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برنامج قائم على نمط التعليم المدمج واثره على تنمية مهارات انتاج الكتاب الكتروني
لدي أعضاء هيئة التدريس واتجاهاتهم نحو بيئة التعلم

مستخلص البحث :

هدف البحث الى قياس اثر نمطى التعليم المدمج الدوار الفصل المعكوس

والمعمل الدوار واثرهم على تنمية مهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة
التدريس واتجاهاتهم نحو بيئة التعلم ،تكونت مجموعة البحث من ( )01عضو هيئة
تدريس تم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبيتين المجموعة التجريبية األولي ويقومون بالتعلم

من خالل بيئة تعليم مدمج قائم علي نمط الفصل المعكوس المجموعة التجريبية الثانية
ويقومون بالتعلم من خالل بيئة تعليم مدمج قائم علي نمط المعمل الدوار ،وقد استخدم

البحث المنهج الوصفي في تحليل الدراسات والبحوث والمنهج التجريبي في تطبيق
إجراءات البحث التجريبية  ،وتمثلت أدوات البحث في بيئة التعلم بنمط الفصل المعكوس
وبيئة التعلم بنمط المعمل الدوار االختبار تحصيلى اكاديمى لمهارات انتاج الكتاب
االلكترونى ومقياس اتجاه نحو بيئة التعلم  ،وتم التوصل الى العديد من النتائج

أهمها؛

وجود فاعلية لنمطي التعلم المدمج الدوار الفصل المعكوس والمعمل الدوار في تنمية

الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات انتاج الكتاب االلكترونى لدى أعضاء هيئة التدريس
غير المتخصصين واالتجاه نحو بيئة التعلم  ،وجاءت أهم التوصيات ؛ ضرورة إعداد

برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على المستحدثات التكنولوجية ،اجراء مزيد من

البحوث والدراسات حول تطوير البيئات االلكترونية وقياس فاعليتها على نواتج التعلم.

الكلمات الرئيسة:

التعليم المدمج -الفصل المعكوس -المعمل الدوار  -الكتاب الكتروني
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A program based on the Blended learning style and its impact on the
development of Electronic Book production Skills among faculty
members and their attitudes towards the Learning Environment

Summary of the research:

The aim of the research is to measure the effect of the two types of blended
learning, the revolving classroom, the Flipped classroom, and the LabRotation Style, and their impact on developing the skills of electronic book
production among faculty members and their attitudes towards the learning
environment.
The research group consisted of (24) faculty members who were divided into

two experimental groups, the first experimental group, and they learn through
a blended learning environment based on the flipped classroom style, the
second experimental group, and they learn through a blended learning
environment based on the rotating lab style. The descriptive approach in the
analysis of studies and research and the experimental method in the
application of experimental research procedures.

The research tools were represented in the learning environment in the
flipped classroom style and the learning environment in the rotary lab style, an
academic achievement test for e-book production skills and a measure of

trend towards the learning environment. With the skills of producing e-books
for faculty members and the trend towards the learning environment,
The most important recommendations were the necessity of preparing training
programs for faculty members on technological innovations, conducting more
research and studies on developing electronic environments and measuring
their effectiveness on learning outcomes.
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مقدمــة :

تواجه المؤسسات التعليمية العديد من التحديات التي تفرضها طبيعة العصر

الذي يتسم بالتدفق السريع للمعرفة والتطور التكنولوجي الهائل ،وما يتطلبه من تغيرات

جذريه في الممارسات التقليدية للمعلم واألثار المترتبة علي ذلك التطور والتقدم السريع فى

جميع المجاالت وخاصة المجال التعليمي ،حيث فرضت متغيرات جديده أثرت علي كافة
مناحي الحياة وغيرت كثي ار من أنماطها وأساليبها ،وظهرت الحاجه الماسة الى ظهور
أنماط وأساليب جديدة تسعى الى تحقيق األهداف التعليمية المنشودة بحيث يتضمن وجود

المعلم والتفاعل معه وجها لوجه واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التعليم.

التعليم المدمج أسلوب تعليمي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم االلكترونى،

ويعتمد في تصميمه على مجموعة من األحداث واألنشطة التعليمية والتربوية التي
تستخدم البنية التقليدية للمؤسسة التعليمية متمثلة في القاعات والفصول التقليدية والبنية
واالدوات التكنولوجية متمثلة في الموقع االلكترونى المتصل باإلنترنت لتنفيذ تلك األنشطة

في إطار واحد حيث توظف أدوات التعلم اإللكتروني في الدروس النظرية والعملية مع

وجود المعلم مع طالبه وجها لوجه وفق عملية منظمة ومعدة مسبقاً .
وعرفه بانكين وأخرون (

( Pankin,et al,2013بأنه :بناء فرص للتعلم

تستخدم فيه أكثر من طريقة واحدة للتعلم والتدريب داخل وخارج الفصل ،حيث يتضمن

دمج التعلم بطرق مختلفة مثل :المحاضرة  ،المناقشة  ،الممارسة العملية الموجهة،
القراءة ،األلعاب  ،وطرق أخرى توصيلية مثل :الفصول الحية المباشرة ،أو بواسطة
الكمبيوتر ،مع تواجد مستويات مختلفة من التوجيه واإلرشاد)Pankin,et al,2013, 2).

التعليم المدمج يعمل على تغيير اتجاهات المتعلمين بشكل كبير ليس فقط نحو

مكان وزمان ممارسة التعلم ولكن ايضاً نحو المصادر واألدوات التي تدعم التعلم ،توفير
المرونة في زمن التعلم ووقت االلتحاق ببرامجه ،تقليل نفقات التعليم بالمقارنة بالتعلم

االلكتروني وحده ،اتساع فرص التفاعل المتزامن جنبا إلى جنب مع فرص التنسيق
والتعاون غير المتزامن ،المرونة الكافية لمقابلة كافة االحتياجات الفردية وأنماط التعلم
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لدي المتعلمين باختالف مستوياتهم وأعمارهم وأوقاتهم ،االستفادة من التقدم التكنولوجي

الهائل في التصميم والتنفيذ واالستخدام ،اتساع رقعة التعلم لتشمل العالم وعدم االقتصار

على الغرفة التي يدرس بها المتعلم ،اثراء المعرفة اإلنسانية ورفع جودة العملية التعليمية

ومن ثم جودة المنتج التعليمي وكفاءة المعلمين(.حسام الدين مازن ) 022-022،،022

كما يـذكر كال من كـارنر وأوكى (( Garner& Oke,2014ان التعلـيم المـدمج

يحدث تكامل بين خصائص التعليم التقليدي وبين الخصائص والوسائل واالدوات

المستخدمة في بيئة التعلم اإللكتروني على الويب وبين عدد من الطرق التربوية بغض
النظر عن استخدام تكنولوجيا ) (Garner& Oke,2014حيث يجمع بين أفضل ميزات

التعليم التقليدي مع مزايا التعلم عبر اإلنترنت لتقديم تعليم شخصي ومتميز لمجموعة من

المتعلمين .المتعلمين في البرامج التعليمية المخلوطة تتعلم جزء من الوقت على االنترنت

باإلضافة ان لديها فائدة التعليمات واإلشراف وجها لوجه لتحقيق أقصى قدر من التعلم

ولتتناسب مع احتياجاتهم الخاصة. )Powell,et al,2015,5) .
اشارت

العديد

من

منها

الدراسات

(Horn&Staker,2011؛()(Bernatek,etal,2012؛))(Walne,2012؛

دراسة

)Gonzales&Devin,2012؛2012)،(Valerie؛)(Bishop& Verleger, 2013

2013) ،(Bailey &et al؛ )2013)،(Johnson؛

)Bormann,2014؛

 (Brooke& Lister,2016).؛(حنان بنت اسعد )0222،؛ (سالي محمد

)0222،؛(محمد خيري  )0222،؛( محمد أحمد )0222،؛ (وفاء يحيى  )022،،إلي
فاعلية التعليم المدمج بشكل عام ونمطه الدوار بشكل خاص في تنمية التحصيل المعرفي
واالداء المهاري للطالب ومساعدتهم علي االنجاز وممارسة االنشطة المتنوعة والتفاعـل

فيما بينهم ومـع المعلم كما يضمن مرور المتعلم علي كافة األدوات والمصادر المتاحة في

أثناء تعلمه والمعدة مسبقا أو من خالل توجيهات المعلم ،كمـا انه أسهم في تنمية اتجاه

المتعلمين نحو استخدام التكنولوجيا ،تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
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وتختلف أنماط التعليم المدمج الدوار واستراتيجيات تنفيذها فيما بينها في تنفيذ

ادوار؛ المعلم ،المتعلم ،طريقة التوصيل ،الجداول الدراسية ،المساحة المكانية ،طريقة

الدمج .حيث يتم تصنيفه إلي انماط متعددة منها؛ نمط الموقف الدوار Station
 ،Rotation Styleنمط المعمل الدوار ،Lab-Rotation Styleالنمط الدوار

الفردي ،Individual-Rotation Styleنمط الفصل المعكوس Flipped Learning
 Styleوتقوم هذه النماط علي التناوب بين محطات التعلم المختلفة الكتساب الخبرات

التعليمية سواء أكان هذا التناوب بشكل فردي أو جماعي(،(walne,2012,4) .

)Murphy,2014,17

نمط الفصل المعكوس Flipped-Classroom Style؛ هو أحد انماط التعليم

المدمج الدوار الذي يقوم فيه المتعلم بالتعليم والتعلم مــن خــالل جــدول ثابــت فيبــدأ
بالد ارســة عبــر االنترنــت من خالل بيئة تعلم الكترونية ،ثــم بالشـكل التقليـدي وجهًـا لوجـه
مــع المعلــم في القاعة/الفصل الدراسي ثـم القيـام باألنشـطة والتكليفـات المطلوبـة وتسـليمها

مـن خـالل االنترنـت ،ويتـيح هـذا الـنمط الوقـت للمعلـم لتوجيـه المتعلمـين وتقـديم النصـائح
للمتعلمين حول تعلمهم ).(Horn,2012,78

الفصل
المعكوس

شكل ( )2نمط الفصل المعكوسFlipped-Classroom Style

استخدام نمط الفصل المعكوس يعمل على توفير وقت للمعلمين داخل الفصل

الدراسي واالستفادة منه حل المشكالت والمناقشة واالجابة على االستفسارات لما شاهدوا
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المتعلمين من موضوع المحاضرة/الدرس في منازلهم عبر البيئة االلكترونية ،كما يساعد
المتعلمين فرص التعلم حيث يمكنهم مشاهدة المحتوي في الوقت المناسب لهم وتكرار
مشاهدته اكثر من مرة حسب رغبة المتعلم ،كما انه ال يتطلب أي تعديل أو ضبط سواء

أكان للمعلمين أو للفصل الدراسي أو للجدول (عهود بنت صالح.)022 ،0222،

نمط المعمل الدوار Lab-Rotation Style؛ يقوم هذا النمط على قيام

المتعلمين من خالل جدول ثابت بالمرور علي األدوات والوسائط التعليمية المتاحة

بالتناوب ما بين الفصل الدراسي (وجهة لوجه) والمعمل(البيئة االلكترونية عبر االنترنت)

بحيث يقوم باستخدام التعليم االلكتروني داخل المعمل في وجود متخصص في الحاسب

االلى ،حيث انه ال يحتاج الى تعديالت او توجيهات الن المتعلمين يسيرون وفقاً لخطوات
واضحة وثابتة معدة مسبقاً في ضوء جدول ثابت). (Walne,2012,5
المتعلم
اخصائى الحاسب

بيئة التعلم
االلكترونية عبر
االنترنت

القاعة /الفصل
الدراسى

نمط المعمل الدوار
شكل ( )0نمط المعمل الدوارLab-Rotation Style

انطالقا من مبدا التعلم القائم علي التكنولوجيا الحديثة وعمليات تطوير التعليم

التي تتجه اليها مؤسسات التعليم الجامعى ،تأتي الحاجة الي الكتاب اإللكتروني

كمستحدث من المستحدثات التكنولوجية الذي يعتمد علي التخزين الرقمي بديال عن

الكتاب التقليدي حيث يمكن تخزينها علي وسائط رقمية او تحميله من االنترنت كما انه

يحقق التفاعل بين المتعلم والمحتوي.
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الكتب اإللكتروني من أهم المستحدثات التكنولوجيا التي ينبغي توظيفها واالستفادة

من إمكانياتها داخل منظمة العملية التعليمية وذلك ألنه يساعد المعلم على التعلم المستمر
وتطوير مهاراته وفق ميوله المهنية وقدراته الخاصة ،األمر الذي يمكنه من مواكبة
التطورات من حوله ،وينافس الكتاب المطبوع نظ ار لما يحتويه الكتاب اإللكتروني من

العديد من المثيرات السمعية والبصرية ،التي تتيح للمستخدم التحكم والتفاعل في جميع

عناصر الكتاب اإللكتروني (محمود محمد  ،سيد شعبان )222 ،0222،

ونظـ ار ألن الكتــاب اإللكترونــي أصــبح واقعــا ملموســا فــى التعلــيم الجــامعى ،أصــبح

هنــاك ضــرورة لتطــوير اإلمكانــات التقنيــة لعضــو هيئــة التــدريس بمــا يالئــم مطالــب التعامــل
المستحدثات والمصادر االلكترونية من حيث االعداد والتصميم حيث لم يعد دوره مقصـو ار

علــى نقــل المعلومــات إلــى المتعلمــين فقــط ،بــل تطــور ليشــمل تصــميم المصــادر التعليميــة

والمواقف التعليمية واستخدامها واداراتها وتقويمها ،ومن هنا تتضـح أهميـة إكسـاب أعضـاء
هيئة التدريس مهارات انتاج الكتاب االلكترونى كأحد احدث المصادر التعليمية .

ظهرت العديد من المسميات للكتاب االلكتروني منها؛ الكتاب المحوسب

 ،Computerized Bookالكتاب ذو الوسائط المتعدة  ،Multimedia Bookكتاب
علي االقراص  ،Book on disksالكتاب المتاح علي الشبكة  ،Online Bookالكتاب

االفتراضي ،Virtual Bookالكتاب الرقمي  ،Digital bookالطبعة االلكترونية E-

 ،editionالكتاب العنكبوتي ،Web bookكتاب لنصوص الفائقة ،Hypertext book
الكتاب الممتد  ،Extended bookالكتب القابلة للتحميل .Downloaded books
ويعتبر مصطلح  E-Bookوالذى يعد اختصا ار لـ  Electronic Bookهو المصطلح

االكثر شيوعاً واستخداما من جانب المتعاملين مع الكتب اإللكترونية سواء المستفيدين او

االدبيات وخدمات المعلومات(.محمد فريد .)0،2 ، 0220

ويعرف الم ()Lam ,et all,2009الكتاب االلكترونى  E-Bookبانه الكتاب

الذي يمكن قراءته علي الحاسب او جهاز محمول باليد وهو كتاب متوفر بصورة رقمية
 digital formatوقد يتم شراؤها مباشر  on lineوتسليمه الكترونيا  ،كما يعرفه الم
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واخرون بانه عبارة عن نص في شكل رقمي ،أو مواد للقراءة الرقمية ،أو كتاب في شكل

ملف كمبيوتر ،أو ملف الكتروني يحتوي علي الكلمات والصور ويتم تحميلها وتخزينها

علي جهاز الكمبيوتر او علي األجهزة المحمولة الخفيفة مثل حواسيب الجيب الشخصية

أو الهواتف الذكية)Lam,etall,2009,30( .

ويعرفــه رضــا محمــد النجــار ()0221بانــة هــو وســيط معلومــاتي رقمــي يقــوم علــي

الـدمج بــين المحتــوي النصــي للكاتــب بالبيئــة الرقميـة الحاســوبية ويخــرج فــي شــكل الكترونــي

يتميز علي الشكل الورقي باإلتاحة عن بعد واضافة الوسـائط المتعـددة والوصـالت الفائقـة.

(رضـا محمـد النجـار  )220 ، 0221،ويعرفـه يالمـان ( )Yalman,2015بانـه شـكل مـن
اشكال الرقمنـة للكتـب المطبوعـة والـذي يـتم انتاجـه او الوصـول اليـه فـي البيئـة الرقميـة مـن

خــالل جهــاز الكمبيــوتر او األجه ـزة المحمولــة او اجه ـزه مصــممه خصيصــا لق ـراءة الكتــب
االلكترونية )Yalman,2015, 255( .

الكتاب االلكتروني يمتلك واجهة استخدام متكيفة مع المستخدم تعتمد الشكل

الرقمي في عملية البناء والعرض باإلضافة الي النصوص والصور والصوت تشمل علي

الفيديو والرسوم المتحركة ،حيث يعتمد علي انشاء صفحات تتضمن نصوص وصور
ووسائط متعددة ومقاطع فيديو وروابط فائقة للربط واالنتقال حسب نمط التفاعلية التي

يتبنها الكتاب وما يسعى لتحقيقه مؤلفي ومستخدمي الكتاب في محاولة لالستفادة من

سرعة النشر وسهولة الحفظ التي يتميز بها  ،حيث يفتح المجال للمؤلفين بأن يطوروا

مؤلفاتهم بشكل سريع ومستمر ،كما أن الوسائط االلكترونية التي تدخل في تصميمه

واعداده تجعله مشوقا ومتعا بالنسبة للمستخدمين(Korate,2008(.

أشــار نبيــل جــاد ( )0221الــى ان تصــميم الكتــاب االلكترونــي يعتمــد علــي انشــاء

روابط بين صفحاته وهي غالبا ما تكون روابط فائقة التداخل باإلضافة الي احتواء الكتاب

االلكترونــي علــي عديــد مــن الصــور ثنائيــة االبعــاد او ثالثيــة االبعــاد ؛ ثابتــة او متحركــة
باإلض ــافة ال ــي الم ــؤثرات الص ــوتية والحركي ــة م ــع الص ــور واالف ــالم والنص ــوص وخلفي ــات

الصفحات( .نبيل جاد ) 022، 0221،
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الكتاب االلكترونى يتطلب انتاج وفقاً لمكوناته االستعانة بعض المهارات والعارف

ببـ ـرامج الت ــأليف المناس ــبة إلنتاج ــه مث ــل برن ــامج كتب ــى  ،kotobeeبرن ــامج س ــيجل Sigil

وبرنامج  E-Book WorkShopوغيرها من برامج التأليف  ،وبالبرامج المسـاعدة والتـي
تساعد المصمم في عملية انتاج النصوص والصـور ومقـاطع الفيـديو التـي توضـع بالكتـاب

االلكترونــي؛ فيــتم اســتخدم برنــامج الــورد فــي معالجــة النصــوص والكلمــات ،ب ـرامج مونتــاج
الفيديو ،وبرنامج الفوتوشوب في تصميم االغلفة والتعديل علي الصور والرسومات.

يتميز الكتاب االلكترونى بإمكانية التحكم في شكل العرض مع خصائص رقمية

لتدوين المالحظات والبحث عن المعلومات في كامل محتويات نص الكتاب االلكتروني ،
باإلضافة الى امكانية ربط عبارات او كلمات بمصادر الكترونية اخري كالقواميس ودوائر
المعارف وكذلك االستفادة من امكانيات الوسائط المتعددة والروابط الفائقة في انتاج

الكتاب االلكتروني بما يمكن البحث في عدة مصادر  ،كما انه يوفر بيئة تعلم تفاعلية
متنوعه تناسب ميول وحاجات المتعلم ويسمح له بالسير وفق خطوه الذاتي  (.هناء محمد

واخرون)212-212 ،0222 ،

وقد تناولت العديد من الدراسات والبحوث الكتاب اإللكتروني من حيث التصنيف و

التصميم والفاعلية ،وأثره على

التحصيل والمهارات منها دراسة؛( &Martin

 )Aitken,2011؛(دينا عبد اللطيف نصار  )0222،؛ (محمود مصطفي  )0222،؛

(مروة محمد )0220،؛( شرين محمد  )0220،؛()Razek,2013؛ (مني كامل

 )0222،؛ (محمد علي  )0222،؛(  )Singh,et al,2014؛() Frye,2014؛ (هدي
بنت يحي )0221،؛ (سامي عبد الوهاب )0222،؛ (سامي سعفان  )0222،؛ (محمد

احمد ) 0222،؛ (محمد عطية)0222،؛ (محمد خيرى )0222،؛ (مسلم احمد ،اسالم
جابر )022،،حيث اشارت هذه الدراسات الى وجود عدة تصنيفات للكتاب االلكترونى

منها (الشارح والتفاعلي ) وتصنيف وفق طريق بناء الكتاب (البناء الخطي ،والبناء

التفاعلي) و تصنيف من حيث التفاعلية (الكتاب االلكتروني التفاعلي ،الكتاب االلكتروني
غير التفاعلي) وأشاروا الى فاعلية استخدام الكتاب االلكتروني بتصنيفاتها المتنوعة في
---------------------------------------------------------------------------
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تنمية التحصيل المعرفي واالداء المهارى واالتجاه والدافعية للتعلم ،والذكاء البصري

المكاني  ،وعالج صعوبات التعلم  ،ومهارات ما وراء المعرفة وارتباطها ارتباطا وثيقاً

بنواتج التعلم المستهدفة .

االتجاه يعد من الجوانب الوجدانية االساسية  ،التي ترتبط بالمتعلم ومشاعره،

معتقداته ،حاجاته  ،دوافعه ورغباته ،ويستدل عليها من بعض انماط السلوكية التي
تنعكس في سلوك المتعلمين ،أو استجاباتهم لمقاييس االتجاهات بأنواعها المختلفة ،عرف

عايش زيتون ( )0222االتجاه بأنه" :مجموعة من المكونات المعرفية واالنفعالية
والسلوكية التي تتصل باستجابة الفرد نحو قضية أو موضوع أو موقف وكيفية تلك

االستجابات من حيث القبول أو الرفض" (.عايش زيتون )22، ،0222 ،

هناك عدة عوامل لها تأثير واضح في تكوين االتجاه إما سلباً أو إيجاباً لدى

المتعلم اهما ؛ النضج؛ ويقصد به تطور جسم اإلنسان وفقاً لتقدم العمر ،العوامل
الصحية؛ فالصحة جيدة تساعد على تكوين اتجاهات إيجابية ،المؤثرات االجتماعية ؛

مثل االسرة والمجتمع المحيط ،المعلم؛ كونه قدوة حسنة للمتعلمين أو العكس ،المحتوى

الدراسي؛ فكلما كان شيقاً

وجذاباً وممتعاً ساعد على تكوين اتجاه إيجابي ،الدوافع

والحاجات؛ التي تدفع المتعلم لتكوين اتجاهات نحوه ،المؤثرات الثقافية؛ من قيم وتقاليد

وعادات وأعراف ،المؤثرات المعرفية؛ فما يتعرض له المتعلم من معلومات ومعارف

وحقائق يؤثر بشكل واضح على اتجاهاته (.محمد وقائي )222، 0222،

ومن ثم فإنه من الضروري قياس اتجاه مجموعة البحث نحو بيئة التعلم

المستخدمة في البحث الحالي لمعرفة اتجاهاتهم اإليجابية والسلبية نحو بيئة التعلم التي
يتم بها استخدام نمطي التعليم المدمج (الفصل المعكوس/المعمل الدوار ) واالهتمام
باحتياج أعضاء هيئة التدريس فى الجانب التكنولوجي الى استخدام أنماط جديدة في

عملية تأهيلهم إلنتاج مصادر التعلم التكنولوجية والمتمثلة في الكتاب االلكترونى والتى
يحتاجونها لتلبية المتطلبات التعليمية لطالبهم في عصر التحول الرقمي ،ومع التطورات
التكنولوجية الحديثة المتالحقة فى التعليم واهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم الجامعى
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وتحديثها بما يتوافق مع مستحدثات ومتطلبات العصر .يمكن استخدام التعليم المدمج

الذى يتناوب فيه التعليم من بيئة التعليم االلكترونى والتعليم التقليدي وجهة لوجه ،بنمطيه

الفصل المعكوس والمعمل الدوار في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات
انتاج ونشر الكتاب االلكترونى لدى أعضاء هيئة التدريس .

مشكلة البحث :

نبع اإلحساس بمشكلة البحث من خالل مصادر عدة تمثلت في:

-المالحظــة الميدانيــة :مــن خــالل مالحظــة الباحــث ألعضــاء هيئــة التــدريس المتــرددين

على مركز التعلم االلكترونى ،تم مالحظة من وجود قصور في الجانب المعرفى والمهارى

نحو انتاج الكتاب االلكترونى

 -ع ــدم وج ــود بـ ـرامج تدريبي ــة متخصص ــة إلنت ــاج الكت ــب اإللكتروني ــة ض ــمن مص ــفوفات

التدريب المعتمدة مثل مركز التعلم االلكترونى ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

 -قام الباحث بأجراء مقابالت مفتوحة غير مقننة مع بعض أعضاء هيئة التدريس

وعددهم ( )2وقد تضمنت المقابلة األسئلة االتية:

 هل لديك معرفة بالكتاب االلكتروني ،تصميمه ،إنتاجه وعناصره .وكانت نسبة
استجابات أعضاء هيئة التدريس على هذا البند ()%2،

 هل يمكنك تحويل محتوى المادة الدراسية إلى محتوى إلكتروني متكامل باستخدام
الحاسب  .وكانت نسبة استجابات أعضاء هيئة التدريس على هذا البند ()%21

 هل تستخدم الوسائط المتعددة (نصوص ،صور ورسوم)...وبرمجياتها في انتاج
محتوى رقمي لمادتك التعليمية  .وكانت نسبة استجابات أعضاء هيئة التدريس

على هذا البند ()%22

 هل لديك القدرة على التعامل مع أكثر من برنامج على الحاسب في نفس الوقت
والتنقل بينها بسهولة .وكانت نسبة استجابات أعضاء هيئة التدريس على هذا

البند ()%22
---------------------------------------------------------------------------

المجلد ( )4العدد ()3

- 10 -

أغسطس 0201

برنامج قائم على نمط التعليم المدمج واثره على تنمية مهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس

================================================================

 هل تفضل الدراسة وجه لوجه او باستخدام الدراسة عن بعد او التناوب بينهما .
وكانت نسبة استجابات أعضاء هيئة التدريس على هذا البند ()%22

وقد اشارت نتائج المقابلة الى حاجاتهم لمعرفة معلومات عن الكتاب االلكتروني

ومتطلبات ومهارات تصميمه وانتاجه ،وكذلك عدم قدرتهم على استخدام برامج الحاسب
التي تساعد في عميات انتاج الكتاب االلكترونى ،ومدى رغبتهم في الدراسة من خالل

الوسائل التكنولوجية وانهم يفضلون الدراسة بالتناوب وجه لوجه وباستخدام الدراسة

الكترونياً عن بعد.

فى ضوء ما سبق ،تم تحديد مشكلة البحث في التعرف على " اثر برنامج قائم

على نمط التعليم المدمج واثره على تنمية مهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء

هيئة التدريس "

أسئلة البحث :
سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي :ما اثر برنامج قائم

على نمط التعليم المدمج واثره على تنمية مهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء
هيئة التدريس ؟

وينبع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية االتية:

 .2ما التصور المقترح لبرنامج قائم علي التعليم المدمج بنمط الفصل المعكوس لتنمية
التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة

التدريس ؟

 .0ما التصور المقترح لبرنامج قائم علي التعليم المدمج بنمط المعمل الدوار لتنمية
التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة

التدريس ؟

 .2ما فاعلية البرنامج القائم علي التعليم المدمج بنمط الفصل المعكوس لتنمية التحصيل
االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المجلد ( )4العدد ()3

- 13 -

أغسطس 0201

مجلة العلوم التربوية – كلية التربية بالغردقة – جامعة جنوب الوادى
------------------------------------------------------------------------------------------

 .1ما فاعلية البرنامج القائم علي التعليم المدمج بنمط المعمل الدوار لتنمية التحصيل
االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس ؟

 .2ما أثر اختالف نمطي التعليم المدمج (المعكوس  /الدوار ) علي تنمية التحصيل
االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس ؟

 .2ما أثر اختالف نمطي التعليم المدمج (المعكوس  /الدوار ) علي تنمية اتجاه أعضاء
هيئة التدريس نحو التعليم المدمج بنمطية الفصل المعكوس والمعمل الدوار ؟

أهداف البحث:

هدف البحث الي :

 .2تحديد مهارات انتاج الكتاب الكتروني الالزمة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب
الوادى.

 .0تحديد التصور المقترح للبرنامج القائم علي التعليم المدمج بنمط الفصل المعكوس
لتنمية التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء

هيئة التدريس

 .2تحديد التصور المقترح للبرنامج القائم علي التعليم المدمج بنمط المعمل الدوار لتنمية
التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة

التدريس .

 .1تحديد اثر نمطي التعليم المدمج (المعكوس  /الدوار ) على تنمية التحصيل
االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس .

 .2تحديد اثر نمطي التعليم المدمج (المعكوس  /الدوار ) على تنمية االتجاه نحو التعلم
لدي أعضاء هيئة التدريس .

أهمية البحث

قد يفيد البحث فى :

---------------------------------------------------------------------------
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 .2تزويـد القائمين على تصميم وتطوير بيئـات التعلـيم المـدمج بمجموعـة مــن الخطوات
اإلجرائية واإلرشـادات عنــد تصميم برامج التعليم المدمج بنمطي الفصل المعكوس

والمعمل الدوار.

 .0تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها في
العملية التعليمية

 .2توجي ــه األنظ ــار نح ــو فاعلي ــة نمطي التعل ــيم الم ــدمج الفصل المعكوس والمعمل
الدوار ف ــي تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس .

 .1اعداد قائمة بمهارات انتاج الكتاب االلكترونى يمكن ات تفيد أعضاء هيئة التدريس
وفى تأهيلهم إلنتاج كتبهم الكترونيا .

أدوات البحث:

أدوات جمع البيانات:
 .2اختبار تحصيلى لقياس التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب االلكترونى
 .0مقياس اتجاه نحو التعلم .
ادوات المعالجة التجريبية

 .2بيئة تعليم مدمج قائمة علي نمط الفصل المعكوس .
 .0بيئة تعليم مدمج قائمة علي نمط المعمل الدوار .
منهج البحث:

استخدم البحث المنهج الوصفي في مرحلة الدراسة والتحليل والتصميم ،والمنهج شبه

التجريبي عند قياس أثر المتغير المستقل للبحث على المتغير التابع.

التصميم التجريبي للبحث

تم تقسيم العينة إلي مجموعتين تجريبيتين.

المجموعة التجريبية األولي -:مجموعة أعضاء هيئة التدريس الذى يقومون بالتعلم من
خالل بيئة تعليم مدمج قائم علي نمط الفصل المعكوس Flipped classroomحيث
تتم الدراسة من خالل االنترنت فى بيئة الكتروني أوال في المنزل والتي تحتوى على؛
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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مقاطع فيديو وصور ورسوم  ...ثم التعلم التقليدي وجهًا لوجه لمناقشة المشكالت التي
واجهتهم في المكان المخصصة للتجربة .

المجموعة التجريبية الثانية  -:مجموعة أعضاء هيئة التدريس الذى يقومون بالتعلم
من خالل بيئة تعليم مدمج قائم علي نمط المعمل الدوار. Rotational labويتم التعلم

من خالل بيئتي التعلم االلكتروني والتقليدي بشكل تبادلي ،داخل قاعات ومعامل
المخصصة للتجربة البحثية.
المجموعات

جدول( )2التصميم التجريبي للبحث

القياس القبلي

المتغير التابع

المعالجة التجريبية

المجموعة التجريبية

-االختبار

األولى

التحصيلى

نمط

-مقياس

بيئة تعليم مدمج قائم علي التعلم

المجموعة التجريبية
الثانية

االكاديمى

االتجاه نحو
بيئة التعلم

بيئة تعليم مدمج قائم علي
الفصل

المعكوس االكاديمى

Flipped classroom
نمط

المعمل

.Rotational lab

-التحصيلى

الدوار

القياس البعدى

االختبارالتحصيلى

االتجاه نحو االكاديمى-مقياس

االتجاه نحو
بيئة التعلم

فروض البحث
قام البحث على الفرضيات االتية:
 .2يوجــد فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعة
التجريبية االولى في التطبيق القبلى والبعدي الختبار التحصيل االكاديمى لصالح
التطبيق البعدى يمكن ارجاع اثر الى نمط التعلم المدمج القائم على الفصل

المعكوس.

 .0يوجــد فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعة

التجريبية الثانية في التطبيق القبلى والبعدي الختبار التحصيل االكاديمى لصالح

التطبيق البعدى يمكن ارجاع اثر الى نمط التعلم المدمج القائم على المعمل الدوار.
---------------------------------------------------------------------------
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 .2يوجــد فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات
المجم وعتين التجريبيتين األول والثانية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل
االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب االلكترونى لصالح التطبيق البعدى

للمجموعة التجريبية االول يمكن ارجاع اثره الي نمط الفصل المعكوس .

 .1يوجــد فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات
المجموعتين التجريبيتين األول والثانية في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو بيئة

التعلم المرتبط بمهارات إنتاج الكتاب االلكترونى لصالح التطبيق البعدى للمجموعة
التجريبية االول يمكن ارجاع اثره الي نمط الفصل المعكوس .

محددات البحث :

حد موضوعي :بعض مهارات انتاج الكتاب االلكترونى وهى  :التخطيط للكتاب -تصميم
الكتاب -مهارة تصميم الغالف باستخدام برنامج الفوتوشوب -مهارات التعامل مع برنامج
كتبي  -Kotobeeاعدادات تفاصيل الكتاب االلكتروني (مقاس الصفحة -وضع

العنوان) -انشاء المحتوي واضافة عناصر الوسائط المتعددة -اضافة عناصر التفاعل
للكتاب االلكتروني .

حد مكاني  :جامعة جنوب الوادى -كلية التربية النوعية .

حد بشري  :مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ( مدرس – أستاذ مساعد)
حد زماني  :الفصل الدراسي الثانى لعام .0202 / 022،
مجموعات البحث :

مجموعة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس جامعة جنوب الوادى.

متغيرات البحث :

المتغيرات المستقلة :

 التعليم المدمج بنمط الفصل المعكوس . التعليم المدمج بنمط المعمل الدوار.المتغير التابع :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 التحصيل االكاديمى (معرفى  /ادائى )لمهارات انتاج الكتاب االلكترونى. االتجاه نحو بيئة التعلم.اجراءات البحث :
 .2االطالع علي البحوث والمراجع والدراسات المرتبطة بموضوع البحث ومتغيراته؛ وذلك
بهدف إعداد اإلطار النظري  ،وتصميم مادتي المعالجة التجريبية ،واعداد اداة

البحث ،وصياغة وبناء فروضه ،وتفسير نتائج البحث .

 .0اعداد قائمة مهارات انتاج الكتاب االلكترونى الالزمة ألعضاء هيئة التدريس كما
يلى:

 اعداد قامة مبدئية بمهارات انتاج الكتاب االلكترونى. عرض القائمة علي السادة المحكمين ألبداء الراي. اجراء التعديالت المقترحة علي القائمة المبدئية. -اعداد الصورة النهائية لقائمة المهارات .

 .2بناء بيئتي التعليم المدمج الدوار (مادتي المعالجة التجريبية):
 .1اعداد أداتي البحث والتي تمثلت في :

 اعداد االختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب
االلكترونى

 اعداد مقياس االتجاه نحو بيئة التعلم  :وفقا للخطوات االتية :

 .2اجراء التجربة االستطالعية للبحث وتتضمن :

 اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من غير عينة البحث األساسيةألجراء تجربة البحث االستطالعية.

 تطبيق أدوات البحث ومادة المعالجة التجريبية . الوقوف على المشكالت التي واجهت عملية التطبيق للتجربة االستطالعية. اجراء التعديالت ،حل المشكالت التي اظهرتها التجربة االستطالعية . .2إجراء التجربة األساسية للبحث وشملت هذه الخطوة ما يلى :
---------------------------------------------------------------------------
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 -تقسيم مجموعة البحث وفقا للتصميم التجريبي للتجربة األساسية للبحث:

 .2المجموعة التدريبية األولى التي تدرس بنمط الفصل المعكوس
.

 .0المجموعة التجريبية الثانية والتي تدرس بنمط المعمل الدوار.

 -تطبيق أداة البحث قبلياً .

 تطبيق معاداتي المعالجة التجريبية. تطبيق أداة البحث بعديا . .2إجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات.

 .2مناقشة النتائج وتفسيرها ،تقديم التوصيات والبحوث المقترحة .
مصطلحات البحث

التعليم المدمج الدوار :
عرف جرهام واخرون ) )Graham,et all,2014التعليم المدمج الدوار بأنه:

مدخل أو نظام تعلم يرتكز على التكامل بين مميزات التعليم التقليدي المعتمد على
التفاعل وجهاً لوجه ،ومميزات التعلم االلكتروني التام والمباشر عبر االنترنت .
)(Graham,et all,2014,13

ويعرفه بارس )(Paras,2016بأنه" :نوع من التعليم الذى يعتمد على تقسيم

المتعلمين إلى مجموعات صغيرة (مع المعلم – التعلم عبر االنترنت – التدريب

والممارسة) ،وهذه المجموعات تسمى محطات ومواقف يمر من خاللها المتعلمين لتنمية
خبراتهم ومعارفهم(Paras,2016,280).

ويعرف نمط التعليم المدمج الدوار في البحث الحالي بانه " البرنامج التعليمي

الذى يتم فيها توصيل المحتوى بشكل كلى او جزئي بالتناوب بين التعليم التقليدي وبنيته
الفيزيائية والتعليم االلكترونية وادواته التكنولوجية ،ويسيطر فيها عضو هيئة التدريس

بشكل جزئي على كل من الوقت ،والمكان ،والسرعة ،والتقدم واألسلوب والشكل الذى يتم
به التعلم"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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نمط الفصل المعكوس : Flipped-Classroom Style

يعرف نمط الفصل المعكوس اجرائيا في نطاق البحث الحالي بانه  :النموذج

الذي يقوم عضو هيئة التدريس فيه بالتعامل مع كافة األدوات التعليمية والمصادر

المتاحة في أطار دورة معينة معدة مسبقًا لعملية تعلمه فيستخدم نمط التعليم اإللكتروني
في المنزل ثم االنتقال نمط التعليم التقليدي وجهًا لوجه فى الفصل/القاعة الدراسية لمناقشة
المشكالت التي واجهته وتنفيذ األنشطة والتكليفات المرتبطة بدورة تعلمه وارسالها من

خالل االنترنت.

نمط المعمل الدوار Lab-Rotation Style
يعرف نمط المعمل الدوار اجرائيا في نطاق البحث الحالي بانه  :النموذج الذي

يقوم عضو هيئة التدريس فيه بالتعامل مع كافة األدوات التعليمية والمصادر المتاحة في
أطار دورة معينة معدة مسبقًا لعملية تعلمه ،فيحدث التعلم بالتناوب بين نمط التعليم
اإللكتروني ونمط التعليم التقليدي داخل المعمل/القاعة الدراسية المحددة مسبقاً بجدول
ثابت مع توفير متخصص في الحاسب االلى للتوجيه واإلرشاد.

الكتاب االلكترونى :Electronic Book

يعرف الكتاب االلكترونى اجرائيا بانه  :وعاء الكترونى يعرض المحتوي فيه

بشكل رقم ي يسمح بوجود واستخدام النصوص والصور والوسائط الفائقة ويمكن ان يمتلك
العديد من أدوات التفاعل المختلفة مع المحتوي ويمكن تخزينه علي وسيط رقمي او رفعة

علي االنترنت .

االتجاه نحو بيئة التعلم:

يعرف االتجاه نحو بيئة التعلم اجرائيا بانه :شعور أعضاء هيئة التدريس النسبي

نحو بيئة التعلم المستخدمة في البحث ،والذى يعبر عن موقفهم من البيئة أثناء فترة
تعلمهم ومرورهم بالخبرات التعليمية ومدى تقبلهم أو رفضهم للتعلم من خاللها ،ويقدر
بمجموع استجاباتهم على مقياس االتجاه نحو بيئة التعلم.

---------------------------------------------------------------------------
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االطار النظري
التعليم المدمج :

التعليم المدمج هو نظام متكامل ،يوجه ،ويساعد المـتعلم خالل كل مرحلة من

مراحل التعليم ويقوم هذا النظام بدمج األسلوب التقليدي للتعلـيم وجهـا لوجه Face-To-

Faceمع أشكال التعليم اإللكتروني  e-Learningعبر اإلنترنت في نموذج متكامل

يستفيد من أقصى التقنيات المتاحة لكل منهما إليجاد الخبـرة التعليميـة األكثر فاعلية،

ويذكر أندرسون أربعة مفاهيم لمصطلح التعليم المدمج هى:

 -2جمع أو خلط التكنولوجيا المعتمدة على الويب من أجل إنجاز هدف تربوي.
 -0جمع مداخل تربوية متعددة مثل؛ البنائية ،السلوكية ،المعرفية للحصول على نتائج
تعلم أفضل مع أو بدون استخدام التكنولوجيا.

 -2جمع أي شكل من أشكال تكنولوجيا االتصال مع تدريب يقوده المعلم وجها لوجه.
 -1جمع تكنولوجيا مع مهام العمل الحقيقية(Anderson,2008,2).

يعرف حسام الدين مازن (  ) 2،1 ،022،التعليم المدمج بانه  :مزج أو خلط

أدوار المعلم التقليدية مع الفصول االفتراضية والمعلم اإللكتروني أي انه تعلم يجمع بين

التعلم التقليدي والتعلم االلكتروني ،كما عرف كريستن واخرون( Christensen,et

 )al,2013,9التعليم المدمج بأنه برنامج تعليمي يجمع أفضل ما في العـالمين التقليـدي
واإللكترونـي ؛ حيــث يـدرس المـتعلم جـزء بشـكل الكترونـي يتـيح لـه الـتحكم فـي بعـض

عناصـره مثـل  :الوقـت ،المك ـ ـ ــان ،المس ـ ـ ــار ال ـ ـ ــذي يس ـ ـ ــير وفق ـ ـ ــه ،وي ـ ـ ــدرس ج ـ ـ ــزء آخ ـ ـ ــر
بش ـ ـ ــكل تقلي ـ ـ ــدي داخ ـ ـ ــل غرف ـ ـ ــة الدراسة ،ويعرفه بانديت ) (Pandit,2015,6بانه مزج

من تعليم الفصول الدراسية مع التعلم عبر اإلنترنت لمساعدة المتعلم على تحقيق
مخرجات التعليم المستهدفة؛ وذلك من خالل الدمج بين أشكال التعليم التقليدية وبين

التعليم االلكتروني ،بأنماطه ،داخل قاعات الدراسة وخارجها (Pandit,2015,6) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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التعليم التقليدي
Traditional
Education
ويعتمد على التفاعل
وجه لوجه فى
قاعات الدراسة

التعليم االلكتروني
E -learning
التعلم المعتمد علي
الحاسب االلي و
عبر االنترنت

شكل ( )3مفهوم التعليم المدمج Blended Learning

مميزات التعليم المدمج :

يمكن تلخيص اهم مميزات التعليم المدمج فيما يلى :

 .1تحقق المرونة الكافية لمقابلة االحتياجات الفردية وأنماط التعلم لدى المتعلمين
باختالف مستوياتهم وأعمارهم وأوقاتهم

 .2زيادة الدافعية للتعلم وذلك من خالل استخدام العناصر التفاعلية والوسائط المتعددة .

 .3إثراء المعرفة اإلنسانية ورفع جودة العملية التعليمية ومن ثم جودة المنتج التعليمي
وكفاءة المعلمين.

 .4المزج بين التعليم االلكترونى والتعليم التقليدي في التغلب صعوبات عمليات التعلم
والتعليم في النمطين.

 .5إحداث التوازن بين تحصيل المعرفة وامتالك المهارات الحياتية والتطبيقية.
 .6االفادة من التقدم التقني والتكنولوجي في التصميم ،والتنفيذ ،واالستخدام.

 .7يركز على أن يكون التعليم بطريقة تفاعلية وليس بطريقة التلقين كما في معظم أنواع
التعليم األخرى.

 .8توفير بيئة تعلم تفاعلية مستمرة من خالل توظيف أدوات التعلم االلكتروني عبر شبكة
االنترنت.

 .9يمكن من الوصول إلى أكبر عدد من المتعلمين في أقصر وقت وأقل تكلفة ممكنة.
---------------------------------------------------------------------------
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 .11الدمج الصحيح بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني يعتبر أفضل من التعليم
التقليدي الذي يكون وجها لوجه وأفضل من التعليم االلكتروني إذا كان كل منهما

منفصل عن األخر.

 .11تزيد من فرض تحقيق التعلم الجيد من خالل توظيف استراتيجيات التعلم النشط
والتعاوني التي يكون لها اثر عند المتعلمين على المستوى المعرفي والمهارى

والوجداني لهم (.حسام الدين محمد مازن)022-022 ،022، ،؛ (الغريب زاهر

) ،2 ،022،،؛ )(Kafer,et al,2013,10

إتقان
المهارات
العملية

زيادة فاعلية
التعليم

توفير
الممارسة و
التدريب في
بيئة التعليم

المرونة
التعليمية

التعليم المدمج

تنوع وسائل
المعرفة

تحقيق التعلم
النشط
للمتعلمين

يحقق الرضا
عن التعليم

شكل ( )1يلخص مزايا التعليم المدمج

تداعيات استخدام التعليم المدمج

يري كالرك ) (Clark,2008ان هناك بعض األسباب التي أدت الي اللجوء الي

التعليم المدمج وهي :

 التغيير الحادث من التعليم المتمركز على المعلم إلى التعليم المتمركز على المتعلم.
 التغيير الحادث في نظريات التعلم من السلوكية إلى المعرفية إلى البنائية إلى
الذكاءات المتعددة.
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 االنتقال من التعلم التقليدي المعتمد على الحفظ إلى التعلم المعتمد على البحث
واالستقصاء وحل المشكالت.

 التغير الحادث في مصادر التعليم والتعلم من مصادر التعلم التقليدية إلى مصادر
التعلم اإللكتروني التفاعلية بأشكالها المختلفة.

 التغير الحادث من ثقافة التنافسية إلى ثقافة التعاونية التشاركية Cooperation /
4-5)، 2008،(Clark .Collaboration

مستويات وانماط التعليم المدمج:

التعليم المدمج يمكن تصنيفه في ضوء طبيعته ،وكيفيته ،ودرجة الدمج بين

مكوناته ،إلى أربعة مستويات متفاوتة التعقيد هي:

 -2المستوى المركب  :Componentفي هذا المستوى يتم الربط بين أدوات توصيل
المعلومات وبين محتوى التعلم باستخدام مصادر وأدوات التعلم اإللكتروني ،ويليه

التعلم في حجرة الدراسة باستخدام المحاضرة  ،ثم تشخيص تعلم المتعلم باستخدام
التغذية الراجعة ثم تصحيح التعلم باستخدام الطرق واألساليب التقليدية في التعليم ،ثم

استخدام التعلم اإللكتروني إلثراء وتعزيز التعلم .

 -0المستوى المتكامل: Integrateيتم فيه التكامل بين العناصر المختلفة للتعلم
اإللكتروني القائم على اإلنترنت ،والدمج المتكامل بين مصادر المعلومات المتاحة

عبر شبكة اإلنترنت ،ومجموعات المناقشة المتصلة عبر اإلنترنت ،والتقويم المباشر

عبر اإلنترنت.

 -2المستوى التشاركي :Collaborativeيشمل هذا المستوى تغيير دور المعلم كموجه
سواء كان معلماً تقليدياً ،أو معلماً إلكترونياً عبر اإلنترنت ،وبين مجموعات التعلم

التعاونية /التشاركية داخل حجرة الدارسة التقليدية او عبر التعلم االلكترونى.
-1

مستوى االمتداد واالنتشار : Expansiveوفيه يتم الدمج بين التعليم التقليدي داخل
حجرة الدراسة التقليدية ،وبين مصادر التعلم اإللكترونية غير التزامنية؛ البريد
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اإللكتروني ،والكتب والوثائق اإللكترونية ،والتعلم باستخدام البرامج والبرمجيات(.عبد

الاله ابراهيم ) 12-10 ،0222،

حدد ستاكر)(Staker,2011ست أنماط للتعليم المدمج ،كل نمط له ما يميزه عن

غيره كما يلى:

 نمط القيادة التقليدية وجها لوجه : Face-To-Face Driverهذا النمط يعتمد علي قيادة المعلم وجها لوجه في تقديم معظم المناهج التعليمية،

ويقوم المعلم بنشر تلك المناهج عبر االنترنت .
 -النمط الدوار : Rotation

يميز هذا النمط يتناوب المتعلمين في دورة معينة وفقاً لجدول ثابت بين التعلم عبر

االنترنت والتعلم التقليدي وجها لوجه مع المعلم ،ويعتبر هذا النمط هو تقسيم للعملية
التعليمية بين التعليم عبر االنترنت والتعليم في الفصول الدراسية ،وغالبا ما يشرف المعلم

علي العمل عبر االنترنت .
 -النمط المرن : Flex

يتميز هذا النمط بوجود منصة تعليمية علي شبكة االنترنت يتوافر بها معظم

المناهج الدراسية ،ويقدم المعلمون الدعم المباشر وجها لوجه حسب الحاجه وذلك من
خالل جلسات الدروس الشخصية ومناقشات المجموعات الصغيرة .
 -نمط المعمل المباشر علي االنترنت : Online Lab

تتميز نمط المعمل المباشر ان يعتمد علي المنصة الموجودة علي االنترنت في

تقديم المناهج التعليمية بأكملها وتتم داخل بيئة المعمل نفسه  ،وفي كثير من األحيان
يأخذ المتعلمين المشاركون في برامج هذا النمط ايضا الدورات التقليدية وذلك من خالل

جداول نموذجية.
-

نمط الدمج الذاتي : Self-Blend
يقوم المتعلمين في هذا النمط باختيار االجزاء التي يريد تعلمها عبر االنترنت

الستكمال عملية التعليم التقليدية .والتعلم عبر االنترنت يكون خارج المؤسسة التعليمية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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وهذا ما يميز هذا النمط عن نمط المعمل المباشر ،ولكن الجزء التقليدي من التعليم

يحدث داخل المؤسسة التعليمية .

 نمط القيادة عبر االنترنت : Online Driverيتضمن ها النمط منصة علي األنترنت ويتحكم المعلم بها ويقدم جميع المناهج من

خاللها ،يتعلم المتعلمين عن بعد في معظم األحيان وعملية اختيار االجزاء التي يتم
دراستها بشكل تقليدي وجها لوجه اختياريه واحيانا اخري مطلوبة(Staker,2011,7- .

)21

التعليم المدمج الدوار : Rotation Model
تتنوع أنماط التعليم المدمج الدوار والتى تختلف فيما بينها في أدوار المعلمين،

والمساحة المكانية ،وطريقة التوصيل ،والجداول الدراسية ،ويتكون النمط الدوار من أربع
أنماط فرعية هي :

 .2الموقف الدوار . Station Rotation

 .0الفصل المعكوس . Flipped Classroom
 .2المعمل الدوار . Lab Rotation

 .1الدوار الفردي )Murphy,et al,2014,17). Individual Rotation
نمط الفصل الدراسي المعكوس : Flipped-Classroom Style

الفصل الدراسي المعكوس هو النمط الذي يقوم فيه المتعلمين بالتعلم مـن خـالل

جـدول ثابـت يبـدأ بالد ارسـة عبـر االنترنـت ثـم مع المعلم وجهًـا لوجـه ثـم القيـام باألنشـطة
المطلوبـة والتكليفات وارسالها للمعلم الكترونيا عن طريق االنترنـت ،يتضمن بعض
عناصر التحكم من المتعلم سواء في المكان او الزمن أو مسار التعلم ،ألنه يتيح للطالب

اختيار الموقع الذي يتلقون فيه محتوى التعلم عبر االنترنت.

ويعرف برام )( Brame,2013الفصل المعكوس بأنه طريقة يتم من خاللها

عكس المفهوم التقليدي للتعليم حيث يقوم المتعلمين بمشاهدة المواد التعليمية من خالل
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فيديو تعليمي في المنزل ثم يناقشوا المفاهيم والمعلومات الجديدة داخل الفصل ( .

)Brame,2013,1

مميزات استخدام نمط الفصل الدراسي المعكوس :

يمتاز نمط التعلم المعكوس بالعديد من المميزات التي تراعي في مجملها المتعلم،

واحتياجاته وامكانياته من أجل تحقيق تعليم أفضل استنادا لما توفره التكنولوجيا من
مميزات والتي من اهما ما أكدت كل من (( 34 ، Kristen & Milsom 2015؛(

ابراهيم الفار )222، 0222 ،؛ (رنا محفوظ حمدي )0222،على مزايا الفصل المعكوس
والتي يمكن تلخيصها فيما يلى :
•

يمنح المعلمين مزيداً من الوقت لمساعدة المتعلمين وتلقي استفساراتهم .

• يساعد المعلمين على تعريف وتحديد احتياجات كل متعلم وفقاً لخصائصه.
• يتيح للمتعلمين مشاهدة المحتوى في المكان والزمان الذى يناسبهم.

• يتيح للمتعلم إعادة مشاهدة شرح المادة العلمية التي ال يستطيع فهما اكثر من
•

مرة.

يساعد المعلم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ،والتي تعد

لغة المتعلمين في العصر الحالي.

• بيئة تعليمية تحفز مشاركة المتعلمين في تحمل مسئولية تعلمهم.
• بيئة تعلم مختلطة تجمع بين التعلم المباشر والتعلم الذاتى.

• ينمي مهارات العمل الجماعي ،ومهارات التفكير العليا ،ومهارات حل المشكالت.
• يضمن االستغالل الجيد لوقت الحصة .
• تطبيق التعليم النشط بكل سهولة .
•

يستغل المعلم الفصل أكثر للتوجيه والتحفيز والمساعدة .

• يتحول المتعلم إلي باحث عن مصادر معلوماته .

• دعم الطلبة النظاميين من خالل منحهم الفرصة الستراد المحاضرات المفقود
بسبب الغياب القهري أو االختياري .
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• إعطاء المتعلمين وسيلة الستعراض المقاطع الهامة والتحقق من مالحظاتهم .

• يستطيع المتعلمين التعلم بالسرعة التي تناسبهم والمكان الزمان الذي يالئمهم .
• هناك مسار واضح ومستمر لتعلم الموضوعات المعقدة.

• يعزز التفكير الناقد والتعلم الذاتي وبناء الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين
المتعلمين.

صعوبات استخدام نمط الفصل المعكوس:

هناك صعوبتين اساسيتين تواجه هذا النمط هما:

 ما يواجه المتعلمين الجدد في البداية من صعوبة العمل والدراسة في المنزل
قبل الحضور إلى الفصل الدراسي للمناقشة وللمشاركة في األنشطة ،وغالبا
ما يكون المتعلم غير مستعد للمشاركة في تلك األنشطة وذلك بسبب عدم

مشاهدته المحتوى العلمى في المنزل .


تصميم األنشطة والتكليفات والواجبات المنزلية وكذلك مقاطع الفيديو يجب

أن تكون مصممة بعناية للمتعلمين ،حيث تعتبر ملفات الفيديو هي األسلوب
المفضل لتلقي الجزء التعليمي خارج الغرفة الصفية.

نمط المعمل الدوار : Lab-Rotation Style

نمط المعمل الدوار نمط يقوم فيه المتعلمين من خالل جدول ثابت أو توجيهات

المعلم بالمرور والتعامل مع األدوات والطرائق التعليمية المختلفة المتاحة بالتناوب ما بين

الفصل الدراسي التقليدي ومعمل الحاسب االلى للدراسة من خالل الموقع التعليمي بحيث
يقوم باستخدام التعليم االلكتروني داخل المعمل في وجود متخصص في الحاسب االلى،
وفي هذا النمط يدور المتعلمين في اطار دورة معينة واضحة خالل جدول زمني محدد أو

بناء علي تقدير المعلم بين المواقع داخل الحرم الجامعي .

مميزات نمط المعمل الدوار :

يتميز نمط المعمل الدوار بانه:
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• ال يحتـاج كثيـر مــن التعـديالت سـواء أكــان علــي مسـتوي المعلمـين،

او فــي

التصـميم التعليمـي الــذي يســير المعلـم وفقًـا لـه ،أو حتـي إلعــادة ترتيـب الفصـل
الد ارسـي ،ولكنـه يتطلــب تــوفير معامــل كمبيــوتر مجه ـزة ،إضــافة إلــى بعــض

•

التغيي ـرات علــي الجــدول الزمني الثابت .

يقــدر بعـض الخبـراء أن االتجـاه نحـو نمـط المعمـل الـدوار كبـديل عـن التعلـيم الصـفي

سـيوفر مــن 02: 02%مــن الوقـت الــذي كانــت تسـتغرقه عمليــة الـتعلم التقليديـة

• تعد طريقة جديدة للمعلمين لتنظيم ومتابعة الوقت داخل صفوفهم ،فهذا النمط ال
ت حتاج الى كثير من التعديالت على مستوى المعلمين  ،حيث يتطلب ضوابط قليلة،
•

وسهل تصميمه بالفصل.

يصلح في التعليم القائم على المشاريع والمهارات عن طريق التعلم عبر االنترنت.

• يساعد في تخفيض االعباء االدارية للمقررات الدراسية من خالل استغالل الوسائل
واالدوات االلكترونية في إيصال المعلومات والواجبات للطالب وتقييم أدائهم.

• تمكين المتعلمين من تلقي المادة العلمية باألسلوب الذى يتناسب مع قدراتهم
• تحسين مهارات االتصال والتواصل والتوجيه بين المعلم والمتعلم.

• تنمي مهارة التفكير الجمعي وبناء عالقات إيجابية بين االقران وتشجع على تبادل
الخبرات بينهم ) Walne,2012,5( .

وهناك دراسات عدة اكدت علي فاعلية نمط المعمل الدوار منها دراسة؛ (منال
صبحي  (0222،؛ (مي جمال امين  )0222،على التحصيل واالداء المهارى ،وتنمية
مهارات االستدالل العلمي والتنظيم الذاتي ،واثبتت فاعليته من خالل تطبيقه وفق خطة

زمنية محددة مسبق ،وكذلك تعلم المهارات تنمية التفكير االبتكاري لدى المتعلمين
صعوبات استخدام نمط المعمل الدوار :

هناك صعوبتين اساسيتين تواجه هذا النمط هما:

• حاجـة المعمل الدوار نظـام إدارة تعلـم قـوي حتـي يسـتطيع كـل مـتعلم اخـذ حقـه فـي

الــتعلم عبــر االنترنــت.
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• يحتـاج الجـزء الخـاص بـالتعلم عبـر االنترنـت أن يكـون ســلس حتـي يصـبح مـن السـهل
علي المتعلمين التعامل معـه بأقـل قـدر مـن تـدخل المتخصص في الحاسب االلى.

المبادئ النظرية التي تدعم التعليم المدمج الدوار بنمطيه الفصل المعكوس والمعمل الدوار:

يحقق نمطى التعليم المدمج الدوار بنمطيه الفصل المعكوس والمعمل الدوار

مبادئ العديد من النظريات اهمها النظرية المعرفية والبنائية واالتصالية.

النظرية المعرفية  :تركز النظرية المعرفية علي مجموعة من االفتراضات األساسية لعل

أبرزها :

يتضمن التعلم اعادة ترتيب األفكار والخبرات السابقة وتكوين أفكار جديدة .




يحدث التعلم عندما يقوم المتعلم بمعالجة المعلومات  .لكي يحدث التعلم يجب



بدون االستعداد الكافي ربما ال يتم التعلم أو يكون غير فعال .

علي الفرد تمثيل المعرفة الجديدة في صورة بنيات معرفية .

ما يتعلمه الفرد يعتمد بدرجة كبيرة علي تنظيمه اإلدراكي للموقف الذي يوجد فيه



.



يستطيع المتعلم أن يجعل التعلم ذا معني ،اذا ما قام باالنتباه للخبرات الجديدة

ورمزها وربطها بالخبرات القديمة الموجودة لدية بهدف جعلها ذات معني ،وتخزينها
في ذاكرته واسترجاعها من خالل استخدام مساعدات التذكر ،ونقلها لمواقف جديدة


تتغير معرفة المتعلم أو المتدرب عندما يصبح أكثر ألفة مع الموضوع الذي يقدم له

.


التركيز في التدريب علي استخدام التغذية الراجعة المتعلقة بمعرفة المتعلم وأدائية



تحدد درجة االستعداد القبلي للمتعلم من خالل توافر االبنية المعرفية الالزمة ،التي

وتنظيماته التي يجريها علي أنيته المعرفية من أجل دعم وتوجيه الروابط الذهنية .

توفر استعدادا ذهنياً للتفاعل مع الخبرات الجديدة بهدف تعديل البنية المعرفية أو

توسيعها أو اثرائها (.حسن حسين  ،كمال عبد الحميد )221-222 ،0222 ،

النظرية البنائية :ترتكز النظرية البنائية على مجموعة من المبادئ اهمها:
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 المعرفة المسبقة للمتعلم هي محور االرتكاز في عملية التعلم وذلك كون المتعلم
يبني معرفته في ضوء خبراته السابقة .

 إن المتعلم يبني معني لما يتعلمه بنفسه بناء ذاتياً حيث يتشكل المعني داخل بنيته
المعرفية من خالل تفاعل حواسة مع العالم الخارجي ( ،أو البيئة الخارجية ) من
خالل تزويده بمعلومات وخبرات تمكنه من ربط المعلومات الجديدة بما لدية

بشكل علمي صحيح .

 إن التعلم يحدث علي أفضل وجه عندما يواجه المتعلم مشكلة أو موقفاً أو مهمة
 Taskحقيقية واقعية .

 ال يبني المتعلم معرفته بمعزل عن االاخرين ،بل يبنيها من خالل التفاوض
االجتماعي  Social Negotiationمعهم ( .عايش محمود ) 11 ، 0222 ،

النظرية االتصالية :تعتبر من النظريات مالئمة للعصر الرقمي "عصر التكنولوجيا" حيث
تسعى إلى توضيح كيفية حدوث التعلم في البيئات االلكترونية  ،وكيفه تأثره عبر

الديناميك يات االجتماعية الجديدة ،وكيفية تدعيمه بواسطة التكنولوجيات الجديدة  ،وتحاول
التغلب على القيود المفروضة على كل من النظرية السلوكية  Behaviorismواالدراكية

Cognitivismوالبنائية  Constructivismمن خالل الجمع بين العناصر البارزة من

االطر الثالث :التعليمية واالجتماعية والتكنولوجية (غادة عبد اهلل )022، ،

وتتحقق مبادئ النظرية البنائية فى التعليم المدمج الدوار بنمطيه حيث يقوم

المتعلمين بالد ارسـة من خالل جدول ثابت ومعد مسبقاً أوال عبـر االنترنـت ويتم تزويدهم
بمعلومات وخبرات تمكنهم من ربط المعلومات الجديدة بما لديهم ،ثـم االنتقال للمؤسسة

التعليمية حيث يلتقي بالمعلم وباقي زمالئه وجهًـا لوجـه ويقوم المعلم بتوجيـه المتعلمـين
وتقـديم النصـائح حول تعلمهم في ظل عملية تشارك وتعاون بينهما ثـم يقوم المتعلمين
بعد ذلك بتنفيذ األنشـطة والتكليفـات المطلوبـة وتسـليمها مـن خـالل االنترنـت ،بعد ان يتم

تنظيم األفكار والخبرات والمعلومات الجديدة التي اكتسبها .
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ويتجاوز التعليم المدمج الدوار في ضوء النظرية االتصالية مفهوم نقل المحتوى

التعليمي من الفصل الدراسي التقليدي ونشره على شبكة االنترنت في بيئة غنية بمصادر

المعلومات والمعارف  ،وتطويع التقنية لتيسير عملية التعليم والتعلم ،التركيز على المتعلم.
التركيز بشكل أكبر على أهمية تعليم المتعلمين سبل البحث عن المعلومات وتنقيحها
وتحليلها وتركيبها من أجل الحصول على المعرفة وتغير دوره من مستقبل سلبي

للمعلومات إلى متعلم فعال ،كما تعد مهارات التعلم الذاتي ،ومهارات إدارة المعرفة

الشخصية ،واالتصال االجتماعي ،والتعامل مع المعلومات هي أبعاد التقييم األساسية

التي يهتم بها المعلم في ضوء النظرية االتصالية( .حسن الباتع )0222 ،

من خالل ما سبق يمكن للباحث تحديد مميزات التعليم المدمج الدوار بنمطيه الفصل

المعكوس

والمعمل الدوار في أنه يحقق استغالل افضل للوقت

من قبل المعلم

والمتعلمين  ،حيث يتم استغالل الوقت المحدد للدراسة في القيام بالمزيد من االنشطة

مثل :المناقشات وحل المشكالت ،والتدريبات القائمة على فرق العمل الصغيرة والعمل
الجماعي ،و يؤدى استخدام الفصل المعكوس إلى تحقيق مزيد من التفاعل بين المعلم
والمتعلمين  ،ويعتبر طريقة جيدة لتحسن مشاركة المتعلمين ،وتعزيز شعورهم بالمسئولية

عن تعلمه ،وتنمية قدراتهم المعرفية والمهارية ،وهذا ما اشارت اليه دراسة كال من (عبد
الرحمن الزهراني ) 0222،؛( ابتسام مسعود ) 0222،؛ ) ) Love ,et al, 2015؛
) (Little& Christopher, 2015؛ (فهد بن عبد العزيز )0222،

وفى ضوء ما سبق يمكن مالحظة ان أنماط التعليم المدمج الدوار يعد مناسباً لفئة

البحث المستهدفة وطريقة تناولهم للمعلومات حيث يتضمن طرائق تعلم متنوعه تتنوع بين
طرق التعلم التقليدية وطرق التعلم االلكترونية كما يعطي لهم مزيدا من الحرية في تحديد

المكان والزمان و الذى يتم اختياره حسب قدراتهم وميولهم  .وقد اقتصر البحث الحالي
علي نمطي الفصل المعكوس والمعمل الدوار حيث تتناسب خصائص تلك األنماط مع

خصائص المتعلمين.

الكتاب االلكتروني:

---------------------------------------------------------------------------
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يعرف الكتاب االلكترونى بان محتوى رقمى يمكن قراءته باستخدام الحاسب او

جهاز محمول او التابلت او اى وسيط الكترونى اخر ،وقد تعددت مسميات وتعريفات
الكتاب االلكتروني واخذت منحنى تطويرى كما وردت عند كال من؛ ( الغريب زاهر

) 122 : 022،؛( مني كامل ) 2 :0222؛( رضا محمد ) 222: 0221؛ (عادل

خليفة  )0222فاطلق عليها؛ الكتاب المحوسب  ، (Computerized Book)،الكتاب
ذو الوسائط المتعدة ) ،)Multimedia Bookكتاب علي االقراص ()book on disks

 ،الكتاب المتاح علي الشبكة ) ، )Online Bookالكتاب االفتراضي )،)Virtual Book

الكتاب الرقمي ( )Digital bookالطبعة االلكترونية ( ،)e-editionالكتاب العنكبوتي

( ، )Web bookالكتاب ذو لنصوص المهيبره ( ،)hypertext bookالكتاب الممتد

(، )extended bookالكتاب القابل للتحميل ( ،)downloaded bookويعتبر
مصطلح ( ) E-bookاو (الكتاب االلكتروني) هو المصطلح االكثر انتشا اًر وشيوعاً بين
المستفيدين او االدبيات وخدمات االلكترونية( .محمد فريد محمود.)،2 ، 0220 ،

والكتاب االلكترونى يعرفه شيه واخرون ( )Shih,et al,2013بانة عبارة محتوى

رقمى يتكون من وسائط متعدة نص وصور او كالهما معا يتم انتاجه ونشرة وقراءته من

خالل جهاز الكمبيوتر او اجهزة الكترونية اخري .وعرفه فريي ( )Frye,2014بانه شكل

من اشكال النصوص االلكترونية التي لها نفس خصائص الكتب المطبوعة في الرسوم
التوضيحية والنصوص ولكن اضافة الي بعض التحسينات الرقمية التي تتيح التفاعل مع

الوسائط والنصوص ال ثراء عملية القراءة  ، )Frye,2014,1( .كما يعرفه يالمان

( )Yalman,2015بانه شكل من اشكال الرقمنة للكتب المطبوعة والذي يتم انتاجه او
الوصول اليه في البيئة الرقمية من خالل جهاز الكمبيوتر او األجهزة المحمولة او اجهزه

مصممه خصيصا لقراءة الكتب االلكترونية )Yalman,2015,255( .

مما سبق تظهر اربع محاور تعريفيه لبنية الكتاب االلكترونى يمكن تلخيصهم في:

 الشكل :فهو عبارة عن صيغة الكترونية رقمية لمحتوى الكتاب المطبوع .
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 االتاحة والتخزين :يمكن ان يتاح عبر االنترنت او عبر وحدات التخزين المختلفة
باستخدام أجهزة الحاسب االلى ،التابلت  ،أجهزة المحمول الذكية او قارئ خاص

بالكتب االلكترونية.

 الوسائط :يتيح محتوى الكتاب االلكتروني العديد من أنواع الوسائط؛ النصوص-
صوت  -رسوم – فيديو ...في وعاء واحد .

 التفاعلية  :يمكن للكتاب االلكتروني توفير بيئة تعليمية متكاملة للمتعلم تتيح له
التفاعل مع المحتوي وعناصره وتفاعل مكونات الكتاب مع بعضها ومع الخارج
الروابط التشعبية واالنتقال الي الصفحات واستخدام االنترنت عبر الكتاب االلكتروني

.

تصنيف الكتب االلكترونية :
صنف كال من ؛(سامي عبد الوهاب )22، 0222،؛ (رضا محمد ، 0221،

 )222؛( (Martin& Aitken,2011,43-44؛ (محمد فريد  )0،2-0،2 ، 0220،؛

(  )Singh, et al ,2014, 5؛ (سامي سعفان  )2 ،0222،؛ (محمد عطية 0222،
 )012-012،الكتب االلكترونية وفقا عده تصنيفات يمكن تحديدها فيما يلى :
من حيث الشكل :الى

 كتب الكترونية نصيه فقط .

 كتب الكترونية ذات وصالت فائقة.

 كتب الكترونية تحتوي علي وسائط متعددة.
 الكتب االلكترونية المصورة .
 كتب الكترونية سمعية .
من حيث الوسيط او االتاحة:

 كتب الكترونية علي اقراص .CD
 كتب الكترونية .on line

 الكتب الكترونية علي قارئات خاصة .dedicated reader
---------------------------------------------------------------------------
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من حيث التفاعلية :

 الكتاب االلكتروني تفاعلية .
 الكتاب االلكتروني غير تفاعلية .

عناصر الكتاب االلكتروني:

يحتوي الكتاب االلكتروني علي مجموعة من العناصر اهمها:

 الغالف :يحتوي الغالف على اسم الكتاب وبيانات عنه والناشر ...وتصميم
الغالف البد ان يفصح ويدل علي مضمون المحتوي.

 الصفحات :يحتوي الكتاب االلكتروني علي عدد من الصفحات يتفاعل معها

المتعلم باستخدام حركة اليد او الماوس او اسهم التحريك وتتضمن هذه الصفحات

المحتوى العلمى الرقمي للكتاب والذى يمكن ان يكون في شكل نصوص – رسوم
– صور  ....ويمكن تميز كل عدد من الصفحات بلون مختلف .

 النصوص :يمكن يتضمن الكتاب االلكتروني نصوص بمختلف انواع الخطوط من
حيث الحجم والنوع واللون ويمكن للمستخدم التحكم في تكبير او تصغير النص

واضافة عالمات تمييز جزء منها.

 الوسائط المتعددة  :الكتاب االلكتروني يمكن مختلف انواع الوسائط المتعددة؛
الصوت ،الصور الثابتة ،الرسوم التخطيطية والبيانية والمتحركة ومقاطع الفيديو

والتي يمكن تتكامل مع بعضها لتحقيق التفاعل المنشود.

 الروابط والوصالت :يتميز الكتاب االلكتروني التفاعلي بوجود الروابط الفائقة لربط
مكوناته وصفحاته حتي تسهل امكانية التفاعل والتجول داخل الكتاب االلكتروني

او االتصال باإلنترنت.

 عمليات البحث :يتضمن الكتاب االلكتروني ادوات للبحث والتدقيق عن النصوص
داخل الكتاب االلكتروني للمساعدة فى الوصول الي اي محتوي داخل الكتاب .

 مساحات التفاعل :يتيح الكتاب االلكتروني روابط ومساحات للتفاعل بين المتعلمين

بعضهم البعض(غرف الدردشة) والتفاعل مع المحتوى ،وامكانية االتصال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المجلد ( )4العدد ()3

- 35 -

أغسطس 0201

مجلة العلوم التربوية – كلية التربية بالغردقة – جامعة جنوب الوادى
------------------------------------------------------------------------------------------

باألنترنت الذى يسمح بتوفير إمكانية كبير من مصادر التعلم وااللكترونية،

بإضافة إمكانية تسجيل المتعلمين لمالحظاتهم وتعليقاتهم حسب الطبيعة التفاعلية

ونوعية نشر الكتاب( .نبيل جاد )022-022 ، 0221،
خصائص الكتاب االلكتروني:

يمكن تحديد خصائص الكتاب االلكتروني فيما يلى :
 السعة والشمولية :يشمل الكتاب االلكتروني علي العديد من الوسائط كالنص
والصور والصوت والرسوم ثنائية وثالثية االبعاد والروابط التشعبية .

 المرونة  :امكانية التغيير طريقة عرض المحتوي وتكبير الخط والتحكم في الوسائط
والصفحات الموجودة داخل الكتاب االلكتروني .

 االتاحة  :حيث يمكن اتاحة الكتاب االلكتروني في اشكال متعددة online
. ,offline

 سهولة الوصول الي المعلومات :يتيح الكتاب االلكتروني تقنية البحث علي
النصوص داخل محتوى الكتاب كما يتيح امكانية التنقل بين الصفحات والوسائط

بشكل خطي وغير خطي عن طريق الروابط التشعبية.

 التعلم الفردي والجماعي :يمكن ان يستخدم المتعلم الكتاب االلكتروني بشكل فردي
عن طريق جهاز الحاسب االلى او األجهزة اللوحية او يمكن ان يقوم المعلم
بعرض الكتاب علي أجهزة عرض الدتا شو او باستخدام السبورات الذكية.

 البنية االلكترونية  :حيث يعتمد الكتاب في تصميمه علي البنية االلكترونية في
انتاجه ،قراءته ،نقلة وتخزينه.

 التفاعلية :يتيح الكتاب تفاعل المتعلم مع المحتوي الرقمي والتحكم في الوسائط
المتعددة الموجودة بداخلة اضافة الي وجود االزار االنتقال والوصالت التشعبية.

 التنوع :حيث يوفر الكتاب اإللكتروني بيئة غنية من مصادر التعليم والتعلم
والمثيرات السمعية والبصرية والمتعلم له حرية ان يختار منها ما يناسب اهتمامه

واحتياجاته واستعداده في موقف التعلم.
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 قلة التكلفة  :ال يحتاج الكتاب االلكترونى الي نفقات الطباعة ،والتوزيع ،والشحن
والتخزين .

 االثارة العالية للمتعلمين :يمتلك الكتاب االلكتروني فرص للتفاعل وثراء المعلومات
وحرية التنقل بين صفحاته والوصول الي موضوعات كثيرة ذات صلة مما يجذب

انتباهه المتعلمين ويثري طاقاتهم المعرفية ( .الغريب زاهر ) 122 ، 022، ،؛(
سامي عبد الوهاب  )، ،0222،؛( محمود محمد  ،سيد شعبان) 222 ،0222،

مميزات الكتاب االلكتروني:

يمكن تلخيص اهم مميزات الكتاب االلكترونى فيما يلى :

 .2امكانية التحكم في شكل العرض والبحث عن المعلومات والنصوص في كامل
محتويات نص الكتاب االلكتروني ،مع امكانية ربطها بمصادر الكترونية اخري

كالقواميس ودوائر المعارف.

 .0يوفر بيئة تعلم تفاعلية مرنة تناسب مع ميول وحاجات المتعلم وقدراتهم على التعلم.
حيز من المكان حيث يخزن فى ذاكرة التخزين
 .2ال يبلي بمرور الزمن وال يحتل ًا
المختلفة بأجهزة الحاسب الشخصية للمستخدم ،أو التخزين السحابي  Cloudأو
األجهزة القارئة حيث يمكن تخزين االف الكتب بجودة عالية.

 .1سهولة عرضة للمتعلمين بشكل فردى او جماعي .

 .2اتاحة الكتاب االلكتروني بأشكال متعددة لتناسب القراء العاديين او ذوي االحتياجات
الخاصة او كبار السن .

 .2يمكن تداول ونسخ الكتاب االلكتروني بسهوله مع إمكانية تصحيح االخطاء الواردة
به في اى وقت وباقل تكاليف.

معا في ملف
 .2ال يمكن فقد او قطع صفحات من الكتب اإلليكترونية ًا
نظر لترابطها ً
واحد بطريقة إليكترونية.
 .2تسهم الكتب اإلليكترونية في تحفيز وزيادة دافعية المتعلمين نحو التعلم لما تتيحه من

إمكانات في الجذب والتفاعل  ،وامكانية التعامل معها من خالل المستحدثات
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واألجهزة التكنولوجية المتطورة التي أصبحت أدوات العصر الرقمي لهذا الجيل

واالجيال القادمة.

 .،سرعة توزيع ونشر الكتاب االلكتروني فبمجرد كتابته وبرمجته الكترونيا يتم نشره
وتوزيعه بتكلفة منخفضة بالمقارنة بتكلفة الكتاب الورقي )Jeong, 2012,404( .؛

(محمد ابراهيم)220، 0220،؛ (مني كامل  )، ، 0222،؛ ( Schugar,et all,

 )2013؛ (هناء محمد واخرون)212-0222،212،؛ (عادل محمد )0222،؛ (
(Yalman ,2015 ,256

وقد راعي الباحث عند اعداد المحتوى العلمى للبحث توفر خصائص في الكتاب

االلكترونى وتصميم عناصره ونوعية التصميم المتبع وطريقة اإلنتاج الصحيحة

للكتاب االلكترونى

اإلجراءات التجريبية للبحث :

اوالً :بناء مادتي المعالجة التجريبية

تشمل هذه الخطوة مراحل إعداد برامج التعليم القائم على نمط التعلم المدمج

الدوار الفصل المعكوس والمعمل الدوار وتصميمها وانتاجها؛ مرحلة التصميم التعليمي ،
مرحلة انتاج موقع الويب  ،مرحلة تحديد األنشطة التعليمية والتكليفات ،ثم مرحلة التقويم.
اوالً :مرحلة التصميم التعليمي لمادة المعالجة التجريبية :

محددا للتصميم التعليمي لتحليل
نموذجا
بناء أي نظام تعليمي البد أن يتبع
ً
ً
وتخطيط وتطوير وتوظيف وتقويم المواقف المادية أو االفتراضية التي تحدث خاللها

التعلم ويكون في شكل مجموعة من الخطوات واإلجراءات المنهجية المنظمة بهدف
تحسين وتطبيق عمليتي التعليم والتعلم التي يتم من خاللها تطبيق المعرفة  .ويتغير

تصميم بيئات التعلم باستمرار وفقاً لتغير األهداف التعليمية( .نبيل جاد عزمي،0222 ،

.)،-2

قام الباحث بتحليل العديد من نمـاذج التصـميم التعليمـي منها نموذج عبداللطيف

الجزار ( )0222ونموذج زينب محمد أمين (  ،)0222ونموذج محمد عطية خميس(
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 ،)0222نموذج عبد الاله ابراهيم الفقي ( )0222ونموذج وليد يوسف محمد وداليا أحمد

شوقي ( )0220ونموذج محمد زيدان عبد الحميد(. )0222

وقد الحظ الباحث ان لكل نموذج سمات خاصة تميزه اال أن اغلب النماذج

تتشارك في المراحل األساسية؛ مرحلة التحليل ،التصميم ،التطوير ،التطبيق والتقويم .كما

تهتم جميعا بحاجات المتعلمين وخصائصهم ،وتحديد وصياغة األهداف العامة واالجرائية
بدقة ،وتؤكد جميعها ضرورة عملية التقويم؛ البنائي ،التكويني ،التجميعي في جميع

المراحل االخرى .وتهتم أيضا بوجود االنشطة المصاحبة والمصادر التي تالئم طبيعة
التعليم والتعلم االلكتروني والتقليدي وتنظم عملها .وقد قام البحث ببناء نموذج تعليمي

مقترح تضمن من خمس مراحل أساسية هي :
 .2مرحلة التحليل.

 .0مرحلة التصميم.
 .2مرحلة التطوير
 .1مرحلة التنفيذ.

 .2مرحلة التقويم.

المرحلة األولى  :مرحلة التحليل :Analysis
تعد مرحلة التحليل مرحلة أساسية وضرورية لجميع مراحل التصميم التعليمي وتتضمن
هذه المرحلة ما يلى:
 -1تحليل المشكلة وتقدير الحاجات:

الحظ الباحث من خالل عمله كعضو هيئة التدريس بقسم تكنولوجيا التعليم و
مدير لمركز التعلم االلكترونى احتياج أعضاء هيئة التدريس بصفة عامة وبصفة خاصة
الى مهارات انتاج ونشر الكتاب االلكترونى وخاصة في ظل تزايد المطالب للتوسع في

تطبيقه في منظومة التعليم الجامعى  ،ووجود صعوبة في التعامل مع البرامج التي تنتج

تلك الكتب االلكترونية بأنماطها التفاعلية وغير التفاعلية
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باإلضافة الي ان وجود اختالفات في االحتياجات المهارية لكل عضو هيئة

تدريس ووجود اختالفات وفروق فردية بينهم فكان من الضرورة التعرف علي خصائص

واستعدادات كل منهم

وقد تمثل الحل في استخدام استراتيجيات التعليم المدمج الدوار ،حيث إن معظم

الدراسات أكدت علي فاعلية التعليم المدمج علي رفع كفاءة عديد من نواتج التعلم ،مع

األخذ في عين االعتبار نوعية العينة ،حيث أن التعلم المدمج بنوعيه الفصل المعكوس
والمعمل الدوار يترك حرية أكبر ألعضاء هيئة التدريس في وقت ومكان التعليم

االلكتروني والتعلم التقليدي الذي يحدث.

س عى البحث الي دراسة فاعلية برنامج قائم على نمط التعليم المدمج الدوار واثره على
تنمية مهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس .

 -0تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي :

تم تحليل خصائص أعضاء هيئة التدريس موضع تطبيق التجربة الحالية وهم من

أعضاء هيئة التدريس في درجة مدرس واستاذ مساعد للعام الجامعى .0202/022،

 -2تحديد الهدف العام :

تم تحديد الهدف العام وهو " تأثير التعليم المدمج على تنمية مهارات انتاج

الكتاب االلكترونى لدى أعضاء هيئة التدريس واتجاهاتهم نحو بيئة التعلم"

 -1تحليل المحتوى والمهام:

روعي عند اختيار المحتوى أن يكون مرتبطاً باألهداف ،ومناسباً للمتعلمين،

وصحيحاً من الناحية العلمية ،وقابال للتطبيق .تم اختيار بعض مهارات انتاج الكتاب

االلكترونى كموضوع لمادة المعالجة التجريبية فى ضوء االستفادة من توصيات العديد من

الدراسات والبحوث ،وقيام الباحث بإجراء عدة لقاءات غير مقننة مع بعض أعضاء هيئة
التدريس لتحديد احتياجاتهم وأهم المهارات التى يالقى صعوبة فى تعلمها وروعي عند

تحديد هذه مهارات االعتبارات اآلتية -:

 -أن يبرز المحتوى متغيرات البحث.
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 -أن تكون من المهارات التى يوجد صعوبة فى فهمها وأدائها.

وللتأكد من صدق المحتوى تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين

في تكنولوجيا التعليم ملحق ( ،)2حيث عرض عليهم الموضوعات المقترحة مع أهداف

كل موضوع والمهارات التي تحققه ،وذلك بهدف استطالع رأيهم في مدى ارتباط المحتوى

باألهداف ،ومدى كفاية المحتوى لتحقيق األهداف ،والصحة العلمية للمحتوى ،ووضوحه

ومالئمته لخصائص مجموعة البحث ،وقد تم تحديد المحتوى الذي يجمع عليه اكثر من

% 22من المحكمين ،وقد أشار المحكمون بأجراء بعض التعديالت في الصياغة واعادة
ترتيب بعض الموضوعات واختصار بعض البنود والمهارات  ،و حذف بعض المهارات

وقد قام الباحث بإجراء هذه التعديالت وبعد االنتهاء من إجراء التعديالت التي اتفق عليها
المحكمين تم إعداد المحتوى للبرنامج في صورته النهائية ملحق (.( 0

-2تحديد أنماط الدمج في البرنامج :

خالل االطالع علي عدد من األدبيات والبحوث التي تناولت موضوع التعليم

المدمج تم تحديد نمط الدمج الدوار وهما الفصل الدراسي المعكوس Flipped-

Classroom Styleوالمعمل الدوار  Lab-Rotation Styleحيث تعد هذه االنماط
هي األنسب لطبيعة الفئة المستهدفة.
 -2تحليل بيئة التعلم :

 القاعات الدراسية والمعامل :تم التأكد من توافر القاعة الدراسية ومعملالحاسب االلى المخصص للتجربة وما تحتاجه التجربة من تجهيزات وأجهزة

ووفقاً لطبيعة البحث من أجهزة داتاشو وحاسب الى والب توب في الشرح

وتنفيذ األنشطة .

 معمل الحاسب االلى متصل باإلنترنت ،باإلضافة إلى توافر مسئول دعمفني يمكنه التدخل لمواجهة أي مشكلة تواجه أعضاء هيئة التدريس في أثناء

أداء التجربة .
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 المعوقات :اهم المعوقات التي واجهت الباحث أثناء اإلعداد لتطبيق التجربةمنها ضعف سرعة االتصال باإلنترنت داخل معمل الكمبيوتر – عدم انتظام

بعض أعضاء هيئة التدريس في الحضور التقليدي .

 موقع الويب :تم بناء البيئة االلكترونية من خالل احد منصات التعلمالمجانية (سكولوجى )Schoology

المرحلة الثانية  :مرحلة التصميم :

تتعلق هذه المرحلة بتوصيف المبادئ النظرية واإلجراءات المتعلقة بالتعلم من

بيئة تعلم الكترونية بشكل يحقق األهداف التعليمية المراد تحقيقها ،حيث تعتبر هذه

المرحلة حجر األساس في عملية إنتاج البيئة االلكترونية التعليمية ،وتشمل هذه المرحلة:
 -تحديد االهداف التعليمية :

في ضوء الهدف العام تم صياغة األهداف التعليمية الفرعية للبرنامج في صورة

عبارات سلوكية قابلة للقياس والمالحظة ،وقد تم تحديد األهداف من خالل االطالع علي
األدبيات التي اهتمت بأساليب تحديد وتصنيف وصياغة األهداف التعليمية والدراسات

والبحوث التي اهتمت بالكتاب االلكترونى من حيث التصميم واإلنتاج .وتم قائمة

باألهداف العامة والسلوكية وعرضها على مجموعة من المحكمين في مجال تكنولوجيا

التعليم والمناهج وطرق التدريس بهدف استطالع رأيهم فيما يلى:
 -الدقة العلمية واللغوية لألهداف.

 مدى مناسبة األهداف للمحتوى العلمى. -إضافة او حذف األهداف.

وفى ضوء اراء المحكمين وما تم االتفاق عليه تم اجراء التعديالت والتي شملت حذف

بعض االهداف غير المناسبة وتعديل صياغة بعض األهداف  .وأصبحت القائمة في
-

صورتها النهائية ملحق ( ) 2وقد بلغت ( )2اهداف عامه ينبثق منها ( )،2هدف فرعى.
تصميم المحتوي وتنظيمه:
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تم تحديد المحتوي وفقاً لألهداف االجرائية التي تمت صياغتها مسبقاً ،وفى ضوء

الخصائص العامة لمجموعة البحث وبعد االطالع علي االدبيات والمراجع التي تناولت
التصميم التعليمي والكتب االلكترونية ،حدد موضوع رئيس للمحتوى بعنوان " انتاج الكتاب

االلكترونى" وموضوعات فرعية تم تنظيمه في تتابع منطقي يسهل عرضه ويتضمن كل

موضوع مهام وأنشطة تعلم ،تم ترتيبه في تسلسل واضح لتحقيق األهداف المحددة مسبقاً.
باإلضافة الى وجود تقويم ذاتي يأتي في نهاية كل موضوع يتضمن أسئلة متنوعة  ،تم

تنظيم محتوى البحث الحالي والذي يهدف إلى تنمية مهارات انتاج الكتاب االلكترونى فى
ثالث محاور كما يلى :

 المحور االول  :ماهية الكتاب االلكتروني.

 المحور الثانى  :تصميم الكتاب االلكتروني.
 المحور الثالث  :انتاج الكتاب االلكتروني.

وقام الباحث بعرضه علي الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم بهدف
استطالع أراءهم ،فيما يلي :

 مدي الدقة العلمية للمحتوي. -مدي الدقة اللغوية للمحتوي.

 -مدي مالئمة المحتوي للفئة المستهدفة.

 مدي مناسبة األنشطة التعليمية المقدمة.جدول ( ) 2تصميم استمارة التحكيم للمحتوي العلمي
الدقة العلمية

م

األهداف

الدقة اللغوية

المالئمة

للفئة

المستهدفة

المحتوي التعليمي
دقيق

غير
دقيق

دقيق

غير

مناسب

دقيق

غير

مدى مالئمة
االنشطة

مالئمة

مناسب

غير
مالئمة

وقد أسفرت آراء السادة المحكمين علي:
 جميع محاور المحتوي جاءت ارتباطها باألهداف بنسبة %22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المجلد ( )4العدد ()3

- 43 -

أغسطس 0201

مجلة العلوم التربوية – كلية التربية بالغردقة – جامعة جنوب الوادى
------------------------------------------------------------------------------------------

 اتفق بعض المحكمين علي إضافة بعض األنشطة في موضوعات معينة
بالمحتوى.

 حذف بعض األنشطة التي اتفق المحكمون على عدم مناسبتها.
وبعد االنتهاء من إجراء التعديالت التي اتفق عليها السادة الخبراء والمحكمون ،تم إعداد

المحتوي التعليمي في صورته النهائية.
 -تصميم األنشطة التعليمية :

بعد االنتهاء من تقسيم المحتوي الي وحدات والوحدات الي دروس بتصميم

أنشطة التعلم التي سوف يقوم بها مجموعة البحث عقب دراسة كل درس ،علي أن يقوم

المتعلمين بتسليم نتائج أعمالهم بشكل إلكتروني بالبريد اإللكتروني ،أو من خالل

المجموعة التي تم انشاؤها لكل نمط من نمطي التعليم المدمج علي موقع منصة "
سكولوجى  ،" Schoologyوقد تنوعت تلك األنشطة ما بين أنشطة فردية وأخري
تشاركية ،وأنشطة تقليدية وأنشطة إلكترونية ،في ضوء التصميم التجريبي للبحث.

 -تصميم أدوات التواصل والتفاعل والدعم:

تعتمد استراتيجية التعلم المدمج الدوار على التبادل المتكامل بين عمليات التعلم

عبر التعلم االلكتروني بواسطة اإلنترنت ،والتعلم التقليدي وجهاً لوجه ،باستخدام أدوات
للتواصل والتفاعل وتحقق هذا الغرض وفيما يلي عرض ألدوات للتفاعل داخل نموذج

التعلم المدمج الدوار :

 التفاعل بين المتعلم والمحتوي :وذلك من خالل روابط داخلية متوفرة داخل البيئة
االلكترونية تضمن التفاعل بين المتعلم والمحتوي التعليمي.

 التفاعل بين مجموعة البحث وبعضهم البعض :وذلك عن طريق استخدام  :منتديات
النقاش ،البريد االلكتروني ،غرفة الحوار Chat Room

 التفاعل بين مجموعة البحث والمعلم :وذلك عن طريق استخدام طرق  :منتديات
النقاش ،البريد االلكتروني ،غرفة الحوار Chat Room
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 التفاعل من خالل التعليم وجهاً لوجه  :ويتم ذلك داخل المحاضرة والدروس العملية
بالقاعة التدريسية وبمعامل الحاسب االلى حيث تتم المناقشة والحوار وطرح األسئلة

وفقاً للتصميم التجريبي للبحث .

تكون نموذج التعلم المدمج الدوار من:

 القاعات التدريسية :حيث يتم التفاعل وجهاً لوجه لشرح الجوانب النظرية وتنفيذ
األنشطة ،واإلجابة علي االستفسارات ،واجراء المناقشات مع مجموعة البحث ومع
بعضهم البعض.



معمل الحاسب االلى  :وذلك لتطبيق نمط المعمل الدوار حيث يتطلب هذا النمط

تطبيق الجلسات بالتناوب بين المعمل والقاعة التدريسية العادية.

 بيئة التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت :حيث قام الباحث بإنتاج ونشر بيئة الكترونية على
شبكة اإلنترنت باستخدام "منصة سكولوجى  "Schoologyإلدارة التعلم اإللكتروني.

 المعلم :هو المسئول عن إدارة التعلم وجها لوجه في قاعات الدراس في نمط الصف
المعكوس ومسئول لدعم والتوجيه في نمط المعمل الدوار .

 غرفة الدردشة  : Chatوتم اعدادها لعمليات المناقشة والحوار المتزامن عبر
شبكة اإلنترنت بين المعلم ومجموعة البحث ،وبين بعضهم البعض وهو ما

توفره المنصة .

 منتدى ، Forumللمناقشة والحوار غير المتزامن عبر شبكة اإلنترنت بهدف إدارة
حوار بين المعلم ومجموعة البحث ،وبين بعضهم البعض وهو ما توفره المنصة.

 األنشطة التعليمية :التي تقدم عبر اإلنترنت او وجهة لوجه في شكل تكليفات
لمجموعة البحث عقب كل مديول وتتم وفق التصميم التجريبي للبحث.

 الدعم والتغذية الراجعة  :سواء بشكل جماعي أو فردي من خالل تقويم المعلم ألداء

مجموعة البحث في تنفيذ االنشطة وتقديم التوجيهات لهم سواء كان ذلك وجهاً لوجه
في بيئة التعليم التقليدية ،أو من خالل أدوات االتصال والتفاعل المتوفرة داخل

الموقع االلكتروني وفق التصميم التجريبي للبحث.
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 التقويم البنائي بين كل مديول والنهائي في نهاية التعلم.
 -تصميم بيئة التعلم اإللكترونية(الموقع التعليمي) :

يعتمد التعليم المدمج الدوار علي الدمج بين التعليم التقليدي والتعلم اإللكتروني،

وقد تم تصميم بيئة تعلم الكترونية قائم علي منصة "سكولوجى  "Schoologyليمثل

جانب التعلم اإللكتروني وفقا للسيناريو الذى يحدد وصف تفصيلي للشاشات التي سيتم
تصميمها وما تتضمنه من نصوص ورسومات ولقطات فيديو ،وكذلك الصوت والمؤثرات

الصوتية والموسيقى المصاحبة ،وقد روعي عند إعداد السيناريو الجوانب التالية: -:
 التسلسل المنطقي في عرض المحتوى وترابطه.

 تحديد النصوص المكتوبة وما يصاحبها من رسوم متحركة وصور
ولقطات فيديو ومكان كل منها على شاشة.التى ستظهر للمشاهد.

 تحديد اساليب االنتقال والتفاعل.
وتم تصميم السيناريو وفقاً لبنود الجدول ( )0

جدول ( ) 0بنود سيناريو بناء بيئة التعليم االلكترونى

رقم

شكل

الشاش

الشاشة

النص

الصوت

ة

لقطات

الرسوم

نمط

الفيديو

واألشكال

اإلبحار
والتفاعل

 رقم الشاشة  :ترقيم شاشة داخل البرنامج .

 شكل الشاشة  :وصف كل ما يظهر في اطار الشاشة سواء أكان نصاً مكتوباً،
أو صـورة معروضة.

 النص  :وصف النصوص المكتوبة على الشاشة

 الصوت  :وصف لكل األصوات ،المؤثرات الصوتية التـي توجد باإلطار .
 لقطات الفيديو  :وصف لقطات الفيديو التي تحتويها شاشة البرنامج .

 الرسوم واألشكال  :وصف للرسوم الثابتة والمتحركة واألشـكال التـي تحتويها
شاشة.
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 نمط اإلبحار والتفاعلية  :وصف عمليات تفاعل واالنتقال بين موضوعات
المحتوى

تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في تكنولوجيا التعليم إلبداء

الرأي ،وقد أبدى السادة المحكمين بعض التعليقات والتعديالت تم اجرؤها واعداد السيناريو

في صورته النهائية ليتم على أثره عملية االنتاج .ملحق (( 1
-

تصميم االستراتيجية التعليمية وأنماط التعلم المدمج الدوار:

بأنها مجموعة من اإلجراءات والتدابير الموضوعة
اتيجية التعليمية ّ
تعرف االستر ّ
اإلمكانيات والظروف
المرجوة ضمن أبسط
ُمسبقاً بطريقة متقنة لتحقيق األهداف
ّ
ّ
وفي ضوء طبيعة وخصائص كل نمط من نمطي التعليم المدمج الدوار ،تم تحديد

طريقة الدمج في كل نمط ،وتم عقد لقاء مع المجموعات التجريبية لتعريفهم بطبيعة النمط
المستخدم وكيفية التعامل معه ،وتدريبهم علي استخدام الموقع وأدواته .

جدول ( ) 2بنود االستراتيجية التعليمية لتنفيذ التعليم المدمج الدوار

م

عنوان

األهداف التعليمية

األنشطة التعليمية

الدرس

مدة تنفيذ

بيئة

تقييم

النشاط

التعلم

النشاط
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تقييم
النشاط
بيئة
التعلم

مدة تنفيذ
النشاط

االستراتيجية
التعليمية
لتنفيذ التعليم
المدمج الدوار

عنوان
الدرس

األهداف
التعليمية

األنشطة
التعليمية
شكل (  )1بنود االستراتيجية التعليمية لتنفيذ التعليم المدمج الدوار

ونظر الن البحث يهدف الى تحديد اثر نمطى التعلم المدمج الدوار لذا فقد تحدد استخدام
نمطى التاليين :

 -2نمط الفصل المعكوس : Flipped Classroom Style
 -0نمط المعمل الدوار : Lab Rotation Style
نمطى التعلم المدمج الدوار

نمط الفصل المعكوس Flipped
Classroom Style

نمط المعمل الدوار Lab
Rotation Style

شكل (  )2نمطى التعليم المدمج الدوار المستخدم في البحث
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 -2نمط الفصل المعكوس : Flipped Classroom Style

في التعلم عبر نمط الفصل المعكوس قامت مجموعة البحث وفقا للتصميم

التجريبى للبحث بدراسة محتوي الوحدات التعليمية كامالً في هذا النمط من خالل جدول

ثابت يبدأ بالدراسة عبر الموقع التعليمي االلكتروني والتعرف علي أهداف كل درس

ومشاهدة محتوي الدروس سواء اكانت مقاطع فيديو ،عروض تعليمية ،نصوص ،صور،

ثم مع المعلم بالشكل التقليدي وجهًا لوجه إلجراء المناقشات واالستفسارات  ،ثم العودة مرة
أخرى الي الموقع االلكتروني لتنفيذ األنشطة والتكليفات المطلوبة في نهاية كل درس سواء
 ،وقد تم السير في خطة الدراسة وفقًا لإلجراءات التالية:
 -التعليم التقليدي وجهًا لوجه:

 تم عقد اجتماع مع المجموعة التجريبية االولى التي ستقوم باستخدام نمط الفصلالمعكوس وذلك لتعريف باإلرشادات والتوجيهات الالزمة لدراسة المحتوي عبر

البيئة االلكتروني وكتابة المالحظات واالسئلة واالستفسارات والمشكالت لمناقشتها
وجها لوجه بعد ذلك.

 عمل جدول ثابت للقاء المجموعة التجريبية االولى بعد كل درس تعليمي عبرالموقع االلكتروني واجراء المناقشات بينهم وبين المعلم ،وبعضهم البعض حول

المحتوي التعليمي الخاص بكل درس الذي قاموا بدراسته من خالل البيئة

االلكترونية  ،واإلجابة علي االستفسارات.

 -قامت المجموعة التجريبية االولى بعرض المشكالت التي تواجههم أثناء دراستهم

لمحتوي دروس المقرر عبر البيئة االلكترونية ،وتقديم الحلول من خالل

المناقشات بينهم وبمساعدة المعلم.

 تم تنفيذ االنشطة المطلوبة سواء كانت فردية أو جماعية وفقا للتصميم األنشطةومتطلبات البحث.
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تم عقد اجتماع لتعريف باإلرشادات والتوجيهات
الالزمة لدراسة المحتوي عبر البيئة االلكتروني

عمل جدول ثابت للقاء مجموعة البحث بعد كل
درس تعليمي

عرض المشكالت التي تواجههم أثناء دراستهم
لمحتوي دروس المقرر عبر البيئة االلكترونية

تنفيذ االنشطة المطلوبة سواء كانت فردية أو
جماعية

وجها
التعليم التقليدي ً

لوجه في نمط الفصل
المعكوس

شكل (  ) 2التعليم التقليدي وجهًا لوجه في نمط الفصل المعكوس

 -التعليم من خالل الموقع التعليمي (التعليم اإللكتروني) :

 قامت المجموعة التجريبية االولى باستعراض صفحات كل درس تعليمي ببيةااللكترونية بداية باألهداف ثم دراسة المحتوي التعليمي سواء كان نصوص صور
مقاطع فيديو أو عروض تعليمية وكتابة مالحظاتهم واستفساراتهم حول ما شاهدوه

وكتابة األسئلة حول األجزاء التي واجهوا صعوبة في فهمها .

 -تم تنفيذ األنشطة الموجودة بالموقع االلكتروني بعد انتهاء كل درس.

 قامت مجموعة البحث بإرسال االنشطة سواء عبر البيئة االلكترونية أو البريدااللكتروني الخاص بالباحث.

 تم قامت مجموع البحث بالتعامل مع المحتوي من نصوص ورسوم ومقاطع فيديوبالسرعة والوقت المناسبين لهم حيث كان بإمكانهم إعادة المشاهدة أكثر من مره .
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بعضا وكذلك تفاعلوا مع الباحث الكترونياً،
 تفاعلت مجموعة البحث مع بعضهمً
وتم الرد علي استفساراتهم وتساؤالتهم عبر أدوات التواصل والتفاعل االلكترونية
؛البريد االلكتروني ،منتديات النقاش ،غرف المحادثة.

 اطلع مجموعة البحث علي المصادر اإلثرائية ذات الصلة والمتاحة على البيئةااللكترونية او مرتبطة بها.

 -0نمط المعمل الدوار : Lab Rotation Style

قامت المجموعة التجريبية الثانية التي ستدرس من خالل هذا النمط بالحضور

الى معمل الحاسب االلى والقاعة الدراسية وفق جدول ثابت بالتناوب ما بين القاعة

والمعمل بحيث يقوم باستخدام التعلم االلكتروني داخل المعمل في وجود مسئول دعم ،

وقد تمت خطة الدراسة وفقًا لإلجراءات التالية :
 -التعليم التقليدي وجهاً لوجه:

 تم عقد اجتماع مع المجموعة التجريبية الثانية التي ستقوم باستخدام نمط المعملالدوار وذلك لتعريف باإلرشادات والتوجيهات الالزمة لدراسة المحتوي .

 -إجراء المناقشات وطرح االستفسارات.

 ممارسة التدريبات العملية المباشرة علي مهارات انتاج الكتاب االلكترونى في معملالحاسب االلى .

 حل المشكالت التي تواجه مجموعة البحث أثناء دراستهم عبر الموقع االلكترونيالتعليمي.

 -التعليم من خالل بيئة التعلم االلكتروني (الموقع التعليمي) داخل المعمل:

 قام طالب مجموعة التجريبية الثانية باستعراض المحتوي التعليمي داخل معملالحاسب االلى وفقًا لهذا النمط  ،وقد تم االستعانة بمسئول دعم فنى الذي ساعدهم
علي مواجهة المشكالت التي واجهتهم في البيئة االلكترونية .
 تم التفاعل مع البيئة االلكترونية ومقاطع الفيديو المصاحبة للمحتوي التعليمي لكلدرس.
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 نفذت مجموع البحث األنشطة الموجودة بالموقع سواء كانت أنشطة فردية ،أوأنشطة جماعية من خالل مجموعات تم تحديدها سلفًا.

بعضا وكذلك تفاعلوا مع الباحث الكترونياً،
 تفاعلت مجموعة البحث مع بعضهمً
كما تم الرد على استفساراتهم وتساؤالتهم عبر أدوات التواصل والتفاعل االلكترونية
؛ البريد االلكتروني ،منتديات النقاش ،غرف المحادثة.

 -تم متابعة األنشطة وتقييمها من قبل الباحث.

 اطلعت مجموعة البحث علي المصادر اإلثرائية ذات الصلة والمتاحة في بيئةالتعلم االلكترونية.

 قام مسئول الدعم التقني بتقديم المساعدة الفنية الالزمة لمجموعة البحث أثناءتعلمهم.

المرحلة الثالثة مرحلة التطوير :

تم في هذه المرحلة ترجمة مخرجات عملية التصميم من مخططات وسيناريوهات

إلى مواد تعليمية حقيقية وفقاً للخطوات االتية:
-1التحضير لإلنتاج:

تم فى هذه الخطوة :

 اختيار فريق اإلنتاج وتحديد المسئوليات وتكون الفريق من الباحث ومسئول دعمومصمم جرافيك وتم إعداد المحتوي اإللكتروني والمصادر التعليمية من نصوص

مكتوبة ،صور ،مقاطع الفيديو واألنشطة المصاحبة ،وكذلك االختبار التحصيلي

لقياس التحصيل المعرفي ،وبطاقة تقييم المنتج.

 -تحديد متطلبات اإلنتاج المادية والبرمجيات :وهي :

 برنامج  : Microsoft Office Wordلكتابة النصوص .

 برنامج  : Microsoft Office PowerPointلعمل العروض التقديمية .
 برنامج  Adobe Photoshop CSلمعالجة الصور والرسومات .

 استخدام برنامج  Camtasia Studio 9لتسجيل مقاطع فيديو وعمل المونتاج .
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-0تطوير بيئات التعلم االلكترونية( موقع الويب التعليمي) :
 -إنتاج موقع الويب التعليمي:

تم انتاج الموقع االلكتروني المستخدم في هذا البحث كبيئة تعلم إلكترونية

باستخدام منصة " سكولوجى  "Schoologyالمجانية .أحد منصات التعليم الكتروني ( E

 )Learning Platformوهى سهل االستخدام وبها العديد من االمكانات واألدوات
المفيدة منها ؛ منتديات النقاش ،غرف المحادثة ،صفحات األنشطة ،التقييم والدرجات،

المحفزات
 -التقويم المبدئي للبيئة التعليم االلكترونية :

باالنتهاء من عملية إنتاج الموقع تكون عملية اإلنتاج قد اكتملت في صورتها

المبدئية للتحقق من صالحية الموقع لالستخدام تم ارسال رابط الموقع االلكتروني للسادة

المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم الستطالع الرأي في مدي صالحية

الموقع واتفاقه مع معايير تصميم المواقع التعليمية االلكترونية المتاحة عبر االنترنت ،وقد

اتفق المحكمون علي توافر معظم المعايير ،مع إبداء بعض التعديالت ،وقد تم إجراء

التعديالت الالزمة التي اتفق عليها السادة المحكمين.
 -التعديل واإلخراج النهائي للموقع :

فــي هــذه الخطــوة أصــبح الموقــع جــاه اًز للتطبيــق ويــتم الــدخول عليــه بواســطة اســم

المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل متعلم
 -تطوير بيئات التعلم وجهاً لوجه :

 قاعة دراسية لمجموعتي البحث التجريبيتين تستخدم وفق التصميم التجريبيللبحث  ،حيث تتوفر بها بيئة تعلم مناسبة للشرح وتنفيذ األنشطة ،واإلجابة علي

-

االستفسارات والمناقشات

معمل الحاسب االلى يستخدم لتدريس بعض الموضوعات داخل المحتوى وفقاً

لطبيعة كل نمط من نمطي التعليم المدمج المستخدمة  ،وكذلك إلتمام تدريب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المجلد ( )4العدد ()3

- 53 -

أغسطس 0201

مجلة العلوم التربوية – كلية التربية بالغردقة – جامعة جنوب الوادى
------------------------------------------------------------------------------------------

مجموعتي البحث علي التطبيقات العملية المقررة عليهم في إطار المحتوي

الدراسي .

المرحلة الرابعة :مرحلة التنفيذ :

بعد االنتهاء مرحلة التطوير تبدا مرحلة التنفيذ وفيها يتم:

 اتاحة البيئة االلكترونية (الموقع) في شكله النهائي لبدء التجربة البحثية. -تنفيذ االستراتيجية التعليمية والتي تم اعدادها وفقا لمتطلبات التجريبية للبحث .

المرحلة الخامسة  :مرحلة التقويم :

عملية التقويم عملية مستمرة تتم في داخل جميع المراحل من خالل مراجعة الخطوات

التي اتبعت وتصحيح ومعالجة ما يظهر من عيوب وأوجه قصور ،وقد شملت مرحلة

التقويم فحص وضبط البرنامج في كافة مراحله .

ثانياً :بناء اداة القياس واجازته(االختبار التحصيلى االكاديمى):

تعتبر االختبارات من الوسائل المهمة لجمع البيانات ،ويستخدمها الباحثون فى

المجاالت المختلفة وعلى نطاق واسع فى معظم البحوث ،فهى تؤدى إلى جمع بيانات

بدقة وموضوعية (مصطفى حسين ،فاتن زكريا )22 ،0221 ،تم بناء االختبار
التحصيلى الموضوعى فى ضوء ما سبق وفقا للخطوات اآلتية:
 -2الهدف من االختبار:

هدف االختبار التحصيل الي قياس التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج

الكتاب االلكتروني .

 -0مصادر بناء االختبار:
تم بناء االختبار فى ضوء األهداف التعليمية الموضوعة للبحث ،وتحليل المهارات،
والمحتوى العلمى لمادة المعالجة التجريبية واالطالع على بعض المراجع والدراسات

التى تناولت مهارات انتاج الكتاب االلكتروني.
 -2صياغة مفردات االختبار:
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تم صياغة مفردات االختبار التحصيلى من نوع االختيار من متعدد واسئلة الصواب

والخطأ وذلك لما تتميز به هذا النوع من االختبارات من حيث البعد عن الذاتية
والقدرة على قياس مستويات متعددة من األهداف ،وقد روعى عند صياغة مفردات

االختبار االعتبارات االتية:

 صياغة األسئلة المختلفة بأسلوب واصح ولغة سليمة.
 أن توضح عبارة "راس السؤال" مشكلة واحدة وبطريقة محددة.
 أن تكون البدائل متكافئة.

 أن تكون األشكال المصورة ،واضحة ،ومفهومة ومحددة.
 إمكانية اعدادهما بشكل الكتروني .

 -1اعداد جدول المواصفات لالختبار :

قام الباحث بإعداد جدول موصفات الختبار التحصيل المعرفي لتحديد عدد االسئلة

لكل موديول في ضوء االهداف المعرفية ومستوياتها واالوزان النسبية لكل موديول
ملحق ( .)1

 -2بناء مفردات االختبار:

بعد اعداد جدول المواصفات وتحديد نوع االسئلة  ،تكون االختبار فى صورته

األولية من ( )21مفردة مقسمة الى جزءين كما يلي:

األول (الص ـ ـواب والخطـ ــا) :وعـ ــددها ( )20مفـ ــردة كـ ــل مفـ ــردة تحتـ ــوي علـ ــى راس الس ـ ـؤال
 Stemوأربع بدائل لفظية  Alternativeمن بينهما بديل واحد يمثل اإلجابة الصحيحة.

الجــزء الثــانى (االختيــار مــن متعــدد) :وعــدد مفرداتهــا ( )02مفــردة كــل مفــردة تشــمل علــى

رأس سؤال (مصور) وأربع بدائل لفظية من بينهم بديل واحد يمثل اإلجابة الصحيحة.

وقد روعـى عنـد بنـاء مفـردات االختبـار؛ اختيـار مفـردات االختبـار لتغطـى جميـع أبعـاد

الســمة المقاســة ،تحديــد عــدد األســئلة فــى كــل بعـد فــى ضــوء أهميتــه ،تتضــمن العبــارة فكـرة
واحدة فقط تقيس الهـدف ،تحديـد مسـتوى صـعوبة األسـئلة وسـهولتها ،تجنـب صـيغة النفـي،
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ص ــياغة األس ــئلة بأس ــلوب واض ــح ودقي ــق (مص ــطفى حس ــين ب ــاهى ،ف ــاتن زكري ــا النم ــر،

.)22 ،0221

 -2صياغة تعليمات االختبار:

قام الباحث بتحديد مجموعة من التعليمات التي البد ان يطلع عليها قبل االجابة

علي االختبار تضمنت تحديد زمن االختبار ،وكيفية االجابة عن االختبار وضرورة

اإلجابة عن جميع االسئلة حيث تم صياغة تعليمات االختبار في ضوء االعتبارات

االتية- :

 أن تكون التعليمات سهلة وواضحة ومباشرة

 أن توضح للطالب ضرورة اإلجابة على كل أسئلة االختبار.
 أن تتضمن مثاال محلوال يوضح للطالب شكل السؤال وكيفية اإلجابة
عليه

 أن توضح للطالب كيفية تدوين لإلجابة بورقة اإلجابة.
 البعد عن التعليمات والفقرات الطويلة.

 اظهار التعليمات الهامة وكتابتها بخط واضح وأحرف كبيرة تميزها
 وضع التعليمات فى الصفحة األولى من ورقة األسئلة.

 -2إعداد الصورة األولية لالختبار:

تم إعداد الصورة األولية لالختبار وعرضها على المحكمين وذلك الستطالع

رأيهم فيما يلى-:

 مدى تحقيق مفردات االختبار لألهداف التعليمية.
 دقة صياغة مفردات االختبار.

 وضوح األشكال التوضيحية فى االختبار المصور.

 -2إعداد الصورة النهائية لالختبار:
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فى ضوء ما اتفق عليه المحكمين قام الباحث بتعديل صياغة بعض مفردات
االختبار ،وكذلك إعادة تصميم بعض البدائل  ،تم اعداد االختبار فى صورتها

النهائية ملحق ( ،)2كما تم اعداد التعليمات المناسبة لكل جزء في االختبار.

 -،صدق االختبار:

يعد قياس الصدق شرط أساسي للتأكد مـن صـالحية االختبـار لتحقيـق مـا صـمم مـن

اجلــه ،حيــث يحــدد قيم ــة االختبــار وصــالحيته ف ــى قيــاس مــا وض ــع لقياســه (علــى م ــاهر

خطاب ،)22، ،0222 ،وقد تم حساب صدق االختبار بطريقتين هما- :
 الصدق الظاهري لالختبار:

يح ــدد الصـــدق الظـ ــاهري مـ ــدى مناس ــبة االختبـ ــار للغـ ــرض الـ ــذي وضـ ــع مـــن اجلـــه

بالفحص المبدئي لمحتوى االختبار ،ومعرفة ماذا يبدو انه يقيسه ،ثم مطابقة ذلك بالوظيفة
الســلوكية التــى يهــدف االختبــار إلــى قياســها .فــإذا بــدا أن فق ارتــه تقــيس أو ت ـرتبط ظاهريــا

بالوظيفة التى يهـدف إلـى قياسـها كـان ذلـك دلـيال علـى أن االختبـار صـادق صـدقا ظاهريـاً

(على ماهر خطاب.)222 ،0222،

تــم عــرض االختبــار علــى مجموعــة مــن الســادة المحكمــين ألبــداء آرائهــم فــي محتــوى

االختبار في ضوء األهداف المراد تحقيقها ،وقد أشارت أراء السادة المحكمين إلى:
 تعديل صياغة بعض مفردات االختبار بحيث تكون أكثر وضوحاً. -تعديل صياغة بعض البدائل.

 -حذف بعض المفردات كعناصر منفردة وتضمينها مع مفردات أخرى.

تم حساب نسبة اتفاق المحكمين باستخدام معادلة كوبر :cooper
نسبة االتفاق =

عدد االسئلة التي تم االتفاق عليها
عدد االسئلة التي تم االتفاق عليها

عدد االسئلة التي لم يتم االتفاق عليها

ويوضح جدول ( )1نسبة أراء السادة المحكمين فى االختبار التحصيلى الموضوعى
جدول ( )1نسبة أراء المحكمين فى االختبار التحصيلى
الخبراء

األول

الثانى

الثالث

الرابع

الخامس

المتوسط

الموضوع
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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%22

%22

%،2

%22

%2202

%22

االختبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار التحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلى

الموضوعى.

ويوضـ ــح الجـ ــدول السـ ــابق أن متوسـ ــط أتفـ ــاق المحكمـ ــين علـ ــى مناسـ ــبة االختبـ ــار بلغـ ــت

( )%2202وهى نسبة عالية يمكن ان تدل على الصدق الظاهري لالختبار.
90%
89%
88%
87%
86%

89%

85%

87%
86%

86%
84%

85%

83%
األول

الثانى

الثالث

الرابع

الخامس

شكل ( )2نسبة أراء المحكمين فى االختبار التحصيلى

 الصدق الذاتى لالختبار:

تــم حســاب الصــدق الــذاتى لالختبــار مــن خــالل حســاب الجــذر التربيعــي لمعامــل

ثبات االختيار بالمعادلة اآلتية (فؤاد أبو حطب .)222، 2،22،
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حيث ر = 2معامل الثبات
س=

202،2 = 2 . 222

وبحساب الصدق الذاتى وجـدا أن معامـل الصـدق الـذاتى مسـاوياً ( )202،2وتعـد هـذه

قيمة عالية وتدل على أن االختيار على درجة كبيرة من الصدق.
حساب معامل ثبات االختبار:

-22

تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة " كيود ر  -ريتشارد سن "

ر

ن Xع – 0م (ن-م)

=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ن  ) 2-ع0
حيـث ر = معامـل الثبـات  ،ع = التبـاين ،ن = عـدد األسـئلة االختبـار  ،م = متوسـط
درجات األفراد فى االختبار (مجدى عبد الكريم حبيب)002 ،2،،2،

وبع ـ ــد إجــ ـراء العملي ـ ــات الحس ـ ــابية وج ـ ــد أن قيم ـ ــة معام ـ ــل الثب ـ ــات لالختب ـ ــار مس ـ ــاوية

( )20222مما يدل على أن االختبار على درجة مرتفعة من الثبات.
 -22حساب معمل السهولة والصعوبة لالختبار:

تـ ــم حسـ ــاب معـ ــامالت السـ ــهولة والصـ ــعوبة لمفـ ــردات االختبـ ــار التحصـ ــيلى باسـ ــتخدام

المعادلة التالية:
عدد المتعلمين الذين أجابوا إجابة صحيحة

معامل السهولة = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عدد المتعلمين الذين حاولوا اإلجابة
معامل الصعوبة =  -2معامل السهولة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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وق ـ ــد تراوح ـ ــت مع ـ ــامالت الس ـ ــهولة ومع ـ ــامالت الص ـ ــعوبة لمف ـ ــردات أس ـ ــئلة االختب ـ ــار

التحص ـ ــيلى( )2ال ـ ــذى يق ـ ــيس الجان ـ ــب المعرف ـ ــى المـ ـ ـرتبط ب ـ ــبعض مه ـ ــارات انت ـ ــاج الكت ـ ــاب
االلكترونى مـن ( )2،02إلـى ( )2،22وبتحويلهـا إلـى نسـب مئويـة نجـد انهـا ( )%02إلـى

()%22وهــذه النســبة تتوافــق مــع معــايير صــعوبة وســهولة المفــردة التــى يجيــب عنهــا اقــل(
 )%02تعد مفردة صعبة والمفردة التى يجيب عنها من أكثـر(  )%22مفـردة سـهلة ( فـؤاد

البهى .)020 ،2،2،،
-20

تحديد تباين مفردات االختبار:

مــن أهــم العوامــل الخارجيــة المــؤثرة فــى معمــل ثبــات االختبــار مــدى توزيــع اســتعدادات

أفـراد العينــة التــى أجــرى عليهــا ،ولهــذا مــن الطبيعــي أن يتــأثر ثبــات االختبــار بالتبــاين بــين

أفراد العينة واالختبـار (رمزيـة الغريـب )222 ،2،،2،وقـد تـم حسـاب قـدرة أسـئلة االختبـار
على التباين باستخدام المعادلة التالية:

التباين = معامل الصعوبة × معامل السهولة (فؤاد البهى)112 ،2،2،،
وقــد وجــد أن مفــردات أســئلة االختبــار لهــا تبــاين يتـراوح بــين  2022و  2001وهــى

نسبة معتدلة فى مستوى السهولة والصعوبة لقياس الفروق بين طالب مجموعة البحث.
 -22حساب معامل السهولة المصحح من أثر التخمين لمفردات االختبار:

تتــأثر مفــردات االختبــار التــى تقــوم فــى بنائهــا علــى اختيــار إجابــة واحــد مــن بــديلين أو

بدائل متعددة بالتخمين ويزداد اثر هذا التخمين كلما قل عـدد االحتمـاالت وفـى ضـوء ذلـك
ق ــام الباح ــث بحس ــاب معم ــل الس ــهولة المص ــحح م ــن اث ــر التخم ــين لك ــل سـ ـؤال م ــن أس ــئلة
االختبار باستخدام المعادلة اآلتية:

ح

ــــــــــــــــ

ص-ن2-
التحصيلى ـ.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االختبارـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أسئلة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لمفرداتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التخمين = ـ
معمل السهولة من اثر
1
 -ملحق ( )3جدول حساب معامال السهولة والصعوبة

--------------------------------------------------------خ------------------ص+
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حيث :

ص= عدد اإلجابات الصحيحة لكل سؤال.
خ = عدد اإلجابات الخاطئة لكل سؤال.

ن = إجمالى عدد األفراد (فؤاد البهى السيد)222 ،2،2، ،
 -21حساب زمن االختبار :

قم الباحث بحساب متوسط الزمن الذي استغرقه كل المتعلمين عند االجابة علي

االختبار في التجربة االستطالعية وبذلك توصل الباحث الي الزمن المناسب
لالختبار وهو ( )02دقيقة

 -22الصورة النهائية لالختبار :
بعد اجراء التعديالت التي اوصي بها المحكمون وحساب الصدق والثبات توصل

الباحث الي الصورة النهائية لالختبار التحصيلي تكون من  20مفردة ( )20من نوع

صواب وخطا )02( ،من نوع اختيار من متعدد صالحة للتطبيق .
 -22تقدير الدرجات لالختبار:

روعى عنـد تقـدير الـدرجات أن تعطـى اإلجابـات الصـحيحة درجـة (واحـدة) واإلجابـة

الخطأ (صفر) وبالتالي تكون الدرجة الكلية لالختبار ( )20درجة.

ثانياً :مقياس االتجاه نحو بيئة التعلم:
تم بناء المقياس وفق اإلجراءات التالية:

 -2تحديد الهدف من المقياس:

يهدف المقياس إلى التعرف على اتجاهات عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس من نحو

بيئة التعلم.
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 -0تحديد محاور المقياس:

تم مراجعة األبحاث والدراسات واألدبيات ذات الصلة لتحديد العبارات التي يتم وضعها

بالمقياس وتحديد العبارات التي يتم من خاللها قياس اتجاه أعضاء هيئة التدريس نحو بيئة التعلم
القائمة على التعلم المدمج الدوار بنمطية الفصل المعكوس والمعمل الدوار.
 -2صياغة عبارات المقياس:

عند صياغة عبارات المقياس روعى أن تكون كل عبارة:
 معبرة عن اتجاه فكري قد يكون مرغوباً فيه أو غير مرغوب فيه ،وال تشيرإلى حقائق.

 ممثلة لفكرة واحدة. -مرتبطة ارتباطا مباش ار بموضوع المقياس.

بلغ عدد العبارات في الصورة المبدئية للمقياس ( )12عبارة منها )01( ،عبارة موجبة ،و
( )01عبارة سالبة.
 -1تعليمات المقياس:

تم وضع التعليمات التي يجب مراعاتها عند تطبيق مقياس االتجاه ،وقد روعي الدقة

والوضوح والسهولة في صياغة التعليمات ما يلى:

 يجب اإلجابة على جميع بنود المقياس.
 قراءة جميع البنود الخاصة بالمقياس قراءة جيدة قبل اإلجابة عليها.
 عدم تحديد أكثر من استجابة للبند الواحد.
 جميع اآلراء فى سرية تامة وتستخدم لغرض البحث العلمى فقط.

 -2التحقق من صدق المقياس:

تم التحقق من صدق مقياس االتجاه من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين ،وذلك

للحكم على عبارات المقياس من حيث:

 مدى ارتباط فقرات مقياس االتجاه بالهدف الذي وضع من أجله. الصياغة اللغوية ووضوح اللفظ لعبارات المقياس. -حذف أو إضافة عبارات جديدة.
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وتم االتفاق عل ى صالحية مقياس االتجاه بعد إجراء بعض التعديالت عليه والتي تمثلت:

حذف بعض العبارات  ،واعادة صياغة بعض العبارات لتكون مناسبة للمرحلة العمرية
وخصائص مجموعة البحث وقد تم عمل التعديالت التي االتفاق عليها ،واصبح المقياس في
صورته النهائية ملحق ( )2مكون من ( )12عبارة ،منها ( )02عبارة سالبة ،و( )02عبارة
موجبة ،وأصبح مقياس االتجاه نحو بيئة التعلم جاه اًز للتطبيق.
 -2حساب ثبات المقياس:

لحساب ثبات مقاس االتجاه تم استخدام معادلة كوبر cooper

لحساب نسبة االتفاق بين المحكمين على العبارات التي يتضمنها المقياس ،حيث تم

اإلبقاء على العبارات التي تم االتفاق عليها بنسبة  % 22فأكثر ،وتم استبعاد العبارات
التي تقل عن هذه النسبة.

 -2تحديد زمن االستجابة:

بعد تطبيق مقياس االتجاه على العينة االستطالعية ،تم تحديد زمن االستجابة لعبارات

المقياس من خالل حساب متوسط زمن التطبيق وفي ضوء ذلك تم حساب الزمن  ،حيث

بلغ زمن ( )02دقيقة.

 -2الصورة النهائية للمقياس:

بعد حساب صدق وثبات مقياس االتجاه نحو البرمجيات التعليمية ،أصبح المقياس

بصورته النهائية يتكون من ( )12عبارة )02( ،منها سالبة ،و( )02منها موجبة ،وبهذا
يكون جاه اًز للتطبيق على مجموعة البحث األساسية.

ثالثاً :التجربة االستطالعية للبحث:

تم اجراء التجربة االستطالعية بهدف :

 رصد الصعوبات التي تظهر اثناء إجراء التجربة األساسية ،وذلك لمعالجتها.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 التأكد من جودة البيئة االلكترونية وتحديد مدى مناسبته والتعرف علي أوجهالقصور فيه ،وتفادي حدوث أي عطل فني قد يحدث اثناء إجراء التجربة

األساسية.

 التعرف على مدى مالءمة القاعة الدراسية ومعمل الحاسب االلى إلجراء التجربةمن حيث اإلمكانات المتاحة ومتطلبات التجربة البحثية .

 التعرف على المشكالت التي يمكن أن تواجه العينة خالل التعلم ،والعمل علىالتغلب عليها باستخدام الحلول الممكنة.

 التحقق من سالمة أجهزة الحاسب االالي وتوافر االنترنت . -تقدير مدى ثبات أدوات البحث.

قام الباحث بتطبيق التجربة االستطالعية للبحث علي( )2من أعضاء هيئة

التدريس من نفس مجتمع البحث من غير المشتركين في التجربة االساسية .

وقد أفادت التجربة االستطالعية فى رصد بعض المشكالت والتي أهمها عدم

استقرار االنترنت وعدم قدرة بعض افراد العينة االستطالعية على استيعاب المهام الموكلة
إليهم باإلضافة الى عدم االلتزام الكامل بالحضور نتيجة كثرة األعباء .
رابعاً :حساب الفاعلية الداخلية للبرنامج :

لقياس فاعلية البرنامج في تنمية المهارات استخدم الباحث معادلة بالك Blake

لحساب نسبة الكسب المعدل ،وفيها يجب أن تصل قيمة نسبة الكسب المعدل إلى

( ) 2،0فأكثر كمؤشر لفاعلية البرنامج كما حددها بالك ،وقد قام الباحث بحساب نسبة
الكسب المعدل للبرنامج من خالل درجات طالب المجموعة االستطالعية ،وتم حساب
متوسط درجات هؤالء المتعلمين فى االختبارين القبلى والبعدى ،وقيمة نسبة الكسب

المعدل للبرنامج والتى بلغت ( )2،2مما يظهر فاعلية البرنامج فى إكساب مجموعة
البحث االستطالعية التحصيل االكاديمى لمهارات التصميم التعليمي .

خامساً :التجربة االساسية للبحث:
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بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية ،والتأكد من صالحية مواد المعالجة

التجريبية (الموقع التعليمي) للتجريب النهائي وقد تضمن تنفيذ التجربة األساسية:

 .2تحديد المكان؛ حيث تم توفير قاعة دراسية مجهزة بدتا شو وتوفير معمل الحاسب –
واجهاز الب توب ،وقد روعى تحديد وشرح ضوابط عملية التعلم من المعالجة
التجريبية واالجراءات الضبطية الخاصة بالبحث ومعالجته التجريبية ومراعاة السلبيات

التى ظهرت فى التجربة االستطالعية.

 .0تقسيم مجموعة البحث بشكل عشوائي إلي مجموعتين تجريبيتين كم يلى:
 -مجموعة تجريبية أولى وعددها ( )20تستخدم نمط الفصل المعكوس يبدأ

المتعلمون بها الدراسة من خالل الموقع االلكتروني أوًال ،ثم يخصص التعلم

التقليدي وجهًا لوجه لطرح االسئلة واالستفسارات ومناقشة المشكالت المرتبطة
بالدرس.

 -ومجموعة تجريبية ثانية وعددها ( )20تستخدم نمط المعمل الدوار ويدرس

المتعلمون بها من خالل بيئتي التعلم التقليدي وااللكتروني بشكل تبادلي ،علي أن

يتم ذلك داخل قاعة ومعمل الحاسب حتي في حالة التعليم االلكتروني).

 تم تنظيم التحركات بين أفراد المجموعة والنقاشات سواء بشكل تقليدي داخل غرفةالدراسة ،أو من خالل أدوات التواصل داخل الموقع التعليمي(غرف المحادثة،

المنتديات) ،أو من خالل المجموعة المخصصة بكل نمط وذلك للتأكد من تحقيق
التفاعل والتواصل االيجابي بين المتعلمين

وقد تم استبعاد غير المنتظمين ،وقد طلب من كل عضو كالً على حدى تحديد

وتسجيل زمن التعلم بدقة لقياس كفاءة التعلم ،وتتم إضافة المتعلمين عن طريق الباحث
وفق متطلبات وخطوات التسجيل والتصميم التجريبي للبحث .حيث تم تجميع البريد
االلكتروني الخاص بمجموعتي البحث التجريبيتين وتم تسجيلهم داخل الموقع االلكتروني

وارسال اسم مستخدم وكلمة مرور لكل منهم.

 .2تطبيق أداة البحث قبلياً على عينة البحث.
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 .1تطبيق المعالجة التجريبية وفقاً للتصميم التجريبي للبحث لنمطى التعلم المدمج
الدوار الفصل المعكوس والمعمل الدوار ،بواقع  1أيام من  0الى 2م بواقع 1

ساعات يوميا وتم تفقد المجموعات ،ومالحظة أدائهم ،والتدخل لإلرشاد والتوجيه
 ،والتأكد من قيام المتعلمون بدراسة المحتوي التعليمي لكل درس وتنفيذ األنشطة

من خالل مصادر التعلم المتاحة عبر الموقع التعليمي.
 .2تطبيق أداة البحث بعدياً للحصول على نتائج التطبيق.

 .2الحصول على نتائج التطبيق تمهيداً لمعالجتها احصائياً.

سادساً :عرض نتائج البحث وتفسيرها:

في ضوء البيانات التي تم جمعها من نتائج االختبار التحصيلى القبلى والبعدي،

وزمن التعلم لكل طالب ،تم معالجة البيانات إحصائياً عن طريق استخدام " “Statistical
”) Package for the Social Sciences (SPSS 22 for Windowsكما يلي:

اإلجابة عن السؤال االول:

والذى ينص على " ما التصور المقترح لبرنامج قائم علي التعليم المدمج بنمط

الفصل المعكوس لتنمية التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني
لدي أعضاء هيئة التدريس ؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل قيام الباحث بتصميم استراتيجية تعليمية

لنمط الفصل المعكوس بشكل تفصيلي والتي تتضمن عنوان الدرس ،األهداف ،األنشطة،
مدة تنفيذ النشاط ،بيئة التعلم ،تقييم النشاط وذلك في ضوء طبيعة وخصائص النمط.

اإلجابة عن السؤال الثانى:

والذى ينص على " ما التصور المقترح لبرنامج قائم علي التعليم المدمج بنمط

المعمل الدوار لتنمية التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي
أعضاء هيئة التدريس ؟
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وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال عن طريق تصميم استراتيجية تعليمية لنمط المعمل

الدوار والتي تتضمن العناصر التالية عنوان الدرس ،األهداف ،األنشطة ،مدة تنفيذ
النشاط ،بيئة التعلم ،تقييم النشاط وذلك في ضوء طبيعة وخصائص النمط.

اإلجابة عن السؤال الثالث:

والذى ينص على " ما فاعلية البرنامج القائم علي التعليم المدمج بنمط الفصل

المعكوس لتنمية التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي

أعضاء هيئة التدريس ؟

ولإلجابة عن هذ السؤال تم اختبار صحة الفرض األول الذى ينص على " يوجــد
فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعة التجريبية

االولى في التطبيق القبلى والبعدي لالختبار التحصيلى االكاديمى لصالح التطبيق البعدى

يمكن ارجاع اثر الى نمط التعلم المدمج القائم على الفصل المعكوس"

فى ضوء النتائج التى ظهرت فى جدول () 2

جدول (  )2المتوسطات واالنحراف المعيارى لمجموعة البحث التجريبية االولى في التطبيق القبلى والبعدى

المجموعة

المتوسط

األنحراف

التجريبية األولى

الحسابى

المعيارى

المحسوبة

التطبيق القبلى

220،2

00221

2201،2

التطبيق البعدى

02022

00222

ن=20

قيمة”ت”

الداللة
االحصائية
دالة إحصائيا
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-----------------------------------------------------------------------------------------التطبيق البعدى

التطبيق القبلى

17.49

12.11
7.25

3.243

2.575

المتوسط الحسابى

ا أل ن ح ر ا ف ا ل م ع ي ا ر ى

قيمة”ت” المحسوبة

شكل ( ) 2المتوسطات واألنحراف المعيارى فى نتيجة التحصيل المعرفى لمجموعة البحث التجريبية االولى في
التطبيق القبلى والبعدى

مــن النت ــائج الســابقة والموض ــحة فــى ج ــدول (  )2وشــكل (  )2يتض ــح أن قيم ــة (ت)
المحسوبة =  2201،فى التطبيق القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية االولى فى االختبار
التحصــيلى وهــى أكبــر مــن قيمــة "ت" الجدوليــة والتــي =  00222عنــد مســتوى  2022وهــي
ذات داللة إحصائية  ،وقد بلغت قيمة حجم األثـر باسـتخدام مربـع إيتـا علـى الدرجـة الكليـة

لالختبار ( ،)20220وهي قيمة كبيرة ،وتدل على أن نسبة الفـرق الـذى يمكـن ارجاعـه الـى
اســتخدام نمــط الفصــل المعكــوس ،اذا توجــد فــروق دالــة احصــائياً عنــد مســتوى ≤ ()2022
بـ ــين متوسـ ــطات المجموعـ ــة التجريبيـ ــة االولـ ــى فـ ــى التطبيـ ــق القبلـ ــى و البعـ ــدى الختبـ ــار

التحصيلى لصالح التطبيق البعدى .

وهذه النتائج تجيب على السؤال وتؤكد صحة الفرض األول الذى ينص على  :يوجــد

فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعة التجريبية
االولى في التطبيق القبلى والبعدي لالختبار التحصيلى االكاديمى لصالح التطبيق البعدى

يمكن ارجاع اثر الى نمط التعلم المدمج القائم على الفصل المعكوس"
---------------------------------------------------------------------------
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يمكن تفسير هذه النتيجة فى ضوء االعتبارات اآلتية:

 هذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات والبحوث منها ،دراسة (محمد خيرى
 )0222،؛(كريمة طه  )0222،؛(حنان بنت أسعد ) 0222 ،؛ (محمد زيدان
 )0222،؛(رباب عبد المقصود )0222،؛ ( نبيل السيد محمد )،0222،

؛

)(Butzler,2014؛ ) (De los Arcos, ,2014).؛ ) (Davies,et al, 2013؛

()Hao& Lee2016والتي هدفت الى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية التعلم
المعكوس علي التحصيل وبقاء اثر التعلم وتوصلت تلك الدراسات الي فاعلية نمط

الفصل الدراسي المعكوس في تنمية التحصيل االكاديمى زيادة مستوي التحصيل وبقاء

أثر التعلم علي عينة البحث.

 كما تدعم تلك النتيجة النظرية البنائية ومبادئها في أن المتعلم يقوم باكتشاف المعرفة
بنفسة وان عملية التعلم هي عملية ذاتية نشطة تقوم علي بناء المعرفة وليس مجرد

استقبالها وحفظها من الشخص المرسل ،النظرية االتصالية التي تفترض أن التعلم
ينشئ من خالل التفاعل والتواصل بين المتعلمين وتؤكد على أهمية المناقشة بين

المتعلمين وبعضهم البعض وبينهم وبين المعلم من جهة أخري .

 كذلك فإن نمط الفصل المعكوس ضمن االستغالل الجيد لوقت المحاضرة ،اتاح
لمجموعة البحث امكانية إعادة الدرس أكثر من مرة وفقاً للفروق الفردية بينهم ،وبذلك

استغل المعلم الوقت في االجابة عن االستفسارات والتساؤالت والتوجيه ،واثراء المفاهيم
وتعميقها.

 نمط الفصل الدراسي المعكوس يترك الحرية للطالب في وقت ومكان التعلم
االلكتروني ،كما يتيح للطالب امكانية إعادة الدرس أكثر من مره مما يساعد علي

االلمام بأكبر قدر من المعرف والمعلومات ،وهذا يتناسب مع خصائص مجموعة

البحث المهنية.

اإلجابة عن السؤال الرابع:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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والذى ينص على " ما فاعلية البرنامج القائم علي التعليم المدمج بنمط المعمل الدوار

لتنمية التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة

التدريس ؟"

ولإلجابة عن هذ السؤال تم اختبار صحة الفرض الثانى الذى ينص على " يوجــد
فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعة التجريبية
الثانية في التطبيق القبلى والبعدي لالختبار التحصيلى االكاديمى لصالح التطبيق البعدى

يمكن ارجاع اثر الى نمط التعلم المدمج القائم على المعمل الدوار"

جدول (  ) 2المتوسطات واألنحراف المعيارى لمجموعة البحث التجريبية الثانية في التطبيق القبلى والبعدى

المجموعة

المتوسط

األنحراف

قيمة”ت”

الداللة

التجريبية الثانية

الحسابى

المعيارى

المحسوبة

االحصائية

التطبيق القبلى

20022

20012

20022

دالة إحصائيا

التطبيق البعدى

2201،

00222

ن=20

التطبيق البعدى

التطبيق القبلى

17.49
12.11
7.25

3.243

2.575

المتوسط الحسابى

ا أل ن ح ر ا ف ا ل م ع ي ا ر ى

قيمة”ت” المحسوبة

---------------------------------------------------------------------------
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شكل ( )2المتوسطات واالنحراف المعيارى فى نتيجة التحصيل المعرفى لمجموعة البحث التجريبية الثانية في التطبيق القبلى
والبعدى

من النتائج السابقة والموضحة فى جدول (  )2وشكل (  )2يتضح أن قيمة (ت)

المحسوبة =(  ) 20022فى التطبيق القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية الثانية فى
االختبار التحصيلى وهى أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي تساوى ( )00222عند

مستوى  2022وهي ذات داللة إحصائية.

وهذه النتائج تجيب على السؤال وتؤكد صحة الفرض الثانى الذى ينص على :

يوجــد فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعة

التجريبية االولى في التطبيق القبلى والبعدي لالختبار التحصيلى االكاديمى لصالح
التطبيق البعدى يمكن ارجاع اثر الى نمط التعلم المدمج القائم على المعمل الدوار"

حملت نتائج هذا الفرض نفس توجهات نتائج الفرض السابق التفسيرية في كون

استخدام نمط المعمل الدوار كان له دور كبير في تحسين بيئة التعلم حيث تفاعلت

مجموعة البحث مع التحركات التبادلية بين التعلم التقليدي وقاعة الدراسة والتعلم

االلكترونى في معمل الحاسب االلى وسهولة استخدام المتعلمين لألدوات التعليمية

المتاحة في كالً من التعلم االلكتروني او التعلم وجهاً لوجه .

اإلجابة عن السؤال الخامس:

والذى ينص على " ما أثر اختالف نمطي التعليم المدمج (المعكوس  /الدوار ) علي
تنمية التحصيل االكاديمى المرتبط بمهارات انتاج الكتاب الكتروني لدي أعضاء هيئة

التدريس ؟"

ولإلجابة عن هذ السؤال تم اختبار صحة الفرض الثالث الذى ينص على " يوجــد

فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعتين
التجريبيتين األول والثانية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل االكاديمى المرتبط

بمهارات انتاج الكتاب االلكترونى لصالح التطبيق البعدى للمجموعة التجريبية االول يمكن

ارجاع اثره الي نمط الفصل المعكوس "
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-----------------------------------------------------------------------------------------جدول ( )2المتوسطات واألنحراف المعيارى للتطبيق البعدى بين المجموعتين األولى والثانية

المتوسط

األنحراف

قيمة”ت”

الداللة

التطبيق البعدى

الحسابى

المعيارى

المحسوبة

االحصائية

التجريبية االولى

02022

00222

220202

دالة إحصائيا

التجريبية الثانية

2201،

00222

المجموعة التجريبية الثانية

المجموعة التجريبية األولى

20.15

17.49
10.32

2.758

2.575

المتوسط الحسابى

ا أل ن ح ر ا ف ا ل م ع ي ا ر ى

قيمة”ت” المحسوبة

شكل (  )،المتوسطات واألنحراف المعيارى للتطبيق البعدى بين المجموعتين األولى والثانية

من النتائج السابقة والموضحة فى جدول (  )2وشكل ( ) ،يتضح أن قيمة (ت)
المحسوبة =( ) 22020فى التطبيق البعدى فى االختبار التحصيلى وهى أكبر من

قيمة "ت" الجدولية والتي تساوى ( )00222عند مستوى  2022وهي ذات داللة
إحصائية.

وهذه النتائج تجيب على السؤال وتؤكد صحة الفرض الثالث الذى ينص على ":يوجــد

فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعتين
التجريبيتين األول والثانية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي المرتبط

بمهارات انتاج الكتاب االلكترونى لصالح التطبيق البعدى للمجموعة التجريبية االول يمكن
ارجاع اثره الي نمط الفصل المعكوس "

---------------------------------------------------------------------------
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يمكن تفسير ارجاع اثر زيادة التحصيل لدى مجموعة البحث التجريبية االولى الذين

درسوا بنمط الفصل المعكوس علي المتعلمين الذين درسوا بنمط المعمل الدوار الى:

 كذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ( (Johanson,2013؛ (رباب عبد

المقصود ) 0222،؛(وفاء يحي  )022،،والتى اظهرت نتائجهم إلي أن معظم
المتعلمين أكدوا أن الفصل المعكوس ساعد على توفير فرص أكثر لهم من حيث
التفاعل مع زمالئهم ومع المعلم في تعلم نشط ومثمر ومن حيث االنتهاء من حل

الواجبات في وقت الفصل ،مما أدي الي تحسين مستوي أدائهم.

 توافر األدوات التي تساعد علي االتصال المباشر مع المعلم سواء أكان ذلك داخل
غرفة الفصل الدراسي أو من خالل الموقع التعليمي داخل نمط الفصل المعكوس ،

إتاحة الفرصة لهم للدراسة في الوقت المناسب دون ضغط الجداول الدراسية الثابتة
وهو ما يتناسب مع خصائص المجموعة التدريبية األولى في كونه أعضاء هيئة

تدريس لديهم أعباء تدريسية وادارية كبيرة حيث يتيح لهم هذا النمط حرية مكان
الدراسة دون التقييد بمكان محدد داخل الحرم الجامعي مع إمكانية مشاهدة الدرس
اكتر من مرة دون االلتزام بوقت محدد وبالتالي الحرية في تنفيذ االنشطة والتدريبات

والوصول الي اعلي درجة من اتقان المهارات.
اإلجابة عن السؤال السادس:

والذى ينص على " ما أثر اختالف نمطي التعليم المدمج (المعكوس  /الدوار ) علي

تنمية اتجاه أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم المدمج بنمطية الفصل المعكوس والمعمل

الدوار ؟ "

ولإلجابة عن هذ السؤال تم اختبار صحة الفرض الرابع الذى ينص على " يوجــد
فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعتين
التجريبيتين األول والثانية في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو بيئة التعلم المرتبط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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بمهارات إنتاج الكتاب االلكترونى لصالح التطبيق البعدى للمجموعة التجريبية االول يمكن

ارجاع اثره الي نمط الفصل المعكوس "

جدول (  ) 2المتوسطات واالنحراف المعيارى فى نتيجة مقياس االتجاه نحو التعلم للتطبيق البعدى بين المجموعتين األولى
والثانية

المتوسط

األنحراف

قيمة”ت”

الداللة

التطبيق البعدى

الحسابى

المعيارى

المحسوبة

االحصائية

التجريبية االولى

22،12

2،22

0،22

دالة إحصائيا

التجريبية الثانية

02،2

0،21

من النتائج السابقة والموضحة فى جدول ( )2يتضح أن قيمة (ت) المحسوبة

=( ) 0022فى التطبيق البعدى للمجموعة التجريبية الثانية فى االختبار التحصيلى
وهى أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي تساوى ( )00222عند مستوى  2022وهي

ذات داللة إحصائية.

وهذه النتائج تجيب على السؤال وتؤكد صحة الفرض الرابع الذى ينص على ":يوجــد

فــرق دال إحصــائياً عند مستوى ≤ ( )2022ب ــين متوس ــطي درج ــات المجموعتين

التجريبيتين األول والثانية في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو بيئة التعلم لصالح

التطبيق البعدى للمجموعة التجريبية االول يمكن ارجاع اثره الي نمط الفصل المعكوس "

يمكن تفسير ارجاع اثر زيادة التحصيل لدى مجموعة البحث التجريبية االولى الذين

درسوا بنمط الفصل المعكوس علي المتعلمين الذين درسوا بنمط المعمل الدوار الى :ان
نمط الفصل الدراسي المعكوس بيئة تعلم نشطة ،فقد لوحظ زيادة نشاط المتعلمين في نمط

الفصل المعكوس المستخدم وذلك عن طريق دخولهم علي الموقع التعليمي واستجاباتهم
علي األنشطة المطروحة عليهم وكذلك مناقشتهم من خالل أدوات المحادثة داخل الموقع

التعليمي أو من خالل البريد االلكتروني أو من خالل المجموعة المنشأة وطرحهم ألفكار

جديدة ومبتكرة رغبة في معالجة أوجه القصور لديهم واثراء تعملهم  ،وهذا يدل علي
اهتمام المتعلمين بالعملية التعليمية مما يولد لدى المتعلم الدافعية للتعلم مما يعطى طابع

أيجابى نحو بيئة التعلم القائمة على هذا النمط.

---------------------------------------------------------------------------
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التوصيات:

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث ،فأنه يمكن تقديم التوصيات التالية:
 اجراء مزيد من البحوث والدراسات حول تطوير المحتويات التقليدية وقياس-

فاعليتها على نواتج التعلم لدى فات مختلفة من المتعلمين.

دعوة الباحثين لمزيد من االهتمام بالبحث في متغيرات تصميم واستخدام

شبكات الويب االجتماعية وانماط التعلم المدمج .

 اإلفادة من نتائج البحث الحالي على المستوى التطبيقي.-

اإلفادة من نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت دراسة أثر بعض

-

تبنى أحد نماذج التصميم التعليمي عند اإلعداد إلنتاج بيئات التعلم المدمج

متغيرات تصميم بيئات التعلم المدمج وانتاجها في نواتج التعلم المختلفة .

وانتاجها ،ويسمح تعدد هذه النماذج باختيار النموذج المناسب لفريق اإلنتاج

ولإلمكانيات المتوافرة

 -إجراء المزيد من الدراسات المماثلة على عينات ومراحل تعليمية اخرى ،فمن

المحتمل اختالف نتائج هذه الدراسات عن الدراسة الحالية نظ اًر لالختالف
في العمر أو الخبرة أو الثقافة البصرية أو كم الدعم والمساعدة المطلوبة

ونوعيتها.
-

ضرورة إعداد برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على المستحدثات

التكنولوجية

البحوث المقترحة :

في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن اقتراح البحوث المستقبلية االتية :
 اقتصر البحث الحالي على تناول تأثير متغيراته المستقلة على مرحلة التعليمالجامعي ،لذلك فمن الممكن أن تتناول البحوث المستقبلية هذه المتغيرات في

إطار مراحل تعليمية أخرى.
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 دراسة أثر التفاعل بين األساليب المعرفية وأنماط التعليم المدمج الدوار علىاكتساب المعارف والمهارات.

 تصميم بيئات تعليمية متاحة عبر شبكة االنترنت يتم فيها توظيف التعلمالمدمج وفقاً معايير تربوية هادفة بما يحقق نواتج التعلم المختلفة من
التحصيل واالتجاهات وكفاءة التعلم.

 إجراء دراسات أخرى تستخدم ظروفاً مختلفة مثل عدد أفراد المجموعة (كبيرالمراجع

أو صغير) ،وتجانس المجموعات أو عدم تجانسها.

أوالً :المراجع العربية

 .1ابتسام سعود الكحيلي ( .)0215فاعلية الفصول المقلوبة في التعلم.المدينة المنورة  :دار الزمان
للنشر والتوزيع

 .0ابراهيم عبدالوكيل الفار ( .)0215تربويات تكنولوجيا العصر الرقمي .طنطا :الدلتا لتكنولوجيا
الحاسبات.

 .3ابى ،براون ،تيموثي ،جرين  (2016).اساسيات التصميم التعليمي :ربط المبادئ الرئيسية مع
الطريقة والممارسة .ترجمة :د .عثمان بن تركي التركي ،الرياض :دار جامعة الملك سعود للنشر.

 .4انور محمد الشرقاوي(.)0210التعلم نظريات وتطبيقات .القاهرة  :مكتبة االنجلو المصرية.

 .5ايمان صالح الدين صالح ( .) 0213أثر التفاعل بين التلميحات البصرية واألسلوب المعرفي في
الكتاب اإللكتروني علي التحصيل المعرفي واالداء المهارة وسهولة األستخدام لدي تالميذ المرحلة

الثانية من التعليم األساسي .مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم سلسلة دراسات وبحوث

محكمة ،1 ،مج.45-3 ،)03( 03

 .6حامد عبد السالم زهران  .علم النفس االجتماعي ،ط ،4القاهرة ،عالم الكتب1977،م.

 .7حسام الدين محمد مازن (  .) 0229تكنولوجيا التربية مدخل إلي التكنولوجيا المعلوماتية .كفر
الشيخ  :العلم واأليمان للنشر والتوزيع.

 .8حسن الباتع محمد (.)0215هل يمكن للكتب االلكترونية ان تغير عادات الناس من قراءة المواد
المطبوعة  .مجلة التعليم (.)9وحدة التعليم االلكتروني .جامعة المنصورة  .من الرابط :
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=265
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 .9حسن حسين زيتون ،كمال عبد الحميد زيتون ( .)0223التعلم والتدريس من منظور النظرية.
القاهرة :عالم الكتب.

 .12حسين محمد عبدالباسط ( .)0211وحدات التعلم الرقمية تكنولوجيا جديدة في للتعليم .القاهرة :عالم
الكتب .

 .11حنان بنت أسعد الزين ( .)۱۰۲5أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي

األكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .المجلة الدولية التربوية

المتخصصة. ۲۱6- ۲۷۲ ،)1(4 ،

 .10رباب عبد المقصود يوسف ( .)0215أثر استراتيجية التعلم المقلوب  Flipped learningفي

تنمية مهارات مقرر العمليات االلكترونية لطالبات دبلوم إدارة مراكز التعلم بجامعة حائل .دراسات

تربوية واجتماعية ،كلية التربية ،جامعة حلوان.146-101 ،)0(01 ،

 .13رضا محمد النجار( .)0214مصادر المعلومات المرجعية والرقمية المفاهيم والفئات ومعايير
التقييم.ط.1كفر الشيخ :دار العلم وااليمان للنشر والتوزيع.

 .14رنا محفوظ حمدي( .)0215ابدا التعلم بالمنزل بمنظومة التعلم المعكوس

flipped

.classroomمجلة التعليم (. )14وحدة التعليم االلكتروني بجامعة المنصورة .من الرابط :
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=444

 .15زينب محمد امين ( .) ۱۰۰۰اشكاليات حول تكنولوجيا التعليم .ط ،۱المنيا :دار الهدي للنشر
والتوزيع.

 .16زينب محمد حسن خليفة .)0216( .أثر التفاعل بين توقيت تقديم التوجيه واألسلوب المعرفي في
بيئة التعلم المعكوس على تنمية مهارات إنتاج المقررات اإللكترونية لدى أعضاء الهيئة التدريسية

المعاونة .دراسات عربية في التربية وعلم النفس  -السعودية ،ع.67 - 138. ، 77

 .17سالي محمد عبد اللطيف ( .)0216تأثير استخدام استراتيجية التعلم المقلوب على تنمية الجانب

المعرفي ومهارات التفكير اإلبداعي في درس التربية الرياضية لدى طالبات كلية التربية الرياضية

جامعة طنطا ،المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة.116-67 ،)77(1،

 .18سامي عبد الوهاب ( .)0215اثر التفاعل بين الكمبيوتر وااليباد ونمطي عرض المحتوي (الوسائط

الفائقة /والكتاب التفاعلي ) في تنمية مهارات تصميم واجهة التفاعل الرئيسية للمقررات اإللكترونية
 ،المؤتمر الدولي الرابع للتعليم االلكتروني والتعلم عن بعد ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
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----------------------------------------------------------------------------------------- .19شرين محمد محمد متولي ( . )0210أثر استخدام أنماط التجول في الكتب اإللكترونية في تحصيل

طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي وتنمية اتجاهاتهم نحو هذه الكتب .رسالة ماجستير .كلية
التربية .جامعة حلوان.

 .02صالح الدين عالم ( .)0222القياس والتقويم التربوى والنفسى -أساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته
المعاصرة ،ط 1،القاهرة :دار الفكر العربي.

 .01عادل محمد خليفة( .)0215تقنيات الكتاب االلكتروني ودورها في نشر المحتوي العربي  .مجلة
التعليم (. )10وحدة التعليم االلكتروني بجامعة المنصورة .

 .00عايش محمود زيتون ( .)0227النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم .االردن :دار الشروق.
 .03عباس عبد الحميد السيد (.)0229اثر بض انماط تصميم الكتاب االلكتروني علي تنمية بعض
مهارات تشغيل واستخدام اجهزة العرض الضوئي لدي طالب كلية التربية النوعية ،رسالة دكتوراه

،كلية التربية ،جامعة المنوفية.

 .04عبد الحميد بسيوني ( .)0227الكتاب االلكتروني . E bookالطبعة االولي .القاهرة :دار الكتب
العلمية للنشر والتوزيع.

 .05عبد الرحمن بن محمد الزهراني .)0215( .فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في تنمية مستوى

التحصيل المعرفي لمقرر التعليم اإللكتروني لدى طالب كلية التربية بجامعة الملك عبد

العزيز .التربية ( جامعة األزهر )  -مصر ،العدد ،160مجلد .471 - 502 ، 0

 .06عبد العزيز طلبة عبد الحميد( .)0212تطبيقات تكنولوجيا التعليم في المواقف التعليمية .المنصورة
 :المكتبة العصرية .

 .07عبد الاله إبراهيم الفقي (.) ۱۰۲۲التعليم المدمج  :التصميم التعليمي  -الوسائط المتعددة –
التفكير االبتكاري .عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع .

 .08عزت عبد الحميد محمد ( .)0216اإلحصاء النفسي والتربوي :تطبيقات باستخدام برنامج spss
 . 18القاهره :دار الفكر العربي للنشر والتوزيع.

 .09عهود بنت صالح ابراهيم الدريني  .)0216( .اتجاهات و تصورات الطالبات الجامعيات حول تطبيق
الفصل المقلوب في التعليم العالي .مجلة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية  -رابطة التربويين

العرب  -مصر ،ع. 253 – 276 ، 3

 .32غادة عبد اهلل العامودى(.)0229البرمجيات االجتماعية في منظومة التعلم المعتمد على الويب:

الشبكات االجتماعية نموذجا ،المؤتمر الدولي االول للتعلم االلكترونى والتعليم عن بعد :صناعة

التعلم للمستقبل ،الرياض :المركز الوطني للتعلم االلكترونى والتعليم عن بعد 19-17 ،مارس.
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 .31الغريب زاهر اسماعيل(.)0229التعلم االلكتروني من التطبيق الي االحتراف ،القاهرة :عالم الكتب
،ط1

 .30فهد بن عبد العزيز أبانمي (.) 0216أثر استخدام استراتيجية الصف المقلوب في تدريس التفسير
في التحصيل الدراسي واالتجاه نحو المادة لد طالب الصف الثاني الثانوى  .مجلة القراءة والمعرفة –

مصر  .ع .48 – 01 . 173

 .33فؤاد البهي السيد ( .)1979علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري .القاهره :دار الفكر العربي.

 .34كريمة طه نور ( .)0216فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب على التحصيل وبقاء أثر التعلم
في تدريس التاريخ لدى طالب المرحلة الثانوية ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس رابطة

التربويين العرب.018-199 ،)74(1 ،

 .35محمد ابراهيم الدسوقي(.)0210قراءات في المعلوماتية والتربية .القاهرة .ط.3

 .36محمد أحمد حسين( .)0218أثر اختالف نمط التعليم المدمج الدوار في تنمية مهارات التصميم
الفيزيائي للعدسات الطبية لدي طالب الدراسات الحرة بالمعهد الفني للبصريات .رسالة ماجستير .

كلية التربية .جامعة عين شمس.

 .37محمد زيدان عبد الحميد ( .)0215أثر التفاعل بين أنماط التعلم (الفردى /التشاركي) في بيئة
التدريب المدمج ووجهة الضبط على تنمية مهارات تشغيل األجهزة التعليمية الحديثة واالتجاهات لدى

الطالب/المعلمين بكلية التربية .المجلة العلمية لكلية التربية النوعية .العدد الثالث يناير . 0215
الجزء األول416-317.

 .38محمد عطية خميس (.)0223منتوجات تكنولوجيا التعليم .الطبعة االولي .القاهرة  :مكتبة دار
الكلمة.

 .39محمد عطية خميس (.)0215مصادر التعلم االلكتروني الجزء االول(االفراد والوسائط) .القاهرة  :دار
السحاب للنشر والتوزيع .

 .42محمد عطية خميس(.) 0213النظرية والبحث التربوي في تكنولوجيا التعليم .الطبعة االولي
.القاهرة :دار السحاب للنشر والتوزيع .

 .41محمد علي مصلح سعد( .)0213تصميم الكتاب االلكتروني التفاعلي لمقرر الحاسب اآللي لطلبة
المرحلة الثانوية باليمن واثره في تنمية نواتج التعلم ،رسالة دكتوراه  ،معهد الدراسات التربوية،

جامعة القاهرة.
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----------------------------------------------------------------------------------------- .40محمد فريد محمود ( .)0210نشأة الكتاب اإللكتروني وتطوره  ،ومميزاته  ،وسلبياته .مجلة التربية
 -قطر ،س،41ع.314-178،071

 .43محمد وقائي عالوى الحلو ( . )0226علم النفس التربوى نظرة معاصرة ،ط 4،غزة :مكتبة أفاق.

 .44محمود محمد أحمد ،سيد شعبان عبد العليم( .)0213فاعلية اختالف بعض انماط تصميم الكتاب
االلكتروني التفاعلي في تنمية مهارات تصميم وانتاج المقررات االلكترونية لدي معلمي الحاسب

االلي .دراسات عربية في التربية وعلم النفس -السعودية،ع،41ج.022-1،145

 .45منال صبحي على (.) 0213نموذج مقترح لبرامج التدريب المدمج لمعاوني أعضاء هيئة التدريس
في ضوء معايير الجودة وقياس فاعليته ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة حلوان.

 .46منال عبدالعال مبارز ( .) 0214أنواع التغذية الراجعة التصحيحية ببيئة التعلم المدمج الدوار،

وأثرها علي كفاءة التعلم والحاجة إلي المعرفة لدي طالب الدراسات العليا ،الجمعية المصرية

لتكنولوجيا التعليم سلسلة دراسات وبحوث محكمة. 012-147 ،)4(04 ،

 .47مني كامل البسيوني شمس الدين (. )0213فعالية كتاب الكتروني مقترح في تنمية مهارات
التدريس لدي طالب كلية االقتصاد المنزلي غير التربويين واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس .مجلة

االقتصاد المنزلي .مج.03ع.0

 .48المؤتمر العلمي الواحد والعشرين لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات (.)0214مستقبل تعليم
علوم والحاسبات المعلومات في تعزيز تنمية ونمو الوطن ،الكتاب السنوي .

 .49المؤتمر العلمي الواحد والعشرين لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات (.)0214مستقبل تعليم
علوم والحاسبات المعلومات في تعزيز تنمية ونمو الوطن ،الكتاب السنوي .

 .52نبيل السيد محمد ( .)0215فاعلية التعلم المعكوس القائم على التدوين المرئى فى تنمية مهارات
تصميم االختبارات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى .دراسات عربية في

التربية وعلم النفس ،رابطة التربويين العرب.176 - 113 ،)61(1 ،

 .51نبيل جاد عزمي ( .)0214بيئات التعلم التفاعلية .الطبعة االولي ،القاهرة  :دار الفكر العربي.

 .50نبيل جاد عزمي (.)0215الدليل الشامل للبحث والتطوير في تكنولوجيا التعليم (الجزء.)1ط.1القاهرة
 :يسطرون للطباعة والنشر .

 .53هناء محمد علي ،ابراهيم محمد محمد ،اسماء كمال أحمد (.)0215فاعلية الكتاب االلكتروني في
تنمية بعض مهارات عمليات التعلم األساسية لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لدي تالميذ

المرحلة االعدادية .بحث منشور .مجلة كلية التربية – بنها  ،مج ، 0ع .121
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