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  :البحث مقدمة
إن مصطلح التعلم المدمج اكتسب أهمية كبيرة في السنوات األخيرة على أساس 

الستراتجيات وأساليب تعليمية محددة ترتبط بتكامل كل من أحداث البيئة أنه وصف 
                                   ً  ، وال يزال تعريف التعلم المدمج مختلف ا المختلفة بأشكالهاالتكنولوجيا والتقليدية  الصفية

          ً                                                                       عليه، فمثال  يرى البعض أنه ارتباط تكاملي بين التعلم التقليدي ومداخل التعلم القائمة 
                                                  ً                      على الشبكة العنكبوتية، ويعد هذا التعريف األكثر شيوع ا، ويرى البعض اآلخر أن 

بارة عن نماذج تربط بين أساليب تعلمية متنوعة، ويرى هؤالء أن التعلم المدمج هو ع
التعلم المدمج هو مدخل تعلمي يربط بين استخدام أساليب متعددة لنقل الوسائط صممت 
               ً                                                            ليتمم بعضها بعض ا لتعزيز التعلم؛ وبين تطبيق التعلم أو التكنولوجيا المستخدمة 

)Dzkiria, Mustafa, & Abu Baker, 2006.(  

لنقل  التعلم المدمج بأنه برنامج تعلم تستخدم فيه أكثر من وسيلة وصف يمكنو
على أفضل وجه  بغرض تحقيق مخرجات التعلم المتعلمينالمعرفة والخبرة إلى 

، بل المعرفة نقللمزج أنماط مختلفة  ، وال تكمن أهمية التعلم المدمج في مجردممكن
، من خالل استعمال تقنيات هألهدافاألفضل  التحقيقوفي التركيز على مخرجات التعلم 

 المعارف من أجل نقل الذاتية لدى المتعلمالتعلم  لمقابلة أنماط المناسبةالتعلم 
تضمن التعلم المدمج المبادئ وعليه ي .الصحيح في الوقت للمتعلم المطلوبةالمهارات و

العديد من ضرورة دعم ،    ً                    بدال  من وسيلة نقل الخبرة التركيز على أهداف التعلم: اآلتية
 خبرة التعلم على معارف ذاتية متعلميبني كل للمتعلمين،  المختلفة الذاتيةأنماط التعلم 

الوقت              ً    ما يريد تمام ا في إلىالمتعلم هي وصول  التعلم الفعالة ، واستراتيجيةمختلفة
  ).Hofmann, 2004( الذي يريد



31 

  )64ـ  29( ياسر عبد الرمحن صاحلة. فؤاد إمساعيل عياد  و  أ .د 

 ¨XB}O©ZU¿A 1431,_° •¶    2العدد, 7 المجلد –جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية   ~ 2010 ¶•

يمكن أن  دمجالتعلم الم مصطلح أن  (Graham, 2004, p.3) )) جرهام (( ويرى
الدمج بين عدة وسائط تعليمية، الدمج بين عدة أساليب  :يعرف بأحد التعريفات التالية

والتدريس عبر الخط المباشر على  لوجه    ً وجه ا المباشر التدريس بين تعليمية، والدمج
  .الشبكة العنكبوتية

 يشير المدمج ملالتع مصطلح أن  (Driscoll, 2002)دريسكول مارجاريت وترى
  :مختلفة، وهي مفاهيم أربعة ىإل

 الفصول :لمث(العنكبوتية  الشبكة على المعتمدة التكنولوجيا من أنماط اتحاد أو دمج •
الرقمي،  التعاوني، الفيديو الذاتي، التعلم المباشرة، التعلم االفتراضية الدراسية

 .التعليمية األهداف إلنجاز) الصوت، والنصوص

 )البنائية، السلوكية، اإلدراكية( مثل تعليميةال األنماط من العديد بين الدمج •
 الوسائط تكنولوجيا من دون أو مع بصورة أفضل التعلم مخرجات لتحقيق
  .المتعددة

 سطواناتالفيديو، األ مثل( التعليمية الوسائط تكنولوجيا أشكال من شكل أي دمج •
 المباشر ريبالتد مع) ، واألفالمالشبكة العنكبوتية على المبني التعليمية، التدريب

 .ةالتقليدي الصفية البيئة في المعلم قبل من الموجه

 تأثير  لخلق الحقيقي العمل مهام مع التعليمية الوسائط تكنولوجيا اتحاد أو دمج •
 .لالعم وبيئة التعلم بيئة بين ومتآلف متناسق

 أن اهتمام (Rhona, Greg, George, & Richard, 2006) ونوآخر رهونارى تو
بالتعلم المدمج ينبع من كونه يعمل على تحسين أساليب التدريس، ويجعل التربويين 

  .التعلم أكثر مرونة، ويؤدي إلى زيادة كفاءة التكلفة

أن أنظمة التعلم المدمج توفر الفرص للتواصل  (Alvarez, 2005) ويرى الفاريس
تعليمي  أداء تحقيقبين عدد كبير من المتعلمين عبر العالم في فترة زمنية صغيرة مع 

  .قوي وشبه شخصي

 بين التدريب البسيطبالربط  )) التعلم المدمج ((ترافق االستخدام األولي لعبارة  ولقد
 لكتروني، وقد تطور المصطلح ليشملفي الفصل الدراسي التقليدي وأنشطة التعلم اإل

المزج بين  قد يضم برنامج التعلم المدمجفمن استراتيجيات التعلم،  أوسعمجموعة 
  :) ,2004Singh & Reed( ةاألبعاد التاليأو أكثر من   ٍد واح
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ويتم ، Off-Line:م غير الشبكيلوالتع، (On-Line)بين التعلم الشبكي  الدمج •
ما التعلم غير خالل تقنيات اإلنترنت واإلنترانت، أ التعلم الشبكي عادة من

التقليدية، ومن األمثلة على هذا النوع من  الشبكي فهو يتم في المواقف الصفية
    ً                                       بحث ا في المصادر باستخدام الشبكة العنكبوتية التعلم المدمج البرامج التي تتطلب

)Web (وذلك أثناء جلسات تدريبية واقعية  ودراسة المواد المتاحة من خاللها
 .المعلمشراف في الفصول الدراسية وبإ

 ، والتعلم التعاوني الفوريLearning Self-Paced بين التعلم الذاتي الدمج •
Live Collaborative Learning ،يشمل التعلم الذاتي أو التعلم بالسرعة و

التي تتم بناء على حاجة  ؛عند الطلب والتعلم، الذاتية عمليات التعلم الفردي
فيتضمن  -لفي المقاب-التعاوني ا التعلمووفق السرعة التي تناسبه، أم المتعلم

إلى تشاركية المعرفة  ، يؤديالمتعلمينبين ) ديناميكية(     ً            اتصاال  أكثر حيوية 
على سبيل -بين التعلم الذاتي والتعلم التعاوني الدمجوالخبرة، وقد يشمل 

 مراجعة بعض المواد واألدبيات المهمة حول منتج جديد، ثم مناقشة-المثال
من خالل التواصل الفوري باستخدام شبكات  المتعلمي عمل تطبيقات ذلك ف

  .المعلومات

دون  يحدث التعلم في أحيان كثيرة :المنظم والتعلم غيرالمنظم، بين التعلم  الدمج •
ً تعلم  وهذا ما يمكن تسميته،                       ً                 برنامج تعليمي معد مسبق ا بشكل منظم ومخطط ا    

الذي )  Structured  Learning( )) المنظمالتعلم  ((، بخالف )) منظمغير  ((
المثال في الوحدات الدراسية أو التدريبية التي تكون مصممة  على سبيل يظهر

وفق تسلسل وتنظيم محدد، والحقيقة أن أغلب التعلم الذي يتم في مكان العمل 
على  الذي يحدث )Unstructured Learning(المنظم هو من نوع التعلم غير 

لكترونية اإل والمحادثات الجانبية والرسائل خالل االجتماعات سبيل المثال
المحادثات أو الوثائق  بتسجيلذلك فإن التعلم المدمج يهتم  ، وبناء علىوغيرها

للمعرفة  ويخزنها في مستودعات المنظمالتي تتم في أحداث التعلم غير 
من خالل  المتعلمين أو المتدربينوالمعلومات ويصنفها ويجعلها متاحة لجميع 

  .لالستفادة منها عند الحاجة لمعلوماتشبكات ا

العمل، ويرتبطان بالتالزم بين التعلم  يةميالتعل العملية إن النجاح الحقيقي وفاعلية
لمحتوى التعلم،      ً مصدر ا، يصبح العمل األنشطة العملية        ً    م متضمن ا فيلوعندما يكون التع

التي ، ان، والشكلسبق أن العديد من المعوقات ذات الصلة بالوقت، والمكونستنج مما 
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    ً           مسبق ا للبرنامج  ترتبط بالفصل الدراسي لم تعد موجودة، وحتى البناء التنظيمي المعد
  .مستمرة يمكن تحويله إلى عمليات أو خبرات تعلم التعليمي

                      ً                                       التعلم المدمج ليس جديد ا، مع أن مكوناته كانت محصورة في الماضي إن مفهوم 
والكتب ) يها قاعات المحاضرات والمختبراتبما ف(التقليدية  في الفصول الدراسية

التعلم المختلفة  واستراتيجيات يمكن المزاوجة بين اتجاهات والملخصات، أما اليوم فإنه
 Synchronous physicalالمادية التزامنية الصيغ): Hofmann, 2004(التالية 

formats ،مختبرات، التي يشرف عليها المعلم الفصول الدراسية والمحاضرات 
 Synchronous الصيغ الشبكية التزامنية، الميدانية الرحالت، وورش العمل اليدوي

Online Formats ،ي الفوريلكترونالتعلم اإل )Live E-Learning( ، االجتماعات
 التدريب، والبث من خالل الشبكة العنكبوتية لندوات، ااالفتراضية الفصول، يةلكتروناإل

Coaching ،يغ التعلم الذاتي غير التزامنيص، الرسائل المباشرة Self-paced a 
synchronous format ،على  وحدات التدريب المعتمدة، الوثائق وصفحات اإلنترنت

وأنظمة دعم األداء  أدوات المساعدة المهنية، المحاكاة، الحاسب أو الشبكة العنكبوتية
التعلم الشبكية، مجتمعات ، )Electronic performancesupport systems( يةلكتروناإل

  .النقاش ومجموعات

في                                                       ً       فكرة التعلم المدمج من أن التعلم عملية مستمرة وليس حدث ا ينتهيولقد نبعت 
التي  التقليدية التعلم بأنماطوفر فوائد متعددة مقارنة ي والتعلم المدمج، موقف محدد
  :) ,2004Singh & Reed( اتصال واحدة، ومن هذه الفوائد ما يأتي توظف وسيلة

               ً     التي أجريت حديث ا في  دراساتال نتائج أظهرتفقد  :زيادة فاعلية التعلم 
أن استراتيجيات التعلم جامعتي تينيسي وستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية 

توفير ارتباط أفضل بين حاجات  م من خالللالمدمج تحسن مخرجات التع
  .ميالمتعلم وبرنامج التعل

إن أنماط التعلم التي تقتصر على وسيلة  :للمعلومات إمكانات الوصول زيادة 
الوصول للمواد التعليمية والمعارف المهمة  إمكاناتتقلل من اتصال واحدة 

يتحدد التواصل والمشاركة بين على سبيل المثال ف، الدراسيموضوع الفي 
في مكان وزمان محددين،  همجداوبتفي الفصول الدراسية التقليدية لمتعلمين ا

 الذين المتعلمينالتدريبية االفتراضية  التعليمية أو في حين تشمل الفصول
للتعليم  في أماكن متباعدة، ويمكن تجاوز مشكلة الوقت المحدد ونجداتوي
الوصول  وإتاحة عليميالتفرت إمكانية تسجيل مجريات الفصل اتو لتدريب إذاا أو
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التدريب  التعليم أو الذين لم يتمكنوا من المشاركة فيالمتعلمين إليها من قبل 
  .الفوري

 استخدام االستراتيجياتيتيح  :الالزم التطوير والوقت تحقيق األفضل من حيث كلفة 
التوازن بين البرنامج التعليمي الذي يتم  مكانية تحقيقإ أو األنماط المدمجة

 لذلك، فقد يكون تطوير محتوى وبين الكلفة والوقت الالزم) بناؤه( هتطوير
بالوسائط  تدريبي شبكي بالكامل بأسلوب التعلم الذاتي وغني تعليمي أو

كالتعلم االفتراضي، ومواد  مختلفة أنماط              ً    ً                  التعليمية مكلف ا جد ا، ولكن الدمج بين 
أحداث التعلم الوثائق، ودراسات الحالة، و :مثل( التعلم الذاتي البسيطة

الكفاءة أو أكثر  كون بذاتتقد  )ي المسجلة، وعروض البوربوينتلكتروناإل
  .ولكن بكلفة أقل

 نتائج المدمجاألولية للتعلم  تالدراسا تظهر :لألهداف التعليميةتحقيق أفضل  
وقت أقل في  تأن األهداف التعليمية قد تحقق تإذ وجدغير متوقعة،  إيجابية
  .تراتيجيات التقليديةمن االس) %50( بنسبة

أن التعلم المدمج ال يوفر الوقت والكلفة فحسب، بل يقدم طريقة  يتضح مما سبق
الجديد من  تستخدم هذا النمطالتي  التعليمية للتعلم والعمل، والمؤسسات أكثر سالسة

 التعليمية يجب على المؤسسات لذا، هاهدافأ     ً          نجاح ا في تحقيقو             ًأكثر إنتاجية  ستكونالتعلم 
من خالل المزاوجة  ، وذلكالتقليدية التدريبو التعليم ن تنظر إلى أبعد من حدود فصولأ

التعلم من أجل  الحالية والمستجدات الحديثة في تقنيات أنماط التعلم التقليديةبين أفضل 
أن تسعى إلى إعداد  التعليمية تعظيم النتائج، واألهم من ذلك يجب على المؤسسات

  .التدريبم ويفي عملية التعل ينلعفا يناركمش واليصبح المتعلمين

التعلم المدمج في العملية التعليمية مبادئ   َ  ُّ ت مث لأن  البحوث والدراسات ولقد أظهرت
م مقارنة باألساليب التقليدية يالتعل برامجفاعلية  تحسينات جذرية في يؤدي إلى تحقيق

علية االستراتيجيات ، فقد ركز الباحثون في السنوات األخيرة على دراسة فاالبحتة
دراسة العجرمي : المختلفة لهذا المدخل من التعلم، ومن أبرز تلك البحوث والدراسات

، وتوصلت إلى أن استراتيجية التعلم المدمج حققت فاعلية مقبولة وكان حجم )2009(
األداء المهاري، التحصيل ( ي            ً                                     تأثيرها كبير ا في الجوانب الثالثة لإلنتاج التليفزيون

ودراسة . لدى طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى) ي، االتجاه اإليجابيالمعرف
في التحصيل واالتجاهات فروق ذات داللة إحصائية  إلى ، وتوصلت)2007( الشمري

محافظة حفر الباطن تعزى إلى أثر بطالب الصف الثالث المتوسط  اإليجابية لدى
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ودراسة كيان . المجموعة التجريبية استخدام التعلم المدمج في تدريس الجغرافيا لصالح
، وهدفت إلى تحديد مستويات بناء المعرفة )Kian-Sam & Lee, 2008( سام ولي

                              ٍ                                                 لدى طلبة الدراسات العليا في ستة  من تداوالت الحاسوب غير المتزامنة في بيئة التعلم 
لهم  المدمج، وأظهرت النتائج أن التعلم المدمج يحقق فوائد عديدة للطلبة، حيث يقدم

 ودراسة تكهاشي وآخرون.    ً                                                 فرص ا لتحسين تعلمهم خارج نطاق البيئة الصفية التقليدية
(Takahashi, et al., 2008) التعلم المدمج المعتمد على  استخدام أن، وتوصلت إلى

 استخدام لية منعأكثر فا ي والتعلم القائم على الشبكة العنكبوتيةرقالدمج بين التعلم الو
 & ,Long, Vignare, Rappold(ودراسة لونق وآخرون  .فردهالتعلم الورقي بم
Mallory, 2007( وهدفت إلى الكشف عن فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم المدمج ،

في تحسين القدرات االتصالية لدى عينة من طلبة معهد روشستر للتكنولوجيا، وتكونت 
ستماعية الطبيعية، الطلبة الطلبة ذوو القدرات اال: عينة الدراسة من أربع فئات هم

الصم، الطلبة الذين يعانون من صعوبات في السمع، والطلبة ذوو القدرات االستماعية 
اإلنكليزية هي لغتهم الثانية، وأظهرت النتائج أن طلبة الفئة األولى  ةالطبيعية لكن اللغ

برى في سهولة الك ةوالثانية والرابعة كانوا إيجابيين نحو التعلم المدمج، إال أن الفائد
ودراسة . صعوبات سمعية كانت واضحة لدى طلبة الفئة الثالثة ممن يعانون من لاالتصا

طلبة  أن هانتائج، التي أظهرت )Akkoyunlu  &  Soylu, 2006(أكويونلو وسويلو 
بيئة  في قد تمتعوا وشاركوا بفاعلية) Hacettepe( جامعةبتعليمي ال قسم الحاسوب

. ذه البيئة أدت إلى ارتفاع مستوى التحصيل األكاديمي لديهمالتعلم المدمج، وأن ه
، وتوصلت إلى تحديد )Garrison & Kanuka, 2004(ودراسة قاريسون وكانوكا 

خطة إجرائية الستخدام مداخل التعلم المدمج في التعليم العالي بالواليات المتحدة 
قيم مؤسسات التعليم األمريكية، وخلصت الدراسة إلى أن التعلم المدمج يتناغم مع 

ودراسة روفاي . العالي، كما أن لديه اإلمكانية لتعزيز الكفاءة والفاعلية لخبرات التعلم
وأجريت على عينة من طلبة ماجستير ، )Jordan, 2004  &Rovai( وجوردون

الدراسية التي يتم دراستها  التربية في جامعة جنوب فرجينيا، وتوصلت إلى أن المقررات
لتعلم المدمج تؤدي إلى تقوية اإلحساس االجتماعي لدى الطلبة أكثر من باستخدام ا

دراستها المقررات التي يتم دراستها من خالل التعلم الصفي التقليدي، وتلك التي يتم 
الكشف عن ، وهدفت إلى )Hofmann, 2004(ودراسة هوفمان . عبر الخط المباشر

 ةوالت التعليمية عبر اإلنترنت، باإلضاففعالية برنامج تدريبي قائم على استخدام المودي
أن استخدام استراتيجيات  إلى التدريب المباشر للمهارات في البيئة الواقعية، وخلصت إلى

                      ً     ً                                                 التعلم المدمج ليست أمر ا سهال  في الواقع، إال أن استخدامها يؤدي إلى توفير الوقت 
  .وتحقيق عائد تعليمي أفضل بكثير من االستراتيجيات التقليدية
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                                                               ً       ويتضح من خالل البحوث والدراسات السابقة أن التعلم المدمج يقدم فرص ا أفضل 
اإليجابي، كما بينت  مللطلبة لتنمية تحصيلهم المعرفي، وأدائهم المهاري، واتجاهه

نتائج هذه البحوث أن التعلم المدمج كان له أثر إيجابي على تنمية الجوانب التفاعلية 
  .ة التعلمواالجتماعية المصاحبة لعملي

ويتميز البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة في الدمج بين ثالثة أساليب 
وليس أسلوبين فقط كما ركزت معظم الدراسات السابقة، وكذلك المقارنة بين  ةتعليمي

المجموعة الضابطة والتجريبية إضافة إلى الكشف عن فاعلية التعلم المدمج لدى طلبة 
 .والتعرف على العالقة بين الدافعية نحو المعرفة والتعلم المدمج المجموعة التجريبية،

  :مشكلة البحث
نبعت مشكلة البحث الحالي من خالل رصد الباحثين للعديد من المشكالت التي  
يعاني منها طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى أثناء دراستهم لمساق الوسائط 

صعوبة تعلم محتوى : أبرز تلك المشكالتالمتعددة الرقمية خالل عدة سنوات، ومن 
في إنتاج ) Authorware( رالمساق الذي يتناول مهارات استخدام برنامج األوثروي

برمجيات تعليمية قائمة على الوسائط الفائقة، حيث إن البرنامج متشعب المهارات 
ويصعب على الطلبة فهم جميع جزئياته أثناء المحاضرة، وقد تجلى ظهور هذه 

                               ً                                    لة في نسبة الرسوب المرتفعة نسبي ا في هذا المساق، باإلضافة إلى الرسوب المشك
المتكرر لبعض الطلبة، وهذا أدى بالباحثين للتفكير في استراتيجية جديدة لتدريس هذا 
                      ً                                     ً                المساق تتيح للطلبة فرص ا أفضل للتفاعل مع مكونات البرنامج وفق ا لقدرات الطالب 

             ً                           ستراتيجية فرص ا أكبر لجميع الطلبة الستغالل وظروف دراسته، وبحيث تتيح هذه اال
وقت المحاضرة في إجراء التطبيقات واألنشطة التي تتطلب متابعة المدرس وإرشاده 
للطلبة، وقد ارتأى الباحثان أهمية تجريب استراتيجية التعلم المدمج كاستراتيجية جديدة 

ات الطلبة في استخدام تتمتع بالعديد من المميزات للتعرف على أثرها في تنمية مهار
، ومدى مساهمتها في حل المشكالت التي يعاني )Authorware( ربرنامج األوثروي

: وعليه فقد تحددت مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي. منها الطلبة
ما فاعلية التعلم المدمج والدافعية نحو المعرفة في تنمية مهارات استخدام برامج 

ويتفرع عن  ،فائقة وإنتاجها لدى طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصىالوسائط ال
  :التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية في درجة تنمية مهارات استخدام برامج  - 1
الوسائط الفائقة لدى طلبة المجموعة التجريبية قبل استخدامهم الستراتيجية 

 .بعدها؟التعلم المدمج و



37 

  )64ـ  29( ياسر عبد الرمحن صاحلة. فؤاد إمساعيل عياد  و  أ .د 

 ¨XB}O©ZU¿A 1431,_° •¶    2العدد, 7 المجلد –جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية   ~ 2010 ¶•

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية في درجة تنمية مهارات إنتاج الوسائط  - 2
الفائقة لدى طلبة المجموعة التجريبية قبل استخدامهم الستراتيجية التعلم 

  .المدمج وبعدها؟

في درجتي تنمية مهارات استخدام  إحصائية داللة ذات فروق هل توجد - 3
 الدافعية التجريبية من ذوي موعةالمج الوسائط الفائقة وإنتاجها بين طلبة

 المعرفية الدافعية ذوي من المجموعة نفسها وطلبة المعرفية المرتفعة
  .المنخفضة بعد استخدامهم الستراتيجية التعلم المدمج؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجتي تنمية مهارات استخدام  - 4
بطة والتجريبية تعزى الوسائط الفائقة وإنتاجها بين طلبة المجموعتين الضا

 .؟)التعلم التقليدي، التعلم المدمج(الستراتيجية التعلم 

  :فروض البحث
في درجة تنمية  (0.05 ≥∝)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  - 1

مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة لدى طلبة المجموعة التجريبية قبل 
  .عدهااستخدامهم الستراتيجية التعلم المدمج وب

في درجة تنمية  (0.05 ≥∝)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  - 2
التجريبية قبل استخدامهم  مهارات إنتاج الوسائط الفائقة لدى طلبة المجموعة

  .الستراتيجية التعلم المدمج وبعدها

في درجتي  (0.05 ≥∝)مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد - 3
التجريبية  المجموعة بين طلبة لوسائط الفائقة وإنتاجهاتنمية مهارات استخدام ا

 الدافعية ذوي من المجموعة نفسها وطلبة المعرفية المرتفعة الدافعية ذوي من
  .المنخفضة بعد استخدامهم الستراتيجية التعلم المدمج المعرفية

في درجتي  (0.05 ≥∝)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 4
ستخدام الوسائط الفائقة وإنتاجها بين طلبة المجموعتين تنمية مهارات ا

 ).المدمجالتعلم التقليدي، التعلم (الضابطة والتجريبية تعزى الستراتيجية التعلم 

  :أهداف البحث
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المدمج في  يهدف البحث الحالي إلى التعرف إلى
ائقة وإنتاجها لدى طلبة المجموعة التجريبية تنمية مهارات استخدام برامج الوسائط الف
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في درجتي تنمية مهارات  إحصائية داللة ذات فروق من أفراد البحث، وتقصي وجود
 الدافعية ذوي التجريبية من المجموعة استخدام الوسائط الفائقة وإنتاجها بين طلبة

لمنخفضة بعد المعرفية ا الدافعية ذوي من المجموعة نفسها وطلبة المعرفية المرتفعة
استخدامهم الستراتيجية التعلم المدمج، وكذلك تقصي وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في درجتي تنمية مهارات استخدام الوسائط الفائقة وإنتاجها بين طلبة المجموعتين 

  ).التعلم التقليدي، التعلم المدمج(الضابطة والتجريبية تعزى الستراتيجية التعلم 

  :أهمية البحث
  :دى أهمية هذا البحث في التاليتتب

وكذلك قد يستفيد المدرسون والمتخصصون في التعليم الجامعي والتعليم العام،  - 1
خبراء تكنولوجيا التعليم من األدب التربوي والنتائج التي تم التوصل إليها 
في البحث الحالي، وذلك في تطوير استراتيجيات التدريس المستخدمة في 

  .الميدان

الباحثون من أدوات البحث الحالي ومقترحاته في بحث جوانب  ربما يستفيد - 2
  .أخرى مكملة لموضوعه

يأتي هذا البحث استجابة لالتجاهات اإلقليمية والعالمية التي تنادي بضرورة  - 3
  .التعليميةتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم في كافة المستويات والمؤسسات 

  :حدود البحث
  :د التاليةيتقيد البحث الحالي بالحدو

  .2008- 2007ُ                                                      أ جري هذا البحث في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  •

تناول البحث التعرف إلى فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المدمج والدافعية  •
نحو المعرفة في تنمية مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة وإنتاجها لدى 

  .الطلبة

التكنولوجيا  تخصص - ميع طلبة المستوى الثالثطبقت أدوات هذا البحث على ج •
ممن يدرسون  -بغزة ىوالعلوم التطبيقية وأساليب تدريسها بجامعة األقص

  .مساق الوسائط المتعددة الرقمية
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 ريتناول مساق الوسائط المتعددة الرقمية تدريس برنامج التأليف األوثروي •
)Authorware.(  

  :التعريفات اإلجرائية
 الدمج بين أسلوبين أو استراتيجيتين تقوم على استراتيجية تعليمية وه :التعلم المدمج 

تين أو أكثر، وتتضمن هذه االستراتيجية في البحث الحالي الدمج بين تعليمي
أسلوب التدريب الذاتي القائم على تطوير محتوى : ثالثة أساليب تعليمية هي

اشر الموجه من تدريبي متوفر على أسطوانة تعليمية، وأسلوب التدريب المب
 ةقبل المعلم في مختبر الحاسوب بالجامعة، وأسلوب المحادثة اإللكتروني

  ).Chatting(المباشرة 

هو استراتيجية تعليمية عادية تقوم في البحث الحالي على  :التعلم التقليدي 
شرح المدرس لبرنامج األوثروير وتدريب الطلبة على المهارات المتعلقة به 

  .بالجامعةفي مختبر الحاسوب 

هي القدرة على استخدام جميع  :مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة 
: ، وتتمثل في)Adobe Authorware7.0(مكونات برنامج التأليف األوثروير 

تصفح الشاشة الرئيسة للبرنامج، استخدام أدوات البرنامج، أدوات التفاعل، 
ح المشروع، وتصدير أداة مجموعة العمل، استخدام دوال البرمجة في تصف

المشروع؛ ويتم التعبير عن هذه القدرة بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في 
  .بطاقة مالحظة مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة

هي قدرة الطالب على إعداد برمجية تعليمية  :الوسائط الفائقة جمهارات إنتا 
األوثروير  فم برنامج التأليمحوسبة معتمدة على بيئة الوسائط الفائقة، باستخدا

)Adobe Authorware 7.0( حيث يتم في هذه البرمجية إنتاج ارتباطات ،
الخرائط، النص، الصور التخيلية، الصوت، الرسوم، (للوسائط الرقمية المتنوعة 

بحيث ، )الموسيقا، الفيديو الرقمي، الرسوم المتحركة، وطرق البحث واالستقصاء
واجهات تطبيق بيئة الوسائط  بعضها البعض في تصميممع  طتتكامل هذه الوسائ

األهداف المرجوة بكفاءة  الفائقة بصورة تكفل للفئة المستفيدة من البرمجية تحقيق
وفعالية؛ ويتم التعبير عن هذه القدرة بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في 

  .بطاقة تقييم مهارات إنتاج الوسائط الفائقة
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يل هي متغير شخصي تصنيفي يتعلق بمعرفة درجة م :الدافعية نحو المعرفة 
تفكيره نحو السعي إلى المعرفة ومحاولة حل المشكالت التي  الطالب إلعمال

تواجهه، وفي البحث الحالي تم استخدام هذا المتغير للكشف عن مدى تفاعل 
طلبة أفراد البحث من ذوي الدافعية المرتفعة وأقرانهم من ذوي الدافعية 

  .ع استرتيجية التعلم المدمجالمنخفضة م

هم طالب وطالبات المستوى الثالث في تخصص  :طلبة تخصص التكنولوجيا 
  .التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وأساليب تدريسها؛ بجامعة األقصى بغزة

  :إجراءات البحث
                   ً                                       يتضمن هذا الجزء وصف ا لإلجراءات التي اتبعت لإلجابة عن تساؤالت 

  :البحث، ويشمل

@üëc@ @ @Z@äßszjÛa@wèZ@ @

تصميم المجموعة التجريبية الواحدة  -استخدم البحث الحالي المنهج شبه التجريبي
)One Group Pre Test Post-Test Design( حيث تم تطبيق أدوات البحث قبلي ا ،  ً                               

     ً                                                                    وبعدي ا على طلبة المجموعة التجريبية من عينة البحث، كما تم استخدام التصميم 
 Pretest-Posttest) (ضابطة وتجريبية(كافئتين التجريبي ذي المجموعتين المت

Control Group Design( ،مع تطبيق أدوات البحث قبلي ا وبعدي ا على المجموعتين ،                  ً       ً                           
للتعرف إلى فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المدمج في تنمية مهارات استخدام 

تم تدريس مساق ولقد . برامج الوسائط الفائقة وإنتاجها لدى طلبة تخصص التكنولوجيا
التعلم التقليدي، في  ةالوسائط المتعددة الرقمية للمجموعة الضابطة باستخدام استراتيجي

عدد الساعات باستخدام استراتيجية  حين درست المجموعة التجريبية نفس المساق وبنفس
  .التعلم المدمج

b@îãbq@Ć@ @@@Z@szjÛa@†a‹ÏcZ@ @

الوسائط المتعددة  جلين لمساقيتمثل مجتمع البحث في جميع الطالب والطالبات المس
م، والبالغ عددهم 2008-2007الرقمية في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

طالب ) 5(وقد تم استبعاد . طالبة) 40(    ً     طالب ا، و ) 29(    ً               طالب ا وطالبة، منهم ) 69(
عليهم للتأكد من  تمن مجتمع البحث بسبب تطبيق األدوا) طالبان وثالث طالبات(

وقد تم توزيع العينة .     ً        طالب ا وطالبة) 64(وعليه فقد تكونت عينة البحث من . ثباتها
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) 32(      ً                                                            عشوائي ا إلى مجموعتين تجريبية، وضابطة، بحيث ضمت المجموعة التجريبية 
   ً   فرد ا، ) 32(طالبة، كما ضمت المجموعة الضابطة ) 19(    ً    طالب ا و ) 13(   ً        فرد ا، منهم 

م التأكد من تكافؤ المجموعتين في أدوات البحث ولقد ت. طالبة) 18(    ً    طالب ا و  )14(منهم 
  .يوضح ذلك) 1(قبل التجريب، والجدول 

لداللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعتين  )) ت ((نتائج اختبار  )1(جدول 
  الضابطة والتجريبية في أدوات البحث قبل التجريب

  البيان           
  

  األداة
  العدد

  النهاية
  العظمى

  المجموعة الضابطة عة التجريبيةالمجمو
  قيمة

  المتوسط  )) ت ((
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  1.332  2.29  80.22  1.04  79.62  207  32  بطاقة المالحظة

  1.562  3.17  56.94  0.85  57.84  225  32  بطاقة تقييم

  مقياس الدافعية
  0.514  9.50  64.81  9.94  66.06  100  32  نحو المعرفة

  ).2.000(تساوي ) 62(ودرجات حرية ) 0.05=∝(الجدولية عند مستوى داللة  )) ت ((قيمة  *

مستوى داللة  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ه الأن) 1( الجدول من يتضح
بين متوسطات درجات طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في أدوات  (0.05 ≥∝)

وهذا يعني أن المجموعتين . راتيجية التعلم المدمجالبحث الثالث قبل تجريب است
متكافئتين في خبراتهم السابقة المتعلقة بالوسائط الفائقة من ناحية، كما أن المجموعتين 

وفي ضوء التطبيق القبلي لمقياس . من ناحية أخرى متكافئتين في دافعيتهم نحو المعرفة
      ً                          ة نظري ا إلى قسمين متساوين، بحيث الدافعية نحو المعرفة تم تقسيم المجموعة التجريبي

من طلبة هذه المجموعة الذين حصلوا على أعلى درجات في %) 50(تم تحديد أسماء 
األخرى من المجموعة %) 50(مقياس الدافعية نحو المعرفة، كما تم تحديد أسماء الـ 

  .الذين حصلوا على أدنى درجات في المقياس نفسه

b@rÛbq@Ć@ @@@Z@szjÛa@paë†cZ@ @

  :الحظة مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقةبطاقة م -1

الفائقة لدى طلبة عينة البحث أثناء دراستهم  لتقييم مهارات استخدام برامج الوسائط
لمساق الوسائط المتعددة الرقمية؛ قام الباحثان بإعداد بطاقة مالحظة مهارات استخدام 
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: بوي السابق مثلبرنامج التأليف األوثروير، حيث تم الرجوع إلى األدب التر
 ، ودراسة)Kiili, 2005( ودراسة ،)Asmawi  &  Abdul Razak, 2006( دراسة

(Haughey  &  Muirhead, 2005) ودراسة (Lowe, 2003)ودراسة ، (Chen  &  
Macredie, 2002) وكتاب)2002(، وكتاب البغدادي ، (Alessi  &  Trollip, 2000) .

مهارة فرعية موزعة على ستة ) 63(لية من وقد تكونت البطاقة في صورتها األو
مهارات فرعية، ) 8(تصفح الشاشة الرئيسة للبرنامج ويتضمن  :محاور رئيسة هي

) 9(ويتضمن  أدوات التفاعلمهارة فرعية، ) 26(استخدام أدوات البرنامج ويتضمن 
استخدام دوال مهارات فرعية، ) 7(ويتضمن  أداة مجموعة العملمهارات فرعية، 

 تصدير المشروعمهارات فرعية، و) 8(ويتضمن  جة في تصفح المشروعالبرم
 ولتحديد درجة أداء الطالب في كل مهارة تم اعتماد. مهارات فرعية) 5(ويتضمن 

بدرجة مرتفعة وتعطى ثالث درجات، ( تقديرات ةالتقدير المتدرج الذي يتكون من ثالث
  ).ة واحدةدرج ، بدرجة منخفضة وتعطىدرجتان بدرجة متوسطة وتعطى

  :المالحظة ضبط بطاقة *

صورتها المبدئية ووضع التعليمات  في المالحظةبطاقة  إعدادبعد االنتهاء من 
على مجموعة من المحكمين المتخصصين  بعرضها انالالزمة الستخدامها، قام الباحث

في مجالي الوسائط المتعددة وتكنولوجيا التعليم للتأكد من صدقها، وقام المحكمون 
ذف واإلضافة والتعديل في فقرات محاور البطاقة حتى أصبحت أكثر دقة بالح

مهارة فرعية موزعة ) 69(      ً                                             وتحديد ا، وقد اشتملت البطاقة في صيغتها النهائية على 
مهارات ) 9(تصفح الشاشة الرئيسة للبرنامج ويتضمن  :على ستة محاور رئيسة هي

 أدوات التفاعلفرعية،  مهارة) 28(فرعية، استخدام أدوات البرنامج ويتضمن 
مهارات فرعية، )7(ويتضمن  أداة مجموعة العملمهارات فرعية، ) 9(ويتضمن 

تصدير مهارات فرعية، و) 10(ويتضمن  استخدام دوال البرمجة في تصفح المشروع
المالحظة  ثبات بطاقة التأكد من كما تم .مهارات فرعية) 6(ويتضمن  المشروع
 انقام الباحث ، حيث)Cooper(تطبيق معادلة كوبر من خالل  نسبة االتفاق بحساب

استبعدوا بعد ) طالبان وثالث طالبات(طالب ) 5(مكونة من  بتطبيق البطاقة على عينة
  :، وقد جاءت نتائج التجربة االستطالعية كما يليالبحثذلك من عينة 
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  ):288: 1996الوكيل والمفتي، (Cooper معادلة  *

  

  =نسبة الثبات 

  
  ).2(كما هو مبين في الجدول  ةت نتائج هذه المعادلة لقياس ثبات البطاقوكان

  )2(جدول 
  مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة مالحظة ةبطاقليوضح نسبة الثبات 

  عدد مرات  محاور بطاقة المالحظة
  االتفاق

  عدد مرات
  نسبة  المجموع  االتفاق عدم

  الثبات

  %93.3  45  3  42  تصفح الشاشة الرئيسة للبرنامج

  %81.4  140  26  114  استخدام أدوات البرنامج

  %84.4  45  7  38  أدوات التفاعل

  %91.4  35  3  32  أداة مجموعة العمل

  %82.0  50  9  41  استخدام دوال البرمجة في تصفح المشروع

  %83.3  30  5  25  تصدير المشروع

  %84.6  345  53  289  المجموع

 على الترتيب هي للمحاور الستة للبطاقة ثباتالأن نسب  )2( ويالحظ من الجدول
 ةوأن نسب، %)83.3(، %)82(، %)91.4(، )84.4%(، )81.4%(، )93.3%(
، وهذه نسب مرتفعة يمكن من خاللها االطمئنان )%84.6(هي  الكلية للبطاقة ثباتال

  .وعلى ذلك تكون البطاقة قد أخذت صورتها النهائية .ةثبات البطاق إلى

  :ارات إنتاج الوسائط الفائقةبطاقة تقييم مه -2

لتقييم المشروع النهائي لطلبة عينة البحث؛ والمتمثل في إنتاج برمجية تعليمية 
على المهارات التي تم اكتسابها من خالل برنامج  دقائمة على الوسائط الفائقة باالعتما

  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق 
X  100 %  

  عدد مرات االتفاق
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حيث تم األوثروير؛ قام الباحثان بإعداد بطاقة تقييم مهارات إنتاج الوسائط الفائقة، 
، (Asmawi & Abdul Razak, 2006) دراسة: الرجوع إلى األدب التربوي السابق مثل

 ودراسة) (Haughey  &  Muirhead, 2005  ، ودراسة)Kiili, 2005( ودراسة
(Lowe, 2003)ودراسة ، (Chen & Macredie, 2002) 2002(، وكتاب البغدادي( ،

البطاقة في صورتها األولية من  وقد تكونت. (Alessi & Trollip, 2000) وكتاب
محور نظرية التدريس والمنهاج :      ً                              معيار ا توزعت على ستة محاور رئيسة هي) 42(

معايير، ) 4(معايير، محور بنية محتوى الوسائط فائقة التداخل ويتضمن ) 5(ويتضمن 
معايير، محور التفاعلية ) 5(ويتضمن ) خصائص استخدام المتعلم(محور تحكم المتعلم 

معايير، ) 10(ويتضمن ) الخصائص التقنية(معايير، محور التصفح ) 6(ضمن ويت
ولتحديد درجة توافر المعيار في .      ً معيار ا) 12(ومحور تصميم الشاشة ويتضمن 

 خمسةالتقدير المتدرج الذي يتكون من  تم اعتماد) البرمجية التعليمية(مشروع الطالب 
، بدرجة كبيرة ويعطى أربع               ً                 بدرجة كبيرة جد ا ويعطى خمس درجات( تقديرات

درجتان، بدرجة  درجات، بدرجة قليلة ويعطى درجات، بدرجة متوسطة ويعطى ثالث
  ).        ً                  قليلة جد ا ويعطى درجة واحدة

  :تقييم المنتج ضبط بطاقة *

صورتها المبدئية ووضع التعليمات الالزمة  فيبطاقة ال إعدادبعد االنتهاء من 
لى مجموعة من المحكمين المتخصصين في ع بعرضها انالستخدامها، قام الباحث

مجالي الوسائط المتعددة وتكنولوجيا التعليم للتأكد من صدقها، وقام المحكمون بالحذف 
                                                                 ً       واإلضافة والتعديل في فقرات محاور البطاقة حتى أصبحت أكثر دقة وتحديد ا، وقد 

حاور      ً                  معيار ا توزعت على خمسة م) 37(اشتملت البطاقة في صورتها النهائية على 
معايير، محور بنية محتوى ) 4(والمنهاج ويتضمن  محور نظرية التدريس: رئيسة هي

) خصائص استخدام المتعلم(معايير، محور تحكم المتعلم ) 3(الوسائط الفائقة ويتضمن 
الخصائص (معايير، محور التصفح ) 5( معايير، محور التفاعلية ويتضمن) 5(ويتضمن 
ً معيار ) 11(ويتضمن ) التقنية  تموقد  .معايير) 9(ا، ومحور تصميم الشاشة ويتضمن     

من خالل تطبيق معادلة كوبر  نسبة االتفاق بحساب طاقةالبثبات  التأكد من
)Cooper(مكونة من بتطبيق البطاقة على عينة انقام الباحث ، حيث )طالب ) 5
تجربة ، وقد جاءت نتائج الالبحثاستبعدوا بعد ذلك من عينة ) طالبان وثالث طالبات(

  :االستطالعية كما يلي
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  :)288: 1996الوكيل والمفتي، (Cooper معادلة 

  
  =نسبة الثبات 

  
  ).3(كما هو مبين في الجدول  ةوكانت نتائج هذه المعادلة لقياس ثبات البطاق

  )3(جدول 
  مهارات إنتاج الوسائط الفائقة لبطاقة تقييم يوضح نسبة الثبات

 اتعدد مر  محاور بطاقة التقييم
  االتفاق

 عدد مرات
  نسبة  المجموع  االتفاق عدم

  الثبات

  %85.0  20  3  17  معايير نظرية التدريس والمنهاج

  %80.0  15  3  12  معايير بنية محتوى الوسائط الفائقة

  %84.0  25  4  21  معايير تحكم المتعلم

  %88.0  25  3  22  معايير التفاعلية

  %85.5  55  8  47  )الخصائص التقنية(معايير التصفح 

  %86.7  45  6  39  معايير تصميم الشاشة

  %85.4  185  27  158  المجموع

 على الترتيب هي للمحاور الستة للبطاقة ثباتالأن نسب  )3( ويالحظ من الجدول
هي  الكلية للبطاقة ثباتال ةوأن نسب، 86.7%، 85.5%، 88%، 84%، 80%، 85%

  .ةثبات البطاق إلى، وهذه نسب مرتفعة يمكن من خاللها االطمئنان %)85.4(

  :مقياس الدافعية نحو المعرفة -3

تحديد السمات الشخصية للطلبة أفراد البحث فيما يتعلق إلى هدف هذا المقياس 
بالدافعية نحو المعرفة؛ حيث تم تصنيف الطلبة إلى مجموعتين، األولى ذوو الدافعية 

 مقياسمعرفة، وإلعداد الالمرتفعة نحو المعرفة، والثانية ذوو الدافعية المنخفضة نحو ال
 ,Cacioppoقام الباحثان بترجمة مقياس الدافعية نحو المعرفة لكل من كسييبو وآخران

  عدد مرات االتفاق

  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق 
X  100 %  
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Petty, &  Kao, 1984)( ؛ والمنشور في العدد)لمجلة الشخصية وعلم النفس ) 48
، وقد قام رويز "Journal of Personality and Social Psychology"االجتماعي 

بحساب معامل الثبات لهذا المقياس، ووجدا أنه  (Ruiz & Sicilia, 2002) وسيليا
  ).0.80( يساوي

فقرة تتناول القضايا المتعلقة ) 18(ويتكون هذا المقياس في صورته األصلية من 
درجات  خمسالتقدير المتدرج الذي يتكون من  بالحاجة إلى المعرفة، كما يعتمد المقياس

                        ً  عندما ال تتسم شخصيته مطلق ا ) 1(لطالب الرقم ، حيث يختار ا)5، 4، 3، 2، 1(هي 
عندما ال تتسم شخصيته إلى حد ما بهذه ) 2( مبالصفة الواردة في الفقرة، ويختار الرق

عندما يكون غير متأكد إن كانت هذه الصفة تنطبق عليه ) 3(الصفة، ويختار الرقم 
إلى حد ما، ويختار عندما تتسم شخصيته بهذه الصفة ) 4(ال، في حين يختار الرقم أم 

  .عندما تتسم شخصيته بهذه الصفة بشكل كبير) 5(الرقم 

  :مقياس الدافعية نحو المعرفةضبط  *

بعد ترجمة المقياس إلى العربية، تم التأكد من صدقه بعرضه على مجموعة من 
المحكمين المتخصصين في مجالي علم النفس وتكنولوجيا التعليم، الذين قاموا بإبداء 

م على فقرات المقياس، كما قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط بين كل مالحظاته
، وذلك من خالل تطبيق االختبار تفقرة من فقرات المقياس مع المجموع الكلي للفقرا

    ً                                                طالب ا وطالبة من طلبة المستوى الثالث ممن لم تسمح لهم ) 48(على عينة مكونة من 
ة الرقمية، وقد جاءت النتائج كما يوضحه ظروفهم من تسجيل مساق الوسائط المتعدد

  ).4(الجدول 
  يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين كل  )4(جدول 

  فقرة من فقرات المقياس والمجموع الكلي للفقرات

  6  5  4  3  2  1  رقم الفقرة 

  **0.435  *0.337  *0.349  **0.699  **0.665  **0.778  معامل االرتباط 
  12  11  10  9  8  7  رقم الفقرة 
  **0.618  **0.389  **0.691  **0.523  **0.651  **0.444  معامل االرتباط 
  18  17  16  15  14  13  رقم الفقرة 
  **0.471  **0.709  **0.531  **0.482  **0.411  **0.455  معامل االرتباط 

  0.288) = 0.05(مستوى داللة و) 46(الجدولية عند درجة حرية  )ر( *

  0.372)= 0.01( وعند مستوى داللة )46(الجدولية عند درجة حرية  )ر( **
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 .ا                                  أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائي ) 4(يتضح من الجدول 

وتم التأكد من ثبات المقياس باستخدام طريقة إعادة االختبار، حيث قام الباحثان 
طالب وطالبة، وقد أعيد تطبيق ) 48(بتطبيق االختبار على العينة أعاله والمكونة من 

يهم مرة أخرى بعد أسبوعين، وتم حساب معامل االرتباط بين المتوسط االختبار عل
الطلبة في التطبيق  العام الستجابات الطلبة في التطبيق األول، والمتوسط العام الستجابات

  .يبين ذلك) 5(الثاني، والجدول 

  يوضح معامل ارتباط بيرسون بين التطبيق  )5(جدول 
  المعرفةفعية نحو الثاني لمقياس الدا والتطبيق لاألو

  معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط العام  العدد  الثبات

  1.19677  2.9677  48  التطبيق األول
0.545**  

  1.14159  3.3548  48  التطبيق الثاني

  0.288)= 0.05(مستوى داللة و) 46(الجدولية عند درجة حرية  )ر( *

  0.372)= 0.01( ستوى داللةوعند م) 46(الجدولية عند درجة حرية  )ر( **

أن معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني دال ) 5(يتضح من الجدول 
، وهذا يشير إلي ثبات المقياس وصالحيته لجمع )0.01(إحصائيا عند مستوى داللة 

  .البيانات من عينة البحث

  :المستخدمة في البحث التعليمية المحوسبة المادة *

برنامج  استخدم الباحثان في إعداد المادة التعليمية المحوسبة الالزمة للتعلم المدمج
 Instant Demo Screen""والمعروف باسم تسجيل سطح المكتب بالحركة والصوت

Recorder ،الفرصة للمدرسين إلنتاج المواد التعليمية  هذا النوع من البرامج ويتيح
وتعد  .                              ً        الفائقة بأيسر الطرق وأقلها جهد ا وتكلفةط على بيئة الوسائ القائمة المحوسبة

الوظيفة الرئيسة لبرنامج تسجيل سطح المكتب هي تسجيل التغيرات البصرية التي 
تحدث على سطح المكتب في الوقت الحقيقي، حيث إنه يعتبر أداة فاعلة في إنتاج مواد 

وذلك وبية المتنوعة، تدريبية تعمل على اكتساب وتنمية مهارات استخدام البرامج الحاس
األحداث والتغيرات التي تظهر على سطح المكتب على  باالعتماد على تسجيل كافة

هيئة مقطع فيديو، ويتوفر في البرنامج مرونة في تحديد إطار التسجيل بناء على 
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رغبات المستخدم، حيث إنه يستطيع تسجيل إطار سطح المكتب بالكامل أو تسجيل 
إطار يحدده المستخدم، ويتضمن التسجيل ظهور حركة واجهة برنامج محدد أو 

الماوس وتسجيل كافة األحداث الصادرة عن الماوس من خالل تتبع تسجيل حركتها 
                              ً                                                التي تدور على سطح المكتب، وأيض ا يتابع تسجيل الشاشات المتعلقة بالبرنامج المراد 

ن مؤشر الماوس، الصادرة ع) األوامر(تعليمه للطلبة التي تظهر بناء على األحداث 
ويوفر البرنامج إمكانية تسجيل التعليق الصوتي للمدرس بالتزامن مع حركة الماوس 

ويمكن . تجري على سطح المكتب بالصوت والحركة لتوضيح المهارات واألحداث التي
إضافة نصوص لتوضيح العرض بعد عملية التسجيل لتوجيه المستخدم وإرشاده حول 

ا يمكن إضافة تأثيرات حركية على بداية أو نهاية مقطع المهارة المراد عرضها، كم
                  ً                                              ويتيح البرنامج أيض ا فرصة رفع مستوى التفاعلية وذلك عن طريق إضافة . التسجيل

توضع على مكان محدد على شاشة سطح المكتب ) Hot Spot( نقاط ربط تفاعلية
ً المسجلة، ويتم عن طريقها التحكم في تسلسل عرض المادة المسجلة بناء  على أدوات                                                                

وتتميز المادة التعليمية المنتجة من خالل هذا . التفاعل المدرجة على شاشة التسجيل
 )"Adobe Flash"SWF File( البرنامج بإمكانية وضعها في صيغة أدوبي فالش

واالستفادة منها في تصميم مواقع الشبكة العنكبوتية، حيث إن ملف المادة المنتجة 
وتتاح الفرصة للمستخدم لتصفح ). Streaming File( لدفعيةيعتمد على نظام الملفات ا

المادة بما يتناسب مع سرعة اإلنترنت المتاحة له، كما أنه يتم إدراج شريط للتحكم في 
المادة المسجلة مثل الوقوف والتقدم والرجوع وإعادة التشغيل وشريط التمرير الذي 

  .يوضح المدة الزمنية للمادة المسجلة

في البحث  Instant Demo Screen Recorder"" ام هذا البرنامجوقد تم استخد
الحالي إلنتاج المادة التدريبية المحوسبة الالزمة إلكساب طلبة المجموعة التجريبية 

 وهو، تأليفال برامجباستخدام أحد مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة وإنتاجها 
، وقد تم تقسيم المادة السابع صداراإل) Adobe Authorware 7.0( األوثروير برنامج

المهارات المتعلقة ببرنامج  تتناول كل وحدة مهارة منحيث ، بصغيرة وحداتإلى 
، لبرنامجل هيكلية خريطة في مع بعضها البعض ، وقد تم تنظيم الوحداتاألوثروير

مهارة متعلقة بالبرنامج على حسب  أيةتصفح ومشاهدة  الطالب يستطيع حيث
التحكم الكامل بالمادة المسجلة  إمكانية                          ً ، وتتيح المادة للطالب أيض اغباتهاحتياجاته ور

للمتعلم في  اتوتوجيه إرشاداتوجود  إلى باإلضافةهذا ت، بالصورة والحركة والصو
 الفائقةتشغيل والوصول للمعلومات المدرجة ضمن بيئة الوسائط الكيفية البدء في 

وقد أعطيت المادة التدريبية . ج األوثرويرمهارات استخدام برنام تسابباك المتعلقة
 تكليفتم الدراسي، وفي كل وحدة  الجاهزة لطلبة المجموعة التجريبية من بداية الفصل
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أكثر في المنزل، حيث تتاح لهم الفرصة والوقت الكافيان لفهم  بتنفيذ تمرين أو الطلبة
التأكد من  يتملمحاضرة وفي موعد ا. المهارة وتطبيقها وتنفيذ التدريبات المتعلقة بها

المنزلية فهم الطلبة واكتسابهم للمهارات المتضمنة في الوحدة، كما يتم فحص تدريباتهم 
 من خالل تنفيذها في معمل اتللمهار الطلبة تقييم اكتساب التي تم تكليفهم بها، ويتم

ت للمهاراوبعد اكتساب الطلبة أفراد البحث . بحضور مدرس المساق الحاسوب بالجامعة
قائمة على  إنتاج برمجية تعليمية كل منهم تم الطلب مناألساسية لبرنامج األوثروير، 

 الحاسوبداخل معمل  أعدها كل منهمفائقة على حسب السيناريو والخطة التي الوسائط ال
وكذلك ، يحتاجونهاوالمعدات التي  األدواتحيث إنه تم تزويدهم بكافة بالجامعة، 

ومع وخالل التجربة . مل الحاسوب لتنفيذ المهام المطلوبةة في معينتخصيص ساعات مع
مع  المدرسيتواصل بحيث ، يةلكترونتم تحديد موعد للساعات اإلبداية الفصل الدراسي 

المباشرة  ةالمحادثة اإللكتروني نظام من خالل في هذه الساعات طلبة المجموعة التجريبية
)Chatting(ولحلسئلة الطلبة، ويقدم ال، وخالل المحادثة يجيب المدرس على أ 
عملية المراحل المختلفة ل ، وفيتدربهم على المهارات أثناء تواجههمالتي  تمشكاللل

) Chatting(المباشرة  ةالبرمجية التعليمية، كما وفر نظام المحادثة اإللكتروني إنتاج 
  .فيما بينهمالخبرات و اآلراء تبادل            ً    مع بعضهم بعض ا، ل تواصل الطلبةإمكانية 

b@ÈiaŠ@Ć@ @@@Z@szjÛa@paÌnßZ@ @
مساق ويتمثل في استخدام استراتيجية التعلم المدمج في تدريس  :المتغير المستقل 

  .الوسائط المتعددة الرقمية للمجموعة التجريبية من أفراد البحث

ويتمثل األول في تنمية مهارات استخدام برامج الوسائط  :المتغيران التابعان 
 الوسائط في تنمية مهارات إنتاجفي حين يتمثل الثاني ، )برنامج األوثروير(الفائقة 
  ).إنتاج برمجية تعليمية قائمة على الوسائط الفائقة(الفائقة 

  .ويتمثل في الدافعية نحو المعرفة :المتغير التصنيفي 

b@ßb‚@Ć@ @ @@Z@szjÛa@paìİ‚Z@ @
  :لإلجابة عن تساؤالت البحث قام الباحثان بالخطوات التالية

  .لتأكد من صدقها وثباتهاإعداد أدوات البحث، وا 

عقد لقاء جماعي مع أفراد البحث قبل بداية الفصل الدراسي بثالثة أسابيع،  
ٍ      والطلب من كل  منهم باستخدام إنتاج برمجية تعليمية قائمة على الوسائط الفائقة             
  .برنامج األوثروير
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 بتطبيق افي بداية الفصل الدراسي قام الباحثان والمعيدة في قسم التكنولوجي 
، وإجراء صد النتائجأدوات البحث الثالث على أفراد البحث، ومن ثم ر

من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية  المناسبة للتأكداإلحصائية  التحليالت
  .قبل إجراء البحث

                                                   ً            في ضوء تلك النتائج تم تقسيم المجموعة التجريبية نظري ا إلى قسمين  
ن طلبة هذه المجموعة الذين م%) 50(متساوين، بحيث تم تحديد أسماء 

حصلوا على أعلى درجات في مقياس الدافعية نحو المعرفة، كما تم تحديد 
األخرى من المجموعة الذين حصلوا على أدنى درجات %) 50(أسماء الـ 

  .في المقياس نفسه

قام الباحث الثاني بالدور الرئيس في تدريس مساق الوسائط المتعددة الرقمية،  
التقليدي، لمساق لطلبة المجموعة الضابطة باستراتيجية التعلم حيث تم تدريس ا

التجريبية بدراسة نفس المساق باستراتيجية التعلم  في حين قام طلبة المجموعة
  .المدمج

بتطبيق بطاقة المالحظة على أفراد  اقام الباحثان والمعيدة في قسم التكنولوجي 
لكل محور من محاور  البحث في ست مراحل، وذلك في نهاية دراسة الطلبة

  .البطاقة الستة

لبرنامج في النصف الثاني من الفصل الدراسي، وبعد دراسة المهارات األساسية  
األوثروير، طلب الباحثان من كل فرد من أفراد البحث الشروع في إنتاج 

  .برمجية تعليمية قائمة على الوسائط الفائقة باستخدام برنامج األوثروير

التعليمية على  تراسي قام أفراد البحث بتسليم البرمجيافي نهاية الفصل الد 
بتطبيق  ا، وقام الباحثان والمعيدة في قسم التكنولوجي)CD(اسطوانات مدمجة 

  .بطاقة التقييم على البرمجيات التي أنتجها الطلبة

أفراد  رصد نتائجتم تجميع نتائج التطبيق البعدي لبطاقتي المالحظة والتقييم، و 
  .المناسبةاإلحصائية  م إجراء التحليالتالبحث، ومن ث

  .بتحليل نتائج البحث ومناقشتها نقام الباحثا 
  .تم وضع التوصيات في ضوء نتائج البحث 
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b@†b@Ć@ @ @@Z@òîöb—y⁄a@ò§bÈ¾aZ@ @

القبلي والبعدي ألدوات  إلجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لنتائج التطبيقين - 1
  :صائية التاليةساليب اإلحاأل ان، استخدم الباحثالبحث

-Paired Sample T( لداللة الفرق بين عينتين مرتبطتين )) ت (( اختبار - 2
Test(اختبار، و )) (لداللة الفرق بين عينتين مستقلتين  )) تIndependent 

Sample T-Test.(  في ذلك برنامج اإلحصاء  انالباحث ستخدماوقد)SPSS.(  

  .تين مرتبطتينالالبرامتري لعين )) ز ((اختبار ويلكوكسون  - 3

، )0-2(وتتراوح قيمة هذه النسبة بين العددين : نسبة الكسب المعدل لبالك - 4
في المدى ما بين النسبة  هذه وقعت إذاوتعتبر الوحدة فعالة بدرجة مقبولة 

)1-2.(  

 استراتيجية ((في  والمتمثل لتحديد حجم تأثير المتغير المستقل: )) 2η ((مربع إيتا  - 5
مهارات استخدام  ((لى المتغيرين التابعين والمتمثلين في ، ع)) التعلم المدمج

، تم استخدام مربع )) برامج الوسائط الفائقة، ومهارات إنتاج الوسائط الفائقة
كالتالي                         ً          ً         ً  حجم التأثير إذا كان صغير ا أو متوسط ا أو كبير ا ، ويتحدد )) 2η (( إيتا
)Cohen,  1977:(  

  ).2η (( )0.20-0.49 ((مة مربع إيتا                      ً             يكون حجم التأثير صغير ا إذا كانت قي •

  ).2η (( )0.50-0.79 ((                      ً                          يكون حجم التأثير متوسط ا إذا كانت قيمة مربع إيتا  •

  .أو أكثر) 2η (( )0.80 ((                     ً                          يكون حجم التأثير كبير ا إذا كانت قيمة مربع إيتا  •

 :عرض النتائج ومناقشتها

@üëc@ @ @Z@bèn“Óbäßë@Þëþa@‹ÐÛa@òvînã@‹ÇZ@ @

 (0.05 ≥∝)ال فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى  (( :ل علىينص الفرض األو
في درجة تنمية مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة لدى طلبة المجموعة التجريبية 

  .)) قبل استخدامهم الستراتيجية التعلم المدمج وبعدها

ي الحسابي، واالنحراف المعيار والختبار هذا الفرض قام الباحثان بحساب المتوسط
التطبيق القبلي، والتطبيق البعدي لبطاقة مالحظة  لدرجات طلبة المجموعة التجريبية في



  فاعلية التعلم املدمج والدافعية حنو املعرفة 

¶•°_, O©ZU¿A 1431{XB¨    2العدد, A 7}X{O} – اإلنسانية واالجتماعية جملة جامعة الشارقة للعلوم •¶ 2010 ~ 52  

لعينتين  )) ت (( مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة، ومن ثم تم استخدام اختبار
للتعرف على داللة الفرق بين المتوسطين  )Paired Sample T-Test(مرتبطتين 

  .ح ذلكيوض) 6(الحسابيين، والجدول 

لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق  )) ت ((نتائج اختبار  )6(جدول 
  لبطاقة مالحظة مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة  البعدي

  البيان
  محاور

  بطاقة المالحظة
النهاية   العدد

  العظمى

  التطبيق البعدي  التطبيق القبلي
  )) ت (( قيمة

نحراف اال  المتوسط
  المعياري

االنحراف   المتوسط
  المعياري

  **25.392  2.69  22.09  0.18  10.03  27  32  تصفح الشاشة الرئيسة للبرنامج

  **38.498  5.88  71.63  0.39  32.09  84  32  استخدام أدوات البرنامج

  **23.349  2.94  22.13  0.11  10.00  27  32  أدوات التفاعل

  **29.079  2.07  17.66  0.01  7.10  21  32  أداة مجموعة العمل

استخدام دوال البرمجة في 
  **27.060  2.14  23.22  0.12  13.0  30  32  تصفح المشروع

  **23.596  1.96  15.59  0.88  7.50  18  32  تصدير المشروع

  **48.091  10.96  172.31  1.04  79.63  207  32  البطاقة ككل

  ).2.042(تساوي ) 31(حرية  ودرجات) 0.05=∝(الجدولية عند مستوى داللة  )) ت ((قيمة  *

  ).2.750(تساوي ) 31(ودرجات حرية ) 0.01=∝(الجدولية عند مستوى داللة  )) ت ((قيمة  **

الجدولية  )) ت ((المحسوبة أكبر من قيمه  )) ت ((أن قيمة ) 6(يتضح من الجدول 
، وذلك في محاور بطاقة المالحظة الستة، وفي )0.01(عند مستوى داللة إحصائية 

بطاقة ككل، وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل، أي أنه يوجد ال
في درجة تنمية مهارات استخدام  (0.01 ≥∝)فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

برامج الوسائط الفائقة لدى طلبة المجموعة التجريبية قبل استخدامهم الستراتيجية 
  .لتطبيق البعدي لبطاقة المالحظةالتعلم المدمج وبعدها، وذلك لصالح درجات ا

، ودراسة )2009(وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي جاءت في دراسة العجرمي 
 (et al., 2008 ، ودراسة تكهاشي وآخرون(Kian-Sam & Lee, 2008) كيان سام ولي
(Takahashi, ودراسة هوفمان ،)Hofmann, 2004( ؛ التي توصلت إلى أن استخدام
  .المهاري                      ً                                         التعلم المدمج يقدم فرص ا أفضل لتحسين تعلم الطلبة، وتنمية أدائهم استراتيجيات 
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إتاحة استراتيجية التعلم  :ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى عدة عوامل منها
 فالمدمج الفرص الكافية أمام الطلبة للتدرب على مهارات استخدام برنامج التألي

لطلبة، كذلك مراعاة هذه االستراتيجية لمبدأ األوثروير في المكان والزمان المناسبين ل
الفروق الفردية بين الطلبة العتمادها على الخطو الذاتي، وتوفيرها ألشكال متعددة 

كما أن تقسيم المادة التدريبية إلى أجزاء ) صوت، وحركة، وصورة(للمادة التدريبية 
رض بحيث توفر مترابطة ومتكاملة من حيث اإلعداد، ومنفصلة من حيث التقديم والع

التي يريد التدرب عليها، يؤدي إلى  ةالحرية كاملة للطالب الختيار المهمة التدريبي
زيادة دافعية الطلبة وإثارة تفكيرهم، ويشجعهم على التعلم الذاتي، كما أن استراتيجية 
التعلم المدمج ساعدت المدرس على توظيف زمن المحاضرة لصالح التركيز على 

                                                          ً    دربهم على المهمات التدريبية داخل قاعة المختبر بالجامعة بدال  من ممارسة الطلبة وت
إضاعة الوقت في شرح تلك المهمات وتوضيحها كما في االستراتيجية التقليدية، حيث 
                              ً                                                يكون الطالب قد درس وتدرب مبدئي ا على المهمة التدريبية قبل قيامه بممارسة المهمة 

) المحادثات(الجامعة، كما أن المناقشات التدريبية مع مدرسه داخل قاعة المختبر ب
                                                                     ً     اإللكترونية المباشرة بين المدرس والطلبة من ناحية، والطلبة مع بعضهم بعض ا من 
                  ً     ً                                                 ناحية أخرى أدت دور ا مهم ا في تبادل الخبرات وحل المشكالت التي واجهت الطلبة 

اجة لالنتظار    ً                                                             أوال  بأول أثناء تدربهم على مهارات استخدام برنامج األوثروير دون الح
  .إلى يوم المحاضرة

المدمج في تنمية مهارات استخدام برامج الوسائط  ولقياس فعالية استراتيجية التعلم
الفائقة لدى طلبة المجموعة التجريبية، استخدم الباحثان معادلة الكسب المعدل لبالك، 

  .يوضح نتيجة استخدام هذه المعادلة) 7(والجدول 

لبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة متوسطا درجات ط )7(جدول 
  مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة ونسبة الكسب المعدل لبالك  مالحظة

  البيان
  األداة البحثية

  العدد
النهاية 
  العظمى

  نسبة الكسب  التطبيق البعدي  التطبيق القبلي
  المتوسط  المتوسط  المعدل لبالك

  1.18  172.31 79.63 207 32  الحظةبطاقة الم

المعدل ألداء طلبة المجموعة التجريبية في  أن نسبة الكسب) 7(يتضح من الجدول 
ويالحظ أن هذه ). 1.18(بطاقة مالحظة مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة هي 

ة ، وهذا يعني أن استخدام استراتيجي)2-1(النسبة تقع في المدى الذي حدده بالك وهو 
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التعلم المدمج في تدريس مساق الوسائط المتعددة الرقمية قد حقق فاعلية مقبولة في 
  .تنمية مهارات استخدام برنامج التأليف األوثروير لدى طلبة المجموعة التجريبية

ولتحديد حجم تأثير استخدام استراتيجية التعلم المدمج في تنمية مهارات استخدام 
لبة المجموعة التجريبية، قام الباحثان بحساب مربع برامج الوسائط الفائقة لدى ط

  .يوضح ذلك) 8(، والجدول )2η(إيتا 

  ومقدار حجم التأثير 2ηقيمة  )8(جدول 

مقدار حجم   2ηقيمة   )) ت (( قيمة  المتغير التابع  المتغير المستقل
  التأثير

  مهارات استخدام   استراتيجية التعلم المدمج
  كبير  0.987  48.091 برامج الوسائط الفائقة

ألداء طلبة المجموعة التجريبية ) 2η(أن قيمة مربع إيتا ) 8(يتضح من الجدول 
، وهذه )0.9867(في بطاقة مالحظة مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة تساوي 

القيمة هي أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير الكبير في المتغير التابع الذي 
استخدام استراتيجية  ((، وهذا يدل على أن المتغير المستقل المتمثل في )0.8(يساوي 

كان له تأثير كبير في  )) التعلم المدمج في تدريس مساق الوسائط المتعددة الرقمية
لدى  )) مهارات استخدام برنامج التأليف األوثروير ((التابع المتمثل في  رتنمية المتغي

  .طلبة المجموعة التجريبية

ãbqb@î@Ć@Z@bèn“Óbäßë@ïãbrÛa@‹ÐÛa@òvînã@‹ÇZ@ @

في  (0.05 ≥∝)عند مستوى  ال فرق ذا داللة إحصائية ((: ينص الفرض الثاني على
استخدامهم  المجموعة التجريبية قبل لدى طلبة الفائقةدرجة تنمية مهارات إنتاج الوسائط 
  .)) الستراتيجية التعلم المدمج وبعدها

الحسابي، واالنحراف المعياري  احثان بحساب المتوسطوالختبار هذا الفرض قام الب
لدرجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي، والتطبيق البعدي لبطاقة تقييم 

 لعينتين مرتبطتين )) ت (( مهارات إنتاج الوسائط الفائقة، ومن ثم تم استخدام اختبار
)Paired Sample T-Test( المتوسطين الحسابيين،  للتعرف على داللة الفرق بين

  .يوضح ذلك) 9(والجدول 
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لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق  )) ت ((نتائج اختبار  )9(جدول 
  مهارات إنتاج الوسائط الفائقة تقييم البعدي لبطاقة

  البيان
  محاور

  بطاقة التقييم
  العدد

النهاية 
  العظمى

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
  )) ت (( يمةق

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

معايير نظرية التدريس 
  والمنهاج

32  20  5.94 0.80 17.54 0.88 51.787**  

معايير بنية محتوى 
  الوسائط فائقة التداخل

32  15  3.75 1.08 13.096 1.06 28.690**  

معايير تحكم المتعلم 
  )مالمتعلخصائص استخدام (

32  25  7.47 1.27 20.03 1.42 40.409**  

  **74.280 1.05 21.565 1.15 5.97  25  32  معايير التفاعلية

معايير التصفح 
  )الخصائص التقنية(

32  55  14.56 1.967 41.47 1.707 65.016**  

  **58.672 2.52 39.66 1.076 11.44  45  32  معايير تصميم الشاشة

  **93.377 4.55 153.03 2.66 49.13  185  32  البطاقة ككل

  ).2.042(تساوي ) 31(ودرجات حرية ) 0.05=∝(الجدولية عند مستوى داللة  )) ت ((قيمة  *

  ).2.750(تساوي ) 31(ودرجات حرية ) 0.01=∝(الجدولية عند مستوى داللة  )) ت ((قيمة  **

ية الجدول )) ت ((المحسوبة أكبر من قيمه  )) ت ((أن قيمة ) 9(يتضح من الجدول 
، وفي تقييم، وذلك في المحاور الستة لبطاقة ال)0.01( عند مستوى داللة إحصائية

البطاقة ككل، وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل، أي أنه يوجد 
في درجة تنمية مهارات إنتاج  (0.01 ≥∝)فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

يبية قبل استخدامهم الستراتيجية التعلم الوسائط الفائقة لدى طلبة المجموعة التجر
  .المدمج وبعدها، وذلك لصالح درجات التطبيق البعدي لبطاقة التقييم

، ودراسة )2009(وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي جاءت في دراسة العجرمي 
 ,.et al( ، ودراسة تكهاشي وآخرون(Kian-Sam & Lee, 2008) كيان سام ولي

2008 (Takahashi,،  ودراسة هوفمان)Hofmann, 2004( ؛ التي توصلت إلى أن
                                          ً                                  استخدام استراتيجيات التعلم المدمج تقدم فرص ا أفضل لتحسين تعلم الطلبة، وتنمية 

  .أدائهم المهاري
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استثمار استراتيجية التعلم  :عدة عوامل منها ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى
كيز على ممارسة الطلبة وتدربهم المدمج لزمن المحاضرات، وتوظيفه لصالح التر

على المهمات التدريبية داخل قاعة المختبر، مما أدى إلى تعميق خبرات الطلبة في 
                            ً         ، ومن ناحية أخرى وفر ذلك فرص ا إضافية استخدام برنامج التأليف األوثروير من ناحية

. لدراسيللمدرس لمتابعة تقدم الطلبة في إنتاج برمجيات الوسائط الفائقة خالل الفصل ا
كما أن المادة التدريبية المحوسبة أثارت دافعية الطلبة نحو التعلم الذاتي وشجعتهم على 

) المحادثات(تنمية مهاراتهم في المهمات التدريبية المتضمنة فيها، كما أن المناقشات 
اإللكترونية المباشرة بين المدرس والطلبة من ناحية، والطلبة مع بعضهم البعض من 

         ً     ً                                                 ى أدت دور ا مهم ا في تبادل الخبرات وحل المشكالت التي واجهت الطلبة ناحية أخر
  .في مراحل إنتاج برمجيات الوسائط الفائقة

ولقياس فعالية استراتيجية التعلم المدمج في تنمية مهارات إنتاج الوسائط الفائقة 
الجدول استخدم الباحثان معادلة الكسب المعدل لبالك، و لدى طلبة المجموعة التجريبية،

  .يوضح نتيجة استخدام هذه المعادلة) 10(

متوسطا درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  )10(جدول 
  تقييم مهارات إنتاج الوسائط الفائقة ونسبة الكسب المعدل لبالك لبطاقة

  البيان
النهاية   العدد  األداة البحثية

  العظمى
  نسبة الكسب  عديالتطبيق الب  التطبيق القبلي

  المتوسط  المتوسط  المعدل لبالك

  1.33 153.03 49.13 185 32  بطاقة التقييم

أن نسبة الكسب المعدل لبالك ألداء طلبة المجموعة ) 10(يتضح من الجدول 
ويالحظ أن ). 1.33(م مهارات إنتاج الوسائط الفائقة هي تقييالتجريبية في بطاقة 

، وهذا يعني أن استخدام استراتيجية )2-1(حدده بالك وهو  النسبة تقع في المدى الذي
التعلم المدمج في تدريس مساق الوسائط المتعددة الرقمية؛ قد حقق فاعلية مقبولة في 

  .التجريبيةلدى طلبة المجموعة ) البرمجية التعليمية(تنمية مهارات إنتاج الوسائط الفائقة 

تعلم المدمج في تنمية مهارات إنتاج ولتحديد حجم تأثير استخدام استراتيجية ال
، )2η(الوسائط الفائقة لدى طلبة المجموعة التجريبية، قام الباحثان بحساب مربع إيتا 

  .يوضح ذلك) 11(والجدول 
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  ومقدار حجم التأثير 2ηقيمة  )11(جدول 

مقدار حجم   2ηقيمة   )) ت (( قيمة  المتغير التابع  المتغير المستقل
  التأثير

  كبير  0.996  93.377 مهارات إنتاج الوسائط الفائقة  تيجية التعلم المدمجاسترا

ألداء طلبة المجموعة التجريبية ) 2η(أن قيمة مربع إيتا ) 11(يتضح من الجدول 
وهذه القيمة هي ). 0.9964(في بطاقة تقييم مهارات إنتاج الوسائط الفائقة تساوي 

، )0.8(يساوي  الكبير في المتغير التابع الذي أكبر من مستوى حجم التأثير المحدد للتأثير
استخدام استراتيجية التعلم المدمج في  ((وهذا يدل علي أن المتغير المستقل المتمثل في 

التابع  ر، كان له تأثير كبير في تنمية المتغي)) تدريس مساق الوسائط المتعددة الرقمية
لدى طلبة المجموعة  )) )مجية التعليميةالبر(الفائقة  مهارات إنتاج الوسائط ((المتمثل في 
  .التجريبية

b@rÛbq@Ć@ @@@Z@bèn“Óbäßë@sÛbrÛa@‹ÐÛa@òvînã@‹ÇZ@ @
 (0.05 ≥∝)مستوى  عند إحصائية داللة ذات ال فروق ((ينص الفرض الثالث على 

 المجموعة في درجتي تنمية مهارات استخدام الوسائط الفائقة وإنتاجها بين طلبة
 الدافعية ذوي من المجموعة نفسها وطلبة المعرفية المرتفعة يةالدافع ذوي التجريبية من

  .)) المنخفضة بعد استخدامهم الستراتيجية التعلم المدمج المعرفية

والختبار هذا الفرض قام الباحثان باستخدام اختبار ويلكوكسون لعينتين مرتبطتين 
)Paired Samples (المجموعة طلبة للتعرف على داللة الفرق بين متوسط درجات 

ها نفس المجموعة طلبة متوسط درجاتو المرتفعة المعرفية الدافعية ذوي من التجريبية
ٍ     لكل  من  البعدي التطبيق في المنخفضة المعرفية الدافعية ذوي من  مالحظة بطاقة  

مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة، وبطاقة تقييم مهارات إنتاج الوسائط الفائقة، 
  .ح ذلكيوض) 12(والجدول 
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 الدافعية ذوي لداللة الفرق بين متوسط درجات الطلبة نتيجة اختبار ويلكوكسون )12(جدول 
 التطبيق في المنخفضة المعرفية الدافعية ذوي طلبةال متوسط درجاتو المرتفعة المعرفية

  والتقييم مالحظةال تيبطاقل البعدي

 البطاقة
  

  البيان

  بطاقة التقييم بطاقة المالحظة
  مرتفعي
  الدافعية

  منخفضي
  الدافعية

  مرتفعي
  الدافعية

  منخفضي
  الدافعية

  16  16  16  16  العدد

  185  185  207  207  النهاية العظمى

  151.56  154.50  167.62  177.06  المتوسط

  9.68  5.88  متوسط فرق الرتب السالبة

  106.50  23.50  مجموع فرق الرتب السالبة

  5.90  8.77  متوسط فرق الرتب الموجبة

  29.50  96.50  جموع فرق الرتب الموجبةم

  1.997  2.073  )ز(قيمة 

  .)1.96(تساوي ) 0.05(عند مستوى داللة ) ز(القيمة الحرجة لإلحصائي  *

أكبر من القيمة ) ز(أن القيمة المحسوبة لإلحصائي ) 12(يتضح من الجدول 
 فروق وجدالجدولية، وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، أي أنه ت

في درجتي تنمية مهارات استخدام برامج  (0.05 ≥∝)عند مستوى  إحصائية داللة ذات
المعرفية  الدافعية ذوي الوسائط الفائقة وإنتاجها بين طلبة المجموعة التجريبية من

المعرفية المنخفضة بعد استخدامهم  الدافعية ذوي من المجموعة نفسها وطلبة المرتفعة
. م المدمج، وذلك لصالح الطلبة ذوي الدافعية المعرفية المرتفعةالستراتيجية التعل

ونستنج من ذلك أن استراتيجية التعلم المدمج أدت إلى تنمية مهارات استخدام  برامج 
الوسائط الفائقة وإنتاجها بصورة أفضل لدى الطلبة ذوي الدافعية المعرفية المرتفعة 

خفضة، وعليه يمكن القول بأن الطلبة ذوي من زمالئهم من ذوي الدافعية المعرفية المن
قد تفاعلوا مع استراتيجية التعلم المدمج بدرجة أفضل من  ةالدافعية المعرفية المرتفع

  .زمالئهم ذوي الدافعية المعرفية المنخفضة

التعلم المدمج بصورتها الواردة  ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن استراتيجية
ى زيادة دافعية الطلبة وإثارة تفكيرهم، وتشجعهم على التعلم في البحث الحالي تعمل عل

الذاتي، وهذا يتناغم مع صفات وخصائص الطلبة ذوي الدافعية المرتفعة نحو المعرفة 
  .أكثر من أولئك الطلبة ذوي الدافعية المنخفضة نحو المعرفة
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 (0.05 ≥∝)ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ((: ينص الفرض الرابع على
في درجتي تنمية مهارات استخدام الوسائط الفائقة وإنتاجها بين طلبة المجموعتين 

  .)) )التعلم التقليدي، التعلم المدمج(الضابطة والتجريبية تعزى الستراتيجية التعلم 

ين، واالنحرافين والختبار هذا الفرض قام الباحثان بحساب المتوسطين الحسابي
المعياريين لدرجات المجموعة التجريبية، ودرجات المجموعة الضابطة في التطبيق 

لعينتين مستقلتين  )) ت (( البعدي لبطاقتي المالحظة والتقييم، ومن ثم تم استخدام اختبار
)Independent Samples T-Test ( الحسابيين للتعرف على داللة الفرق بين المتوسطين

  .يوضح ذلك) 13(طاقة، والجدول في كل ب

لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة  )) ت ((نتائج اختبار  )13(جدول 
  والتجريبية في التطبيق البعدي لبطاقتي المالحظة والتقييم 

 البيان
  

  األداة البحثية
النهاية   العدد

  العظمى

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
  )) ت (( قيمة

االنحراف   المتوسط
االنحراف   المتوسط  المعياري

  المعياري

  **3.963 11.63 161.16  10.96  172.31  207  32  بطاقة المالحظة

 **8.117 6.79 138.43 4.55 153.03  185  32  بطاقة تقييم

  ).2.000(تساوي ) 62(ودرجات حرية ) 0.05=∝(الجدولية عند مستوى داللة  )) ت ((قيمة  *

  ).2.660(تساوي ) 62(ودرجات حرية ) 0.01=∝(الجدولية عند مستوى داللة  )) ت ((ة قيم **

الجدولية  )) ت ((المحسوبة أكبر من قيمه  )) ت ((أن قيمة ) 13( يتضح من الجدول
ٍ                        ، وذلك في كل  من بطاقة مالحظة مهارات )0.01(عند مستوى داللة إحصائية             

وعليه . تقييم مهارات إنتاج الوسائط الفائقةاستخدام برامج الوسائط الفائقة، وبطاقة 
الفرض البديل، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  نرفض الفرض الصفري ونقبل

في درجتي تنمية مهارات استخدام الوسائط الفائقة وإنتاجها  (0.01 ≥∝)عند مستوى 
تعلم التقليدي، ال(بين طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى الستراتيجية التعلم 

  .، وذلك لصالح استراتيجية التعلم المدمج)التعلم المدمج

التي  -ويتضح من خالل النتيجة السابقة أن استخدام استراتيجية التعلم المدمج
أسلوب التدريب الذاتي القائم على : قامت على الدمج بين ثالثة أساليب تعليمية هي
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يمية، وأسلوب التدريب المباشر تطوير محتوى تدريبي متوفر على أسطوانة تعل
 ةالموجه من قبل المعلم في مختبر الحاسوب بالجامعة، وأسلوب المحادثة اإللكتروني

قد أدى إلى تنمية مهارات استخدام برامج الوسائط الفائقة  - )Chatting(المباشرة 
وإنتاجها بدرجة أعلى، وحقق نتائج أفضل من استخدام استراتيجية التعلم التقليدي 

له فرصة تكرار التدريبات حتى التمكن من المهارات المطلوبة   لقائمة على شرح ا
دون أن يكون الطالب تحت ضغط زمن المحاضرة، أو تحت ضغط الخوف من الفشل 
                                                                     ً     في أداء المهام التدريبية أمام زمالئه ومدرسه، ويؤدي ذلك إلى التمكن جزئي ا من 

في المحاضرة يتم تنفيذ تلك المهارات مرة المهارات التدريبية المطلوبة في المنزل، و
أخرى، حيث يقوم المدرس بتوفير التغذية الراجعة المناسبة للطلبة، مما يؤدي إلى 
تدعيم وتعميق تلك المهارات ووصول الطالب إلى مستويات متقدمة في اكتساب 

لمدرس اإللكترونية المباشرة بين ا) المحادثات(وإتقانها، كما أن المناقشات  تالمهارا
                                                              ً     ً     والطلبة من ناحية، والطلبة مع بعضهم البعض من ناحية أخرى أدت دور ا مهم ا في 
تبادل الخبرات وحل المشكالت التي واجهت طلبة المجموعة التجريبية أثناء تدربهم 
على مهارات استخدام برنامج األوثروير، وإنتاج البرمجيات التعليمية القائمة على 

  .رص وتلك الخبرات لم تتح لطلبة المجموعة الضابطةالوسائط الفائقة، وهذه الف

  :التوصيات
حول فاعلية استراتيجية التعلم المدمج الواردة  إجراء المزيد من البحوث والدراسات •

  .في البحث الحالي في تدريس مساقات أخرى في التعليم الجامعي

عي، وتزويد المستخدمة في التعليم الجام إعادة النظر في االستراتيجيات التقليدية •
من الكفايات المتعلقة باستخدام  مدرسي الجامعات الفلسطينية بالمستوى المطلوب

  .استراتيجيات التعلم المدمج

اإلمكانيات البرمجية والمادية المناسبة ولمختبرات ل الفلسطينية توفير الجامعات •
  .الستخدام استراتيجيات التعلم المدمج

م العام والتعليم الجامعي لوضع الخطط العمل لدى الجهات المختصة في التعلي •
والبرامج المناسبة لتنمية الدافعية نحو المعرفة لدى الطلبة لما لذلك األمر من أهمية 

  .في تحسين مستواهم األكاديمي ال سيما عند استخدام استراتيجيات التعلم المدمج



61 

  )64ـ  29( ياسر عبد الرمحن صاحلة. فؤاد إمساعيل عياد  و  أ .د 

 ¨XB}O©ZU¿A 1431,_° •¶    2العدد, 7 المجلد –جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية   ~ 2010 ¶•

نحو  ةفعيدراسة فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المدمج لتنمية الدا •
  .المعرفة لدى طلبة الجامعة بفلسطين

نحو المعرفة لدى  ةدراسة واقع العالقة االرتباطية بين التحصيل العام والدافعي •
  .طلبة الجامعة بفلسطين
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ABSTRACT 

This study investigates the effectiveness of blended learning and cognitive 
motivation for developing hypermedia program and production skills among 
technology department students at Al-Aqsa University. The research tools 
applied included a skills observation sheet for hypermedia programs, an 
evaluation sheet for hypermedia production skills, and a cognitive motivation 
scale. The research population consisted of all students studying multimedia 
course in the first semester of the academic year 2007/2008. The results 
indicate that effectiveness was enhanced by blending learning to develop 
hypermedia program and production skills among the experimental group of 
students, there is a statistically significant difference between students’ high 
cognitive motivation and low cognitive motivation scores in developing 
hypermedia program and production skills in the favor of students demonstrating 
high cognitive motivation, and there is a statistically significant difference 
between the experimental and control groups’ average scores in developing 
hypermedia program and production skills in the favor of the experimental 
group. Based upon these results, the two researchers recommend utilizing the 
various types of blended learning strategies in teaching university courses.   

Keywords: Blended learning, cognitive motivation, hypermedia, technology 
students, Al-Aqsa University. 


