـرص الباحــث علـى متابعــة الخطـة الزمنّيــة 
الخطـة لدى أفراد المجموعتين التجريبّيـة والضـابطة ضـمن  ها، وقد تّم االنتهاء من تدريسالمهاراتتلك 

  الزمنّية المقررة.
ليوم التالي من االنتهـاء مـن تـدريس جميـع تطبيق االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي البعدي في ا -

علـــى أفـــراد المجمـــوعتين التجريبّيـــة والضـــابطة مـــن قبـــل المتضـــّمنة فـــي البرنـــامج التـــدريبي،  مهـــاراتال
ــّم تصــحيح ورصــد  الباحــث ومــدّرس المجموعــة الضــابطة، وبعــد االنتهــاء مــن تطبيــق هــذا االختبــار، ت

 االختبار. يح الُمعد ُمسبقًا لهذاحالدرجات وفق مفتاح التص
أفـراد تطبيق استبانة اتجاهات الطلبة نحو البرنامج التدريبي لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليم علـى  -

أّكــد الباحــث علــى الطلبــة قــراءة التعليمــات بشــكل جّيــد، واإلجابــة عــن جميــع قــد المجموعــة التجريبّيــة، و 
 .بنود االستبانة بصدق وأمانة، وبما يعّبر عن آرائهم الشخصّية

تطبيــق االختبــار التجميعــي التحصــيلي المعرفــي المؤّجــل علــى أفــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــابطة  -
للتعــّرف علــى ) يومــًا مــن تطبيــق االختبــار التجميعــي التحصــيلي المعرفــي البعــدي، 18بعــد مــرور (

 بالتعّلم. في احتفاظ طلبة معّلم الصف فاعلّية البرنامج التدريبي القائم على استراتيجّية التعّلم المدمج
  
  
  
 



تصميم أدوات البحث وتطبيقھا الثالثالفصل 

 

  103  خطأ! ال يوجد نص من النمط المعين في المستند.|  الشركة][اكتب اسم 
 

  أثناء تطبيق البرنامج التدريبي القائم على استراتيجّية التعّلم المدمج: في مالحظات الباحث  
ظهـــرت للباحـــث مجموعـــة مـــن المالحظـــات فـــي أثنـــاء متابعتـــه لتطبيـــق البحـــث ولقاءاتـــه مـــع طلبـــة    

  المجموعة التجريبّية منها:
عّبر الطلبة عن رضاهم وسعادتهم بمثل هذا النوع من التعّلم، وكان ذلك واضحًا مـن خـالل انتظـامهم  -

بالحضــور فــي أثنــاء التطبيــق، واقتــراح معظــم الطلبــة للباحــث زيــادة مــدة وعــدد الجلســات المخصصــة 
تطبيـق، وفـي للتطبيق خالل االسبوع الواحد، والتزامهم بالحضـور إسـبوعًا إضـافيًا لحـين االنتهـاء مـن ال

 أثناء تطبيق االختبار التجميعي التحصيلي المؤّجل. 
ـــةاألدائّيـــة كـــان لتطبيـــق االختبـــارات  - دافعيـــة الطلبـــة أثـــر واضـــح فـــي زيـــادة بكـــل مهـــارة الخاّصـــة  القبلّي

إجاباتهم معرفة مدى صحة  في هابعد االنتهاء من تطبيقالطلبة  رغبة، واّتضح ذلك من خالل هالتعّلم
والطلــب مــن الباحــث البــدء بتعلــيمهم تلــك المهــارات، واستفســارهم عــن بعــض ، االختبــارات)(أدائهــم فــي 

 األداءات الخاصة بها.
القاعــة  داخــل فتــرة تطبيــق تجربــة البحــثبصــورة فاعلــة طــوال  أفــراد المجموعــة التجريبّيــة شــارك الطلبــة -

ــــ  لتطبيـــق علـــىلوعلـــى المجموعـــة المخصصـــة  مـــن خـــالل  واضـــحاً ، وكـــان ذلـــك "Face book"الـــ
ومـن بها، وطرح األسئلة واالستفسارات حول ما تّم تعّلمـه،  القيام مشاركتهم في أداء األنشطة المكلفين

ـــًا علـــى زيـــادة فـــي المجموعـــةالتـــي تـــّم تنزيلهـــا  اتمنشـــور التعليقـــاتهم علـــى خـــالل  ، وهـــذا مؤّشـــرًا إيجابّي
 دافعّيتهم ورغبتهم في الّتعّلم.

ديد باالســـتراتيجّية المســـتخدمة فـــي التطبيـــق، وبتصـــميم البرنـــامج التـــدريبي أبـــدى الطلبـــة إعجـــابهم الشـــ -
برنـــامج العـــروض التقديمّيـــة، وذلـــك بعـــد اطالعهـــم عليـــه وارتيـــاحهم  بوســـاطةبشـــكل تفـــاعلي  المصـــمم

 الشديد لسهولة التعامل معه.
ّلم المـدمج بالجاذبّيـة اّتسم التدريب على المهارات المتضّمنة في البرنامج التدريبي وفق اسـتراتيجّية الـتع -

والتشــويق، وذلــك بســبب تنــوع المثيــرات ومصــادر المعرفــة التــي أتاحــت هــذه االســتراتيجّية تقــديمها مــن 
ـــ علــى خــالل المجموعــة  طة برنــامج العــروض اســ، والبرنــامج التــدريبي المصــمم بو "Face book"الـــ

شــكل ذاتــي فــي قبــل الطلبــة ب التقديمّيــة، والــذي تــّم عرضــه بجهــاز عــارض البيانــات، واســتخدامه مــن
 ، باإلضافة إلى المطبوعات الورقّية.التدريب من حين آلخر
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اقتــراح أحــد الطلبــة بعــد االنتهــاء مــن تطبيــق التجربــة، االســتمرار فــي تعّلــم مهــارات إضــافّية فــي مجــال  -
ــيم، مــن خــالل التواصــل مــع الباحــث علــى المجموعــة المخصصــة لتطبيــق  ــا فــي التعل دمــج التكنولوجي

 جميع طلبة أفراد المجموعة التجريبّية. على تأييدهذه الفكرة  وحيازة، "Face book"الــــ على ربة التج
ــتعّلم المــدمج يرتكــز بدرجــة كبيــرة علــى جهــد الطلبــة، يراعــي الفــروق  - التــدريس باســتخدام اســتراتيجّية ال

ي لمقـــرر دمـــج الفردّيـــة بيـــنهم، يعـــالج مســـألة ضـــيق الوقـــت والمـــدة المخصصـــة لتـــدريس الجانـــب العملـــ
بيــنهم وبــين المــدّرس خــارج أوقــات و  أنفســهم يســاعد علــى التواصــل بــين الطلبــة التكنولوجيــا فــي التعلــيم،

 الدوام الرسمي، باإلضافة إلى زيادة فاعلّية التعّلم.
  

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي:  -3
األســـــاليب اإلحصـــــائّية ببرنـــــامج الحزمـــــة مــــن أجـــــل اســـــتخراج النتـــــائج، تـــــّم اســـــتخدام مجموعــــة مـــــن    

  ):SPSSاإلحصائّية للعلوم االجتماعّية (
 ) للعينات المستقّلة.T-Testاختبار "ت" ( -
 ) للكسب المعّدل.Blackمعادلة بالك ( -
 باستخدام مرّبع إيتا. ES (Effect Size( األثرحساب حجم  -

 

 



تحليل النتائج وتفسيرھا  الرابعالفصل 

 

 105  
 

	
	الفصل الرابع: تحليل النتائج وتفسيرھا

	
	
	
 

  مةمقد

   .اإلجابة عن أسئلة البحثأوالً: 

  .البحث فرضيات اختبار ثانياً:

  .ھاتفسيرمناقشة النتائج وثالثاً:  

 ً   : مقترحات البحث.رابعا
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  مقدمة:

أدوات جمــع البيانــات (االختبــار التجميعــي التحصــيلي القبلــي/ البعــدي/ المؤّجــل،  تــّم تطبيــقبعــد أن    
ّتجاهـات ، اسـتبانة االات األدائّيـة القبلّيـة/ البعدّيـة، االختبـار ّية المعرفّية القبلّيـة البعدّيـةاالختبارات التحصيل

لتحقــق مــن والإلجابــة عــن أســئلة البحــث  ، وذلــكئجهــاعلــى تحليــل نتا تــّم العمــل نحــو البرنــامج التــدريبي)
  :، كما يأتي)0.05عند مستوى داللة ( هفرضيات

  أوًال: اإلجابة عن أسئلة البحث:
  

في إكساب طلبـة معّلـم الصـف  القائم على استراتيجّية التعلُّم المدمج تدريبيالبرنامج الفاعلية ما  -1
 .مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم

فـي إكسـاب طلبـة معلّـم الصـف  القائم على اسـتراتيجّية الـتعلُّم المـدمجلتحديد فاعلية البرنامج التدريبي    
مـن خـالل ل للكسـب المعـد Blackبـالك معادلـة ، اسـتخدم الباحـث مهارات دمج التكنولوجيا في التعلـيم

 ات التحصـيليةاالختبـار كـل مـن لمجموعـة التجريبّيـة فـي ا أفـراد حساب المتوسط الحسابي لدرجات الطلبـة
  ، ومن ثّم تطبيق قانون بالك لقياس الفاعلّية على الشكل اآلتي: ة/البعدّيةالقبليّ واألدائّية 

  س ص +         س -ص         
           +                       = نسبة الكسب المعدل لبالك

  د      س -د              
  

  حيث أن: 
          في االختبار البعدي. اتالدرجمتوسط ص= 
   في االختبار القبلي. اتالدرجمتوسط س= 

  النهاية العظمى لالختبار. د=

كل من أفراد المجموعة التجريبّية في  الطلبة وبتطبيق القانون السابق على متوسطي درجات   
  ، تّم التوصل إلى النتائج المبّينة في الجدول اآلتي: ة/البعدّيةالقبليّ واألدائّية  ات التحصيليةاالختبار 
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  المتوسطات الحسابية ونسبة الكسب المعدل للمجموعة التجريبية  )32جدول (

  

  المجموعة
الدرجة 
العظمى 
 لالختبار

  االختبار
 المتوسط الحسابي

الكسب 
 المعدل

داللة 
  البعدي  القبلي النسبة

  

  

  

  

  

  التجريبّية

 دال 2.13 46.12 16.58  المعرفي التحصيليالتجميعي   50

 دال 2.17 24.75 10.75  الخاص بالمهارة األولى التحصيلي  27

 دال 2.22 10.95 5.95  الخاص بالمهارة الثانية التحصيلي 12

  دال 2 11.2 4.87  الثالثة الخاص بالمهارة التحصيلي  13

  دال 2.09 9.08 3.25  الرابعة الخاص بالمهارة التحصيلي  10

  دال 2.07 14.79 4.16  الخامسة الخاص بالمهارة التحصيلي  16

 دال 2.2 16.66 7.37  الخاص بالمهارة األولى األدائي  18

 دال 1.98 9.70 3.04  الخاص بالمهارة الثانيةاألدائي   11

 دال 2 13.37 4.16  الثالثة الخاص بالمهارةاألدائي   15

 دال 2.04 6.04 3.04  الرابعة الخاص بالمهارة األدائي  7

 دال 1.99 8.91 2.54  الخامسة الخاص بالمهارةاألدائي   10

ـــة  لنســـبة الكســـب المعـــد أّن قيمـــة) 32يتبـــّين مـــن الجـــدول ( فـــي جميـــع االختبـــارات التحصـــيلّية واألدائّي
ممـا يـدل  ،"بـالك"لــ ثبـات الفاعليـة عتبـة إ بحسـب) 1.2أكبر من (وهي ) 2.22 – 1.98( تراوحت بين

إكسـاب طلبـة معلّـم الصـف الجانـب المعرفـي والجانـب على أّن البرنامج التدريبي حقق فاعلّيـة عاليـة فـي 
  مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم.ل األدائي
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استراتيجّية التعّلم المدمج في احتفاظ طلبة معّلم الصـف البرنامج التدريبي القائم على  فاعليةما  -2
  بالتعّلم مقارنة بالطريقة التقليدّية (االعتيادّية)؟ 

    لإلجابة عن هذا السؤال تّم حساب ما يأتي:
متوسط درجات الطلبة في  - متوسط فاقد الكسب = متوسط درجات الطلبة في االختبار البعدي 

  االختبار البعدي المؤّجل.
   100×متوسط درجات الطلبة في االختبار البعدي  سبة المئوية لفاقد الكسب = متوسط فاقد الكسب/الن

متوسط درجات  النسبة المئوية لبقاء أثر التعلم = متوسط درجات الطلبة في االختبار البعدي المؤجل/
  . 100×الطلبة في االختبار البعدي 

البعدي والمؤجل والنسبة االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي ) متوسط فاقد الكسب بين 33جدول (
  المئوية للمجموعتين التجريبية والضابطة

  

  المجموعة
متوسط فاقد   المتوسط الحسابي لالختبار

  الكسب
النسبة المئوية 
  لفاقد الكسب

النسبة المئوية 
  المؤجل  البعدي  لبقاء أثر التعّلم

  %94.75  %2.24  2.42  43.70  46.12  التجريبية
       %77.28  %22.77  7.54  25.66  33.20  الضابطة

)، وهو أقل 2.42(بلغ ط فاقد الكسب لدى أفراد المجموعة التجريبّية ) أّن متوس33يتبّين من الجدول (
)، كما أّن نسبة بقاء أثر التعّلم لدى المجموعة 7.54لغ (ابدى أفراد المجموعة الضابطة والمنه ل

البرنامج %) للمجموعة الضابطة، وهذا يدل على فاعلّية 77.28%)، مقابل (94.75التجريبّية بلغت (
، وبقاء في احتفاظ أفراد المجموعة التجريبّية بالمعلوماتالتعّلم المدمج التدريبي القائم على استراتيجّية 

  . (االعتيادّية) التقليدّية جموعة الضابطة التي درست بالطريقةبصورة أفضل منه لدى المأثر التعّلم 

  ؟نحو البرنامج التدريبي(أفراد المجموعة التجريبية)  ما اتجاهات طلبة معلم الصف -3
  تم حساب طول الفئة على النحو اآلتي: ،درجة اتجاهات الطلبة نحو البرنامج التدريبيتحديد ل   
 ).4=1- 5وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة ( حساب المدى -
 )3( على عدد الفئات )4( حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى -

 .(طول الفئة) 1.33=  3÷  4
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)، وذلك للحصول 1) إلى أصغر قيمة في المقياس وهي (1.33إضافة طول الفئة وهو (كما تّمت    
)، ثم إضافة طول الفئة إلى الحد األعلى 2.33 إلى 1على الفئة األولى، لذا كانت الفئة األولى (من 

بالنسبة للفئة الثالثة، كما هو مبّين في من الفئة األولى، وذلك للحصول على الفئة الثانية وهكذا 
  الجدول اآلتي:

                                     (الرتبي) ودرجة اتجاهات فئات قيم المتوسط الحسابي )34( الجدول
  الموافقة لها أفراد المجموعة التجريبّية

   درجة االتجاه  فئات قيم المتوسط الحسابي
  ضعيفة  2.33إلى  1من 

  متوسطة  3.67إلى  2.34من 
  عالية  5إلى  3.68من 

  

 والوزن النسبيالمعيارية،  تالمتوسطات الحسابية، واالنحرافاتمًّ حساب للتحقق من سؤال البحث    
  .)35هو موضح في الجدول (كما  اوأبعادهتجاهات االعلى استبانة طلبة معّلم الصف إلجابات 

  

أفراد إلجابات  ودرجة االتجاه المعيارية والوزن النسبي تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا )35الجدول (
   أبعادهافق و تجاهات اال على استبانة  المجموعة التجريبّية

  

  دـعــــــــــــــالب
  عدد

  البنود 
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الوزن 
  النسبي

  درجة
  االتجاه 

  0.46  4.66  8  البرنامج إخراج 
  

  عالية  93.2
  عالية  89.4  0.39  4.47  16  للبرنامج المحتوى العلمي

  عالية  96.8  0.29  4.84  10  استراتيجّية التدريب
  عالية  97.2  0.33  4.86  5  التقويمأدوات 

  عالية  94  0.36  4.70  39  المجموع
    

اتجاهات طلبة معّلم الصف (أفراد المجموعة  متوسطأّن  ) بشكل عام35ّيالحظ من الجدول (    
كما أّن المتوسط  ،عالياً  بة إلى جميع أبعاد االستبانة كانالتجريبّية) نحو البرنامج التدريبي بالنس

، والشكل اآلتي يوّضح ) وهو يقع ضمن الدرجة العالية4.70جاء بواقع (الحسابي الكلي التجاهاتهم 
  :   ذلك
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انة وفق 

لمجموعـة 
يوّضـحها 

أفراد ت 

درجة 
  االتجاه
  عالية

 عالية

 عالية
 عالية
 عالية

ليل النتائج وت

 
  د االستبانة

 أبعاد االستبا

اهات أفراد ال
لنتائج كما ي ا

إلجابات التجاه
  مج

ية

ف 
  

الوزن 
  النسبي

 92.4 

 95.8  

 98.2  

 94  

 92.4  

تحل

نحو أبعا ريبّية

بنود من بنود 

:"  
 النسبي التجا
معة، وجاءت

ودرجة اال سبي
د إخراج البرنام

الدرجة الكلي

4.7

ط 
  ي

االنحراف
المعياري

 .490

 .410

 .280

 .460

 .490

مجموعة التجري

بكل ّية على 

مج التدريبي"
عياري والوزن 

البنود مجتم ى

والوزن النسة 
نحو بعد اهات

٤

4.86

المتوسط
الحسابي
4.62

جـــــه 
4.79

4.91

4.70

4.62  .رح

  

أفراد المجهات 

موعة التجريبّي

"إخراج البرنام
النحراف المع

على  ومن ثمّ 

رافات المعيارية
تجااال ستبانة 

٣

4.84

رورية التـــــي توج

  .شّوق
برنامج مع الشرح

ن متوسط اتجا

ت أفراد المجم

 البعد األّول "
ط الحسابي واال
،  البعد األّول

سابية واالنحر
ساعلى  جريبّية

٢

4.47

  ـــــــــــــــــــــــــــد

  للغوية.
عليمـــــات الضـــــر

  بالبرنامج.
  والوضوح.

شكل مثير ومش
وضيحية في البر

  

) الفرق بين4

اتجاهاتدرجة 

جاهات نحو 
ساب المتوسط
 بند من بنود 

متوسطات الحس
المجموعة التج

١

4.66

البنـــــــــــ

 من األخطاء ال
مج قائمـــــة بالتع
ل كيفية الّسير ب
لبرنامج بالدّقة و
توى البرنامج بش
ام األشكال التو

الرابعلفصل 

4الشكل (

 تّم حساب د
  
دراسة االّتج -

 الباحث بحس
كل ب علىبّية 

  ل اآلتي:

) الم36ول (
ا

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

يخلو البرنامج م
يحتـــــوي البرنـــــام
المتعلمين حول
يتسم محتوى ال
يتم عرض محت
تتناسب استخدا

ال

 

 

 

كما   
اآلتي:

3-1-
قام    

التجريب
الجدول

الجد

  رقم 
  البند 

1  

2  

3  

4  

5  
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في البنود المتعّلقة  أفراد المجموعة التجريبّيةأّن متوسط اتجاهات  )36(يالحظ من خالل الجدول 
نوا ) وهو يقع ضمن الدرجة العالية، األمر الذي يؤّكد بأّن الطلبة قد كوّ 4.66بالبعد األّول جاء بواقع (

  "إخراج البرنامج التدريبي". البعد األّول اتجاهًا إيجابّيًا نحو

  ":التدريبي علمي للبرنامجدراسة االّتجاهات نحو البعد الثاني "المحتوى ال -3-2
قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي التجاهات أفراد المجموعـة    

لنتـــائج كمـــا البنـــود مجتمعـــة، وجـــاءت ا علـــى ، ومـــن ثـــمّ كـــل بنـــد مـــن بنـــود البعـــد الثـــاني علـــىالتجريبّيـــة 
  يوّضحها الجدول اآلتي:

أفراد إلجابات  ودرجة االتجاه والوزن النسبي) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 37الجدول (
  التدريبي نحو بعد المحتوى العلمي للبرنامج تجاهاتاال ستبانة اعلى  المجموعة التجريبّية

6  
ــــى أنشــــطة  ــــامج عل ــــى فهــــم يحتــــوي البرن تســــاعد المتعلمــــين عل

  .واستيعاب المحتوى
 عالية  90 580. 4.50

 عالية 96.6  380. 4.83  .بية فّعالةيتوفر ارتباطات تشع  7
 عالية 86.6 630. 4.33  .يمكن التنّقل بين الشرائح بسهولة  8

 عالية  93.2 460. 4.66  المجموع  

  رقم 
  البند 

  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
  االتجاه

  أكسبني البرنامج التدريبي المهارات اآلتية:                   
  عالية  93.4 480. 4.66  البحث العادي عبر االنترنت.  9
 عالية  95 440. 4.75  البحث المتقدم عبر االنترنت.  10
 عالية  95.8 410. 4.79  إضافة مواقع إنترنت إلى المفّضلة.  11
 عالية  95 440.  4.75  تحميل الملفات من مواقع اإلنترنت.  12
 عالية  98.2 280. 4.91  إنشاء بريد إلكتروني.  13
 عالية 95.8 410. 4.79  إرفاق ملفات برسائل البريد اإللكتروني.  14
 عالية 96.6  380. 4.83  إرسال رسائل إلكترونّية.  15
  عالية 95.8 410. 4.79  تصميم االختبارات اإللكترونّية.  16
  عالية 95.8 0.41 4.79  حفظ االختبارات اإللكترونّية.  17
  عالية 93.2 0.48 4.66  تشغيل الملف التنفيذي لالختبارات اإللكترونّية.  18
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في البنود المتعّلقة أفراد المجموعة التجريبّية أّن متوسط اتجاهات  )37(يالحظ من خالل الجدول 
نوا ) وهو يقع ضمن الدرجة العالية، األمر الذي يؤّكد بأّن الطلبة قد كوّ 4.47بالبعد الثاني جاء بواقع (

  "المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي". البعد الثاني اتجاهًا إيجابّيًا نحو

  دراسة االّتجاهات نحو البعد الثالث "استراتيجّية التدريب": -3-3
قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي التجاهات أفراد المجموعـة    

لنتـــائج كمـــا البنـــود مجتمعـــة، وجـــاءت ا علـــى ، ومـــن ثـــمّ كـــل بنـــد مـــن بنـــود البعـــد الثالـــث علـــىالتجريبّيـــة 
  يوّضحها الجدول اآلتي:

أفراد إلجابات  ودرجة االتجاه والوزن النسبي) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 38الجدول (
  نحو بعد استراتيجّية التدريب تجاهاتاال ستبانة اعلى  المجموعة التجريبّية

  عالية 90.8 0.50 4.54  الدخول إلى مواقع رفع الملفات.  19
  عالية 90.8 0.58 4.54  رفع الملفات على الشابكة (اإلنترنت).  20
  عالية 98.2 0.28 4.91  تنزيل الملفات من مواقع الرفع على جهاز الحاسوب.  21
  عالية 97.4 0.33 4.87  البحث عن ملفات ضمن موقع اليوتيوب.  22
  عالية 95.8 0.41 4.79  رفع وتنزيل الملفات من موقع اليوتيوب.  23
  عالية 92.4 0.49 4.62  إنشاء قناة تعليمّية على موقع اليوتيوب.  24
 عالية  89.4  0.39 4.47  المجموع  

  رقم 
 البند 

  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
  االتجاه

25  
استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج مكنتني من امتالك مهارات دمج 

  التكنولوجيا في التعليم المتضمنة في البرنامج.
  عالية  95.8 0.41 4.79

26  
مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم باستخدام استراتيجّية أفّضل تعّلم 

  التعّلم المدمج.
 عالية  96.6 0.38 4.83

27  
أرى أّن استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج في التعليم تعالج مشكلة 

  الملل والروتين.
 عالية  95 0.33 4.87

28  
المتعة والسرور استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج في التعليم يجلب 

  لي.
 عالية  96.6 0.44  4.75

29  
ساعدتني استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج على تبادل المعلومات مع 

  زمالئي خارج أوقات الدوام.
 عالية  94.2 0.38 4.83
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في البنود المتعّلقة  أفراد المجموعة التجريبّيةأّن متوسط اتجاهات  )38(يالحظ من خالل الجدول 
نوا ) وهو يقع ضمن الدرجة العالية، األمر الذي يؤّكد بأّن الطلبة قد كوّ 4.84بالبعد الثالث جاء بواقع (

  ".استراتيجّية التدريب" البعد الثالث اتجاهًا إيجابّيًا نحو
 التقويم":أدوات دراسة االّتجاهات نحو البعد الرابع " -3-4

قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي التجاهات أفراد المجموعـة    
لنتـــائج كمـــا البنـــود مجتمعـــة، وجـــاءت ا علـــى كـــل بنـــد مـــن بنـــود البعـــد الرابـــع ، ومـــن ثـــمّ  علـــىالتجريبّيـــة 

    يوّضحها الجدول اآلتي:
أفراد إلجابات  ودرجة االتجاه والوزن النسبي) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 39الجدول (

  التقويمأدوات نحو بعد  تجاهاتاال ستبانة اعلى  المجموعة التجريبّية

    

30  
باستخدام استراتيجّية التعّلم المدمج أصبحت أتعّلم مهارات دمج 

  وليس للنجاح فقط في المقرر. التكنولوجيا في التعليم لغرض التعّلم
 عالية  98.2 0.28 4.71

31  
تعّلم مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم باستخدام استراتيجّية التعّلم 

  المدمج أكثر كفاءة وفاعلية من الطريقة التقليدّية (االعتيادّية).
 عالية  98.2  0.28 4.91

32  
تدريس جميع المقررات أحّبذ استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج في 

  الجامعّية.
 عالية 98.2 0.28 4.91

  عالية 98.2 0.28 4.91  أحّبذ استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج في كافة المراحل التعليمّية.  33

34  
باستخدام استراتيجّية التعّلم المدمج أصبح بإمكاني االعتماد على نفسي 

  في التعليم.
  عالية 99 0.20 4.95

 عالية  96.8  0.29 4.84  المجموع  

  رقم 
  البند 

  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
  االتجاه

  عالية  98.2 0.28 4.91  بنود االختبارات التحصيلّية مصاغة بشكل واضح ودقيق.  35
 عالية  95.8 0.41  4.79  الوقت المخصص لالختبارات التحصيلّية واضحة.  36
 عالية  96.6 0.38 4.83  االختبارات األدائّية مصاغة بشكل واضح.بنود   37

38  
االختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبي تغطي جميع المهارات 

  المتضّمنة فيه.
 عالية  98.2 0.28 4.91

 عالية  97.4 0.33 4.87  االختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبي تتفق مع المحتوى.  39
 عالية  97.2 0.33  4.86  المجموع  
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في البنود المتعّلقة أفراد المجموعة التجريبّية أّن متوسط اتجاهات  )39(يالحظ من خالل الجدول 
نوا ) وهو يقع ضمن الدرجة العالية، األمر الذي يؤّكد بأّن الطلبة قد كوّ 4.86بالبعد الرابع جاء بواقع (

  التقويم".أدوات " الرابع اتجاهًا إيجابّيًا نحو

مــن  دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيمالتــدريب علــى مهــارات  تعتــرضالتــي يمكــن أن  صــعوباتال مــا -4
 (أفراد المجموعة التجريبّية)؟ طلبة معّلم الصفوجهة نظر 

فـي ) من الطلبة بأّنهم لم يجدوا أي صعوبة 7كانت إجابة (وقد السؤال جميع الطلبة،  هذا أجاب عن   
) طالبـــًا 17و(%)، 29.16التـــدريب علـــى مهـــارات دمـــج التكنولوجيـــا فـــي التعلـــيم أي مـــا يشـــّكل نســـبة (

%)، كمـــا هـــو موّضـــح فـــي 70.83وطالبـــة وجـــدوا صـــعوبات فـــي أثنـــاء التـــدريب أي مـــا يشـــكل نســـبة (
 الجدول اآلتي:

  التدريب على مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم تعترض) الصعوبات التي 40جدول (

النسبة   التكرار  الصعوبات  التسلسل
  الترتيب  المئوية

، عدم مالئمة المخبر للتدريب من حيث (التهوية، األثاث  1
  )اتصال الحواسيب بشبكة انترنت

10  41.66  3  

  2  50  12  طويلة خالل اليوم الواحدلفترات  التيار الكهربائي انقطاع  2
  1  58.33  14  الطلبة منازلفي  السريع االنترنت عدم وجود خدمة  3
  4  33.33  8  هممنازلم وجود حواسيب خاصة بالطلبة في عد  4

  

%) مــن الصــعوبات التــي تعتــرض التــدريب علــى مهــارات دمــج 58.33أّن ( )40( يالحــظ مــن الجــدول
" وبـذلك احتلـت الطلبـة منـازلوجـود خدمـة االنترنـت السـريع فـي  التكنولوجيا في التعليم تتركز حول "عدم

طويلـة خـالل اليــوم  لفتـراتالمرتبـة األولـى مـن بـين الصـعوبات، يليهـا صـعوبة "انقطـاع التيـار الكهربـائي 
ــا فــي المرتبــة الثالثــة فقــد جــاءت صــعوبة "عــدم مالئمــة 50الواحــد" فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة ( %)، أّم

%)، 41.66من حيث (التهوية، األثاث، اتصال الحواسيب بشـبكة االنترنـت)" وبنسـبة (المخبر للتدريب 
أّما في المرتبة الرابعة واألخيرة من الصعوبات التي تعترض التدريب على مهـارات دمـج التكنولوجيـا فـي 

م وجـود حواسـيب خاصـة بالطلبـة %) فقد جاءت الصعوبة التي تـنص علـى "عـد33.33التعليم وبنسبة (
  ".همنازلمفي 
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  ثانيًا: اختبار فرضيات البحث:
  الفرضّية األولى:

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أفــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــابطة فــي    
  لمهارات دمج التكنولوجيا في الّتعليم. االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي البعدي

للعّينات المستقّلة للفرق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين  T-test) نتائج اختبار 41جدول (
  االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي البعديالتجريبّية والضابطة في 

  

  المجموعة
  

  العينة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
(T) 

درجات 
  الحرية

مربع 
  إيتا

  

d  
 حجم 
  األثر

القيمة 
  االحتمالية

  

  القرار

 0.88 46.12 24  التجريبية
  دال 0.000  كبير  3.31 0.73 46  11.35

 1.80  33.20  24  الضابطة

أصـــغر مـــن مســـتوى الداللـــة وهـــي ) 0.000( القيمـــة االحتمالّيـــة بلغـــت) أّن 41جـــدول (يتبـــّين مـــن ال   
 المجمــــوعتين) ممـــا يؤّكــــد وجــــود فـــرق حقيقــــي ودال إحصــــائّيًا بـــين متوســــطي درجــــات كـــل مــــن 0.05(

يوجـد ، أي وتقبـل بـديلتها رفض هـذه الفرضـّيةوبـذلك تـ ،لصـالح المجموعـة التجريبّيـة التجريبّية والضـابطة
فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات أفـــراد المجمـــوعتين التجريبّيـــة والضـــابطة فـــي االختبـــار 

كانـت قيمـة مربـع إيتـا  ولمـا، لمهـارات دمـج التكنولوجيـا فـي الّتعلـيم التجميعي التحصيلي المعرفي البعدي
، فــإّن ذلــك يعــدُّ مؤشــرًا ") وهــي العتبــة لحجــم أثــر كبيــر حســب تصــنيف "كــوهين0.5) أكبــر مــن (0.73(

تحصـيل فـي على حجم األثر الكبير الذي أحدثه البرنامج التدريبي القائم على اسـتراتيجّية الـتعّلم المـدمج 
  مهارات دمج التكنولوجيا.ل الطلبة للجانب المعرفي
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ختبار 

ابطة فــي 
 الشـــــابكة 

وعتين 

 
  ة

  

  القرار

  دال 

ى الداللـــة 
جمــــوعتين 

يوجـد أي 
االختبـــار 

ليل النتائج وت

  

االخضابطة في 

جريبّيــة والضــا
ـــــر  صـــــّفح عب

ت أفراد المجموع
  هارة األولى

جم 
  ر

القيمة 
االحتمالية

0.000  ر

ر مـــن مســـتوى
كـــل مــــن المج
قبـل بـديلتها، أ
ضـــابطة فـــي ا

تحل

تجريبّية والضا
   

جمــوعتين التج
"البحـــــث والتص

وسطي درجات
الخاص بالمه 

 

d 
حج
األثر

كبير  4.15

وهـــي أصـــغر 
طي درجــــات ك
 الفرضـّية وتق
لتجريبّيـــة والض

لمجموعتين الت
 معرفي البعدي

ات أفــراد المج
ـــــى " ـارة األول

لفرق بين متو
 عرفي البعدي

ات 
  رية

مربع 
  إيتا

4 0.81  

 )0.000ت (
 بـــين متوســــط
 تـرفض هـذه 
ال مجمـــوعتين

الضابطة

33.2

رجات أفراد الم
التحصيلي الم

وســطي درجــا
خـــــاص بالمهـــــا

ت المستقّلة لل
لتحصيلي المع

  قيمة
(T) 

درجا
الحر

14.07  46

حتمالّيـــة بلغـــت
ل إحصــــائّيًا ب

وبـذلك  ،ريبّيـة
جـــات أفـــراد الم

ن متوسطي د
التجميعي ا

صــائية بــين متو
الخ البعـــــدي 

T-tes للعّينات
ال االختبار في

االنحراف 
  المعياري
1.42 

7
2.01  

ن القيمـــة االح
ق حقيقــــي ودال
جموعـة التجر
متوســـطي درج

تجريبية

46.12

  

الفرق بين ّضح

و داللــة إحص
يلي المعرفـــــي

stئج اختبار 
ّية والضابطة ف

 
المتوسط 
  الحسابي
24.75 
17.66  

) أّن42دول (
د وجــــود فـــرق

لصـالح المج ة
صـــائية بـــين م

الت

الرابعلفصل 

) يوض5شكل (

  ّية الثانية:
يوجــد فــرق ذو
ـــار التحصـــــيل

  ."رنت)

) نتائ42ول (
التجريبّي

  وعة
  

  العينة

 24  بية
  24  طة

جـــدّين مـــن ال
) ممـــا يؤّكــــد0

بّية والضـابطة
و داللـــة إحص
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ولمــا ، "ت)
"كـوهين"، 
جّية الـتعّلم 

  

  

ختبار 
("  

ابطة فــي 
 

وعتين 

 
  ة

  

  القرار

  دال  

ليل النتائج وت

االنترنــت( كة
ب تصـنيف "
علـى اسـتراتيجي

. (االنترنت)"

 

االخضابطة في 
االنترنت)( بكة

جريبّيــة والضــا
    ."النترنت)

ت أفراد المجموع
  ألولى

جم 
  ر

القيمة 
االحتمالية

0.000  ر

تحل

الشــابك ح عبــر
ـر كبيـر حسـب
ريبي القـائم ع

ر الشابكة عب

تجريبّية والضا
الشاب ّفح عبر

جمــوعتين التج
اال( الشابكة ر

وسطي درجات
ص بالمهارة األ

 

d  
حج
األثر

كبير  5.74

حــث والتصــّفح
عتبـة لحجـم أثـ
البرنـامج التـدر
ث والتصّفح ع

لمجموعتين الت
"البحث والتصف

ات أفــراد المج
 والتصّفح عبر

لفرق بين متو
الخاص البعدي

ات 
  رية

مربع 
  إيتا

4  0.89  

الضابطة

17.66

"البح رة األولــى
) وهـي الع.0

الذي أحدثه ا
مهارة "البحثل 

رجات أفراد الم
" مهارة األولى

وســطي درجــا
"البحث  ألولى

ت المستقّلة لل
األدائي اختبار 

  قيمة
(T) 

درجا
الحر

19.46  46

خــاص بالمهــارة
5أكبـر مـن (

األثر الكبير 
 نب المعرفي

ن متوسطي د
الخاص بالم ي

متوصــائية بــين 
ص بالمهارة األ

T-tes للعّينات
ضابطة في االخ

االنحراف 
  المعياري
1.09 

6
1.76  

تجريبية

24.75

  

الخ ي البعــدي
) أ0.81يتـا (

رًا على حجم ا
ل الطلبة للجان

الفرق بينّضح 
لمعرفي البعدي

 
و داللــة إحص

الخاص بعدي

stئج اختبار 
لتجريبّية والض

 
المتوسط 
  الحسابي
16.66  
8.40  

الت

الرابعلفصل 

صــيلي المعرفــي
قيمة مربـع إيت
ك يعدُّ مؤشرًا

تحصيلج في 

) يوض6شكل (
التحصيلي ال

   :الثالثةّية 
يوجــد فــرق ذو
ار األدائي الب

) نتائ43ول (
الت

  وعة
  

  العينة

 24  بية
  24  طة
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ى الداللـــة 
 جمــــوعتين

يوجـد أي 
االختبـــار 
نــت قيمــة 
 ذلـك يعـدُّ 

فـي  مـدمج

  

 األدائير 

ابطة فــي 

ليل النتائج وت

ر مـــن مســـتوى
كـــل مــــن المج
قبـل بـديلتها، أ
ضـــابطة فـــي ا

ولمــا كان، ")ت
كـوهين"، فـإّن ذ
جّية الـتعّلم الم

 

 

االختبارة في 
  "رنت)

جريبّيــة والضــا

تحل

 وهـــي أصـــغر
طي درجــــات ك
 الفرضـّية وتق
لتجريبّيـــة والض

االنترنــت( بكة
ب تصنيف "كـ
علـى اسـتراتيج

  .(االنترنت)"

يبّية والضابطة
االنتر( لشابكة

جمــوعتين التج
  ."إللكتروني

) 0.000ت (
 بـــين متوســــط
 تـرفض هـذه 
مجمـــوعتين ال

الشــاب ح عبــر
ر كبير حسب
ريبي القـائم ع
عبر الشابكة (

موعتين التجري
ال تصّفح عبر

ات أفــراد المج
البريد اإل" نية

الضابطة

8.41

حتمالّيـــة بلغـــت
ل إحصــــائّيًا ب

وبـذلك  ،ريبّيـة
جـــات أفـــراد الم
بحــث والتصــّفح
عتبة لحجم أثر
البرنـامج التـدر

والتصّفح عث 

ت أفراد المجم
"البحث والت ى

وســطي درجــا
ص بالمهارة الثان

ن القيمـــة االح
ق حقيقــــي ودال
جموعـة التجر
متوســـطي درج

"الب رة األولــى
) وهي الع.0

الـذي أحدثـه 
"البحث مهارةل

توسطي درجات
 بالمهارة األولى

متوصــائية بــين 
الخاص عدي

جريبية

16.66

  

) أّن43دول (
د وجــــود فـــرق

لصـالح المج ة
صـــائية بـــين م
خــاص بالمهــار

5 أكبر من (
ألثـر الكبيـر 
ل نب األدائي

الفرق بين مت 
الخاص  بعدي

و داللــة إحص
ي المعرفي البع

التج

الرابعلفصل 

جـــدّين مـــن ال
) ممـــا يؤّكــــد0

بّية والضـابطة
و داللـــة إحص

الخ ي البعــدي
) 0.89يتا (

 على حجـم األ
ب الطلبة للجان

) يوّضح 7ل (
البع

 ّية الرابعة:
يوجــد فــرق ذو
ار التحصيلي
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جموعتين 
  ة

 
  ة

  

  القرار

  دال 

) 0.05 (
ـــة  لتجريبّي
 فــرق ذو 
تحصــيلي 

) أكبـر 0
جـم األثـر 
ة للجانـب 

  

ختبار 

ليل النتائج وت

جات أفراد المج
المهارة الثانية

جم 
  ر

القيمة 
االحتمالية

0.000  ر

ستوى الداللة 
مجمـــوعتين ال

يوجــدها، أي 
االختبــار الت ي

73.بـع إيتـا (
ؤشـرًا علـى حج
حصـيل الطلبـة

 

االخ فيضابطة 
  "ني

تحل

 متوسطي درج
الخاص با دي

 

d  
حج
األثر

كبير  3.29

صغر من مس
ت كـــل مـــن الم
 وتقبــل بــديلته

فــي لضــابطة
نـت قيمـة مرب
 ذلـك يعـدُّ مؤش

تحفـي مـدمج 

تجريبّية والضا
لبريد اإللكترون

ّلة للفرق بين
 المعرفي البعد

ات 
  رية

مربع 
  إيتا

4 0.73  

) وهي أص0.0
ســـطي درجـــات
هــذه الفرضــّية
ن التجريبّيــة وا

ولمـا كان، "نـي
كـوهين"، فـإّن
جّية الـتعّلم الم

لمجموعتين الت
ال" هارة الثانية

الضابطة

7.5

عّينات المستقّل
التحصيلي ار 

  قيمة
(T) 

درجا
الحر

11.16  46

000ة بلغت (
ـــين متوس ئّيًا ب
ذلك تــرفض ه
 المجمــوعتين
ريـد اإللكترونـ
ب تصنيف "ك
علـى اسـتراتيج

رجات أفراد الم
الخاص بالمه 

للع T-testر 
طة في االختبا

االنحراف 
  المعياري
0.95 

6
1.17 

مة االحتمالّية
ودال إحصـــائ

وبــذ ،تجريبّيــة
درجــات أفــراد

البر" رة الثانيـة
ر كبير حسب
دريبي القـائم ع

  ".ي

ن متوسطي د
 عرفي البعدي

جريبية

10.95

  

) نتائج اختبار
جريبّية والضابط

 
المتوسط 
  الحسابي
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7.50 
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ابطة فــي 

جموعتين 

  ة

  

  القرار

  دال 

ى الداللـــة 
جمــــوعتين 

يوجـد أي 
االختبـــار 

) أكبــر 0
جـم األثـر 
ة للجانــب 

  

 األدائير 

ليل النتائج وت

والضــاجريبّيــة 

جات أفراد المج
  رة الثانية

م 
  ر

القيمة 
االحتمالية

0.000  ر

ر مـــن مســـتوى
كـــل مــــن المج
قبـل بـديلتها، أ

ا فـــي ضـــابطة
75.بــع إيتــا (

ؤشـرًا علـى حج
كســاب الطلبــة

 

االختبار فية 

تحل

جمــوعتين التج
 

 متوسطي درج
خاص بالمهارة

 

d 
حجم
األثر

كبير  3.52

 وهـــي أصـــغر
طي درجــــات ك
 الفرضـّية وتق
لتجريبّيـــة والض
نــت قيمــة مربــ
 ذلـك يعـدُّ مؤش

كفــي إلمــدمج 

يبّية والضابطة
  "تروني

ات أفــراد المج
  ."إللكتروني

ّلة للفرق بين
الخ البعدي ئي

ت 
  رية

مربع 
  إيتا

4  0.75  

) 0.000(ت 
 بـــين متوســــط
 تـرفض هـذه 

جمـــوعتين الم
ولمــا كان، "ــي

كـوهين"، فـإّن
يجّية الــتعّلم ال

موعتين التجري
البريد اإللكت" ة

الضابطة

6.08

وســطي درجــا
البريد اإل"انية 

عّينات المستقّل
األدائ االختبار 

  قيمة
(T) 

درجات
الحري

11.95  46

حتمالّيـــة بلغـــت
ل إحصــــائّيًا ب

وبـذلك  ،ريبّيـة
جـــات أفـــراد الم
ريــد اإللكترونــي
ب تصنيف "ك
يج علــى اســترات

ت أفراد المجم
المهارة الثانية

صــائية بــين متو
ص بالمهارة الثا

للع T-testر 
والضابطة في 

االنحراف 
  المعياري
1.04  

5
1.05  

ن القيمـــة االح
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البر" رة الثانيــة
ر كبير حسب

ريبي القــائم ــد
  ي".
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الخاص با دي
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ابطة فــي 

جموعتين 
  ة 

  

  

  القرار

  دال 

) 0.05 (
ـــة  لتجريبّي
 فــرق ذو 
تحصــيلي 
أكبــر مــن 
جــم األثــر 
ة للجانـب 

  

ختبار 

ليل النتائج وت

جريبّيــة والضــا

جات أفراد المج
المهارة الثالثة

 
  

القيمة 
 االحتمالية

  0.000 

ستوى الداللة 
مجمـــوعتين ال

يوجــدها، أي 
التاالختبــار  ي

) أ0.55تــا (
شــرًا علــى حج
حصـيل الطلبـة

 

االخ فيضابطة 
"  

تحل

جمــوعتين التج
 ."فات

 متوسطي درج
الخاص با دي

 

d 
حجم
األثر

كبير  2.8

صغر من مس
المت كـــل مـــن 

 وتقبــل بــديلته
فــي لضــابطة

قيمــة مربــع إيت
ذلــك يعــدُّ مؤش

تحفـي مـدمج 

لتجريبّية والض
"رفع الملفات" 

ات أفــراد المج
رفع الملف"لثة 

ّلة للفرق بين
 المعرفي البعد

جات 
  رية

مربع 
  إيتا

4  0.55  

) وهي أص0.0
ســـطي درجـــات
هــذه الفرضــّية
ن التجريبّيــة وا

ولمــا كانــت ق 
وهين"، فــإّن ذ
جّية الـتعّلم الم

لمجموعتين ال
لمهارة الثالثة 

الضابطة

7.75

وســطي درجــا
 بالمهارة الثال
عّينات المستقّل

التحصيلي ار 

  قيمة
(T) 

درج
الحر

9.52  46

000ة بلغت (
ـــين متوس ئّيًا ب
ذلك تــرفض ه
 المجمــوعتين
، "ــع الملفــات

 تصــنيف "كــو
علـى اسـتراتيج

درجات أفراد ا
الخاص بال ي

صــائية بــين متو
الخاص عدي

للع T-testر 
طة في االختبا

االنحراف 
  المعياري
1.58  
1.59  

مة االحتمالّية
ودال إحصـــائ

وبــذ ،تجريبّيــة
درجــات أفــراد

رفــ"رة الثالثــة 
 كبيــر حســب 
دريبي القـائم ع

 

ين متوسطي د
البعد المعرفي

التجريبية

11.2

  

 :  
و داللــة إحص
ي المعرفي البع
) نتائج اختبار
جريبّية والضابط

 
المتوسط 
  الحسابي
11.20 
7.75  

) أّن القيم46(
فـــرق حقيقـــي و
 المجموعــة الت
ن متوســطي د
خــاص بالمهــا
ة لحجــم أثــر 
 البرنـامج التـد

  ع الملفات".

الفرق بيوّضح 
التحصيلي ا

0

2

4

6

8

1

1

الرابعلفصل 

ّية السادسة:
يوجــد فــرق ذو
ر التحصيلي

)46جدول (
التج

  وعة
  

  العينة

  24  بية
  24  طة

من الجدول (
ـــد وجـــود فــ ؤّك

لصــالح  بطة
إحصــائية بــين

الخ ي البعــدي
) وهــي العتبــة
 الـذي أحدثـه 

مهارة "رفعل ي

) يوض10شكل (

0

2

4

6

8

10

12

ال

 

 

 

الفرضّي
ال ي   

االختبا

  

المجمو

التجريب
الضابط

     

يتبّين م
ممـــا يؤ
والضــاب
داللــة إ
المعرفــي

)0.5(
الكبير 
المعرفي

لشا
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ابطة فــي 

جموعتين 
  ."ت

  ة

  

  القرار

  دال 

ى الداللـــة 
جمــــوعتين 

يوجـد أي 
االختبـــار 
كبــر مــن 
جــم األثــر 
ة للجانــب 

  

ختبار 

ليل النتائج وت

جريبّيــة والضــا

جات أفراد المج
رفع الملفات" 

م 
  ر

القيمة 
االحتمالية

0.000  ر

ر مـــن مســـتوى
كـــل مــــن المج
قبـل بـديلتها، أ

ا فـــي ضـــابطة
) أ0.78تــا (

شــرًا علــى حج
كســاب الطلبــة

 

االخ فيضابطة 
  

تحل

جمــوعتين التج

 متوسطي درج
لمهارة الثالثة

 

d 
حجم
األثر

كبير  3.8

وهـــي أصـــغر 
طي درجــــات ك
 الفرضـّية وتق
لتجريبّيـــة والض
قيمــة مربــع إيت
ذلــك يعــدُّ مؤش

كإ فــيلمــدمج 

لتجريبّية والض
"رفع الملفات"

ات أفــراد المج
 ."لفات

ّلة للفرق بين
الخاص با دي

ت 
  رية

مربع 
  إيتا

4  0.78  

) 0.000ت (
 بـــين متوســــط
 تـرفض هـذه 
المجمـــوعتين 

ولمــا كانــت ق 
وهين"، فــإّن ذ
يجّية الــتعّلم ال

لمجموعتين ال
مهارة الثالثة 

الضابطة

8.79

وســطي درجــا
رفع المل"الثة 

عّينات المستقّل
األدائي البعدر 

  قيمة
(T) 

درجات
الحري

12.90  46

حتمالّيـــة بلغـــت
ل إحصــــائّيًا ب

وبـذلك  ،ريبّيـة
جـــات أفـــراد الم

و، "ع الملفــات
 تصــنيف "كــو

ى اســتراتيج علــ

درجات أفراد ا
الخاص بالم ي

صــائية بــين متو
ص بالمهارة الثا

للع T-testر 
ة في االختبار

االنحراف 
  المعياري
1.13  

0
1.31  

ن القيمـــة االح
ق حقيقــــي ودال
جموعـة التجر
متوســـطي درج

رفــع"رة الثالثــة 
 كبيــر حســب 
ــدريبي القــائم 

ين متوسطي د
البعدي األدائي 

التجريبية

13.37

  

  
و داللــة إحص

الخاص بعدي
) نتائج اختبار
يبّية والضابطة

المتوسط 
  الحسابي
13.37 
8.79  

) أّن47دول (
د وجــــود فـــرق

لصـالح المج ة
صـــائية بـــين م
خــاص بالمهــار
ة لحجــم أثــر 
ه البرنــامج التــ

  ع الملفات".

الفرق بيوّضح 
التحصيلي 

0

5

1

1

الرابعلفصل 

 ّية السابعة:
يوجــد فــرق ذو
ار األدائي الب

)47جدول (
التجري

  عة
  

  العينة

  24  ية
  24  طة

   

ّين مـــن الجـــد
) ممـــا يؤّكــــد0

بّية والضـابطة
و داللـــة إحص

الخ ي البعــدي
) وهــي العتبــة
 الــذي أحدثــه

"رفعمهارة ل ي

) يوض11شكل (

0

5

10

15

ال

 

 

 

الفرضّي
ال ي   

االختبا

  

المجموع

التجريبي
الضابط

3-

يتبـــّي   
)0.05

التجريب
فـــرق ذ
األدائــي

)0.5(
الكبيــر
األدائي

الش
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ة في 

جموعتين 
   ة

  ة

  

  القرار

  دال 

ى الداللـــة 
جمــــوعتين 

يوجـد أي 
االختبـــار 

) 0.73 (
لـى حجـم 
ل الطلبــة 

  

ختبار 

ليل النتائج وت

بّية والضابطة

جات أفراد المج
الرابعةالمهارة 

م 
  ر

القيمة 
االحتمالية

0.000  ر

ر مـــن مســـتوى
المجكـــل مــــن 

قبـل بـديلتها، أ
ا فـــي ضـــابطة

ـة مربــع إيتــا 
يعـدُّ مؤشـرًا عل

تحصــيلفــي ج 

 

االخ فيضابطة 
 

تحل

وعتين التجريب
  ."ب

 متوسطي درج
الخاص با دي

 

d  
حجم
األثر

كبير  3.33

 وهـــي أصـــغر
طي درجــــات ك
 الفرضـّية وتق
لتجريبّيـــة والض
مــا كانــت قيمــة
، فـإّن ذلـك يع
لــتعّلم المــدمج

لتجريبّية والض
  "اليوتيوب" ة

ت أفراد المجمو
يوتيوب"البعة 

ّلة للفرق بين
البعد  المعرفي

ت 
  رية

مربع 
  إيتا

4  0.73 
  

) 0.000ت (
 بـــين متوســــط
 تـرفض هـذه 
مجمـــوعتين ال

ولم، "يوتيــوب
نيف "كـوهين"
 اســتراتيجّية ال

لمجموعتين ال
الرابعةبالمهارة 

الضابطة

6.2

سطي درجات
ص بالمهارة الراب
عّينات المستقّل

التحصيلي ار 

  قيمة
(T) 

درجات
الحري

11.29 
  

46

حتمالّيـــة بلغـــت
ل إحصــــائّيًا ب

وبـذلك  ،ريبّيـة
جـــات أفـــراد الم

الي" الرابعــةرة 
 حسـب تصـن
 القــائم علــى 

درجات أفراد ا
الخاص ب عدي

ائية بين متوس
الخاص عدي

للع T-testر 
طة في االختبا

االنحراف 
  المعياري
0.77  9
0.97  

ن القيمـــة االح
ق حقيقــــي ودال
جموعـة التجر
متوســـطي درج
خــاص بالمهــار
حجم أثر كبيـر
مج التــدريبي

  ب".

ين متوسطي د
ي المعرفي البع

التجريبية

9.08

  

 
و داللة إحصا
ي المعرفي البع
) نتائج اختبار
جريبّية والضابط

المتوسط 
  الحسابي
9.08 
6.20  

) أّن48دول (
د وجــــود فـــرق

لصـالح المج ة
صـــائية بـــين م

الخ البعــدي ي
هي العتبة لح
 أحدثــه البرنــا

"اليوتيوبمهارة 

الفرق بيوّضح 
التحصيلي

0

2

4

6

8

1

الرابعلفصل 

  ّية الثامنة:
يوجد فرق ذو
ر التحصيلي

)48جدول (
التج

  عة
  

  العينة

  24  ية
  24  طة

   

ّين مـــن الجـــد
) ممـــا يؤّكــــد0

بّية والضـابطة
و داللـــة إحص
صــيلي المعرفــي

) وه0.5من (
الكبيــر الــذي 

مهل ب المعرفي

) يوض12شكل (

0

2

4

6

8

10

ال

 

 

 

الفرضّي
ال ي   

االختبا

  

المجموع

التجريبي
الضابط

4-

يتبـــّي   
)0.05

التجريب
فـــرق ذ
التحص
أكبر م
األثــر 
للجانب

الش
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ابطة فــي 

جموعتين 

  ة

  

  القرار

  دال 

الداللـــة ى 
جمــــوعتين 

يوجـد أي 
االختبـــار 
كبـــر مـــن 
جــم األثــر 
ة للجانــب 

  

 األدائير 

ليل النتائج وت

جريبّيــة والضــا

جات أفراد المج
   الرابعةرة 

م 
  ر

القيمة 
االحتمالية

0.000  ر

ر مـــن مســـتوى
كـــل مــــن المج
قبـل بـديلتها، أ

ا فـــي ةضـــابط
) أك0.53ـــا (

شــرًا علــى حج
كســاب الطلبــة

 

االختبار فيطة 

تحل

جمــوعتين التج

 متوسطي درج
خاص بالمهارة

 

d  
حجم
األثر

كبير  2.14

 وهـــي أصـــغر
طي درجــــات ك
 الفرضـّية وتق
لتجريبّيـــة والض
مـــة مربـــع إيتــ
ذلــك يعــدُّ مؤش

كفــي إلمــدمج 

ريبّية والضابط
  ب"

ات أفــراد المج
 ."ب

ّلة للفرق بين
الخ البعدي ئي

ت 
  رية

مربع 
  إيتا

4  0.53  

) 0.000ت (
 بـــين متوســــط
 تـرفض هـذه 
مجمـــوعتين ال
لمـــا كانـــت قيم
وهين"، فــإّن ذ
يجّية الــتعّلم ال

جموعتين التجر
"اليوتيوب رابعة

الضابطة

4.24

وســطي درجــا
يوتيوب"الرابعة 

عّينات المستقّل
األدائ االختبار 

  قيمة
(T) 

درجات
الحري

7.27  46

حتمالّيـــة بلغـــت
ل إحصــــائّيًا ب

وبـذلك  ،ريبّيـة
جـــات أفـــراد الم

ول ،"ليوتيـــوب
 تصــنيف "كــو
 علــى اســتراتيج

ات أفراد المجم
الرص بالمهارة 

صــائية بــين متو
ص بالمهارة الرا

للع T-testر 
والضابطة في 

االنحراف 
  المعياري
0.80  

7
0.98  

ن القيمـــة االح
ق حقيقــــي ودال
جموعـة التجر
متوســـطي درج

ال" الرابعـــةارة 
 كبيــر حســب 
ــدريبي القــائم 

متوسطي درجا
الخاص البعدي

لتجريبية

6.04

  

  
و داللــة إحص

الخاص بعدي
) نتائج اختبار
التجريبّية و

المتوسط 
  الحسابي
6.04 
4.24  

) أّن49دول (
د وجــــود فـــرق

لصـالح المج ة
صـــائية بـــين م
خـــاص بالمهـــا
ة لحجــم أثــر 
ه البرنــامج التــ

  وتيوب".

الفرق بين مح 

ا

الرابعلفصل 

 ّية التاسعة:
يوجــد فــرق ذو
ار األدائي الب

)49جدول (

  عة
  

  العينة

  24  ية
  24  طة

   

ّين مـــن الجـــد
) ممـــا يؤّكــــد0

بّية والضـابطة
و داللـــة إحص

الخ البعـــدي ي
) وهــي العتبــة
 الــذي أحدثــه

"اليوتمهارة ل ي

) يوّضح13 (

0

2

4

6

8

ال

 

 

 

الفرضّي
ال ي   

االختبا

  

المجموع

التجريبي
الضابط

5-

يتبـــّي   
)0.05

التجريب
فـــرق ذ
األدائـــي

)0.5(
الكبيــر
األدائي

الشكل 
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فــي  ابطة
.    

جموعتين 
  سة

  ة

  

  القرار

  دال 

ى الداللـــة 
جمــــوعتين 

يوجـد أي 
االختبـــار 
نـت قيمـة 
 ذلـك يعـدُّ 

فـي مـدمج 

  

حصيلي 

ليل النتائج وت

اجريبّيـة والضــ
" اإللكترونية

جات أفراد المج
الخامسلمهارة 

م 
  ر

القيمة 
االحتمالية

0.000  ر

ر مـــن مســـتوى
كـــل مــــن المج
قبـل بـديلتها، أ

ا فـــي ضـــابطة
ولمـا كان، "نّية

كـوهين"، فـإّن ذ
جّية الـتعّلم الم

 

التحاالختبار  ي
  "ّية

تحل

جمــوعتين التج
يم االختبارات
 متوسطي درج

الخاص بالم ي

 

d  
حجم
األثر

كبير  3.67

 وهـــي أصـــغر
طي درجــــات ك
 الفرضـّية وتق
لتجريبّيـــة والض
رات اإللكترون
ب تصنيف "كـ
علـى اسـتراتيج

  ة".

فية والضابطة 
ارات اإللكترونّي

ات أفـراد المج
تصميم"خامسة 

ّلة للفرق بين
البعدي لمعرفي

ت 
  رية

مربع 
  إيتا

4 0.77  

) 0.000ت (
 بـــين متوســــط
 تـرفض هـذه 
مجمـــوعتين ال
صميم االختبار
ر كبير حسب
ريبي القـائم ع

اإللكترونّيةت 

وعتين التجريبّية
تصميم االختبا" 

الضابطة

9.66

توســطي درجــا
ص بالمهارة الخ
عّينات المستقّل

التحصيلي ار 

  قيمة
(T) 

درجات
الحري

12.46  46

حتمالّيـــة بلغـــت
ل إحصــــائّيًا ب

وبـذلك  ،ريبّيـة
جـــات أفـــراد الم

تص" الخامسة 
عتبة لحجم أثر
البرنـامج التـدر
ميم االختبارات

ت أفراد المجمو
 الخامسةمهارة 

صــائية بـين مت
الخاص عدي

للع T-testر 
طة في االختبار

االنحراف 
  المعياري
0.88  

6
1.80  

االحن القيمـــة 
ق حقيقــــي ودال
جموعـة التجر

ي درجمتوســـط
ص بالمهارة 

) وهي الع.0
الـذي أحدثـه 

"تصملمهارة  ي

متوسطي درجات
الخاص بالمه ي

التجريبية

14.79

  

 
ذو داللـة إحص
ي المعرفي البع
) نتائج اختبار
ريبّية والضابط

المتوسط 
  الحسابي
14.79 
9.66  

) أّن50دول (
د وجــــود فـــرق

لصـالح المج ة
صـــائية بـــين م

الخا البعدي ي
5 أكبر من (

ألثـر الكبيـر 
جانب المعرفي

الفرق بين مح 
البعدي المعرفي

0

5

1

1

الرابعلفصل 

  ّية العاشرة:
 يوجـد فــرق ذ

التحصيليار 
)50جدول (

التجري

  عة
  

  العينة

  24  ية
  24  طة

   

ّين مـــن الجـــد
) ممـــا يؤّكــــد0

بّية والضـابطة
و داللـــة إحص
صيلي المعرفي

) 0.77يتا (
 على حجـم األ
ل الطلبة للجا

) يوّضح14كل (

0

5

10

15

ال

 

 

 

الفرضّي
ال    

االختبا

  

المجموع

التجريبي
الضابط

6-

يتبـــّي   
)0.05

التجريب
فـــرق ذ
التحص
مربع إ
مؤشرًا 
تحصيل

الشك



تفسيرھا

126  

ابطة فــي 

جموعتين 

  ة

  

  القرار

  دال 

ى الداللـــة 
جمــــوعتين 

يوجـد أي 
االختبـــار 
مربـع إيتـا 

مؤشــرًا عــدُّ 
كسـاب ي إ

  

 األدائير 

ليل النتائج وت

جريبّيـة والضــا
".  

جات أفراد المج
  الخامسة 

م 
  ر

القيمة 
االحتمالية

0.000  ر

ر مـــن مســـتوى
كـــل مــــن المج
قبـل بـديلتها، أ

ا فـــي ضـــابطة
 كانـت قيمـة م
 فــإّن ذلــك يع

فـيم المـدمج 

 

االختبار فيطة 
"  

تحل

جمــوعتين التج
"ت اإللكترونية
 متوسطي درج
اص بالمهارة 

 

d  
حجم
األثر

كبير  3.11

 وهـــي أصـــغر
طي درجــــات ك
 الفرضـّية وتق
لتجريبّيـــة والض

ولمـا ك، "رونّيـة
ف "كــوهين"،
تراتيجّية الـتعّلم

ريبّية والضابط
ت اإللكترونّية"

ات أفـراد المج
يم االختبارات
ّلة للفرق بين

الخا بعديال ي

ت 
  رية

مربع 
  إيتا

4 0.70  

) 0.000ت (
 بـــين متوســــط
 تـرفض هـذه 
مجمـــوعتين ال
بـارات اإللكتر
حســب تصــنيف
ـائم علـى اسـت

  ونّية".

جموعتين التجر
صميم االختبارات

الضابطة

6.04

درجــاتوســطي 
تصمي"خامسة 

عّينات المستقّل
األدائيالختبار 

  قيمة
(T) 

درجات
الحري

10.57  46

حتمالّيـــة بلغـــت
ل إحصــــائّيًا ب

وبـذلك  ،ريبّيـة
جـــات أفـــراد الم
تصـميم االختب
م أثــر كبيــر ح
 التـدريبي القـا
بارات اإللكترو

ات أفراد المجم
"تص الخامسة

صــائية بـين مت
ص بالمهارة الخ

للع T-testر 
لضابطة في اال

االنحراف 
  المعياري
0.88  

7
0.99  

ن القيمـــة االح
ق حقيقــــي ودال
جموعـة التجر
متوســـطي درج

ت" الخامسـةرة 
ي العتبــة لحجــم
حدثه البرنـامج
صميم االختب

متوسطي درجا
ص بالمهارة 

التجريبية

8.91

  

  عشرة:
ذو داللـة إحص

الخاص بعدي
) نتائج اختبار
التجريبّية وال

المتوسط 
  الحسابي
8.91 
6.04  

) أّن51دول (
د وجــــود فـــرق

لصـالح المج ة
صـــائية بـــين م
خـاص بالمهـارة

) وهــي0.5 (
كبير الذي أح

"تصمهارة ل ائي

الفرق بين مح 
الخا البعدي

0

2

4

6

8

1

الرابعلفصل 

ّية الحادية ع
 يوجـد فــرق ذ
ار األدائي الب

)51جدول (

  عة
  

  العينة

  24  ية
  24  طة

   

الجـــدّين مـــن 
) ممـــا يؤّكــــد0

بّية والضـابطة
داللـــة إحصو 
الخ البعـدي ي
) أكبــر مــن 0

حجم األثر الك
 للجانب األدا

) يوّضح15 (

0

2

4

6

8

10

ال

 

 

 

الفرضّي
ال    

االختبا

  

المجموع

التجريبي
الضابط

7-

يتبـــّي   
)0.05

التجريب
فـــرق ذ
األدائي

)0.70
على ح
الطلبة

الشكل 



تفسيرھا

127  

في  بطة

وعتين 

  

  

  القرار

  دال 

ى الداللـــة 
جمــــوعتين 

يوجـد أي 
االختبـــار 
مربـع إيتـا 
عــدُّ مؤشــرًا 
ل الطلبـة 

  

ختبار 

ليل النتائج وت

والضاب جريبّية
  .يم

ت أفراد المجموع
  ؤّجل

  
  

القيمة 
 االحتمالية

  0.000 

ر مـــن مســـتوى
كـــل مــــن المج
قبـل بـديلتها، أ
ضـــابطة فـــي ا
 كانـت قيمـة م

ذلــك يع  فــإنّ 
تحصـيلفـي م 

 

االخضابطة في 

تحل

التج تينجموع
جيا في الّتعليم
وسطي درجات

المؤج المعرفي 

  

d  
حجم
األثر

كبير  2.02

 وهـــي أصـــغر
طي درجــــات ك
 الفرضـّية وتق
لتجريبّيـــة والض

ولمـا ك، لّتعلـيم
ف "كــوهين"،
تراتيجّية الـتعّلم

لتجريبّية والض
  

ات أفراد المج
التكنولوجدمج 

لفرق بين متو
عي التحصيلي

 
  

مربع 
  إيتا

0.86  2

) 0.000ت (
 بـــين متوســــط
 تـرفض هـذه 
مجمـــوعتين ال
نولوجيـا فـي ال

حســب تصــنيف
ائم علـى اسـتر

لمجموعتين ال
المؤّجلمعرفي 

الضابطة

25.66

درجا يتوسط
ّجل لمهارات د
ت المستقّلة لل
ختبار التجميع

  يمة
(T 

درجات 
 الحرية

17.  46 

حتمالّيـــة بلغـــت
ل إحصــــائّيًا ب

وبـذلك  ،ريبّيـة
جـــات أفـــراد الم
ت دمـج التكن
م أثــر كبيــر ح
 التـدريبي القـا

  ي التعليم.

درجات أفراد ا
لتحصيلي المع

صائية بين مت
مؤّجال لمعرفي
T-tes للعّينات

االخضابطة في 

النحراف 
  لمعياري

قي
T)

2.67 
02

4.44  

ن القيمـــة االح
حقيقــــي ودالق 

جموعـة التجر
متوســـطي درج

لمهارات لمؤّجل
ي العتبــة لحجــم
حدثه البرنامج

 التكنولوجيا في

ين متوسطي د
التجميعي ا

التجريبية

43.7

  

  شر:
 ذو داللة إحص
 التحصيلي ال

stئج اختبار 
لتجريبّية والض

  
المتوسط 
  الحسابي

ا
ا

43.70  
25.66  

) أّن52دول (
د وجــــود فـــرق

لصـالح المج ة
صـــائية بـــين م
الي المعرفي 

) وهــي0.5 (
كبير الذي أح

دمج ات مهار 

الفرق بيوّضح 

0

1

2

3

4

5

الرابعلفصل 

ّية الثانية عش
 يوجد فروق ذ
ر التجميعي 

) نتائ52ول (
ال

  

  موعة
  

  العينة

 24  ريبية
  24  بطة

جـــدّين مـــن ال
) ممـــا يؤّكــــد0

بّية والضـابطة
و داللـــة إحص
عي التحصيلي

) أكبــر مــن 0
حجم األثر الك

لمل ب المعرفي

) يوض16شكل (

0

10

20

30

40

50

ال

 

 

 

الفرضّي
ال    

االختبا
جد

 

المجم

التجر
الضاب

يتبـــّي   
)0.05

التجريب
فـــرق ذ
التجميع

)0.86
على ح
للجانب

الش



تحليل النتائج وتفسيرھا  الرابعالفصل 

 

 128  
 

  :هاتفسير و النتائج مناقشة  -ثالثاً 
اتضح من خالل عرض النتائج السابقة ومعالجتها إحصائّيا فاعلية البرنامج التدريبي القائم على  -

لمهارات دمج  واألدائي المعرفي يناستراتيجّية التعّلم المدمج في إكساب طلبة معّلم الصف الجانب
) إلى T-test، حيث أشارت نسبة الكسب المعّدل إلى ذلك، كما أشارت قيم (التكنولوجيا في التعليم

وجود فرق حقيقي ودال إحصائّيًا بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبّية والضابطة في 
وأّكدت قيم إيتا مربع على حجم  البعدّية لصالح المجموعة التجريبّية، واألدائية االختبارات التحصيلّية

الجانبين األثر الكبير والفعلي الذي أحدثه البرنامج التدريبي القائم على استراتيجّية التعّلم المدمج في 
، ويرجع الباحث ذلك إلى طلبة معّلم الصفلدى  لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليمالمعرفي واألدائي 

 ما يأتي:
 

كل مهارة من مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم باألهداف التعليمّية تعريف الطلبة في بداية  - 1
 التعّلمّية المطلوب تحقيقها في نهاية كل مهارة.

اعتماد الترتيب والتسلسل لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليم حيث تمّثل كل مهارة قاعدة للمهارة  - 2
 التالية.

ًا من المستويات األقل من األداء إلى األداء السير خطوة خطوة في التدريب على كل مهارة بدء - 3
 الكامل للمهارة.

توضيح خطوات أداء كل مهارة على شكل صور واضحة، باإلضافة إلى التعليق الوافي لكل منها  - 4
المجموعة الخاّصة  سواء من خالل البرنامج التدريبي المصّمم بطريقة تفاعلّية، أو من خالل

 "."Face bookبتطبيق تجربة البحث على الـ 
تصميم البرنامج التدريبي في ضوء االحتياجات التدريبّية الفعلّية للطلبة أفراد المجموعة التجريبّية،  - 5

حيث أظهروا احتياجًا تدريبّيًا عاليًا لتلك المهارات المتضّمنة في البرنامج التدريبي، األمر الذي زاد 
 من دافعّيتهم لتعّلم تلك المهارات.

اعتاد عليه الطلبة في الطرائق التقليدّية (االعتيادّية)، األمر الذي أضاف جّوًا تغيير الروتين الذي  - 6
 في تعّلمهم مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم. إلثارة لدى أفراد المجموعة التجريبّيةامن المتعة و 

الذي ساهم في ارتفاع تقسيم محتوى كل مهارة إلى نقاط وأفكار تعليمّية واضحة ومتسلسلة، األمر  - 7
 لطلبة أفراد المجموعة التجريبّية.ا وأداء تحصيلمستوى 
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أفراد المجموعة التجريبّية للحصول على المعلومات الطلبة أمام ة ومتنّوعإتاحة مصادر متعددة  - 8
بصورة تمّكنهم من إشراك أكثر من حاسة في أثناء تعّلمهم مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم، 

وتثير اهتمامهم، وترّكز انتباههم، وتساعدهم على الفهم ن الشعور بالملل والرتابة، وتبعدهم ع
 واالستيعاب.

تقديم أنشطة إثرائّية ومواقع إلكترونّية للطلبة أفراد المجموعة التجريبّية مما أدى إلى ارتفاع مستوى  - 9
 تحصيلهم وأدائهم للمهارات.

، للطلبة أفراد المجموعة التجريبّية سواء في ةنّوعلمستمر والتغذية الراجعة المتتقديم التقويم ا -10
أثناء التدريس داخل القاعة الدراسّية أو من خالل المجموعة الخاّصة بتطبيق تجربة البحث على 

أو من خالل االختبارات التحصيلّية الخاصة بكل مهارة، مما ساهم في ارتفاع  ""Face bookالـ 
 مستوى تحصيلهم المعرفي.

والذي تّم تصميمه بوساطة  البرنامج التدريبي القائم على استراتيجّية التعّلم المدمجاحتواء  -11
، على مثيرات متنّوعة من  صور ونص وحركة... Power Pointبرنامج العروض التقديمّية 

 إلخ، األمر الذي زاد تشويق الطلبة الكتساب مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم.
حيث يمّكن من  بشكل تفاعلي التدريبي القائم على استراتيجّية التعّلم المدمجالبرنامج تصميم  -12

المستخدمة في إكساب  التعليمّية التنّوع في الطرائق والوسائطو المحتوى العلمي، الطلبة مع عل تفا
م التواصل فيما بينهم وبينهالطلبة مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم، أتاح للطلبة أفراد المجموعة 

، واالطالع على المعلومات وأي مكان دون انتظار اليوم الدراسيفي أي وقت  وبين المدّرس
بما يتناسب مع وذلك ومراجعتها مرات عديدة من غير الشعور بالخجل أو الحرج من زمالئهم، 

المستوى العلمي لكل طالب مما يمّكنه من التعّلم حسب سرعته الذاتّية، باإلضافة إلى تواجد 
المدّرس في الوقت المناسب للرد على استفسارات الطلبة سواء من خالل المجموعة الخاّصة 

لقاعة أو في أثناء تدريسهم وجهًا لوجه داخل ا ""Face bookبتطبيق تجربة البحث على الـ 
 الدراسّية.

ريــزون ، (Clark & James, 2005)مس ـجيــو الرك ـكــن ـل مـــكــة ــــدراسق مــع ـتتفــالنتــائج ذه ـوهــ   
 بيريـــرا، )Akkoyunlu 2006,( وســـويلأكويونلـــو ، )Stavkin, 2005 Reason &( وســـتافكين

)، (أبــو 2007، (عبــد العــاطي والســيد، )Pereira & Pleguezuelos, 2007( وبليجوزيولــوس
)، 2010)، (عبــــــــد العــــــــاطي والمخينــــــــي، 2010العجرمــــــــي، ()، 2008)، (هدايــــــــة، 2008موســــــــى، 
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والتــــي أّكــــدت علــــى فاعلّيــــة اســــتراتيجّية ) 2012)، (العنــــزي، 2011الديرشــــوي، )، (2010(الغامــــدي، 
ودال إحصـــائّيًا بـــين متوســـطي فـــرق حقيقـــي زيـــادة مســـتوى تحصـــيل الطلبـــة، ووجـــود  فـــي الـــتعّلم المـــدمج

  .درجات أفراد المجموعتين التجريبّية والضابطة في االختبارات التحصيلّية لصالح المجموعة التجريبّية
بـين درجـات  إحصـائياً  دالـة فـروق وجـود عـدم) التـي أشـارت إلـى 2009وتختلـف مـع دراسـة (غـانم،    

المخـتلط، وأفـراد المجموعـة  والـتعلم اإللكترونـي لـتعلمأفراد المجمـوعتين التجريبّيـة الـذين درسـوا باسـتخدام ا
  المعرفي. التحصيل في التقليدية الضابطة التي درست بالطريقة

 ,Huangهــانج  ( ،)Muianga, 2005مويــانج (كــل مــن دراســة هــذه النتــائج تتفــق مــع كمــا أّن    
(هدايــة،  )،2007، (عبــد العــاطي والســيد، (Clark & James, 2005)جــيمس و كــالرك ، )2005
(عبــــد العــــاطي  )، 2010(أبــــو موســــى والصــــوص،  )،2010العجرمــــي، ( )،2009(غــــانم،  )،2008

(العنـزي، ، )Yailmaz & Orhan, 2010(أورهـان يـالمز و )، 2010)، (الغامـدي، 2010والمخينـي، 
ووجـود ، فـي إكسـاب الجانـب األدائـي للطلبـة) والتي أّكدت على فاعلّية استراتيجّية الـتعّلم المـدمج 2012

فرق حقيقي ودال إحصائّيًا بين متوسطي درجات أفراد المجمـوعتين التجريبّيـة والضـابطة فـي االختبـارات 
 لصالح المجموعة التجريبّية. األدائّية

البرنامج القائم  إسهامكما اّتضح من خالل عرض النتائج السابقة للبحث ومعالجتها إحصائّيًا  -
التقليدّية استراتيجّية التعّلم المدمج في احتفاظ طلبة معّلم الصف بالتعّلم مقارنة بالطريقة على 

)، وهو أقل 2.42إذ تبّين أّن متوّسط فاقد الكسب بلغ لدى أفراد المجموعة التجريبّية ((االعتيادّية)، 
أّن نسبة بقاء أثر التعّلم )، كما 7.54منه لدى أفراد المجموعة الضابطة الذي يبلغ هذا المتوسط لديها (

%) للمجموعة الضابطة، وهذا يدل على 77.28%)، مقابل (94.75لدى المجموعة التجريبّية بلغت (
المجموعة التجريبّية  أفراد في احتفاظ استراتيجّية التعّلم المدمجالبرنامج التدريبي القائم على فاعلّية 

التقليدّية،  جموعة الضابطة التي درست بالطريقةى الم، وبقاء أثر التعّلم بصورة أفضل منه لدمعلّ تبال
استراتيجّية التعّلم المدمج التي تعتمد في  البرنامج التدريبي القائم على ويرجع الباحث ذلك إلى طبيعة

تقديم المحتوى على التزاوج بين توظيف التقنّية الحديثة في التعليم، واألساليب التقليدّية (االعتيادّية) 
وفهم واستيعاب وتنظيم  المجموعة التجريبّية على االحتفاظ بالمادة العلمّية،أفراد ت طلبة التي ساعد

 أفراد مّكنهم من استرجاعها وعدم نسيانها، على خالف الخبرات، وبقاء أثر التعّلم لدى الطلبة، مما
المجموعة الضابطة الذين كانوا متّلقين للمعلومات فقط، ورّبما تّم حفظها بشكل غير مّنظم بعيد عن 

 الفهم واالستيعاب.
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) التي أشارت إلى فاعلّية استراتيجّية التعّلم المدمج 2011الديرشوي، تتفق مع دراسة ( النتيجةوهذه    
  الحتفاظ بالمعلومات وبقاء أثر التعّلم.أفراد المجموعة التجريبّية من االطلبة التي مّكنت 

أفراد كما اّتضح من خالل عرض النتائج السابقة للبحث ومعالجتها إحصائّيًا تمّتع طلبة  -
نحو البرنامج التدريبي القائم على استراتيجّية التعّلم المدمج  عاليةالمجموعة التجريبّية باّتجاهات 

اّتجاهات  درجة فقد سّجل الطلبةولوجيا في التعليم، في إكساب طلبة معّلم الصف مهارات دمج التكن
المتوسط الحسابي الكلي  حيث جاء ،البنود الخاصة بكل بعدكذلك على جميع أبعاد االستبانة و  عالية

ويرجع الباحث ذلك إلى اتّباع أسلوب النظم في تصميم البرنامج ، التجاهاتهم ضمن الدرجة العالية
، المحتوى العلميتصميم البرنامج التدريبي بشكل تفاعلي يساعد على تفاعل الطلبة مع و ، التدريبي

عرضه بطرائق و ، )ات متنّوعة (صور، نصوص، حركات،.....على مثير  احتواء البرنامج التدريبيو 
من تعّلمه وفق  كل طالبوأساليب تقضي على الروتين الذي اعتاد عليه الطلبة، باإلضافة إلى تمّكن 

ال وهنا ، ومناسبة االختبارات أدوات التقويم الخاصة بالبرنامج التدريبي لمستويات الطلبة سرعته الذاتّية
دمج التكنولوجيا في التدريب على مهارات  اعترضت التي وجود بعض الصعوباتبّد من اإلشارة إلى 

في أثناء إجابتهم  أفراد المجموعة التجريبّية ةالمتضّمنة في البرنامج التدريبي أشار إليها الطلب التعليم
تحت ما يتعّلق بضعف  يمكن إدراجها وجميعها عن السؤال الخاص بذلك في استبانة االّتجاهات،

  بالبنية التحتّية التي تعوق التدريب على مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم.
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  مقترحات البحث:  -رابعاً 
  ها:بحث إلى مجموعة من المقترحات أهمنتائج ال توّصل الباحث في ضوء   

استراتيجّية التعّلم المدمج في تدريب طلبة معّلم الصف على مهارات دمج التكنولوجيا في اعتماد  -
 التعليم.

 . الجامعّيةتقديم المقررات الدراسّية توظيف استراتيجّية التعّلم المدمج في  -
تمّكن من توظيف استراتيجّية التعّلم المدمج في التعليم توفير البيئة التعليمّية المالئمة التي  -

 الجامعي.
تضمين برامج إعداد طلبة معّلم الصف مقررات كافية في مجال دمج التكنولوجيا في التعليم بما  -

 يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي.
مقرر دمج لنب العملي واعتماده كمادة تدريبّية في الجا تّم تصميمهتبّني البرنامج التدريبي الذي  -

 التكنولوجيا في التعليم.
االستمرار في تقديم البرامج التدريبّية باستخدام أحدث االستراتيجّيات والطرائق التعليمّية إلكساب  -

 طلبة معّلم الصف مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم.
ضرورة نشر ثقافة التعّلم المدمج في العملّية التعليمّية التعّلمّية، وذلك من خالل الندوات  -

 وورش العمل... إلخ.والمحاضرات واللقاءات 
تدريس طلبة معّلم الصف في جميع كليات التربية في الجامعات السورّية مقررات دراسّية  -

 متخّصصة في استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج.
قيام بدراسة في كلية التربية بجامعة دمشق لتحديد االحتياجات التدريبّية الالزمة ألعضاء الهيئة ال -

التدريسّية في مجال توظيف استراتيجّية التعّلم المدمج في أثناء تدريسهم المقررات الجامعّية 
  وتدريبهم عليها.
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 ملخص البحث باللغة العربية
 

  مقدمة:

علــى رأس أولوياتهــا، كونــه يمثّــل حجــر  وتأهيــل المعلّــم إعــدادإلــى جعــل  ةلتربويــالمؤسســات ا ســعت   
وتطــوير مهاراتــه  ة إعــداد المعّلــمعملّيــاالهتمــام ب ألنّ  ،ةعّلمّيــة التة التعليمّيــئيِس للعملّيــك الــر الزاويــة والمحــرّ 

ـــ ـــق باســـتخدام  خاّصـــةً  ســـارعةوالمت التطـــورات المتزايـــدةلضـــمان مواكبـــة ة أصـــبح ضـــرورة حتمّي فيمـــا يتعّل
أّكــدت العديــد مــن المــؤتمرات فــي توصــياتها علــى ضــرورة االهتمــام بإعــداد  إذ، ةالتكنولوجّيــالمســتحدثات 

كمـا خلصــت ، ةالمعلمـين وتـدريبهم علــى اسـتخدام المســتحدثات التكنولوجّيـة فـي العملّيــة التعليمّيـة التعّلمّيــ
علـى  التأكيـدإلـى  م اإللكترونـيتكنولوجيـا التعلـيم والـتعلّ  التي تناولت موضوعوالمؤتمرات  الدراسات معظم

، مـن أجـل مواكبـة لـدى المعّلمـين أهمية تصميم البـرامج التعليمّيـة والتدريبّيـة لتنميـة المهـارات التكنولوجّيـة
التطور السريع في العلوم والمعارف والتقانة، وضرورة اإلعـداد التكنولـوجي للطـّالب المعّلمـين فـي مجـال 

معّلمـــين قبـــل الخدمـــة وفـــي بـــرامج تـــدريب التكنولوجيـــا التعلـــيم والمعلومـــات، ودمـــج التقنيـــات الحديثـــة فـــي 
ومــا رافقهــا مــن  ة التــي يشــهدها عالمنــا المعاصــرة والتكنولوجّيــة والمعلوماتّيــلثــورة العلمّيــلونتيجــة أثنائهــا، 

ط واســتراتيجّيات وطرائــق أنمــاباســتخدام  التعلــيم مطالبــاً  أصــبح ،كافــة تطــورات أثّــرت فــي مجــاالت الحيــاة
ــالتطــوّ  تســتطيع توظيــف حديثــةة تعليمّيــ  العديــد مــن جــأتل ومــن هنــا، ة الحاصــلةة والتكنولوجّيــرات العلمّي

فـي العملّيـة  الحديثـةات العديد مـن االسـتراتيجيّ استخدام ي مختلف الدول إلى تبني ة فالمؤسسات التعليميّ 
 أثبتـتوالتـي ، وفوائـد كثيـرة، نظـرًا لمـا لهـا مـن مّيـزات ة الـتعّلم المـدمجسـتراتيجيمنها او  ،التعليمّية التعّلمّية
ّيــــة ميالتعل ـةعملّيـــال فـــي تهـــاوفاعليّ  تهـــاأهميّ واألجنبيـــة  العربيـــةالمحليـــة و والبحـــوث  دراســـاتالعديـــد مـــن ال

والمـادة  ميالّتعلـ نحـو اّتجاهـاتهم وتحسـين الدراسـي، همتحصيلمهـارات المتعّلـمين و  ىتو ـمس رفعو  ،التعّلمّيـة
  التعليمّية

  مشكلة البحث: -1
تتجّسد مشكلة البحث في السعي إلكساب طلبة معّلم الصف مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم مـن    

بما ينسجم مـع توّجـه وزارة التربيـة فـي الجمهورّيـة العربّيـة السـورّية لتعميـق مشـروع  ،خالل برنامج تدريبي
يــا فــي التعلــيم" الــذي يــدّرس الســيما فــي ظــل افتقــار مقــرر "دمــج التكنولوجدمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم، 

للعديـد مــن المهــارات  -اختصــاص معلّـم الصــف –فــي كليـة التربيــة  بجامعــة دمشـق لطلبـة الســنة الثالثـة 
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، للـتمّكن مـن توظيفـا فـي العملّيـة التعليمّيـة التعّلمّيـة التكنولوجّية الهامة التي يجب إكسابهم أهم تطبيقاتهـا
والمؤتمرات الّتي تّم االشارة لبعضها، مـن حيـث االهتمـام بتمكـين واستجابًة لتوصيات العديد من الندوات 

المعّلمين والطلبة المعّلمين من استخدام المسـتحدثات التكنولوجّيـة فـي العملّيـة التعليمّيـة، وتأكيـد المـؤتمر 
ّلم الـتع اسـتراتيجّيةي ضـرورة تبّنـ) علـى 2008المنعقد فـي البحـرين ( زين للتعّلم اإللكتروني الثاني لمركز

  .الجامعي التعليمتقديم المقررات الدراسّية في  فيوتوظيفها المدمج 
تقنيـات التعلـيم ثانيـة بجامعـة دمشـق، وبحكـم تخصصـه فـي ورغب الباحث كونه معيدًا في كلّيـة التربيـة ال

أن يصمم برنامجًا تدريبّيًا ُيكسب من خالله طلبة معّلم الصـف مهـارات دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيم فـي 
الجانب العملـي للمقـرر، إضـافًة  لديهم في أثناء قيامه بتدريس واضحله من قصور أدائي وء ما تبّين ض

لما أّكدته استبانة االحتياجـات التدريبّيـة التـي بّينـت نتـائج تطبيقهـا علـى طلبـة السـنة الثالثـة معلّـم الّصـف 
  لمعظم مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم بدرجة كبيرة. احتياجاتهمفي كلّية التربية بجامعة دمشق 

  وعليه فإّن مشكلة البحث تكمن في اإلجابة عن السؤال اآلتي:
مهـارات م الصـف طلبـة معّلـ إكسـابم المدمج في ة التعلّ ة برنامج تدريبي قائم على استراتيجيّ ما فاعليّ 

  واتجاهاتهم نحوه؟ التعليمفي دمج التكنولوجيا 

  البحث:أهمية   -2
  :يستمد البحث أهّميته من ناحيتين

 الناحية النظرّية: -2-1
  تعزيز مفهوم دمج التكنولوجيا في التعليم. -2-1-1
ـــــة اســـــتجابةيعـــــّد  -2-1-2 ـــــة المعاصـــــرة، ولتوصـــــيات العديـــــد مـــــن الدراســـــات  حقيقّي للتوجهـــــات العلمّي

 والمؤتمرات ذات الصلة.
الجمهورّيـــــة العربّيـــــة الســـــورّية ومشـــــروعها فـــــي دمـــــج يتّفـــــق مـــــع توّجهـــــات وزارة التربيـــــة فـــــي  -2-1-3

 التكنولوجيا في التعليم.
 الناحية التطبيقّية: -2-2
ــم الصــف مهــارات فــي وبيــان فاعلّيتــه برنــامج تــدريبي تصــميم -2-2-1 أساســية فــي  إكســاب طلبــة معّل

  .دمج التكنولوجيا في التعليم مجال
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جهــة، تســاعد علــى التواصــل بــين المدّرســين والطلبــة مــن  ،جديــدة آلّيــة المســاهمة فــي تقــديم -2-2-2
إلجـراء المزيـد مـن الحـوار والمناقشـة  والطلبة أنفسـهم مـن جهـة أخـرى، خـارج القاعـة الدراسـّية

   والمشاركة والتعبير عن أفكارهم من دون تردد.
اد الطلبـة ئج يمكـن أن تفيـد أصـحاب القـرار فـي تطـوير برنـامج إعـدما قد يترّتب عليه من نتـا -2-2-3

 المعّلمين في مجال تقنيات التعليم.
  البحث: دافأه  -3

  :يهدف البحث الحالي إلى   
ــم  م المــدمجة الــتعلُّ قــائم علــى اســتراتيجيّ ال تــدريبيالبرنــامج الة تعــّرف فاعليــ -1- 3 فــي إكســاب طلبــة معّل

 .ارات دمج التكنولوجيا في التعليمالصف مه
االحتفــاظ  تحقيــق فــي القــائم علــى اســتراتيجّية الــتعلُّم المــدمج التــدريبي تحديــد مــدى قــدرة البرنــامج -2- 3

   مقارنة بالطريقة التقليدّية (االعتيادّية).لدى طلبة معّلم الصف  بالتعّلم
 .نحو البرنامج التدريبي (أفراد المجموعة التجريبية) تعّرف اتجاهات طلبة معلم الصف -3- 3
 دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيمالتــي يمكــن أن تعتــرض التــدريب علــى مهــارات  صــعوباتالتعــّرف  -4- 3

 (أفراد المجموعة التجريبّية)؟ طلبة معّلم الصفمن وجهة نظر  وفق استراتيجّية التعّلم المدمج
فـي  م الصـفطلبـة معلّـتقديم مجموعة من المقترحات (في ضوء نتائج البحث) لتطوير مهـارات  -5- 3

 في التعليم.مجال دمج التكنولوجيا 
  أسئلة البحث:  -4

  :اآلتيةالبحث اإلجابة عن األسئلة  حاولي   
م الصـف طلبـة معلّـ إكسابفي  م المدمجقائم على استراتيجّية التعلُّ التدريبي البرنامج الفاعلية  ما -1- 4

   ؟التعليمدمج التكنولوجيا في  مهارات
 طلبـة معلّـم الصـف حتفاظالمدمج في ااستراتيجّية التعّلم البرنامج التدريبي القائم على  فاعلّيةما  -2- 4

 التقليدّية (االعتيادّية)؟بالتعّلم مقارنة بالطريقة 
 ؟نحو البرنامج التدريبي(أفراد المجموعة التجريبية)  اتجاهات طلبة معلم الصفما  -3- 4
وفـق  دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيمالتـي يمكـن أن تعتـرض التـدريب علـى مهـارات  صـعوباتال ما -4- 4

 (أفراد المجموعة التجريبّية)؟ طلبة معّلم الصفمن وجهة نظر استراتيجّية التعّلم المدمج 
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مهـارات  والتـي مـن شـأنها أن تسـهم فـي تطـويرالمقترحات الالزمـة (فـي ضـوء نتـائج البحـث) ما  -5- 4
 في مجال دمج التكنولوجيا في التعليم. م الصفطلبة معلّ 

  متغيرات البحث:  -5
 :ةالمستقل اتالمتغير  -1- 5

 .في التعليم المتضّمنة فيه دمج التكنولوجيا لمهارات تدريبيال برنامجال -
 .بالنسبة ألفراد المجموعة التجريبّية م المدمجة التعلُّ استراتيجيّ  -
 .بالنسبة ألفراد المجموعة الضابطة )االعتيادّية( التقليدّية الطريقة -

 المتغيرات التابعة: -2- 5
المهـارات التكنولوجّيـة المتضـّمنة فـي البرنـامج التـدريبي (وتقـاس إكساب الطلبة أفـراد عّينـة البحـث  -

المعــّدة لهــذا الغــرض مــن قبــل  التحصــيلّية واألدائّيــة بــدرجات أفــراد عّينــة البحــث علــى االختبــارات
  الباحث).

اّتجاهات الطلبة نحـو البرنـامج التـدريبي (وتقـاس بـدرجات أفـراد المجموعـة التجريبّيـة علـى اسـتبانة  -
  االّتجاهات المعّدة لهذا الغرض من قبل الباحث).

  فرضيات البحث:  -6
  ):0.05اآلتية عند مستوى داللة ( البحث فرضياتتّم اختبار    
ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أفــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــابطة  -1- 6

 دمج التكنولوجيا في الّتعليم.لمهارات  في االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي البعدي
ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -2- 6

 "البحــــث والتصــــّفح عبــــر الخــــاص بالمهــــارة األولــــى فــــي االختبــــار التحصــــيلي المعرفــــي البعــــدي
 ."االنترنت)( الشابكة

ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــأ ق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــاتال يوجــد فــر  -3- 6
 الشـــــابكة "البحـــــث والتصـــــّفح عبـــــر الخـــــاص بالمهـــــارة األولـــــى فـــــي االختبـــــار األدائـــــي البعـــــدي

 ."االنترنت)(
ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -4- 6

 ."البريد اإللكتروني" مهارة الثانيةالخاص بال في االختبار التحصيلي المعرفي البعدي
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ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -5- 6
   ."البريد اإللكتروني"الخاص بالمهارة الثانية  في االختبار األدائي البعدي

ابطة التجريبّيــة والضــفــراد المجمــوعتين ق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -6- 6
 ."رفع الملفات"الخاص بالمهارة الثالثة  في االختبار التحصيلي المعرفي البعدي

ابطة مــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أفــراد المجال يوجــد فــر  -7- 6
 ."رفع الملفات"الخاص بالمهارة الثالثة  في االختبار األدائي البعدي

ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــداللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أ ق ذوال يوجــد فــر  -8- 6
 ."يوتيوبال"الخاص بالمهارة الرابعة  في االختبار التحصيلي المعرفي البعدي

ابطة فــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أال يوجــد فــر  -9- 6
 ."يوتيوبال"الخاص بالمهارة الرابعة  في االختبار األدائي البعدي

ابطة فـراد المجمـوعتين التجريبّيـة والضـق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أال يوجد فر  -10- 6
ــــي البعــــدي ــــار التحصــــيلي المعرف ــــارات "الخــــاص بالمهــــارة الخامســــة  فــــي االختب تصــــميم االختب

   ."اإللكترونية
ابطة فـراد المجمـوعتين التجريبّيـة والضـأق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات ال يوجد فر  -11- 6

 ."تصميم االختبارات اإللكترونية"الخاص بالمهارة الخامسة  في االختبار األدائي البعدي
 التجريبّيـــــة تيندرجـــــات أفـــــراد المجمـــــوع يين متوســـــطال يوجـــــد فـــــروق ذو داللـــــة إحصـــــائية بـــــ -12- 6

دمــج التكنولوجيــا فــي  مؤّجــل لمهــاراتال فــي االختبــار التجميعــي التحصــيلي المعرفــي والضــابطة
 الّتعليم.

 منهج البحث: -7
الحــالي اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي، وذلــك مــن خــالل تحليــل المــادة  اقتضــت طبيعــة البحــث   

التدريبّية "دمج التقانة في التعليم" لتحديـد المهـارات األساسـّية المتضـّمنة فيهـا، وتحليـل المهـارات التـي تـّم 
لمهـارات الـذي اعتمادها للتدريب عليها بناًء على استبانة االحتياجات التدريبّية للطلبة لتحديد المعارف وا

 المــنهجوكــذلك فــي اســتبانة االتجاهــات، كمــا اســتخدم  إكســابها ألفــراد عّينــة البحــث،البحــث إلــى  يهــدف
فــي إكســاب طلبــة معّلــم  م المــدمجة الــتعلُّ اســتراتيجيّ القــائم علــى تــدريبي ال برنــامجالفاعلّيــة  لبيــان التجريبــي

  الصف المهارات التكنولوجّية المتضّمنة فيه.
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  البحث وعينته:مجتمع  -8
كليــة التربيــة ب - م الصــفمعّلــاختصــاص  –شــمل المجتمــع األصــلي للبحــث جميــع طلبــة الســنة الثالثــة   

وذلــك وفقــًا  وطالبــة ) طالبــاً 542لغ عــددهم (ابــوال، م 2015 /2014للعــام الدراســي  فــي جامعــة دمشــق
 –طلبـة السـنة الثالثـة  مـن نـةعياختيـر مـنهم  لبيانات شؤؤن الطالب في كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق، إذ

) 51( بكليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق، بطريقــة قصــدية، بلــغ عــدد أفرادهــا -فمعلّــم الصــاختصــاص 
) طالبــًا وطالبــة، 25بلــغ عــدد أفرادهــا ( تجريبّيــةمجموعــة إلــى مجمــوعتين،  همتــّم تقســيم ،طالبــًا وطالبــة

 ضـابطة واألخـرىاسـتراتيجّية الـتعلُّم المـدمج،  باسـتخدام ُدرِّست المهارات المتضّمنة في البرنامج التدريبي
  ).االعتيادية( التقليدّية الطريقة باستخدام) طالبًا وطالبة، ُدرِّست المحتوى نفسه 26بلغ عدد أفرادها (

تّم استبعاد ثالثة من الطلبة أفراد عّينة البحث بسبب عدم التزامهم بالحضور منـذ الجلسـة األولـى فـي    
بيــق االختبــارات القبلّيــة، مــنهم (طــالبتين مــن أفــراد المجموعــة الضــابطة، وطالــب واحــد مــن أفــراد أثنــاء تط

    ) طالبًا وطالبة ليشّكل هؤالء عّينة التجربة األساسّية.48المجموعة التجريبية)، فبقي (
  حدود البحث: -9

  التزم البحث بالحدود اآلتية:   
دمــج التكنولوجيــا فــي  فــي مجــالاقتصــر البحــث علــى خمــس مهــارات أساســية الحــدود العلميــة:  -9-1

التعلــيم مــن محتــوى المــادة التدريبّيــة "دمــج التقانــة فــي التعلــيم" الُمعــدة مــن قبــل وزارة التربيــة فــي 
الجمهورّية العربّية السورّية وهي: "البحث والتصّفح عبر الشابكة (االنترنت)، البريـد اإللكترونـي، 

 ت، اليوتيوب، تصميم االختبارات اإللكترونّية"رفع الملفا
 .2015/ 2014الحدود الزمانية: العام الدراسي  -2- 9
 جامعة دمشق.في الحدود المكانية: كلية التربية  -3- 9
  عينة من طلبة السنة الثالثة معّلم الصف في كلية التربية بجامعة دمشق. الحدود البشرية: -4- 9

 أدوات البحث: -10
  قام الباحث بتصميم األدوات اآلتية:لتحقيق أهداف البحث    
اســتبانة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لطلبــة معلــم الصــف حــول مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي  -10-1

 التعليم.
 Power) باستخدام برنامج العروض التقديمّية (DVDالمصمم على قرص ( البرنامج التدريبي -10-2

Point (.لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليم 
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 التقويم الخاصة بالبرنامج التدريبي:أدوات  -10-3
 االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤجل.  -10-3-1
   .االختبارات التحصيلية المعرفية القبلية/ البعدية -10-3-2
 االختبارات األدائية القبلية/ البعدية مع بطاقات مالحظة. -10-3-3
  استبانة االتجاهات. -10-3-4

بعنـوان: "الـتعّلم المـدمج فـي  خاصة بـأفراد المجموعـة التجريبّيـة على الفيس بوك مجموعةإنشاء  -10-4
 إكساب طلبة معّلم الصف مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم".

  إجراءات البحث: -11
  :في إعداد بحثه وتطبيقه اآلتية على الخطواتالباحث  اعتمد   
 السابقة المرتبطة بموضوع البحث الحالي.مراجعة األدب التربوي والدراسات والبحوث  -11-1
 مراجعة كتاب "دمج التكنولوجيا في التعليم" المقرر تدريسه لطلبة السنة الثالثة معّلم الصف. -11-2
ــم الّصــف حــول مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي  -11-3 إعــداد اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة لطلبــة معّل

الُمعـّدة مـن قبـل وزارة التربيـة  "فـي التعلـيم التقانـةدمـج عد الرجوع إلى المادة التدريبيـة "الّتعليم، ب
 في الجمهورية العربية السورية وتحديد المهارات األساسية المتضمنة فيها.

التدريبيـة حـول  همحتياجـاتعلى طلبة معّلم الّصف لتحديـد ا توزيع استبانة االحتياجات التدريبية -11-4
 مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم.

ج التصــــميم التعليمــــي للمنظومـــات التدريبيــــة والتعليميـــة الختيــــار النمــــوذج دراســـة بعــــض نمـــاذ -11-5
المالئم لتصميم منظومة التدريب الالزمة للبحث الحالي، وقد تّم اختيـار نمـوذج (عبـد اللطيـف 

 ).2002، الجزار
 .أدوات التقويم الخاصة به بناء البرنامج التدريبي مع -11-6
 .م الخاصة بهمع أدوات التقويتحكيم البرنامج التدريبي  -11-7
عـــد الحصـــول علـــى الموافقـــة إجـــراء التجربـــة االســـتطالعية فـــي كليـــة التربيـــة بجامعـــة دمشـــق ب -11-8

 .الرسمّية
ـــة األساســـية -11-9 ـــة الرســـمّية مـــن الجهـــة المعنّيـــة  للبحـــث إجـــراء التجرب ـــى الموافق بعـــد الحصـــول عل

وفــق  ،بتطبيــق البحــث (كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق) وموافقــة األســتاذ المشــرف علــى التطبيــق
 الخطوات اآلتية:
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كليـة التربيـة فـي  –اختصـاص معلّـم الصـف  –اختيار عّينة البحث من طلبـة السـنة الثالثـة  -11-9-1
  .تجريبّية، والثانية ضابطة األولىجامعة دمشق، وقد تأّلفت العّينة من مجموعتين ب

  االستعداد لتطبيق تجربة البحث. -11-9-2
ــة علــى بــار التجميعــي تتطبيــق االخ -11-9-3 ــة القبلّي التحصــيلي المعرفــي القبلــي، واالختبــارات األدائّي

  .أفراد المجموعتين التجريبّية والضابطة لتعّرف مدى التكافؤ بينهما
علـى  الخاصة بكل مهارة قبل البـدء بتدريسـها تطبيق االختبارات التحصيلية المعرفية القبلّية -11-9-4

  الضابطة.التجريبّية و أفراد المجموعتين 
تـــدريس أفـــراد المجموعـــة التجريبّيـــة مـــن قبـــل الباحـــث نفســـه، باســـتخدام اســـتراتيجّية الـــتعّلم  -11-9-5

  المدمج.
تــدريس أفــراد المجموعــة الضــابطة مــن قبــل المــدّرس المكّلــف بتــدريس بعــض زمــر الجانــب  -11-9-6

  التعليم وفق الطريقة التقليدّية (االعتيادّية).في دمج التكنولوجيا  لمقررالعملي 
تطبيق االختبارات التحصيلية المعرفيـة البعديـة، واالختبـارات األدائيـة البعديـة الخاصـة بكـل  -11-9-7

  مهارة عند االنتهاء من تدريسها على أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبّية.
تطبيــق االختبــار التجميعــي التحصــيلي المعرفــي/ البعــدي، بعــد االنتهــاء مــن تــدريس جميــع  -11-9-8

  المهارات على أفراد المجموعتين التجريبّية والضابطة .
ـــة لتعـــرف اتجاهـــاتهم نحـــو  -11-9-9 ـــأفراد المجموعـــة التجريبّي تطبيـــق اســـتبانة االتجاهـــات الخاصـــة ب

  البرنامج التدريبي.
تطبيق االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي المؤّجل لتعـّرف مـدى احتفـاظ المجمـوعتين  -11-9-10

) يومـــــــًا مـــــــن تطبيـــــــق االختبـــــــار التجميعـــــــي التحصـــــــيلي 18بالمعـــــــارف بعـــــــد مـــــــرور (
  المعرفي/البعدي.

القيــــام بالمعالجــــات اإلحصــــائّية المناســــبة، وتحليــــل المعطيــــات التــــي تــــّم التوّصــــل إليهــــا،  -11-9-11
وتقــديم المقترحــات وتفســيرها  عــن أســئلة البحــث، والتحقــق مــن صــدق فرضــياته،لإلجابــة 

 .المالئمة في ضوء نتائج البحث

 نتائج البحث: -12
  :مجموعة من النتائج أهّمها إلى البحث توّصل   
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فاعلّيــة البرنــامج التــدريبي القــائم علــى اســتراتيجّية الــتعّلم المــدمج فــي إكســاب الطلبــة للجــانبين   -12-1
 التحصيلي المعرفي واألدائي لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليم.

أفــراد المجموعــة فاعلّيــة البرنــامج التــدريبي القــائم علــى اســتراتيجّية الــتعّلم المــدمج فــي احتفــاظ   -12-2
معلومات، وبقاء أثر التعّلم بصورة أفضل منه لدى أفراد المجموعـة الضـابطة التـي بال التجريبّية

  ُدرست بالطريقة التقليدّية (االعتيادّية).
، فقــد ســّجل المجموعــة التجريبّيــة نحــو البرنــامج التــدريبي أفــرادوجــود اّتجاهــات إيجابّيــة لــدى   -12-3

 .وكذلك في مختلف المجاور الفرعّية الطلبة اّتجاهات إيجابّية مرتفعة نحو بنود المقياس ككل،
ــــاء التــــدريب  -12-4 ــــة البحــــث أثن ــــة مجموعــــة مــــن الصــــعوبات واجهــــت عّين ــــى مهــــارات دمــــج  ثّم عل

التكنولوجيا في التعليم وفق استراتيجّية التعّلم المـدمج، وتتجلـى أهـم هـذه الصـعوبات مـن وجهـة 
(التهوية، األثـاث، اتصـال عدم مالئمة المخبر للتدريب من حيث نظر طلبة معّلم الصف في: 

الحواسيب بشبكة انترنت)، انقطاع التيـار الكهربـائي لسـاعات طويلـة خـالل اليـوم الواحـد، عـدم 
    وجود خدمة االنترنت السريع في المنازل، عدم وجود حواسيب خاصة بالطلبة في المنازل.

ّيـة والضــابطة فـرق ذو داللــة إحصـائية بـين متوســطي درجـات أفـراد المجمــوعتين التجريب وجـود  -12-5
، لمهـــارات دمـــج التكنولوجيـــا فـــي الّتعلـــيم فـــي االختبـــار التجميعـــي التحصـــيلي المعرفـــي البعـــدي

 لصالح أفراد المجموعة التجريبّية.
فـرق ذو داللــة إحصـائية بـين متوســطي درجـات أفـراد المجمــوعتين التجريبّيـة والضــابطة  وجـود  -12-6

، لمهـــارات دمـــج التكنولوجيـــا فـــي الّتعلـــيمالمؤّجـــل فـــي االختبـــار التجميعـــي التحصـــيلي المعرفـــي 
  لصالح أفراد المجموعة التجريبّية.

فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أفــراد المجمــوعتين التجريبّيــة والضــابطة وجــود   -12-7
، لصـالح أفـراد لمهارات دمـج التكنولوجيـا فـي الّتعلـيمة البعديّ  ةالمعرفيّ  ةالتحصيليّ  اتفي االختبار 
 جريبّية.المجموعة الت

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبّية والضابطة فـي وجود  -12-8
ـــة اتاالختبـــار  ـــ األدائّي ، لصـــالح أفـــراد المجموعـــة لمهـــارات دمـــج التكنولوجيـــا فـــي الّتعلـــيمة البعدّي

 التجريبّية.
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 مقترحات البحث: -13
  ها:إلى مجموعة من المقترحات أهم الباحث في ضوء نتائج البحثتوّصل    

استراتيجّية التعّلم المدمج في تدريب طلبة معّلم الصف على مهارات دمج التكنولوجيا في اعتماد  -
 التعليم.

 توظيف استراتيجّية التعّلم المدمج في تقديم المقررات الدراسّية الجامعّية.  -
استراتيجّية التعّلم المدمج في التعليم توفير البيئة التعليمّية المالئمة التي تمّكن من توظيف  -

 الجامعي.
تضمين برامج إعداد طلبة معّلم الصف مقررات كافية في مجال دمج التكنولوجيا في التعليم بما  -

 يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي.
ر دمج مقر ل ادة تدريبّية في الجانب العملي واعتماده كم تّم تصميمهتبّني البرنامج التدريبي الذي  -

 التكنولوجيا في التعليم.
االستمرار في تقديم البرامج التدريبّية باستخدام أحدث االستراتيجّيات والطرائق التعليمّية إلكساب  -

 طلبة معّلم الصف مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم.
ندوات ضرورة نشر ثقافة التعّلم المدمج في العملّية التعليمّية التعّلمّية، وذلك من خالل ال -

 والمحاضرات واللقاءات وورش العمل... إلخ.
تدريس طلبة معّلم الصف في جميع كليات التربية في الجامعات السورّية مقررات دراسّية  -

 متخّصصة في استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج.
اء الهيئة القيام بدراسة في كلية التربية بجامعة دمشق لتحديد االحتياجات التدريبّية الالزمة ألعض -

التدريسّية في مجال توظيف استراتيجّية التعّلم المدمج في أثناء تدريسهم المقررات الجامعّية 
  وتدريبهم عليها.
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  أوالً: المراجع العربّية:

). عمـــــان: 1غ) (ط-(ح موســـــوعة التـــــدريس الجـــــزء الثالـــــث). 2004إبـــــراهيم ، مجـــــدي عزيـــــز.( -
  دار المسيرة.

. القـــــاهرة: دار لوم النفســـــية والتربويـــــةـمنـــــاهج البحـــــث فـــــي العـــــ ).2004.(أبـــــو عـــــالم، رجـــــاء -
  النشر للجامعات.

  . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.تقويم التعّلم). 2005.(أبو عالم، رجاء -
المزيج على تحصيل طلبة التربية في  أثر استخدام استراتيجية التعلم .)2008(.أبو موسى، مفيد -

، مجلة البحث الجامعة العربية المفتوحة في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب واتجاهاتهم نحوها
  على الرابط: 4/12/2014). تم استرجاعه بتاريخ 8(2 اإلجرائي في التربية، 

http://elearn.aou.edu.jo/website/act...rticel%201.doc  
 المزيج قائم التعلم تدريبي برنامج أثر). 2010.(الصوص، سمير عبد السالم أبو موسى، مفيد؛ -

بحث مقّدم للمؤتمر الدولي التعليمية،  المتعددة الوسائط وانتاج تصميم على المعلمين قدرة في
  ، مسقط، عمان.2010ديسمبر  8-  6األول للجمعية العمانية لتقنيات التعليم المنعقد في الفترة

 على الكيمياء تدريس في المدمج التعلم استخدام أثر). 2010محّمد.( محمود آمال أحمد، -
. مجلة التربية العلمية. الثانوية المرحلة طالب لدى التعّلم أثر وبقاء نحوه التحصيل، واالتجاه

  ).3(14المجلد 
. القاهرة: والجودة ). التعلم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف2009اسماعيل، الغريب زاهر.( -

  عالم الكتب.
صالح بن مبارك  .. (ترجمةالماضي والحاضر والمستقبل التعليمتكنولوجيا ). 2004ي.(غلين، جار أ -

  .الدباسي وبدر بن عبد اهللا الصالح).المملكة العربية السعودية: جامعة الملك سعود
فعالية برنامج الوسائط الفائقة في تنمية مهارات  .)2008(.البسيوني، محمد، الشرقاوي، مصطفى -

  ).3(18الّتعليم، ، مجلة تكنولوجيا العروض التقديمّية لدى طالب كّلية التربية واتجاهاتهم نحوه
والمهارات  الممزوج اإللكترونيّ  الّتعّلم الستراتيجية مقترحٌ  نموذج). 2008محّمد.( حمدي البيطار، -

في  استخدامه ومعوقات أسيوط بجامعة الّتربية بكّلّية الّتدريس هيئة أعضاء لدى لتوظيفه الّالزمة
  .)1(18الّتعليم.  لتكنولوجيا المصرّية مجلة تكنولوجيا التعليم. الجمعّيةالجامعّي.  الّتدريس
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، اإلطار االسترشادي لمعايير أداء المعّلم العربي: سياسات وبرامج). 2009.(جامعة الدول العربّية -
  األمانة العامة: إدارة التربية والّتعليم والبحث العلمي، المكتب اإلقليمي األردن.

. سوريا: علم العصري في التربية وطرق التدريسدليل الم). 2008.(الجقندي، عبد السالم عبد اهللا -
  دار قتيبة.

. بحث مقدم تطويره)-خطوات إعداده-عناصره-(مفهومه المنهج ).2012الجندي، أروى السعيد.( -
  إلى جامعة بنها. كلية التربية.

). التعّلم المدمج. مجلة التعّلم اإللكتروني. جامعة 2010حسن، اسماعيل محمد اسماعيل.( -
  ).11( 5رة المنصو 

أثر استخدام نظام التعّلم الشخصي على تحصيل الطلبة في مادة ). 2011.(حسن، سحر أكرم -
  م على الرابط:6/7/2014، تم استرجاعه بتاريخ االحصاء

http://www.fte.edu.iq/edar2010.htm                                                     
  .عمان: دار المسيرة.)3تصميم التعليم نظرية وممارسة ط (). 2005.(الحيلة، محمد محمود -
  .والعلوم للّنشر شعاع سوريا:استراتيجيات الّتعّلم االلكتروني. ). 2005بدر.( الخان، -
  ).162العدد (. مجلة المعرفة. تحديات متجددة للمدارس). 2008.(لخبتي، عليا -
  األردن عمان، ، 43المعلم رسالة ،المناهج حوسبة). 2005قاسم.( الخطيب، -
  . عمان: دار جهينة.المرشد في التدريس). 2002.(خلف اهللا، سليمان -
  ). عمليات تكنولوجيا التعليم. القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع.2003خميس، محمد عطية.( -
فاعلية برنامج تدريبي في تقنيات التعليم لمعلمي مرحلة التعليم األساسي ). 2005.(ديب، أوصاف -

  رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية، جامعة دمشق: دمشق. في ضوء احتياجاتهم
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المدمج في تدريس مادة  ).2011.(الديروشي، عبد المهيمن -

  ر منشورة. كلية التربية، جامعة دمشق: دمشق.رسالة دكتوراه غي الجغرافية
  .عمان.)1ط ( واالنترنت الحاسوب المعاصر التعليم تكنولوجيا ).2006مشعان.( هادي ربيع، -
تكنولوجيا التعليم النظرية والتطبيق ). 2011الرنتيسي، محمود محمد درويش؛ وعقل، مجدي.( -

  غزة: مكتبة آفاق. ).1( العملي ط
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فاعلية برنامج مقترح لتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم قائم ). 2004.(يالزق، عصام شوق -
  رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية، جامعة المنوفية: مصر. على نظرية روجرز

، القاهرة: عالم استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم). 2003.(زيتون، حسن -
  الكتب.

 - القضايا-التعليم االلكتروني/المفهوم [رؤية جديدة في التعليم). 2005حسين.( حسن زيتون، -
  .للّتربية الّصولتّية الّدار . الّرياض:]التقيّيم -التطبيق

ط  الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، المفهومات والممارسات). 2007.(زيتون، حسن حسين -
  .للّتربية الّصولتّية الّدار الّرياض: .)1(

  . دمشق: سورية.كفايات التعّلم الذاتي ومهاراته). 2008.(والعبد اهللا، فواز زيتون، عدنان؛ -
  الرياض: مكتبة الرشد.تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني. ). 2004سالم، أحمد.( -
الرياض:  .)1( منظومة تكنولوجيا التعليم ط). 2003.(وسرايا، عادل السيد سالم، أحمد محمد؛ -

  مكتبة الرشد.
المجلة التربوية  .اإللكترونيّ  للّتعّلم الّطبيعيّ  الّتطّور/الخليط الّتعليم). 2005.(علي حسن سالمة، -

  .)22(العددسوها.  بجامعة
. عمان: دار اليازوري العلمية االتصال وتكنولوجيا التعليم). 2006.(سالمة، عبد الحافظ محمد -

  للنشر والتوزيع.
، دمج تقنية المعلومات بالتعليم من خالل التقنيات الحديثة). 2005سليمان، هند عبد القادر.( -

  المؤتمر العربي حول التعليم العالي وسوق العمل، كلية العلوم واآلداب، جامعة المرقب.
لدى  العلم عملّيات وتنمية الّتحصيل على المدمج الّتعليم فاعلّية). 2008أحمد.( سعاد شاهين، -

  ).  38( طنطا. . مجلة كلية التربية بجامعةنحوه واّتجاهاتهم االبتدائّية المرحلة تالميذ
استخدام بعض استراتيجيات التفاعل ). 2009.(جمال مصطفى؛ وعبد الرزاق، السعيدالشرقاوي،  -

بكلية اإللكتروني في تنمية مهارات التفاعل مع الجيل الثاني للويب لدى طالب الدراسات العليا 
. ورقة عمل مقّدمة إلى المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم التربية

 29-28بعنوان "تكنولوجيا الّتعليم اإللكتروني بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" في الفترة 
  .2009أكتوبر
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 منتدىBlended Learning. الّتعّلم المتمازج(المدمج)). 2011.(محمود نايف الّشطرات، -
  على الرابط: 2014/ 9/11ّم استرجاعه بتاريخ ت ،]متنّوعةٌ  تربوّيةٌ  مواضيعُ [

www.inteltao.gov.jo/forum/viewtopic.php?f=9&t  
  تقنيات التعليم. االردن: دار الفكر.). مقدمة في 2008شمى، نادر؛ إسماعيل، سامح.( -
أثر استخدام التعّلم المتمازج في تدريس مادة الجغرافيا على تحصيل ). 2007.(الشمري، محمد -

رسالة دكتوراه غير  طالب الصف الثالث المتوسط في محافظة حفر الباطن واتجاهاتهم نحوه
  منشورة. الجامعة األردنية: عمان.

الوسائط  المتعّدد اإللكترونيّ  الّتعليم[ العاليّ  الّتعليم في الحديثة األنماط). 2007.(قسطنديّ  شوملّي، -
داب في الجامعات األعضاء في اتحاد المؤتمر السادس لعمداء كليات اآل]. المتمازج الّتعليم أو

- 21"ضمان جودة التعليم واالعتماد األكاديمي" المنعقد في الفترة  الجامعات العربية، ندوة:
22/4/2007.  

). 2005.(وعبد المجيد، بثينة أحمد الشيخ، تاج السر عبد اهللا؛ وعبد الرحمن، نائل محمد عبد؛ -
  . الرياض: مكتبة الرشد.)2القياس والتقويم التربوي ط (

). مدخل دمج تقنية المعلومات في التعليم للتربية اإلعالمية: إطار 2007الصالح، بدر بن عبد اهللا.( -
- 4تعليم العام السعودي، المؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية المنعقد في الفترة مقترح لل

  ، الرياض.7/3/2007
  . الكويت: دار الكتاب الحديث.القياس والتقويم في التربية والتعليم). 2002.(الصراف، قاسم علي -
. التعليم والمعلومات تكنولوجيا). 2012صيام، محمد وحيد؛ والعبد اهللا، فواز؛ وديب، أوصاف.( -

  دمشق: منشورات جامعة دمشق.
. ورقة فاعلية المناهج الدراسية المطورة وقدرتها على تحقيق أهدافها). 2010.(الطيب، مصطفى -

  .2010إبريل  8-7علمية قدمت في مؤتمر التربية في عالم متغير المنعقد في الفترة 
االستقصائية في اكتساب التالميذ المفاهيم فاعلية الطريقة ). 2009.(العاتكي، سندس ماجد -

  رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة دمشق: دمشق. االجتماعية
التعّلم متعدد المداخل: استراتيجّية جديدة الستخدام تكنولوجيا ). 2007.(عبد الباسط، حسين -

الدولي األول الستخدام تكنولوجيا . بحث مقّدم إلى المؤتمر المعلومات في الّتعليم ما قبل الجامعي
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. تّم 2007إبريل  24- 23المعلومات واالتصاالت لتطوير التعليم ما قبل الجامعي المنعقد في الفترة 
  على الرابط:   9/5/2014استرجاعه بتاريخ 

http://coe.sdsu.edu/eet/articles/blendedlearning                            
. القاهرة: دار تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث اإلعالم والرأي العام). 2003.(العبد، عاطف -

  النشر للجامعات.
الجودة الشاملة في إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم واإلعالم في ). 2003عبد الحميد، محمد.( -

المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية التربية في جامعة حلوان المنعقد في الفترة  ،المؤسسات التعليمية
  .13/3/2003-12 من

أثر استخدام كل من التعلم ). 2007.(لباتع؛ والسيد، السيد عبد الموليعبد العاطي، حسن ا -
لدبلوم اإللكتروني والتعلم المدمج في تنمية مهارات وٕانتاج مواقع الويب التعليمية لدي طالب ا

. ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الثالث المهنية واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا التعلم اإللكتروني
للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية باالشتراك مع معهد الدراسات التربوية في جامعة القاهرة المنعقد 

  الرابط:   على 18/12/2013. تّم استرجاعه بتاريخ 2007سبتمبر  6- 5في الفترة من 
                                        u.sa. / http://www.elearning.ed 

 -المدمج(نمطي التدريب  أثر اختالف). 2010.(المخيني، محمد راشد عبد العاطي، حسن الباتع؛ -
 بسلطنة التعليم األساسي مدارس معلمي لدى الحاسوب استخدام مهارات بعض تنمية في) التقليدي
  بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي األول لتقنيات التعليم العالي. سلطنة ُعمان. .عمان

تدريس  في الممزوج اإللكترونيّ  للّتعّلم مقترحة استراتيجّيةٌ ). 2009محّمد.( ممدوح المجيد، عبد -
طّالب  لدى العلوم دراسة نحو واالّتجاه العلميّ  االستقصاء مهارات بعض تنمية في وفاعلّيتها العلوم
وطرق  للمناهج المصرّية الجمعّية مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريساإلعدادّية.  المرحلة

 ). 151(العددالتدريس. 
فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهارات صيانة أجهزة الحاسوب ). 2010.(العجرمي، سامح جميل -

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  ،لدى طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى واتجاهاتهم نحوه
  ).2(21التربوية والنفسية، 

  . القاهرة: دار الفكر العربي.تكنولوجيا التعليم اإللكتروني ).2008.(عزمي، نبيل -
  ). عمان: دار صفاء.1(ط االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال). 2008عطية، محسن علة.( -
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. بيروت: دار )1ط ( للمعلمات في أساليب التقويم الحديثة دورة تدريبية). 2007.(عقل، أنور -
  النهضة.

عّمان: دار الفكر للنشر  االختبارات والمقاييس التربوية والتعليمية). 2006.(عالم، صالح الدين -
  والتوزيع.

. عمان: دار )2ط ( القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية). 2007.(عالم، صالح الدين -
  يرة للنشر والطباعة والتوزيع.المس

فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات تكنولوجيا المعلومات ). 2007عمار، حلمي أبو الفتوح .( -
. المؤتمر الدولي األول الستخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الطالب/ المعلمين بكلية التربية

  .2007أبريل  24-22منعقد في الفترة واالتصاالت لتطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر ال
فاعلية التعّلم المدمج في إكساب مهارات وحدة االنترنت في برنامج الّتعليم ). 2012.(العنزي، نايف -

رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية،  للمستقبل لمعلمي المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوه
  ة.جامعة أم القرى: المملكة العربية السعودي

عمان: دار  .)1( ط الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية ).2004.(عيادات، يوسف أحمد -
  المسيرة.

فاعلية التعلم المدمج والدافعية نحو المعرفة في تنمية ). 2010عياد، فؤاد؛ وصالحة، ياسر.( -
. مجلة بجامعة األقصىمهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة وٕانتاجها لدى طلبة قسم التكنولوجيا 

  ).2(7الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. المجلد 
). 1ط( دمج التقنيات في التعليم إعداد المعلم تقنيًا لأللفية الثالثة). 2004.(الغزو، إيمان محمد -

  دبي: دار القلم.
العروض  وحدة مهارات إكساب في المدمج الّتعّلم فاعلّية). 2010(.مشرف عليّ  خديجة ،الغامدي -

رسالة ماجستير غير  الّرياض بمدينة الثّانويّ  الثّاني الّصفّ  لطالبات (Power Point) الّتقديمّية
   الّرياض. سعود: الملك جامعة الّتربية. كّلّية منشورة.

تطوير  مهارات إكساب في المختلط اإللكترونيّ  الّتعّلم فاعلّية). 2009.(علي دياب حسن غانم، -
أطروحة دكتوراه غير  الّنوعّية الّتربية بكّلّية الّتعليم تكنولوجيا لطّالب المتعّددة الوسائط برامج

  .القاهرة القاهرة: جامعة الّتربوية، والبحوث الّدراسات معهد منشورة.
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  . مكتبة الرشد: الرياض.وسائل وتقنيات التعليم). 2007.(فتح اهللا، مندور عبد السالم -
التفكير  -الوسائط المتعددة -التصميم التعليمي -التعلم المدمج). 2011.(إبراهيم الفقي، عبد اهللا -

  مصر: دار الثقافة للنشر والتوزيع. .االبتكاري
 الجامعّي لدى الّتعليم في المزيج الّتعّلم استخدام تحّديات). 2010الواحد.( عبد حامد نجوان القّبانّي، -

لمؤتمر الدولي األول لبحث مقدم  .اإلسكندرّية جامعة بكّلّيات ومعاونيهم الّتدريس هيئة أعضاء
 ..2010ديسمبر  8- 6في الفترة من  . سلطنة عمان،مسقطللجمعية العمانية لتقنيات التعليم. 

 أهداف مقرر تحقيق في المدمج للتعّلم مقترحة استراتيجّية فاعلية). 2007مصطفى.( وفاء كفافي، -
بجامعة  التربية في العامة الدبلوم طالب االستقاللي لدى التعّلم وتنمية الّرياضيات تدريس طرق
  ).5(17التربية.  لتكنولوجيا العربية . مجلة تكنولوجيا التربية الجمعيةالقاهرة

 .الجودة الشاملة في التعليم االلكتروني). 2011إسحاق.( اهللا عبد وعّطار، محّمد؛ إحسان كنسارة، -
 المتطّور. لإلعالم بهادر المكّرمة: مؤسسة مّكة

 /المصريّ  الجامعيّ  الّتعليم لتطوير تعليمّيةٍ  كصيغةٍ  المدمج الّتعليم). 2008حسن.( وفاء مرسي، -
   ).2مجلة رابطة التربية الحديثة. ( .الّدول بعض خبرات ضوء في تطبيقه ومتطّلبات فلسفته

  . بيروت: دار النفائس.)2ط ( خصائص العربّية وطرائق تدريسها). 2008.(معروف، نايف محمود -
  . دمشق: منشورات جامعة دمشق.القياس النفسي). 2006.(ميخائيل، امطانيوس -
  . القياس والتقويم في التربية الحديثة. دمشق: منشورات جامعة دمشق.)2009( .ميخائيل، امطانيوس -
، القاهرة، "المدرسة اإللكترونية"المؤتمر العلمي الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان:  -

  .2001أكتوبر  31-29في الفترة 
، "تكنولوجيا التعليم اإللكتروني"المؤتمر العلمي العاشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان:  -

  .2005يوليو  5- 3القاهرة، في الفترة 
لتعلم اإللكتروني وجودة التعليم والتدريب "االمؤتمر الدولي الثاني لمركز زين للتعلم اإللكتروني بعنوان  -

. تّم استرجاعه 2008إبريل  30-28في الفترة البحرين،  "، : ضمان الجودة .. ضمان المخرجات
  http://www.econf.uob.edu على الرابط:   9/2/2014بتاريخ 

"تكامل التربية والعلوم واآلداب في المؤتمر العلمي األول في كلية التربية جامعة جنوب الوادي بعنوان  -
 .2008فبراير   24-23في الفترة إعداد معّلم القرن الحادي والعشرين، 
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ندوة حول مؤسسات إعداد المعلم في ظل المتغيرات الجديدة وبرامج ).  2006ناصر، يونس.(  -
  . طرابلس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.لمين في أثناء العملتدريب المع

 صيانة مهارات إلكساب المدمج التعليم على قائم برنامج تصميم). 2008.(هداية، رشا حمدي -
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة التربية  كليه طالب لدى األجهزة التعليمية
  المنصورة، مصر.

، عمان: دار المدخل إلى علم النفس االجتماعي). 2004.(ومحمد، محمد جاسم ولي، باسم محمد؛ -
  الثقافة للنشر والتوزيع.

طّالب  تحصيل في) الخليط(المتمازج الّتعليم استخدام أثر). 2010الخالق.( عبد يحيى يوسف، -
  ).75( 31 مجلة القراءة والمعرفة. نحوه. واّتجاهاتهم الفقه ماّدة في الثّانوية المرحلة

. )1ط( الدليل اإلرشادي إلدخال وتطوير التربية التكنولوجية في التعليم العام). 2002اليونسكو.( -
  بيروت: مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية.
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    المالحق 
  

  

 .للبرنامج التدريبي وأدوات البحث أسماء السادة المحكمين -1

دى -2 ة ل ات التدريبي تبانة االحتياج م الصف  اس ة معل ي طلب ة ف ة التربي ة بكلي جامع

 التعليم.دمشق حول مھارات دمج التكنولوجيا في 

 األھداف التعليميّة التعلّميّة للبرنامج التدريبي ومستوى كل منھا. -3

 االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤّجل. -4

امج  -5 ارة للبرن ل مھ ة بك ة الخاص ة/ البعديّ ة القبليّ يليّة المعرفيّ ارات التحص االختب

 التدريبي.

 يّة الخاصة بكل مھارة للبرنامج التدريبي.االختبارات األدائيّة القبليّة/ البعد -6

 بطاقات مالحظة االختبارات األدائيّة. -7

امج  -8 استبانة اتجاھات طلبة معلّم الصف في كلية التربية بجامعة دمشق نحو البرن

 التدريبي.

 التحصيليّة المعرفيّة. سلّم تصحيح االختبارات -9

 شاشات من البرنامج التدريبي. - 10

 ." "Face bookبتطبيق تجربة البحث على الـلقطات من المجموعة الخاصة  - 11
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  ) 1الملحق (

   للبرنامج التدريبي وأدوات البحث أسماء السادة المحكمين

  الصفة العلمّية  المحّكم الرقم

  

  مجال التحكيم
  

  
استبانة 

االحتياجات 
  التدريبّية

  
األھداف 
التعليمّية 
  التعلّمّية

  

االختبارات 
  التحصيلّية

  

االختبارات 
األدائّية مع 

بطاقات 
  المالحظة

  

البرنامج 
  التدريبي

استبانة 
االتجاھات 

نحو البرنامج 
  التدريبي

  أ.د سام عّمار  1
األستاذ في قسم المناھج وطرائق 
التدريس بكلية التربية في جامعة 

  دمشق
 X          

أ.د محمد وحيد   2
  صيام

األستاذ في قسم المناھج وطرائق 
التربية في جامعة التدريس بكلية 

  دمشق
  X  X X  X x  

  أ.د جمال سليمان  3
األستاذ في قسم المناھج وطرائق 
التدريس بكلية التربية في جامعة 

  دمشق
  X  X  X  X  x  

  أ.د أحمد الدبسي  4
األستاذ في قسم المناھج وطرائق 
التدريس بكلية التربية في جامعة 

  دمشق
  X  X  X  X  ×  

  أ.د جمعة ابراھيم  5
قسم المناھج وطرائق األستاذ في 

التدريس بكلية التربية في جامعة 
  دمشق

  X  X  X      

 د. رانيا صاصيال  6
في قسم المناھج  المساعد األستاذ

وطرائق التدريس بكلية التربية في 
  جامعة دمشق

  X          

  أ.د آصف يوسف  7
األستاذ المساعد في قسم المناھج 

وطرائق التدريس بكلية التربية في 
  جامعة دمشق

  ×       x  

 أ.د. أوصاف ديب  8
في قسم المناھج  المساعد األستاذ

كلية التربية في وطرائق التدريس ب
جامعة دمشق

  X  ×  ×  ×  x  

 د. رنا قوشحة  9
المدرس في قسم القياس والتقويم 
التربوي والنفسي بكلية التربية في 

  جامعة دمشق
  X  ×  ×  ×  ×  

  د. سعدة ساري  10
المدرس في قسم المناھج وطرائق 
التدريس بكلية التربية في جامعة 

  دمشق
  X          

د. الياس أبو   11
  يونس

المدرس في قسم المناھج وطرائق 
التدريس بكلية التربية في جامعة 

  دمشق
X X  X X  X x  

  م. ماھر عالوي  12
عضو ھيئة فنّية في قسم المناھج 
  وطرائق التدريس بجامعة دمشق

×      ×  ×    

  أ. ريمة شعيب  13
األولى للمعلوماتّية في وزارة ھة الموج

  التربية بالجمھورية العربية السورية
X X  X X  X   

  أ.جمال أبو سمرة  14
للغة العربية في وزارة  الموجه األول

  التربية بالجمھورية العربية السورية
× X  X  X  X    

 مصطفى الحسون  15
للغة العربية في وزارة  الموجه األّول

  التربية بالجمھورية العربية السورية
  X  X  X  X    
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  )2الملحق (

جامعة دمشق حول مهارات بكلية التربية في طلبة معلم الصف  استبانة االحتياجات التدريبية لدى 
  دمج التكنولوجيا في التعليم.

    ) دقيقة37الزمن (                                                          عزيزي الطالب/ الطالبة:    

  تحية طيبة، وبعد..............

ــتعلم المــدمج فــي ( يقــوم الباحــث بــإجراء دراســة بعنــوان:     ــائم علــى اســتراتيجية ال ــدريبي ق ــامج ت ــة برن فاعلي
، وسـيقوم الباحـث بتصـميم )إكساب طلبة معلم الصـف مهـارات دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيم واتجاهـاتهم نحـوه

برنامج تدريبي قائم على اسـتراتيجّية الـتعّلم المـدمج لتـدريب طلبـة معلّـم الصـف علـى مهـارات أساسـّية فـي مجـال 
                                                                                                دمج التكنولوجيا في التعليم. 

فمـا هـي مهـارات دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيم التـي تعّبـر وكونك أكثر قدرة على تحديـد احتياجاتـك التدريبيـة،    
  عن حاجتك؟

لمهــــارات، واألداءات، اتوظيــــف اســــتخدام و عمليــــة  علمــــًا أّن دمــــج التكنولوجيــــا فــــي التعلــــيم يعــــّرف بأّنــــه:   
ــة التعّلميــة، بهــدف رفــع مســتوى هــذه العمليــة والتطبيقــات التكنولوجيــة بشــكل مــنّظم وهــادف فــي الع مليــة التعليمّي

                                                                                                  .واالرتقاء بها نحو األفضل

  يمكنك طرح أي تساؤل عن أي فكرة غامضة للباحث. عزيزي الطالب/ الطالبة:   

  

  الرقم

  

  مهارات دمج التكنولوجيا بالتعليم
  درجة احتياج المهارة

  ضعيفة  متوسطة  عالية
  

المبادئ األولّية للحاسوب (نظام التشغيل، النوافذ، المجلدات،   1
  .إيقاف التشغيل)

      

        .wordاستخدام برنامج معالجة النصوص   2
     .Excelاستخدام برنامج الجداول اإللكترونية   3
        .power pointاستخدام برنامج العروض التقدمية   4
        ."االنترنت"الشابكة  البحث والتصفح عبر  5
        البريد اإللكتروني. استخدام  6
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        التعامل مع المجموعة البريدية.  7
        .Googleفي  برنامج المحادثة استخدام  8
        .الملفاترفع   9
     .(Facebook)استخدام مواقع التواصل االجتماعي   10
     .YouTube)( يوتيوبالـاستخدام   11
     .)Photo shopبرنامج معالجة الصور(التعامل مع   12
     .publisher تصميم المطبوعات وطباعتها بواسطة برنامج  13
        إنشاء وتحرير مقاطع الفيديو.  14
        االختبارات اإللكترونّية.تصميم   15
        .تصميم الكتب اإللكترونّية  16
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  )3الملحق (

  األهداف التعليمّية التعّلمّية للبرنامج التدريبي ومستوى كل منها  

 مهارة البحث والتصفح عبر الشابكة (االنترنت): -1
  األهداف التعليمّية التعّلمّية:

  

  الرقم
االنتهاء من دراسة مهارة البحث والتصفح يتوقع من الطالب بعد 

  عبر الشابكة (االنترنت) أن يكون قادرًا على:
األهداف   األهداف المعرفّية

  تحليل  فهم  تذكر  المهارّية
          يعّرف االنترنت.  1
          أهمية استخدام االنترنت في التعليم والتعلم. يشرح بطريقته الخاصة  2
          االنترنت. بشبكةمتطلبات االتصال يحدد   3
          يذكر اسم اللغة الخاصة بكتابة النصوص وعرضها على االنترنت  4
          يعّرف المودم.  5
          ف المستعرض (المتصفح).يعرّ   6
          أنواع المستعرضات (المتصفحات). يعدد  7
         Internet Explorerيفتح برنامج المستعرض.   8

  (متصفح) االنترنتيميز بين شريط عنوان مستعرض   9
  Explorer Internet .وشريط القوائم  

        

 يوضــح وظــائف القــوائم واألزرار الموجــودة فــي واجهــة المســتعرض  10
Internet Explorer 

        

 (تكبيــــــر، نترنــــــتيغّيــــــر حجــــــم الخــــــط المعــــــروض ضــــــمن صــــــفحة اال  11
  تصغير).

        

          يغّير حجم صفحة االنترنت بالكامل.  12
          البروتوكول.يعّرف   13

ـــــ  14 (صـــــيغة حفـــــظ  ز بـــــين أنـــــواع مواقـــــع االنترنـــــت حســـــب الالحقـــــةيمّي
  إلكترونية).

        

          بين مفهومي المواقع االلكترونية والصفحة االلكترونية. يقارن  15
          يذكر أشهر محركات البحث المتاحة عبر االنترنت.  16
          البحث.يمّيز بين بين متصفح (مستعرض) االنترنت ومحرك   17
          يشرح بطريقته الخاصة أهم الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت.  18
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          يكتب عنوان لموقع انترنت في شريط العنوان.  19
         .Googleيتصل باالنترنت من خالل محرك البحث   20
          كصفحة رئيسية. Googleن موقع يعيّ   21
          ).المدمجيبحث في االنترنت عن معلومات حول موضوع (التعلم   22
          يختار مجال البحث (ويب، صور، فيديو، ...).  23
          ب على سطح المكتب.ييحفظ صفحة و   24
          إلى المفضلة. انترنتيضيف عنوان موقع   25
         .Googleيقارن بين نمطي البحث العادي والبحث المتقدم في   26
          ).المدمجيبحث عن صور حول موضوع (التعلم   27
          .) من االنترنتالمدمج صورة حول موضوع (التعلم  يحّمل  28

على سطح  ) من االنترنتالمدمج صورة حول موضوع (التعلم  يحفظ  29
  .المكتب

        

-PPTيميــــز بــــين أنــــواع اللواحــــق الخاصــــة بالبحــــث فــــي االنترنــــت (  30
PDF-DOC-SWF.(  

        

ت حـــــــــول موضـــــــــوع الـــــــــتعلم المـــــــــدمج بصـــــــــيغة ملفـــــــــايبحـــــــــث عـــــــــن   31
PowerPoint )PPT(.  

        

          .)PDFت حول موضوع التعلم المدمج بصيغة (ملفايبحث عن   32

ــــايبحــــث عــــن   33 ــــتعلم المــــدمج بصــــيغةملف  Word ت حــــول موضــــوع ال
)DOC(.  

        

ت حـــــول موضـــــوع الـــــتعلم المـــــدمج بصـــــيغة فـــــالش ملفـــــايبحـــــث عـــــن   34
(SWF) 

        

          يحّمل ملفًا ما من موقع انترنت على سطح المكتب.  35
          يحفظ ملفًا ما من موقع انترنت على سطح المكتب.  36
          .)(Google translateيترجم نصًا باستخدام محرك البحث   37
          يحذف عناوين المواقع المحفوظة في شريط العنوان.  38
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 مهارة البريد اإللكتروني: -2
  التعليمّية التعّلمّية:األهداف 

  

  الرقم
يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة مهارة البريد اإللكتروني 

  أن يكون قادرًا على:
األهداف   األهداف المعرفّية

  تحليل  فهم  تذكر  المهارّية
          البريد اإللكتروني. يعّرف  1

ـــــة  البريـــــد اإللكترونـــــي اســـــتخدام يوضـــــح أهميـــــة  2 ـــــة التعليمّي فـــــي العملّي
  التعّلمّية.

        

          يذكر المواقع التي يستطيع من خاللها إنشاء بريد إلكتروني.  3
          ينشئ بريدًا إلكترونيًا.  4
          يدخل إلى البريد اإللكتروني الذي قام بإنشائه.  5
          يميز بين أزرار واجهة البريد اإللكتروني.  6
          رسالة الكترونية إلى مستخدم أخر.يستنتج شروط إرسال   7
          لكترونية من بريده االلكتروني.إيرسل رسالة   8

لكترونــي الخــاص بــه لالطــالع علــى الرســائل إليفــتح صــندوق البريــد ا  9
  الواردة فيه.

        

          يميز بين األيقونات الخاصة بمربع إرسال الرسالة.   10
          إرفاقها برسالة البريد االلكتروني.يميز بين أنواع الملفات التي يمكن   11

رفــــق ملفــــًا إلكترونيــــًا برســــالة البريــــد اإللكترونــــي المــــراد إرســــالها إلــــى يُ   12
  شخص آخر.

        

علـــى ســـطح مرفـــق برســـالة البريـــد اإللكترونـــي الـــواردة ال ملـــفاليحفـــظ   13
  .المكتب

        

          لكتروني.إليحذف الرسائل من بريده ا  14
          من بريده اإللكتروني.يسّجل الخروج   15
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 مهارة رفع الملفات: -3
  األهداف التعليمّية التعّلمّية:

  ج

  الرقم
أن  رفع الملفاتيتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة مهارة 

  يكون قادرًا على:
األهداف   األهداف المعرفّية

  تحليل  فهم  تذكر  المهارّية
          يوّضح مفهوم رفع الملفات.  1
          يعدد أنواع الملفات التي يمكن رفعها على شبكة االنترنت.  2
          يمّيز بين أنواع مواقع رفع الملفات على شبكة االنترنت.  3
         .Googleعلى موقع  Driveيفتح سواقة   4
          .Googleيسّجل الدخول في موقع   5
          خرين على موقع الرفع.اآليميز بين خطوات مشاركة مجلد مع   6
         Driveيؤشر بالماوس على أيقونات الخيارات المتاحة في نافذة .  7
         .Driveينشئ مجلدًا ضمن   8
          من على سطح المكتب. Drive) ضمن Uploadيرفع ملفًا (  9

         .Driveيشارك أشخاص آخرين بمجلد أنشأه ضمن   10
         .Driveيعدد مكونات نافذة   11
          على شبكة االنترنت.رفع ملفًا منفردًا   12
          يرفع مجلدًا بكل محتوياته على شبكة االنترنت.  13
          ينّزل الملفات المرفوعة على جهاز الكمبيوتر.  14
          يحفظ الملفات التي يقوم بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر.  15

ـــــــــــــــى موقـــــــــــــــع الرفـــــــــــــــع المجـــــــــــــــاني   16 يوضـــــــــــــــح كيفيـــــــــــــــة الـــــــــــــــدخول إل
http://www.gulfup.com.  

        

           http://www.gulfup.comالمجاني رفع الملفات موقعيدخل إلى   17
          يؤشر بالماوس على أيقونات الخيارات التي يتيحها مركز الرفع.  18
          أيقونات الخيارات التي يتيحها مركز الرفع.يميز بين وظائف   19

ــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــع المجــــــــــــــــــــــــاني Uploadيرفــــــــــــــــــــــــع ملفــــــــــــــــــــــــًا (  20 ) إل
http://www.gulfup.com .من على سطح المكتب  

        

          يوضح الخطوات التي يجب إتباعها لرفع الملفات على مركز الرفع.  21

ينــــــــــــــــــــّزل الملفــــــــــــــــــــات المرفوعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الموقــــــــــــــــــــع المجــــــــــــــــــــاني   22
http://www.gulfup.com .على جهاز الكمبيوتر  

        

          يحفظ الملفات التي يقوم بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر.  23
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 مهارة اليوتيوب: -4
  األهداف التعليمّية التعّلمّية:

  ج

  الرقم
أن يكون  اليوتيوبيتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة مهارة 

  قادرًا على:
األهداف   األهداف المعرفّية

  تحليل  فهم  تذكر  المهارّية
          ).YouTubeيعّرف موقع يوتيوب (  1

) في العملّية التعليمّية YouTubeيوضح استخدامات موقع يوتيوب (  2
  التعّلمّية.

        

          ).YouTubeالفوائد التربوية لموقع يوتيوب (يعدد   3

) مـن حيـث YouTubeيقارن بين البريد اإللكتروني وموقـع يوتيـوب (  4
  الفوائد واالستخدامات

        

          ).YouTubeيدخل إلى موقع يوتيوب (  5

) حـول موضـوع YouTubeيبحث عن ملفات ضمن موقـع يوتيـوب (  6
  (التعّلم اإللكتروني).

        

          ).YouTubeكيفية تحميل مقطع فيديو من موقع يوتيوب ( يوضح  7
          ).YouTubeيحّمل ملفات من موقع يوتيوب (  8

يميــــــــز بــــــــين الفالتــــــــر التــــــــي يمكــــــــن تطبيقهــــــــا فــــــــي موقــــــــع يوتيــــــــوب   9
)YouTube.(  

        

ـــــــــق فالتر(تخصـــــــــيص مجـــــــــال البحـــــــــث) فـــــــــي موقـــــــــع يوتيـــــــــوب   10 يطّب
)YouTube.(  

        

          ).YouTubeضمن موقع يوتيوب (يبحث عن قناة تربوية   11
          ).YouTubeيميز بين أزرار واجهة موقع يوتيوب (  12
          ).YouTubeينشئ قناة تربوية خاصة به ضمن موقع يوتيوب (  13
          ).YouTubeيرفع ملفًا من جهاز الكمبيوتر إلى موقع يوتيوب (  14
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 تصميم االختبارات اإللكترونّية: -5
  التعليمّية التعّلمّية:األهداف 

  ج

  الرقم
تصميم يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة مهارة 

  أن يكون قادرًا على: االختبارات اإللكترونّية
األهداف   األهداف المعرفّية

  تحليل  فهم  تذكر  المهارّية
          لكتروني.يعّرف االختبار اإل  1
          برنامج االختبار اإللكتروني. يعّرف  2
          لكتروني.يوضح أهمية االختبار اإل  3
          يعدد أسباب انتشار برنامج االختبارات اإللكترونية.  4

برنـــامج  تصـــميمها باســـتخداميعـــدد أنـــواع األســـئلة التـــي يمكـــن   5
  لكتروني.االختبار اإل

        

يقارن بين إيجابيات وسلبيات استخدام االختبارات اإللكترونية   6
  في العملّية التعليمّية التعّلمّية.واالختبارات الورقية 

        

          لكتروني.يفتح برنامج االختبار اإل  7
          لكتروني.واجهة برنامج االختبار اإل مكوناتيعدد   8

يميــز بــين وظــائف أيقونــات شــريط القــوائم فــي واجهــر برنــامج   9
  االختبار اإللكتروني.

        

واجهــــة يشــــرح بأســــلوبه الخــــاص وظيفــــة شــــريط خيــــارات فــــي   10
  برنامج االختبار اإللكتروني.

        

يؤشـــر بالمـــاوس إلـــى مكـــان كتابـــة نـــص الســـؤال فـــي واجهـــة   11
  برنامج االختبار اإللكتروني.

        

ــــى مكــــان اختيــــار نــــوع الســــؤال (صــــح أو   12 يؤشــــر بالمــــاوس إل
  خطأ،..) في واجهة برنامج االختبار اإللكتروني.

        

مـــن خمســـة أســـئلة فـــي مـــادة  يصـــمم اختبـــارًا إلكترونيـــًا مكونـــاً   13
  المعلوماتية مثًال.

        

          ينوع في نمط تصميم أسئلة االختبار اإللكتروني.  14

ـــار   15 ـــين اللواحـــق التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا حفـــظ االختب يميـــز ب
  اإللكتروني.

        

يحفـــظ االختبـــار اإللكترونـــي بالحقـــة البرنـــامج (صـــيغة حفـــظ   16
  سطح المكتب.إلكترونية) لتعديله الحقًا على 

        

        يحفــــظ االختبــــار اإللكترونــــي بالحقــــة تنفيذيــــة (صــــيغة حفــــظ   17
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  إلكترونية) على سطح المكتب.
          يشّغل المتعلم الملف التنفيذي لالختبار اإللكتروني.  18

يســتنتج الفوائــد الناجمــة عــن اســتخدام االختبــارات اإللكترونيــة   19
  في العملّية التعليمّية التعّلمّية.
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  )4الملحق (

  االختبار التجميعي التحصيلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤّجل

  ) دقيقة45الزمن (                      االسم (اختياري): .................                              
  

  عزيزي الطالب/ الطالبة:
  تحّية طّيبة:

) ســؤاًال، والهــدف منــه التعــّرف علــى مســتوى معلوماتــك حــول بعــض 50يتــألف مــن (أضــع بــين يــديك اختبــار    
مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم [الشــابكة (االنترنــت)، البريــد االلكترونــي، رفــع الملفــات، اليوتيــوب، تصــميم 

وجــد أمــام كــل بنــد االختبــارات اإللكترونّيــة) وقــد ُبنيــت أســئلة هــذا االختبــار مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد، حيــث ي
  أربعة احتماالت تحتوي على احتمال واحد صحيح فقط.

  
  والمطلوب منك اآلتي: 

 تدوين االسم على صفحة اإلجابة الخاصة بأسئلة االختبار. -
 قراءة مفردات االختبار بدقة وانتباه. -
إلــى يســار رقــم الســؤال فــي  الصــحيحة االجابــة عــن جميــع أســئلة االختبــار، وذلــك بكتابــة حــرف اإلجابــة -

 صفحة االجابة الخاصة باالختبار.
  
 الشابكة (االنترنت) هي شبكة عمالقة تتألف من مجموعة شبكات: - 1

A-                  صغيرة متشابهة                C -  صغيرة مختلفة ومرتبطة 
B-                       كبيرة مختلفة              D -  متشابهة ومرتبطةصغيرة 

  تتجلى أهمية استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية التعلمية: -2
A-   يساعد على التعّلم الفردي الذاتي             C- الوصول إلى عدد محدود من المتعّلمين  
B      -  يساعد على التعّلم الجماعي                    D- )A+B(  

 القدرة على االتصال باألجهزة األخرى:الذي يمنح جهاز الحاسوب  - 3
A-                         البروتوكول               –Cمحرك البحث 
B-                              المودم             D - مستعرض (متصفح) االنترنت 
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D                                          HTS -B– PPT  

 يتم حفظ االختبار اإللكتروني من خالل أمر حفظ الوارد في شريط: - 49
A-                             األدوات              C- المهام 
B-                               القوائم              D- األسئلة 

  حفظ االختبار اإللكتروني ليتم تعديله الحقًا:لصيغة  - 50
DOC -A                                          C - HTS 

D                                           PPT -B - EXE   
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  174  خطأ! ال يوجد نص من النمط المعين في المستند.|  [اكتب اسم الشركة]
 

  ) 5الملحق (

 االختبارات التحصيلّية المعرفّية القبلّية/ البعدّية الخاصة بكل مهارة للبرنامج التدريبي

  والتصفح عبر الشابكة "االنترنت"البحث : االختبار التحصيلي المعرفي الخاص بالمهارة األولى
 

  ) دقيقة26الزمن (                                                   االسم (اختياري): ................. 
  
 أكتب حرف اإلجابة الصحيحة إلى يسار رقم السؤال في صفحة االجابة الخاصة باالختبار: 

 

 الشابكة (االنترنت) هي شبكة عمالقة تتألف من مجموعة شبكات: - 1
A-                 صغيرة متشابهة                  C-  صغيرة مختلفة ومرتبطة 
B-         كبيرة مختلفة               D               - صغيرة متشابهة ومرتبطة    

 الذي يمنح جهاز الحاسوب القدرة على االتصال باألجهزة األخرى: - 2
A-                  البروتوكول                      –Cمحرك البحث 
B-   المودم                                         D- مستعرض (متصفح) االنترنت 

 مجموعة القوانين واألنظمة المعمول بها في الشابكة (االنترنت):  - 3
A-        البروتوكولC                                - الموقع اإللكتروني 
B-          المودم                                  – D محرك البحث 

  تتجلى أھمية استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية التعلمية: -4

-A   .يساعد على التعّلم الفردي الذاتي             C - الوصول إلى عدد محدود من المتعّلمين  
B     -       .يساعد على التعّلم الجماعي               D- )A+B(  

 برنامج يمكننا من استعراض المواقع والصفحات على الشابكة:  - 5
A     -             الصفحة اإللكترونية                  C - Gmail 
B    -           (المتصفح) المستعرض                 –D االنترنت 

 تحتوي نصوص وصوت وأفالم وروابط تشّعبية تنقلنا إلى صفحات أخرى على الشابكة:  - 6
A-    الصفحة اإللكترونية                          C - الموقع اإللكتروني 
B-   محرك البحث                                 –D (المتصفح) المستعرض  
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  ) من أجل:1يستخدم الزر الذي يشير إليه الرقم ( - 18
A- البحث عن ملفات PDF        فقط            C- ) البحث ضمن صفحات الويبWeb( 
B-  فقطالبحث العاديD                              - متقّدم فقطالبحث ال 

  ) من أجل:2يستخدم الزر الذي يشير إليه الرقم ( - 19
A-  البحث فيImage)            (               C- الحصول على تعليمات 
B-  البحث فيYahoo)(D                           -  البحث عن ملفاتPPTX 

  ) من أجل:3يستخدم الزر الذي يشير إليه الرقم ( - 20
A-                 البحث عن مواقع أثرية          C- البحث عن صور أثرية 
B-  البحث عن أشكال هندسية                     D- البحث عن مواقع جغرافية 

  ) من أجل:4يستخدم الزر الذي يشير إليه الرقم ( - 21
A-            بحث ضمن ملفات الكتب            C- تحميل الصور 
B- الفيديو  بحث ضمن ملفات                     D- إنشاء بريد إلكتروني 

 ) من أجل:5يستخدم الزر الذي يشير إليه الرقم ( - 22
A-     تصميم صفحات االنترنت                   C - إنشاء بريد إلكتروني 
B- البحث والتصفح                                D- تحميل مقاطع الفيديو 

 ) من أجل:6يشير إليه الرقم ( الزر الذييستخدم  - 23
A-      خدمة رفع الملفات                         C- خدمة الدخول إلى بريد إلكتروني 
B-     خدمة تصفح الملفات                       D- خدمة إضافة موقع للمفضلة 

 ) من أجل:7يستخدم الزر الذي يشير إليه الرقم ( - 24
A-            اختيار مجال البحث                 C- مربع البحث 
B- البحث المتقدم                                  D- البدء بالبحث 

 ) إلى:8يشير الرقم ( - 25
A-            شريط العنوان                        C- مربع البحث 
B- شريط القوائم                                    D- شريط المهام 



 مالحق البحث

 

  178  خطأ! ال يوجد نص من النمط المعين في المستند.|  [اكتب اسم الشركة]
 

  ) تشير إلى موقع: Comالالحقة ( - 26
A-                            منظمة              C- تجاري 
B-                            تربوي               –D حكومي 

  ) التي تتيح: Favoriteيمتلك المستعرض (المتصفح) مّيزة المفّضلة ( - 27
A-                مسح المحفوظات                C- قدمالبحث المت 
B-   إنشاء إشارة مرجعية إلى الصفحة              –D  البحث العادي 

 

الخاص بالمهارة  القبلي/ البعديالتحصيلي المعرفي االختبار 
  : البريد اإللكترونيالثانية

  

  ) دقيقة13الزمن (                             ..                     االسم (اختياري): ...............
  

 أكتب حرف اإلجابة الصحيحة إلى يسار رقم السؤال في صفحة االجابة الخاصة باالختبار: 
  

 :يعد البريد اإللكتروني من أكثر الخدمات استخدامًا نظرًا لـ - 1
A    - إمكانية ارسال أكثر من رسالة في آن واحدC        - أنه يتيح خدمة البحث  
B    -        إمكانية احتواء الرسالة على بيانات نصّية D- سهولة استخدامه وارتفاع تكلفته 

 يمكن من خالل خدمة البريد اإللكتروني: - 2
A    - إرسال الرسائل اإللكترونية فقط                   C-  البحث عن المعلومات 
B    -  استقبال الرسائل اإللكترونية فقط                D- إرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية 

  إحدى المواقع اآلتية ال تتيح إنشاء بريدًا إلكترونيًا: - 3
A- www.hotmail.com                           C- www.yahoo.com 
B-  www.youtube.com                         D-www.gmail.com   

  
  تتجلى أھمية استخدام البريد االلكتروني في العملية التعليمية التعلمية في:  -4

A     -  وسيطًا للتواصل بين المتعلمين                   C- يحتاج لخبراء في التعامل  
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.  

Salamah19
Mhsalamah

 
 كتروني  

 

  وني إلى:

 

 لمة المرور
 ر

ن في المستند

   هاتفه
(C+A  

985@yaho
85@hotma

  إنشاء
Gmai  

 رفق إلكتروني
ئل البريد اإللك

 PPTت 
  ذكره صحيح

البريد اإللكترو
 ئل الواردة
   سائل الواردة

 ي:
فظ الجهاز بكلم
ير كلمة المرور

لمعين النمط ا

D- )A+B(  

  خر معرفة:
     C-  رقم

       D- )A

C - oo.com
D- ail.com

  ر:
C         - إ

        D - il

  تروني إلى: 
C- إرفاق مرف

–D مسح رسائ

C- بور بوينت
–D كل ما تّم ذ

في صفحة ا  
C- نقل الرسائ
D - حفظ الرس

ريد اإللكتروني
C - لكي يحتف
 -D عدم تغيير

جد نص من

            D

ى مستخدم أخر
             
              

  طئة:
             C

             D

نقر على األمر
             

              

ة البريد اإللكتر
             C

             D

  
            C
            D

 
             C

D             
ل الدخول للبر

             C
              

خطأ! ال يو|

          جعة

 الكتروني إلى
             
              

وني اآلتية خاط
salam -Mh
salam-Mh

يد الكتروني نن
             
              

في صفحة 
             
              

 اإللكتروني: 
             

         رونية

              
              

( عند تسجيل
ريد اإللكتروني
بكلمة المرور 

 

 سم الشركة]

يم التغذية الراج

ال رسالة بريد
ريدي         
ته            

البريد اإللكترو
mah85@gm
mah85@yah

سال رسالة بري
رد            
              

ى الزر 
ة إلكترونية   
ة إلكترونية   

رسائل البريد 
    Wordية 

ر وكتب إلكترو

الزر على 
         خروج
           فق

(غاء إشارة 
ن الدخول للبري
حتفظ الجهاز ب

الحق البحث

[اكتب اس

وسيطًا لتقدي - 

ن شروط ارسا
A - عنوانه البري
B - مكان اقامت

حدى عناوين ا
- mail.com
- hoo.com

 
فتح مربع إرس

A - البريد الوارد
B -  المسودات

ؤدي النقر على
إنشاء رسالة - 
إرسال رسالة - 

مكن اإلرفاق بر
ملفات نصية - 
ملفات صور - 

يؤدي النقر ع
 -Aتسجيل الخ

B- تحميل مرف
الهدف من إلغ

A- لنتمكن من
B- لكي ال يح

مال

 

 

B    -

من  -5
A     
B     

إح - 6
A-
B-

لف  - 7
A     
B     

يؤ - 8
A    -
B    -

يم - 9
A    -
B    -

ي - 10
A
B

ا - 11
A
B
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  ) دقيقة

 

 

.  

 دات
    رفق

: ثالثة

16الزمن (   

 :الختبار

بكة االنترنت 
 رص ليزري

 لف
  وتر       

 ت
 في المفضلة 

ن في المستند

  خاطئة:
الة إلى المسود
كان لحفظ المر

ص بالمهارة الث

              

ة الخاصة باال

لفات على شبك
ملفات على قرص

عظمي لكل مل
 جهاز الكمبيو

جلد لرفع الملفات
فGoogle وقع

  خول
 

 النمط المعين

د اإللكتروني 
C- نقل الرسا
D - اختيار مك

الخاص البعدي
  ملفات

              

 صفحة االجابة

C- وضع المل
D- تخزين الم

C-  األعالحجم
D- حجم ذاكرة

 
C - PDF 
D - )A+C( 

–C إنشاء مج
D- وضع موق

  :ل
C- تسجيل الدخ
D- رفع ملف  

جد نص من

رفقًا من البريد
             C

D             

القبلي/ اعرفي 
رفع الم

              

م السؤال في ص

             C
             D

 ها:
            C
           D 

 رفع الملفات:
C             

             D

Goo: 
             C

             D

من أجل الرفع 
           C 

            D

خطأ! ال يو|

مر لتنزيل ملفًا 
           ق
             ق

لتحصيلي المع

           ..

 إلى يسار رقم

: 
   ص مضغوط 

      USBص 

عدة أمور أهمه
فح ) االنترنت

             

ها على مواقع 
              
              

ogleل موقع 
 Google   

صفحة رئيسة 

ي نافذة موقع 
              

              

 

 سم الشركة]

خطوات اآلتية 
لة لرؤية المرفق
ى تنزيل المرفق

الاالختبار 

..............

ابة الصحيحة

لفات وتنزيلها:
ت على قرص
ت على قرص

رفع الملفات بع
تعرض (متصف
رنت          

تي يمكن رفعه
         JPG
              

لفات من خالل
خول في موقع

 Google كص

في 
              
لف           

الحق البحث

[اكتب اس

واحدة من الخ
C- فتح الرسال
D- النقر على

   

(اختياري): ..

ب حرف اإلجا

فهوم رفع الملف
وضع الملفات - 
وضع الملفات - 

ختلف مواقع رف
نوعية المستع - 
سرعة االنترن - 

هم الملفات التي
G, Word -A

 -B بروتوكول

طلب رفع الملف
تسجيل الدخ - 
تعيين موقع  - 

الزر  ستخدم
إنشاء ملف  - 
الرجوع للخلف - 

مال

 

 

و - 12
C
D

  
االسم 

  
 أكتب

  

مف - 1
A  -
B  -

تخ - 2
A  -
B  -

أه - 3
A
B

يتط - 4
A    -
B  -

يس  -5
A    -
B    -
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 سجيله في:

 

 : 

 راد رفعها
    ستخدم

ن في المستند

  نصي

  

نقوم بتسج  
 هام
    نوان

  

  يمي

لى األيقونة: 

 

  

:على األيقونة

 

  

ع الملفات المر
ك البحث المس

 فع

 النمط المعين

رفع مستند ن -

D - إنشاء مجلد

C- شريط المه
D - شريط العن

:ملف من نوع
C - عرض تقدي
D- نصي  

كون بالنقر عل

C-

D - 

 تكون بالنقر ع

C-  

– D 

C- حجم ونوع
D - نوع محرك

C - سواقة الرف

جد نص من

  الرفع إلى:

            C-

            D

             C
D            

إنشاء م ع إلى
    C        

            D

ص آخرين  تك

             

              D

آخرين  اص 

            C

            D

   على:
             C

D             
  م:
             C

خطأ! ال يو|

ي نافذة موقع ا

              

               

ت  
              

             

ذة موقع الرفع
              

             

جلد مع أشخاص

             

               

مجلد مع أشخا

              

              

لرفع المجانية
             

              
ع الملفات اسم
              

 

 سم الشركة]

في 

فرد           

              

وقع رفع الملفات
             ث
            م

في نافذ 
              

              

لمشاركة المج

          

          

ة لمشاركة الم

         

          

ر نوع مواقع ال
 صال االنترنت

        لمرور
غلب مواقع رفع

            ع

الحق البحث

[اكتب اس

شير الزر 

رفع ملف منفر 

تنزيل صورة

دخول إلى موق
مربع البحث - 
شريط القوائم - 

شير الزر 
     مستند  - 
منفرد       - 

خطوة األولى ل

A - 

 ‐

الخطوة الثانية

A-

-B

يتوقف اختيار
 -Aسرعة اتص
 -Bكلمة ال قوة

يطلق على أغ
 -Aمراكز الرفع

مال

 

 

يش  -6

A     -

B    -

للد - 7
A    -
B    -

يش  -8
A    -
B    -

الخ - 9

A     

B       

ا - 10

A

B

ي - 11
A
B

ي - 12
A
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  قيقة

 

.  

: بعة

) دق14زمن (

 :الختبار

 عملياً 
 صحيحة  

  
      

:ن حول العالم
       

ن في المستند

    رفع

  سب:
 ف
  ف

 بالمهارة الراب

الز            

ة الخاصة باال

ضًا توضيحيّا ع
ابات السابقة ص

 فيديو بشكل:
ي           

(  

ة للمستخدمين
واقع          

 قع

 ر: 

 

  

Yo :(  

 النمط المعين

D - أقراص الر

قع الرفع بحس
C - نوع الملف
D- حجم الملف

الخاص بعدي
  يوب

              

 صفحة االجابة

C - يقّدم عرض
D-جميع اإلجا

ركة مقاطع الف
C- غير مجاني
D- )(C + A

زيارات بالنسبة
C- ثالث المو
D- رابع المواق

 ننقر على زر

 C -

 D -

ouTubeوب (

جد نص من

D            

ضمن على مواق
             C
            D

القبلي/ البرفي 
اليوتيو

  
              

م السؤال في ص

YouT:( 
            C
            D

تخدمين بمشار
          C  

            D

 حيث عدد الزي
             C
             D

YouTube (

              

              

ي موقع يوتيوب

 يوخطأ! ال|

              

د بكل ما يتض
              
) االنترنت   

حصيلي المعرف

           ..

 إلى يسار رقم

Tubeوتيوب (
             
    موذجّية   

YouTللمست (
             
              

Yo من ....(
              
              

eقع يوتيوب (

              

              

يف  

 

 سم الشركة]

             ع

ية تحميل مجلد
   ك البحث   

رض (متصفح

التحاالختبار 

..............

ابة الصحيحة

بوية لموقع يو
الطالع       
ًا للدروس النم

Tubeوتيوب (
          هري

              

ouTubeوب (
ع             

         ع   

تربوية في موق

        

       

ء حساب 

الحق البحث

[اكتب اس

 -Bبوابة الرفع

تختلف إمكانية
-A نوع محرك

 -Bنوع مستعر
 

(اختياري): ..

ب حرف اإلجا

ن الفوائد الترب
A - البحث واال

يقّدم عرضًا - 

سمح موقع يوت
A - اشتراك شهر

    مجاني - 

عّد موقع يوتيوب
A - أول المواقع

ثاني المواقع - 

ختيار القناة الت

A- 

 – B

ظيفة زر إنشاء

مال

 

 

B

ت - 13
A
B
 

االسم 
  
 أكتب

 

من - 1
A     
B   

يس - 2
A   
B   

يعد - 3
A   
B   

الخ- 4

A

B

وظ - 5
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   دقيقة

.  

Face 
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 تيوب

 

: سة

)20الزمن (  

 :الختبار

ن في المستند

 eBookموقع 
(  

ج إلى برنامج
  

Front P 

 
 إلى موقع يوت

  

 

 

 قاطع الفيديو
عن قناة تربوية

 
 و القوائم

بالمهارة الخامس
  ة

              

ة الخاصة باال

 النمط المعين

C - مشاركة م
–D C + B)(

YouTنحتاج (
 C- Office 

   –D Page

YouTub(:  
C- رفع ملف
–D B + A)(

YouTub:(
C- البحث 
D- رفع ملف

 :ش من أجل
C- عرض مق
 -D البحث ع

 :شريط
–C الخيارات 
D- العنوان أو

الخاص ب عدي
ت اإللكترونّية

              

 صفحة االجابة

جد نص من

C             
D             

Tubeوتيوب (
              

              

beع يوتيوب (
             C
            D

beع يوتيوب (
            C

            D

ية أدوبي فالش
             C
              

الموقع في شر
             C
             D

القبلي/ البعدي 
االختباراتصميم 

              

م السؤال في ص

خطأ! ال يو|

          خدم
              

و من موقع يو
A            

              

في نافذة موقع
              

              

في نافذة موقع
             

             

YouTuتقني (
              
و            

ب يتم تسجيل ا
              

              

صيلي المعرفي
تص

..           

 إلى يسار رقم

 

 سم الشركة]

خاصة بالمستخ
     إلكتروني

 مقاطع فيديو
Adobe Flas

Dow        

ف 
   طع فيديو 

 طع موسيقية

ف 
 القناة التربوية

        صفحة

ubeيوتيوب (
طع الفيديو    
ن مقاطع الفيديو

موقع اليوتيوب
              
              

التحصاالختبار 

..............

ابة الصحيحة

الحق البحث

[اكتب اس

إنشاء قناة خ - 
إنشاء بريد إ - 

تحميلن أجل 
sh video -A
wnloader -B

ظيفة الزر 
A - تحميل مقاط
B - تحميل مقاط

ظيفة الزر 
اختيار نوع  - 
تحديث الص - 

ستخدم موقع ي
تحميل مقاط - 
البحث عن - 

للدخول إلى م
A-   العنوان
B-     القوائم

  
  

ا

  

(اختياري): ..

ب حرف اإلجا

مال

 

 

A    -
B    -

من - 6
A
B

وظ - 7
A   
B     

وظ - 8
A    -
B   

يس - 9
A    -
B   

ل - 10
A
B

االسم 
  
 أكتب
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 ي
 ة صحيحة

 ت:

              

ن في المستند

رة التعّلم الذاتي
جابات السابقة

فيذ االختبارات

 من متعدد

خطأ          

  مية :

  الطالبيم 

  ق صحيح

Quiz C  
Front 

 

  

 الحظات

 النمط المعين

C- تنمي مهار
D- جميع اإلج

 التي تعيق تنف
C- الشفهية 
D- االختيار م

  نوع:
C- صح أو خ
D- C+ B  

لتعليمية التعلم

C- سھولة تقوي

D- كل ما سبق

-C Creator
 D- t Page
  :ة

 –C 

D- 

C - PPTX 
D– PPT 

:  
C- مربع المال

جد نص من

 
            C
             D

ى الصعوبات 
            C

             D

الختبارات من
            C
             D

 في العملية ال

             C

D                

  ونية منها:
             C
              
ر على األيقونة

              

             

  نفيذية:
            C

D            

يتم من خالل:
             C

خطأ! ال يو|

رونية كونها:
              
        ريًا    

ية للتغلب على
             

              

وني تصميم ا
             

              

ت االلكترونية

               

طالب         

تبارات اإللكترو
             
              
كتروني بالنقر

              

             

وني بالحقة تن
             
             

ر اإللكتروني ي
              

 

 سم الشركة]

ختبارات اإللكتر
فافية         
الختبار يتم فوري

رات اإللكتروني
             
 لورقية)      

الختبار اإللكترو
              

         متعدد

خدام االختبارات

علومات       

صيل العلمي للط

ن برنامج االخت
             
              
 االختبار اإللك

     

     

ختبار اإللكترو
             
             

ألسئلة االختبار
سئلة           

الحق البحث

[اكتب اس

تي أهمية االخ
تضمن الشف - 
تصحيح االخ - 

ستخدم االختبار
الموضوعية - 
التقليدية (ال - 

يح برنامج االخ
المطابقة    - 
اختيار من م - 

ن فوائد استخد

ترسيخ المع  - 

زيادة التحص -

ناك العديد من
- Firefox 
- Excel   
فتح برنامجم 

- 

 - 

صيغة حفظ االخ
EXE -A    

    HTS -B

غيير الضبط ألس
A - قائمة األسئ

مال

 

 

تأت - 1
A    -
B    -

تس - 2
A    -
B   

يتي - 3
A    -
B    -

من  -4

A      -

B      -

هن - 5
A
B-

يتم - 6

A

B

ص - 7
A
B

تغي - 8
A     
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ة اآلتية 

  

.  

ب عن األسئلة

ن في المستند

 وائم

 

 

 الشكل ثم أجب

 امج
 سئلة

 الحظات
 رات

 النمط المعين

-D شريط القو

 C- HTS 
D - EXE   

رد في شريط:
C- المهام 
D- األسئلة 

لنظر في هذا 

C - قوائم البرنا
D - قائمة األس

C- مربع المال
–D شريط خيا

جد نص من

  D           

  :له الحقاً 
              

D             

أمر حفظ الوار
             C

            D

، دقق الروني
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 : ) إلى مكان3يشير الرقم ( - 13
 -Aإضافة الصور ألسئلة االختبار                  C- تغيير الضبط ألسئلة االختبار  

B- كتابة نص السؤال واختيار نوعه           –D       إضافة الصوت ألسئلة االختبار 
  :إلى) 4الرقم ( شيري - 14

 -A           قائمة األسئلة الختبار الصح أو الخطأC - قائمة األسئلة المكون منها االختبار 
 -Bقائمة األسئلة الختبار إكمال الفراغ              – D قائمة بخيارات إنشاء األسئلة 

  :إلى) 5الرقم ( يشير - 15
 -A مربع المالحظات                         C      - مربع القوائم 
-B                                     مربع الخيارات–D مربع المرفقات 

 يتم تفعيل أوامر شريط القوائم بالنقر على زر: - 16
 - Aإدراج                                          C - إضافة 
-B جديدD                                            - استيراد    
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  )6الملحق (
  االختبارات األدائّية القبلّية/ البعدّية الخاصة بكل مهارة للبرنامج التدريبي

  
   الشابكةالبحث والتصفح عبر  :الخاص بالمهارة األولى البعديالقبلي/ اختبار األداء 

  "االنترنت"
  ) دقيقة43الزمن (

   اآلتي، ثم نّفذ عمليًا المطلوب منك:اقرأ نص االختبار  
 .Internet Explorerإلى االنترنت باستخدام متصفح االنترنت إكسبلورر  أدخل -1
ـــــــــــــــدخول إليـــــــــــــــه:  addressســـــــــــــــجيل العنـــــــــــــــوان اآلتـــــــــــــــي داخـــــــــــــــل صـــــــــــــــندوق شـــــــــــــــريط العنـــــــــــــــوان  -2 وال

http://www.syrianeducation.org.sy 
 كصفحة رئيسة.  www.google.comن موقع عي -3
 www.google.comادخل إلى محرك البحث  -4
 عن معلومات حول موضوع (التعلم المدمج). ابحث -5
 قم بتكبير حجم الخط المعروض ضمن صفحة االنترنت الحالية. -6
 حجم صفحة االنترنت الحالية.قم بتكبير  -7
 الصفحة التي حصلت عليها افتراضيًا. اطبع -8
 صفحة الويب السابقة على سطح المكتب باسم (التعلم المدمج). احفظ -9

 عنوان الموقع اآلتي إلى المفّضلة: أضف   -10
www.damascusuniversity.edu.sy   

 عن صور حول موضوع (التعلم المدمج). ابحث  -11
 إحدى الصور حول موضوع (التعلم المدمج) على سطح المكتب باسم (التعلم المدمج).احفظ  -12
 .PowerPoint (PPT)ابحث عن ملفات حول موضوع (التعلم المدمج) من نوع  -13
 .(PDF)ابحث عن ملفات حول موضوع (التعلم المدمج) من نوع كتب  -14
 .Word (DOC)ابحث عن ملفات حول موضوع (التعلم المدمج) من نوع  -15
 .)SWFابحث عن ملفات حول موضوع (التعلم المدمج) من نوع فالش ( -16
 ) ترجم الموقع اآلتي:(Google Translateباستخدام محرك البحث   -17

http://www.bbc.com/news    

  .Internet Explorerقم بإزالة المواقع المسجلة ببرنامج متصفح االنترنت إكسبلورر -18
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  :الثانيةالخاص بالمهارة  اختبار األداء البعدي
  البريد اإللكتروني

 ) دقيقة33الزمن (

 :اقرأ نص االختبار اآلتي، ثم نّفذ عمليًا المطلوب منك 
 www.gmail.comادخل إلى موقع  -1
 بريد إلكتروني. أنشئ -2
 اإللكتروني الذي قمت بإنشائه.ادخل إلى البريد  -3
أرسل رسالة إلكترونية من بريدك اإللكتروني إلى البريد اإللكتروني اآلتي:              -4

mhsalamah85@gmail.com. 
 افتح صندوق الوارد في بريدك اإللكتروني. -5
قم بالرد على الرسالة الواردة إلى بريدك اإللكتروني من البريد اإللكتروني اآلتي:  -6

mhsalamah85@gmail.com. 
توجيه الرسالة الواردة إلى بريدك اإللكتروني من البريد اإللكتروني اآلتي:  أعد  -7

mhsalamah85@gmail.com. .إلى مستخدمين آخرين 
رسال مرفق (صورة أو مستند) من بريدك اإللكتروني إلى البريد اإللكتروني اآلتي: أ -8

mhsalamah85@gmail.com. 
لكتروني: وصل ملف مرفق مع الرسالة السابقة الواردة إليك من البريد اإل -9

mhsalamah85@gmail.com .قم بفتح هذا المرفق، واحفظه على سطح المكتب باسمك 
 حذف جميع الرسائل من بريدك اإللكتروني.أ  -10
 سجيل الخروج من بريدك اإللكتروني.  -11

 
مواقع لرفع الثالثة: استخدام الخاص بالمهارة  اختبار األداء البعدي

  الملفات
  ) دقيقة37الزمن (

 :اقرأ نص االختبار اآلتي، ثم نّفذ عمليًا المطلوب منك 
 .Googleعلى موقع  Driveافتح سواقة  -1
 .Googleسّجل الدخول في موقع  -2
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 Driveباستخدام الماوس قم باإلشارة على أيقونات الخيارات المتاحة في نافذة . -3
 .Driveأنشئ مجلدًا ضمن  -4
 من على سطح المكتب. Drive) ضمن Uploadملفًا (أرفع  -5
 .Driveأشخاص آخرين بمجلد أنشأته ضمن  شارك -6
 ارفع ملفًا منفردًا على شبكة االنترنت. -7
 ارفع مجلدًا بكل محتوياته على شبكة االنترنت. -8
 قم بتنزيل الملفات المرفوعة على جهاز الكمبيوتر. -9

 از الكمبيوتر.قم بحفظ الملفات التي تقوم بتنزيلها على جه  -10
 لرفع الملفات.  http://www.gulfup.comادخل إلى الموقع المجاني   -11
 باستخدام الماوس قم باإلشارة على أيقونات الخيارات التي يتيحها مركز الرفع.  -12
 من على سطح المكتب.  http://www.gulfup.com) إلى الموقع المجاني Uploadأرفع ملفًا (  -13
 على جهاز الكمبيوتر. http://www.gulfup.comقم بتنزيل الملفات المرفوعة من الموقع المجاني   -14
 احفظ الملفات التي تقوم بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر.  -15

 
  :الرابعةالخاص بالمهارة  اختبار األداء البعدي

  اليوتيوب
  ) دقيقة17الزمن (

 :اقرأ نص االختبار اآلتي، ثم نّفذ عمليًا المطلوب منك 
 ).YouTubeادخل إلى موقع يوتيوب ( -1
 ) حول موضوع (التعّلم اإللكتروني).YouTubeابحث عن ملفات ضمن موقع يوتيوب ( -2
 ).YouTubeحّمل ملفات من موقع يوتيوب ( -3
 ).YouTubeفالتر(تخصيص مجال البحث) في موقع يوتيوب (طّبق  -4
 ).YouTubeابحث عن قناة تربوية ضمن موقع يوتيوب ( -5
 ).YouTubeأنشئ قناة تربوية خاصة بك ضمن موقع يوتيوب ( -6
 ).YouTubeارفع ملفًا من جهاز الكمبيوتر إلى موقع يوتيوب ( -7
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  ) بطاقات مالحظة االختبارات األدائّية7الملحق (

       :بطاقة مالحظة أداء الطالب في االختبار األدائي الخاص بالمهارة األولى
  "االنترنت"الشابكة البحث والتصفح عبر 

      

  ) دقيقة43الزمن (                                                                         االسم: .............

  :أن يتوقع من الطالب أثناء تطبيق االختبار األدائي أن يكون قادرًا على

  

  الرقم
  

  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن
  مستوى األداء

  غير محقق  محقق
     Internet Explorerيتصل باالنترنت باستخدام متصفح االنترنت إكسبلورر  1

2  
والـدخول  addressيقوم بتسجيل العنـوان اآلتـي داخـل صـندوق شـريط العنـوان 

   http://www.syrianeducation.org.syإليه: 
    

      كصفحة رئيسة.  www.google.comن موقع يعي  3
      www.google.comيدخل إلى محرك البحث   4
      يبحث في االنترنت عن معلومات حول موضوع (التعلم المدمج).  5
      الحالية.ر حجم الخط المعروض ضمن صفحة االنترنت بّ كي  6
      حجم صفحة االنترنت الحالية. يكّبر  7
      صفحة االنترنت الحالية. طبعي  8
      المدمج). يحفظ صفحة الويب السابقة على سطح المكتب باسم (التعلم  9

10  
  عنوان الموقع اآلتي إلى المفّضلة: يضيف

www.damascusuniversity.edu.sy  
    

      عن صور حول موضوع (التعلم المدمج). يبحث  11

12  
يحفـــــظ صـــــورة حـــــول موضـــــوع (الـــــتعلم المـــــدمج) علـــــى ســـــطح المكتـــــب باســـــم 

  (التعلم المدمج).
    

13  
 PowerPointيبحث عن ملفات حول موضوع (التعلم المدمج) من نوع 

(PPT).  
    

      .(PDF)يبحث عن ملفات حول موضوع (التعلم المدمج) من نوع كتب   14
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      .(DOC)يبحث عن ملفات حول موضوع (التعلم المدمج) من نوع   15
      .)SWFيبحث عن ملفات حول موضوع (التعلم المدمج) من نوع فالش (  16

  ): (Google Translateيترجم الموقع اآلتي باستخدام محرك البحث    17
http://www.bbc.com/news    

    

18  
 Internetالمواقــــع المســــجلة ببرنــــامج متصــــفح االنترنــــت إكســــبلورر  يزيــــل

Explorer.  
    

  

  :الثانيةبطاقة مالحظة أداء الطالب في االختبار األدائي الخاص بالمهارة 
  البريد اإللكتروني 

 

  ) دقيقة33الزمن (                                                                         ............. االسم:

  :أن يتوقع من الطالب أثناء تطبيق االختبار األدائي أن يكون قادرًا على

  الرقم
  

  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن
  األداءمستوى 

  غير محقق  محقق

     www.gmail.comيدخل إلى موقع   1
      بريد إلكتروني خاص به. ينشئ  2
      يدخل إلى بريده اإللكتروني.  3

4  
يرسل رسالة إلكترونية من بريده اإللكتروني إلى البريد اإللكتروني اآلتي: 

mhsalamah85@gmail.com. 
    

      الصندوق الوارد في بريده اإللكتروني. يفتح  5

6  
على الرسالة الواردة إلى بريده اإللكتروني من البريد اإللكتروني  يرد

 .mhsalamah85@gmail.comاآلتي: 
    

7  
توجيه الرسالة الواردة إلى بريدك اإللكتروني من البريد اإللكتروني  يعيد

  .إلى مستخدمين آخرين  mhsalamah85@gmail.comاآلتي: 
    

8  
مرفق (صورة أو مستند) من بريده اإللكتروني إلى البريد  يرسل

    mhsalamah85@gmail.com.اإللكتروني اآلتي:
    

    يفتح ملفًا مرفقًا من البريد اإللكتروني :   9
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mhsalamah85@gmail.com .ويحفظه على سطح المكتب باسمه  
      حذف جميع الرسائل من بريده اإللكتروني.ي  10
      ل الخروج من بريده اإللكتروني.يسج  11

  

  :الثالثةبطاقة مالحظة أداء الطالب في االختبار األدائي الخاص بالمهارة 
  استخدام مواقع لرفع الملفات

  

  ) دقيقة37الزمن (                                                                         االسم: .............

  :أن من الطالب أثناء تطبيق االختبار األدائي أن يكون قادرًا علىيتوقع 

  الرقم
  

  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن
  مستوى األداء

  غير محقق  محقق

        Googleعلى موقع Driveيفتح سواقة   1
      Googleيسّجل الدخول في موقع  2

باستخدام الماوس يقوم باإلشارة على أيقونات الخيارات المتاحة في نافذة   3
Drive 

    

       Driveينشئ مجلدًا ضمن  4
      من على سطح المكتب. Drive) ضمن Uploadيرفع ملفًا (  5
      Driveأشخاص آخرين بمجلد أنشأته ضمن  يشارك  6
      يرفع ملفًا منفردًا على شبكة االنترنت.  7
      مجلدًا بكل محتوياته على شبكة االنترنت.يرفع   8
      الملفات المرفوعة على جهاز الكمبيوتر. ينّزل  9

      حفظ الملفات التي تقوم بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر.ي  10

لرفع   http://www.gulfup.comيدخل إلى الموقع المجاني   11
  الملفات.

    

باستخدام الماوس يقوم باإلشارة على أيقونات الخيارات التي يتيحها   12
  مركز الرفع.

    

13  
) إلى الموقع المجاني Uploadيرفع ملفًا (

http://www.gulfup.com  .من على سطح المكتب  
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الملفات المرفوعة من الموقع المجاني ينّزل   14
http://www.gulfup.com .على جهاز الكمبيوتر  

    

      يحفظ الملفات التي يقوم بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر.  15
  

  :ابعةالر بطاقة مالحظة أداء الطالب في االختبار األدائي الخاص بالمهارة 
  اليوتيوب 

 

  ) دقيقة17الزمن (                                                                         االسم: .............

  :أن يتوقع من الطالب أثناء تطبيق االختبار األدائي أن يكون قادرًا على

  الرقم
  

  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن
  مستوى األداء

  غير محقق  محقق

      ).YouTubeيدخل إلى موقع يوتيوب (  1

2  
) حـــول موضـــوع YouTubeيبحـــث عـــن ملفـــات ضـــمن موقـــع يوتيـــوب (

  (التعّلم اإللكتروني).
    

     ).YouTubeيحّمل ملفات من موقع يوتيوب (  3
      ).YouTubeيطّبق فالتر(تخصيص مجال البحث) في موقع يوتيوب (  4
      ).YouTubeموقع يوتيوب (يبحث عن قناة تربوية ضمن   5
      ).YouTubeينشئ قناة تربوية خاصة به ضمن موقع يوتيوب (  6
      ).YouTubeيرفع ملفًا من جهاز الكمبيوتر إلى موقع يوتيوب (  7
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  دقيقة

   األداء
  غير محقق

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

.  

  :سة

) د23الزمن ( 

مستوى 
  محقق

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

ن في المستند

خامسالبالمهارة 

               

كونــات ماديــة 
إجابـــة هـــذا ّن 

 مــن األدوات 
 نمـــط الســـؤال 

  لماوس).
من البرنامج  

ّن إجابـة هـذا 

ل اإللكترونيـة 
 ويختــار نمــط 

 صص.

رمـز نظـام  
ـأ) مـع تحديـد 

  ص.
اســم (اختبــار 

اســم (اختبــار 

 النمط المعين

دائي الخاص با
  إللكترونية

              

  :أن لى

  

حاســوب مــن مك
طـــأ) ثـــم يحـــدد أّن

األداة المختلفــة
صـــوت) ويختـــار 
ة الصحيحة (ال

- -Wordمج 
خطأ) ثم يحدد أن

 برنـامج الجـداول
EXCEL-  (

 المكان المخص

 (صح أو خطـ
مكان المخصص
ســطح المكتــب با

  حقًا.
ســطح المكتــب با

  لبرنامج).
  ).2علوماتية 

جد نص من

في االختبار األد
م االختبارات اإل

              

 يكون قادرًا عل

  
دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة االختبار.
ص (يتــألف الح
 (صـــح أو خط

صــص (اســتثني ا
مكبـــرات الصـ –

ع تحديد اإلجابة
ص (يعتبر برنام
ؤال (صح أو خ

ص (أكتـب اسـم ب
Excel- ex
الت الثالث في

صص (الرمز 
تار نمط السؤال
 الصورة من الم
صــميمه علــى س
تعديل عليه الح
صــميمه علــى س
إعادة تعديله بال
ي (اختبار المعل

خطأ! ال يو|

 أداء الطالب في
تصميم 

               

تبار األدائي أن

ــــــــــــــــــــــــــــالبن

  اإللكتروني.
حسب عدد أسئلة
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ب الخيارات مع
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 Office ،xcel

 يكتب االحتماال
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ي الــذي قــام بتص
نه من إجراء الت
ي الــذي قــام بتص
يذية (ال يمكن إ
ختبار اإللكتروني

 

 سم الشركة]

بطاقة مالحظة

               

ء تطبيق االخت

برنامج االختبار
 شريط القوائم ح
ال األول فــي ال
رمجيـــة) ويختـــار

  (صح).
ؤال الثــاني فــي ا
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ل الثالث في الم
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   (خطأ).
ل الرابع في الم
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ل الخامس في 
هو نظام مفتوح 
ذا السؤال هي (
تبــار اإللكترونــي

) بصيغة تمكن1
تبــار اإللكترونــي

) بصيغة تنفي2 
ف التنفيذي لالخ
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  )8الملحق (

معّلم الصف نحو البرنامج التدريبي                              استبانة االتجاهات الموّجهة إلى طلبة
  لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليم

  عزيزي الطالب/ الطالبة: تحّية طيبة
) بنـد تـم تصـميمها مـن قبـل الباحـث، وذلـك بقصـد تعـّرف اّتجاهـاتكم 39أضع بين يـديك اسـتبانة تتـألف مـن (   

التدريبي "مهارات دمج التكنولوجيا في الّتعليم" لذا أرجو منك قراءتها بدّقة واإلجابة عليهـا بصـدق،  نحو البرنامج
  علمًا أّن هذه االستبانة سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

  ) في الحقل الذي يعّبر عن رأيك.ضع إشارة (

رقم 
  البند

  
  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

شدة
ق ب

مواف
  

فق
موا

 لي  
رأي

ال 
فق  

موا
ير 
غ

ق   
مواف

ير 
غ

شدة
ب

  

            يخلو البرنامج من األخطاء اللغوية.  1

2  
يحتـــوي البرنـــامج قائمـــة بالتعليمـــات الضـــرورية التـــي توجـــه المتعلمـــين 

 بالبرنامج.حول كيفية الّسير 
          

            يتسم محتوى البرنامج بالدّقة والوضوح.  3
            يتم عرض محتوى البرنامج بشكل مثير ومشّوق.  4
            تتناسب استخدام األشكال التوضيحية في البرنامج مع الشرح.  5

6  
يحتــوي البرنــامج علــى أنشــطة تســاعد المتعلمــين علــى فهــم واســتيعاب 

  المحتوى.
          

            ارتباطات تشّعبية فّعالة. يتوفر  7
            يمكن التنّقل بين الشرائح بسهولة.  8

  أكسبني البرنامج التدريبي المهارات اآلتية:                    
            البحث العادي في االنترنت.  9
            البحث المتقدم في االنترنت.  10
            إضافة مواقع انترنت إلى المفّضلة.  11
            الملفات من مواقع االنترنت. تحميل  12
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            إنشاء بريد إلكتروني.  13
            إرفاق ملفات برسائل البريد اإللكتروني.  14
            إرسال رسائل إلكترونية.  15
            تصميم االختبارات اإللكترونية.  16
            حفظ االختبارات اإللكترونية.  17
           اإللكتروني.تشغيل الملف التنفيذي لالختبار   18
            .الدخول إلى مواقع رفع الملفات  19
            .)االنترنت(بكة اشالرفع الملفات على   20
            .الحاسوبالرفع على جهاز  مواقعتنزيل الملفات من   21
            البحث عن ملفات ضمن موقع اليوتيوب.  22
            موقع اليوتيوب. منالملفات  وتنزيل رفع  23
            موقع اليوتيوب. علىإنشاء قناة تعليمّية   24

25  
اســتخدام اســتراتيجّية الــتعّلم المــدمج مكنتنــي مــن امــتالك مهــارات دمــج 

  التكنولوجيا في التعليم المتضمنة في البرنامج.
          

26  
أفّضل تعّلم مهارات دمـج التكنولوجيـا فـي التعلـيم باسـتخدام اسـتراتيجّية 

  التعّلم المدمج
          

27  
ــيم تعــالج مشــكلة  ــتعّلم المــدمج فــي التعل أرى أّن اســتخدام اســتراتيجّية ال

  الملل والروتين.
          

            استراتيجية التعّلم المدمج تجلب المتعة والسرور لي.التعّلم باستخدام   28

29  
ــتعّلم المــدمج علــى تبــادل المعلومــات  ســاعدتني اســتخدام اســتراتيجّية ال

  الدوام.مع زمالئي خارج أوقات 
          

30  
ــــم مهــــارات دمــــج  ــــتعّلم المــــدمج أصــــبحت أتعّل باســــتخدام اســــتراتيجّية ال

  التكنولوجيا في التعليم لغرض التعّلم وليس للنجاح فقط في المقرر.
          

31  
تعلّــم مهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم باســتخدام اســتراتيجّية الــتعّلم 

  التقليدّية (االعتيادّية).المدمج أكثر كفاءة وفاعلية من الطريقة 
          

32  
أحّبــذ اســتخدام اســتراتيجّية الــتعّلم المــدمج فــي تــدريس جميــع المقــررات 

  الجامعّية.
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            أحّبذ استخدام استراتيجّية التعّلم المدمج في كافة المراحل التعليمّية.  33

34  
ـــتعّلم المـــدمج أصـــبح بإمكـــاني االعتمـــاد  علـــى باســـتخدام اســـتراتيجّية ال

  نفسي في التعليم.
          

            بنود االختبارات التحصيلّية مصاغة بشكل واضح ودقيق.  35
            الوقت المخصص لالختبارات التحصيلّية واضحة.  36
            بنود االختبارات األدائّية مصاغة بشكل واضح.  37

االختبــــــارات الخاصــــــة بالبرنــــــامج التــــــدريبي تغطــــــي جميــــــع المهــــــارات   38
  المتضّمنة فيه.

          

            االختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبي تتفق مع المحتوى.  39
  

ما أهم الصعوبات التي واجهتك أثناء التدريب على مهارات دمج التكنولوجيا في الّتعليم:      -40
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.......            
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  التحصيلّية المعرفّية تصحيح االختبارات مفاتيح) 9الملحق (

سّلم تصحيح االختبارات التحصيلّية المعرفّية القبلّية/ البعدّية الخاّصة بالبرنامج التدريبي                      
  "مهارات دمج التكنولوجيا في الّتعليم"

  :التحصيلي القبلي/ البعدي الخاص بالمهارة األولىاالختبار 
  ")االنترنت(الشابكة "البحث والتصفح عبر  

  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال
1  C 15  D 
2  B 16  C 
3  A 17  C 
4  A 18  B 
5  B 19  A 
6  A 20  D 
7  D 21  B 
8  C 22  C 
9  A 23  A  
10  D 24  D 
11  A  25  C 
12  B 26  C 
13  D  27  B 
14  B ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  
    

 "البريد اإللكتروني" :االختبار التحصيلي القبلي/ البعدي الخاص بالمهارة الثانية

  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال
1  A 7 C  
2  D 8 C 
3  B 9  D  
4  D 10 A  
5  A 11 B 
6  A 12 B 
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    "رفع الملفات" :االختبار التحصيلي القبلي/ البعدي الخاص بالمهارة الثالثة
 

  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال
1  C 8 C 
2  C  9 A 
3  D 10 C 
4  A 11 C 
5  D  12 A 
6  D 13 D 
7  D - -  

  

  "باليوتيو بالمهارة الرابعة "االختبار التحصيلي القبلي/ البعدي الخاص 
 

  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال
1  D  6 B 
2  B 7 C  
3  C 8 C 
4  B 9 C 
5  A 10 A 

  

 االختبار التحصيلي القبلي/ البعدي الخاص بالمهارة الخامسة "تصميم االختبارات اإللكترونية"
 

  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال  الصحيحةحرف اإلجابة   رقم السؤال
1  D 9 C  
2  B  10 B 
3  D 11 C 
4  D 12 D 
5  C  13 B 
6  A 14 C 
7  A 15 A 
8  B  16 B  
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 المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤّجلاالختبار التجميعي التحصيلي 
 

  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال  حرف اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال
1  C 26  D 
2  A 27  C 
3  B  28  C 
4  A 29  A 
5  B 30  D 
6  A 31  C 
7  D  32  A 
8  A  33  B 
9  D 34  D 
10  C 35  C 
11  A  36  C 
12  B  37  B 
13  D 38  B 
14  B 39  A  
15  D 40  C 
16  B  41  C 
17  A  42  B  
18  A 43  D 
19  D  44  D 
20  A 45  B  
21  C 46  B 
22  D 47  D 
23  C 48  A 
24  B 49  B 
25  D 50  C 
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ABSTRACT OF RESEARCH IN ENGLISH 
Introduction: 

The educational institutions  expanded to make the preparation and 
qualification of the teacher at the head of its priorities, it represents the 
cornerstone and the main engine of the educational process, because the 
interest in the process of teacher preparation and development of skills has 
become imperative, to ensure cope especially with regard to the use of 
technological innovations and the growing rapid developments,  As many 
conferences in its recommendations stressed the need to pay attention to 
prepare and train teachers on the use of technological innovations in the 
educational process, and concluded  most of the studies and conferences on 
the subject of educational technology and e-learning to emphasize the 
importance of design the training programs to development the technological 
skills of teachers, In order to keep pace with the rapid development of science 
and knowledge and technology, and the need for technological preparation to 
students teachers in the field of technology of education and information, and 
the integration of new technologies in teacher training programs by the 
service and during the service, and as a result of the scientific revolution and 
the information and technology taking place in the contemporary world and 
the concomitant developments have affected the areas of life all, education 
has required to use patterns and strategies of modern educational methods can 
employ scientific and technological developments,  hence resorted many 
educational institutions in different countries to adopt the use of many modern 
strategies in the teaching-learning process,  including learning Built strategy, 
because of its features many benefits, that many of the studies of local, Arab 
and foreign research has proved its relevance and effectiveness in the 
teaching-learning process, and raise the level of skills of learners and their 
education, improve their attitudes towards education and educational material 

1- Problem of research: 
Embodied the research problem in the quest to providing classroom teacher 
students skills of technology integration in education through a training 
program in line with the direction of the Ministry of Education in the Syrian 
Arab Republic to deepen the integration of technology in education project, 
especially in light of the lack of rapporteur "integration of technology in 
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education" who teaches students the year Third - department of classroom 
teacher - many of important technological skills that must equip them this 
applications to employ it in the teaching-learning process, and in response to 
the recommendations of a number of seminars and conferences that was the 
signal for some, in terms of attention to the empowerment of teachers and 
students teachers from the use of technological innovations in the educational 
process, and confirmation of the second conference of the Center for Zain e-
Learning held in Bahrain (2008) on the need to adopt a strategy blended 
learning and employment in the provision of rapporteurs in University 
education. 

And wishe the researcher being a lecturer at the Faculty of Second Education 
at the University of Damascus, and by virtue of specialization in education 
techniques, Design a training program, earns through it the students of 
classroom teacher, skills of integration of technology in education, In light of 
the researcher found, failure of performance of the students while teaching the 
practical side of rapporteur, In addition to the confirmed the Questionnaire of 
training needs which showed results after applied to third-year students of the 
class teacher in the College of Education at the University of Damascus, 
needs  Significantly to most of the integration of technology in education 
Skills. 

Thus, the problem of the research lies in the answer to the following question: 
The effectiveness of a training program based on blended learning strategy in 
providing classroom teacher students skills of technology integration in 
education and their attitudes toward it? 

2- The importance of research: 
the research derives its significance in two ways: 
2-1- Theoretically: 
2-1-1- promote the concept of integration of technology in education. 
2-1-2- is a response to contemporary scientific trends, and the 
recommendations of many studies and conferences related. 
2-1-3- consistent with the orientations of the Ministry of Education in the 
Syrian Arab Republic and its project in the integration of technology in 
education. 
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2-2- practically: 
2-2-1- design a training program and determine its effectiveness in providing   
classroom teacher students basic skills in the field of integration of 
technology in education 
2-2-2- contribute to the provision of a new mechanism, to help 
communication between teachers and students on the one hand, and the 
students themselves on the other hand, outside of the classroom for further 
dialogue and debate and to participate and express their ideas without 
hesitation 
2-2-3-What might have the effect of results can help decision-makers in 
developing students of the teacher preparation program in the field of 
education techniques. 

3- The aims of the research: 
The current research aims to: 

3-1- know the effectiveness of the training program based on blended learning 
strategy in providing classroom teacher students skills of technology 
integration in education. 

3-2- Determine the extent of the ability of the training program that based on 
the blended learning strategy in retain students of classroom teacher at 
learning at compared to the traditional way (normal). 

3-3- know trends of the students of classroom teacher (the experimental 
group) about the training program. 

3-4- know the difficulties that can be encountered in training on the skills of 
integrating technology in education in accordance the blended learning 
strategy from the perspective of classroom teacher students (the experimental 
group). 

3-5- submit a set of proposals (in the light of the results) to develop the skills 
of students of the classroom teacher in the field of integration of technology 
in education. 

4- Questions of the research: 
the research trying to answer the following questions: 
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4-1- What The effectiveness of a training program based on blended learning 
strategy in providing classroom teacher students skills of technology 
integration in education? 

4-2- What the effectiveness of the training program that based on the blended 
learning strategy, in retention the students of classroom teacher at the learning 
at compared to the traditional way (normal)? 

4-3- What the trends students of classroom teacher (the experimental group) 
about the training program? 

4-4- What are the difficulties that can be encountered training on the skills of 
integrating technology in education in accordance the blended learning 
strategy from the perspective of classroom teacher students (the experimental 
group)? 

4-5- what the necessary proposals (in the light of the results), which would 
contribute to the development of the skills of the students of classroom 
teacher  in the field of integration of technology in education? 

5- Variables of the research: 
5-1- Independent variables: 

- Skills training program for the integration of technology in education 
contained therein. 

- Blended learning strategy for members of the experimental group. 

- The traditional way (normal) for members of the control group. 

5-2- dependent variables: 

- Giving the students of the research sample technological skills in the 
training program (degrees Measured in the research sample on the tests of 
performance and achievement prepared by the researcher). 

- Students attitudes toward the training program (Degrees measured in the 
experimental group on questionnaire of Trends prepared by the researcher). 

6- Hypotheses of the research: 
the following hypotheses were tested at a level of significance (0.05): 
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6-1- There is no difference statistically significant between the mean scores of 
the experimental and control groups in the post synthesis cognitive 
achievement test of the skills of the integration of technology in education. 

6-2- There is no difference statistically significant between the mean scores of 
the experimental and control groups in the post- achievement test in skill of 
"search and browse through the skill the electronic network (online)."  

6-3- no statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post- performance test in skill of 
"search and browse through the skill the electronic network (online)." 

6-4- no statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post- achievement test in skill of "e-
mail" 

6-5- no statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post- performance test in skill of "e-
mail" 

6-6- no statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post- achievement test in skill of 
"Upload". 

6-7- no statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post- performance test in skill of 
"Upload". 

6-8- no statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post- achievement test in skill of 
"YouTube". 

6-9- no statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post- performance test in skill of 
"YouTube". 

6-10- no statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post- achievement test in skill of 
"design electronic tests". 
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6-11- no statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post- performance test in skill of 
"design electronic tests". 

6-12- no statistically significant between the mean scores of the experimental 
and control groups in the synthesis cognitive achievement test deferred to the 
skills of integration of technology in education. 

7-The method of the research: 
Require the nature of the current research, use descriptive analytical method, 
and through the analysis of training material "the integration of technology in 
education" to identify the basic skills contained therein, and analysis the skills 
that have been adopted for the training according to the questionnaire of the 
training needs for students to identify the knowledge and skills that the 
research aims to train members of the sample Search, as well as in identifying 
trends, the experimental method was also used to demonstrate the 
effectiveness of the training program that based on the blended learning 
strategy to provide technological skills to classroom teacher students. 

8- The community and sample of the research: 
The original community included to search all students of the third year - the 
jurisdiction of the classroom teacher - Faculty of Education at the University 
of Damascus for the academic year 2014/2015 m, totaling (542) students, 
according to data of Student affairs in the College of Education at the 
University of Damascus, with choice they signed because they are studying 
the rapporteur the integration of technology in education, and Chose 
intentional sample of students in the third year - the jurisdiction of the 
classroom teacher at the Faculty of Education at the University of Damascus, 
the number of its members (51) students, were divided into two groups, 
experimental group, the number of its members (25) male and female 
students,  studied the skills involved in the training program by using the 
blended learning strategy, and a control group the number of its members (26) 
students, she studied the same content using the traditional method (the 
usual). Were excluded three of the students' research sample because of not 
commitment to come since the first meeting in the course of the application of 
the tribal tests of them (two students members of the control group, and one 
student from the experimental group), it remained (48) students to form these 
sample, basic experiment. 
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9- The limits of the research: 

The research committed to the following limits: 
9-1- Scientific limits: the research limited on the five basic skills in the field 
of integration of technology in education content training material "integrate 
technology in education" has been prepared by the Ministry of Education, in 
the Syrian Arab Republic, namely: "search and browse through the electronic 
network (online), e -mail, upload files, YouTube, the design of electronic 
tests"  

9-2- temporal limits: the academic year 2014/2015. 

9-3- spatial limits: Faculty of Education at the University of Damascus. 

9-4- human limits: a sample of students in the third year of the classroom 
teacher in the College of Education at the University of Damascus. 

10-The instrument of research: 
To achieve the objectives of the research, the researcher designed the 
following tools: 

10-1- questionnaire to identify training needs for the students of the class 
teacher about the skills of integration of technology in teaching. 

10-2- The training program that designed on disk (DVD) using a program of 
presentations (Power Point) skills to integrate technology into education. 

10-3- Calendar tools for the program of training: 

10-3-1- Comprehensive cognitive achievement test tribal / posttest / deferred. 

10-3-2- achievement tests cognitive tribal / posttest. 

10-3-3- performing tests tribal / posttest. 

10-3-4- Questionnaire to trends. 

10-4- Create a group on Facebook private to members of the experimental 
group entitled: "blended Learning to give the students of classroom teacher, 
skills of technology integration in education. 

11- The procedures of research: 
Researcher relied on the following steps in the preparation of his research and 
its application: 
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11-1- Review of educational literature and previous studies and research 
related to the topic of current research. 

11-2- Book Review "the integration of technology in education" to students 
third year in the classroom teacher. 

11-3- preparation the questionnaire of the training needs for the students of 
the classroom teacher about the skills of the integration of technology in 
teaching , after returning to training material "the integration of technology in 
education" that prepared by the Ministry of Education in the Syrian Arab 
Republic and to identify the basic skills contained therein. 

11-4- distribution the questionnaire of the training needs on students of the 
classroom teacher to identify the training needs about the skills of the 
integration of technology in education. 

11-5- study some instructional design models for training and educational 
systems to choose the appropriate model for the design of the current training 
system needed for research, has been selected model (Abdul Latif  Butcher, 
2002). 

11-6- building the training program with Calendar tools. 

11-7- arbitration the training program with Calendar tools. 

11-8- conducting the reconnaissance experiment in the College of Education 
at the University of Damascus after obtaining official approval. 

11-9- conducting the main experiment for the search After obtaining formal 
approval from the Committee on the Application Search (College of 
Education at the University of Damascus) and approval the supervising 
professor on application, According to the following steps: 

11-9-1- choose the sample of third-year students the classroom teacher 
Competence - the Faculty of Education at the University of Damascus, and 
the sample consisted of two groups, The experimental group, and the control 
group. 

11-9-2- prepare for the application of the search experience. 
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11-9-3- application tribal Comprehensive cognitive achievement test and the 
tribal Performance tests on the experimental and control groups to know the 
extent of parity between them. 

11-9-4- application tribal cognitive tests for each skill before starting to teach 
members of the experimental and control groups. 

11-9-5- teaching members of the experimental group, by the same researcher, 
using the blended learning strategy. 

11-9-6- Teaching members of the control group, by the teacher Designate of 
teaching the practical side to some factions in the rapporteur of the integration 
of technology in education in accordance with the traditional way (normal). 

11-9-7- application the posteriori cognitive tests, and the posteriori 
performance tests for each skill taught upon completion of teach the members 
of the control and experimental groups. 

11-9-8- application the posteriori Comprehensive cognitive achievement test 
after the completion of the teaching of all skills to members of the 
experimental and control groups. 

11-9-9- application the questionnaire of trends to members of the 
experimental group to find out their attitudes towards the training program. 

11-9-10- application the Comprehensive cognitive achievement test-deferred 
to know how to keep the two groups after the passage of knowledge (20) days 
of the Comprehensive cognitive achievement test posttest application. 

11-9-11- do appropriate statistical treatments, and analysis of data that have 
been reached, to answer research questions, and check the veracity of its data, 
and interpretation and to make appropriate proposals in the light of the search 
results. 

12- The results of research: 
The research found a range of results, including: 

12-1- the effectiveness of the training program that based on the blended 
learning strategy to both sides cognitive and performance to give students 
skills to integrate technology into education. 



Abstract of Research in English Abstract 

 

X       

 

12-2- the effectiveness of the training program that based on the blended 
learning strategy in retain experimental group in the information, and the 
survival of the impact of learning better than members of the control group 
which studied the traditional way (normal). 

12-3- The presence of positive trends among members of the experimental 
group about the training program, the students scored high positive attitudes 
towards the Items of the scale as a whole, as well as in various Sub-themes. 

12-4- A range of difficulties faced sample during training on the skills of 
integration of technology in education in accordance with the blended 
learning strategy , manifested most important of these difficulties from the 
viewpoint of the classroom teacher students: inadequate detective training in 
terms of (ventilation, furniture, communication computer network Internet), 
power outages for long hours during the day, the lack of fast Internet service 
in the home, the lack of private computers in students home. 

12-5- There is a statistically significant difference between the mean scores of 
the experimental and control groups in the application of posttest of 
Comprehensive cognitive achievement of the skills of the integration of 
technology in education, in favor of the experimental group. 

12-6- there is a statistically significant difference between the mean scores of 
the experimental and control groups in the Comprehensive achievement 
cognitive test deferred for skills of integration of technology in education, in 
favor of the experimental group. 

12-7- there is a statistically significant difference between the mean scores of 
the experimental and control groups in the post-cognitive tests for skills of 
integration of technology in education, in favor of the experimental group. 

12-8- there is a statistically significant difference between the mean scores of 
the experimental and control groups in the post-performance tests for skills of 
integration of technology in education, in favor of the experimental group. 

13- The suggestions of the research: 
The research found a set of proposals, including: 

- Adoption the strategy of blended learning in training the classroom teacher 
students on skills integrates technology in teaching. 



Abstract of Research in English Abstract 

 

XI       

 

- employ the strategy of blended learning in the provision of university 
courses. 

- The provision of appropriate educational environment that enables employs 
the strategy of blended learning in university education. 

- Include the programs of preparation students of the classroom teacher, 
adequate rapporteurs in the field of integration of technology in education in 
line with scientific and technological development. 

- Adopting a training program that designed by the researcher and adoption it 
as training material in the practical side of the integration of technology in 
education. 

- Continue to provide training programs using the latest strategies and 
teaching methods to give students of the classroom teacher, skills of integrate 
technology in teaching. 

- The need to disseminate the culture of the strategy of blended learning in the 
educational process, through seminars, lectures, meetings and workshops ... 
etc. 

- Teaching the students of the classroom teacher in all colleges of education in 
Syrian universities, rapporteurs specializing in the use of blended learning 
strategy. 

- Carry out a study in the College of Education at the University of Damascus 
to determine the training needs of the faculty members in the field of employ 
the strategy of the blended learning during teaching university courses and 
training. 
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