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� تحس�ن الكفاءة الذاتية وتنمية تحصيل الطالبات املعلمات �أثر التعلم ال ��ن ع
رب1لية البنات جامعة ع�ن شمس .-تو مقر أسس املنا'&  ى

  عزة صالح سعد

Aس @قتصاد امل<=>;قسم ر املنا'& وطر تد  جامعة ع�ن ،البنات لآلداب والعلوم والFGبيةEلية ، ق
  .شمس

 Azza.abdelaziz@women.asu.edu.eg: البريد االلكتروني

  :املMNص 

�دف البحــــث ا��ــــا�� تحديــــد أثــــر الــــتعلم ال��ــــ�ن �ـــھ مــــع (         اســــ ــا لوجـ )س وج%ــ رالقــــائم ع*ــــ( التــــد
)س عـن /عـد  البنــات ع*ـ( تحــس�ن الكفـاءة الذاتيـة وتنميـة تحــصيل الطالبـات املعلمـات ب4ليـة) رالتـد

�ا Cوتنظيما EFتو مقر أسس املنا�G رجامعة ع�ن شمس ، ولتحقيق Jذا ال%دف تم تحديد أسس ى
)س مقر  راستخدام التعلم ال���ن �M تد �ا"رCوتنظيما EFأسس املنا " Qتال ذلك تحديد نمـط الـس� ،

فــع كفـــاءة الطالبــات الذاتيــ )س املقـــر وفقــا ألســلوب الـــتعلم ال��ــ�ن بمــا Yـــس%م Mــ�  رMــ� تــد ة وتنميـــة رر
ه  رتحــصيل%ن للمقـــر وإعــداد أدوات قيـــاس bثــر ، والaـــ` تمثلــت Mـــ� مقيــاس الكفـــاءة الذاتيــة بمحـــاو ر

)  التفاعـــــل Mــــ� بiئـــــة الـــــتعلم – كفــــاءة التعامـــــل مــــع أدوات الـــــتعلم عـــــن /عــــد –الكفــــاءة fbاديميـــــة (
روoختبــار التحــصي*� ا�mــاص بمحتــو املقــر ، وتــال ذلــك تطبيــق التجرjــة الaــ` اســتمرت  ع*ــ( مـــدار ى

�ـــا ملـــدة ســـاعت�ن اســــبوعيا تنوعـــت بـــ�ن اللقـــاءات املباشـــرة Mـــ� ال4ليـــة وjــــ�ن ) 11(qـــل مf ًلقـــاء اســـتمر

Mـــ� الفvـــQة مـــن ) واwـــساب ومنـــصة الـــتعلم oلكQvوuـــي( اللقـــاءات غ�ـــQ املباشـــرة باســـتخدام تطبيقـــات 
 ذلــــك ســــاعة للتطبيــــق ك4ــــل، تــــال) 22( بإجمــــا�( 2021 إ�ــــ( منتــــصف ينــــاير 2020منتــــصف اكتــــوjر 

يطالبــة بالفرقــة الرا/عــة ترjــو ب4ليــة البنــات جامعــة عــ�ن  )60(تطبيــق أدوات قيــاس bثــر ع*ــ( عــدد 
تفـاع مــستو الكفــاءة الذاتيــة للطالبـات وخاصــة Mــ� محــو  رشـمس وكــشفت النتــائج عــن ا ى التعامــل (ر

اســة باســـتخدام )مــع أدوات الــتعلم عــن /عـــد  ر، وكــذلك تحــسن تحــصيل%ن �Gتـــو املقــر عقــب الد ر ى
ســلوب الــتعلم ال��ــ�ن، واســـ�نادا ا�ــ� ان الــتعلم ال��ـــ�ن أصــبح ملمحــا ظـــاJرا Mــ� منظومــة التعلـــيم أ

ا��ـــام��، واســــ�نادا لنتـــائج البحــــث ا��ـــا�� تو�ــــ�� الباحثـــة بأJميــــة ت�بـــع أســــاتذة ا��امعـــات للنمــــو 
b ات التا/عـة ذاتQأحـد املتغ�ـf الكفاءة الذاتية لدى املتعلم وعالقتھ بالتحـصيل  �M ميـة ا��ادثJ

  . وإعالن املتعلم بتلك النتائج لتعز�ز إم4اناتھ ع*( النمو الذاwي /عد التخرج

  . الطالبة املعلمةE،  املناF، التحصيل،الكفاءة الذاتية، التعلم ال���ن :ال4لمات املفتاحية
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The Impact of Hybrid Learning on Improving Self-Efficacy and 
Developing The Achievement of   "Curriculum Foundations" 

Course of Student Teachers at Women's Faculty, Ain Shams 
University 

Azza Salah Saad 

Curriculum &Teaching Methodology Department, Women's 
Faculty - Ain Shams University. 

Emai: Azza.abdelaziz@women.asu.edu.eg 

The current research aimed to determine the impact of hybrid learning 
on improving self-efficacy and developing the achievement of student 
teachers at Women's Faculty, Ain Shams University for the content of 
"Curriculum Foundations"  course.        To achieve this goal the 
foundations of using hybrid learning in teaching the course were 
determined, followed by defining the pattern of course teaching 
according to the hybrid learning method in order to raising the 
students’ self-efficacy and developing their achievement for the course 
. then tools for measuring the impact ( self-efficacy scale in its axes 
"academic efficiency - efficiency of dealing with distance learning 
tools - interaction in the learning environment" and an achievement 
test for the course content) were prepared, This was followed by the 
application of the experiment, which lasted for (11) meetings, each of 
them lasted for two hours per week, varied between direct meetings in 
the college and indirect meetings using distance learning applications 
(WhatsApp and Electronic platform) in the period from mid-October 
2020 to mid-January 2021, with a total of (22) hours For the 
application as a whole, this was followed by the application of impact 
measurement tools on (60) Fourth year students, Educational Division, 
Arabic Language Department at the Women's Faculty, Ain Shams 
University. The results showed an improvement in the level of 
Students' self-efficacy especially in the axis (dealing with distance 
learning tools), as well as an improvement in their achievement of the 
course content . 

Keywords:  hybrid learning, self-efficacy, achievement, curricula , 
student teacher. 
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  :الـمـقـدمــــة

ونــــا         �ـــا ف�ــــQوس fوqــــ` طـــرأت ع*ــــ( الــــساحة العامليــــة ومaوفيــــد –رفرضـــت املــــستجدات الf 19 – 
ــا  �ــــا bنظمـــة التعليميـــة الaــــ` صـــار حتميـــا عل��ــqتلفـــة ومmGلتحـــديات متنوعـــة ع*ـــ( الــــدو وال%يئـــات ا

�ـــــا تحقيـــــق التبqــــان مـــــن بيf ـــة ـــديات باتخـــــاذ اجـــــراءات متنوعــ اعـــــد oجتمـــــا�� oســــتجابة لتلـــــك التحــ
والتقليل مـن اللقـاءات املباشـرة قـدر �م4ـان ، وJـو مـا اسـتد�( التوسـع Mـ� ال��ـوء ألسـاليب الـتعلم 

�ا التعلم ال���ن qعن /عد ومHybird Learning.   

     والــتعلم ال��ــ�ن أو الــتعلم املــدمج Jــو شــ4ل مــن أشــ4ال الــتعلم القــائم ع*ــ( املــزج أو ا�mلــط بــ�ن 
ات أو طبيعــــة الــــتعلم املباشــــر وج ر%ــــا لوجــــھ والــــتعلم عــــن /عــــد ب¦ــــسب تتفــــاوت وفقــــا لطبيعــــة املقــــر

̄ات fل من Jذين ) Lynch &Dembo ,2004(املتعلم�ن  وJو ما يجعلھ أسلوب للتعلم يجمع ب�ن مم�
  .النمط�ن �M التعلم و)س%م �M التغلب ع*( العديد من عيو°�ما 

ذا الـــنمط مـــن الـــتعلم ت�ـــيح للمتعلمـــ�ن فرصـــا       فـــأدوات التفاعـــل التكنولـــو±� املتاحـــة Mـــ� إطـــار Jـــ
�م وjـــ�ن املعلـــم ، وا��ـــصو ع*ـــ( qم أو بيـــ�q ̄امن ســـواء فيمـــا بيـــ ̄امن وغ�ـــQ املvـــ لمتنوعـــة للتواصـــل املvـــ
�ـــة باالضــافة إ�ـــ( تقليـــل ت4لفـــة وج%ــد oنتقـــال إ�ـــ( م4ــان الـــتعلم ومحاfـــاة خ²ـــQات  اجعـــة فو رwغذيــة  ر

ات ذات أJمية )س املباشر ، وتنمية م%ا رالتد �ا رqات تنظيم الذات والكفاءة الذاتية  :  م  ,Kuo)رم%ا
,Walker ,Belland ,Schroder & Kou, ,2014) ـ�M فـضال عـن التقليـل مـن مخـاطر التواجـد املباشـر 

وقــت تك½ــQ فيــھ bمــراض والف�Qوســات مثــل وقتنــا ا��ــا�� ، كمــا أن املــتعلم Mــ� إطــار Jــذا الــنمط مــن 
o ئات التعلم املباشرة ،التعلم ال يحرم من مزايا التفاعلiب �M ي املباشرuساu.  

�ـة  ؤ        وwعد الكفاءة الذاتية أحد املتغ�Qات ذات Jbمية �M واقعنا التعلي¿` نظرا ل4و¾�ا wعكـس ر
اك الفــرد بـــأن  اكـــھ الم4انياتــھ ، حيــث wعـــرف الكفــاءة الذاتيــة ب4و¾�ـــا اعتقــاد وإد اتــھ وإد رالفــرد لقد ر ر

ــــات لتنظــــــــيم وتن ــــــة لديـــــــھ oم4انــــ ات معينــ ــــــائج وانجــــــــا ـــــق نتــ زفيـــــــذ اجــــــــراءات العمــــــــل املطلوjــــــــة لتحقيــ
)Bandura,2000 ( ه بذلــھQجــة كب�ــ تــھ ع*ــ( آداء م%مــة مــا يــضمن بد رحيــث أن اعتقــاد املــتعلم Mــ� قد ر

م النجاز Jذه امل%مة    .زا��%د الال

jطت ب�ن التعلم ال���ن والتعلم من /عـد والكفـاءة الذ  `aاسات ال ر         وقد تنوعت الد �ـا  رqاتيـة وم
ـــة  اسـ اســـــة ) Dembo& Lynch ,2004" (ليـــــ¦ش وديمبـــــو"رد اســـــة ) f) "2010 ,Kuoـــــو"رود رود

م" ، والaـ` أكـدت Mـ� نتائج%ـا ع*ـ( أJميـة الكفـاءة الذاتيـة لـضمان )Taipjutorusm , 2012"(رزتبجتـو
اسة بھ   .رالتحاق املتعلم�ن °�ذا النوع من التعلم وتحقيق%م لنتائج ايجابية خالل الد

نع*ـ( fـو اعتقـادات "ز�مرمـان"       كما أن للكفاءة الذاتية عالقة وثيقـة بالتحـصيل حيـث يؤكـد      
�م fbاديميـة Cا راملتعلمـ�ن حـو قـد �م الذاتيـة –لCم نحـو –كفـاء��ئـiس وفعـال Mـ� دافعيـ ا  رتلعـب دو ر

  )Zimmerman,2000(التحصيل 

�ا جامعة ع�ن شqعتماد ع*( أسـاليب الـتعلم         لذا ونظرا لتوسع ا��امعات املصر�ة ومo �M مس
ة  اســــة Jــــذه bســــاليب ومــــا يتــــصل °�ــــا مــــن متغ�ــــQات ضــــر رعــــن /عــــد والــــتعلم ال��ــــ�ن ، أصــــبحت د ور

  .تفرض%ا ج%ود تطو�ر الواقع التعلي¿` 
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  :    Uحساس بمش1لة البحث 

ت    :   لدى الباحثة ما ي*�Uحساس بمش1لة البحثرمن املصادر الa` أثا

ــــة بالتخصــــــصات اmGتلفــــــةىالـــــش4و املــــــستم • ســــــت -رة لطالبــــــات الــــــشعب الQvبو�ــ ر حيــــــث د
ر مـن صـعوjة مقـر -رالباحثة املقر ملدة ست سنوات متتالية لتخصصات ترjو�ة مختلفـة 

سـن  �ا بال¦ـسبة ل%ـن، وJـو مـا أكدتـھ عـدد مـن الـزميالت الالwـي تدCوتنظيما EFرأسس املنا
)سقثالث من الزميالت بقسم املناEF وطر ا(رنفس املقر   ).رلتد

اسة استكشافية من خالل مقابلة جماعية مع مجموعة من الطالبات املعلمات ب4لية  • ر د
�ن للمقـــر Mـــ� ¾�ايـــة )  طالبـــة 38(البنـــات جامعـــة عـــ�ن شـــمس بلـــغ عـــددJن �اســـ ر، عقـــب د ر

اÑـــــ�` bو  لالفـــــصل الد جـــــة 2020 / 2019ر ــــو د ـــھ ســـــؤال للطالبـــــات ف��ـــــا حـ ر ، تـــــم توجيــ ل
نمـن الطالبـات ع*ـ( fــو % 44.8ل%ـن حيــث أجمعـت uـسبة رصـعوjة مقـر املنـاEF بال¦ـسبة 

ت uسبة  راملقر صعب جدا �M ح�ن أشا �ن إ�( أن املقر صعب ، �M ح�ن بلغت % 23.6رqرم
ت ل4ونـھ متوسـط الــصعوjة  ت % 10.5رال¦ـسبة الaـ` أشــا ر، بiنمـا بلغـت ال¦ــسبة الaـ` أشــا

ة الطالبات اتـÕÖ أن فقط من اجما�� عينة املقابلة ، وjمناقش% 21.1رإ�( س%ولة املقر 
)س تقليديـة تقــوم  اسـة  املقـر اتبـاع طـر تـد رمـن أJـم الـصعوjات الaـ` تـواج%%ن أثنـاء د قر ر
)سھ وعدم وجود فرصة لسماع wعليقات ا�Gاضر ا�mاصـة  رع*( ا�Gاضرة املباشرة �M تد
ىبتقــديم شــرح أو توضــيح ��زئيــات محــددة Mــ� ا�Gتــو مجــددا حــال ا��اجــة إل��ــا، حيــث 

نبنف%م والدكتو بiشرح لكن ملا بنذاكر لوحدنا بي4و املوضـوع ( بات بقول%ن عQ²ت الطال ر
 ).صعب 

�ن Mــ�  •� مــا أبدتــھ طالبــات شــعبة اللغــة العرjيــة الQvبو�ــة مــن تخوفــات متعــددة متعلقــة بثقــ
�ن ع*ـــ( الـــتعلم وفقــــا ألســـلوب الـــتعلم ال��ـــ�ن ، وJــــو مـــا عكـــس انخفـــاض الــــشعو Cا رقـــد ر

�نØبالكفاءة الذاتية لد. 

�ا جامعة ع�ن شمس نحو التعلم ال���ن �Gاولة حل توجھ  •qجميع ا��امعات املصر�ة وم
�دف �ونـــا ، وJـــو مـــا يتطلـــب إجـــراء bبحـــاث الaـــ` wـــس راملـــشكالت الناجمـــة عـــن جائحـــة fو
فــع الكفــاءة الذاتيــة  اســة أثــر Jــذا الــنمط مــن الــتعلم ع*ــ( متغ�ــQات متنوعــة ، وكــذلك  رد ر

 ��Ùن ع*( تحقيق أق�Cذا النمط من التعلمللطالبات ملساعدJ استفادة ممكنة من. 

          ومن خالل ما أو^-تھ املصادر السابقة فإن انخفاض الكفاءة الذاتية وضـعف تحـصيل 
رالطالبــات املعلمــات ب1ليــة البنــات جامعــة عــ�ن شــمس .-تــو مقــر أســس املنــا'& وتنظيماbcــا  ى

  . gعد مش1لة fستلزم البحث والعالج 

  :تحديد مش1لة البحث 

ـــا�( Mـــــ(        انخفـــــاض الكفـــــاءة اســـــ�نادا للمـــــصادر الـــــسابقة وغ�JQـــــا تحـــــددت مـــــش4لة البحـــــث ا��ــ
رالذاتيـة وضـعف تحـصيل الطالبـات املعلمـات ب1ليــة البنـات جامعـة عـ�ن شـمس .-تـو مقــر  ى

�ا أسس املنا'& Cوتنظيما . �M )س للبحث ا��ا�iسا ع*( ذلك تحدد السؤال الرئiوتأس: 

 ال �ـــ�ن jـــ; تحـــس�ن الكفـــاءة الذاتيـــة وتنميـــة تحـــصيل الطالبـــات كيـــف يمكـــن اســـتخدام الـــتعلم
راملعلمات ب1لية البنات جامعة ع�ن شمس .-تو مقر أسس املنا'& وتنظيماbcا ؟    ى
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  :        وتفرع عن السؤال الرئoس nسئلة lتية 

مــا أســس اســتخدام الــتعلم ال��ــ�ن لتحــس�ن الكفــاءة الذاتيــة وتنميــة تحــصيل الطالبــات  )1
�ا ؟املعلCوتنظيما EFتو مقر أسس املنا�G رمات  ى

Mــــــ�  )2 ــــ�ن  ــــتخدام الـــــتعلم ال��ـ ــــة تحــــــصيل كيـــــف يمكـــــن اسـ ــــة وتنميـ ــــاءة الذاتيـ تحـــــس�ن الكفـ
�ا ؟Cوتنظيما EFتو مقر أسس املنا�G رالطالبات املعلمات  ى

ما أثر التعلم ال���ن ع*( تحس�ن الكفاءة الذاتية لدى الطالبات املعلمات ب4ليـة البنـات  )3
  شمس؟جامعة ع�ن

التعلم ال���ن ع*( تحس�ن تحصيل الطالبات املعلمات ب4لية البنـات جامعـة عـ�ن ما أثر  )4
�ا Cوتنظيما EFتو مقر أسس املنا�G رشمس  ؟ى

تباطية ب�ن مستو الكفـاءة الذاتيـة وتحـصيل الطالبـات املعلمـات �Gتـو ما العالقة  )5 oى ى ر
اسة املقر بواسطة أسلوب التع رمقر أسس املناEF عقب د  لم ال���ن؟رر

ض البحث    :وفر

جـــات الطالبـــات املعلمـــات  .1 ريوجـــد فـــر دال إحـــصائيا بـــ�ن متوســـطي د Mــــ( ) عينـــة البحـــث(ق
 .التطبيق�ن القب*( والبعدى ملقياس الكفاءة الذاتية لصا�Õ التطبيق البعدى

جـــات الطالبـــات املعلمـــات  .2 ريوجـــد فـــر دال إحـــصائيا بـــ�ن متوســـطي د Mــــ( ) عينـــة البحـــث(ق
رالبعـــدى لالختبـــار التحــــصي*� ا�mـــاص بمحتـــو مقـــر أســـس املنــــاEF التطبيقـــ�ن القب*ـــ( و ى

�ا لصا�Õ التطبيق البعدىCوتنظيما 
جات الطالبات املعلمات  .3 تباطية موجبة ب�ن متوسطي د رتوجد عالقة ا �M ) عينة البحث(ر

 .التطبيق البعدي ل4ل من مقياس الكفاءة الذاتية وoختبار التحصي*�

   :أtداف البحث 
)س مقــر أســس : ا>� إ>ــ�tــدف البحــث اu-ــ رتحديــد  أثــر ااســتخدام أســلوب الــتعلم ال��ــ�ن Mــ� تــد ر

ــا ع*ــــ( fــــل مــــن  �ــCوتنظيما EFتحــــس�ن الكفــــاءة الذاتيــــة ، وتنميــــة التحــــصيل لــــدى الطالبــــات : (املنــــا
  .)املعلمات

  :أtمية البحث 

   -:يمثل البحث ا��ا�� أJمية ل4ل من        

ــــــوث الQvبو�ــــــــة ا��:البـــــــاحث�ن *  ــــــساير البحــ ـــــث Yـ ــــــستحدثات  فالبحـــ ـــــتخدام املــ ـــاو اســـ ـــ` تحــــ ــ ـــة الaـــ لديثــــ
التكنولوجية وأساليب التعلم القائمـة ع*ـ( اسـتخدام التكنولوجيـا Mـ� الـتعلم عـن /عـد Mـ� تحقيـق 

  .مخرجات wعليمية م%مة مثل الكفاءة الذاتية

�دف تحــــس�ن مـــــستو : الطالبــــات املعلمــــات ب1ليــــة البنــــات جامعــــة عـــــ�ن شــــمس* �ىفالبحــــث Yــــس
ــا لـــــــدى الكفــــــاءة الذاتيــــــة ،وتنم �ــــCوتنظيما EFـــر أســــــس املنـــــــا ــــاص بمحتــــــو مقــــ ريـــــــة التحــــــصيل ا�mـــ ى

 .الطالبات
 :مصطN-ات البحث 

ــ�ن  ــ ــــتعلم ال �ـــ : بأنـــــــھ) Rasmussen,2003(راسموســـــــن عرفـــــــھ  ):Hybird Learning(الـــ
 مـادة معينـة، بحيـث wـشمل �لقـاء املباشـر Mـ� استخدام مز�ج من وسـائل oتـصال اmGتلفـة لتعلـيم
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ــــرات، وا ـــــة ا�Gاضـــ ــــادي قاعــ ــــــذاwي، ف%ـــــــو يمـــــــزج التعلـــــــيم oعتيـــ ـــــتعلم الـ ــــQ �نQvنـــــــت، والــ ــــل ع²ـــ لتواصـــ
باســتخدام التقنيــات التعليميــة املتنوعــة، ليعطــي ا��ر�ــة للمعلــم Mــ� اســتخدام تقنيــات oتــصال Mــ� 

   .غرفة الصف

ا  �ـCوتنظيما EFاصة بمقر أسـس املنـاmات التعلم ا�Q²ر           و)عرف إجرائيا بأنھ تنظيم محتو وخ ى
طر�قة wعتمد ع*( الدمج ب�ن التعلم املباشر وج%ا لوجھ والتعلم عن /عد باستخدام منصة التعلم ب

فــــع الكفــــاءة الذاتيــــة للطالبــــات املعلمــــات  oMODELلكQvوuــــي ر وتطبيــــق واwــــساب وذلــــك °�ــــدف 
روتحس�ن تحصيل%ن �Gتو املقر   .ى

ا " فقـا لــ  Yـش�Q مـصط�Õ الكفـاءة الذاتيـة و)Self Efficacy(الذاتية الكفاءة  إ�ـ( حكـم " ربانـدو
تـھ ع*ـ( تنظـيم خططـھ  تھ ع*( انجاز مستو محدد من àداء ، ومعتقداتـھ حـو قد رالفرد ع*( قد لر ى
نتـــھ Mـــ�  ولتحقيـــق أJدافـــھ ، ومثابرتـــھ ومقـــدار ا��%ـــد الـــذي يرغـــب Mـــ� بذلـــھ إلنجـــاز امل%مـــة ومـــدى مر

  )Bandura,1994(التعامل مع الصعوjات الa` قد wعQvض طر�قھ 

ر)عـــرف إجرائيـــا Mـــ� البحــــث ا��ـــا�� ب4ونـــھ شــــعو الطالبـــات املعلمـــات ب4ليــــة البنـــات جامعـــة عــــ�ن     و
�ن ع*ــ( اجتيــاز مقــر املنــاEF بنجــاح وع*ــ( آداء جميــع امل%ــام املرتبطــة بــاملقر C رشــمس بالثقــة Mــ� قــد ر ر
�ن ع*ـــــ( التعامـــــل مـــــع أدوات الـــــتعلم عـــــن /عــــــد C ــــدة وjقــــــد ة جيـ رســـــواء الكQvونيـــــة أو مباشـــــرة بـــــصو ر

  .رخدمة �M إطار املقر وحل املشكالت الa` يمكن أن تواج%%ن أثناء ذلك املست

  : اتبع البحث اu-ا>; Eل من:من & البحث 

)س مقـر أسـس املنــاEF  :املـن & الوصـفى � رMـ( تحديـد أسـس اسـتخدام الـتعلم ال��ـ�ن Mـ� تـد ر
)س املقـر �ا °�دف تحس�ن الكفاءة الذاتية وتنميـة التحـصيل ، وMـ� تـصميم تـدCر وفقـا روتنظيما

 .ألسلوب التعلم ال���ن وإعداد أدوات قياس bثر
)س باســتخدام الـــتعلم ال��ــ�ن  :املــن & شــبھ التجر��ـــ�  � كمتغ�ـــQ (رMــ( التعـــرف ع*ــ( أثــر التـــد

ىتحــس�ن الكفـــاءة الذاتيــة وتنميــة تحـــصيل الطالبــات املعلمــات �Gتـــو : ع*ــ( fـــل مــن ) مــستقل
�ا Cوتنظيما EFات تا/عة(رمقر اسس املناQكمتغ�.( 

� اu-دود lتية :محددات البحث �   : اقتصر البحث اu-ا>; ع

يمجموعـة مـن طالبــات الفرقـة الرا/عــة بقـسم اللغـة العرjيــة الQvبـو ب4ليــة البنـات جامعــة  •
 .طالبة) 60(ع�ن شمس بلغ عددJن 

الكفــــاءة الذاتيــــة لــــدى الطالبــــات املعلمــــات ب4ليــــة البنــــات جامعــــة عــــ�ن شــــمس وذلــــك Mــــ�  •
ـــاو الثالثــــة  ـــة : (را�Gـ ـــد –الكفــــاءة fbاديميـ ـــاءة التعامــــل مــــع ادوات الــــتعلم عــــن /عـ  – كفـ

  )التفاعل �M بiئة التعلم 
رالتحصيل املعر�G �Mتو مقر  • �ـا (ىCوتنظيما EFس للفرقـة الرا/عـة ) أسس املنـا رالـذي يـد

ر نظرا ملا wش4و منھ الطالبات من صعوjات �M تحصيل املقر – جميع الشعب الQvبو�ة –
 )التذكر والف%م والتطبيق والتحليل والQvكيب( �ات ، وذلك عند مستو
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  :خطوات البحث 

ت إجراءات البحث            : ع*( النحو wàي رسعيا لتحقيق أJدافھ سا

�ـا °�ـدف  )1Cوتنظيما EFس مقـر أسـس املنـا( رتحديد أسس استخدام التعلم ال���ن Mـ� تـد ر
 .تحس�ن الكفاءة الذاتية وتنمية التحصيل

تعلم ال��ـــ�ن لتحــس�ن الكفــاءة الذاتيـــة وتنميــة التحـــصيل تحديــد اجــراءات اســـتخدام الــ )2
 .لدى الطالبات 

�ا  )3Cثر، والتحقق من صدق%ا وثباb إعداد أدوات قياس. 

 .تطبيق bدوات ع*( عينة البحث قبليا  )4

 .تطبيق تجرjة البحث  )5

 .تطبيق bدوات ع*( عينة البحث /عديا  )6

�ا احصائيا ، وتفس�JQا ومناق )7��ارصد النتائج ومعا��� .ش

  .تقديم التوصيات واملقQvحات  )8

  :أدوات البحث

  :أعدت الباحثة nدوات التالية لقياس nثر

 كفــاءة التعامــل مــع أدوات الــتعلم –الكفــاءة fbاديميــة (رمقيــاس الكفــاءة الذاتيــة Mــ� محــاو  .1
 ) . التفاعل �M بiئة التعلم –عن /عد 

�ا عند  .2Cوتنظيما EFالتطبيق – الف%م –التذكر ( مستو�ات راختبار تحصي*� ملقر أسس املنا 
 ).  الQvكيب- التحليل –

  يUطار النظر للبحث 

  )التعلم ال ��ن وتنمية الكفاءة الذاتية والتحصيل(

 �ã سةiئ ري�ناو �طار النظر للبحث ثالثة محاو  ر ي   : ل

  .التعلم ال���ن -
 .الكفاءة الذاتية  -
  الذاتيةالتعلم ال���ن وأثره �M تحس�ن التحصيل والكفاءة -

  :أوال التعلم ال ��ن 

ونـا  ر       fان لظ%و ف�Qوس fو آثـار متنوعـة ع*ـ( مختلـف جوانـب ا��يـاة uoـسانية  ) f– 19وفيـد (ر
 �M ثار بالطبع للمجال التعلي¿` محدثة طفرةà ذهJ يا ، وامتدتäسواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو بي

 ع*ـــ( àثـــار املتعـــددة الن�ـــشار الف�ـــQوس ســـواء تزايـــد oعتمـــاد ع*ـــ( وســـائل الـــتعلم عـــن /عـــد للتغلـــب
اســة ،  �ــة عقــب عــودة وانتظــام الد اســة أو بالتعامــل وفقــا لالجــراءات oحQvا راملتعلقــة بتعطيــل الد ز ر
̄ايــد Joتمـام بــالتعلم  vــو مـا أدى لJجتمـا�� ، وo وذلـك لتقليـل اللقــاءات املباشـرة وتحقيــق التباعـد

ــــا لوجــــــھ ال��ـــــ�ن fأحـــــد املــــــصط��ات املع²ـــــQة عـــــن  ــــر وج%ـ )س املباشــ راملــــــزج بـــــ�ن oعتمــــــاد ع*ـــــ( التـــــد
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)س ، وJــو النظـام الــذي طبقتـھ fليــة البنــات  روoسـتعانة بتقنيــات الـتعلم عــن /عـد Mــ� عمليــات التـد
 `�Ñا )س خالل العام الد رجامعة ع�ن شمس �M التد    .2021 / 2020ر

لكQvوuـــي للتغلــــب ع*ـــ( مــــساوئھ ركتطــــو طبي�ـــ� للــــتعلم o       وقـــد ظ%ــــر الـــتعلم ال��ــــ�ن أو املـــدمج  
ات  راملتعلقــة بالت4لفــة املرتفعــة وافتقــاد التواصــل الåــشر الــذي Yــساعد املــتعلم ع*ــ( اك�ــساب م%ـــا ي

  املناقشة وا��وار والتعب�Q عن الرأي وت4و�ن العالقات oجتماعية

ـــتعلم            ــــ -ف%ـــــذا النـــــوع مـــــن الــ ي والـــــتعلم يجمـــــع بـــــ�ن الـــــتعلم oلكQvوuـــــ) 2005ســـــالمة ، ( وفقـــــا لــ
 إنــھ مــز�ج مــن  التقليــدي الــصفي العــادي ف%ــو wعلــم ال يلæــ� الــتعلم oلكQvوuــي وال الــتعلم التقليــدي

لoثنـ�ن معــا ال يــتم خاللــھ تجاJــل التطــو التكنولــو±� ولكــن اســتخدامھ /ــش4ل وظيفــي Mــ� الفــصو  ر
اسية    .رالعادية أو �M املعامل الد

روســـن�ناو Mـــ� الـــسطو التاليـــة عرضـــا         لتعر�ـــف الـــتعلم ال��ـــ�ن وأJـــم املـــصط��ات املـــستخدمة ل
  للتعب�Q عنھ وأش4ال استخدامھ ومزاياه  

�ب يمـزج بـ�ن الـتعلم املباشـر وج%ـا  ر       التعلم ال���ن بåساطة Jو نمط جديد لQ²امج التعلم والتد
ــــف التعلي¿ــــــ`، °�ــــــدف تحــــــس�ن تحقيــــــق Jbــــــداف  ــــتعلم �لكQvوuــــــي وفــــــق متطلبــــــات املوقـ لوجـــــھ والــ

  .تعليميةال

�ـــدف إ�ـــ( مـــساعدة املـــتعلم خـــالل مراحـــل : بأنـــھ) 2003خمـــiس ، (       حيـــث عرفـــھ Ø نظـــام مت4امـــل
wعلمھ، و�قوم ع*( الدمج ب�ن التعليم التقليدي والتعلم �لكQvوuي بمختلف أش4الھ داخل قاعـات 

اسة   . رالد

ل oتـصال اmGتلفـة اسـتخدام مـز�ج مـن وسـائ: بأنـھ) Rasmussen,2003(راسموسـن       كما عرفـھ 
لتعلــيم مــادة معينــة، بحيــث wــشمل �لقــاء املباشــر Mــ� قاعــة ا�Gاضــرات، والتواصــل ع²ــQ �نQvنــت، 
والــــتعلم الــــذاwي، ف%ــــو يمــــزج التعلــــيم oعتيــــادي باســــتخدام التقنيــــات التعليميــــة املتنوعــــة، ليعطــــي 

 . ا��ر�ة للمعلم �M استخدام تقنيات oتصال �M غرفة الصف

توظيــــف املــــستحدثات التكنولوجيــــة Mــــ� الــــدمج بــــ�ن : ع*ــــ( أنــــھ  )2009اســــماعيل ، (     وعرفــــھ         
قJbــداف وا�Gتـــو ومـــصادر وأuـــشطة الـــتعلم وطـــر توصـــيل املعلومـــات مـــن خـــالل أســـلوçي الـــتعلم  ى
وج%ا لوجھ والتعلم �لكQvوuي إلحداث التفاعل ب�ن املعلم  ب4ونھ معلما ومرشدا للطالب من خالل 

ً ً

 . نستحدثات الa` ال YشQvط أن ت4و أدوات إلكQvونية محددةامل

ح�ن عرف التعلم ال���ن أو املدمج ع*( أنھ صيغة يتم ف��ا ) 2012السيد ،  (         وJو ما أكد عليھ 
ـــ� إطـــــار واحــــد حيـــــث توظــــف أدوات الـــــتعلم  ـــي وأدواتــــھ مـــــع الــــتعلم الـــــصفي Mـ دمــــج الــــتعلم �لكQvوuــ

س النظر   . �ة والعملية مع وجود املعلم مع طالبھ وج%ا لوجھ �M الوقت ذاتھو�لكQvوuي �M الدر

اسات الa` حاولت تحديد مجال املزج أو الـدمج Mـ� Jـذا النـوع مـن  ر          وقد تنوعت الكتابات والد
)ـس4و  اسـة د �ـا دqلالـتعلم وم ر çعــة معــاuي مختلفـــة (Driscoll, 2002)ر ت إ�ـ( أن Jنــاك أ ر حيـث أشـــا ر

  :م ال���ن أو املز�ج و�ã ملعنـى التعل

يالــدمج بــ�ن أنمــاط مختلفـــة مـــن التكنولوجيـــا املعتمـــدة عـــ*( �نQvنـــت إلنجـــاز Jــدف ترjــو  .1
ــــــل ــــــصوت، : (مثــــ ـــديو، والــــ ـــــاوuي، والفيـــــــ ــ ـــــــــتعلم التعـــ ــــــاشرة، والـ ـــــــــية املبـــــ ـــــــصـفوف oفQvاضــ الـــ

 ) والنصوص
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)س اmGتلفـة واملب¦يــة ع*ــ( نظر�ــات متعـددة مثـــل .2 ردمـج طــر التــد كية ، املعرفيــة، الــسلو: (ق
 . نإلنتاج wعلم مثا�� بواسطة أو بدو استخدام التقنية) البنائية

اســتخدام الفيــديوJات التعليميــة : (دمــج أي شــ4ل مــن أشــ4ال التقنيـــة، مثـــال عـــ*( ذلـــك .3
،CDفالمb ،ب املعتمد ع*( الو�ب� )س من قبل املعلم وج%ا لوجھ) ر، التد  .  رمع التد

)س  .4 ـــل إبـــــداعات فعليـــــة تــــؤثر ع*ــــ( ردمـــج التقنيــــة Mــــ� التــــد مــــع م%مــــات عمـــل حقيقيـــــة لعمــ
 .�ëuoام ب�ن التعلم والعمل 

      واســــ�نادا إ>ــــ� الكتابــــات الــــسابقة ال�ــــ� تناولــــت fعر�ــــف الــــتعلم ال �ــــ�ن وtــــدفت لتحديــــد     
� الـدمج بـ�ن �لمجاالتھ يمكن القو بأن التعلم ال ��ن tو ذلك النوع من التعلم الذي gعتمد ع

 :  Eل من

 .التعلم �لكQvوuي والتعلم التقليدي –

 . التعلم عن /عد والتعلم املباشر وج%ا لوجھ –

̄امن – vامل Qتصال غ�o )*̄امن والتعلم القائم ع vتصال املo )*التعلم القائم ع. 

       وقد wعددت املسميات املستخدمة للتعب�Q عن Jـذا الـنمط مـن الـتعلم وفقـا لألدبيـات الaـ` 
ا ملــا ســبق تناولــھ أثنــاء عــرض wعر�فــھ Mــ� fونــھ Yع²ــQ تناولتـھ بالب اســة والaــ` اتفقــت وفقــ رحــث والد

عن نمط مـن الـتعلم القـائم ع*ـ( املـزج بـ�ن الـتعلم التقليـدي والـتعلم oلكQvوuـي وفقـا ملتطلبـات 
 Qمـا ، ومـن املـسميات املـستخدمة للتعب�ـ�qل مf ̄ات املوقف التعلي¿` �Gاولة oستفادة من مم�

 Hybirdالـتعلم ال��ـ�ن  ( و ) Mixed Learningالـتعلم ا�mلـيط  : (نمط مـن الـتعلم عـن Jـذا الـ
Learning  ( و)  الـتعلم املـز�ج أو املـدمج (blended learningو ، ) �*الـتعلم الت4ـامIntegrated 
Learning(  

  : يnساس النظر للتعلم ال ��ن 

 الـــتعلم التقليــدي وoلكQvوuــي ، لــذا ف%ـــو Yعتمــد الــتعلم ال��ــ�ن ع*ــ( الت4امـــل بــ�ن fــل مــن بiئaــ`     
املصممة ) جانiيھ ( و) بلوم ( و ) كيلر: ( مبادئ النظر�ة السلوكية ل4ل من : بمثابة نقطة إلتقاء ب�ن 

ـــھ (لبiئــــة الــــتعلم التقليــــدي ، ومبــــادئ النظر�ــــة البنائيـــــة ســــواء املعرفيــــة لــــــ  أو oجتماعيــــة لــــــ ) بياجيـ
علم oلكQvوuي ، بحيث wسمح بiئة التعلم ال���ن للمتعلم أن يبð` املصممة لبiئة الت) فيجوwس4ي(

فـــــھ –معرفتــــھ بنفـــــسھ مــــن خـــــالل البحــــث وoك�ـــــشاف  ـــھ وظر اتـ و وفقـــــا لقد ع²ــــQ مـــــصادر الـــــتعلم –ر
فاقـھ أو بiنـھ  راmGتلفة الa` ت�يح%ا بiئة التعلم oلكQvوuي ، ومن خالل التفاعـل املباشـر بiنـھ وjـ�ن 

  )Chew, 2008.(تعلم الصفي املباشر و�jن املعلم �M بiئة ال

 Qن�تــو "       و)ـش� إ�ــ( أن الــتعلم ال��ـ�ن Mــ� التعلــيم والــتعلم يمكـن اســتخدامھ وفقــا الســQvاتيجية " ز
ً

 �M ص%اm� اتيجياتQvن�تو ، : ( معينة من جملة اس   )2005ز

بحيـث يـتم تقـديم ر و�تم خالل%ا oعتماد ع*( تقسيم املقر لقسم�ن م�ساو��ن :@سFGاتيجية nو>; 
س باســتخدام أحـد أســاليب الــتعلم oلكQvوuــي ثــم يــتم  س باسـتخدام الــتعلم الــصفي املباشــر ود رد ر

  .تقو�م wعلم الطالب بأي من وسائل التقو�م التقليدية أو oلكQvونية 

 و�تم خالل%ا استخدام fـل مـن الـتعلم الـصفي والـتعلم �لكQvوuـي تبادليـا Mـ:@سFGاتيجية الثانية 
ً

 �
س واحـد ، غ�ـQ أن بدايـة التعلـيم والــتعلم تـتم بأسـلوب الـتعلم الـصفي و�ليـھ الــتعلم  رwعلـيم وwعلـم د

  .�لكQvوuي ، و�تم تقو�م wعلم الطالب ختاميا بأي من وسائل التقو�م التقليدية أو �لكQvونية 
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كQvوuـي تبادليـا Mـ�  و�تم خالل%ا استخدام fـل مـن الـتعلم الـصفي والـتعلم �ل:@سFGاتيجية الثالثة 
ً

س واحــد ، غ�ــQ أن بدايــة التعلــيم والــتعلم تــتم بأســلوب الــتعلم �لكQvوuــي  و)عقبــھ  رwعلــيم وwعلــم د
التعلم الصفي ، و�تم تقو�م wعلم الطالب ختاميا بأي من وسائل التقو�م التقليدية أو �لكQvونية 

ً
.  

م الـصفي والـتعلم �لكQvوuـي تبادليـا Mـ� و�تم خالل%ا استخدام fل من الـتعل : @سFGاتيجية الرا�عة
ً

 Qـي والــتعلم الـصفي أك½ــuوQvس واحــد ، بحيـث يــتم التنـاوب بــ�ن أسـلوب الــتعلم �لك رwعلـيم وwعلـم د
س الواحـــد و�ـــتم تقـــو�م wعلـــم الطـــالب ختاميـــا بـــأي مـــن وســـائل التقـــو�م التقليديـــة أو  مـــن مـــرة للـــد

ً
ر

  .�لكQvونية 

ريجية bو�ــــ( القائمــــة ع*ــــ( تقــــسيم املقــــر ��ــــزئ�ن بحيــــث يــــتم تقــــديم وقــــد تــــم اعتمــــاد oســــQvات         
محاضرة باستخدام التعلم الـصفي املباشـر ثـم محاضـرة باسـتخدام أدوات الـتعلم مـن /عـد ، وذلـك 
�دف تقليــــل اللقــــاءات ��ا ال4ليــــة والaــــ` wــــس�ــ̀ـ وضــــع نظــــرا ملناســــبة Jــــذه oســــQvاتيجية للــــضوابط الaـ

   .19وف ان�شار ف�Qوس fوفيد املباشرة مع الطالبات نظرا لظر

  :مم�=ات التعلم ال ��ن   

̄ات للتعلم ال���ن ) 2012(نوجو وjجلز ) 2003خمiس ، (          أشار fل من  إ�( مجموعة من املم�
 :املدمج يمكن ت�mيص%ا فيما ي*�/ 

ه w �Mعلم تالميذه ، وعدم سلب Jذا الدو منھ  .1 راشعار املعلم بأJمية دو  .ر

ــــا .2 ـــاه املـــــصادر wغي�ـــــo QتجاJـ ــــتعلم بـــــل أيـــــضا تجــ مـــــان الـ زت لـــــiس فقـــــط تجـــــاه م4ـــــان و
 .وbدوات الa` تدعم حدوث التعلم

�ة ا�mاصة باملقر  .3 رتخفيف bعباء �دا  . ر

نة بالتعلم �لكQvوuي  .4  .رتقليل ت4لفة التعلم مقا

 .توف�Q وقت وج%د املتعلم  .5

6. ¯vامل Q̄امن إ�( جانب فرص التفاعل غ� vفرص التفاعل امل Qامنتوف�. 

قت oلتحاق بQ²امجھ .7 نة املتعلقة بزمن التعلم و و�ادة املر و  .ز

ـــل مــــتعلم للــــتعلم وفقـــــا  .8 ـــة الفرصــــة ل4ـ ق الفرديــــة بــــ�ن املتعلمــــ�ن ، وإتاحــ ومراعــــاة الفــــر
اتھ  .ر��اجاتھ وقد

قعـــة الـــتعلم ل�ــشمل العـــالم ك4ـــل ،وعـــدم oقتــصار ع*ـــ( حـــدود غرفـــة  .9 �ـــادة  راwــساع و ز
 .الصف 

ل املاديــة والفنيــة Mــ� الــدو الناميــة الaــ` لــم تــتمكن مــن ي�ناســب مــع ضــعف �م4انيــات .10
 .توف�Q بiئات wعلم الكQvونية fاملة 

 :ال ��ن التعلم سلبيات

مجموعــة ) 2012(ناملـدمج فقــد حــدد جــو وjجلــز /            أمـا فيمــا يتعلــق /ــسلبيات الــتعلم ال��ــ�ن 
w ذا النمط من التعلمJ ا�qي مuعاY `aشمل من السلبيات واملشكالت ال: 
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عدم توافر �نQvنت أو ضعف الـشب4ات Mـ� /عـض bمـاكن مـن العـالم خاصـة bمـاكن  .1
 .الر�فية و bماكن النائية

سة Jذا النوع من  .2 ات الطالب التكنولوجية والw `aعد متطلبا أساسيا ملما رضعف م%ا ر
 .التعلم 

ــاع ت4لفــــة Jــــذا النــــوع مـــن الــــتعلم ســــواء ت4لفــــة تـــوف�Q أج%ــــزة الكمبيــــوتر أ .3 تفـ و ت4لفــــة را
 .الصيانة ا�mاصة °�ا 

ات �لكQvونية املدمجة .4 غبة املتخصص�ن �M املنا�M EF تج%�¯ املقر رضعف   .ر

الQvك�ــ¯ ع*ــ( تنميــة ا��وانــب املعرفيــة والنفــ�ëركية لــدى الطــالب أك½ــQ مــن Joتمـــام  .5
 .ب�نمية ا��وانب الوجدانية

ــــ�óيعية والتعو�ـــــضية .6 ـــة الراجعـــــة وا��ـــــوافز ال�ـ ــــوف�Q التغذيــ  والaـــــ` wعـــــد – صـــــعوjة تـ
 . /ش4ل دائم –متطلبا أساسيا ل%ذا النوع من التعلم 

رضــعف مـــستو فاعليـــة نظـــام الرقابـــة والتقــو�م والتـــ�ôيح وا��ـــضو والغيـــاب لـــدى  .7 ى
 .الطلبة

املدمج يت � لنـا تزايـد أtميـة /        و�فحص املزايا والعيوب السابقة اMuاصة بالتعلم ال ��ن 
لعيـــوب jـــ; ظـــل املـــستجدات العديـــدة ال�ـــ� طـــرأت ع�ـــ� واقعنـــا تلـــك املزايـــا وتقلـــص العديـــد مـــن ا

ونـا أو  ف ق¢ر�ة مثل ان�شار الف�Fوسـات ا.Mتلفـة مثـل جائحـة كو رالتعلي£� سواء املتعلقة بظر و
ت مــصاحبة للعمليــة التعليميــة مثــل تزايــد أعــداد الطــالب jــ; Eافــة املراحــل  ف دائمــة صــا ربظــر و

اســـة بمـــا يجعـــل  مـــن الـــتعلم ال �ـــ�ن أحـــد أtـــم ســـبل عـــالج تلـــك رالتعليميــة  وتكـــدس قاعـــات الد
املش1لة ، باالضافة إ>� توجھ العديد من مؤسسات التعليم اu�ام¤; وقبل اu�ام¤; إ>ـ� اعتمـاد 
سة  مة ملما رtذا النمط من التعلم Eأسلوب أسا¦¥� للتعلم ، وتوف�tFا للمنصات التعليمية الال ز

�ب ل1ـــل مـــن ال طـــالب واملعلمـــ�ن بمـــا يـــدعم التوســـع jـــ; رtـــذا الـــنمط للـــتعلم ، وتـــوف�F فـــرص التـــد
   .استخدام التعلم ال ��ن j; مؤسساتنا التعليمية ا.Mتلفة

مجموعـــة مـــن العوامـــل ال�ـــ� حـــددtا          والتوســـع Mـــ� اســـتخدام الـــتعلم ال��ـــ�ن يتطلـــب مراعـــاة 
 :  فيما ي�; ) 2005سالمة ، (

شـــــاد  .1 Uــــــم عوامـــــل نجـــــاح الـــــتعلم ال��ــــــ�ن ضـــــر: رالتواصـــــل وJوســــــائل وفمـــــن أ Qــــوف� رة تـ
للتواصل ا��يد بـ�ن املـعلم واملتعلم، خاصة �M حال حداثة خQ²ة املتعلم °�ذا الـنمط مـن 

شـادات وwعليمــات fافيـة حــو  الـتعلم ، لـذا ل فـالتعلم ال��ــ�ن ا��يـد يجــب أن يتـضمن إ ر
شـ4ل الـسلوك املتوقــع مـن املـتعلم وأمثلــة لالسـتجابات وoعمـال املطلوjــة منـھ ، وكــذلط 

   .واÕõ ودقيق لنوعية àداء املطلوjة من Jذا املتعلم تحديد 
رلـذا يجـب أن ي4ـو Jنـاك تحديـد واõـÕ للـدو أو bدوار ا�mاصـة ب4ـل : العمـل اu�مـا®; .2 ن

ة التفاعل oيجاçي من قبل املعلم واملتعلم   .ورفرد مع التأكيد ع*( ضر
ســــة : fــــ°�يع العمــــل امل¯bــــر اMuــــالق .3 الــــتعلم الــــذاwي رف�Qا�ــــ( wــــ�óيع املتعلمــــ�ن ع*ــــ( مما

التعلم ال��ـــ�ن  روالـــتعلم ضـــمن ا�Gموعـــات؛ ألن الوســـائط التكنولوجيـــة املتاحـــة Mـــ� إطـــا
   . wسمح بذلك بما �óYع �بداع 
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ات املرنـــة .4 ات كث�ــــQة : ر@ختيـــا ر، البـــد مــــن أن يحتـــو Jـــذا الـــنمط مــــن الـــتعلم ع*ـــ( اختيـــا ي
سـة عمليـة الـ تعلم /غـض النظـر عـن رومرنھ Mـ� ذات الوقـت تمكـن fافـة املتعلمـ�ن مـن مما

  .امل4ان والزمان 
جة : إشراك الطالب j; اختيار املز�ج املناسب .5 رإذ يفضل أن YشQvك الطالب �M تحديد د

العمل الفردي، العمل ا��ما��، oستماع ملعلم ( الدمج املالئمة لتعلم%م  باالختيار ب�ن 
ـــع ت4ليــــــف الك فـــ ÷ـــــ� أو  ــــف و ــــة، آداء ت4ليــ ـــراءة مــــــن مطبوعــ رتقليـــــدي، القـــ ــــي ، الQ²يــــــد ر Qvوuــ

ركمــــا يقــــوم املعلــــم بــــدو ا�Gفــــز للمتعلمــــ�ن، حيــــث ) �لكQvوuــــي ، متا/عــــة فيــــديو wعلي¿ــــ`
ات الطــالب فيتأكــد مــن أن الطالــب املناســب اختــار الوســيط  رYــساعد Mــ� توظيــف اختيــا

 .  لاملناسب لھ للوصو إ�( أفضل نمط للتعلم 

لعة ومتاحـة طـو الوقـت بـ�ن نالبـد أن ي4ـو Jنـاك طر�قـة اتـصال سـر): @تصال املستمر .6
ف، كذلك البد من أن �ówيع oتصال  شاد والتوجيھ f �Mل الظر واملعلم واملتعلم�ن لإل ر

   .املتبادل ب�ن الطالب /عض%م ببعض لتبادل ا�Q²mات وحل املشكالت

التكرار من أJم صفات الـتعلم ال��ـ�ن، وأحـد أJـم عوامـل نجاحـھ، ألنـھ Yـسمح : التكرار .7
مðـ` للمشارك�ن بتلقي ز الرسالة الواحدة من مصادر مختلفة �M صـو متعـددة ع*ـ( مـدى  ر

ى/عيـــد، فمـــثال يمكـــن أن يقـــدم ا�Gتـــو بطر�قـــة تقليديـــة ، و�مكـــن تقـــديم املـــادة العلميـــة 
ىنفــس%ا بطر�قـــة أخـــر باســـتخدام وســـائط الـــتعلم عــن /عـــد  ، وذلـــك °�ـــدف إثـــراء الـــتعلم 

ق الفرديــــــة للمتعل ــــر ـــع الفــ ـــل مـــ وحــــــو املوضــــــوع و التعامـــ مــــــ�ن وتلبيــــــة fافــــــة oحتياجــــــات ل
   .وoستعدادات لدى املتعلم�ن

          إذ أن مراعاة العوامل السابقة تضمن تحقيق نتائج أفضل الستخدام Jذا النمط من التعلم  
ننظرا ل4ـو تلـك العوامـل wـش4ل جـوJرا أساسـيا للـتعلم ال��ـ�ن يـتم فيـھ التغلـب ع*ـ( معظـم عيـوب 

�ا التعلم التقليدي املباشر وqج%ا لوجھ وم : �M سلبية املتعلم ،وافتقاده للتواصل املباشر مع املعلم
ـــھ  ــــذي يحتاجــ ــــتخدام الوســـــائط التكنولوجيـــــة –الوقـــــت الـ  ، وقلـــــة - /عكـــــس مـــــا يمكـــــن أن يـــــتم باسـ

ق الفرديـة بـ�ن املتعلمـ�ن  سـة الـتعلم الـذاwي ، وصـعوjة مراعـاة الفـر ات املتاحـة للمـتعلم ملما وا�mيا ر ر
    . اmGتلفة ىذو أنماط التعلم

          و�تÕÖ من العرض السابق ما ألسلوب التعلم ال���ن من أJمية نظرا ل4ونھ Yس%م �M التغلب 
�ما qل مf ̄ات   .ع*( العديد من عيوب fل من التعلم املباشر والتعلم عن /عد و�جمع ب�ن معظم مم�

  :الكفاءة الذاتية : ثانيا 

 عند 1977ر�M الظ%و �M الكتابات وbبحاث الQvبو�ة منذ عام             أخذ مصط�Õ الكفاءة الذاتية 
ا ،ومنــذ ذلــك ) Social Learning Theoryنظر�ــة الــتعلم oجتمــا�� ( رظ%ــو كتــاب  رألل²ــQت بانــدو

ا وضع bسس الفلسفية والنظر�ة ملف%وم الكفاءة الذاتية �خ ولسنوات طو�لة حاو باندو رالتا ل   .ر

ا لــــ            و)ـــش�Q مـــصط�Õ الكفـــا ا " ءة الذاتيـــة وفقـــ تـــھ ع*ـــ( انجـــاز " ربانـــدو رإ�ـــ( حكـــم الفـــرد ع*ـــ( قد
تـھ ع*ـ( تنظـيم خططـھ لتحقيـق أJدافـھ ، ومثابرتـھ  رمستو محدد من àداء ، ومعتقداتـھ حـو قد ل ى
نتـھ Mـ� التعامـل مـع الـصعوjات الaـ` قـد  وومقدار ا��%د الذي يرغب �M بذلھ إلنجاز امل%مـة ومـدى مر

اتـــھ ) w)Bandura,1994عvـــQض طر�قـــھ  ا أن اعتقـــادات الفـــرد الذاتيـــة حـــو قد ر، وكمـــا يؤكـــد بانـــدو ل ر
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ـــــــة  ـــــ( تحقيــــــــق نتــــــــائج ايجابيـ تــــــــھ ع*ـــ ـــــھ وقد ــــاء تقييماتــــــــھ عــــــــن مــــــــدى فاعليتـــ ـــ� بنــــ ـــــــساJم Mـــــ ـــھ wـ اتـــــ روم%ا ر
).Bandura,2000 ( 

تـھ ع*ـ( تنظـيم، و تنفيـذ bعمـال " ز�مرمان"و)عرف       اك الـmóص لقد رالكفاءة  الذاتية ب4و¾�ا اد ر
ة من  أجل تنفيذ  امل%ـام اmGتلفـة ، وتحقيـق Joـداف ورالضر ر�ة ل��صو ع*( àداء ا�Gدد  للم%ا ل

)2000 ، Zimmerman(   

ر    وjفحــــص التعر�ــــف الــــسابق يتــــÕÖ أن شــــعو الفــــرد بالكفــــاءة الذاتيــــة Yعــــد ا�Gــــرك الــــرئiس لــــھ 
Gــ� حــل املــشكالت اM �Mتلفــة والتغلــب ع*ــ( لالنجــاز ألن اعتقــاده بكفاءتــھ يدفعــھ لبــذل ا��%ــد ال4ــاm

العقبات الa` تقف �M سåيل تحقيق أJدافھ ، والعكس �ûيح فاعتقاد الفرد أنھ ال يملك الكفاءة 
مة لتحقيق نتائج ايجابية سيمنعھ من بذل أي ج%د لتحقيق أJدافھ    .زالال

�م وحـس مرتفـع بالكفـاءة يجعل%ـم ال يتعـاملو Cا نفاألmýاص النا�üو يمتل4ـو ثقـة مرتفعـة بقـد ن رن
�م مCا �ا بل كتحدي لتنمية م%اþرع امل%ام الصعبة كمعضالت يتم تجن)Bandura,1994(  

  :مصادر الكفاءة الذاتية 

ا "وفقا لـ             ئiسية �ã " 1997رباندو çعة مصادر  رتتم�¯ مصادر الكفاءة الذاتية إ�( أ   : ر

(Alquarashi,2016) 

 ):خ¶Fات التم�= السابقة(خ¶Fات @تقان  .1
ات  املتعلقـــــة بـــــاآلداء ãـــــ� أك½ـــــQ عــــام*� مـــــؤثر و�تعلـــــق بـــــا�Q²mات الـــــسابقة النا�üـــــة زفاالنجــــا

للمـتعلم ، إذ أن تكــرار النجــاح Mـ� آداء م%مــة ين¿ــ` توقعـات مرتفعــة مــن الكفـاءة تــؤدي لتقليــل bثــر 
  .السل�` للفشل 

 ):اF¶Muات البديلة(خ¶Fات Uنابة  .2
بل أيضا من نجاح àخر�ن ، وJو نفاألفراد ال Yستفيدو فقط من خQ²ات نجاح%م السابقة 

ة  ن القــد رمـا ي4ــو فعــاال Mــ� ت4ـو�ن معتقــدات ايجابيــة حــو الكفــاءة الذاتيـة ، فطاملــا امتلــك àخــر و ل ن
ع*ــ( النجــاح فـــيمكن للفــرد تحقيـــق جــزء مـــن Jــذا النجــاح ، لـــذا تز�ــد الكفـــاءة fلمــا fانـــت امل%مــة Mـــ� 

ات املتعلم ون�Õ غ�Qه �M آداءJا    .رنطاق قد

 : لفظي @قناع ال .3
إذ تتأثر الكفاءة الذاتية بما يتلقاه الفرد من إقناع ع*( آداء م%مة ما مـن /عـض ýbـmاص 
يذو املوثوقيــــة بال¦ــــسبة لــــھ ، وعــــادة مــــا يــــتم oعتمــــاد ع*ــــ( Jــــذا املــــصدر كث�ــــQا لرفــــع الكفــــاءة نظــــرا 

  .لس%ولتھ وجدواه 

 :اu-الة النفسية و@نفعالية  .4
ـــ( الكفـــــاءة اذ أن oنفعـــــاالت املبـــــالغ ف��ـــــا أو فا��الـــــة النفـــــسية وoنفعاليـــــة للفـــــ رد تـــــؤثر ع*ــ

رالشعو الزائد بالقلق عند مواج%ة الضغوط يؤثر سلبيا ع*( انتاج استجابات جسدية سليمة مما 
  ريقلل من شعو الفرد بالكفاءة 

اسات املصادر السابقة كعوامل مؤثرة ع*( الكفاءة الذاتية مثل  ر       وقد تناولت /عض الد
اسة    ) Zulfabli, Bin Hasan, Tareq,Bin Hossain& Aminual 2014 (رد
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 جيــدا عنـــد تــصميم وتخطــيط الــتعلم فاختيـــار  أو العوامــل            لــذا يجــب oن�بــاه لتلـــك املــصادر
�م qــ` يطلــب مــaب مــسبق ع*ــ( امل%ــام ال� ات واســتعدادات املتعلمــ�ن ، وتــوف�Q تــد رم%ــام مناســبة لقــد ر

ب  Jـــا ، وعـــرض تجـــا رانجا النجـــاح املـــسبقة ملــــن يمـــاثلو¾�م Mـــ� ا�²mـــQات ، وتقـــديم التغذيـــة الراجعــــة ز
�ب  راملناسبة ودعم املعلم لشعو تالميذه بالكفاءة الذاتية عQ² ال��óيع وoقناع ، باالضافة إ�( تد ر
التالميــذ ع*ــ( التعامــل مــع الــضغوط وخلــق بiئــة wعلــم آمنــة ال YــسودJا القلــق والتــوتر مــن العوامــل 

ة – الكفاءة الذاتية للمتعلم�ن والw `aعد امل%مة لدعم ئiسيا للنجاح –ر كما سبق oشا   .ر مفتاحا 

تتضمن ي      وت¦بع أJمية الكفاءة الذاتية إ�( تأث�JQا القو ع*( مظاJر متعددة من سلوك الفرد    
:) Bandura,1994: (  

 Yعتقد أنھ قادر  حيث يختار الفرد ubشطة الChoice of activities:`aاختيار n«شطة  -
تــھ ع*ــ( آدا��ــا ، بiنمـا يتجنــب تلــك الaــ` Yعتقــد Mــ�  رع*ـ( النجــاح ف��ــا وامل%ــام الaــ` يثـق Mــ� قد

تھ ع*( آدا��ا  Jا أو عدم قد رفشلھ �M اجتيا  .ز
ن فـاألفراد الـذين يتمتعـو بحـس مرتفـع :Learning and achievementالـتعلم و@نجـاز  -

oم ذو ا��س املنخفض نبالكفاءة الذاتية يميلو إ�( التعلم و� .ىنجاز أك½Q من نظرا�
ي إذ يميل bفراد ذو ا��س املرتفع  : Effort and persistenceلاu�¢د املبذو و@صرار  -

 Qـــم أك½ـــ��م إنجــاز م%ـــام معينـــة ، كمــا أ¾�بالكفــاءة الذاتيـــة إ�ــ( بـــذل ج%ـــود أك²ــQ عنـــد محـــاول
ـــراد ذو  ا��ــــس املــــنخفض بالكفــــاءة يإصــــرار عنــــد مواج%ــــة مــــا Yعيــــق تقــــدم%م ، بiنمــــا bفـ

نالذاتية فعادة ما يبذلو ج%ـدا أقـل Mـ� آداء امل%ـام اmGتلفـة كمـا أ¾�ـم يتوقفـو سـر)عا عـن  ن
 .oستمرار �M العمل وا�Gاولة عند مواج%ة عقبات تقف أمام تحقيق امل%مة 

د بكفاءتھ Jو          ومن العوامل السابقة يتÕÖ ما للكفاءة الذاتية من أJمية ، إذ أن احساس الفر
 Qـذا املتغ�ـ�ما يدفعھ إ�( بذل ا��%د بل وإ�( oنخراط �M امل%ام اmGتلفة ، وJو ما يتطلـب Joتمـام °
سـة bعمـال اmGتلفـة ، ففـي الواقـع التعلي¿ـ` يتوجـب ع*ـ(  رسواء �M الواقـع التعلي¿ـ` أو Mـ� إطـار مما

Qس املناســــبة للكـــشف عــــن املـــسئول�ن عـــن بــــرامج التعلـــيم بمختلــــف مراحل%ـــا وأنواع%ـــا تــــوف�iاملقـــاي 
�ا fو¾�ــا تمثـل أحــد ا�Gرfـات bساســية لـدفع املــتعلم qتمــام بتحـسيJoالكفـاءة الذاتيــة للمتعلمـ�ن و

 .نحو بذل ا��%د لتحقيق أJدافھ وإنجاز م%امھ اmGتلفة 

اسا- سواء العامة أو املتعلقة بالتعلم عن /عد –ونظرا ألJمية الكفاءة الذاتية  ت الaـ` ر تنوعت الد
 Qــ` تملــك عالقــات تــأث�aات الQــا واملتغ�ــ��ـا بالبحــث Mــ� محاولــة لتحديــد أJــم العوامــل املـؤثرة عل��تناول

  .وتأثر متبادل مع الكفاءة الذاتية 

� الكفاءة الذاتية       �اسات ال�� اسbÂدفت تحديد العوامل املؤثرة ع   : رومن الد

اسـة  -  �دفت بحـث توقعـات  ) Kuo ,Walker ,Belland ,Schroder, & Kou, 2014(رد�والaـ` اسـ
ضاJم عن wعلم%م عقب  �م الذاتية �M التعامل مع oنQvنت ومستو Cاصة بكفاءmرالطالب ا� ى
�م ملقر �M الصناعات الكنواوجية قائم ع*( استخدام التعلم عن /عد وتم oعتماد ع*( �اس رد ر

قية أو الa` تقدم عo Q²نQvن ت ، وأظ%رت النتائج أن التفاعل راستخدام oستåيانات سواء الو
̄امن �M بiئة التعلم عن /عد fان من أك½Q العوامل الa` أثـرت ع*ـ( شـعو الطـالب بالكفـاءة  vرامل
اســة وجــود عالقــة دالــة بــ�ن الكفــاءة الذاتيــة وتحــس�ن الرضــا عــن  رالذاتيــة بiنمــا لــم تثåــت الد

 . التعلم 
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اسة  -  والJ `aدفت لتحديد ) Zulfabli, Bin Hasan, Tareq,Bin Hossain& Aminual 2014(رد
العوامــل الaـ̀ـ تــؤثر ع*ــ( الكفــاءة الذاتيــة تجــاه bداء fbــادي¿` بــ�ن طــالب اثنــ�ن مــن املعاJــد ، 
حيـــث أظ%ـــرت نتـــائج البحـــث أن Jنـــاك عوامـــل تـــؤثر /ـــشدة ع*ـــ( الكفـــاءة الذاتيـــة wـــشمل خ²ـــQة 

ة النفسية   .ر�تقان وا�Q²mة غ�Q املباشرة و�قناع اللفظي و�ثا

اسـة  -  ات املعلمـ�ن الفي�نـامي�ن للغــة ) Nga Thi, Terry ,2015(رد روJـدفت للتعـرف ع*ــ( تـصو
̄ية fلغة أجنåية ملصادر الشعو بالكفاءة الذاتية çعة مصادر . ر�نجل� ت النتائج إ�( أن أ روأشا ر

رئiـــسية تـــؤثر ع*ـــ( شـــعو املعلمـــ�ن بالكفـــاءة الذاتيــــة ع*ـــ( عكـــس oعتقـــاد الـــسائد ، لـــم تكــــن . ر
رب الـــتمكن ãـــ� املـــصدر bك½ـــQ تـــأث�Qا Mــــ� الـــشعو بالكفـــاءةرتجـــا بـــدال مـــن ذلـــك ، fـــان �قنــــاع . ً

اسة إ�( ا�Q²mات البديلة وا��الة  رoجتما�� Jو العامل bك½Q تأث�Qا ، كما أشار أفراد عينة الد
  .رoنفعالية كمصادر إضافية للشعو بالكفاءة الذاتية / الفسيولوجية 

اسة -  اسات  )Peechapol  & Songkhla, 2018( رد صدا الثð` عشر عاما من الد روالa` قدمت  ر
الa` حاولت تحديد العوامل املـؤثرة ع*ـ( الكفـاءة الذاتيـة Mـ� بiئـات الـتعلم عـن /عـد ، حيـث تـم 

اسـات ع*ـ( fـل مـن  لرصــد ) Eric , Scopus & web of Science(رعمـل بحـث لرصـد تلـك الد
اســــات الaــــ` تناولـــــت تلــــك العوامـــــل Mــــ� ا ـــددJا ) 2017(إ�ــــ( ) 2005(لفvــــQة مـــــن رالد والaـــــ` بلــــغ عــ

çع مجموعات ) 2176( اسات �M أ اسة ، و�مكن ت�mيص العوامل الa` اتفقت عل��ا تلك الد رد ر ر
 �ã سيةiسـائل وتقنيـات الـتعلم عـن /عـد: (رئ التغذيـة (و) وتوافر خQ²ة ومعرفة fافيـة بـأدوات و

التـــــأث�o Qجتمـــــا�� وijئــــــة (و) لكQvوuـــــيالتفاعـــــل والتواصـــــل o(و) الراجعـــــة والتعز�ـــــز وامل4افـــــأة
 )التعلم àمنة

  

ت ل%ــــا bدبيــــات  اســــات الـــسابقة يتــــÕÖ أن للعوامــــل املتنوعــــة الaـــ` أشــــا ر        وjمراجعـــة نتــــائج الد ر
اسات  �ا نتائج الدCقناع اللفظي –روأكدo اتQ²ات البديلة وخQ²mات النجاح السابقة وا�Q²ا خ�qوم 

oجـة تمتـع املتعلمـ�ن بالكفـاءة الذاتيـة -نفعاليـة للمـتعلم وا��الة الفسيولوجية و ر تـأث�Q كب�ـQ ع*ـ( د
�م يجـب qعلم سواء قائمة ع*( التعلم املباشر أو التعلم عن /عـد أو املـزج بيـw ئةiلذا فعند تصميم ب
فـع الكفــاءة الذاتيـة للمتعلمـ�ن بمـا Yعظــم مـن جـدو الــتعلم ،  ىoن�بـاه لتلـك العوامـل  للتحقــق مـن  ر

اتــــھ نظــــرا  �ــــا كمتغ�ــــY Qعكــــس ثقــــة املــــتعلم Mــــ� قدCــــ� حــــد ذاM ميــــة ســــواءJرملــــا للكفــــاءة الذاتيــــة مــــن أ
�ــا وأثرJــا oيجــاçي ع*ــ( متغ�ــQات أخــر ذات أJميــة Mــ� الواقــع التعلي¿ــ` كمــا �ىوإم4انياتــھ أو Mــ� وعالق

  .رسiت�M ÕÖ السطو التالية 

  تية التعلم ال ��ن وأثره j; تحس�ن التحصيل والكفاءة الذا: ثالثا 

 Qـــــش�w ـــت الــ اســـــات ال ـــا إال أن الد ـــ�ن مـــــن أJميـــــة ومزايـ ز         ع*ــــ( الـــــرغم ممـــــا ألســـــلوب الــــتعلم ال��ــ ر
لـــصعوjات متنوعـــة لـــدى املتعلمـــ�ن Mـــ� التعامـــل مــــع بiئـــات الـــتعلم عـــن /عـــد ممـــا YـــشعرJم بــــضعف 

ات الw `aعتمد ع*ـ( اسـتخدام الوسـائط التكنولوجيـة وoنQvنـت و �م ع*( oلتحاق باملقرC رقد ذلـك ر
مة ل%ذا النوع من التعلم بما Yعكس انخفاض  ات الال Jم لالم4انات وامل%ا زن�يجة العتقادJم بافتقا ر ر

�م الذاتية Cكفاءا)Cavanaugh,2005( & )Levy,2007(  

         والكفاءة الذاتية wعد أحد العناصر امل%مة عند ا��ديث عن التعلم ال���ن نظرا ملا أشار إليھ 
ىfو الكفاءة الذاتية املرتبطة ب4ـل مـن ا�Gتـو واسـتخدام التكنولوجيـا يمكـن عن ) لي¦ش وديمبو( ن

كمـــا أن معتقـــدات املتعلمــــ�ن ) Lynch &Dembo, 2004(اســـتخدام%م كمؤشـــرات آلداء املـــتعلم 
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ات قائمـة ع*ــ(  �م الذاتيــة wعـد مؤشـرا لنجــاح املتعلمـ�ن أثنـاء التحــاق%م بمقـرCيجابيـة حـو كفـاءoر ل
  )Wang&Newlin,2002(لم عن /عد استخدام تقنيات التع

            فـــضال عـــن أن الكفـــاءة الذاتيـــة wعـــد عنـــصرا ذو أJميـــة خاصـــة ســـواء للـــتعلم oلكQvوuــــي أو 
التعلم ال���ن نظرا أل¾�ا wساعد املتعلم�ن ع*( التحكم والتعامل مع بiئات التعلم غ�Q التقليدية أو 

تھ ، فتنم) Kou, 2010.(غ�Q املألوفة بال¦سبة ل%م  رية معتقدات ذاتية ايجابية لدى املتعلم حو قد ل
ه بالراحـة أثنـاء اســتخدام  رع*ـ( العمـل بكفـاءة Mــ� بiئـات الـتعلم عـن /عــد يـنعكس ايجابيـا ع*ـ( شــعو

   )(Kuo. ,Walker, ,Belland ,Schroder. & Kou, 2014التكنولوجيا أثناء عمليات التعليم والتعلم 

اسات عالقة ايجابية ب�ن الكفاءة الذاتية وçعض املتغ�Qات          وقد أظ%رت نتائج العديد م رن الد
�ا التحصيل  qالواقع التعلي¿` وم �M ميةJb ذات.  

نع*ــ( fــو ) ايليــوت وتــراش(        فالعالقـة بــ�ن الكفــاءة الذاتيــة والتحــصيل عالقــة وثيقـة حيــث أكــد 
اك الفـرد لتمتعـھ بكفـاءة الكفاءة الذاتية ذات تأث�Q سـب�` فيمـا يتعلـق باألJـداف التحـصيلي رة ، فـإد

اك املتـــدuي للكفــــاءة  رعاليـــة يـــؤدي بـــھ إ�ـــ( تبðــــ` أJـــداف �قـــدام ســـواء wعليميــــة أو آدائيـــة بiنمـــا oد
  )Elliot & Thrash ,2001(يف�` بھ إ�( تبð` أJداف ���ام 

�م "ز�مرمــان"ن       كمـا أكــد الQvبو�ـو وفقــا لــCا رع*ـ( fــو اعتقـادات املتعلمــ�ن حـو قــد ل –fbاديميــة ن
�م الذاتيــة Cم نحــو التحــصيل ، فالكفــاءة الذاتيــة تــؤثر –كفــاء��ئــiس وفعــال Mــ� دافعيــ ا  ر تلعــب دو ر

ة املــــتعلم ع*ــــ( الــــتعلم وjالتــــا�� تحــــسن مــــن تحــــصيلھ ، wــــشمل  : رع*ــــ( جوانــــب متنوعــــة تز�ــــد مــــن قــــد
�م الوجدانCـــــاعال ـــرار ـ وتفــــ ـــة oصــــــ ـــ جـــ ـــــھ ، ود ـــــــد الـــــــــذي يبذلونـــــ ات املتعلمـــــــــ�ن وا��%ــ ــــــا راختيـــ ــــــة  ر يــــ

)Zimmerman,2000(  

اسات املتنوعة ال�� اسbÂدفت بحث العالقة ب�ن التحصيل والكفاءة الذاتيـة  ر        ومن ب�ن الد
اسات Eل من ة إ>� د ريمكن @شا   :ر

o  اســــة اســــة ع*ــــ( ) (Komarraju& Nadler,2013رد  طالــــب جــــام�� 407روأجر�ــــت الد
الذاتيــة، وfـان مـن بـ�ن النتــائج /غـرض اختبـار العالقـة بــ�ن التحـصيل fbـادي¿` والكفـاءة 

ن ع*ـــ(  اســـة  أن الطـــالب الـــذين يتمتعـــو بالكفـــاءة الذاتيـــة قـــادر والaــ` توصـــلت إل��ـــا الد ن ر
ن Mـــــــ� مواج%ـــــــة  ــــم و)ـــــــستمر ـــا دوافع%ـــ ــــو و�نظمـــــــو ذاتيــــ ـــــم يراقبـــ و�نجـــــــاز fbـــــــادي¿` أل¾�ــ ً ن ن

  .الصعوjات
o  اسة �دفت فحص عالقة Jbداف التحصيل) : 2016الزغ�` وظاظا ، (رد�ية بالكفاءة واس

اســــة ع*ــــ( عــــدد  ـــادي¿` ، وطبقــــت الد ـــة والتحــــصيل fbـ طالبــــة مــــن ) 133(رالذاتيــــة املدركـ
دنية، واستخدم  b ا��امعة �M بية العمليةQvمادة ال �M الت�ëرطالبات الفرقة الرا/عة امل
��مع البيانات مقياس لألJداف التحصيلية ومقياس للكفاءة الذاتية املدركة ، وأظ%ـرت 

ق ذات داللــــة إحــــصائية بـــــ�ن متوســــطات الكفــــاءة الذاتيــــة wعــــز إ�ـــــ( النتــــائج  ىوجــــود فــــر و
اخـــــتالف التخــــــصص ، بــــــ�ن آداء الطالبـــــات Mــــــ� تخــــــصص معلـــــم الــــــصف مــــــن ج%ــــــة وآداء 
شـاد الQvبـو لـصا�Õ الطالبـات Mـ� تخـصص  oاصـة وmبيـة ا�Qvـ� تخصـصات الM يالطالبـات ر

كفــــاءة الذاتيــــة تبعــــا قمعلـــم الــــصف ، وعــــدم وجــــود فــــر دال إحـــصائيا بــــ�ن متوســــطات ال
 .الختالف املعدل الQvاك¿` 



 
أثر التعلم الهجين على تحسين الكفاءة الذاتية وتنمية تحصيل الطالبات 
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ت لھ الكتابات عن nثر @يجاÄي للكفاءة  � ما سبق وأشا�اسات السابقة تؤكد ع ر      ونتائج الد ر
� نمو التحصيل�   .الذاتية ع

ت العديـد  رأما عن العالقة بـ�ن الـتعلم ال �ـ�ن وEـل مـن الكفـاءة الذاتيـة والتحـصيل ، فقـد أشـا
اســـا ت لفاعليـــة الـــتعلم ال �ــ�ن jـــ; تحـــس�ن Eـــل مــن الكفـــاءة الذاتيـــة والتحـــصيل يمكـــن رمــن الد

 �ة من بيbÆا إ>  : ر@شا

o  ــــة اسـ ــــ�ن /عـــــض جوانـــــب تنظـــــيم ) Lynch&dembo,2004(رد ــــة بـ وJـــــدفت الختبـــــار العالقـ
�ــــا qـــادي¿` ومfb داء والكفــــاءة : الـــذات كمؤشـــرات لــــألداءàــــ� الـــتعلم وM الكفـــاءة الذاتيـــة

اســـة الذاتيـــة Mـــ� اســـت رخدام oنQvنـــت وذلـــك عنـــد اســـتخدام الـــتعلم ال��ـــ�ن ، وأثب�ـــت الد
ات اللفظيـــة والكفـــاءة الذاتيـــة مـــن ج%ـــة وjـــ�ن  تبـــاط مباشـــر ذو داللـــة بـــ�ن القـــد روجـــود ا ر

ىàداء �M املقر من ج%ة أخر   .ر
o  اسة ال���ن ع*ـ( fـل مـن / والJ `aدفت لتحديد أثر التعلم املدمج ) 2014الش%وان ، (رد

رالتفك�ـQ التـأم*� لـدى طالبـات الــصف bو الثـانو Mـ� مقـر نظـم املعلومــات التحـصيل و ي ل
اســــة ع*ــــ( عــــدد �ــــة ، وطبقــــت الد ر�دا ا تحــــصيليا Mــــ� ) 25(ر رطالبــــة وتــــم اســــتخدام اختبــــا

ـــة لوجــــود أثــــر ايجــــاçي  اسـ ات التفك�ــــQ التــــأم*� توصــــلت الد رمحتــــو املقــــر ومقيــــاس مل%ــــا ر ر ى
 .Q التأم*� للتعلم املدمج ع*( fل من التحصيل والتفك�

o  اسة اJد،  (رد �دفت تحديـد) 2018زالسيد ، ومعوض ،و� طالبـات wعلـم أنمـاط والa` اس
ك نمـوذج وفـق بالـدلم الQvبيـة fليـة  رملقـر الـتعلم مخرجـات ،وصـياغة ألنمـاط الـتعلم رفـا

 املـدمج اسـتخدام التعلـيم فاعلية مدى ع*( والتعرف الوسائل وتقنيات التعليم ، أسس
)س  واسـQvاتيجيات o e Blended LearningلكQvوuـي  وفـق لحـو املـتعلم املتمركـز رالتـد

ك نموذج اسة إ�ـ( التعلم مخرجات ع*( التعلم ألنماط رفا  روالدافعية وقسمت عينة الد
س1تجر�åيـة مجموعـھ فـق املـتعلم لحـو املتمركـز باسـتخدام اسـQvاتيجية التعلـيم ر تـد  وو

ك، نمــوذج س  والaــ`2تجر�åيــة ومجموعــھ رفــا  مــع املــدمج oلكQvوuــي ليمبــالتع رتــد
)س اسـQvاتيجية فـق املـتعلم لحـو املتمركـز رالتـد ك، نمـوذج وو الـضابطة  وا�Gموعـة رفـا

س سـن الaـ� الطالبـات قتفـو إ�ـ( التقليديـة، وتوصـل البحـث بالطر�قـة روتـد  بـالتعلم رد
 .  راملدمج o �Mختبار البعدي لتحصيل املقر

اسات السابقة تؤكد ع � فاعلية التعلم ال ��ن j; تنمية متغ�Fات متنوعة مثل ر         ونتائج الد�
ــــــة  ــــياbcا إ>ـــــــ� �عـــــــض املـــــــشكالت املتعلقـ ــــش�F توصـــ ـــــا fـــ ــــا ، كمــ ـــــة وغ�tFـــ التحـــــــصيل والكفـــــــاءة الذاتيــ

  .باستخدام التعلم ال ��ن وال�� تتطلب مز�دا من البحث 

اسـة العالقــة بـ�ن اســتخدام الـتعلم ال �ــ        Aس رلـذا gعــد توجـھ البحــث اu-ـا>; نحــو د ر�ن jـ; تــد
تحــصيل والكفــاءة الذاتيــة متوافقـا مــع مــا ســبق وتــم رمقـر أســس املنــا'& وتنظيماbcــا وEـل مــن ال

عرضــھ مــن كتابــات تؤكــد ع�ــ� وجــود مــشكالت متعلقــة باســتخدام أســاليب الــتعلم ال �ــ�ن تــؤثر 
� مستو التحصيل اMuاص bÊم �� شعو املتعلم�ن بكفاءbcم الذاتية و�التا>; تؤثر ع�ىسلبا ع   .ر
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ــ ــ ــا إلجـــــراءات البحــــث ال�ــــ� تــــم اتباع¢ـ ــ�   وفيمــــا ي�ــــ; عرضــ ـــة ع�ــــ� fــــساؤالتھ ع�ـــ ا لإلجابـ
  :النحو التا>; 

ل لإلجابة عن ال�ـساؤ nو للبحـث واMuـاص:أوال  سـتخدام الـتعلم  بتحديـد أسـس ال
Aس مقــر أســس املنـــا'& وتنظيماbcــا bÊــدف تحـــسن الكفــاءة الذاتيـــة  رال �ــ�ن jــ; تـــد ر

ــة التحــــصيل لــــدى الطالبــــات املعلمــــات تــــم  اســـــات : وتنميــ ر مراجعــــة /عــــض الكتابــــات والد
وخـــصائص املرحلـــة العمر�ـــة ) الكفـــاءة الذاتيـــة(و ) الـــتعلم ال��ـــ�ن: (الـــسابقة الaـــ` تناولـــت fـــل مـــن 

ــــا أثنــــــاء تخطــــــيط  ـــــة مــــــن bســــــس الaــــــ` تــــــم oعتمــــــاد عل��ــ ـــد مجموعـ ـــــات، تــــــم تحديـــ للطالبــــــات املعلمـ
  :وال�� تمثلت j;  رموضوعات مقر املناEF وفقا ألسلوب التعلم ال���ن،

معدالت النمو العق*� وoجتما�� وoنفعـا�� ر للمقر ت�ناسب مع تحديد نواتج wعليمية محددة •
 .للطالبات املعلمات 

�ا موضـــوعات املقــــر /ــــش4ل Jرمـــي مــــن ا�Gـــسوس للمجــــرد، ومــــن  •�ف الaـــ` تــــضمن رتنظـــيم املعــــا ر
 .لاملعلوم للمج%و

إتاحـــة الفـــرص ألنـــواع مختلفـــة مـــن التفاعـــل بـــ�ن املتعلمـــات واملعلـــم وjـــ�ن املتعلمـــات وçعـــض%ن  •
 .عض سواء fان التفاعل مباشر أو عن /عد الب

 العمـل – املناقـشات –الـشرح (مـا بـ�ن ) وج%ـا لوجـھ(تنوعـت أسـاليب التعلـيم والـتعلم املباشـر  •
  )�M مجموعات

سوفت تيمز واللقاءات - �M اللقاءات غ�Q املباشرة –التنو)ع  • ̄امنة عQ² مايكر vو ب�ن اللقاءات امل
ب الواwــــــساب ، ــــر ـــQ جــ ̄امنــــــة ع²ـــ vامل Qاصــــــة بالطالبــــــات وغ�ــــــmللتغلــــــب ع*ــــــ( /عــــــض املعوقــــــات ا� 

 .واملتعلقة بكفاءة شبكة oنQvنت 

تـــصميم أuـــشطة التعلـــيم والـــتعلم بمـــا  ي�ـــيح للطالبـــة املعلمـــة فـــرص التعب�ـــQ عـــن الـــرأي بحر�ـــة  •
سة أعمال فردية وجماعية   .روoعتماد ع*( النفس وتحمل املسئولية من خالل مما

 .شاط وفعالية املتعلم وتوصل%ن  للمعرفة بأنفس%نتصميم أuشطة wعليمية wسمح ب¦ •

ات الطالبـــات املتعلقــــة باســــتخدام  • رتـــصميم أuــــشطة wعلـــيم وwعلــــم وت4ليفــــات ت�ناســـب مــــع قــــد
 )o)Model- Microsoft TeamsنQvنت والتعامل مع املنصات التعليمية 

 .تنو)ع أuشطة التعليم والتعلم بما Yساعد ع*( التغلب ع*( امللل  •

ربتقديم التغذية الراجعة للطالبـات بـصو متنوعـة ت�ـيح تحقيـق أفـضل اسـتفادة مـن Joتمام  •
 .استخدام%ا 

 .Joتمام بتقديم التعز�ز بأنواعھ وتوقيتاتھ اmGتلفة  •

�ا�ي بما يتالءم مع طبيعة ومحتو املقر  •qاستخدام أساليب التقو�م املرح*� وال �M رالتنوع   .ى
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j سس تم البدءn تلك �; تحديد كيفية استخدام التعلم ال ��ن j; تحـس�ن واس�نادا إ>
رالكفــاءة الذاتيـــة وتنميــة تحـــصيل الطالبـــات املعلمــات .-تـــو مقـــر أســس املنـــا'& وتنظيماbcـــا  ى

� النحو الذي سoتم عرضھ أثناء Uجابة عن ال�ساؤ الثا«ي للبحث �ت ع لوال�� سا   .ر

ــا  ــ ــــاص:ثانيـ ــــث واMuــ ــا«ي للبحـ ــ ــــساؤ الثــ ــــة عـــــن ال�ــ ــــدل لإلجابــ ــــتخدام   بتحديـ ــــة اســ كيفيــ
ــــة  ــــ; تنميــ ــ�ن jــ ــــتعلم ال �ــــ ــة الـ ــة العر�يــــ ــــات تخــــــصص اللغــــ ــــصيل الطالبـــــات املعلمــ تحــ

ــــة ــ ــائbÂن الذاتيـ ــ ــــس�ن كفـــ ــــا وتحـــ ــ ــــا'& وتنظيماbcـ ــ ــــــس املنـ ــــــر أسـ ر.-تـــــــو مقـ ــاع : ى ــــ ــــــم اتبـ تـ
  اMuطوات التالية 

  :رتحديد النواتج التعليمية للمقر   •
لالطالبـــات املعلمــــات حــــو ر      تمثـــل ال%ــــدف العــــام للمقـــر Mــــ� ت4ــــو�ن خلفيـــة معرفيــــة لــــدى 

 ، Eتلفـة والعناصـر امل4ونـھ للمـن�mGا EFا عند بنـاء املنـا�مف%وم املن�E وbسس الa` يتم oس�ناد إل�
ا Mـــــ�  ـــ �ـCـــة للطالبــــات للتعــــرف ع*ــــ( /عـــــض التنظيمــــات املن��يــــة وتطبيقا ـــ( إتاحــــة الفرصــ باإلضــــافة إ�ـ

�ن الذاتيـة ، ولتحCنـا املعاصـرة ، فـضال عـن تحـس�ن كفـاء�Fـذا ال%ـدف العـام  تـم صـياغة مناJ قيـق
ـــة fــــل موضــــوع مــــن موضــــوعات املقــــر ومــــع طبيعـــــة  رمجموعــــة مــــن Jbــــداف الaــــ` تــــتالءم مــــع طبيعــ

قم (املتعلم�ن  ).ر قائمة Jbداف ا�mاصة باملقر1رم��ق 

رتحديد وتنظيم محتو املقر  •   :ي

س لطالبات الفرقة الرا/ ̄ام بمحتو مقر املناEF الذي يد vلo ر        تم ر عة بجميع bقسام الQvبو�ة ى
ئiــــسية  رب4ليـــة البنــــات جامعــــة عــــ�ن شـــمس ، بحيــــث اشــــتمل محتــــو املقـــر ع*ــــ( ســــبع موضــــوعات  ر ى

 :ليو�õ%ا ا��دو التا�� 

  )1(لجدو 

ر محتو مقر املنا'&   ى

  nف1ار الرئoسية للموضوع  املوضوع  م

  

1  

  

  املن & واF¶Muة

  ملية التعليمية ھ ع*( م4ونات العاملف%وم التقليدي للمن�E واuع4اس

 Eلدوا�� التحو نحو املف%وم ا��ديث للمن�.  

  .املف%وم ا��ديث للمن�E واuع4اسھ ع*( م4ونات العملية التعليمية 

- Eناء املن�jة وQ²mا�   

  

2  

  

  

  أسس بناء املن &

Eناء املن�jسس الفلسفية وb. 

 Eناء املن�jجتماعية وo سسb. 

 Eناء املن�jسس الثقافية وb. 

b Eناء املن�jسس النفسية و. 

 Eناء املن�jسس املعرفية وb.  
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3  

  

  

  عناصر املن &

Eداف املن�Jأ 

Eىمحتو املن� 

)س  رطر التد  ق

 ubشطة والوسائل التعليمية

Eتقو�م املن�  

لاملنا'& املتمركزة حو   4
اسية   راملادة الد

اسية املنفصلة   .رمن�E املواد الد

اسية املQvا  .بطة رمن�E املواد الد

  من�E ا�Gاالت الواسعة

من & الوحدات   5
اسية   رالد

 bسس الa` يقوم عل��ا

�اqاسية وكيفية التخطيط ل4ل نوع م  رأنواع الوحدات الد

اسية   رنقد من�E الوحدات الد

  

  

6  

  

  

  من & الÐشاط

 bسس الa` يقوم عل��ا

 التخطيط ملن�E ال¦شاط

 نقد من�E ال¦شاط

 اطرالصو التطبيقية ملن�E ال¦ش

عات  والتخطيط للمشر

عات �M مجال التخصص   وأمثلة للمشر

  

7  

  

;Òاملن & التكنولو  

 uشأتھ ومرتكزاتھ

 معاي�Q بناؤه

ه ردو املعلم واملتعلم �M إطا  ر

  نقد املن�E التكنولو±�

� النحو التا>; �� التعلم ال ��ن ع�Aس املقر القائم ع ت خطة تد روسا ر   : ر
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  ) 2(لجدو 

A   رس مقر املنا'& وفقا ألسلوب التعلم ال ��نرخطة الس�j F; تد

  خطة الس�j F; اللقاء  نوع اللقاء

وج%ا (مباشر 
  )لوجھ

� النحو التا>;120لقاء ملدة �  دقيقة fس�F اجراءاتھ ع

�يئة  -� .ال

 .تقديم التعلم  -

 .التأكيد ع*( التعلم ا��ادث  -

 .التعليق ع*( الت4ليفات ا�mاصة با�Gاضرة السابقة  -

- oاءالتقو�م و�¾  

̄امن (عن /عد  vم
̄امن vم Qوغ�(  

  يقسم للقاءين 

 ): دقيقة90مG=امن j; موعد ا.-اضرة ملدة ( اللقاء nسا¦¥� -1

�يئة -� ال

ىفــــع محتـــــو الــــتعلم ا��ديـــــد - ـــ( (ر ـــ( منـــــصة الــــتعلم oلكQvوuـــــي وع*ــ ع*ـ
ب الواwساب  )وجر

 .ىمتا/عة وفحص ا�Gتو من قبل الطالبات  -

ىمناقشات وأuشطة حو ا�Gتو ا��دي - ب الواwساب ل  .ود ع*( جر

  قبل الطالبات للتحقق من وضوح%ا مراجعة وفحص الت4ليفات من -

�اء -¾oالتقو�م و 

  ) دقيقة30غ�F مG=امن مدتھ ( لقاء املتا�عة -2

ب واwــــساب وتقـــــديم  - �ـــــا الطالبــــات ع*ــــ( جـــــر�ومراجعــــة أي أســــئلة ترك
 .التغذية الراجعة بخصوص%ا 

ليفــات الaــ` ترفع%ــا الطالبــات تقــديم التغذيــة الراجعــة املتــصلة بالت4 -
  الكQvونيا ع*( منصة التعلم oلكQvوuي

 :رأساليب التعليم والتعلم j; إطار املقر  •
 تــم oعتمــاد ع*ــ( ) :وج¢ــا لوجــھ(أســاليب التعلــيم والــتعلم jــ; اللقــاءات املباشــرة : أوال 

ـــاليب  ــــات الكب�ــــــQة وا�Gمو( اســـــتخدام أســـ عــــــات الــــــصغ�Qة ا�Gاضــــــرة التفاعليــــــة ومناقــــــشة ا�Gموعــ
  ).والعمل �M مجموعات
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تـم oعتمـاد ع*ـ(  ):عـن �عـد(أساليب التعليم والتعلم jـ; اللقـاءات غ�ـF املباشـرة : ثانيا 
 ت4ليفات إلكQvونية – مناقشات جماعية – دمج التكنولوجيا واستخدام oنQvنت –التعلم الذاwي (

 )فردية وجماعية

  :n«شطة التعليمية  •
�� ف��ا أنتم تصميم مجموعة من   :وubشطة التعليمية f �Mل موضوع ، ر

  )عن /عد أو وج%ا لوجھ(تتفق وطبيعة fل لقاء  .1
 .تقوم ع*( املشاركة الفعالة من الطالبات املعلمات .2
�ن  .3CتماماJا Qن وتث��CاQ²تناسب عمر الطالبات املعلمات وتتالءم مع خ. 
ات الطالبات املتعلقة باستخدام oنQvنت وا .4 لتعامل مع املنـصات التعليميـة رت�ناسب مع قد

 .املستخدمة

  :أساليب التقييم  •
تـــم تنو)ـــع أســـاليب التقيـــيم مـــا بـــ�ن التقيـــيم البنـــا�ي الـــذي صـــاحب عمليـــة التعلـــيم والـــتعلم 
قيـة أو oلكQvونيـة،  رواشتمل ع*� bسئلة الـشفو�ة وتقيـيم bقـران والت4ليفـات اmGتلفـة سـواء الو

 �M تامي الذي تمثلmي البحث والتقييم ا�wتطبيق أدا. 

ر  وتــــم عــــرض مقــــر أســــس املنــــا'& وتنظيماbcــــا املــــصممة موضــــوعاتھ وفقــــا ألســــلوب       
Aس  رالـــتعلم ال �ــــ�ن ع�ـــ� عــــدد مــــن املتخصـــص�ن jــــ; املنـــا'& وطــــر التــــد قــــم ( ق  قائمــــة 2رمN-ـــق 

ى، وذلك لتحديد مدى مالئمة مـا يتـضمنھ مـن أ«ـشطة  للطالبـات وtnـداف وا.-تـو )ا.-كم�ن
ريعــــة الــــتعلم ال �ــــ�ن، وتــــم إجــــراء التعـــــديالت jــــ; ضــــوء اقFGاحــــاbcم ، ليــــصبح املقــــر جـــــاtز ولطب

قم ( للتطبيق   ).3رمN-ق 

ــا  ــ� : ثالثــ ــالتعرف ع�ــ ــر الـــــتعلم للإلجابــــة عــــن ال�ــــساؤ الثالــــث  للبحــــث  واMuــــاص بــ أثــ
� تحس�ن الكفاءة الذاتية لدى الطالبات املعلمات ب1لية البنات جامعـة �ال ��ن ع

  :إعداد مقياس الكفاءة الذاتية م ع�ن شمس ، ت

  :واستلزم إعداده إتباع ا�mطوات التالية 

 التعـــرف ع*ــ( أثــر التعلـــيم ال��ــ�ن ع*ــ( تحـــس�ن الكفــاءة الذاتيــة لـــدى :ال%ــدف مــن املقيــاس  .1
 .الطالبات املعلمات ب4لية البنات جامعة ع�ن شمس

ـــاو املقيـــــاس .2 ــــاو ãـــــ� :رمحــ ــــسيم املقيـــــاس إ�ـــــ( ثـــــالث محـ  كفـــــاءة –fاديميـــــة الكفـــــاءة b(رتـــــم تقـ
 ). التفاعل �M بiئة التعلم-التعامل مع أدوات التعلم عن /عد 

ات تقر�ر�ــة تــصف شــعو :تحديــد نــوع املقيــاس  .3 ة عبــا رتــم صــياغة مفــردات املقيــاس Mــ� صــو رر
�ــا للتعامــل مــع املقــر الــذي يقــدم باســتخدام الــتعلم Cــ� كفاءM ــا��رالطالبــة الــذي Yع²ــQ عــن ثق

 .ال���ن
ة تــصف شـــعو :قيــاس املإعــداد مفــردات .4 ر  تــضمنت fــل مفـــردة مــن مفــردات املقيــاس عبــا ر

�ا مقيـاس مـدرج qل مf ا كمحاو للمقياس يقابل�ة إل� رالطالبة حيال ا��وانب السابق oشا ر
جــة 50مــن صــفر إ�ــ(  جــة الaــ� wع²ــQ عــن د ر واملطلــوب مــن الطالبــة تظليــل املقيــاس حaــ� الد ر

ة بحيـث املرçـع صـفر د بالعبا رتوافق%ا مع ما و جـة ر ر Yع²ـQ عـن عـدم التوافـق التـام ثـم تتـدرج د
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ة تصاعديا ح�a الوصو للمرçع  لoتفاق مع العبا والذي YعQ² عن oتفاق التـام مـع مـا ) 50(ر
ة د �M العبا رو  .ر

ضــــوح التعليمــــات :وضــــع wعليمــــات املقيــــاس  .5 �ــــ� عنــــد كتابــــة wعليمــــات املقيــــاس ســــ%ولة و و ر و
Jا  �ا اللغو�ة وإيجا� .زوسالم

جـــات الطالبـــات ع*ـــ( املقيـــاس باعتبـــار صــــفر :ح مفتـــاح التـــ�ôي .6 رتـــم وضـــع مفتـــاح لتقـــدير د
جات تــصاعديا  جــة واحــدة للتظليــل املرçــع عــشرة وتتــدرج الــد جــة لتظليــل املرçــع صــفر ود رد ر ر

جــات عـن fــل مفـردة Mــ� حالـة التظليــل حaـ� املرçــع 5بحيـث تمــنح الطالبـة  ات 50ر د ر Mـ� العبــا
ات الـــ Mـــ� العبـــا �ايـــة العظ¿ـــ� للمقيـــاس ر�يجابيـــة والعكـــس ûـــ�يح qانـــت الf كـــذاJسلبية ، و

جة 150  .ر د
تھ bوليــة ع*ــ( مجموعــة مــن ا�Gكمــ�ن ، وذلـــك :صــدق املقيــاس  .7 رتــم عــرض املقيــاس Mــ� صـــو

للتأكد من مدى صدقھ ومناسبة مفرداتھ لقياس الكفاءة الذاتية للطالبات املعلمات عقب 
�ا باستخدام أسلCوتنظيما EFن ملقر أسس املنا��اس رد وب التعلم ال���ن و انتماءJا للبعد ر

ات لأل/عــاد  رالـذي تنــدرج تحتــھ ولـسن الطالبــات، واتفــق الـسادة ا�Gكمــو ع*ــ( انتمـاء العبــا ن
ات لت4ـــو مناســـبة لتقيـــيم الكفـــاءة الذاتيـــة  نا�Gـــددة وطـــالبوا بتعـــديل صـــياغة /عـــض العبـــا ر

ا��ـــم  قـــم  (رللطالبــات وتـــم wعديلـــھ Mـــ� ضــوء آ � يوõـــÕ مواصـــفات ل، وا��ــدو التـــا� )5رم��ـــق 
 مقياس الكفاءة الذاتية للطالبات املعلمات 

  )3( لجدو 

  ل جدو مواصفات مقياس الكفاءة الذاتية للطالبات املعلمات

الÐسبة املئو�ة لعدد البنود «سبة   عدد البنود  را.-و
  إلجما>; املقياس

  %33.3  10  الكفاءة fbاديمية

كفاءة التعامل مع أدوات 
  التعلم عن /عد

10  33.3%  

  %33.3  10  التفاعل �M بiئة التعلم

  U  30  100%جما>;

تم تجر�ب املقياس ع*( مجموعة من الطالبات املعلمات تخصـصات :التجرjة oستطالعية  .1
̄�ــــ�( ب4ليــــة البنــــات جامعــــة عــــ�ن شــــمس ، ) تكنولوجيــــا التعلــــيم واملعلومــــات(و) oقتــــصاد امل�

ضوحھ  ، واس�نادا لذلك تم wعديل صياغة /عض ووذلك لتحديد الزمن املناسب لتطبيقھ و
ات املقياس لت4و أك½Q وضوحا نعبا  .ر

ات املقيــــاس ، وذلــــك بإيجــــاد :ثبــــات املقيــــاس .2 ر تــــم اســــتخدام طر�قــــة التجزئــــة النــــصفية لعبــــا
جيـة باسـتخدام معادلـة  ات الز ات الفرديـة والعبـا تباط ب�ن العبـا o ومعامل ر ر نبـاخ " ر ،  " وكر

جة ثبات للمقياس ) 0.78( وjلغ معامل الثبات   .ر وJو ما Yش�Q إ�( د
م للمقيـــاس وjلـــغ :زمـــن املقيـــاس  .3 دقيقـــة ، وJـــو متوســـط الـــزمن  ) 25( زتـــم تقـــدير الـــزمن الـــال

  .الذي استغرقتھ طالبات العينة oستطالعية �M �جابة 
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� أثر  : را�عا �التعلم للإلجابة عن ال�ساو الرا�ع للبحث والذى اسbÂدف التعرف ع
�� تحس�ن تحصيل الطالبات املعلمـات ب1ليـة البنـات جامعـة عـ�ن شـمس ال ��ن ع

ر.-تو مقر أسس املنا'& وتنظيماbcا   :ى

  :رتم إعداد @ختبار التحصي�; اMuاص باملقر بإتباع اMuطوات التالية

ــار. ا )س مقـــر أســـس املنـــاEF  :تحديـــد ال¢ـــدف مـــن @ختبـ رJـــدف oختبـــار إ�ـــ� التعـــرف أثـــر تـــد ر
�ــا باســتخداCم الــتعلم ال��ــ�ن ع*ــ( تحــصيل الطالبــات املعلمــات ب4ليــة البنــات جامعــة عــ�ن وتنظيما
رشمس �Gتو املقر   .ى

ى اقتصر oختبار ع*( قياس تحصيل الطالبات املعلمات �Gتو :تحديد مستو�ات @ختبار. 2

، وتـم تحديـد تلـك )  الQvكيـب- التحليل – التطبيق – الف%م –التذكر (رمقر املناEF عند مستو�ات 
ــــة وصـــــياغة Jbــــــداف  ـــد أوجـــــھ الــــــتعلم املطلوjـ راملـــــستو�ات عقـــــب تحليـــــل موضــــــوعات املقـــــر لتحديــ

  .ا�mاصة ب4ل موضوع �M ضوء أوجھ التعلم السابق تحديدJا 

تـــم التنو)ـــع Mـــ� مفـــردات oختبـــار بـــ�ن أســـئلة oختيـــار مـــن متعـــدد  :إعـــداد مفـــردات @ختبـــار. 3
تھ bوليـة مـن نوأسئلة املقال القـص�Q ، وت4ـو oختبـار Mـ�  عـت ع*ـ( النحـو التـا�� 85رصـو ز مفـردة تو

ى �M مستو 4 –ى �M مستو الف%م 49 –ى �M مستو التذكر 22" مفردة اختيار من متعدد wشمل 75(
 –ى Mـ� مـستو التحليـل 5.5 –ى Mـ� مـستو التطبيـق 2" مفردات مقال قص�w Qـشمل 10 –" التطبيق 

  "ى �M مستو الQvكيب2.5

� عند صياغة ® ات  :املفردات ما ي�ـ�ووقد ر �ا لغو�ـا وتجنـب العبـا�ات وûـ� روضـوح صـياغة العبـا ر
ات  )ع ترتiب �جابات ال�ôيحة عـشوائيا مـع بقيـة �جابـات، عـدم اسـتخدام العبـا رالغامضة، تو ز

  .املوحية باإلجابة، تجاuس جميع البدائل

�ـــ� عنـــد كتابــة wعليمـــات oختبـــار ســ%ولة و :وضــع fعليمـــات ا @ختبــار . 4 ور ضـــوح التعليمـــات و
�ا اللغو�ة، باإلضافة ل4و¾�ا موجزة ومناسبة ألعمار الطالبات � .وسالم

تھ bوليــة ع*ـ� مجموعــة :تحديـد صـدق @ختبــار . 5 ر لتحديـد صــدق oختبـار تــم عرضـھ Mــ� صـو
)س املقــــر بلــــغ  )س ممــــن يملكــــن خ²ــــQة Mــــ� تــــد ـــر التــــد رمــــن ا�Gكمــــ�ن املتخصــــص�ن Mــــ� املنــــاEF وطـ ر ر ق

قـــم (ن محكمـــ�) 8(عـــددJم  : وذلـــك للتأكـــد مـــن صـــدق oختبـــار Mـــ� ضــــوء املعـــاي�Q التاليـــة  ) 2رم��ـــق 
�ا ، ومدى مواءمـة Øيحتو `aة العلمية للمفردات ال�ôات والتعليمات ، ومدى ال رمدي وضوح العبا

  .املفردات للمستو�ات املعرفية الa` تقiس%ا

اء الــــسادة ا.-كمــــ�ن عمــــا ي�ــــ;  ـــياغة /عــــض امل:روقــــد أســــفرت آ فــــردات ، وحــــذف /عــــض wعــــديل صـ
املفــــردات ، التأكيــــد ع*ــــ( الــــ�ôة العلميــــة للمفــــردات التأكيــــد ع*ــــ( مواءمــــة املفــــردات للمــــستو�ات 

  .املعرفية الa` تقiس%ا 

�ائيــة qتھ ال م��ــق (روjنــاء ع*ــ� التعليمــات الــسابقة تــم wعــديل بنــود مفــردات oختبــار ليظ%ــر Mــ� صــو
مفــــردة مــــن نــــوع oختيــــار مــــن متعــــدد تحــــصل ) 60(مفــــردة wــــشمل  ) 70( ن، حيــــث ت4ــــو مــــن )4رقــــم 

�ــا ع*ــ( fــل مفــردة /ــش4ل ûــ�يح، و�جــة واحــدة عنــد اجاب مفــردات مــن أســئلة ) 10(رالطالبــة ع*ــ( د
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 Õõيح، و�و�û ل مفردة /ش4لf )*ا ع��جات عند إجاب çع د راملقال القص�Q تحصل الطالبة ع*( أ ر
  .لا��دو التا�� مواصفات oختبار التحصي*�

  ) 7( لجدو 

  رالتحصي�; ملقر أسس املنا'& وتنظيماbcا صفات @ختبارموا

  املوضوع  ىاملستو

  تركيب  تحليل  تطبيق  ف%م  تذكر

  الÐسبة   ا.�موع

  املئو�ة

  %17  12  -  1  1  7  3  املن & واF¶Muة

  %24  17  2  1  -  11  3  أسس بناء املن &

  %22.8  16  -  -  3  10  3  عناصر املن &

املنا'& القائمة 
� املواد �ع

  اسيةرالد

3  -  1  1  -  5  7.3%  

من & الوحدات 
اسية   رالد

1  4  -  1    

-  

6  8.5%  

  %9.3  6.5  -  0.5  1  5  -  من & الÐشاط

;Ò10.7  7.5  0.5  0.5  -  5  1  املن & التكنولو%  

  %100  70  2.5  5.5  6  42  14  ا.�موع

    %100  %3.6  %7.8  %8.6  %60  %20  الÐسبة املئو�ة

جات الطالبـات Mـ� Jـذا oختبـار باعتبـار تم وضع مفت :مفتاح تØ-يح @ختبار . 6 راح لتقدير د
ة ûــ�يحة ،  �ــا الطالبــة بــصوqختيــار مــن متعــدد تجيــب عo جــة واحــدة ل4ــل مفــردة مــن مفــردات رد ر
�ــا الطالبـة بــصوة ûـ�يحة ، بحيــث qتجيـب ع Qجـات ل4ــل مفـردة مــن مفـردات املقــال القـص� çـع د روأ ر

جة  �اية العظ¿� لالختبار مائة دqرت4و ال   .ن

تمت التجرjة oستطالعية لالختبار ع*( عينة من طالبات  :التجر�ة @ستطالعية لالختبار. 7
: الفرقة الرا/عة شعبة تكنولوجيا التعليم واملعلومات  ب4لية البنات جامعة ع�ن شمس وذلك °�دف

  .التأكد من وضوح املعاuى والتعليمات، تحديد الزمن املناسب لالختبار ، حساب ثبات oختبار

يقــصد ب�بـات oختبــار أنـھ Yعطــى نفـس النتــائج إذا قـاس نفــس الــ���  :حـساب ثبــات @ختبـار . 8
و��ــساب ثبــات oختبــار تــم  إجــراء تطبيــق oختبــار ع*ــ( ). 513 ،1979فــؤاد الب�ــ�، (مــرات متتاليــة 

ه شـ%ر�ن وذلـك مــن )  طالبـة معلمـة15امل4ونـة مــن (ا�Gموعـة oسـتطالعية  مðـ� قــد رمــرت�ن بفاصـل  ز
تبـاط بـ�ن نتـائج التطبيقـ�ن أ o رجل تقليل عامل التذكر لدى الطالبـات املعلمـات، ثـم إيجـاد معامـل

 وJو 0.81=  ، وfان معامل ثبات oختبار ) 524 ، 1979فؤاد الب�� ، " (نب�Qسو"باستخدام معادلة 
جة عالية من ثبات oختبار تباط قو يظ%ر د رمعامل ا   .ىر
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مــــن @ختبــــار . 9 ـــق Mــــ�  :زتحديــــد  ـــائج التجرjــــة oســــتطالعية لتطبيــــق oختبــــار تــــم تطبيـ ضــــوء نتـ
لoختبــار التحــصي*� ع*ـــ( جــزئ�ن ، ا��ـــزء bو تــم فيـــھ تطبيــق ا��ـــزء ا�mــاص بأســـئلة oختيــار مـــن 

دقيقـــة ، وا��ـــزء الثـــاuي وتـــم فيـــھ تطبيـــق ا��ـــزء ا�mـــاص بأســـئلة املقـــال ) 60(متعـــدد وjلغـــت مدتـــھ 
ــــــة ، ) 90(القـــــــص�Q وjلغــــــــت مدتــــــــھ  ــــــتغرقتھ طالبــــــــات العينــــــــة دقيقــ ـــــذى اســ وJــــــــو متوســـــــط الــــــــزمن الـــ

  .oستطالعية o )Mجابة
ــة  ــ ــــ� العالقــ ــbÂدف التعــــــرف ع�ــ ــــث والــــــذى اســــ ــــامس للبحــ ــــساؤ اMuــ ـــن ال�ــ ــــة عـــ للإلجابــ
تباطية ب�ن تحس�ن الكفاءة الذاتية ونمو التحصيل املعرjـ; للطالبـات املعلمـات  ر@

اسة مقر أسس املنا'& وتنظيم¢ا باستخدام أسل رعقب د   :وب التعلم ال ��ن ر

جات طالبــات مجموعــة البحــث Mـــ� التطبيــق البعــدى ل4ــل مـــن       تبــاط لـــد o ر تــم حــساب معامــل : ر
oســو وذلــك ختبــار التحــصي*� مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة وQتبــاط لب� o نبحــساب معامــل باســتخدام ر

اء عــرض نتـــائج  وجــاءت النتــائج ع*ـــ( النحــو الـــذي ســiتم عرضــھ أثنـــSPSSحزمــة ال²ــQامج oحـــصائية 
  .البحث 

  : نتائج البحث 

  :نتائج مقياس الكفاءة الذاتية: أوال 
تمـــت املعا��ـــة oحـــصائية لنتـــائج مجموعـــة البحـــث Mـــ� التطبيـــق القب*ـــ� والتطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس 

، باسـتخدام paired sample T-Testلعي¦تـ�ن مـرتبط�ن " ت"الكفـاءة الذاتيـة، وذلـك بـإجراء اختبـار 
  :ل، وfانت النتائج كما Jو مب�ن با��دو التا�(o SPSSحصائية حزمة الQ²امج

  :رفيما يتعلق بمحاو املقياس) أ

جــــات عينــــة البحــــث) 4(لجــــدو  رداللــــة الفــــر بــــ�ن متوســــطات د jــــ; Eــــل مــــن التطبيــــق القب�ــــ�  ق
  )60= ن (روالتطبيق البعدى .-او مقياس الكفاءة الذاتية 

  

  را.-او

متوسط 
التطبيق 

;�  القب

متوسط 
طبيق الت

  البعدى

قالفر ب�ن 
  املتوسط�ن

جات  رد
 اu-ر�ة

قيمة 
 )ت(

ىمستو 
  الداللة

داللbÂا 
عند 
0.05  

الكفاءة 
  Enاديمية

  دالة  0.000  26.508  59  20.45  44.467  24.017

كفاءة 
التعامل 

مع أدوات 
التعلم عن 

  �عد

  دالة  0.000  36.837  59  25.25  43.983  18.733

التفاعل 
j; بoئة 
  التعلم

  دالة  0.000  28.912  59  20.93  45.550  24.617
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جـــات عينــة البحـــث Mــ( التطبيـــق البعــدى �Gـــاو ل        يتــÕÖ مـــن ا��ــدو الـــسابق  رأن متوســطات د ر
جـــــات عينـــــة البحـــــث Mـــــ(  ـــة تختلـــــف بفـــــر دال احـــــصائيا عـــــن متوســـــطات د رمقيــــاس الكفـــــاءة الذاتيــ ق

نتھ بمستو ) 0.00(ىالتطبيق القب*( ومستو الداللة ا�Gسوب  ىبمقا نجد ) 0.05(الداللة الفر��� ر
وJذا Yع�ð وجود داللة، وJو مايدل ع*( تحسن bداء البعدى لعينة البحث عن ) 0.05(أنھ أقل من 

   .رbداء القب*( فيما يتعلق بمحاو مقياس الكفاءة الذاتية

  : فيما يتعلق باملقياس ك1ل ) ب

   )5( لجدو 

E ;j جات عينة البحث ر داللة الفر ب�ن متوسطات د ل من التطبيق القب�ـ� والتطبيـق البعـدي ق
  ملقياس الكفاءة الذاتية ك1ل

  
العدد 

  )ن(
  املتوسط

قالفر ب�ن 
  املتوسط�ن

جات  رد
  اu-ر�ة

T 
ىمستو 
  الداللة

  الداللة

��  66.700  60  قب

  134.033  60  �عدى
  دالة  0.000 47.770  59  67.333

جـات عينـةل       يتÕÖ من ا��ـدو الـسابق   البحـث Mـ( التطبيـق البعـدى للمقيـاس رأن متوسـطات د
جات عينة البحـث Mـ( التطبيـق القب*ـ( ومـستو  ىك4ل يختلف بفر دال احصائيا عن متوسطات د رق

نتھ بمستو الداللة الفر��� ) 0.00(الداللة ا�Gسوب  ىبمقا وJذا ) 0.05(نجد أنھ أقل من ) 0.05(ر
 البحث عن bداء القب*( فيما يتعلق Yع�ð وجود داللة، وJو مايدل ع*( تحسن bداء البعدى لعينة

   .با�Gموع الك*( ملقياس الكفاءة الذاتية

�قوجـود فــر دال : لوالنتـائج ع�ـ� النحـو الـسابق تثÜـت Ûـ-ة فـرض البحـث nو والـذى يـنص ع�ـ
جــات طالبــات ا.�موعــة التجر�Üيــة jــ� التطبيقــ�ن القب�ــ� والبعــدى  رإحــصائيا بــ�ن متوســطات د

 . لصا�u التطبيق البعدى ملقياس الكفاءة الذاتية

  :و�مكن التعب�Q عن Jذه النتائج بيانيا ع*( النحو التا�(

  : رالنتائج املتعلقة بمحاو املقياس:أ 
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� والبعدى أل�عاد مقياس الكفاءة ) 1(ش1ل �جات الطالبات j; التطبيق�ن القب رمتوسط د
  الذاتية

� ملقياس الكفاءة الذاتية  النتائج املتعلقة با.-ب �  :�موع الك

 
� والبعدى ملقياس الكفاءة الذاتية ) 2(ش1ل �جات الطالبات j; التطبيق�ن القب رمتوسط د

  ك1ل

  :قياس Ý�م nثر

  : من املعادلة التالية Eta squareقمن الطر املستخدمة ��ساب ��م bثر �ã قيمة مرçع إيتا

جات ا��ر�ة+ مرçع ت /(مرçع ت=تا مرçع اي   )رد

نو�4و ��م bثر صغ�Q عندما ي4ـو  : ن، بiنمـا ��ـم bثـر متوسـط عنـدما ي4ـو 0.01≤  مرçـع ايتـا : ن
ن ، و�4و ��م bثر كب�Q عندما ي4و 0.14< مرçع ايتا < 0.06   0.14≥ مرçع ايتا : ن

  

  

  



 
أثر التعلم الهجين على تحسين الكفاءة الذاتية وتنمية تحصيل الطالبات 
 المعلمات بكلية البنات جامعة عين شمس لمحتوى مقرر أسس المناهج

  عزة صالح سعد/ د

 

 

604 

  :لو�و^� اu�دو التا>� قيمة Ý�م nثر

  ) 6(لجدو 

uثر اn م�Ý اbcس مقر أسس املنا'& وتنظيماA رMاص باستخدام أسلوب التعلم ال ��ن j; تد ر
� تحس�ن الكفاءة الذاتية لدى الطالبات املعلمات�  ع

جات اu-ر�ة  "ت"قيمة مرÄع   "ت"قيمة  مقدار Ý�م   Ý�م nثر  رد
  nثر

47.770  2281.9729  59  0.97  Fكب�  

ب�M Qـ( مقيـاس الكفـاءة الذاتيـة ، وJـو مـا يوõـÕ أن ل       من ا��دو السابق نجد أن ��م التأث�Q ك
�ـــا Cوتنظيما EFس مقـــر أســـس املنـــا( راســـتخدام أســـلوب الـــتعلم ال��ـــ�ن Mـــ� تـــد  لـــھ تـــأث�Q كب�ـــQ ع*ـــ( ر

  .تحس�ن الكفاءة الذاتية للطالبات املعلمات ب4لية البنات جامعة ع�ن شمس

  :النتائج اMuاصة باالختبار التحصي�;: ثانيا 
o ــ� التطبيـــق القب*ــ� والتطبيـــق البعــدي لالختبـــار تمــت املعا��ـــةM حــصائية لنتـــائج مجموعــة البحـــث

 ، باستخدام حزمة paired sample T-Testلعي¦ت�ن مرتبط�ن " ت"التحصي*�، وذلك بإجراء اختبار 
  :ل، وfانت النتائج كما Jو مب�ن با��دو التا�(SPSSالQ²امج oحصائية 

  :فيما يتعلق بمستو�ات @ختبار  - أ

  )7(لو جد

جات عينة البحث ر داللة الفر ب�ن متوسطات د E ;jل من التطبيق القب�ـ� والتطبيـق البعـدى  ق
  ;�  )60= ن (ملستو�ات @ختبار التحصي

  

  املستو�ات

متوسط 
التطبيق 

;�  القب

متوسط 
التطبيق 
  البعدى

قالفر ب�ن 
  املتوسط�ن

جات  رد
  اu-ر�ة

قيمة 
  )ت(

ىمستو 
 الداللة

داللbÂا 
عند 
0.05  

  دالة  0.000  30.109  59  6.83  12.07  5.23  ذكرالت

  دالة  0.000  31.548  59  17.63  34.23  16.6  الف¢م

  دالة  0.000  20.834  59  4.55  8.07  3.52  التطبيق

  دالة  0.000  18.798  59  7.48  14.68  7.2  التحليل

  دالة  0.000  14.833  59  3.38  5.18  1.8  الFGكيب

جـات عينـة البحـث Mـ( التطبيـق البعـدى لالختبـار فيمـا أن متوسـطاتليتÕÖ من ا��ـدو الـسابق  ر د
ق، تختلـــف بفــــر دال ) الQvكيـــب- التحليـــل – التطبيـــق – الف%ـــم –التـــذكر (يتعلـــق ب4افـــة مـــستو�اتھ 

ـــة ا�Gــــسوب  Mــــ( التطبيــــق القب*ــــ( ومــــستو الداللـ جــــات عينــــة البحــــث  ىاحــــصائيا عــــن متوســــطات د ر
نتھ بمستو الداللة الفر��� ) 0.00( ىبمقا وJذا Yع�ð وجود داللة، ) 0.05(نجد أنھ أقل من ) 0.05(ر

  . وJو مايدل ع*( تحسن تحصيل عينة البحث �M مستو�ات oختبار ا�mمس
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 : فيما يتعلق بن�يجة @ختبار التحصي�; ك1ل–ب 
  )8(لجدو 

جات  ر داللة الفر ب�ن متوسطات د  البحث E ;jل مـن التطبيـق القب�ـ� والتطبيـق البعـدى عينةق
التحص   ي�; ك1لرلالختبا

العدد   
  )ن(

قالفر ب�ن   املتوسط
  املتوسط�ن

جات  رد
  اu-ر�ة

T   ىمستو
 الداللة

  الداللة

;�  74.35  60  قب

  34.31  60  �عدي
  دالة 0.000  36.115  59  40.03

ـــدو الــــسابق  جـــــات عينــــة البحــــث Mــــ( التطبيــــق البعــــدى لالختبـــــار ليتــــÕÖ مــــن ا��ـ رأن متوســــطات د
جــــات عينـــة البحــــث Mـــ( التطبيــــق قالتحـــصي*� الك*ـــ� يختلــــف بفـــر دال احــــ رصائيا عـــن متوســـطات د

نتھ بمستو الداللة الفر��� ) 0.00(ىالقب*( ومستو الداللة ا�Gسوب  ىبمقا نجد أنـھ أقـل ) 0.05(ر
اسة ) 0.05(من  روJذا Yع�ð وجود داللة، وJو مايدل ع*( تحسن تحصيل عينة البحث ك4ل عقب د

  .راملقر باستخدام أسلوب التعلم ال���ن 

� النحو السابق تثÜت Û-ة فرض البحـث الثـا«ي والـذى يـنص ع�ـ�والن�قوجـود فـر دال : تائج ع
جــات طالبــات ا.�موعــة التجر�Üيــة jــ� التطبيقــ�ن القب�ــ� والبعــدى  رإحــصائيا بــ�ن متوســطات د

  .رلالختبار التحصي�; اMuاص بمقر أسس املنا'& وتنظيماbcا لصا�u التطبيق البعدى 

� النحو التا>�و�مكن التعب�F عن tذه الن�  :تائج بيانيا ع

  : النتائج املتعلقة بمستو�ات @ختبار: أ 

  

� والبعدى ملستو�ات @ختبار ) 3(ش1ل �جات الطالبات j; التطبيق�ن القب رمتوسط د
;�  التحصي
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� لالختبار التحصي�;: ب �  :النتائج املتعلقة با.�موع الك

 
� والبعدى لالختبار التحصي�; ك1ل) 4(ش1ل �جات الطالبات j; التطبيق�ن القب   رمتوسط د

  :قياس Ý�م nثر

  :ليوÕõ ا��دو التا�( قيمة ��م bثر

  ) 9( لجدو 

رÝ�م أثر استخدام التعلم ال ��ن jـ; تحـس�ن تحـصيل الطالبـات املعلمـات ملقـر أسـس املنـا'& 
  وتنظيماbcا

جات اu-ر�ة  "ت"ة مرÄع قيم  "ت"قيمة  مقدار Ý�م   Ý�م nثر  رد
  nثر

36.115  1304.293  59  0.96  Fكب�  

 Õـõو ما يوJو ،EFختبار التحصي*� ملقر املناo )M Qكب� Qر من ا��دو السابق نجد أن ��م التأث� ل
�ــا لــھ تــأث�Q كب�ــQ ع*ــ( تحــس�نCوتنظيما EFس مقــر أســس املنـا( رأن اسـتخدام الــتعلم ال��ــ�ن Mــ� تــد  ر

  .الطالبات املعلمات ب4لية البنات جامعة ع�ن شمس لدى رتحصيل Jذا املقر

ــا  ــ ــــو : ثالثــ ــاءة الذاتيــــــة ونمــ ــ ــ�ن تحــــــس�ن الكفــ ــ ــــة بــ تباطيــ ــــة @ ــة بالعالقــ ــــائج اMuاصــــ رالنتــ
اسـة مقـر أســس املنـا'& وتنظيم¢ــا  رالتحـصيل املعرjـ; للطالبــات املعلمـات عقــب د ر

  باستخدام أسلوب التعلم ال ��ن

جات طالبــــات مجموعــــة البحــــث Mــــ� التطبيــــق البعــــدى ملقيــــاس  تـــم حــــساب       تبــــاط لــــد o رمعامــــل ر
oســـو وذلـــك ختبـــار التحـــصي*� الكفـــاءة الذاتيـــة وQتبـــاط لب� o نبحـــساب معامـــل باســـتخدام حزمـــة ر

  :ل، وجاءت النتائج كما Jو مب�ن با��دو التا�(SPSSالQ²امج oحصائية 
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  )10( لجدو 
تبــــاط بــــ�ن جــــات مجموعــــة البحــــث jــــ� التطبيــــق البعــــدى ل1ــــل مــــن رن�يجــــة حــــساب معامــــل @ ر د

 ;�  مقياس الكفاءة الذاتية و@ختبار التحصي
تباط ب�ن  رقيمة معامل @
مقياس الكفاءة الذاتية 

;�  و@ختبار التحصي

تباط ب�ن  رداللة معامل @
مقياس الكفاءة الذاتية 

;�  و@ختبار التحصي

داللbÂا Uحصائية عند 
  )0.05(ىمستو 

  دالة احصائيا  0.152  0.187
  :لمن ا��دو السابق يتÕÖ ان 

جات التطبيق البعدى ل4ل من مقياس الكفاءة الذاتية و تباط ب�ن د o رمعامل oختبار التحـصي*� ر
جـات الطالبـات , ) 0.187= ( تباطـا موجبـا بـ�ن د تباط موجب وJو ما Yع�ð أن Jناك ا روJو معامل ا ر ر

  .ل من oختبار التحصي*� ومقياس الكفاءة الذاتية املعلمات M( التطبيق البعدى ل4

لوالنتــائج ع�ــ� النحــو الــسابق تثÜـــت Ûــ-ة الفــرض الثالــث للبحــث ممـــا gعàــ� قبــو tــذا الفـــرض 
تباطيـــة موجبـــة دالـــة احـــصائيا بـــ�ن  تحـــسن Eـــل مـــن الكفـــاءة الذاتيـــة رواMuـــاص بوجـــود عالقـــة ا

اسbÂن ملقـر أسـس روالتحصيل لدى الطالبات املعلمات عقب د  املنـا'& وتنظيماbcـا باسـتخدام ر
  .أسلوب التعلم ال ��ن

  :تفس�F النتائج ومناقشbÂا 

ــا يتعلـــق  قكـــشفت النتـــائج عـــن تفـــو nداء البعـــدى للطالبـــات عـــن nداء القب�ـــ� فيمـ
�جاعھ إ>   : ربمقياس الكفاءة الذاتية وtو ما يمكن إ

رoعتماد ع*( أسلوب التعلم ال���ن أثناء تقديم محتو املقر ، �  ساJم �M تقليل مخاوف ى
�ن ع*( التعامل مع أدوات التعلم عن /عد C رالطالبات حو ضعف مقد  .ل

توافر الفرص املتنوعة لتقديم التغذية الراجعة خالل استخدام أسلوب الـتعلم ال��ـ�ن  �
�ن الذاتيةCن ع*( اجتياز املقر مما عز من كفاء�Cا زعز من ثقة الطالبات �M قد ر  .رز

Jــا تـوف�Q أuــشطة وم%ــام م � ات الطالبــات وتمكــن الطالبــات مــن انجا زتنوعــة تــتالءم مــع قــد ر
�ن الذاتية) خQ²ات نجاح(مثلت Cت من كفاء  .زعز

زعــز ) oقنـاع اللفظـي(Joتمـام بـالتعز�ز وخاصـة oيجــاçي أثنـاء أuـشطة التعلـيم والــتعلم  �
  من كفاءة الطالبات الذاتية

�يئــة بiئـة wعلــم آمنـة غ�ــQ م%ــددة للطالبـات و �C خائية أثنــاء محاولـةQvـشطة اســuاســتخدام أ
زبمــا عــز مــن ) تحــس�ن ا��الــة الفــسيولوجية وoنفعاليــة(الــتعلم ســاJم Mــ� تقليــل التــوتر 

  .كفاءة الطالبات الذاتية 

اســات fــل مــن          Kuo ,Walker) ، و)Lynch&dembo,2004: (روتتفــق الن�يجــة الــسابقة مــع د
,Belland ,Schroder, & Kou, 2014)ـ` أكـدaـ� / ت نتائج%ـا ع*ـ( فاعليـة الـتعلم ال��ـ�ن والM املـدمج

  .تحس�ن الكفاءة الذاتية للمتعلم�ن 

أفـضل مـن التحـسن Mــ� ) كفـاءة الـتعلم مـع أدوات الـتعلم عــن /عـد(ر       وقـد fـان التحـسن Mـ� محــو 
ي  جاعـھ لالنخفـاض الـشديد ) الكفاءة fbاديمية(و) التفاعل �M بiئة التعلم(رمحو روJـو مـا يمكـن إ

ر� القيـاس القب*ــ� ل%ـذا ا�Gــو لـدى الطالبـات قبــل التحـاق%ن بــاملقر وJـو مـا fــان Yعكـس انخفــاض Mـ ر
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�ن الذاتيـة املتعلقــة بأسـلوب الـتعلم ال��ـ�ن Cـ� كفـاءM ـذا النـوع مــن (شـديد��ن °CاQنظـرا لــضعف خ²ـ
�ا املقر والa` أتاحت ل) التعلمqتضم `aشطة املتنوعة الub و ما تم التغلب عليھ خاللJلطالبات رو

ة اuعكــــست  �ب ع*ــــ( التعامــــل مــــع أدوات الــــتعلم عــــن /عــــد املــــستخدمة Mــــ� إطــــار املقــــر بــــصو رالتــــد ر ر
�ا وحـدة �ش العمـل الaـ` قـدم �ن الذاتيـة ا�mاصـة °�ـذا ا�Gـو ، كمـا أن وCرايجابيا ع*( تحسن كفـاء ر

ا�Ñ` ساJمت w �Mعز�ز ثقة الطالب �ن رالتعلم oلكQvوuي بال4لية للطالبات خالل العام الدCات بكفاء
 . �M التعامل مع أدوات التعلم عن /عد 

ــا يتعلـــق  قكـــشفت النتـــائج عـــن تفـــو nداء البعـــدى للطالبـــات عـــن nداء القب�ـــ� فيمـ
�جاعھ إ>   : رباختبار التحصيل وtو ما يمكن إ

أتـــاح اســـتخدام أســــلوب الـــتعلم ال��ـــ�ن فرصــــة أك²ـــQ للطالبـــات لالســــتفادة مـــن التغذيــــة  �
اجعة خالل التعلم املباشـر أو غ�ـQ املباشـر باإلضـافة الراجعة ، حيث كن يتلق ر�ن wغذية 

  لتقــديم - أثنــاء oســبوع القــائم ع*ــ( اســتخدام الــتعلم عــن /عــد –لوجــود لقــاء مخــصص 
 . التغذية الراجعة والتعز�ز املناسب 

كمــــا أتــــاح اســــتخدام أســــلوب الــــتعلم ال��ــــ�ن احتفــــاظ الطالبــــات /ــــ�ëالت لل�ــــ�ëيالت  �
ض  �م مــن oســتعانة °�ــا والــصوتية والعــر�التفاعليــة وwعليقــات ا�Gاضــر ع*ــ( àداء مكنــ

�ا�ي بما اuعكس ايجابيا ع*( تحصيل%ن للمقر qستعداد لالختبار الo رأثناء. 

ــــة الaـــــ� صـــــممت خـــــالل املقـــــر والaـــــ` تنوعـــــت بـــــ�ن ubـــــشطة  � رubـــــشطة التعليميـــــة املتنوعـ
 اmGتلفـة سـاعدت الطالبـات ع*ـ( الفردية وا��ماعية وأuـشطة الـتعلم الـذاwي والت4ليفـات

ة أفضل  رف%م واس�يعاب املقر بصو  .ر

)س املقـر Mـ� التغلـب  � رساJم استخدام التعلم عن /عد �M إطار خطة التعلم ال��ـ�ن لتـد ر
�ــا qانــت تــؤثر ع*ــ( تحــصيل الطالبــات ســلبا ومf `ــaات الjامللــل : ع*ــ( مجموعــة مــن الــصعو

رت التقليديـــة ، وwعـــذر حـــضو ا�Gاضـــرات والرتابـــة الناشـــئة عـــن oعتمـــاد ع*ـــ( ا�Gاضـــرا
ف ا�mاصــة  أمـاكن إقامــة /عيــدة ( واملباشـرة لعــدد كب�ـQ مــن الطالبــات خاصـة ذوات الظــر

اج وإنجـــــــاب العديــــــد مـــــــن الطالبـــــــات  ف أســـــــر�ة متعلقـــــــة بــــــز ــــر ووصــــــعوjة املوصـــــــالت وظــ و
Jن املباشر  ̄ام%ن بمسئوليات أسر�ة wعو حضو vروال  ).ق

اســات الaـــ� أكــدت ع*ــ( أن اســـتخدام وJــذه الن�يجــة تتفــق مـــع           Mـــ( ) الــتعلم ال��ــ�ن(رنتــائج الد
اســـة : ىتقـــديم ا�Gتـــو يحـــسن مـــن التحـــصيل مثـــل  والaـــ` أكـــدت نتائج%ـــا أثـــر ) 2014الـــش%وان ، (رد

اســة  �ــة، ود رالـتعلم املــدمج Mــ� تحـس�ن طالبــات املرحلــة الثانو�ـة �Gتــو مقــر نظـم املعلومــات �دا ر ر ى
ـــــد ، ( اJـ ــــسيد وإبــــــراJيم و ـــة التعلــــــيم املــــــدمج Mــــــ� تحــــــس�ن اmGرجــــــات ) 0182زالــ والaــــــ` أكــــــدت فاعليـــ

ـــد العز�ـــــز وا�mاصـــــة بمقـــــر أســـــس  ـــن عبــ رالتعليميــــة لطالبـــــات املـــــستو ا�mـــــامس بجامعـــــة ســـــطام بــ ى
  الوسائل وتقنية التعليم  

ــــن  ــ ــــل مــ ــ ــــسن Eــ ــ ــــ�ن تحـ ــ ــــة موجبــــــــة بــ تباطيـــ ــة ا ــــ ــــود عالقــ ــ ــــــن وجــ ــائج عـ ــ ــــشفت النتــــ ــ ــــا كــ ــ ركمـ
اسـbÂن ملقـر التحصيل والكفاءة الذاتية للطالبات معل رمات اللغة العر�ية عقـب د ر

جاعــھ  رأسـس املنـا'& وتنظيماbcــا باسـتخدام أسـلوب الــتعلم املـدمج وtـو مــا يمكـن إ
�  : إ>
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اعتماد أسلوب التعلم املدمج أتاح للطالبات فرصا متنوعة للتعلم الذاwي وJو ما كن يفتقدنھ  �
Jن ــــعو ـــ( شـ ة ايجابيـــــة ع*ــ ـــ� إطـــــار الـــــتعلم التقليـــــدي ممـــــا اuعكـــــس بـــــصو رMــ  بالكفـــــاءة الذاتيـــــة ر

�ن ع*ــ( تحمــل مــسئولية wعلم%ــن ممــا اuعكــس ايجابيــا ع*ــ( مــستو تحــصيل%ن �Gتـــو C ىوjقــد ى ر
 .راملقر

ه وإتاحة وقت خالل ا��زء bو من  � ل استخدام التعلم املدمج وتنوع الت4ليفات املتاحة �M إطا ر
ـــــص الت4ليفـــــــات وoســـــــتجا ـــــات لفحـــ ـــــد للطالبــ ــــن /عــ ـــــتعلم عـــ ـــــ( الـــ ــــــة ع*ــ بة مــــــــع ا�Gاضـــــــرة القائمـ

�ن بخــصوص%ا ، وإتاحــة وقــت Mــ� ا��ــزء الثــاuي مــن نفــس ا�Gاضــرة لتقــديم wغذيــة Cا راستفــسا
�ن ع*ـ( الت4ليفـات ممـا �راجعة ع*( ما ترفعھ الطالبات من ت4ليفات ساJم Mـ� تحـس�ن اسـتجاب
Jن بالكفـاءة وJـو مـا اuعكـس ايجابيـا ع*ـ(  ت مـن شـعو �ن عـزØات نجاح مـسبقة لـدQ²رش4ل خ ز

 .را�M �M تحصيل املقربذل%ن ل��%د ال4

jطت ب�ن تحسن الكفاءة الذاتيـة وتحـسن التحـصيل              �aاسات ال روJو ما يتفق مع نتائج الد ر
اســة مثــل  اســة  ) Nadler& Komarraju,2013(رد ت نتــائج ) 2016الزغ�ــ` وظاظــا ، (رود رحيــث أشــا

است�ن لعالقة طردية موجبة ب�ن fل من التحصيل والكفاءة الذ   .اتية ركال الد

  :توصيات البحث 

         ;�  :j; ضوء ما كشفت عنھ نتائج  البحث يمكن التوصية بما ي

اسية اmGتلفة Mـ� بـرامج التعلـيم  � ات الد )س املقر رالتوسع �M استخدام التعلم ال���ن عند تد رر
ا��ــام�� وقبــل ا��ــام�� ، مــع تــوف�Q املتطلبــات ا�mاصــة بتiــس�Q اســتخدامھ خاصــة Mــ� املنــاطق 

 .ائية الفق�Qة والن

اســــــية  � )س املـــــواد الد ــــة عنــــــد تـــــد ـــتعلم ذات Jbميـ رJoتمـــــام بالكفـــــاءة الذاتيـــــة fأحــــــد نـــــواتج الــ ر
اmGتلفة نظرا ألJميتھ �M حد ذاتھ وألثره oيجاçي ع*( العديد من املتغ�Qات ذات Jbمية �M بناء 

 .uoسان

Mــ� تحقيـق نـواتج wعليميــة Joتمـام /عمليـات التغذيـة الراجعــة والتعز�ـز ملـا ل%مــا مـن عميـق bثـر  �
اسة أثرJن ع*( متغ�Qات متنوعة  .رذات أJمية ، وإجراء املز�د من البحوث الa` تتوجھ نحو د

  :مقFGحات البحث 

ت مناقشة النتائج ال�� تم التوصل إلbâا عددا من ال�ساؤالت تصE �Nأف1ار لبحوث جديـدة  ر  أثا
 :مثل 

Mــــ� مقــــر ا .1 )س املــــصغر ع*ــــ( تحــــس�ن oتجــــاه نحــــو رأثــــر اســــتخدام أســــلوب الــــتعلم ال��ــــ�ن  رلتــــد
)س لدى طالبات الشعب الQvبو�ة ب4لية البنات جامعة ع�ن شمس   .رالتد

)س  .2 رمستو الكفاءة الذاتية لدى الطالبات املعلمات وعالقتھ بالرضا عن م%نة التد  .ى

ــــائم ع*ــــــ( اســــــتخدام التعز�ــــــز لتحــــــس�ن àداء fbــــــادي¿` والكفــــــاءة الذاتيــــــة للطالبـــــــا .3 ت برنــــــامج قــ
اسيا   .راملتع½Qات د
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  :املراجع 

  املراجع العر�ية: أوال 

اJــــر  التعلــــيم �لكQvوuــــي مــــن التطبيــــق إ�ــــ( oحvــــQاف وا��ــــودة، عــــالم ) 2009(زاســــماعيل، الغر�ــــب 
 .الكتب، القاJرة 

، ألiــسو ليتــل ،وjجلــز ، كــر)س  نجــو عثمــان : oعــداد للــتعلم oلكQvوuــي املــدمج ، ترجمــة ) 2012(ن
vـــي الfـــات /ـــشر ، الر�ـــاض ، ال¦ـــشر العل¿ـــ` بـــن ترfـــشام برJـــي ، وعـــادل الـــسيد ســـرايا ، وfQ

 .واملطا/ع 
 مكتبة  دار ال4لمة ، القاJرة. منتوجات تكنولوجيا التعليم) 2003.(خمiس، دمحم عطية

ــــا، حیـــــدر فعـــــة وظاظـ ــــي،  ـــة املدركــــ) 2016.(رالزعبـ �ـــــا بالكفـــــاءة الذاتیــ�ـة Jbـــــداف التحـــصــیلیة وعالق
یل bكــادی¿` اسات العلوم الQvبو�ة، ع  .والتحصــ   ، 43رد

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/viewFile/6844/6802?target=_blank at 
27/6/2019  

، حس ن�تو  الدار الصوتية للQvبية: الـتعلم �لكQvوuي، الر�اض). 2005( ن حس�ن ز
اJــــد ، منــــال عبــــد هللا  فاعليــــة إســــتخدام ) 2018(زالــــسيد ، Jبــــھ دمحم ، ومعــــوض ، غــــادة ýــــ�اتة ، و

)س املتمركـز حـو  E Blended learning التعلـيم املـدمج �لكQvوuـي لإسـQvاتيجيات التـد ر
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