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فاعلية التعلن املدهج يف تنوية ههارات احلاسة اآليل لدى
طالب املرحلة الثانوية.
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فاعمية التعمم المدمج

د /خالد بن عبداهلل الغمالس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستخمص
هدف هذا البحث إلى التعرف عمى مدى فاعمية التعمم المدمج عمى مستوى ميارات
الحاسب اآللي لدى طالب المرحمة الثانوية.
وتكون مجتمع البحث من جميع طالب الصف الثاني الثانوي في مدينة الرياض،
وتكونت عينة البحث من ( )66طالباً تم اختيارىا بطريقة عشوائية ،وقسمت إلى مجموعتين
إحداىما ضابطة وتتكون من  36طالب ،واألخرى تجريبية وتتكون من  36طالب .وقد استخدم
الباحث المنيج شبو التجريبي كمنيج لمدراسة.

ولقد توصل البحث لمعديد من النتائج أبرزها ما يمي:
 .1تبين َّ
أن ىناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )∝≥6.65بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس ميارات الحاسب اآللي لدى طالب

المرحمة الثانوية لصالح التطبيق البعدي.
 .2أوضح البحث أن نسبة الكسب المعدل لبميك ) (Blakeلجميع ميارات المقياس
(تصميم الواجيات ،وضبط خصائص األدوات ،وكتابة األوامر البرمجية ،وتجربة التطبيق
واكتشاف األخطاء) بمغت ( )1.21 ،1.24 ،1.22 ،1.21عمى التوالي ،كما بمغت نسبة
الكسب المعدل لجميع الميارات ككل ( )1.22وىي جميعيا قيم أكبر من النسبة التي حددىا
بميك ) (Blakeوىي ( )1.26مما يدل عمى أن التعمم المدمج لو درجة فاعمية كبيرة في
تنمية ميارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحمة الثانوية.
 .3تبين وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )∝≥6.65بين متوسطي درجات

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس ميارات الحاسب اآللي

لدى طالب المرحمة الثانوية لصالح المجموعة التجريبية.
 .4أوضح البحث أن ىناك أث اًر كبي اًر الستخدام التعمم المدمج في تنمية ميارات الحاسب اآللي
لدى عينة البحث وتم قياس ذلك باستخدام مربع إيتا ،حيث بمغت قيمتو الكمية لجميع ميارات

المقياس ( )6.94وىي قيمة تتجاوز القيمة الدالة عمى األىمية التربوية لمنتائج اإلحصائية في
البحوث التربوية والنفسية ومقدارىا (.)6.14
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ومن خالل النتائج يوصي الباحث بما يمي:
 استخدام التعمم المدمج في العممية التَّعميمية نظ اًر لما ثبت من فاعميتو في تنمية مستوىميارات الحاسب اآللي لدى الطالب في المرحمة الثانوية.

 تكثيف الدورات التدريبية لممعممين بما يساىم في صقل خبراتيم وقدراتيم عمى استخدام التعممالمدمج في العممية التعميمية.

 توفير شبكة إنترنت قوية وذات سرعات عالية في المدارس ،وتكثيف برامج التوعية لدىالطمبة بأىمية التعمم المدمج.

الكممات المفتاحية :التعمم المدمج – ميارات الحاسب اآللي -المرحمة الثانوية.
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المدخل إلى البحث
مقدمة البحث:
عمى الصعيد العالمي أصبحت البيئة التعميمية تواجو تحديات كثيرة خاصة مع اإلنفجار
السكاني ،واإلنفجار المعرفي ،وارتباط التعميم بالثورة التكنولوجية ،مما أدى إلى ظيور أنماط
مختمفة في التعميم والتعمم .فقد أصبح من الممكن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق األىداف
التعميمية المنشودة ،والذي قد يجعميا أكثر مرونة من الطرق التقميدية ،وقد يعمل عمى تشويق
المتعممين وتعزيز دافعيتيم نحو التعمم .لذا فأن المجتمعات في الوقت الحالي تتنافس عمى إنتاج
واستخدام التكنولوجيا الحديثة ،فالمفتاح لمجتمع عصري جديد ومتقدم ىو نظام تعميمي مبتكر
يتبنى تكنولوجيا متطورة لتحسين المخرجات التعميمية في المؤسسات التربوية.
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن التكنولوجيا أصبحت تمعب دو اًر ىاماً في تحسين

البيئة التعميمية ،وعمى سبيل المثال دراسة نيتا وشابين ) (Neeta & Shibani, 2016التي
أشارت إلى أن التكنولوجيا اليوم جزء ال يتج أز من حياتنا ،حيث تساعدنا في الحصول عمى
المعمومات من كافة أنحاء العالم ،وأن الطالب يحتاج إلى التعرف عمى تمك التكنولوجيا والتدرب
عمييا واستخداميا في عممية التعمم ،وأشارت دراسة أكتس وأيدن ))Aktas & Aydin, 2016
إلى أن البمدان المستخدمة لمتكنولوجيا تقدمت بصورة أفضل من تمك التي ال تواكب التكنولوجيا
في العديد من المجاالت ،وأحد معايير نظام التعميم الجيد ىو تنمية األفراد المبدعين والمنتجين
الذين ىم خطوة إلى األمام في مجال التكنولوجيا ،وقد ثبت أن نظام التعميم يتأثر بشكل واضح
بيذه االبتكارات التكنولوجية ،كما تؤثر تمك االبتكارات والتطورات عمى الطالب والمعممين وبيئة
التعمم .وقد أشارت دراسة سيد والجمل ( )2612إلى أن التربويون دائماً ما يبحثون عن أفضل
االستراتيجيات والتكنولوجيا من أجل توفير بيئة تعميمية تفاعمية تعمل عمى جذب الطالب إلييا،
ومع التقدم التقني تم استخدام نظم التعمم اإللكتروني الذي يركز عمى إدخال التكنولوجيا المتطورة
في العممية التعميمية .ويشير صالح الدين ( )2618إلى أنو يمكن عرض المحتوى التعميمي
لممتعمم بأسموب جيد وفعال اعتماداً عمى المستحدثات التقنية في مجال التكنولوجيا ،بحيث يتمكن
المتعمم من التفاعل مع ذلك المحتوى مختص اًر فيو الوقت والجيد الالزم لحدوث عممية التعمم وىذا

ما يعرف بمفيوم التعمم اإللكتروني.
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ومع ذلك فان بعض الدراسات مثل دراسة يوتامي ) (Utami, 2018تشير إلى أنو من
الصعب االعتماد عمى التعمم اإللكتروني المحض في عممية التعمم ،حيث أن التعميم يعد عممية
تفاعمية بين الطالب والمعمم والتكنولوجيا ،كما أشارت دراسة سيد والجمل ( )2612إلى وجود
العديد من جوانب القصور في التعمم اإللكتروني وأنو ال يمكن االستغناء عن التعمم التقميدي .لذا
يوصي يوتامي ) (Utami, 2018بالجمع بين النموذجين التقميدي واإللكتروني من أجل تكامل
العممية التعميمية وىو ما يسمى بالتعمم المدمج :وىو طريقة تمزج بين كل من التعميم وجياً لوجو
بسماتو وعناصره داخل حجرات الدراسة والتعمم اإللكتروني بسماتو وعناصره؛ لتحقيق اإلفادة من

مميزات كال األسموبين في العممية التعميمية (المصارير.)2617 ،

وتشير أغمب الدراسات إلى أن استخدام التعمم المدمج في التدريس طريقة حديثة ومناسبة
لمتعميم في ىذا العصر ،وعمى سبيل المثال قام ىيسي ( )Hesse, 2017بتحميل خمس وعشرين
دراسة خالل ثمان سنوات تمتد من عام 2668م إلى عام 2616م ،والتي أشارت إلى أن
استخدام التعمم المدمج زاد من فاعمية مشاركة الطالب وانجازاتيم وتصوراتيم اإليجابية لمتعمم،
ونمو الميارات الذاتية لمطالب .وبينت دراسة الغنيم ( )2616أن استخدام التعمم المدمج في
العممية التعميمة كان لو أث اًر كبي اًر في تنمية ميارات التواصل اإللكتروني ،وكذلك في تنمية
التحصيل الدراسي لدى الطالب الذين تم تدريسيم بالتعمم المدمج.

وقد قام العديد من الباحثون بتطبيق التعمم المدمج في المدارس الثانوية بالمممكة العربية
السعودية ومنيا عمى سبيل المثال :دراسة الصالح والمجذوب ( )2618التي طبقت عمى طالب
الصف الثاني الثانوي بمدينة تبوك ،ودراسة السويمم ( )2616التي طبقت عمى طالبات الصف
الثالث الثانوي بمدينة الرياض ،ودراسة الغامدي ( )2616التي طبقت عمى طالبات الصف

الثاني الثانوي بمدينة الرياض ،وعمى المستوى العربي مثالً :دراسة أبو الريش ( )2613التي
طبقت عمى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة غزة بدولة فمسطين ،ودراسة الحسن ()2613
التي طبقت عمى طالب الصف الثاني الثانوي بأم درمان بدولة السودان ،وأشارت تمك الدراسات

إلى فاعمية استخدام التعمم المدمج لدى طالب وطالبات المرحمة الثانوية .ومن ىنا يتبين أن
مواكبة التطور في ا لعممية التعميمية الذي قد يعزز التشويق واإلثارة في العممية التعميمية ىو
الطريق األمثل لتحقيق األىداف المرغوبة في العممية التعميمية ،وىو ما قد يوفره التعمم المدمج
الذي يعتمد عمى العديد من النماذج التعميمية والذي يعمل عمى تحفيز الطالب ومساعدتيم في
بناء معارف جديدة باإلضافة إلى أن ىذا النوع من التعمم ال ييمل الطريقة التقميدية في التعميم،
مما يعمل عمى زيادة اإلستفادة من طرق التعمم اإللكترونية وطرق التعميم التقميدية مجتمعتان في
طريقة واحدة.
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ولما تحويو مادة الحاسب وتقنية المعمومات من التطبيقات العممية لمبرامج التطبيقية
المتنوعة ،فإن المتعمم بحاجة إلى توفر بيئة تعميمية تفاعمية تتكون من أجيزة حاسب آلي وبرامج
وسائط متعددة وانترنت وذلك لمساعدتو في فيم المقرر واستيعابو (المصارير ،)2617 ،وتيدف
مادة الحاسب اآللي إلى إكساب الطالب ميارات متعددة ومعارف متنوعة ،ويتطمب عمى المعمم
الوعي بصعوبات تمك الميارات المرتبطة ببعضيا البعض ،إذ أن الطالب بحاجة إلى إتقان كل
مستوى من مستويات الميارة قبل اإلنتقال إلى الميارة التي تمييا فإن أي قصور في أداء ميارة ما
سوف يأثر سمباً عمى الميارة التالية ليا (أحمد.)2613 ،

مشكمة البحث:
أثبتت العديد من الدراسات والبحوث (األنور2666 ،؛ حسب اهلل2668 ،؛ القاضي،
2668؛ عبدالمقصود )2612 ،أن ىناك قصو اًر وضعفاً في ميارات استخدام برامج الحاسب
اآللي بصفة عامة لدى الطالب في المراحل التعميمية المختمفة ،حيث كان من أسباب ىذا
القصور عدم ممارسة الطالب لميارات الحاسب اآللي .وقد أشارت دراسة المجالي والعالم
( ) 2617أن ضعف قدرة الطالب عمى استخدام الحاسب من وجية نظر المعممين تعزى لعدم
إلمام المعممين أنفسيم بميارات الحاسب اآللي ،ولعدم وجود عدد كافي من األجيزة في معمل
الحاسب اآللي .كما يعد عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس من قبل المعممين،
واإلكتفاء بالطرق التقميدية من أحد أسباب قصور وضعف الطالب في ميارات الحاسب اآللي
(السيد.)2616 ،
ومن خالل عمل الباحث كمعمم في إحدى المدارس الثانوية بمدينة الرياض ،ومن خالل
تدريسو لمادة الحاسب وتقنية المعمومات المقررة عمى المرحمة الثانوية طيمة الست سنوات
الماضية الحظ ضعف مستوى الطالب في بعض ميارات الحاسب اآللي ،ولتأكيد ذلك قام
بتحميل نتائجيم في االختبارات العممية النيائية ،حيث قام تتبع درجات عدد ( )36طالباً ،من

663

اجمللد  - 63العدد الراتع  -أتريل 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طالب الصف الثاني الثانوي لكل سنة عمى مدار الثالث سنوات الماضية (1437ه1438 ،ه،
1439ه) ،بيدف التعرف عمى مستوى الطالب في ميارات الحاسب اآللي ،وقد تبين من خالل
الدراسة االستطالعية التي قام بيا الباحث أن متوسط درجات طالب الصف الثاني الثانوي في
العام الدراسي 1437ه ىو  17.2درجة من أصل  36درجة ،وكان متوسط درجات طالب
الصف الثاني الثانوي في عام 1438ه قد أرتفع قميالً ليصل إلى  18.8درجة ،بينما بمغ متوسط
درجات طالب الصف الثاني الثانوي  19.5درجة في عام 1439ه (الممحق رقم ،)1ومع كون
الدرجة  19.5ىي أفضل الدرجات المكتسبة خالل األعوام المذكورة ،إال أنيا تبقى متدنية وذلك
لنقصيا عن الدرجة الكاممة بأكثر من الثمث ،وىو ما يؤكد وجود ضعف في ميارات الحاسب
اآللي لدى طالب الصف الثاني الثانوي.
كما قام الباحث بعمل دراسة استطالعية اخرى لعدد  26معمماً بيدف التعرف عمى
مستوى ميارات طالبيم في مادة الحاسب اآللي من وجية نظرىم كمعممين ،والتعرف عمى رأييم
في مدى مناسبة طرق التدريس التقميدية لشرح التدريبات العممية في مادة الحاسب وتقنية
المعمومات .ومن خالل اإلجابة عمى السؤال األول والذي كان عن مستوى ميارات طالبيم في
الحاسب اآللي فقد تبين أن عدد ( )8من المعممين يرون أن مستوى تمكن الطالب من تمك
الميارات ضعيف ،في حين يرى ( )6من المعممين بأنو مقبول ،وبالجواب عمى السؤال الثاني
والمتعمق بمناسبة الطرق التقميدية لشرح التدريبات العممية لممادة تبين أن عدد ( )7من المعممين
يرون أن طرق التدريس التقميدية لشرح التدريبات العممية في مادة الحاسب وتقنية المعمومات
مناسبة بدرجة ضعيفة ،في حين يرى ( )5من المعممين بأن طرق التدريس التقميدية مناسبة
بدرجة مقبولة (الممحق رقم ،)2ويتضح من ذلك وجود ضعف في ميارات الحاسب اآللي لدى
طالب الصف الثاني الثانوي ،ووجود قصور في طرق التدريس التي يتبعيا المعممين لتعميم
الطالب تمك الميارات.
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وبعد إطالع الباحث عمى األدبيات السابقة ونتائج البحوث تبين أن ىناك ضعف في
ميارات الحاسب اآللي لدى طالب الصف الثاني الثانوي ،وأن ىناك قصور في طرق التدريس
المتبعة من قبل المعممين ،وأن أغمب الدراسات ترى أن التعمم المدمج قد يعد حالً في حاالت
تدني التحصيل الدراسي كدراسة محمد وآل رشيد ( )2617التي أشارت إلى فاعمية التعمم المدمج
في تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة الفقو بمحافظة الخرج ،ودراسة الحسن
( )2613التي أشارت إلى أثر التعمم المدمج عمى التحصيل الدراسي في مقرر األحياء لدى
طالب الصف الثاني بالمدارس الثانوية الخاصة بمحمية أم درمان بالسودان ،ودراسة العتيبي
( )2612التي أشارت إلى فاعمية التعمم المدمج في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى
طالب كمية المعممين بجامعة الممك سعود بالمممكة العربية السعودية ،وقد حددت الجمعية
األمريكية لمتدريب والتنمية التعمم المدمج كأحد أفضل  16اتجاىات في صناعة إيصال المعرفة
(.)Means, Toyama, Murphy, &Baki, 2013
وبناء عمى ما سبق من ضعف واضح في ميارات الحاسب اآللي وكذلك فاعمية
لمتعمم المدمج فإن الباحث يحاول في ىذا البحث اإلسيام في عالج ىذه المشكمة باإلجابة عن
السؤال التالي:
ما فاعمية التعمم المدمج في تنمية مهارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحمة الثانوية؟

فروض البحث:
تتحدد فروض هذا البحث في الفرضين التاليين:
 .1توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )∝≥6.65بين متوسطي درجات المجموعة
التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس ميارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحمة
الثانوية لصالح التطبيق البعدي.
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 .2توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )∝≥6.65بين متوسطي درجات المجموعة
الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس ميارات الحاسب اآللي لدى
طالب المرحمة الثانوية لصالح المجموعة التجريبية.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى ما يمي:
 التعرف عمى مدى فاعمية التعمم المدمج عمى مستوى ميارات الحاسب اآللي لدى طالبالمرحمة الثانوية.

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث الحالي في النقاط التالية:
 .1تقديم التعمم المدمج كنمط تدريسي يستخدم التكنولوجيا في المجال التعميمي.
 .2بناء بطاقة مالحظة لقياس ميارات الحاسب اآللي.
 .3إفادة المسؤولين وأصحاب القرار لتطوير المناىج والمقررات المدرسية وطرق التدريس بما
يجعميا متضمنو لمتعمم المدمج.

تعريف المصطمحات:
التعمم المدمج :يشير ىاشم ( ،2617ص )96بأنو "طريقة لمتعميم تيدف إلى مساعدة الطالب
عمى تحقيق مخرجات التعميم المستيدفة ،وذلك من خالل الدمج بين أشكال التعميم التقميدية
والتعمم اإللكتروني بأنماطو ،داخل قاعات الدراسة وخارجيا".
ويعرفو سيد ،والجمل ( ،2612ص )73بأنو "شكل جديد من مداخل التدريب والتعمم
يدمج بين مميزات التعميم وجياً لوجو والتعمم اإللكتروني".
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التعريف اإلجرائي لمتعمم المدمج :ىو نمط تعمم يجمع بين التعمم اإللكتروني والتعميم
التقميدي (وجياً لوجو) والذي يتم استخدامو في تدريس مادة الحاسب وتقنية المعمومات لطالب
الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض بغرض تنمية ميارات الحاسب اآللي لدييم.
المهارة :يعرفيا السيد ( ،2616ص )11بأنيا "القدرة عمى ممارسة بعض األشياء بكفاءة وخبرة
وسيولة ودقة".
ويعرفيا القرني ( ،2611ص )13بأنيا "قدرة الفرد عمى القيام بعمل ما ،أو تعمم
شيء ما سواء كان جسدياً أو عقمياً ،بسيولة ودقة وبدرجة من السرعة واإلتقان مع االقتصاد في
الجيد المبذول".
ويعرف الباحث مهارات الحاسب اآللي إجرائياً بأنها :قدرة طالب الصف الثاني الثانوي
عمى إتقان ميارات البرمجة بواسطة إن إس بيسك ) "Nice Smart Basic" (NSBالمتضمنة
في التدريبات األول والثاني والثالث والرابع لموحدة الخامسة من مقرر الحاسب وتقنية المعمومات
لممستوى الرابع ،نتيجة دراستيم باستخدام التعمم المدمج ،ووفقاً لو ازرة التعميم ( )2619فإن برنامج
 NSBعبارة عن بيئة تطوير قوية وكاممة إلنشاء تطبيقات الويب واليواتف الذكية التي تعمل
عمى الكثير من أنظمة التشغيل مثل (iOS) :و) (Androidو) (Windows Phoneوغيرىا
بطريقة السحب واإلفالت وبمغة برمجة ) (JavaScriptأو )( "(BASICص.)24
نظام  :Moodleيعرفو العييد والشايع ( ،2618ص )245بأنو "نظام إدارة تعمم مفتوح
المصدر صمم عمى أسس تعميمية ليساعد المعممين عمى توفير بيئة تعميمية إلكترونية ومن
الممكن استخدامو بشكل شخصي عمى مستوى الفرد كما يمكن أن يخدم الجامعات التي ال
يتجاوز عدد طالبيا أربعون ألف متدرب ،وىو متاح بسبعون لغة مختمفة".
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التعريف اإلجرائي لنظام  :Moodleىو نظام إدارة تعمم مجاني يمكن الباحث من رفع
كافة المحتوى اإللكتروني الخاص بالتدريبات األربعة األولى من الوحدة الخامسة لمقرر الحاسب
وتقنية المعمومات عميو ،ومشاركتو مع المجموعة التجريبية في ىذا البحث.

حدود البحث:
الحدود الموضوعية :اقتصرت الحدود الموضوعية لمبحث عمى فاعمية التعمم المدمج في
تنمية ميارات الحاسب اآللي المضمنة في الوحدة الخامسة لمقرر الحاسب وتقنية المعمومات
لدى طالب الصف الثاني الثانوي في مدينة الرياض (وىي البرمجة بواسطة NSB
بمراحميا األربعة :تصميم الواجيات ،وضبط خصائص األدوات ،وكتابة أوامر البرمجة ،وتجربة
التطبيق واكتشاف األخطاء).
الحدود الزمانية :تم تطبيق ىذا البحث في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 1439ىـ/
1446ىـ ،والموافق لعام 2619م.
الحدود المكانية  :اقتصر ىذا البحث عمى مدارس المرحمة الثانوية الحكومية بمدينة الرياض
بالمممكة العربية السعودية.
الحدود البشرية  :اقتصر البحث في حدوده البشرية عمى عينة دراسة عشوائية أفرادىا  66طالب
تم اختيارىا من طالب المدرسة التي تم اختيارىا عشوائياً كذلك.
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أ /عبد العزيز بن عبداهلل بن احمد الزهراني.

فاعمية التعمم المدمج

د /خالد بن عبداهلل الغمالس.
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المراجع والمصادر
أوالً :المراجع العربية:
أبو الريش ،إليام حرب .)2613( .فاعمية برنامج قائم عمى التعميم المدمج في تحصيل طالبات
الصف العاشر في النحو واالتجاه نحوه في غزة( .رسالة ماجستير).
الجامعة اإلسالمية ،فمسطين.
أبو القاسم ،عبد القادر صالح .)2661( .المرشد في إعداد البحوث والدراسات العممية .السودان:
مركز البحث العممي والعالقات الخارجية بجامعة السودان لمعموم
والتكنولوجيا.
أحمد ،طاىر عبدالحميد العدلي .)2613( .فاعمية برنامج متعدد الوسائط في عالج صعوبات
تعمم منيج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لتالميذ المرحمة اإلعدادية.
مجمة كمية التربية ،165-131،)14( ،جامعة بورسعيد.
إسماعيل ،إسماعيل محمد .)2616( .التعميم المدمج .مجمة التعميم اإللكتروني ،)5( ،جامعة
المنصورة.

األنور ،إيمان السيد .)2666( .فاعمية المدخل الحمزوني باستخدام برامج الكمبيوتر متعددة
الوسائط في اكتساب ميارات العروض التقديمية لدى الطالب المعممين
بكمية التربية( .رسالة ماجستير) .جامعة قناة السويس ،مصر.
بدوي ،محمد محمد عبد اليادي .)2613( .فعالية حقيبة إلكترونية في تنمية صيانة الحاسب

اآللي لدى طالب المرحمة الثانوية ذي السعات العقمية المختمفة .مجمة
التربية بجامعة األزىر.215-165 ،)153( ،

حسب اهلل ،أحمد محمود فخري .)2668( .أثر التعمم االلكتروني عمى التحصيل الدراسي واألداء
المياري واالتجاه التكنولوجي في مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ الصف
الثالث اإلعدادي( .رسالة ماجستير) .جامعة المنوفية ،مصر.
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الحسن ،رياض عبد الرحمن محمد .)2612( .مدى توفر ميارات الحاسب األساسية لدى طالب

التربية الميدانية في كمية التربية بجامعة الممك سعود .مجمة العموم
التربوية والدراسات اإلسالمية بجامعة الممك سعود-729 ،)3( 24 ،

.752

الحسن ،رياض عبد الرحمن محمد .)2613( .ممف المنتجات اإللكتروني  Portfolio-Eكأداة

لتعمم وتقييم ميارات الحاسب لدى طالب كمية التربية .رسالة التربية وعمم

النفس.166-86 ،)46( ،

الحسن ،عصام إدريس كمتور .)2613( .فاعمية استخدام التعميم المدمج عمى التحصيل الدراسي
في مقرر األحياء لدى طالب الصف الثاني بالمدارس الثانوية الخاصة

بمحمية أم درمان واتجاىاتيم نحوه .مجمة البحوث التربوية والنفسية،

(.85-58 ،)36

الحياري ،لينا محمد .)2619( .أثر استخدام استراتيجية التعمم المدمج عمى تحصيل طمبة
الجامعة األردنية في مادة المغة اإلنجميزية .دراسات العموم التربوية46 ،

( ،34-23 ،)2الجامعة األردنية.

الديرشوي ،عبدالمييمن عبدالحكيم .)2619( .أثر استراتيجية التعمم المدمج عمى التحصيل
الدراسي واستبقاء المعمومات لدى طالبات الصف الحادي عشر األدبي

في مادة الجغرافية بمركز محافظة دىوك /العراق .مجمة العموم التربوية،

 ،287-271 ،)1( 46الجامعة األردنية.

زيتون ،حسن حسين .)2665( .التعمم اإللكتروني المفيوم ،القضايا ،التطبيق ،التقييم .الرياض:
الدار الصوتية لمتربية.

السمولي ،راجح سعد عبد اهلل .)2613( .أثر استخدام برمجية تعميمية محوسبة قائمة عمى الفيديو
التفاعمي في تنمية بعض ميارات استخدام الحاسب اآللي لدى طالب
السنة التحضيرية بجامعة الباحة( .رسالة ماجستير) .جامعة الباحة.

السويمم ،حنان سميمان عبدالرحيم .)2616( .أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة

اإلنجميزية عمى تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي بالرياض .المجمة
الدولية التربوية المتخصصة.71-38 ،)8( 5 ،
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سيد ،أسامة محمد؛ والجمل ،عباس حممي .)2612( .أساليب التعميم والتعمم النشط .دسوق،
مصر :دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع.

السيد ،عماد ابو سريع حسين .)2616( .أثر استخدام التعمم المدمج في تدريس مقرر الحاسب
اآللي عمى تنمية بعض ميارات برنامج البوربوينت لدى طالبات الدبموم

العام شعبة مواد صناعية واتجاىاتين نحوه .مجمة كمية التربية27 ،

(.56-1 ،)166

شويل ،محمد سالمة .)2615( .استخدام استراتيجيتي األسئمة الذاتية والتدريس لألقران والدمج
بينيما لتنمية ميارات تطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب التربية

الموسيقية بكميات التربية النوعية .مجمة كمية التربية-389 ،)57( ،

.426

الصالح ،عبدالرزاق نوبي أحمد؛ المجذوب ،عزالدين عبدالرحيم .)2618( .فاعمية التدريس
بأسموب التعمم المدمج في تنمية التحصيل الدراسي لطالب المرحمة
الثانوية بالسعودية في مقرر األحياء .مجمة العموم العربية،)1( 19 ،

.42-28

صالح الدين ،صفاء محمد .)2618( .دور التعميم اإللكتروني في تطوير التعميم بجميورية

مصر العربية .مجمة بحوث الشرق األوسط في العموم اإلنسانية
والدراسات األدبية.646-596 ،)45( .

عبدالمقصود ،مروه سيد .)2612( .فاعمية برنامج متعدد الوسائط في تنمية ميارات استخدام
الحاسوب

لدى تالميذ

الحمقة

الثانية

(رسالة ماجستير) .جامعة القاىرة ،مصر.

من

التعميم

األساسي.

عبيدات ،ذوقان؛ وعبدالحق ،كايد؛ وعدس ،عبد الرحمن ( .)2667البحث العممي :مفيومو.
أدواتو .أساليبو .عمان ،األردن :دار مجدالوي لمنشر والتوزيع.

العتيبي ،خالد ناىس الرقاص .)2612( .أثر التعمم اإللكتروني المدمج في تنمية التفكير الناقد

والدافعية الداخمية لمتعمم وتحسين مستوى التحصيل الدراسي .مجمة جامعة

الممك عبد العزيز لمعموم التربوية.261-159 ،)1( 17 ،

663

اجمللد  - 63العدد الراتع  -أتريل 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العجرمي ،سامح جميل .)2613( .فاعمية التعمم المدمج في تنمية ميارات صيانة أجيزة
الحاسوب لدى طمبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى واتجاىاتيم نحوه.
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية-373 ،)2( 21 .
.467
عالم ،صالح الدين محمود .)2667( .القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسية .عمان،
األردن :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

العنزي ،حماد بن الطيار معيوف .)2611( .تصميم مقرر دراسي مقترح لتنمية ميارات استخدام
الحاسب اآللي لدى طالب المرحمة المتوسطة( .رسالة دكتوراة) .جامعة
أم القرى.

العييد ،أفنان بنت عبد الرحمن؛ والشايع ،حصة بنت محمد2618( .م) .تكنولوجيا التعميم األسس
والتطبيقات .ط .2الرياض :مكتبة الرشد.

الغامدي ،خديجة بنت عمي بن مشرف ( .)2616فاعمية التعمم المدمج في إكساب ميارات وحدة
برنامج العروض التقديمية ( )PowerPointلطالبات الصف الثاني
الثانوي بمدينة الرياض( .رسالة ماجستير) .جامعة الممك سعود.
الغامدي ،صالح سعد صالح .)2618( .فاعمية برمجة تعميمية مقترحة في تنمية التحصيل
وميارات الحاسب اآللي لدى طالب الصف الثاني المتوسط .مجمة كمية
التربية.124-89 ،)8( 34 ،
الغنيم ،حمد بن صالح بن عبد العزيز .)2616( .فاعمية استخدام التعميم المدمج في مقرر

تقنيات التعميم عمى التحصيل وتنمية ميارات التواصل اإللكتروني لطالب
كمية التربية .مجمة كمية التربية بأسيوط.292-246 ،)4( 32 .

الفييد ،تركي بن فيصل بن تركي .)2615( ،واقع استخدام التعميم المدمج في تدريس العموم
الطبيعية في المرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم
بمنطقة القصيم( .رسالة ماجستير) .جامعة أم القرى.
القاضي ،محمد عبدالوىاب .)2668( .فاعمية موقع تعميمي الكتروني في تنمية ميارات مادة
الحاسب اآللي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ذوي صعوبات
التذكر( .رسالة ماجستير) .جامعة القاىرة ،مصر.
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