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فاعلية التعلم املدمج باستخدام نظام إدارة 
التعلم على حتصيل طالبات مقرر تقنيات 

 التعليم واالتصال جبامعة امللك سعود
 **عبد الرحمن صالح العــــامر                           *ملياء إبراهيم الصالح

 

التعلم املدمج باستخدام نظام ادارة التعلم على تحصيل طالبات مقرر تقنيات التعليم سعت هذه الدراسة الى التعرف على فاعلية _ امللخص

واالتصال. وقد استخدم املنهج شبه التجريبي واملنهج الوصفي لتحقيق اهداف الدراسة حيث تم تصميم اختبار تحصيلي للتعرف على فاعلية 

تمثل في تقديم املقرر بأسلوب املحاضرة واملناقشة بالتعلم االلكتروني الغير التعلم املدمج، والذي طبق من خالل دمج التعلم التقليدي امل

والذي تم إعداده وتقديمه من قبل الباحثة لتحقيق  (Blackboard) متزامن بواسطة تقديم املقرر من خالل نظام إدارة التعلم البالك بورد

نحو التعلم املدمج بعد استخدامه وكذلك التعرف على الصعوبات  غرض الدراسة. وكذلك تم تصميم استبانة للتعرف على توجه الطالبات

( طالبة مقسمة 48التي تواجههن في تطبيق التعلم املدمج والحلول املقترحة لتك الصعوبات. وطبق املنهج شبه التجريبي على عينه مكونه من )

ة واألخرى تجريبية درست بطريقة التعلم املدمج. وبعد الى مجموعتين مساويتين بطريقة قصدية إحداهما ضابطة درست بالطريقة التقليدي

وتوصلت نتائج الدراسة الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  .جمع البيانات تم تحليلها باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية

وأشارت النتائج الى أن توجهات الطالبات  ( في التحصيل الدراس ي بين املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية، كما0،05مستوى الداللة )

، كما وأشارت النتائج الى أن جميع أفراد عينة الدراسة مواف
ً
قون نحو استخدام التعلم املدمج في مقرر التعليم واالتصال، جاءت إيجابية جدا

جميع أفراد عينة الدراسة موافقون على على وجود بعض الصعوبات في تطبيق التعلم املدمج في مقرر التعليم واالتصال. وأكدت النتائج أن 

الحلول املقترحة للتغلب على الصعوبات في تطبيق التعلم املدمج في مقرر التعليم واالتصال. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق طريقة التعلم 

يقة، كما اقترحت عددا من املدمج في املقررات الدراسية في الجامعة، وتهيئة اعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على استخدام هذه الطر 

 .املوضوعات لتشملها الدراسات مستقبال

 

 .: التعلم املدمج، إدارة التعلم، تقنيات التعليم، تقنيات االتصالالكلمات املفتاحية
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 طالبات تحصيل على التعلم إدارة نظام باستخدام املدمج التعلم فاعلية

 سعود امللك بجامعة واالتصال التعليم تقنيات مقرر 
 قدمة. امل1

يبحث التربويون باستمرار عن أفضل الطرق والتقنيات لتوفير بيئة      

اهتمام الطلبة على تبادل اآلراء والخبرات. ومع تعليمية تفاعلية تجذب 

دخول االنترنت واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة 

م االلكتروني الذي يركز على إدخال 
ّ
م عن بعد وسمي بالتعل

ّ
تطور التعل

مية، وتحويل الصفوف 
ّ
التكنولوجيا املتطورة في العملية التعليمية التعل

ف افتراضية، وقد تحمس الكثير من املربين في اآلونة التقليدية إلى صفو 

م االلكتروني بشكل مبالغ فيه لدرجة طالبوا بإلغاء الصفوف 
ّ
األخيرة للتعل

 .التقليدية وإحالل الصفوف االفتراضية مكانها

ومع مرور الزمن كشفت لنا األبحاث والدراسات والتجارب العلمية     

م االلكتروني كالتكلفة املادية، الكثير من بعض جوانب القصور في 
ّ
التعل

وعدم الرغبة في التعامل مع األجهزة، وغياب املعلم اإلنسان واملرشد 

التربوي وغيره. ومع انتشار أنماط التعلم اإللكتروني وزيادة اإلقبال على 

استخدامها وتوظيفها في العملية التعليمية، ظهرت بعض الصعوبات التي 

فاعليتها ومنها غياب االتصال االجتماعي املباشر قد تحول من تطبيقها أو 

مما يؤثر  –املعلمون والطالب واإلدارة  –بين عناصر العملية التعليمية 

 على مهارات االتصال االجتماعي لدى املتعلمين، كما أن تطبيق 
ً
سلبا

أنماط التعلم اإللكتروني يحتاج إلى بنية تحتية من أجهزة ومعدات تتطلب 

قد ال تتوفر في كثير من األحيان لدى املؤسسات التعليمية تكلفة عالية، 

املختلفة. ونتيجة لهذه الصعوبات ظهرت الحاجة لنمط جديد يجمع بين 

مزايا التعلم اإللكتروني ومزايا التعلم التقليدي وهو ما سمى بالتعلم 

 Blended Learning .[1] املدمج

يغني عن الطرق التقليدية  إن التطور التكنولوجي مهما سما وتطور ال       

م 
ّ
 عن التعل

ً
م االلكتروني بديال

ّ
م، ولن يكون التعل

ّ
في التعليم والتعل

التقليدي وال عن املعلم اإلنسان وال الصفوف املدرسية. إال أنه من غير 

املنطق تجاهل هذه التكنولوجيا التي أفرزتها ثورة املعلومات واالتصاالت 

لقطاعات واملؤسسات بما فيها املؤسسة الحديثة كي تستفيد منها جميع ا

التعليمية األكثر حاجة لها. لذا ينبغي اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 

لتوظيفها واالنتفاع بما تحويها من أدوات وفنيات في صياغة استراتيجيات 

 .تعليمية جديدة تتماش ى مع ما تنادي به االتجاهات الحديثة في التربية

ملدمج بأنه أحد أنماط التعلم التي يندمج فيها التعلم ويعرف التعلم ا        

اإللكتروني مع التعليم الصفي التقليدي في إطار واحد، حيث توظف 

أدوات التعلم اإللكتروني سواء املعتمدة على البرمجيات التعليمية أو على 

شبكة اإلنترنت في الدروس داخل معامل الحاسب اآللي أو الفصول 

[. 2] لم مع الطالب وجها لوجه معظم األحيان زيتون الذكية ويلتقي املع

كما يعرف التعلم املدمج بأنه التعليم الذي يدمج بين خصائص كل من 

التعليم الصفي التقليدي والتعليم عبر اإلنترنت في نموذج متكامل، 

  [3].يستفيد من أقص ى التقنيات املتاحة لكل منهما

 علم املدمج من أهم أساليب التعلم ويرى الكثير من التربويين أن الت       

الحديثة التي تتميز بعدة خصائص ومزايا تتمثل في الفاعلية في تحقيق 

 ، كما يرى كل من تشارلزGray [4] األهداف وتعزيز املشاركة اإليجابية

[ أن من مزايا التعلم املدمج خفض نفقات التعلم بشكل 6[، وكروز ]5]

اإللكتروني األخرى، توفير االتصال وجها كبير مقارنة بأنماط التعلم 

لوجه؛ مما يزيد من التفاعل بين الطالب واملعلم، والطالب وبعضهم 

اآلخر، والطالب واملحتوى، كما يمكن أن يثري املعرفة اإلنسانية ويرفع 

[ إلى أن التعلم املدمج 7جودة العملية التعليمية. كما أشارت الغامدي ]

لمتعلمين وذلك من خالل تقديم العديد من يساعد في توفير املرونة ل

الفرص للتعلم بطرق مختلفة، كما يركز على أن يكون التعلم بطريقة 

 .تفاعلية وليس بالتلقين

وتشير العديد من الدراسات إلى أهمية التعلم املدمج يحسن من أداء       

الطالب ويزيد من تحصيلهم للمادة الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية 

ية متعددة املصادر، باإلضافة إلى املساعدة على نشر التقنية تفاعل

[، ودراسة 7الحديثة في املجتمع، ومن تلك الدراسات دراسة الغامدي ]

 ].9[، والحيلة ]8الشمري ]

 مشكلة الدراسة. 2

شعرت الباحثة بمشكلة الدراسة من خالل عملها كمعيدة في قسم       

الطالبات ال يفضلن استخدام أجهزة تقنيات التعليم حيث وجدت أن 

الحاسب اآللي والدخول لشبكة االنترنت اعتقادا منهن أن هذا يزد من 

األعباء والواجبات على الطالبة، وحيث أن من مواصفات خرجي كلية 

التربية أن توظف الطالبة التقنية وتدمجها في ممارساتها املهنية بعد 

م التعلم املدمج بعد توفير التخرج، فرأت الباحثة أن تقوم باستخدا

الجامعة لنظام إدارة التعلم )بالك بورد( ومطالبة أعضاء هيئة التدريس 

باستخدامه في املقرر الدراس ي وتوفير لدعم الكافي له وكذلك سعيا من 

الباحثة لتغيير وجهة نظر الطالبات حول التقنية وتوضيح مزاياها في 

ة املسموعة واملرئية باإلضافة إلى التعليم من خالل توفير الوسائط املتنوع

االستعانة بمصادر أخرى غير الكتاب مثل املواقع الرسمية، وذلك لكي 

تشعر الطالبة بان الجانب التقني ليس جانب يزيد من األعباء نتيجة 

الستخدام هذا الجانب من قبل الكثير من أعضاء هيئة التدريس في 

كن االستفادة منه في تقديم إرسال الواجبات واستقبالها فقط، وإنما يم

 .محتوى املقرر بطريقة جذابة ومتنوعة

وقد اختارت الباحثة تطبيق التعلم املدمج في تقديم املقرر تقنيات       

[, بأن 10وسل حيث أكدت عليه دراسة فو ] 241التعليم واالتصال 

التعلم املدمج يسمح للمعلمين باالستفادة من أدوات اإلنترنت في إدارة 

ظيم املحتوى, وإمكانية تحميل املحاضرات وملفات األصوات, والفيديو وتن

والصور املختلفة على املواقع اإللكترونية, مما يسمح بالتكيف مع مختلف 

أنماط التعلم لدى املتعلمين, مع إمكانية تحميل تمارين وتوضيحات 

ن إضافية ليستفيد منها املتعلمون املحتاجون إليها, وبالتالي يتمكنون م

 
ً
إخفاء شخصياتهم دون أن يشعر أحد من أقرانهم في الصف منعا

لإلحراج, كما تعطي املتعلمين فرصة الرجوع للمحتوى في أي وقت 
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يحتاجون إليه. وحيث أن التعلم املدمج يقوم على الجمع بين مميزات 

التعلم التقليدي والتعلم االلكتروني وتفادي العيوب في كال منها. وتتلخص 

راسة في محاولة معرفة فاعلية التعلم املدمج باستخدام نظام مشكلة الد

إدارة التعلم على تحصيل طالبات مقرر تقنيات التعليم واالتصال بجامعة 

 .امللك سعود

 أسئلة الدراسةأ. 

 :تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

 ما فاعلية التعلم املدمج باستخدام نظام إدارة التعلم على تحصيل

 طالبات مقرر تقنيات التعليم واالتصال بجامعة امللك سعود؟

 :ولإلجابة عن السؤال الرئيس، حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

ما توجهات الطالبات نحو استخدام التعلم املدمج في مقرر تقنيات 

 التعليم واالتصال؟

ج ملقرر تقنيات ما الصعوبات التي تواجه الطالبات في تطبيق التعلم املدم

 التعليم واالتصال؟

 ما الحلول املقترحة للتغلب على صعوبات تطبيق التعلم املدمج؟

ما فاعلية التعلم املدمج باستخدام نظام إدارة التعلم على التحصيل 

املعرفي لطالبات مقرر تقنيات التعليم واالتصال بجامعة امللك سعود، 

 :لى الفروض التاليةوحتى اجيب على هذا السؤال يجب االجابة ع

( لطالبات 0,05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

املجموعة التجريبية )التي ستدرس بنمط التعلم املدمج( وطالبات 

املجموعة الضابطة )التي ستدرس بالطريقة التقليدية( في مهارات 

 الحاسب اآللي؟

ين متوسط ( ب0,05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

درجات الطالبات املجموعة التجريبية )التي ستدرس بنمط التعلم املدمج( 

ومتوسط درجات الطالبات املجموعة الضابطة )التي ستدرس بالطريقة 

 التقليدية( في االختبار القبلي التحصيلي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات 

س بنمط بالطريقة التقليدية( في االختبار املجموعة الضابطة )التي ستدر 

 القبلي ومتوسط الدرجات في االختبار البعدي التحصيلي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات 

املجموعة التجريبية )التي ستدرس بنمط التعلم املدمج( في االختبار 

 ؟القبلي ومتوسط الدرجات في االختبار البعدي التحصيلي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات 

املجموعة التجريبية )التي ستدرس بنمط التعلم املدمج( ومتوسط درجات 

طالبات املجموعة الضابطة )التي ستدرس بالطريقة التقليدية( في 

 االختبار التحصيلي املعرفي؟

 أهداف الدراسةب. 

 :التاليةحاولت الدراسة تحقيق األهداف 

معرفة أثر تطبيق التعلم املدمج، على تحصيل طالبات مقرر تقنيات 

وسل( بكلية التربية بجامعة امللك سعود، في 241التعليم واالتصال )

 .املجال املعرفي

معرفة توجهات الطالبات نحو استخدام التعلم املدمج في مقرر تقنيات 

 .التعليم واالتصال

طالبات في تطبيق التعلم املدمج ملقرر تحديد الصعوبات التي تواجه ال

 .تقنيات التعليم واالتصال

 تحديد بعض املقترحة للتغلب على صعوبات تطبيق التعلم املدمج؟

 أهمية الدراسةج. 

  :تتضح أهمية الدراسة الحالية، في النقاط التالية

 التي تناولت التعلم املدمج 
ً
قلة الدراسات العربية والسعودية خصوصا

عام، وأثره في التطبيق على املقررات في الجامعات السعودية بشكل بشكل 

 .خاص

تعد هذه الدراسة ذات أهمية ألنها تقوم على دمج التقنية بالتعليم 

وتحسين التعلم من خالل دمج التعلم االلكتروني بالتعلم التقليدي 

 .وتجنب عيوب عملية التعليم املعتمدة على نمط واحد

لتي تتناول توظيف أسلوب التعلم املدمج، بخالف تأتي ضمن الدراسات ا

الدراسات التي كانت تركز على أسلوب التعليم اإللكتروني أو التعليم عن 

 عن أسلوب التعليم العادي أو التقليدي
ً
 .بعد كنمط منفصل تماما

تساعد هذه الدراسة على إضفاء نتائج جديدة حول التعلم املدمج ومدى 

 .معيفاعليته في التعليم الجا

تقوم هذه الدراسة على تطبيق التعلم املدمج في جامعة امللك سعود 

 .وتساعد على إظهار مزاياه وعيوبه

يمكن أن تسهم توصيات الدراسة بمقترحات بحثية في مجال دمج التعليم 

 .اإللكتروني بالتعليم العادي

 فرضيات الدراسةد. 

طالبات ( ل0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

املجموعة التجريبية )التي ستدرس بنمط التعلم املدمج( وطالبات 

املجموعة الضابطة )التي ستدرس بالطريقة التقليدية( في مهارات 

 .الحاسب اآللي

( بين متوسط 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ملدمج( درجات الطالبات املجموعة التجريبية )التي ستدرس بنمط التعلم ا

ومتوسط درجات الطالبات املجموعة الضابطة )التي ستدرس بالطريقة 

 .التقليدية( في االختبار القبلي التحصيلي

( بين متوسط 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

درجات طالبات املجموعة الضابطة )التي ستدرس بالطريقة التقليدية( في 

 .الدرجات في االختبار البعدي التحصيلياالختبار القبلي ومتوسط 

( بين متوسط 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

درجات طالبات املجموعة التجريبية )التي ستدرس بنمط التعلم املدمج( 

 .في االختبار القبلي ومتوسط الدرجات في االختبار البعدي التحصيلي

( بين متوسط 0,05مستوى ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

درجات طالبات املجموعة التجريبية )التي ستدرس بنمط التعلم املدمج( 

ومتوسط درجات طالبات املجموعة الضابطة )التي ستدرس بالطريقة 

 .التقليدية( في االختبار التحصيلي املعرفي

 مصطلحات الدراسةه. 

 :وفيما يلي تعريف باملصطلحات الرئيسية في هذه الدراسة

 :الطريقة التقليدية في التعليم

 لوجه بين املعلم 11عّرفه جلبرت ]
ً
[ بأنه التعليم الذي يتم باللقاء وجها

هـ( بأنه أسلوب  1422واملتعلم في قاعة الدرس، كما عّرفه الصالح )
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ً
 تقريبا

ً
 سلبيا

ً
التعليم املوّجه بواسطة املعلم، بحيث يكون املتعلم متلقيا

ملعلم في دور مصدر وناقل لهذا التعليم بوساطة لتعليم سبق تصميمه، وا

 التقليدية املعتمدة على االتصال اللفظي
ً
 .الوسائل املختلفة خصوصا

ويعرف إجرائيا على أنه طريقة يتم فيها التعلم من خالل استخدام املعلم 

 .اإللقاء املباشر "املحاضرة" واملناقشة داخل القاعة الدراسية

 (E-learning)  التعلم اإللكتروني

[ بأنه "طريقة للتعليم باستخدام آليات 12يعرفه املوس ى واملبارك ]

االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت 

وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات 

اإلنترنت سواًء كان عن بعد أو في الفصل الدراس ي املهم املقصود هو 

م التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت استخدا

 ."وأقل جهد وأكبر فائدة

 ويعرف إجرائيا بأنه طريقة للتعليم باستخدام نظام إدارة تعلم بالكبورد

(Blackboard)  والذي يسمح بتقديم املحتوى التعليمي من خالل دعمه

وآليات بحث، ومكتبات للوسائط املتعددة من صوت وصورة، ورسومات، 

إلكترونية ومواقع مختلفة، ويتيح االتصال املتزامن وغير املتزامن بين 

 .األستاذ والطالب وكذلك يسمح بتحميل امللفات وتنزيلها

 Learning Management System: LMS)  نظام إدارة التعلم

صمم للمساعدة في  Software [ وهو عبارة عن برنامج13عَرفه إسماعيل ]

ارة ومتابعة وتقيم التدريب والتعلم والتعليم املستمر وجميع أنشطة إد

 .التعلم في املنشآت

ويعرف إجرائيا بأنه نظام إدارة التعلم املستخدم في جامعة امللك سعود 

بالك بورد، وهو نظام مساند ومعزز للعملية التعليمية من خالل وضع 

امتحانات ومصادر عضو هيئة التدريس املواد التعليمية من محاضرات و 

في موقع النظام ويتيح االتصال املتزامن وغير املتزامن بين األستاذ والطالب 

كما يحتوي غرفا للمناقشة ويساعد نظام إدارة التعلم على تخزين محتوى 

املقررات الدراسية إلكترونًيا وإدارتها ومتابعة الطالب كما أنها تسهل إدارة 

 .عملية التعلم

 (Blended Learning)  التعلم املدمج

 مع 2ويعرفه حسن زيتون ]
ً
[ بأنه " توظيف التعلم االلكتروني مدمجا

 
ً
التعلم الصفي التقليدي في عمليتي التعليم والتعلم بحيث يتشاركان معا

 ".في انجاز هذه العملية

ويعرف إجرائيا بأنه الدمج بين الطريقة التقليدية والطريقة االلكترونية 

البالكبورد في تقديم محتوى مقرر تقنيات التعليم من خالل نظام 

  .واالتصال

 (وسل 241مقرر تقنيات التعليم واالتصال )

من املقررات التي يقدمها قسم تقنيات التعليم بكلية التربية بجامعة امللك 

سعود لجميع أقسام كلية التربية ما عدا قسم علم النفس، وهو من 

رجة البكالوريوس، والهدف العام من املتطلبات األساسية للحصول على د

 هذا املقرر هو أن يلم الطالب بمبادئ وتطبيقات تقنيات 

 .التعليم واالتصال في عملية التعليم والتعلم

 (Implementation): التطبيق

مرحلة التطبيق هي "توظيف املعرفة النظرية والتجريبية في حل 

  [14]املشكالت"

 (Blackboard) م إدارة التعلم بالكبوردويعرف إجرائيا بأنه استخدام نظا

وسل  241في شرح وحدتين تعليميتين من مقرر تقنيات التعليم واالتصال 

عن طريق التعلم االلكتروني، إلى جانب الطريقة التقليدية والتي تعتمد 

 .على املحاضرة )وجها لوجه( واملناقشة داخل القاعة الدراسية

 :التحصيل في املجال املعرفي

إجرائيا بأنه مقدار ما اكتسبه املتعلم من خبرات ومعارف يعرف 

ومعلومات ومفاهيم عن محتوى الوحدات التعليمية في مقرر تقنيات 

التعليم واالتصال، ويقاس بمجموع العالمات التي تحصل عليها الطالبة في 

 .االختبار البعدي الذي تم إعداده ألغراض هذه الدراسة

 :حدود الدراسة

وعية: وتتمثل في التعرف على الصعوبات التي تواجه طالبات الحدود املوض

وسل عند الدراسة باستخدام نمط  241مقرر تقنيات التعليم واالتصال 

التعلم املدمج والحلول املقترحة للتغلب على تلك الصعوبات، ومعرفة 

 .توجهات الطالبات نحو تطبيق التعلم املدمج في تقديم املقرر 

 .عة امللك سعود، كلية التربيةالحدود املكانية: جام

فذت الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام 
ُ
الحدود الزمانية: ن

 .هــ1431/1432الدراس ي 

 الدراسات السابقة. 3

[ إلى التعرف على فاعلية التعلم املدمج في 7هدفت دراسة الغامدي ]      

البات الصف اكساب مهارات برنامج العروض التقديمية البوربوينت لط

الثاني ثانوي، كما سعت الى التعرف على الصعوبات التي تواجه الطالبات 

عند دراسة برنامج العروض التقديمية والحلول املقترحة للتغلب على تلك 

الصعوبات، وقد استخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي واملنهج 

لبة الى ( طا58الوصفي لتحقيق اهداف الدراسة، وقسمت عينة الدراسة )

مجموعتين متساويتين بطريقة عشوائية درست احداهما بالطريقة 

التقليدية واالخرى بطريقة التعلم املدمج وتوصلت الدراسة الى وجود 

( في التحصيل 05,0فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

الدراس ي بين املجموعة التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية 

( في 05,0جود فروق ذات داللة احصائية مستوى داللة )وكذلك و 

اكتساب مهارات برنامج العروض التقديمية البوربوينت بين املجموعة 

 .التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية

في  [ إلى تقص ي أثر استخدام التعليم املتمازج15هدفت دراسة قطوس ]     

تحصيل طالبات الصف الرابع األساس ي في مادة اللغة العربية, والتعرف 

على أثر الخبرة الحاسوبية في التحصيل, واستخدمت الباحثة املنهج شبه 

( طالبة إلى مجموعتين 45التجريبي وقسمت عينة الدراسة واملكونة من )

ية )تجريبية وضابطة( وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ

بين متوسطات عالمات طالبات املجموعة  (α =05,0) عند مستوى 

التجريبية ومتوسطات عالمات طالبات املجموعة الضابطة ولصالح 

املجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا 

بين الطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية القليلة والطالبات ذوات الخبرة 

ملتوسطة ولصالح الخبرة الحاسوبية املتوسطة, بينما لم يكن الحاسوبية ا

 دالة إحصائيا بين الطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية 
ً
هناك فروقا

 .املتوسطة والطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية الكبيرة
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[ إلى استقصاء أثر استخدام التعليم املدمج 8هدفت دراسة الشمري ]     

لى تحصيل طالب الصف الثالث متوسط في في تدريس مادة الجغرافيا ع

محافظة حفر الباطن واتجاهاتهم نحوه، واستخدم الباحث املنهج شبه 

( طالب إلى مجموعتين 64التجريبي وقسم عينة الدراسة املكونة من )

)تجريبية وضابطة(. وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

التجريبية، وكذلك يتمتع  في متوسط تحصيل الطالب لصالح املجموعة

طلبة العينة التجريبية باتجاهات ايجابية نحو تعلم الجغرافيا باستخدام 

 .أسلوب التعليم املدمج

[ فقد هدفت إلى معرفة أثر 16أما دراسة عبد العاطي والسيد ]     

استخدام كل من التعلم اإللكتروني والتعلم املدمج في تنمية مهارات 

الويب التعليمية لدى طالب الدبلوم املهنية تصميم وإنتاج مواقع 

واتجاهاتهم نحو تقنية التعلم اإللكتروني, وتم ذلك باستخدام املنهج 

 وطالبة, قسموا بالتساوي على 36التجريبي على عينة تكونت من )
ً
( طالبا

ثالث مجموعات, مجموعة تعلمت باستخدام طريقة التعليم التقليدية, 

إللكتروني, واملجموعة األخيرة عن طريق ومجموعة عن طريق التعلم ا

التعلم املدمج, وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

املجموعات الثالث في التحصيل املعرفي, وكانت الفروق لصالح الطالب 

الذين درسوا بطريقة التعليم التقليدية وذلك عند مقارنة نتائج تحصيل 

ة التعليم التقليدية والطالب الذين درسوا الطالب الذين تعلموا بطريق

بطريقة التعلم اإللكتروني, كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

التحصيل املعرفي بين الطالب الذين تعلموا بطريقة التعليم التقليدية 

والذين تعلموا بطريقة التعلم املدمج, وكشفت عن وجود فروق ذات داللة 

املعرفي لصالح الطالب الذين درسوا بطريقة  إحصائية في التحصيل

 .التعلم املدمج على الذين درسوا بطريقة التعلم اإللكتروني

[ هدفت إلى تصميم موقع تعليمي لوحدة في مادة 17دراسة الكساب ]    

الجغرافيا ودراسة أثره على تحصيل طلبة الصف العاشر في األردن 

هج التجريبي وأظهرت النتائج أن واتجاهاتهم نحوها، واستخدم الباحث املن

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية والضابطة 

لصالح املجموعة التجريبية التي استخدمت االنترنت في تعلم مادة 

الجغرافيا، وكذلك يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات طلبة 

 .املجموعتين لصالح املجموعة التجريبية

[ بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام التعليم 10قام فو ] كما    

املتمازج في تعلم مهارة املحادثة لدى طلبة إحدى الجامعات في الواليات 

( طالب وطالبة ممن سجلوا في مساق 212املتحدة، حيث بلغ عددهم )

املحادثة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين درجات 

درسوا املساق بالتعليم املتمازج والطلبة الذين درسوا الطلبة الذين 

 .املساق بالطريقة االعتيادية

[ فقد هدفت إلى استقصاء أثر استخدام 18أما دراسة املعايطة ]      

التعليم والتعلم املدمج القائم على برنامج كورت في تنمية مهارات االتصال 

الباحثة بتصميم اللغوي لدى طلبة الجامعات األردنية, حيث قامت 

برنامج تعليمي يعتمد على أسس التعليم والتعلم املدمج القائم على برنامج 

كورت, وقد استخدمن املنهج شبه التجريبي وذلك على عينة تكونت من 

 وطالبة وزعوا على مجموعتي الدراسة التجريبية التي تعلمت 79)
ً
( طالبا

طريقة التقليدية, بحيث بطريقة التعلم املدمج, والضابطة التي تعلمت بال

 وطالبة, بينما بلغ 41بلغ عدد املتعلمين في املجموعة التجريبية )
ً
( طالبا

 وطالبة, وقد أثبتت نتائج 38عدد املتعلمين في املجموعة الضابطة )
ً
( طالبا

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة 

واملؤجل ملهارات االتصال الضابطة والتجريبية في التحصيل املباشر 

 .اللغوي لصالح املجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام التعلم املدمج

في  [ دراسة هدفت إلى تقص ي أثر التعليم املتمازج19وأجرى ماجور ]       

تحصيل طلبة املرحلة املتوسطة في مادة الرياضيات في منطقة تورنتو في 

 ممن يستخدمون التعليم 56كندا، حيث طبقت الدراسة على )
ً
( معلما

املتمازج في تدريسهم ملادة الرياضيات، وأظهرت النتائج وجود فروق بين 

 .درجات الطلبة تعزى إلى طريقة التدريس من خالل التعليم املتمازج

 :عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة

 اعتمدت      
ً
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونها جميعا

املنهج شبه التجريبي، كما تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات 

بقت على مراحل التعليم العالي, ما عدا دراسة والتي 
ُ
السابقة في كونها ط

بقت على مراحل
ُ
[ و الكساب 8[ والشمري ]15التعليم العام قطوس ] ط

واختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات  Maguire [19] [ و17]

السابقة والتي كانت عينتها تشمل الذكور واإلناث بينما تشمل هذه 

 .الدراسة على اإلناث فقط

 كما تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في محاولة التعرف على

فاعلية التعلم املدمج مقارنة بالتعليم التقليدي، حيث هدفت هذه 

الدراسات إلى معرفة أثر التعلم اإللكتروني والتعلم املدمج في التحصيل، 

[ والتي هدفت إلى معرفة أثر التعلم 16] ودراسة عبد العاطي والسيد

اإللكتروني والتعلم املدمج مقارنة بالطريقة التقليدية، بينما هدفت 

لدراسة الحالية إلى التعرف على أثر التعلم املدمج على التحصيل. كما ا

تتفق الدراسة الحالية مع دراسات السابقة في استخدام املنهج شبه 

التجريبي. وكشفت نتائج الدراسات السابقة عن أهمية التعلم املدمج في 

 تحسين مخرجات العملية التعليمية، والتغلب على مشكلة األعداد الكبيرة

من املتعلمين الراغبين في مواكبة التطور املعرفي في العالم، باإلضافة الى 

تنوع طرق الدمج املستخدمة في الدراسات السابقة، واختلفت حسب 

 .املقرر املراد تعليمه، والفئة التي يتم تدريسها، ورغبة املعلم وقدراته

 جراءاتال و . الطريقة 4

 منهج الدراسةأ. 

 لطبيعة هذه الدراسة استخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي 
ً
 نظرا

 .ممزوجا باملنهج الوصفي للحصول على أفضل تطبيق لهذه الدراسة

حيث اسُتخدم املنهج شبه التجريبي لدراسة أثر املتغير املستقل )التعلم    

ل املدمج( واملتمثل في الجمع بين التعلم االلكتروني الغير متزامن من خال

نظام إدارة التعلم البالكبورد والطريقة التقليدية، على املتغير التابع 

املتمثل في التحصيل املعرفي لطالبات مقرر تقنيات التعليم واالتصال 

 .بكلية التربية في جامعة امللك سعود

وفي هذا املنهج قسمت العينة إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية تدرس      

م املدمج، ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة باستخدام طريقة التعل

التقليدية. وتم في هذا املنهج املقارنة بين املجموعتين التجريبية والضابطة 

في متوسط تحصيلهم في االختبار التحصيلي القبلي، حتى يتم التأكد من 

تكافؤ املجموعتين، ومن ثم البدء في التجربة، ثم املقارنة بينهم في متوسط 
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 (:1كما هو موضح في الجدول )الختبار التحصيلي البعدي. ولقد كان التصميم التجريبي تحصيلهم في ا

 1جدول 

 التصميم التجريبي للدراسة

 االختبار البعدي )التحصيل( العامل التجريبي االختبار القبلي )التحصيل( املجموعة

 1خ ب  x 1خ ق  التجريبية

 1خ ب   1ق  خ الضابطة

 :إن حيث

 التعليم تقنيات مقرر  في وحدتين في القبلي التحصيلي االختبار:  1 ق خ

 .واالتصال

 التعليم تقنيات مقرر  من وحدتين في البعدي التحصيلي االختبار: 1 ب خ

 .واالتصال

x  التعلم إدارة نظام باستخدام املدمج التعلم وهو املستقل املتغير 

 .البالكبورد

 الطالبات توجهات على للتعرف التحليلي الوصفي املنهج اسُتخدم كما    

 تقنيات مقرر  من وحدتين دراسة عند املدمج التعلم طريقة تطبيق في

 الحلول  بعض ومعرفة تواجههن، التي والصعوبات واالتصال التعليم

 املجموعة على طبق والذي الصعوبات، تلك على للتغلب املقترحة

 .طالبة( 24) عددهن والبالغ التجريبية

 :الدراسة مجتمع

 في املسجالت التربية كلية طالبات جميع من الدراسة مجتمع تكّون      

 والبالغ سعود، امللك بجامعة واالتصال التعليم تقنيات( وسل 241) مقرر 

 للعام التخصصات حسب شعبة( 16) على موزعات طالبة( 459) عددهن

 .الثاني الدراس ي للفصل هـ1432 -1431 الدراس ي

 والذي للدراسة التحليلي الوصفي املنهج في الدراسة مجتمع أما    

 التي والصعوبات املدمج التعلم نحو الطالبات توجهات للتعرف استخدم

 من وحدتين دراستهن عند واالتصال التعليم تقنيات مقرر  طالبات تواجه

 مقرر  طالبات من يتكون  فأنه الصعوبات لهذه املقترحة والحلول  املقرر 

( 24) عددهن والبالغ( التجريبية املجموعة) واالتصال التعليم تقنيات

 بتطبيق قمن إنهن حيث هـ،1432 -1431 الدراس ي العام في وذلك طالبة،

 .املدمج التعلم

 :الدراسة عينة

 بطريقة املقرر  يدرسون  الذين األطفال رياض قسم من شعبتن اختيار تم

 إحدى تعيين وتم الدراس ي، الباحثة جدول  مع يتوافق كي قصديه

  الشعبتين
ً
 تجريبية، كمجموعة واألخرى  ضابطة كمجموعة عشوائيا

 .القرعة باستخدام

 2 جدول 

 وسل 241 واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  والضابطة التجريبية الدراسة عينتي توزيع

 املجموع الكلي املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية 

 48 24 24 عدد أفراد العينة

 :الدراسة أدوات

 :األولى األداة

 وشبكة اآللي الحاسب استخدام على الطالبات قدرة على للتعرف استبانة

 .التجريبية املجموعة أفراد تكافؤ من للتأكد ولذلك االنترنت

 ( 19) على االستبانة وتشتمل 
ً
 فيها وتتوفر محكمة استبانة وهي سؤاال

 دراسته في استخدمها الزهراني تصميم من وهي والثبات الصدق معايير

 الدراس ي التحصيل على العنكبوتية الشبكة صفحات استخدام أثر)

 ].20] (بالرياض املعلمين بكلية التعليم تقنيات مقرر  لطالب

 :الثانية األداة

 :املعرفي التحصيل اختبار

 التعليم تقنيات مقرر  من وحدتين في تحصيلي اختبار إعداد تم       

 هذه في تناولها تم التي للمعارف الطالبات تحصيل لقياس واالتصال

 مفردات( 20) منها مفردة،( 30) من التحصيلي االختبار وتكون  الوحدتين،

 وتم متعدد، من االختيار ألسئلة مفردات( 10)و والخطأ، الصواب ألسئلة

 الدرجات مجموع يكون  بحيث صحيحة إجابة لكل واحدة درجة تحديد

 .درجة( 30)

 وذلك املعرفي، املجال في الطالبات تحصيل قياس إلى االختبار هذا ويهدف

 والتعرف االختبار، درجات متوسطات في الدراسة مجموعتي بين للمقارنة

 للمتغير تعزى  قد بينها، فيما إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى على

 (.املدمج التعلم أسلوب) املستقل

 :الثالثة األداة

 املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات توجهات على للتعرف استبانة

 والحلول  املدمج التعلم تطبيق عند الطالبات تواجه التي والصعوبات

 :الصعوبات تلك على للتغلب املقترحة

  االستبانة هذه إعداد تم     
ً
 على التعرف في املتمثل الدراسة لهدف تحقيقا

 التعلم استخدام نحو االتصال التعليم تقنيات مقرر  الطالبات توجهات

 املقترحة الحلول  على والتعرف الطالبات تواجه التي والصعوبات املدمج

 بقسم كمعيدة الباحثة خبرة خالل من وذلك. الصعوبات تلك على للتغلب

 التدريس هيئة أعضاء من االختصاص ذوات واستشارة التعليم، تقنيات

 .بالقسم

 نحو التوجهات األول  القسم تضمن: أقسام ثالثة من االستبانة وتكونت     

 الثاني القسم أما عبارة،( 27) من تكونت وقد املدمج، التعلم استخدام

 وقد املدمج، التعلم تطبيق في طالبات تواجه التي بالصعوبات فتعلق

 للتغلب املقترحة الحلول  الثالث القسم وتضمن عبارة،( 18) من تكونت

 .عبارات( 9) من تكونت وقد املدمج، التعلم تطبيق صعوبات على
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 :الدراسة إجراءات

( وسل 241) مقرر  تدرس التي األقسام من عشوائية عينة اختيار تم     

 العام من الثاني الدراس ي الفصل خالل واالتصال التعليم تقنيات

 التربية – األطفال رياض – الخاصة التربية) وهي هـ1432-1431 الدراس ي

 قسم على القرعة وقعت وقد( تربوي  حاسب -اإلسالمية الثقافة – الفنية

 .األطفال رياض

 في اختياره تم الذي األقسام ألحد قصدي بشكل شعبتين اختيار تم

 .الدراس ي الباحثة جدول  مع يتعارض لكيال العشوائية، العينة

  تعيين تم
ً
 بطريقة الضابطة واملجموعة التجريبية املجموعة من كال

 .عشوائية

 :خالل من الخارجية املتغيرات ضبط من التأكد تم

 املجموعة أفراد تكافؤ من للتأكد استبانة باستخدام الباحثة قامت

 .االنترنت وشبكة الحاسب استخدام مهارات في التجريبية

 يتم حتى الباحثة، قبل من والتجريبية الضابطة املجموعتين تدريس تم

 .والتقويم التعليم في التدريس هيئة عضو وطريقة أسلوب متغير ضبط

 بدء قبل القبلي التحصيلي االختبار تطبيق تم: القبلي االختبار إجراء

 ضابطة، مجموعة إلى توزيعهن بعد العينة أفراد تكافؤ من للتأكد التجربة

 ساعة القبلي التحصيلي االختبار زمن واستغرق  تجريبية ومجموعة

 .واحدة

 اكتمال بعد: والتجريبية الضابطة املجموعة تدريس في البدء        

 املجموعة درست حيث التجربة، تطبيق بدأ والتجهيزات االستعدادات

 درست فقد التجريبية املجموعة أما, التقليدية بالطريقة الضابطة

 بالطريقة التقليدية الطريقة يدمج الذي املدمج التعلم طريقة باستخدام

 تقليدي بشكل املحاضرات من% 40 نسبة تقديم تم حيث االلكترونية

 التعلم إدارة نظام باستخدام متزامن غير الكتروني بشكل% 60و

 الطالبات فيها درست أسابيع خمسة التجربة دامت وقد, البالكبورد

 الوسائل ووحدة التعليمي االتصال وحدة وهي كاملتين دراسيتين وحدتين

 .التعليمية

 للتجربة املقررة الوحدتين دراسة من االنتهاء بعد: البعدي االختبار إجراء 

 االختبار زمن استغرق  وقد البعدي، التحصيلي االختبار تطبيق تم

 .ساعة البعدي التحصيلي

 درجات متوسطات بين واملقارنة اإلحصائية املعالجة بإجراء الباحثة قامت

 .املجموعتين في الطالبات تحصيل

 من االنتهاء بعد التجريبية املجموعة على استبانة بتوزيع الباحثة قامت

 التعلم استخدام نحو الطالبات توجهات ملعرفة التحصيلي االختبار

 على للتغلب املقترحة والحلول  واجهتهن التي والصعوبات املدمج

 .الصعوبات

 .االستبانة اإلحصائية املعالجة بإجراء الباحثة قامت

 :الدراسة نتائج لتحليل اإلحصائية األساليب

 تم فقد تجميعها، تم التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق       

 الحزم باستخدام املناسبة اإلحصائية األساليب من العديد استخدام

 Statistical Package for Social Sciences االجتماعية للعلوم اإلحصائية

  لها يرمز والتي
ً
 األساليب استخدام تم حيث (SPSS) بالرمز اختصارا

  :التالية اإلحصائية

 املحاور  تجاه أفرادها استجابات لتحديد املئوية، والنسب التكرارات

 .الدراسة أداة تتضمنها التي الرئيسة

 .الحسابي املتوسط

 .املعياري  االنحراف استخدام تم

 .الدراسة أداة ثبات من للتحقق كرونباخ ألفا معامل

 .الدراسة أدارة ثبات من للتحقق النصفية التجزئة معامل

 متوسطات بين الفروق داللة إليجاد املترابطة للعينات T-TEST اختبار

 .القبلي واالختبار البعدي االختبار في املترابطة املجموعات

 متوسطات بين الفروق داللة إليجاد املستقلة للعينات T-TEST اختبار

 .التجريبية واملجموعة الضابطة املجموعة

 .املجموعات بين الفروق داللة إليجاد Chi-Square اختبار

 ومناقشتها نتائجال. 5

 ضوء في إليها التوصل تم التي الدراسة لنتائج تفصيلي عرض يلي وفيما

  :النتائج تفسير مع وأهدافها الدراسة، أسئلة

 :الفروض خالل من األول  السؤال على اإلجابة: أوال

 :األول  الفرض نتائج

 لطالبات( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 وطالبات( املدمج التعلم بنمط ستدرس التي) التجريبية املجموعة

 مهارات في( التقليدية بالطريقة ستدرس التي) الضابطة املجموعة

 .اآللي الحاسب

 :باملنزل  آلي حاسب جهاز امتالك -1

 8 جدول 

 باملنزل  آلي حاسب جهاز  امتالك حول  التجريبية واملجموعة الضابطة املجوعة من كل بين الفرق 

 املجموع املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية امتالك حاسب آلي باملنزل 

 48 24 24 تكرارات نعم

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 48 24 24 تكرارات املجموع

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 نحو العينة آلراء العامة النسب أن( 8) رقم الجدول  بيانات من يتضح      

 الضابطة املجموعة من كل بين فوارق  تظهر لم باملنزل  آلي حاسب امتالك

  أفراد من كل أن النتائج بين حيث التجريبية واملجموعة

 (.%100) بنسبة باملنزل  آلي حاسب يمتلكون  الدراسة

 :املنزل  داخل الحاسب استخدام -2
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 9 جدول 

 جهاز املنزل  داخل الحاسب استخدام حول  التجريبية واملجموعة الضابطة املجوعة من كل بين الفرق 

 املجموع املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية استخدام الحاسب داخل املنزل 

 47 24 23 تكرارات نعم

% 95.8% 100.0% 97.9% 

 1 0 1 تكرارات ال

% 4.2% .0% 2.1% 

 48 24 24 تكرارات املجموع

% 100.0% 100.0% 100.0% 

  0.312=  الداللة مستوى         1.021=  كاي مربع قيمة

  48=  ن

 املجموعة بين فروق وجود عدم( 9) رقم الجدول  بيانات من يتضح     

 املنزل  داخل اآللي الحاسب استخدام حول  التجريبية واملجموعة الضابطة

 أفراد من باملنزل  اآللي الحاسب يستخدمون  الذين نسبة أن حيث

 املجموعة أفراد جميع أن حين في ،%(95.8) التجريبية املجموعة

 (.%100) بنسبة املنزل  داخل اآللي الحاسب يستخدمون  الضابطة

 :املنزل  خارج اآللي الحاسب استخدام

 10 جدول 

 املنزل  خارج آلي حاسب جهاز  امتالك حول  التجريبية واملجموعة الضابطة املجوعة من كل بين الفرق 

 املجموع املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية استخدام الحاسب خارج املنزل 

 20 11 9 تكرارات نعم

% 37.5% 45.8% 41.7% 

 28 13 15 تكرارات ال

% 62.5% 54.2% 58.3% 

 48 24 24 تكرارات املجموع

% 100.0% 100.0% 100.0% 

  0.558=  الداللة مستوى  0.343=  كاي مربع قيمة

  48=  ن

 املجموعة بين فروق وجود عدم( 10) رقم الجدول  بيانات من يتضح     

 املنزل  خارج اآللي الحاسب استخدام حول  التجريبية واملجموعة الضابطة

 أفراد من باملنزل  اآللي الحاسب يستخدمون  الذين نسبة أن حيث

 يستخدمونه ال الذين ونسبة ،%(37.5) بلغت التجريبية املجموعة

 ال الضابطة املجموعة أفراد من%( 54.2) أن حين في ،%(62.5)

 يستخدمونه%( 45.8) مقابل املنزل، خارج اآللي الحاسب يستخدمون 

 .املنزل  خارج

 :اآللي الحاسب استخدام معدل -4

 11 جدول 

 اآللي الحاسب استخدام معدل حول  التجريبية واملجموعة الضابطة املجوعة من كل بين الفرق 

 املجموع املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية معدل استخدام الحاسب اآللي

 
ً
 يوميا

 

 22 11 11 تكرارات

% 45.8% 45.8% 45.8% 

 يوم في األسبوع

 

 7 4 3 تكرارات

% 12.5% 16.7% 14.6% 

 يومان إلى ثالثة

 

 15 7 8 تكرارات

% 33.3% 29.2% 31.3% 

 يوم في الشهر

 

 4 2 2 تكرارات

% 8.3% 8.3% 8.3% 

 48 24 24 تكرارات املجموع

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 0.976=  الداللة مستوى  0.210=  كاي مربع قيمة

  48=  ن  

 املجموعة بين فروق وجود عدم( 11) رقم الجدول  بيانات من يتضح     

 حيث اآللي الحاسب استخدام معدل في التجريبية واملجموعة الضابطة

 يستخدمون  الدراسة أفراد من األعلى النسبة أن النتائج من يتضح

 األعلى، النسبة وهم%( 45.8) نسبتهم وتبلغ يومي بشكل اآللي الحاسب

 ثالثة أو يومان كل الحاسب يستخدمون  الدراسة أفراد من%( 31.3) يليهم

 الحاسب يستخدمون  الدراسة أفراد من%( 14.6) هناك أن حين في أيام،

 الذين الدراسة ألفراد األقل النسبة كانت بينما األسبوع، في واحد يوم اآللي

 (.%8.3) نسبتهم وبلغت الشهر في واحد يوم اآللي الحاسب يستخدمون 

 :اآللي الحاسب استخدام وقت معدل -5
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 12 جدول 

 اآللي الحاسب استخدام وقت معدل حول  التجريبية واملجموعة الضابطة املجوعة من كل بين الفرق 

 املجموع املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية معدل وقت استخدام الحاسب اآللي

 أقل من ساعة

 

 6 4 2 تكرارات

% 9.5% 17.4% 13.6% 

 ساعة إلى أقل من ساعتين

 

 17 8 9 تكرارات

% 42.9% 34.8% 38.6% 

 14 8 6 تكرارات ساعتين إلى أقل من أربع ساعات

% 28.6% 34.8% 31.8% 

 7 3 4 تكرارات أربع ساعات فأكثر

% 19.0% 13.0% 15.9% 

 44 23 21 تكرارات املجموع

% 100.0% 100.0% 100.0% 

  0.785=  الداللة مستوى  1.065=  كاي مربع قيمة

  44=  ن

 املجموعة بين فروق وجود عدم( 12) رقم الجدول  بيانات من يتضح     

 اآللي الحاسب استخدام وقت معدل في التجريبية واملجموعة الضابطة

 يستخدمون  الدراسة أفراد من األعلى النسبة أن النتائج من يتضح حيث

 نسبتهم وتبلغ ساعتين من أقل إلى ساعة من تتراوح ملدة اآللي الحاسب

 معدل الدراسة أفراد من%( 31.8) يليهم األعلى، النسبة وهم%( 38.6)

 حين في ساعات، أربع من أقل إلى ساعتين من يتراوح للحاسب استخدام

 أربع للحاسب استخدامهم معدل الدراسة أفراد من%( 15.9) هناك أن

 يمثل الذين الدراسة ألفراد األقل النسبة كانت بينما فأكثر، ساعات

 (.%13.6) نسبتهم وبلغت ساعة من أقل للحاسب استخدامهم معدل

 :"االنترنت" العاملية الشبكة استخدام -6

 13 جدول 

 "االنترنت" العاملية الشبكة استخدام حول  التجريبية واملجموعة الضابطة املجوعة من كل بين الفرق 

 املجموع املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية استخدام الشبكة العاملية "االنترنت"

 47 24 23 تكرارات نعم

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 47 24 23 تكرارات املجموع

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 من الدراسة أفراد جميع أن( 13) رقم الجدول  بيانات من يتضح     

  االنترنت العاملية الشبكة يستخدمن والتجريبية الضابطة املجموعتين

 .الدراسة أفراد إجمالي من%( 100) بلغت بنسبة

 :االنترنت استخدام معدل -7

 14 جدول 

 االنترنت استخدام معدل حول  التجريبية واملجموعة الضابطة املجوعة من كل بين الفرق 

 املجموع املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية معدل استخدام االنترنت

 15 6 9 تكرارات استخدمها مرة واحدة في اليوم

% 39.1% 25.0% 31.9% 

 24 13 11 تكرارات أستخدمها عدة مرات في اليوم

% 47.8% 54.2% 51.1% 

 8 5 3 تكرارات أستخدمها مرة واحدة في األسبوع

% 13.0% 20.8% 17.0% 

 47 24 23 تكرارات املجموع

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 0.536=  الداللة مستوى  1.246=  كاي مربع قيمة

  47=  ن 

 املجموعة بين فروق وجود عدم( 14) رقم الجدول  بيانات من يتضح     

 يتضح حيث االنترنت استخدام معدل في التجريبية واملجموعة الضابطة

 عدة االنترنت يستخدمون  الدراسة أفراد من األعلى النسبة أن النتائج من

 أفراد من%( 31.9) يليهم ،%(51.1) نسبتهم وتبلغ الواحد اليوم في مرات

 هناك أن حين في اليوم، في واحدة مرة االنترنت يستخدمون  الدراسة

 .األسبوع في واحدة مرة االنترنت يستخدمون  الدراسة أفراد من%( 17.0)

 :االنترنت فيه يستخدم الذي الوقت معدل -8
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 15 جدول 

 االنترنت فيه يستخدم الذي الوقت معدل حول  التجريبية واملجموعة الضابطة املجوعة من كل بين الفرق 

 املجموع املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية معدل الوقت الذي يستخدم فيه االنترنت

 أقل من ساعة

 

 11 8 3 تكرارات

% 13.6% 33.3% 23.9% 

 ساعة إلى أقل من ساعتين

 

 18 7 11 تكرارات

% 50.0% 29.2% 39.1% 

 10 6 4 تكرارات ساعتين إلى أقل من أربع ساعات

% 18.2% 25.0% 21.7% 

 7 3 4 تكرارات أربع ساعات فأكثر

% 18.2% 12.5% 15.2% 

 46 24 22 تكرارات املجموع

% 100.0% 100.0% 100.0% 

  0.305=  الداللة مستوى  3.624=  كاي مربع قيمة

  46=  ن

 املجموعة بين فروق وجود عدم( 15) رقم الجدول  بيانات من يتضح     

 يتضح حيث االنترنت استخدام معدل في التجريبية واملجموعة الضابطة

 استخدامهن معدل الدراسة أفراد من األعلى النسبة أن النتائج من

 يليهم ،%(39.1) نسبتهم وتبلغ ساعتين من أقل إلى ساعة من لألنترنت

 ساعة، من أقل لألنترنت استخدامهن معدل الدراسة أفراد من%( 23.9)

 لألنترنت استخدامهن معدل الدراسة أفراد من%( 21.7) هناك أن حين في

 معدل يمثل%( 15.2) وهناك ساعات، أربع من أقل إلى ساعتين من يتراوح

 .فأكثر ساعات أربع لألنترنت استخدامهن

 :إلكتروني بريد امتالك -9

 16 جدول 

 إلكتروني بريد امتالك حول  التجريبية واملجموعة الضابطة املجوعة من كل بين الفرق 

 املجموع املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية امتالك بريد إلكتروني

 نعم

 

 44 22 22 تكرارات

% 91.7% 95.7% 93.6% 

 ال

 

 3 1 2 تكرارات

% 8.3% 4.3% 6.4% 

 47 23 24 تكرارات املجموع

% 100.0% 100.0% 100.0% 

  0.576=  الداللة مستوى  0.312=  كاي مربع قيمة

  47=  ن

 املجموعة بين فروق وجود عدم( 16) رقم الجدول  بيانات من يتضح      

 النتائج وتظهر إلكتروني بريد امتالك حول  التجريبية واملجموعة الضابطة

 بنسبة إلكتروني بريد يمتلكن املجموعتين يمن الدراسة أفراد أغلب أن

 البريد يستخدمن ال الالتي الدراسة أفراد نسبة بلغت املقابل في ،%(93.6)

 (.%6.4) االلكتروني

 كل بين فروق وجود عدم أنه السابقة النتائج من الباحثة وتستخلص      

 بشكل خبراتهم مستوى  نحو التجريبية واملجموعة الضابطة املجموعة من

 ال وبالتالي االنترنت، العاملية والشبكة اآللي الحاسب استخدام نحو عام

 باستخدام املدمج التعلم تطبيق على خارجية تأثيرات أي الباحثة ترى 

 .التعلم إدارة نظام

 :الثاني الفرض نتائج

 متوسط بين( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال       

( املدمج التعلم بنمط ستدرس التي) التجريبية املجموعة الطالبات درجات

 بالطريقة ستدرس التي) الضابطة املجموعة الطالبات درجات متوسط

 .التحصيلي املعرفي القبلي االختبار في( التقليدية

 طالبات درجات متوسط بين السابقة الفرضية صحة من للتحقق

( املدمج التعلم نمط باستخدام ستدرس التي) التجريبية املجموعة

 بالطريقة ستدرس التي) الضابطة املجموعة طالبات درجات ومتوسط

 الباحث استخدمت القبلي االختبار في التحصيلي االختبار في( التقليدية

 إجابات بين الفروق داللة لتوضيح املستقلة للعينات  "t- test"اختبار

 :الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت الدراسة عينة أفراد

 17 جدول 

 القبلي االختبار  في التجريبية واملجموعة الضابطة املجموعة في الطالبات درجات متوسط بين مقارنة يوضح

 مستوى الداللة قيمة ت درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 0.440 1.013 46 2.73 17.83 24 املجموعة الضابطة

 4.23 16.79 24 املجموعة التجريبية
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 بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم أعاله الجدول  بيانات من يتضح   

 باستخدام ستدرس التي) التجريبية املجموعة طالبات درجات متوسط

 التي) الضابطة املجموعة طالبات درجات ومتوسط( املدمج التعلم نمط

 .القبلي االختبار في التحصيلي االختبار في( التقليدية بالطريقة ستدرس

 :الثالث الفرض نتائج

 متوسط بين( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 ( التقليدية بالطريقة ستدرس التي) الضابطة املجموعة طالبات درجات

 .التحصيلي البعدي االختبار في الدرجات ومتوسط القبلي االختبار في

 والبعدي القبلي القياسيين نتائج بين السابقة الفرضية صحة من للتحقق

 استخدمت الضابطة املجموعة أفراد لدى الطالبات درجات متوسط في

 بين الفروق داللة لتوضيح املترابطة للعينات "t- test"اختبار الباحث

 :الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت الدراسة عينة أفراد إجابات

 18 جدول 

 الضابطة املجموعة لدى الطالبات درجات متوسط في البعدي واالختبار  القبلي االختبار  درجات بين مقارنة يوضح

 مستوى الداللة قيمة ت معامل االرتباط االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 0.001 4.581 0.651 2.73 17.83 24 االختبار القبلي املجموعة الضابطة

 3.54 20.38 24 املجموعة الضابطة االختبار البعدي

 بين إحصائيا دالة فروق وجود أعاله الجدول  بيانات من يتضح     

 القبلي االختبار في الضابطة املجموعة في الطالبات درجات متوسط

 يوضح مما البعدي االختبار لصالح البعدي االختبار في درجاتهم ومتوسط

 االختبار في الضابطة املجموعة طالبات لدى التحصيل مستوى  ارتفاع

 (.%20.38) لهم الحسابي املتوسط بلغ حيث البعدي التحصيلي

 :الرابع الفرض نتائج

  بين( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال      

 التعلم بنمط ستدرس التي) التجريبية املجموعة طالبات درجات متوسط

 البعدي االختبار في الدرجات ومتوسط القبلي االختبار في( املدمج

 .التحصيلي

 والبعدي القبلي القياسيين نتائج بين السابقة الفرضية صحة من للتحقق

 استخدمت التجريبية املجموعة أفراد لدى الطالبات درجات متوسط في

 بين الفروق داللة لتوضيح املترابطة للعينات "t- test" اختبار الباحث

 :الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت الدراسة عينة أفراد إجابات

 19 جدول 

 التجريبية املجموعة طالبات درجات متوسط في البعدي واالختبار  القبلي االختبار  درجات بين مقارنة يوضح

 مستوى الداللة قيمة ت معامل االرتباط االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 0.049 4.553 0.405 4.23 16.79 24 االختبار القبلي املجموعة التجريبية

 3.15 20.63 24 املجموعة التجريبية االختبار البعدي

 بين إحصائيا دالة فروق وجود أعاله الجدول  بيانات من يتضح      

 القبلي االختبار في التجريبية املجموعة في الطالبات درجات متوسط

 يوضح مما البعدي االختبار لصالح البعدي االختبار في درجاتهم ومتوسط

 التعلم بنمط درسن الالتي الطالبات لدى التحصيل مستوى  ارتفاع

 .املدمج

 :الخامس الفرض نتائج

 متوسط بين( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال     

( املدمج التعلم بنمط ستدرس التي) التجريبية املجموعة طالبات درجات

 بالطريقة ستدرس التي) الضابطة املجموعة طالبات درجات ومتوسط

 .البعدي املعرفي التحصيلي االختبار في( التقليدية

 طالبات درجات متوسط بين السابقة الفرضية صحة من للتحقق

( املدمج التعلم نمط باستخدام ستدرس التي) التجريبية املجموعة

 بالطريقة ستدرس التي) الضابطة املجموعة طالبات درجات ومتوسط

 الباحث استخدمت البعدي االختبار في التحصيلي االختبار في( التقليدية

 إجابات بين الفروق داللة لتوضيح املستقلة للعينات  "t- test"اختبار

 :الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت الدراسة عينة أفراد

 20 جدول 

 البعدي االختبار  في التجريبية واملجموعة الضابطة املجموعة في الطالبات درجات متوسط بين مقارنة يوضح

 مستوى الداللة قيمة ت درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 0.560 0.259 46 3.54 20.38 24 املجموعة الضابطة

 3.15 20.63 24 املجموعة التجريبية

 بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم أعاله الجدول  بيانات من يتضح     

 باستخدام ستدرس التي) التجريبية املجموعة طالبات درجات متوسط

 التي) الضابطة املجموعة طالبات درجات ومتوسط( املدمج التعلم نمط

  في التحصيلي االختبار في( التقليدية بالطريقة ستدرس

 .البعدي االختبار

 

 

 :الثاني السؤال

 تقنيات مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات توجهات ما

 واالتصال؟ التعليم

  مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات توجهات على للتعرف

 تم, سعود امللك بجامعة العليا بالدراسات والتعليم االتصال تقنيات

 واالنحرافات الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب

 الطالبات توجهات عبارات على الدراسة أفراد الستجابات والرتب املعيارية
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 :التالية الجداول  يوضحها كما النتائج وجاءت املدمج التعلم استخدام نحو

 21 جدول 

  مرتبة واالتصال التعليم تقنيات مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو  الطالبات توجهات محور  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 متوسطات حسب تنازليا

افقة  املو

افقة العبارة م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

افقة  مو

 بشدة

افقة غير  مو

 متأكدة

غير 

افقة  مو

غير 

افقة  مو

 بشدة

تطبيقات التعلم املدمج غيرت التعليم نحو  1

 األفضل.

 3.44 5 3 3 4 1 ت

 

1.36 

 

14 

 % 6.3 25.0 18.8 18.8 31.3 

في التعلم املدمج جيدة  ةنوعية التعلم املقدم 2

 جدا.

 3.53 3 6 3 2 1 ت

 

1.19 

 

12 

 % 6.3 12.5 18.8 37.5 18.8 

أشعر باملتعة عند دراسة املقرر بطريقة التعلم  3

 املدمج.

 3.40 3 4 5 2 1 ت

 

1.18 

 

17 

 % 6.3 12.5 31.3 25.0 18.8 

تطبيقات التعلم املدمج ال تعزل اإلنسان عن  4

 محيطه االجتماعي.

 3.87 5 5 3 2 0 ت

 

1.06 

 

2 

 % 0.0 12.5 18.8 31.3 31.3 

تطبيقات التعلم املدمج تشكل تحديا كبيرا  5

 للمتعلمين.

 3.64 3 5 4 2 0 ت

 

1.01 

 

8 

 % 0.0 12.5 25.0 31.3 18.8 

الدراسة من خالل التعلم املدمج أمر مريح أرى أن  6

 بالنسبة لي.

 3.69 4 7 1 4 0 ت

 

1.14 

 

5 

 % 0.0 25.0 6.3 43.8 25.0 

لتطبيقات التعلم املدمج دور مهم في دعم عملية  7

 التعلم.

 3.67 5 4 2 4 0 ت

 

1.23 

 

7 

 % 0.0 25.0 12.5 25.0 31.3 

الزمالء بواسطة أشعر باالرتياح عند التواصل مع  8

 نظام إدارة التعلم.

 3.21 2 5 2 4 1 ت

 

1.25 

 

22 

 % 6.3 25.0 12.5 31.3 12.5 

الدمج بين التعلم االلكتروني و التقليدي في املقرر  9

 يوفر الوقت والجهد علي.

 4.19 8 4 3 1  ت

 

.98 

 

1 

 %  6.3 18.8 25.0 50.0 

 2.69 2 3 1 8 2 ت للوقت.أرى أن التعلم املدمج مضيعة  10

 

1.30 

 

27 

 % 12.5 50.0 6.3 18.8 12.5 

 3.36 5 1 4 2 2 ت أفضل الدراسة بطريقة التعلم املدمج. 11

 

1.50 

 

19 

 % 12.5 12.5 25.0 6.3 31.3 

ال أشعر أن تطبيق التعلم املدمج لبى حب  12

 االستطالع لدي.

 3.00 2 4 2 6 1 ت

 

1.25 

 

24 

 % 6.3 37.5 12.5 25.0 12.5 

لم تضف طريقة التعلم املدمج مهارات جديدة  13

 لدي.

 3.29 5 2 0 6 1 ت

 

1.54 

 

21 

 % 6.3 37.5 0.0 12.5 31.3 

أرى أن التعلم املدمج يزيد من دافعية املتعلمين  14

 للتعلم.

 3.73 6 1 0 6 2 ت

 

1.16 

 

4 

 % 12.5 37.5 0.0 6.3 37.5 

التعلم املدمج ينمى  املقرر الذي يقدم بطريقة 15

 مهارات التفكير العليا لدي.

 3.38 3 4 6 2 1 ت

 

1.15 

 

18 

 % 6.3 12.5 37.5 25.0 18.8 

تقديم املقرر عن طريق التعلم املدمج يقلل من  16

 اعتماد الطالبة على الكتاب.

 3.87 4 7 0 2 2 ت

 

.99 

 

3 

 % 12.5 12.5 0.0 43.8 25.0 

أشعر أن التعلم املدمج يحسن من مهارات التعلم  17

 الذاتي عند الطالبة.

 3.60 4 5 3 2 1 ت

 

1.24 

 

9 

 % 6.3 12.5 18.8 31.3 25.0 

 أرى أن التعلم املدمج يلبي احتياجات الطالبة. 18

 

 3.19 1 7 4 2 2 ت

 

1.17 

 

23 

 % 12.5 12.5 25.0 43.8 6.3 

 التعليمية املقدمة عبر التعلم املدمجالفرص  19

 مميزة.

 3.53 2 6 5 2 0 ت

 

.92 

 

13 

 % 0.0 12.5 31.3 37.5 12.5 

 26 1.34 2.75 2 3 3 5 3 تأشعر بالخجل من التعثر في استخدام التعلم  20



 

91 

    12.5 18.8 18.8 31.3 18.8 % .املدمج

املادة أحس أنني ال أستطيع التركيز في تعلم  21

التعليمة اإللكترونية بسبب انشغالي في التعامل 

 مع الحاسب اآللي للوفاء بمتطلبات التعلم املدمج.

 3.44 5 2 5 3 1 ت

 

1.31 

 

15 

 % 6.3 18.8 31.3 12.5 31.3 

 من التعلم املدمج 22
ً
 2.94 3 3 2 6 2 ت .التعلم التقليدي أبقى أثرا

 

1.39 

 

25 

 % 12.5 37.5 12.5 18.8 18.8 

 3.31 4 3 3 6 0 ت أفضل التعلم املدمج على التعلم االلكتروني. 23

 

1.25 

 

20 

 % 0.0 37.5 18.8 18.8 25.0 

 3.44 4 4 4 3 1 ت أفضل التعلم املدمج على التعلم التقليدي. 24

 

1.26 

 

16 

 % 6.3 18.8 25.0 25.0 25.0 

الفروق الفردية بين أرى أن التعلم املدمج يراعي  25

 املتعلمين.

 3.56 4 6 2 3 1 ت

 

1.26 

 

10 

 % 6.3 18.8 12.5 37.5 25.0 

أرى ضرورة تعميم تجربة التعلم املدمج ملا لها من  26

 مزايا كبيرة في عملية التعليم.

 3.69 5 5 2 4 0 ت

 

1.20 

 

6 

 % 0.0 25.0 12.5 31.3 31.3 

 فاعلية من التعلم التقليدي.التعلم املدمج أكثر  27

 

 11 1.31 3.56 5 4 3 3 1 ت

% 6.3 18.8 18.8 25.0 31.3 

 3.46 املتوسط* العام للبعد

 درجات 5 من املتوسط *

 اتجاهاتهم حول  متفقون  أن يتضح أعاله املوضحة النتائج خالل من      

 بلغ حيث واالتصال التعليم تقنيات مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو

 من الثانية الفئة في يقع متوسط وهو( 5 من 3.46) موافقتهم متوسط

 .موافقة خيار إلى تشير التي الفئة وهي الخماس ي املقياس فئات

 ألفراد املوافقة درجة في تقارب يوجد انه الدراسة نتائج من واتضح    

 في اتجاهاتهم نحو الطالبات الدراسة أفراد موافقة على الدراسة

 .واالتصال التعليم تقنيات مقرر  في املدمج التعليم استخدام

 نحو الدراسة أفراد موافقة على الدراسة مجتمع موافقة مالمح ابرز  ومن

 في تتمثل واالتصال التعليم تقنيات مقرر  في املدمج التعليم استخدام

 ،17 ،5 ،7 ،26 ،6 ،14 ،16 ،4 ،9) رقم البنود على وموافق بشدة، موافق

25، 27، 2، 19، 1، 21، 24، 3، 15، 11، 23، 13، 8، 

 نحو للطالبات التوجهات أهم وتمثلت تنازليا مرتبة( 18،12،22،20،10

 :يلي فيما املدمج التعلم

 في والتقليدي االلكتروني التعلم بين الدمج) وهي( 9) رقم الفقرة احتلت

 تقيس التي الفقرات بين األولى املرتبة.( علي والجهد الوقت يوفر املقرر 

 التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات توجهات

 (.4.19) حسابي بمتوسط واالتصال

 اإلنسان تعزل  ال املدمج التعلم تطبيقات ا) وهي( 4) رقم الفقرة احتلت

 توجهات تقيس التي الفقرات بين الثانية املرتبة.( االجتماعي محيطه عن

 واالتصال التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات

 (.3.87) حسابي بمتوسط

 يقلل املدمج التعلم طريق عن املقرر  تقديم) وهي( 16) رقم الفقرة احتلت

 تقيس التي الفقرات بين الثالثة املرتبة.( الكتاب على الطالبة اعتماد من

 التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات توجهات

 (.3.87) حسابي بمتوسط واالتصال

 دافعية من يزيد املدمج التعلم أن أرى ) وهي( 14) رقم الفقرة احتلت

 توجهات تقيس التي الفقرات بين الرابعة املرتبة.( للتعلم املتعلمين

 واالتصال التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات

 (.3.73) حسابي بمتوسط

 أمر املدمج التعلم خالل من الدراسة أن أرى ) وهي( 6) رقم الفقرة احتلت

 توجهات تقيس التي الفقرات بين الخامسة املرتبة.( لي بالنسبة مريح

 واالتصال التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات

 (.3.69) حسابي بمتوسط

 ملا املدمج التعلم تجربة تعميم ضرورة أرى ) وهي( 26) رقم الفقرة احتلت

 التي الفقرات بين السادسة املرتبة.( التعليم عملية في كبيرة مزايا من لها

 التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات توجهات تقيس

 (.3.69) حسابي بمتوسط واالتصال

 دعم في مهم دور  املدمج التعلم لتطبيقات) وهي( 7) رقم الفقرة احتلت

 الطالبات توجهات تقيس التي الفقرات بين السابعة املرتبة.( التعلم عملية

 حسابي بمتوسط واالتصال التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو

(3.67.) 

 كبيرا تحديا تشكل املدمج التعلم تطبيقات) وهي( 17) رقم الفقرة احتلت

 الطالبات توجهات تقيس التي الفقرات بين الثامنة املرتبة.( للمتعلمين

  واالتصال التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو

 (.3.64) حسابي بمتوسط

 مهارات من يحسن املدمج التعلم أن أشعر) وهي( 25) رقم الفقرة احتلت

 تقيس التي الفقرات بين التاسعة املرتبة.( الطالبة عند الذاتي التعلم

 التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات توجهات

 (.3.60) حسابي بمتوسط واالتصال

 الفردية الفروق يراعي املدمج التعلم أن أرى ) وهي( 27) رقم الفقرة احتلت

 الطالبات توجهات تقيس التي الفقرات بين العاشرة املرتبة.( املتعلمين بين

 حسابي بمتوسط واالتصال التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو

(3.56.) 

 توجهات تقيس التي حول  املطروح التساؤل  على اإلجابة وخالصة     

 يتبين واالتصال، التعليم مقرر  في املدمج التعلم استخدام نحو الطالبات
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، إيجابية جاءت التحليل نتائج أن لنا
ً
 عينة أفراد جميع أن حيث جدا

 التعليم مقرر  في املدمج التعليم استخدام على موافقون  الدراسة

 .السابق بالحور  عرضها تم والتي واالتصال

 :الثالث السؤال

 تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات ما

 واالتصال؟ التعليم

 الطالبات تواجه التي الصعوبات أهم نحو الطالبات توجهات على للتعرف

 حساب تم واالتصال، التعليم تقنيات ملقررات املدمج التعلم تطبيق في

 املعيارية واالنحرافات الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات

 نحو الطالبات توجهات عبارات على الدراسة أفراد الستجابات والرتب

 النتائج وجاءت املدمج التعليم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات

 :التالية الجداول  يوضحها كما

 22 جدول 

  مرتبة املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات محور  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة العبارة م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

افقة  مو

 بشدة

افقة غير  مو

 متأكدة

غير 

افقة  مو

غير 

افقة  مو

 بشدة

 عدم امتالك الطالبة لجهاز حاسب آلي في املنزل. 1

 

 2.94 2 5 3 2 4 ت

 

1.44 

 

18 

 % 25.0 12.5 18.8 31.3 12.5 

 عدم توفر االتصال بشبكة االنترنت في املنزل. 2

 

 3.44 4 5 2 4 1 ت

 

1.31 

 

10 

 % 6.3 25.0 12.5 31.3 25.0 

 االنقطاع املستمر لشبكة االنترنت في املنزل. 3

 

 3.44 3 5 5 2 1 ت

 

1.15 

 

11 

 % 6.3 12.5 31.3 31.3 18.8 

وصول بشبكة ال يتوفر معمل للحاسب اآللي م 4

 االنترنت في الجامعة.

 3.56 4  5 5 2 ت

 

1.26 

 

6 

 % 12.5 31.3 31.3  25.0 

ملهارات الدخول على املواقع في قلة معرفة الطالبة  5

 االنترنت.

 3.88 6 5 3 1 1 ت

 

1.20 

 

2 

 % 6.3 6.3 18.8 31.3 37.5 

قلة معرفة الطالبة ملهارات الدخول على نظام إدارة  6

 التعلم.

 3.81 7 4 1 3 1 ت

 

1.38 

 

3 

 % 6.3 18.8 6.3 25.0 43.8 

إدارة  عدم تقبل الطالبة للدراسة باستخدام نظام 7

 التعلم.

 3.50 4 5 3 3 1 ت

 

1.26 

 

8 

 % 6.3 18.8 18.8 31.3 25.0 

القوائم في نظام إدارة التعلم )البالك بورد( غير  8

 واضحة.

 3.67 4 5 4 1 1 ت

 

1.18 

 

5 

 % 6.3 6.3 25.0 31.3 25.0 

بر نظام إدارة التعلم الشرح املقدم في املحاضرة ع 9

 غير مفهوم.

 3.21 3 3 3 4 1 ت

 

1.31 

 

16 

 % 6.3 25.0 18.8 18.8 18.8 

طريقة مشاركة الطالبة في املنتدى عبر نظام إدارة  10

 التعلم غير واضحة

 3.38 3 5 4 3 1 ت

 

1.20 

 

12 

 % 6.3 18.8 25.0 31.3 18.8 

 3.53 5 2 5 2 1 ت يتطلب استخدام نظام إدارة التعلم مهارات عديدة. 11

 

1.30 

 

7 

 % 6.3 12.5 31.3 12.5 31.3 

 3.50 4 6 1 4 1 ت صعوبة حل الواجبات بواسطة نظام إدارة التعلم. 12

 

1.32 

 

9 

 % 6.3 25.0 6.3 37.5 25.0 

صعوبة إرسال الواجبات باستخدام نظام إدارة  13

 التعلم.

 3.31 4 4 2 5 1 ت

 

1.35 

 

14 

 % 6.3 31.3 12.5 25.0 25.0 

ال أثق بوصول الواجبات في الوقت املحدد لألستاذة  14

 باستخدام نظام إدارة التعلم )بالك بورد(

 4.00 7 6 1  2 ت

 

1.32 

 

1 

 % 12.5  6.3 37.5 43.8 

أفضل تسليم الواجبات الورقية على تسليمها  15

 إلكترونيا.

 3.69 6 5 1 2 2 ت

 

1.45 

 

4 

 % 12.5 12.5 6.3 31.3 37.5 

لم أحصل على التدريب الجيد الستخدام نظام  16

 إدارة التعلم.

 3.38 4 4 4 2 2 ت

 

1.36 

 

13 

 % 12.5 12.5 25.0 25.0 25.0 

ال يوجد دعم فني عند وجود أي مشكله في  17

 استخدام نظام إدارة التعلم.

 3.12 3 3 4 5 1 ت

 

1.26 

 

17 

 % 6.3 31.3 25.0 18.8 18.8 

 15 1.14 3.31 2 6 4 3 1 تأجد التغذية الراجعة املباشرة عند استخدام ال  18
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 12.5 37.5 25.0 18.8 6.3 % نظام إدارة التعلم.

 3.48 املتوسط* العام للبعد

 درجات 5 من املتوسط *

 الصعوبات على موافقون  أن يتضح أعاله املوضحة النتائج خالل من      

 واالتصال التعليم تقنيات مقرر  في املدمج التعلم تطبيق في تواجههم التي

 الفئة في يقع متوسط وهو( 5 من 3.48) موافقتهم متوسط بلغ حيث

 .موافقة خيار إلى تشير التي الفئة وهي الخماس ي املقياس فئات من الثانية

 ألفراد املوافقة درجة في تقارب يوجد انه الدراسة نتائج من واتضح

 في صعوبات وجود على الطالبات الدراسة أفراد موافقة على الدراسة

 .املدمج التعلم تطبيق

 الدراسة أفراد موافقة على الدراسة مجتمع موافقة مالمح ابرز  ومن     

 في تتمثل املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات نحو

 ،12 ،7 ،11 ،4 ،8 ،15 ،6 ،5 ،14) رقم البنود على وموافق بشدة، موافق

 الصعوبات أبرز  وتمثلت تنازليا، مرتبة( 1 ،17 ،9 ،18 ،13 ،16 ،10 ،3 ،2

 :يلي ما في املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي

 املحدد الوقت في الواجبات بوصول  أثق ال) وهي( 15) رقم الفقرة احتلت

 بين األولى املرتبة(( بورد بالك) التعلم إدارة نظام باستخدام لألستاذة

 التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات تقيس التي الفقرات

 (.4.00) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج

 على الدخول  ملهارات الطالبة معرفة قلة) وهي( 5) رقم الفقرة احتلت

 التي الصعوبات تقيس التي الفقرات بين الثانية املرتبة.( االنترنت في املواقع

 واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه

 (.3.88) حسابي بمتوسط

 نظام على الدخول  ملهارات الطالبة معرفة قلة) وهي( 6) رقم الفقرة احتلت

 التي الصعوبات تقيس التي الفقرات بين الثالثة املرتبة.( التعلم إدارة

 واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه

 (.3.81) حسابي بمتوسط

 على الورقية الواجبات تسليم أفضل) وهي( 15) رقم الفقرة احتلت

 الصعوبات تقيس التي الفقرات بين الرابعة املرتبة.( إلكترونيا تسليمها

 التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي

 (.3.69) حسابي بمتوسط واالتصال

( بورد البالك) التعلم إدارة نظام في القوائم) وهي( 8) رقم الفقرة احتلت

 التي الصعوبات تقيس التي الفقرات بين الخامسة املرتبة.( واضحة غير

  تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه

 (.3.67) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم

 موصول  اآللي للحاسب معمل يتوفر ال) وهي( 4) رقم الفقرة احتلت

 تقيس التي الفقرات بين السادسة املرتبة.( الجامعة في االنترنت بشبكة

 تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات

 (.3.56) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم

 مهارات التعلم إدارة نظام استخدام يتطلب) وهي( 11) رقم الفقرة احتلت

 تواجه التي الصعوبات تقيس التي الفقرات بين السابعة املرتبة.( عديدة

 واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات

 (.3.53) حسابي بمتوسط

 نظام باستخدام للدراسة الطالبة تقبل عدم) وهي( 7) رقم الفقرة احتلت

 التي الصعوبات تقيس التي الفقرات بين الثامنة املرتبة.( التعلم إدارة

 واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه

 (.3.50) حسابي بمتوسط

 إدارة نظام بواسطة الواجبات حل صعوبة) وهي( 12) رقم الفقرة احتلت

 تواجه التي الصعوبات تقيس التي الفقرات بين التاسعة املرتبة.( التعلم

 واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات

 (.3.50) حسابي بمتوسط

 في االنترنت بشبكة االتصال توفر عدم) وهي( 2) رقم الفقرة احتلت

 تواجه التي الصعوبات تقيس التي الفقرات بين العاشرة املرتبة.( املنزل 

 واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات

 (.3.44) حسابي بمتوسط

 الصعوبات تقيس التي حول  املطروح التساؤل  على اإلجابة وخالصة     

 التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي

، إيجابية جاءت التحليل نتائج أن لنا يتبين واالتصال،
ً
 أن حيث جدا

 في الصعوبات بعض وجود على موافقون  الدراسة عينة أفراد جميع

 بالحور  عرضها تم والتي واالتصال التعليم مقرر  في املدمج التعلم تطبيق

 .السابق

 :الرابع السؤال

 املدمج؟ التعلم تطبيق صعوبات على للتغلب املقترحة الحلول  ما

 املدمج التعلم تطبيق صعوبات على للتغلب املقترحة الحلول  على للتعرف

, سعود امللك بجامعة العليا بالدراسات والتعليم االتصال تقنيات مقرر  في

 واالنحرافات الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب تم

 الطالبات توجهات عبارات على الدراسة أفراد الستجابات والرتب املعيارية

 وجاءت املدمج التعلم تطبيق صعوبات على للتغلب املقترحة الحلول  نحو

 :التالية الجداول  يوضحها كما النتائج

 23 جدول 

  مرتبة واالتصال التعليم تقنيات مقرر  في املدمج التعلم تطبيق صعوبات على للتغلب املقترحة الحلول  محور  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 حسب تنازليا

افقة متوسطات  املو

افقة العبارة م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

افقة  مو

 بشدة

افقة غير  مو

 متأكدة

غير 

افقة  مو

غير 

افقة  مو

 بشدة

 3 1.15 4.00 6 7 1 1 1 تتدريب الطالبة على استخدام مهارات الحاسب  1
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    37.5 43.8 6.3 6.3 6.3 % .اآللي

 3.81 5 6 3 1 1 ت لبة على االتصال بشبكة االنترنتتدريب الطا 2

 

1.17 

 

8 

 % 6.3 6.3 18.8 37.5 31.3 

م نظام إدارة تدريب الطالبة على استخدا 3

 التعلم )بالك بورد(

 4.00 6 7 1 1 1 ت

 

1.15 

 

4 

 % 6.3 6.3 6.3 43.8 37.5 

توفير معمل للحاسب اآللي موصول بشبكة  4

 ي الجامعة.االنترنت ف

 3.93 5 4 6 . . ت

 

0.88 

 

7 

 % 0.0 0.0 37.5 25.0 31.3 

 4.00 7 4 3 2 . ت ساعة. 24ر الدعم الفني على مدار توفي 5

 

1.10 

 

5 

 % 0.0 12.5 18.8 25.0 43.8 

التعليمية املختلفة في املحاضرة توفير املصادر  6

ك عند التعلم بواسطة نظام إدارة التعلم )بال

 بورد(

 3.94 6 5 3 2 . ت

 

1.06 

 

6 

 % 0.0 12.5 18.8 31.3 37.5 

 تقديم املحاضرات بطريقة ممتعة وجذابة. 7

 

 4.25 7 6 3 . . ت

 

.77 

 

1 

 % 0.0 0.0 18.8 37.5 43.8 

الراجعة املباشرة عن حل تقديم التغذية  8

 بات باستخدام نظام إدارة التعلم.الواج

 4.13 7 6 2 . 1 ت

 

1.09 

 

2 

 % 6.3 0.0 12.5 37.5 43.8 

تقديم مقرر إلزامي خاص بطريقة استخدام  9

نظام إدارة التعلم )بالك بورد( في السنة 

 التحضيرية.

 9 1.28 3.81 6 5 2 2 1 ت

% 6.3 12.5 12.5 31.3 37.5 

 3.98 املتوسط* العام للبعد

 درجات 5 من املتوسط *

 الحلول  حول  متفقون  أن يتضح أعاله املوضحة النتائج خالل من      

 في املدمج التعلم تطبيق في تواجههم التي الصعوبات على للتغلب املقترحة

( 5 من 3.98) موافقتهم متوسط بلغ حيث واالتصال التعليم تقنيات مقرر 

 الفئة وهي الخماس ي املقياس فئات من الثانية الفئة في يقع متوسط وهو

 .موافقة خيار إلى تشير التي

 ألفراد املوافقة درجة في تقارب يوجد انه الدراسة نتائج من واتضح      

 التي املقترحات أهم على الطالبات الدراسة أفراد موافقة على الدراسة

 في املدمج التعلم تطبيق تواجه التي الصعوبات على التغلب على تساعد

 .واالتصال التعليم مقرر 

 نحو الدراسة أفراد موافقة على الدراسة مجتمع موافقة مالمح ابرز  ومن

 التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات على للتغلب مقترحات

 ،5 ،3 ،1 ،8 ،7) رقم البنود على وموافق بشدة، موافق في تتمثل املدمج

 :يلي ما في املقترحات أبرز  وتمثلت تنازليا، مرتبة( 9 ،2 ،4 ،6

.( وجذابة ممتعة بطريقة املحاضرات تقديم) وهي( 7) رقم الفقرة احتلت

 على للتغلب املقترحة الحلول  تقيس التي الفقرات بين األولى املرتبة

  ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات

 (.4.25) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم تقنيات

 حل عن املباشرة الراجعة التغذية تقديم) وهي( 8) رقم الفقرة احتلت

 التي الفقرات بين الثانية املرتبة.( التعلم إدارة نظام باستخدام الواجبات

 في الطالبات تواجه التي الصعوبات على للتغلب املقترحة الحلول  تقيس

 حسابي بمتوسط واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق

(3.13.) 

 مهارات استخدام على الطالبة تدريب) وهي( 1) رقم الفقرة احتلت

 املقترحة الحلول  تقيس التي الفقرات بين الثالثة املرتبة( اآللي الحاسب

 املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات على للتغلب

 (.4.00) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم تقنيات ملقرر 

 إدارة نظام استخدام على الطالبة تدريب) وهي( 3) رقم الفقرة احتلت

 الحلول  تقيس التي الفقرات بين الرابعة املرتبة(( بورد بالك) التعلم

 التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات على للتغلب املقترحة

 (.4.00) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج

.( ساعة 24 مدار على الفني الدعم توفير) وهي( 5) رقم الفقرة احتلت

 على للتغلب املقترحة الحلول  تقيس التي الفقرات بين الخامسة املرتبة

 تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات

 (.4.00) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم

 في املختلفة التعليمية املصادر توفير) وهي( 6) رقم الفقرة احتلت

 املرتبة(( بورد بالك) التعلم إدارة نظام بواسطة التعلم عند املحاضرة

 على للتغلب املقترحة الحلول  تقيس التي الفقرات بين السادسة

 تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات

 (.3.94) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم

 بشبكة موصول  اآللي للحاسب معمل توفير) وهي( 4) رقم الفقرة احتلت

 الحلول  تقيس التي الفقرات بين السابعة املرتبة( الجامعة في االنترنت

 التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات على للتغلب املقترحة

 (.3.93) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج

 بشبكة االتصال على الطالبة تدريب) وهي( 2) رقم الفقرة احتلت

 للتغلب املقترحة الحلول  تقيس التي الفقرات بين الثامنة املرتبة( االنترنت

 ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات على

 (.3.81) حسابي بمتوسط واالتصال التعليم تقنيات

 استخدام بطريقة خاص إلزامي مقرر  تقديم) وهي( 9) رقم الفقرة احتلت

 بين التاسعة املرتبة( التحضيرية السنة في( بورد بالك) التعلم إدارة نظام
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 تواجه التي الصعوبات على للتغلب املقترحة الحلول  تقيس التي الفقرات

 واالتصال التعليم تقنيات ملقرر  املدمج التعلم تطبيق في الطالبات

 (.3.81) حسابي بمتوسط

 الحلول  تقيس التي حول  املطروح التساؤل  على اإلجابة وخالصة     

 التعلم تطبيق في الطالبات تواجه التي الصعوبات على للتغلب املقترحة

 جاءت التحليل نتائج أن لنا يتبين واالتصال، التعليم تقنيات ملقرر  املدمج

، إيجابية
ً
 الحلول  على موافقون  الدراسة عينة أفراد جميع أن حيث جدا

 التعليم مقرر  في املدمج التعلم تطبيق في الصعوبات على للتغلب املقترحة

 .السابق بالحور  عرضها تم والتي واالتصال

 نتائجال. 6

 :التالي في الباحثة إليها توصلت التي النتائج أهم تتلخص

 الضابطة املجموعة من كل استخدام نحو فروق وجود عدم النتائج بينت

 استخدام من كل في تتمثل والتي التقنية استخدام نحو واملجموعة

 أفراد من%( 100) أن اتضح حيث االنترنت، واستخدام اآللي، الحاسب

 االنترنت العاملية الشبكة ويستخدمن باملنزل، آلي حاسب يمتلكن الدراسة

 املجموعة من كل بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم اتضح كما

 :يلي ما في الضابطة

 .باملنزل  اآللي الحاسب جهاز استخدام

 .املنزل  خارج اآللي الحاسب استخدام

 .اآللي الحاسب استخدام معدل

 .اآللي الحاسب استخدام وقت معدل

 .االنترنت استخدام معدل

 .االنترنت فيه يستخدم الذي الوقت معدل

 .إلكتروني بريد امتالك

 املجموعة أفراد كل بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت

 .البعدي االختبار لصالح البعدي واالختبار القبلي االختبار في الضابطة

 في الطالبات درجات متوسط بين إحصائيا دالة فروق وجود النتائج بينت

 االختبار في درجاتهم ومتوسط القبلي االختبار في التجريبية املجموعة

 لدى التحصيل مستوى  ارتفاع يوضح مما البعدي االختبار لصالح البعدي

 .املدمج التعلم باستخدام تدريسهن تم الالتي التجريبية املجموعة طالبات

 متوسط بين بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم عن النتائج كشفت

 نمط باستخدام ستدرس التي) التجريبية املجموعة طالبات درجات

 التي) الضابطة املجموعة طالبات درجات ومتوسط( املدمج التعلم

 .القبلي االختبار في التحصيلي االختبار في( التقليدية بالطريقة ستدرس

 درجات متوسط بين بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج أظهرت

 التعلم نمط باستخدام ستدرس التي) التجريبية املجموعة طالبات

 ستدرس التي) الضابطة املجموعة طالبات درجات ومتوسط( املدمج

 لصالح البعدي االختبار في التحصيلي االختبار في( التقليدية بالطريقة

 التجريبية املجموعة

 توصياتال. 7

 ورد ما ضوء في وكذلك الدراسة، هذه إليها توصلت التي النتائج على بناء

 :باآلتي توص ي الباحثة فإن املدمج التعلم حول  النظري  باإلطار

 التدريس هيئة ألعضاء به واملقصود املدمج التعلم بمفهوم التوعية

 التقنية استخدام في الحاصل التقني التقدم مع خاصة والطالبات

 .السعودية العربية اململكة في واإلنترنت

 بناء واالتصال العليم تقنيات ملقرر  لتدريس املدمج التعلم طريقة تطبيق

 .التقليدية بالطريقة مقارنة فاعلية من الدراسة هذه أثبتته ما على

 في االنترنت بشبكة وموصلة متكاملة آلي حاسب معامل توفير على العمل

 .الدوام أوقات جميع في للطالبات متاحة الجامعات

 يخدم بما املدمج التعلم استخدام في خاصة تدريبية برامج تصميم

 .التدريس هيئة أعضاء تدريب خطة ضمن وإدراجها التعليمية العملية

 التدريس أساليب على لتدربيهم بالجامعة هيئة ألعضاء دورات إقامة

 .املدمج التعلم أسلوب باستخدام

 .املدمج للتعلم الداعمة الفنية والكوادر التحتية البنية توفير

  :الدراسة مقترحات

  
ً
 أخرى  دراسات تقترح الباحثة فإن الحالية الدراسة بدأته ملا استكماال

 :منها

 مقررات في املدمج التعلم فاعلية على للتعرف مماثلة دراسات إجراء

 .سعود امللك جامعة في أخرى  دراسية

 التعلم طريقة نحو التدريس هيئة أعضاء اتجاهات تقيس دراسات إجراء

 .تطبيقه في الرغبة ومدى املدمج

 في املدمج التعلم طريقة نحو الطالبات اتجاهات تقيس دراسات إجراء

 .التعليم

 في املدمج التعلم تطبيق تواجه التي الصعوبات ملعرفة دراسات إجراء

 .مقترحة حلول  ووضع السعودية الجامعات
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ABSTRACT _ This study aimed to identify the efficiency of Blended Learning by using the leaning 

management system on the Students' achievement of the instructional technologies and communication 

course. The sub experimental and descriptive method used and an achievement exam was designed to 

examine the efficiency of blended learning which was applied by the traditional learning through 

presenting the course in a non-synchronous e-learning based lecture and discussion style by presenting 

the course through the known the leaning management system “Blackboard” which was prepared and 

presented by the researcher. A questionnaire was designed to know the attitude of students towards the 

blended learning after it was used also know the difficulties which face them in applying the blended 

learning and the suggested solutions for those difficulties. The sample consisted of (48) students divided 

to equal groups in an intentional method, one of them is a control studied by the traditional method and 

the other one studied by the blended learning. The results showed that there are no statistical differences 

at the level of (0.05) in the academic achievement between the control group and the trail group. 

Moreover, The attitudes of the students through using the blended learning in the instructional 

technologies and communication course were very positive, and all members of study sample agreed that 

there are some difficulties in applying the blended learning in the instructional technologies and 

communication course. Also, all members of the study sample agreed on the suggested solutions for 

overcoming the difficulties in applying the blended learning in the instructional technologies and 

communication course. The study recommended that there is a necessity to apply the blended learning 

method in the academic courses in university as well as training the teaching staff on using this method. 

KEY WORDS: Blended Learning, leaning management system, instructional technologies, instructional 

communication. 

 

 

 

 

 

 


