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 ملخص البحث 

ٌّرات، من عدًٌدا األخٌرة الّسنوات شهدت ٌّة وفى المجاالت جمٌع المستوٌات، على والّتطّورات، الّتغ فى  بما ، كاّفة اإلنسان

ٌّات منذ الذى ٌشهد الّتربوى ، المجال ذلك  متنوّعة ، عوامل   جملة نتٌجة   ؛ كبٌرة تحّوالت   الماضً القرن المٌالديّ  تسعٌن

ٌّة من معطٌات فى كثٌر   الّنظر إعادة استوجب ما ومتداخلة ، ٌّة ، العمل  وتقنٌاته ووسائله الّتدرٌس طرائق ذلك فى بما الّتعلٌم

ٌّرات لتواكب  ومعطٌاتها. وثورة المعلومات، المعاصرة، الّتغ

مع المقررات والتعلم االلكترونى المدمج ٌتٌح بٌئة جدٌدة للتعلم ٌتوافر فٌها إمكانات متمٌزة تتٌح للمتعلمٌن إمكانٌات التفاعل 

اإللكترونٌة، كما تسهم فى التحكم فى مسار العملٌة التعلٌمٌة وتوجٌهها لمسار االهتمام والتمركز فى التعلم حٌث ٌكون 

التمركز حول المتعلم وٌكون المعلم موجها ومٌسرا، وبناء علٌه ٌتحول النجاح من القدرة على الحفظ واإلستظهار إلى 

 ات العقلٌة العلٌا.اكتساب المهارات وتطوٌر القدر

ونظرا لما ٌعانٌه التدرٌس الجامعى من مشكالت تعلٌمٌة ، وعلى رأسها ازدحام القاعات الدراسٌة بالطالبات، وعدم مراعاة 

الفروق الفردٌة فٌما بٌنهم وصعوبة تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة فى ظل هذا االزدحام، أدي ذلك إلى تدنً 

قررات الدراسٌة، وبالتالى تكون اتجاهات سلبٌة نحوها، وهذا ما أدى إلى البحث عن تحصٌلهم الدراسى فى الم

استراتٌجٌات  تدرٌسٌة تساعد الطالبات على تعلمهم خارج قاعات المحاضرات التقلٌدٌة وعلى تحقٌق األهداف التعلٌمٌة 

عوبة التعلم للطالبات فى األعداد الكبٌرة للمواد الدراسٌة ومنها مادة ) تكنولوجٌا انتاج المالبس( حٌث رأت الباحثتان ص

داخل قاعات المحاضرات بالطرق التقلٌدٌة والبٌان العملً لذا لجأت الباحثتان إلى استخدام استراتٌجٌة التعلم المدمج القائم 

المعرفى   على برنامج كمبٌوتر تعلٌمى حٌث ٌتم استخدام الطرٌقة التقلٌدٌة مع البرنامج التعلٌمى وذلك لتنمٌة التحصٌل

 واألداء المهارى للطالبات فى  وحدة تعلم )رسم وتنفٌذ وصالت الحٌاكة(.
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وقد هدفت الدراسة إلى قٌاس فاعلٌة استراتٌجٌة التعلم المدمج فى تنمٌة التحصٌل المعرفى تنمٌة األداء المهارى و بقاء أثر 

 التعلم للطالبات فى الوحدة الدراسٌة المقترحة.

التى درست بواسطة استراتٌجٌة التعلم المدمج، وكذلك بقاء أثر التعلم  التجرٌبٌة المجموعة لبحث تفوقوكان من أهم نتائج ا

التحصٌل المعرفى واألداء المهارى لمهارة رسم وتنفٌذ  فى التقلٌدٌة بالطرٌقة درست التى الضابطة لدٌها، على المجموعة

 .(SPSS. V24) وصالت الحٌاكة، وذلك باستخدام برنامج الحزم االحصائٌة 

وتوصى الباحثتان فى ضوء نتائج الدراسة باستخدام استراتٌجٌة التعلم المدمج فى تدرٌس مقررات دراسٌة أخرى فى مجال 

 المالبس والنسٌج.

 بقاء أثر التعلم  -وصالت الحٌاكة  -الكلمات المفتاحٌة: استراتٌجٌة التعلم المدمج 

Abstract 

The university teaching suffers from educational problems, especially the overcrowding of 

classrooms with students, the not consideration of individual differences among students and 

the difficulty of implementing modern teaching strategies in light of this overcrowding, this 

led to the low academic achievement, and therefore have negative attitudes towards it. 

This has led to the search for teaching strategies that help students to learn outside the 

traditional lecture halls and to achieve the educational objectives of the educational courses, 

including the course of (Clothing Production Technology). Where the two researchers found it 

is difficult to teach large numbers of students in the lecture halls by traditional methods, 

therefore, the two researchers resorted to using the blended learning strategy based on an 

educational computer program, where the traditional method is used with the educational 

program to develop the cognitive achievement and the skill performance of the students in the 

learning unit (drawing & making seams). 

This study was applied to students of the third year at the the Department of Clothing and 

Textiles, Faculty of Home Economics, Al-Azhar University, 24 students, were divided into 

two groups, 12 students for experimental group and 12 students for control group. 

Therefore, results indicated that the experimental group (studied by the blended learning 

strategy) and the retention of students were superior to the control group (which was 

traditionally studied) in the cognitive achievement and skill performance of (drawing & 

making seams), using SPSS V24. 

Keywords  :blended learning strategy - seams - retention  

 المقدمة

ٌّرات من عدًٌدا األخٌرة الّسنوات شهدت ٌّة المجاالت فى والّتطّورات الّتغ ى الذ الّتربوّى، المجال فى ذلك بما ، كاّفة اإلنسان

ٌّات منذ ٌشهد  فى كثٌر   الّنظر إعادةدعى إلى  ما ومتداخلة   متنوّعة   عوامل   جملة نتٌجة   كبٌرة تحّوالت   الماضى القرن تسعٌن

ٌّة من معطٌات ٌّة ، العمل ٌّرات وتقنٌاته لتواكب ووسائله الّتدرٌس، طرائق فى ذلك بما الّتعلٌم وثورة  المعاصرة الّتغ

 (6) .ومعطٌاتها المعلومات

فى  المتطّورة الّتكنولوجٌا على إدخال ركزت والّتى اإللكترونى ، الّتعلّم من األولى الموجة بدأت ىالحال القرن إطاللة ومع

 استخدام طرٌق عن ،Virtual Classroom افتراضٌة  فصول   إلى االعتٌادٌة الفصول وتحوٌل الّتدرٌسى، العمل

ٌّة، الّشبكات ٌّة أو المحلّ  ( 16.) الّدول
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وغٌاب الحوار والمناقشة وتبادل اآلراء ،  بالتعلم االلكترونى مثل غٌاب التفاعل اإلنسانى،ونتٌجة لبعض السلبٌات 

واحتٌاجه إلى بنٌة تحتٌة مكلفة، كما أنه تعلٌم ٌصعب معه عملٌات التقوٌم وبخاصة عندما ٌتضمن المقرر مهارات عملٌة 

 (1أدائٌة. )

وإن كان البعض  Blended –Learning المدمج الّتعلّم وهو ،جدٌد   تعلّم   أسلوب ظهر وللتغلب على المشكالت السابقة 

 بٌن للجمع وتحقٌقا التعلّم اإللكترونى ، تالفى عٌوب بهدف ٌسمٌه التعلم الخلٌط أو المختلط أو المتمازج أو التولٌفى

ٌّزات  (4اإللكترونى.) التعلّم وممٌزات االعتٌادى، الّتعلّم مم

( فى تعرٌف التعلم المدمج بأنه خلٌط من أنشطة Heinze,2008وهاٌنز)( و Singh,2003وٌتفق كل من سٌنغ )

 (27،32متنوعة تتضمن التفاعل وجها لوجه داخل حجرة الدراسة، والتعلٌم االلكترونى الفورى، والتعلم الذاتى. )

راسة وانج وزمالئه وقد أشارت نتائج العدٌد من الدراسات إلً فاعلٌة التعلم المدمج فى العملٌة التعلٌمٌة فقد أشارت د

(Wang et al, 2009 إلى أن أنشطة التعلم المستخدمة فى التعلم المدمج زادت من مشاركة المتعلمٌن فى العملٌة )

التعلٌمٌة وأن هذا النوع من التعلم حول بعضهم من متعلمٌن سلبٌٌن إلى متعلمٌن نشطٌن ومشاركٌن فى المهام التعلٌمٌة 

( إلى أن التعلم المدمج شجع الطلبة على المشاركة الفعالة فى عملٌة Motteram,2006)الموكلة إلٌهم وأشارت دراسة 

 (29،34التعلم، وأن هذا النوع من التعلم عزز خبراتهم التعلٌمٌة. )

لذا فقد سعى البحث إلى دراسة فاعلٌة التعلم المدمج فى اكساب الطالبات مهارة رسم وتنفٌذ وصالت الحٌاكة كجزء من 

التعلٌمٌة األساسٌة، واالهتمام ببٌئة التعلم لتعزٌز أفضل بٌئة تعلٌمٌة وتنمٌة اتجاهات إٌجابٌة، مما ٌنعكس بشكل النتاجات 

 إٌجابى نحو التحصٌل الدراسى للطالبات، وفى ضوء توصٌات العدٌد من الدراسات قامت الباحثتان باجراء هذه الدراسة.

 مشكلة البحث

نظرا لما ٌعانٌه التدرٌس الجامعى من مشكالت تعلٌمٌة، على رأسها تكدس القاعات الدراسٌة بالطالبات، وعدم مراعاة 

الفروق الفردٌة فٌما بٌنهم وصعوبة تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة فى ظل هذا التكدس، أدى ذلك إلى تدنى 

كون اتجاهات سلبٌة نحوها، وهذا ما أدى إلى البحث عن تحصٌلهم الدراسى فى المقررات الدراسٌة، وبالتالى ت

استراتٌجٌات تدرٌسٌة تساعد الطالبات على تعلمهم خارج قاعات المحاضرات التقلٌدٌة وعلى تحقٌق األهداف التعلٌمٌة 

داد الكبٌرة للمواد الدراسٌة ومنها مادة )تكنولوجٌا إنتاج المالبس( حٌث رأت الباحثتان صعوبة التعلم للطالبات فى األع

داخل قاعات المحاضرات بالطرق التقلٌدٌة والبٌان العملى لذا لجأت الباحثتان إلى استخدام استراتٌجٌة التعلم المدمج القائم 

لتجنب مساوئ وعٌوب كل من على برنامج كمبٌوتر تعلٌمى حٌث ٌتم استخدام الطرٌقة التقلٌدٌة مع البرنامج التعلٌمى، 

وذلك لتنمٌة التحصٌل المعرفى واألداء المهارى للطالبات فى وحدة تعلم )رسم وتنفٌذ  اللكترونٌة،الطرٌقتٌن التقلٌدٌة وا

 وصالت الحٌاكة(.

 أهداف البحث:

 ٌهدف البحث إلى قٌاس فاعلٌة التعلم المدمج فى:

 تنمٌة التحصٌل المعرفى للطالبات فى الوحدة الدراسٌة المقترحة. -1

 للطالبات فى الوحدة الدراسٌة المقترحة.تنمٌة األداء المهارى  -2

 بقاء أثر التعلم لدى الطالبات فى التحصٌل واألداء المهارى المرتبطٌن بالوحدة الدراسٌة المقترحة. -3
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 أهمٌة البحث:

 قد تسهم نتائج هذا البحث فى :

 تطوٌر بعض المقررات الدراسٌة األخرى. -1

 مهارات رسم وتنفٌذ وصالت الحٌاكة.االفادة من التعلم المدمج فى تنمٌة  -2

 .رفع معدالت تحصٌل الجوانب المعرفٌة المرتبطة بمهارة رسم وتنفٌذ وصالت الحٌاكة -3

 فروض البحث:

( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة 0.05ال ٌوجد فرق دال احصائٌا عند مستوى معنوٌة ) -1

 لتحصٌل المعرفى .والضابطة فى التطبٌق البعدى الختبار ا

( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة 0.05ال ٌوجد فرق دال احصائٌا عند مستوى معنوٌة ) -2

 والضابطة فى التطبٌق البعدى لبطاقة مالحظة األداء المهارى.

لتجرٌبٌة فى (  بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة ا0.05ال ٌوجد فرق دال احصائٌا عند مستوى معنوٌة ) -3

 التطبٌقٌن البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى .

(  بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة الضابطة فى 0.05ال ٌوجد فرق دال احصائٌا عند مستوى معنوٌة ) -4

 التطبٌقٌن البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى .

( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى 0.05)ال ٌوجد فرق دال احصائٌا عند مستوى معنوٌة  -5

 التطبٌقٌن البعدى والمرجأ لبطاقة األداء المهارى.

( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة الضابطة فى 0.05ال ٌوجد فرق دال احصائٌا عند مستوى معنوٌة ) -6

 التطبٌقٌن البعدى والمرجأ لبطاقة األداء المهارى.

 أدوات البحث:

 اختبار تحصٌلً لقٌاس المعارف والمفاهٌم التى اكتسبتها الطالبات فى الوحدة التعلٌمٌة المقترحة. .1

 بطاقة مالحظة لمالحظة أداء الطالبات أثناء رسم وتنفٌذ وصالت الحٌاكة. .2

 برنامج تعلٌمى باستخدام إستراتٌجٌة التعلم المدمج. .3

 حدود البحث:

 اقتصر البحث على:

 ذ وصالت الحٌاكة ضمن مقرر )تكنولوجٌا إنتاج المالبس(.مهارات رسم وتنفٌ -1

 طالبات الفرقة الثالثة بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة األزهر. -2

 م.2018 - 2017تطبٌق التجربة فى بداٌة الفصل الدراسى الثانً للعام الجامعً  -3

 متغٌرات البحث:

 المدمج ) وجها لوجه + التعلٌم اإللكترونى (.إستراتٌجٌة التعلم : متغٌر مستقل

 التحصٌل المعرفى المرتبط بمهارات رسم وتنفٌذ وصالت الحٌاكة. -: متغٌر تابع

  األداء المهارى المرتبط بمهارات رسم  وتنفٌذ وصالت الحٌاكة.-             
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 عٌنة البحث:

( طالبة وتم تقسٌمهم إلً 24االقتصاد المنزلً جامعة األزهر وعددهم )طالبات الفرقة الثالثة بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة 

 ( طالبة.12(طالبة، وضابطة وعددهم ) 12مجموعتٌن، تجرٌبٌة وعددهم )

 منهج البحث:

 تم استخدام المنهج الوصفى والمنهج شبه التجرٌبى لمعرفة اثر المتغٌرات المستقلة على المتغٌرات التابعة.

 مصطلحات البحث:

 والحضور التعلٌمى المعتاد، الواقع عن التخلى دون التدرٌس فى الحدٌثة التقنٌة استخدام هوتراتٌجٌة التعلم المدمج: اس 

 االتصال الحدٌثة آلٌات استخدام طرٌق عن الصف غرفة داخل التفاعل المباشر على التركٌز وٌتم الصف غرفة إلى

 (13واالنترنت.) كالحاسوب

ٌعنى مجموعة من الخبرات التعلٌمٌة تقدم لمجموعة من المتعلمٌن فى فترة زمنٌة محددة لتحقٌق هدف أو  برنامج تعلٌمى:

 (21أهداف خاصة.)

احتفاظ الطالب بالمعرفة العلمٌة التى اكتسبها بعد دراسة المحتوى التعلٌمى وبقائها لدٌه لمدة ثالثة أسابٌع بقاء أثر التعلم: 

 (17من انتهاء تجربة الدراسة)

 (23،24ُتعرف وصلة الحٌاكة على أنها وصل قطعتٌن أو أكثر من القماش من خالل الحٌاكة. )وصالت الحٌاكة: 

هى األداء السهل الدقٌق القائم على الفهم لما ٌتعلمه االنسان حركٌا وعقلٌا مع توفٌر الوقت والجهد والتكالٌف. المهارة: 

(7) 

 الدراسات السابقة 

 بالتعلم المدمج:الدراسات الخاصة  -1

دراسة لمعرفة أثر استخدام العروض التقدٌمٌة بالبوربوٌنت فى تدرٌس الجغرافٌا على  (2008)فهد الهباد، أجرى 

التحصٌل وبقاء اثر التعلم واالتجاهات نحو استخدام الحاسب اآللى لدى تالمٌذ الصف الرابع االبتدائى بنٌن، وتوصلت إلى 

فى تدرٌس الجغرافٌا كان له تأثٌر كبٌر على التحصٌل وبقاء اثر التعلم للمجموعة أن استخدام العروض التقدٌمٌة 

بدراسة هدفت إلى تطوٌر نموذج للتعلٌم المدمج ٌجمع بٌن ( Ru - Chu Shih,2010) تشو شىقام  (9التجرٌبٌة.)

توصلت نتائج الدراسة إلى أن )وجها لوجه والمدونات التعلٌمٌة( لتطوٌر مهارة التحدث باللغة االنجلٌزٌة كلغة ثانٌة، و

النموذج قد ساهم فى فعالٌة التعلم ورضا الطالب، حٌث ساعد على تعزٌز تعلمهم من خالل تحفٌزهم على التعلم بصورة 

إلى تصمٌم وتنفٌذ نموذج لبٌئة تعلم قائمة على ( 2012)سعٌد األعصر، إنجى عبد القوى، (، وهدفت دراسة 30فعالة )

مهارات تصمٌم وتنفٌذ الباترون األساسى للمالبس المنزلٌة الالزمة  لطالبات االقتصاد المنزلى بكلٌات  التعلم المدمج لتنمٌة

التربٌة وكذلك قٌاس فاعلٌة النموذج المقترح فى زٌادة معدالت األداء و التحصٌل المعرفى، وتوصلت الدراسة إلى وجود 

لطالبات فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى الختبار التحصٌل ( بٌن  متوسطى درجات ا0.01فرق دال إحصائٌا عند مستوى )

)رٌهام مصطفى، ( ، وأجرى كل من 3المعرفى وبطاقة األداء العملً لمهارات تصمٌم الباترون لصالح التطبٌق البعدى )

شاركً دراسة هدفت إلى التحقق من فاعلٌة التعلم المدمج الت( 2014مصطفى عبدالسمٌع، ابراهٌم الفار، سلوى المصرى،

القائم على مدونة فى بناء شبكات الحاسب اآللى على مستوى التحصٌل المعرفى للطالب، وتنمٌة األداء المهارى فى بناء 

شبكات الحاسب اآللى  لدى طالب شعبة علوم الحاسب بالمعهد العالً لإلدارة وتكنولوجٌا المعلومات بكفر الشٌخ، 

بٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة والتى  وتوصلت النتائج إلى وجود فرق دال احصائٌا 
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)منال ( ، أما دراسة 19تعلمت بالمدونة وذلك فى التحصٌل المعرفى واألداء المهارى بمقرر بناء شبكات الحاسب اآللى )

فى إكساب طالبات قسم  فقد هدفت إلى قٌاس فاعلٌة برنامج تعلٌمى مقترح قائم على التعلم المدمج  (2015البكرى، 

االقتصاد المنزلً بعض مهارات التطرٌز الٌدوي والكروشٌه، وتوصلت النتائج إلى تفوق المجموعة التجرٌبٌة التى طبق 

علٌها البرنامج المدمج على المجموعة الضابطة التى درست بالطرٌقة التقلٌدٌة فى التحصٌل المعرفى واألداء المهارى 

دراسة هدفت إلى  (2016)ولٌد صوافطة، عبد المجٌد بن الجرٌوى، ( ، وأجرى 4والكروشٌه) لمهارتى التطرٌز الٌدوي

استقصاء فاعلٌة التعلم المتمازج القائم على نظام إدارة التعلم "بالكبورد" فى التحصٌل المباشر والمؤجل للفٌزٌاء وبقاء أثر 

ى أن التعلم المتمازج القائم على نظام البالكبورد اكثر التعلم لدى طالب الكلٌات الصحٌة بجامعة الملك سعود، وتوصلت إل

فاعلٌة من الطرٌقة المعتادة فى التحصٌل المباشر والتحصٌل المؤجل للفٌزٌاء لدى طالب الكلٌات الصحٌة بجامعة الملك 

)عبد (، أما دراسة 17)سعود، وفعالٌة هذا النوع من التعلم فى بقاء اثر التعلم وعدم فعالٌة الطرٌقة المعتادة فى تحقٌق ذلك 

هدفت إلى قٌاس أثر تصمٌم التعلم المدمج التعاونى فى تحسٌن  (2018العزٌز جودة، السٌد الخمٌسى، أحمد سعٌد، 

التحصٌل المعرفى لمقرر دراسً لدى طلبة الماجستٌر ببرنامج اإلعاقات الذهنٌة والتوحد فى كلٌة الدراسات العلٌا بجامعة 

فراد العٌنة عند الخلٌج العربى بمملكة البحرٌن، وتوصلت النتائج إلى وجود فرق دال احصائٌا بٌن متوسطى درجات أ

 (.10( فى كل من التطبٌق القبلى و التطبٌق البعدى الختبار التحصٌل المعرفى لصالح التطبٌق البعدى )0.05مستوى )

 الدراسات السابقة للوصالت: -2

( إلى دراسة كل من أنواع خٌوط الحٌاكة واإلبر وخواص الوصلة وهما من 2003على السٌد على زلط، هدفت دراسة )

عوامل المؤثرة علً جودة الحٌاكة، وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة أن ٌتوافق كل من نوع خٌط الحٌاكة واإلبرة أهم ال

مع نوع القماش ، أعلى نسبة استطالة لخٌوط الحٌاكة تحت الدراسة هً خٌوط الناٌلون وأقلها الخٌوط القطنٌة،  ٌوجد 

عنً أنه كلما زادت عدد الغرز / سم زادت النسبة المئوٌة الستطالة تناسبا طردٌا بٌن عدد الغرز ونسبة استطالة الوصلة بم

( فقد هدفت إلى الوصول 2006صفٌة ساروخ وعزة ابراهٌم وعادل صالح ومنال محمد، أما دراسة )، (11( )الوصلة

اكن وصالت ألعلى كفاءة وظٌفٌة لمالبس العمل ذات القطعة الواحدة )األفروالت( التى تتحمل االجهادات وبخاصة فى أم

الحٌاكة المختلفة، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة معنوٌة بٌن خصائص وصالت حٌاكة الكم وساق البنطلون لألوفرول 

(. 12( )الجٌنز –)قوة الشد ، ونسبة االستطالة ، ودرجة التجعد( وبٌن كال من : نوع القماش ونوع وصلة الحٌاكة )األوفر 

دراسة هدفت إلى اٌجاد عالقة بٌن نوع الوصلة المستخدمة وكفاءة االستخدام النهائى، ب (2011أمل عبد السمٌع ،وقامت )

ودراسة تأثٌر كال من متانة واستطالة الوصلة على كفاءة الوصلة، واٌجاد معامل الجودة للعٌنات المختبرة، وتوصلت 

%، ٌلٌها 95خٌاطة شبه الفرنسٌة بنسبة % ، ٌلٌها ال97الدراسة إلى أن الخٌاطة الفرنسٌة حققت أعلى معامل جودة بنسبة 

شادٌة صالح سالم، ورانٌا مصطفى عبد (، وقد أجرت كل من )18) 92.34فى المرتبة الثالثة الخٌاطة العادٌة بنسبة 

( دراسة هدفت إلى التعرف على الفروق فى جودة وصالت الحٌاكة المنفذة بالنسبة ألقمشة الجٌنز ذات 2013العال، 

لمتوسط، والثقٌل، التعرف على مدي مالءمة وصالت الحٌاكة ألقمشة الجٌنز ذات الوزن الخفٌف، الوزن الخفٌف، ا

المتوسط، والثقٌل،  و دراسة تأثٌر الخواص الطبٌعٌة ألقمشة الجٌنز على وصالت الحٌاكة المستخدمة فى مالبس األطفال، 

النسبة لألوزان المختلفة ألقمشة الجٌنز، وتم وتوصلت النتائج إلى وجود فروق فى جودة وصالت الحٌاكة المستخدمة ب

 التوصل إلى أفضل وصلة حٌاكة لكل وزن من األوزان المختلفة ألقمشة الجٌنز وذلك لتحقٌق المظهرٌة والجودة المطلوبة

(14.) 
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 اإلطار النظرى
 أوال: التعلم المدمج

لتقدٌم المادة التعلٌمٌة، وأسالٌب مختلفة للتعلٌم والتعلم، ٌعرفه محمد الدسوقى بأنه نمط من التعلم ٌجمع بٌن أنماط مختلفة 

 (5وهو ٌعتمد على االتصال المباشر بٌن جمٌع أطراف العملٌة التعلٌمٌة.)

 استراتٌجٌات التعلم المدمج
 ٌوجد إستراتٌجٌتان للتعلم المتمازج هما:

، ومن ثم التدعٌم بالتعلٌم اإللكترونى كى ٌثرى اإلستراتٌجٌة األولى: وهى تقوم على تصمٌم المقرر بالطرٌقة التقلٌدٌة -

 التعلم وٌعمق فهم الطالب.

اإلستراتٌجٌة الثانٌة: وتقوم على الجمع بٌن التعلٌم التقلٌدى المباشر والتعلٌم اإللكترونى بواسطة اإلنترنت بشكل  -

 متساوى.

 متطلبات التعلم المدمج:
 شبكات المعلومات المحلٌة والعالمٌة فى متناول الطالب. العمل على تجهٌز مختبرات الحواسب اآللٌة ووضع -

إلمام المعلمون والمتعلمون بالمهارات الضرورٌة الستخدام الوسائط المتعددة، وذلك من خالل الدورات التدرٌبٌة الخاصة  -

 بهذا المجال.

 (22من التعلٌم.) الشكلتضمٌن وتطوٌر المناهج التعلٌمٌة المناسبة لهذا  -

لى أن ٌصبح المعلمون مرشدٌن لتعلٌم طالبهم من خالل استخدامهم للحواسٌب وتطبٌقاتها وشبكات المعلومات العمل ع -

 المحلٌة وإتاحة المواد التعلٌمٌة المناسبة.

 تشجٌع المدرسٌن على استعمال طرق وأسالٌب غٌر تقلٌدٌة فى التعلٌم وتساعد فى تفعٌل الحصة الصفٌة. -

 (20اإللكترونى وإٌجاد السبل لدمجه مع التعلٌم التقلٌدى فى التعلٌم.) النظر بجدٌة إلى التعلم -

 ممٌزات التعلم المدمج
 اإللكترونى وحده. بالتعلم بالمقارنة التعلم انخفاض نفقات -

 .لوجه وجها وزمالئهم معلمٌهم التعامل مع متعة على الحصول تمكٌن المتعلمٌن من -

 بٌن المتعلمٌن فٌما بٌنهم وبٌن المعلمٌن أٌضا. االجتماعٌة والعالقات اإلنسانٌة بالجوان تعزٌز المباشر االتصال ٌوفر -

 وأوقاتهم. وأعمارهم باختالف مستوٌاتهم المتعلمٌن لدى التعلم وأنماط الفردٌة االحتٌاجات كافة لمقابلة الكافٌة المرونة -

 (2(الجمع بٌن مزاٌا التعلم اإللكترونى ومزاٌا التعلم التقلٌدى. -

 اثراء المعرفة االنسانٌة ورفع جودة العملٌة التعلٌمٌة ومن ثم جودة المنتج التعلٌمى وكفاءة المعلمٌن. -

 (15التواصل الحضارى بٌن مختلف الثقافات لالستفادة واالفادة من كل ما هو جدٌد فى العلوم المختلفة.)  -

 المدمج: التعلم معوقات

 أن التى ٌمكن والتحدٌات العقبات بعض ثمة هناك فإن المتمازج ، التعلم بها ٌتسمالتى  المتعدد المزاٌا من الرغم على

 :التالى النحو على إجمالها ٌمكن تطبٌقه، تواجه

 .اإلنترنت وشبكة واألجهزة المطلوبة التحتٌة البنٌة مادٌة: وتشمل معوقات -

 .والمؤهلة المدربة واإلدارٌة والفنٌة التعلٌمٌة البشرٌة فى الكوادر تتمثل بشرٌة: معوقات -

والطالب  قبل المجتمع من وأهمٌته المتمازج ، التعلم لمفهوم الضٌقة والنظرة الثقافة ضعف فى اجتماعٌة: تتمثل معوقات -

 .والمعلمٌن

 (8والتخصص.) العرض وطرق والبرمجٌات فى المعاٌٌر فنٌة: تتمثل معوقات -
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 ثانٌا: وصالت الحٌاكة

 Sewingالحٌاكة 

تعتبر الحٌاكة هى العملٌة السائدة فى تجمٌع المالبس، حٌث أنها ال تزال أفضل طرٌقة لتحقٌق قوة ومرونة بوصالت 

ف الحٌاكة على أنها تطبٌق سلسلة من الغرز أو أنواع منها  الحٌاكة باإلضافة إلى تحقٌق المرونة فى طرٌقة التصنٌع، وُتعر 

 (24المحاكة.)لطبقة واحد أو أكثر من الخامة أوالخامات 

وٌنبغى أن تتوفر فى الحٌاكة مجموعة من الخصائص تتمثل فى جودة األداء ) تتمثل فى القوة والمتانة والمرونة والتحمل 

واألمان والراحة( والمظهرٌة الجٌدة، مع توافق تلك الخصائص مع خصائص الخامة المحاكة من أجل الحصول على 

 (23)إلنتاج. حٌاكة مثالٌة، باإلضافة إلى مراعاة االقتصادٌة فى ا

 Seams( وصالت الحٌاكة 1جدول )

 Superimposed seams (SS)وصلة الحٌاكة المتراكبة  -1

تتكون عن طرٌق تراكم طبقات القماش فوق بعضها البعض ثم تتم 

 (.SSa, SSe, SSk) حٌاكتهم معاً بالقرب من الحافة ، ومن أنواعها

 

 Lapped seams (LS)وصلة الحٌاكة المتداخلة  -2

ٌتم حٌاكة طبقتان أو أكثر من القماش معاً بحٌث تكون مسافات وفٌها 

حٌاكة كل منهما فى اتجاهٌن متعاكسٌن، وٌتم حٌاكة الطبقات معاً من 

 (28. )(LSb, LSc, LSqاتجاه الوجه، ومن أنواعها )
 

 Bound seams (BS)وصلة الحٌاكة المرتبطة  -3

أو من خامات تتكون هذه الوصلة بتركٌب شرٌط من نفس نوع الخامة 

أخرى لحافة طبقة واحدة أو عدة طبقات من القماش، ومن أنواعها 

(BSa, BSb, BSc, BSg( .)31) 
 

 Flat seams (FS)وصلة الحٌاكة المسطحة  -4

تستخدم فى وصل طبقات القماش معاً عبر الحواف بحٌث تتقابل حافتى 

القماش أو تتداخال معاً وتقوم مجموعة الغرز المسطحة بوصلهم معاً، 

 (28)(. FSa, FSfومن أنواعها) 
 

 Ornamental seams (OS)وصلة الحٌاكة الزخرفٌة  -5

صف تستخدم فى عمل الحٌاكات الزخرفٌة على الملبس ، وتتكون من 

أو عدة صفوف من الغرز ٌتم عملها على طبقة واحدة أو عدة طبقات 

 (. OSa, OSfمن القماش، ومن أنواعها )
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 Edge finishing seams (EF)وصلة إنهاء الحواف  -6

تستخدم فى إنهاء حواف الملبس والتى تكون مكونة من طبقة واحدة من 

خالل ثنى حوافها القماش ٌتم إنهائها من خالل غرز األوفرلوك أو من 

وتطبٌق مجموعة من الغرز علٌها، ومن أنواعها 

(EFd,EFb,EFa.)  

 Applied seamsوصالت المجموعة السابعة -7

تستخدم فى إضافة الكلف والخامات الزخرفٌة إلى حواف الملبس مثل 

 تركٌب الدانتٌل على حافة كم الفستان ولذا تسمى بالوصلة المضافة.
 

 الثامنةوصالت المجموعة  -8

تتكون من طبقة واحدة من القماش وتستخدم فى حٌاكة األحزمة 

 (26)ولوبسات األحزمة. 
 

 

 إجراءات البحث: 

 أوالً: مواد المعالجة التجرٌبٌة )البرنامج التعلٌمى(:

 (25( )2005تم تصمٌم البرنامج التعلٌمى فى ضوء إستراتٌجٌة التعلم المدمج وذلك تبعا لنموذج )هوانج وزوى 

 والذى ٌشمل ثالث مراحل:

 مرحلة التحلٌل القبلى: وتتلخص فى ثالث عملٌات رئٌسٌة: -1 

 تحلٌل خصائص المتعلمٌن. -أ 

سنة، وتم التأكد  20 -19وهم عبارة عن طالبات الفرقة الثالثة قسم المالبس والنسٌج وتتراوح االعمار الزمنٌة لهن مابٌن 

 واالنترنت لدٌهن.من توفر مهارات استخدام الحاسب اآللى 

 تحلٌل موضوعات التعلم )تصنٌف المعرفة(. -ب

وذلك من خالل الكتب واألدبٌات والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث، ثم تحدٌد المهارات المطلوب تحقٌقها، وهى 

المالبس حٌث  بمثابة األهداف المطلوب تحقٌقها لدى الطالبات فى وحدة )وصالت الحٌاكة( التابعة لمقرر تكنولوجٌا إنتاج

تم تحدٌد األهداف فى ضوء مهارات رسم وتنفٌذ وصالت الحٌاكة التى ٌجب على الطالبات اإللمام بها، وكذلك تحلٌل وحدة 

رسم وتنفٌذ وصالت الحٌاكة، ثم عرض قائمة المهارات المبدئٌة على مجموعة من الخبراء والمحكمٌن والتأكد من إلمامها 

( مهارات 8تعدٌالت التى اتفق علٌها المحكمٌن أصبحت قائمة المهارات النهائٌة مكونه من )بموضوع التعلم وبعد إجراء ال

 ( مهارة فرعٌة وجاءت المهارات الرئٌسٌة كالتالى :16رئٌسٌة ٌندرج منها )

 ( المهارات الخاصة بوصالت الحٌاكة2جدول)

 عدد المهارات الفرعٌة المهارة الرئٌسٌة م

 ((3 ssa, sse, SSk (  SS) المتراكبةوصالت المجموعة األولى  1

 3 (LSb, LSc, LSq) ( LSوصالت المجموعة الثانٌة ) المتداخلة  2
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 (3 BSa, BSb, BSc, BSg (  BSوصالت المجموعة الثالثة ) المرتبطة 3

 2 (FSa, FSf) ( FSوصالت المجموعة الرابعة ) المسطحة 4

 2 (OSa, OSf ) (  OSوصالت المجموعة الخامسة ) الزخرفٌة 5

 3(EFd ,EFb ,EFa ) (  EFSوصالت المجموعة السادسة ) إنهاء الحواف 6

  وصالت المجموعة السابعة. 7

  وصالت المجموعة الثامنة. 8

 
 تحلٌل بٌئة التعلم المدمج.-ج

العدد الكافى من  تم عمل األنشطة فى معمل المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة األزهر، ونظرا لعدم توفر

 Data)أجهزة الحاسب بالكلٌة قامت كل طالبة بإحضار الحاسب اآللى الخاص بها، وٌتوفر بالمعمل جهاز داتاشو

Show) .وسبورة بٌضاء 

 تصمٌم األنشطة والمصادر: وتتألف من ثالث مراحل فرعٌة هى: -2

 األنشطة التعلٌمٌة.-أ 

دروس تحتوي كل منها على مهارة من المهارات الرئٌسٌة والتى  تشمل حٌث تم تنظٌم المحتوى فى صورة مجموعة من ال

 بدورها مجموعة من المهارات الفرعٌة التى تناولها البحث الحالً.

تم القٌام بتحدٌد األهداف التعلٌمٌة للدروس المقترحة وهو ما ٌتوقع من الطالبة أن تظهره من أداء بعد انتهاء عملٌة التعلم 

 -تراتٌجٌة التعلم المدمج، وتم تقسٌم األهداف التعلٌمٌة إلى أهداف عامة وأهداف إجرائٌة )معرفٌةباستخدام أسلوب اس

 وجدانٌة(. -مهارٌة

 استراتٌجٌة عرض التعلٌم المدمج. -ب

حٌث تم تصمٌم استراتٌجٌة للتعلٌم قائمة على الجمع بٌن التعلٌم وجها لوجه والتعلٌم اإللكترونى  لتتناسب مع نمط التعلم 

 المدمج وتناسب طبٌعة المهارات المراد تعلمها وخصائص المتعلمٌن، طبقا للخطوات التالٌة:

محاضرة أولٌة عن طبٌعة مقرر تكنولوجٌا إنتاج المالبس والمهارات التى ٌتضمنها سواء على برنامج الكمبٌوتر أو  -

 المهارات التى ٌتم تنفٌذها فى المعمل.

الكمبٌوتر)حٌث ٌتم شرح طرٌقة رسم وصالت الحٌاكة لثمانٌة مجموعات من التعلم من خالل برنامج تعلٌمى على  -

خالل ثالثة وحدات( تعلما ذاتٌا، حٌث تضمن البرنامج نصوص للمحتوى النظري وفٌدٌوهات تعلٌمٌة وصور توضٌحٌة 

الطالبة على  لرسم وصالت الحٌاكة والرموز الخاصة بكل وصلة، ومع وجود تقٌم داخل البرنامج بعد كل وحدة  لتتعرف

مدى االنجاز الذى حققته وكذلك ٌتم التواصل مع الطالبات من خالل صحفة على مواقع التواصل االجتماعى 

(facebook ،لعرض استفساراتهم وكذلك العٌنات التى قاموا بتنفٌذها والمشارٌع التى تم اختٌارها للتنفٌذ ) وفٌما ٌلى 
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 بعض شاشات البرنامج التعلٌمى -

     
 sse( وصلة 2صورة )ssa                                                 ( وصلة 1صورة )                           

    
 Osa( نموذج لوصلة 4صورة )Bsa                                            ( وصلة 3صورة )                          

حٌث تم التدرٌب على المهارات داخل المعمل وعلى ماكٌنة الحٌاكة، وذلك بتنفٌذ  التعلم التقلٌدى )وجها لوجه( -

 وصالت الحٌاكة على الماكٌنة.

 للتعلٌم المدمج.ى الدعم التعلٌم -ج

وتم توجٌه الدعم والنصح واإلرشاد للطالبات أثناء تنفٌذ المهارات سواء وجها لوجه )داخل المعمل أثناء تنفٌذ األنشطة 

المرتبطة( للتحقق من إتقانهن لكل مهارة من المهارات، أو من خالل صفحة الفٌس )جروب مادة تكنولوجٌا  والتكلٌفات

 وفٌما ٌلى بعض نماذج من أعمال الطالبات داخل المعمل.انتاج المالبس( 

     
 ( نماذج من أعمال الطالبات على الجروب5صورة )

 التالٌة:التقوٌم التعلٌمى: وٌشمل الثالث أنواع  -3

حٌث تم عرض البرنامج فى صورته األولٌة على بعض المتخصصٌن للتحقق من مناسبة المحتوى التقوٌم التكوٌنى :  -أ

التعلٌمى واألنشطة واالختبارات، ومدى وضوح مصادر التعلم التى تضمنها البرنامج التعلٌمى، ومدى سهولة التفاعالت 

 م داخل البرنامج والتقوٌم واألهداف الخاصة بكل درس.والروابط، وسهولة التنقل بٌن محتوى التعل
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وذلك من خالل تقٌٌم أعمال الطالبات لكل وصلة من وصالت الحٌاكة سواء األساسٌة أو الوصالت التقوٌم التجمٌعى: -ب

لمهارى المتفرعة منها، وأٌضا من خالل االختبار الموجود بعد كل درس وكذلك االختبار التحصٌلى النهائى، واالختبار ا

 .النهائى للتأكد من تحقٌق البرنامج لألهداف المطلوبة ومعرفة المستوى الخاص بالطالبات

وذلك من خالل تصمٌم األنشطة التعلٌمٌة وتنظٌمها فى ضوء طبٌعة كل مهارة من المهارات تنظٌم األنشطة التعلٌمٌة: -ج

ردى حتى ٌسهل على الباحثتٌن التحقق من اتقان بما ٌضمن اتقان الطالبات لهذه المهارة وهذا النشاط ٌكون بشكل ف

وفٌما ٌلى بعض النماذج من أعمال الطالبات للوصالت التى المهارات لدى كل طالبة من خالل التقوٌم التكوٌنى أو البنائى. 

 .تم حٌاكتها

 ( نماذج من أعمال الطالبات للوصالت التى تم حٌاكتها3جدول)

رقم 

 المودٌل
 شكل المودٌل

الحٌاكة  أهم وصالت

 المستخدمة

أهم الماكٌنات 

 المستخدمة
 نوع الغرزة

1- 

 

فى حٌاكة  SSaوصلة 

خطوط الجنب واألكتاف ، 

فى تركٌب  BSgوصلة 

شرٌط الرقبة ، وصلة 

EFa  ، فى ثنى الكم

فى سرفلة  Efd وصلة  

 الذٌل.

 4ماكٌنة األوفرلوك 

فتلة ، ماكٌنة سنجر 

إبرة واحدة ، ماكٌنة 

ماكٌنة األورلٌة ، 

 فتلة. 3األوفرلوك 

غرزة األوفرلوك 

,  الغرزة  514

،  301المقفلة 

غرزة التغطٌة 

، غرزة  406

 .504األوفرلوك 

2- 

 

فى حٌاكة  SSaوصلة 

خطوط الجنب واألكتاف ، 

فى تركٌب  BScوصلة 

 شرٌط الرقبة ، وصلة  

Efd .فى سرفلة الذٌل 

 4ماكٌنة األوفرلوك 

فتلة ، ماكٌنة السلسلة 

إبرة واحدة ، ماكٌنة 

 فتلة. 3األوفرلوك 

غرزة األوفرلوك 

,  غرزة  514

،   401السلسلة 

غرزة األوفرلوك 

504. 

3- 

 

فى حٌاكة  SSaوصلة 

خطوط الجنب واألكتاف 

 BScواألكمام ، وصلة 

فى تركٌب شرٌط الرقبة ، 

فى ثنى  EFaوصلة 

 الذٌل.

 4ماكٌنة األوفرلوك 

فتلة ، ماكٌنة السلسلة 

واحدة،  ماكٌنة إبرة 

 األورلٌة.

غرزة األوفرلوك 

,  غرزة  514

,  401السلسلة 

غرزة التغطٌة 

406. 
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4- 

 

فى حٌاكة  SSaوصلة 

خطوط الجنب واألكتاف  

والقصة األمامٌة وشرٌط 

 الرقبة واألكمام.

 4ماكٌنة األوفرلوك 

 فتلة .

غرزة األوفرلوك 

514. 

5- 

 

فى حٌاكة  SSaوصلة 

خطوط الجنب واألكمام 

وخطوط تجمٌع البنطلون 

فى عمل  LSq، وصلة 

درزة على حٌاكة خط 

 جنب البنطلون ، وصلة  

Efd .فى سرفلة الذٌل 

 4ماكٌنة األوفرلوك 

فتلة ، ماكٌنة سنجر 

إبرة واحدة ،  ماكٌنة 

 األورلٌة.

غرزة األوفرلوك 

,  الغرزة  514

,   301المقفلة 

غرزة التغطٌة 

406. 

6- 

 

فى حٌاكة  SSaوصلة 

خطوط الجنب واألكتاف 

 BScواألكمام ، وصلة 

فى تركٌب شرٌط الرقبة ، 

فى ثنى  EFaوصلة 

 الذٌل.

 4ماكٌنة األوفرلوك 

فتلة ، ماكٌنة السلسلة 

إبرة واحدة ، ماكٌنة 

 فتلة. 3األوفرلوك 

غرزة األوفرلوك 

,  غرزة  514

،   401السلسلة 

غرزة األوفرلوك 

504. 

7- 

 

فى حٌاكة  SSaوصلة 

خطوط الجنب واألكتاف ، 

فى تركٌب  BScوصلة 

 شرٌط الرقبة ، وصلة  

Efd  فى سرفلة شرائط

 EFaالكشكشة ، وصلة 

 فى ثنى الذٌل.

 4ماكٌنة األوفرلوك 

فتلة ، ماكٌنة السلسلة 

إبرة واحدة ، ماكٌنة 

فتلة ،  3األوفرلوك 

 ماكٌنة األورلٌة.

غرزة األوفرلوك 

رزة ,  غ 514

،   401السلسلة 

غرزة األوفرلوك 

، غرزة  504

 .406التغطٌة 
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 ثانٌا: بناء أدوات القٌاس والتقٌٌم:

تم إعداد أسالٌب التقوٌم المختلفة التى تشمل الجوانب المعرفٌة والمهارٌة وإعداد األدوات لقٌاس المعارف والمهارات و 

 اشتملت تلك األدوات على:
 

 المعرفى:االختبار التحصٌلى  -1

االختبار التحصٌلى المعرفى بهدف قٌاس تحصٌل الطالبات للمعارف والمهارات تم إعداد تحدٌد الهدف من االختبار:  -

 (1المرتبطة بمهارة رسم وصالت الحٌاكة قبل وبعد الدراسة وتحقٌق األهداف السلوكٌة المعرفٌة المحددة مسبقا. ملحق )

تم صٌاغة األسئلة بحٌث تكون موجزة ومحددة وٌمكن قٌاسها بموضوعٌة وتم صٌاغة  اختٌار نوع األسئلة وصٌاغتها: -

 ( سؤال صواب وخطأ.11( أسئلة اختٌار من متعدد، )9مفردات األسئلة بصور متعددة حٌث تكونت من)

 : تم وضع تعلٌمات عامة فى بداٌة االختبار لتوضٌح الهدف منه وكٌفٌة اإلجابة علٌه.تعلٌمات االختبار -

: تم إعداد مفتاح لتصحٌح االختبار المعرفى لضمان موضوعٌته وتحدٌد اإلجابات اعداد مفتاح تصحٌح االختبار -

 20النموذجٌة المطلوبة لكل سؤال، بواقع درجة واحدة لكل إجابة صحٌحة لٌصبح إجمالً درجات االختبار التحصٌلى )

 (2درجة(. ملحق )

ٌلى المعرفى ومفتاح التصحٌح على مجموعة من المحكمٌن تم عرض االختبار التحص صدق االختبار: -

(، فى مجال المالبس والنسٌج، ومناهج وطرق التدرٌس، إلبداء الرأي حول مدى صدق االختبار 3ملحق المتخصصٌن)

 والتأكد من صحة محتواه، وفقاً لما ٌهدف إلى قٌاسه، وقد قامت الباحثتان باجراء التعدٌالت التى أشاروا إلٌها، وقد

%( وهً نسبة مرتفعة وقد أعتبر ذلك مؤشراً على صدق االختبار وصالحٌته 84)تراوحت نسبة االتفاق بٌن المحكمٌن 

 للتطبٌق.

( لحساب مدى ثبات االختبار، وقد تم تطبٌق Test- Retestتم استخدام طرٌقة اعادة االختبار ) ثبات االختبار: -

( ٌوم من تارٌخ التطبٌق 15تطبٌق االختبار مرة أخرى على نفس العٌنة بعد ) االختبار على الطالبات بعد التعلم، ثم أُعٌد

 األول، وقد تم حساب معامل االرتباط بٌن درجات الطالبات فى التطبٌقٌن،كما فى الجدول التالى :

 ( معامل االرتباط بٌن درجات الطالبات فى التحصٌل المعرفى البعدى والبعد بعدى4جدول)

 مستوى الداللة .Sigقٌمة االحتمال  احصائً االختبار التحصٌل المعرفى

 التطبٌق البعدى
 0.05دالة عند 0.013 0.864

 التطبٌق بعد البعدى

( وهً قٌمة دالة 0.864ٌتضح من الجدول السابق أن قٌمة  معامل االرتباط بٌن التطبٌق البعدى والتطبٌق بعد البعدى )

 االختبار التحصٌلى المعرفى وصالحٌته للتطبٌق.(، مما ٌدل على ثبات 0.05عند مستوى )

 بطاقة المالحظة. -ب

هدفت إلى تقوٌم وقٌاس األداء المهارى لكل  طالبة على حدة أثناء أداء المهارة والتى ال ٌمكن قٌاسها بعد  الهدف: -

 االنتهاء من تنفٌذ المهارة. 
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: تم تصمٌم بطاقة المالحظة عن طرٌق وضع مجموعة من المحاور تحتوى على عبارات قٌاسٌة تقٌس المحاور والبنود -

أداء الطالبة فى كل مهارة قٌاسٌة، كما تم تحدٌد مستوٌات األداء فى تدرٌج ثالثى األول )جٌد( وٌعطى له ثالث درجات، 

( بند، 49واشتملت البطاقة على )واحدة،  والثانً )متوسط( وٌعطى له درجتان، والثالث )ضعٌف( وٌعطى له درجة 

 (4درجة(. ملحق)147بإجمالً )

تم عرض بطاقة المالحظة على مجموعة من المحكمٌن بغرض إبداء الرأى فى العبارات  الخاصة بها صدق البطاقة:  -

بعد اجراء بعض  وقامت الباحثتان بحصر النسب المئوٌة التفاق المحكمٌن على كل بند، وقد أقروا بصالحٌتها للتطبٌق

التعدٌالت لتصبح فى صورتها النهائٌة، وجاءت تعلٌقات السادة المحكمٌن إٌجابٌة تجاه البطاقة وكانت نسبة االتفاق ) 

 %( وهً نسبة مرتفعة مما ٌدل على صدق البطاقة وقابلٌتها للتطبٌق.82

باط بٌن تطبٌق الباحثتان لبطاقة مالحظة تم تطبٌق معامل االرتباط بٌرسون وكانت قٌمة معامل االرت :ثبات البطاقة -

( مما ٌدل على ارتباط قوى ومؤشر على ثبات 0.05%( وهى قٌمة دالة عند مستوى )85األداء العملً للطالبات هو )

 بطاقة المالحظة وصالحٌتها للتطبٌق.

 ثالثا: الدراسة االستطالعٌة:

من صدق وثبات أدوات البحث و التأكد من فاعلٌة استراتٌجٌة قامت الباحثتان بإجراء الدراسة االستطالعٌة بهدف، التأكد 

التعلم المدمج وكذلك البرنامج التعلٌمى المقترح فى هذه االستراتٌجٌة، ومالحظة األخطاء التى ٌقع فٌها المتعلم، واألطر 

لذى ٌتٌح استخدامهم التى ٌجد فٌها صعوبة حتى ٌتم تعدٌلها فى البرنامج، للوصول بالبرنامج واألدوات إلى المستوى ا

 وتطبٌقهم فى التجربة األساسٌة.

 عٌنة الدراسة االستطالعٌة:

( طالبات من الفرقة الثالثة شعبة المالبس 6قامت الباحثتان بتجرٌب االستراتٌجٌة على عٌنة استطالعٌة مكونة من )

 م.2017/2018والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلى، جامعة األزهر، للعام الجامعى

تكون العٌنة االستطالعٌة من أصل مجتمع العٌنة األساسٌة والتى أعدت من أجلها االستراتٌجٌة، والذٌن ثبت عدم  وبذلك

معرفتهم لموضوع التعلم، وذلك بتطبٌق االختبار التحصٌلى المعرفى والمهارى علٌهم قبل التعلم، وقد أجابت الطالبات 

معظمها إجابات عشوائٌة، أما بالنسبة لرسم الوصالت فقد أوضحوا على نسبة ضئٌلة من أسئلة االختبار المعرفى وكان 

 بأنه لٌس لدٌهم خبرة عن رسم وصالت الحٌاكة الخاصة بمادة )تكنولوجٌا انتاج المالبس(.

 خطوات  تطبٌق الدراسة االستطالعٌة:

 تطبٌق االختبار المعرفى وبطاقة مالحظة األداء المهارى تطبٌقاً قبلٌاً. -أ

 ة رسم  وتنفٌذ وصالت الحٌاكة باستراتٌجٌة التعلم المدمج.شرح مهار -ب

وذلك من خالل برنامج تعلٌمى ٌحتوى على شرح وافى للوصالت وكذلك انشاء صفحة على أحد مواقع التواصل 

 االجتماعى )الفٌس بوك( باسم )جروب مادة تكنولوجٌا إنتاج المالبس( للفرقة الثالثة قسم المالبس والنسٌج وتلقى ردود

 واستفسارات الطالب حٌث تقوم الطالبات برفع الوصالت التى تم رسمها وتنفٌذها علٌها وذلك لتقٌمها.

 تطبٌق االختبار المعرفى وبطاقة مالحظة األداء المهارى تطبٌقاً بعدٌاً على الطالبات. -جـ

 طالبات.تطبٌق االختبار المعرفى وبطاقة مالحظة األداء المهارى تطبٌقاً بعد بعدى على ال -د

وتم التحقق من اعتدالٌة التوزٌع للعٌنة االستطالعٌة من خالل اختبار شابٌرو وٌلك وذلك لكل من االختبار التحصٌلى 

 البعد بعدى( والجدول التالى ٌوضح ذلك: -البعدى  -واالختباري المهارى ) القبلى 
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 الدرجات( للعٌنة االستطالعٌة(اختبار شابٌرو وٌلك الختبار التوزٌع الطبٌعً)اعتدالٌة توزٌع 5جدول)

 احصائً االختبار 

Statistic 

 درجة الحرٌة

df 

 قٌمة االحتمال

Sig. 
 الداللة

 0.831 درجات التطبٌق القبلى _ تحصٌل

6 

0.110 
جمٌع القٌم 

غٌر دالة 

عند 

مستوى 

0.05 

 0.960 0.982 درجات التطبٌق البعدى _ تحصٌل

 0.111 0.832 درجات التطبٌق بعد البعدى _ تحصٌل

 0.212 0.866 درجات التطبٌق القبلى _ مهارى

 0.784 0.955 درجات التطبٌق البعدى _ مهارى

 0.774 0.954 درجات التطبٌق بعد البعدى _ مهارى

 وٌلك لكل من) االختبار التحصٌلى واالختبار المهارى ( –ٌتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة الختبار شابٌرو

 مما ٌدل على أن درجات الطالبات تتوزع توزٌعا طبٌعٌا. 0.05كانت أكبر من  

 وتم التأكد من فاعلٌة البرنامج المستخدم من خالل اختبار )ت( لعٌنتٌن مرتبطتٌنفاعلٌة البرنامج التعلٌمى: 

 المهارى للتطبٌقٌن القبلى والبعدى( اختبار ت لمتوسط درجات الطالبات فى التحصٌل المعرفى وبطاقة مالحظة األداء 6جدول)

 
 المتوسط التطبٌق

االنحراف 

 المعٌاري

قٌمة 

 )ت(

درجات 

 الحرٌة 

 قٌمة االحتمال

P. Value 

(sig.) 

مستوى 

 الداللة

التحصٌل 

 المعرفى

 2.2 4.33 القبلى
11.4 5 0.000 

دالة 

 1.4 16 البعدى 0.05عند

 األداء المهارى
 1.1 3 القبلى

41.6 5 0.000 
دالة 

 6.7 132 البعدى 0.05عند

( وقٌمة االحتمال 11.4ٌتضح من الجدول السابق أن قٌمة )ت(  فى التطبٌق القبلى والبعدى للتحصٌل المعرفى )

( وقٌمة االحتمال 41.6( وقٌمة )ت( فى التطبٌق القبلى والبعدى لألداء المهارى )0.05( وهً دالة عند) 0.000)

 ( وهى دالة عند0.000)

 ( مما ٌدل عل فاعلٌة البرنامج التعلٌمى المقترح وصالحتٌه للتطبٌق على العٌنة األساسٌة.0.05) 

 رابعا: الدراسة األساسٌة:

تم تطبٌق التجربة األساسٌة للبحث على عٌنة مقصودة من طالبات الفرقة الثالثة شعبة المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد 

الفصل الدراسى الثانً وقد استغرقت التجربة الفصل الدراسى الثانً وبلغ عدد العٌنة المنزلً جامعة األزهر وذلك خالل 

( طالبة، بعد استبعاد طالبات العٌنة االستطالعٌة، وتم تقسٌم المجموعة عشوائٌاً إلى مجموعتٌن، وبذلك تم الحصول 24)

 على مجموعتٌن بطرٌقة عشوائٌة، مجموعة تجرٌبٌة، وأخرى ضابطة كما ٌلى:

 ( طالبة.12لمجموعة التجرٌبٌة: والتى  تعلمت باستراتٌجٌة التعلم المدمج وعددها )ا -

 ( طالبة.12المجموعة الضابطة: والتى  تعلمت بأسلوب التدرٌس المعتاد )البٌان العملى( وعددها ) -

مما ٌعتبر متغٌر السن  تم ضبط العمر الزمنً باختٌار العٌنة من فرقة دراسٌة واحدة، فأعمارهم متقاربة إلى حد كبٌر، -

 متجانساً فى المجموعتٌن.



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

589 

المهارى( قبلٌا على مجموعتى البحث )التجرٌبٌة  االختبار التحصٌلى، بطاقة مالحظة اآلداءتم تطبٌق أدوات البحث ) -

 والضابطة( وتم تصحٌحها ورصد نتائجها، وتم معالجتها إحصائٌاً للتأكد من عدم وجود فرق دال إحصائٌا بٌن طالبات

 المجموعة الضابطة والتجرٌبٌة فى التحصٌل المعرفى واآلداء المهارى قبل تطبٌق المعالجة التجرٌبٌة

تم تدرٌس مهارات رسم وتنفٌذ وصالت الحٌاكة وفقاً الستراتٌجٌة التعلم المدمج ) تم تطبٌق مواد المعالجة التجرٌبٌة،  -

لتجرٌبٌة وتدرٌس نفس المهارات باألسلوب التقلٌدى لطالبات وجها لوجه + البرنامج اإللكترونى ( لطالبات المجموعة ا

 .المجموعة الضابطة

المهارى( بعدٌا بعد االنتهاء من تدرٌس الوحدة  )االختبار التحصٌلى، بطاقة مالحظة اآلداء تم تطبٌق أدوات البحث -

ا تمهٌدا للوصول إلى النتائج الدراسٌة المقترحة، على مجموعتى البحث وتم تصحٌح ورصد الدرجات ومعالجتها احصائٌ

 وتحلٌلها وتفسٌرها وتقدٌم التوصٌات والمقترحات.

وقبل تطبٌق التجربة على العٌنة األساسٌة تم التأكد من تكافؤ المجموعات وفاعلٌة البرنامج اإللكترونى  المستخدم فى 

 االستراتٌجٌة كالتالى:

االختبار القبلى )المعرفى، والمهارى( على جمٌع المفحوصات فى تم ضبط هذا العامل عن طرٌق تكافؤ المجموعات:  -

المجموعتٌن )التجرٌبٌة، والضابطة( قبل بدء تعلم موضوع الوحدة التعلٌمٌة لهم، وذلك للتأكد من تكافؤ المجموعتٌن فى 

ق القبلى لكال مستوى التحصٌل المعرفى والمهارى، عن طرٌق معالجة الدرجات التى حصلت علٌها الطالبات فى التطبٌ

 االختبارٌن بإجراء اختبار "ت" كما ٌلى:

 األداء المهارى )القبلً( للمجموعة الضابطة والتجرٌبٌةبطاقة ( اختبار ت لمتوسط درجات الطالبات فى التحصٌل المعرفى و7جدول)

 قٌمة )ت( المتوسط المجموعة المتغٌر
درجات 

 الحرٌة

 قٌمة االحتمال

P. Value 

(sig.) 

 الداللةمستوى 

التحصٌل 

 المعرفى

 3.42 الضابطة
0.87 22 0.981 

غٌر دالة عند 

 3.50 التجرٌبٌة 0.05مستوى 

 األداء المهارى
 2.30 الضابطة

0.34 22 0.432 
غٌر دالة عند 

 2.44 التجرٌبٌة 0.05مستوى 

( وقٌمة االحتمال 0.87والتجرٌبٌة )ٌتضح من الجدول السابق أن قٌمة )ت( فى التحصٌل المعرفى للمجموعة الضابطة 

( وكذلك ٌتضح أن قٌمة )ت( فى األداء المهارى للمجموعة الضابطة 0.05(  وهً قٌمة  غٌر دالة عند مستوى) 0.981)

( وٌتضح مما سبق أنه ال ٌوجد 0.05( وهً قٌمة غٌر دالة عند مستوى) 0.432( وقٌمة االحتمال )0.34والتجرٌبٌة )

 ن المجموعتٌن فى التحصٌل المعرفى واألداء المهارى مما ٌدل على تكافؤ المجموعتٌن.فرق دال احصائٌا بٌ

 

 ( متوسط درجات الطالبات فى التحصٌل المعرفى وبطاقة األداء المهارى )القبلى( للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فى التطبٌق القبلى1شكل )

 

0

5

 التجرٌبٌة الضابطة التجرٌبٌة الضابطة

 األداء المهاري التحصٌل المعرفً
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 نتائج البحث وتفسٌرها

)ال ٌوجد فرق دال احصائٌا بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  : وٌنص علىالفرض األول

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء اختبار )ت( بٌن متوسط درجات فى التطبٌق البعدى الختبار التحصٌل المعرفى(. 

المعرفى، وكانت النتائج كما فى الجدول طالبات المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى الختبار التحصٌل 

 التالى:

 ( اختبار )ت( لمتوسطات درجات طالبات المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى الختبار التحصٌل المعرفى8جدول)

 قٌمة )ت( المتوسط المجموعة المتغٌر
درجات 

 الحرٌة 

 قٌمة االحتمال

P. Value 

(sig.) 

 مستوى الداللة

التحصٌل 

 المعرفى

 12.4 الضابطة
3.4 22 0.002 

دالة عند مستوى 

 15.8 التجرٌبٌة 0.05

(  والمتوسط 12.4ٌتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابى للمجموعة الضابطة  فى اختبار التحصٌل المعرفى هو)

( لكل 0.002( وقٌمة االحتمال )3.4ت) ( وقٌمة15.8الحسابى للمجموعة التجرٌبٌة  فى اختبار التحصٌل المعرفى هو)

( ولذلك نرفض الفرض الصفرى ونقبل الفرض البدٌل أنه ٌوجد فرق دال احصائٌا 0.05منهما وهً دالة عند  مستوى) 

بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى لالختبار التحصٌلى لصالح 

 ، والشكل التالى ٌوضح ذلك.المجموعة التجرٌبٌة

 

 متوسط درجات طالبات المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى الختبار التحصٌل المعرفى (2شكل)

(، ودراسة )رٌهام مصطفى، مصطفى عبد السمٌع، ابراهٌم 2015وهذه النتٌجة تتفق مع دراسة كل من )منال البكرى، 

(، ودراسة )عبد العزٌز جودة، 2012ودراسة)سعٌد األعصر، وانجً عبد القوي، (، 2014الفار، سلوى المصرى، 

( وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بأن استخدام استراتٌجٌة التعلم المدمج  قد اشتملت على 2018السٌد الخمٌسى، أحمد سعٌد، 

زات كل من الطرٌقتٌن وتالفى أنماط مختلفة من التعلم )وحها لوجه+ التعلم اإللكترونى ( مما ساعد على استخدام ممٌ

 العٌوب الموجودة فى كل منهما، مما أدى فى النهاٌة إلى تحسٌن مستوى التحصٌل المعرفى لدٌهن.

 

)ال ٌوجد فرق دال احصائٌا بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة وٌنص علً  ى:الفرض الثان

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء اختبار )ت( بٌن متوسطات  المهارى(.فى التطبٌق البعدى لبطاقة مالحظة األداء 

درجات طالبات المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى لبطاقة مالحظة األداء المهارى، وكانت النتائج كما 

 فى الجدول التالى:
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 التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى لبطاقة مالحظة األداء المهارى( اختبار )ت( لمتوسطات درجات طالبات المجموعتٌن الضابطة و9جدول)

 قٌمة )ت( المتوسط المجموعة المتغٌر
درجات 

 الحرٌة 

 قٌمة االحتمال

P. Value 

(sig.) 

 مستوى الداللة

 األداء المهارى
 110 الضابطة

6.8 22 0.000 
دالة عند 

 135.3 التجرٌبٌة 0.05مستوى 

(  والمتوسط 110أن المتوسط الحسابى للمجموعة الضابطة  فى اختبار األداء المهارى هو)ٌتضح من الجدول السابق 

( لكل 0.000( وقٌمة االحتمال )6,8( وقٌمة ت )135.3الحسابى للمجموعة التجرٌبٌة  فى اختبار األداء المهارى هو)

دٌل أنه ٌوجد فرق دال احصائٌا ( ولذلك نرفض الفرض الصفرى ونقبل الفرض الب0.05منهما وهً دالة عند  مستوى )

بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى لالختبار المهارى لصالح 

 المجموعة التجرٌبٌة، والشكل التالى ٌوضح ذلك.

 

 لبطاقة مالحظة األداء المهارى.متوسط درجات طالبات المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى ( 3شكل )

(، ودراسة )رٌهام مصطفى، مصطفى عبد السمٌع، ابراهٌم 2015وهذه النتٌجة تتفق مع دراسة كل من)منال البكرى، 

(، وٌمكن تفسٌر هذه 2018(، ودراسة )عبد العزٌز جودة، السٌد الخمٌسى، أحمد سعٌد، 2014الفار، سلوى المصرى، 

تٌجٌة التعلم المدمج قد اشتملت على أنماط مختلفة من التعلم )وجها لوجه+ التعلم اإللكترونى ( النتٌجة بأن استخدام استرا

 مما ساعد على تكرار المهارة أكثر من مرة وتنفٌذها، مما أدى فى النهاٌة إلى تحسٌن مستوى األداء المهارى لدٌهن.

 

درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌقٌن ) ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً بٌن متوسطى وٌنص على: الفرض الثالث

، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء اختبار )ت( بٌن متوسطات درجات البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى(

طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى  والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى، وكانت النتائج كما فى الجدول 

 لتالى:ا

 اختبار )ت( لمتوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى (10جدول)

 المتوسط التطبٌق المجموعة
االنحراف 

 المعٌارى
 قٌمة )ت(

درجات 

 الحرٌة 

 قٌمة االحتمال

P. Value 

(sig.) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 التجرٌبٌة

 1.5 15.8 البعدى
0.106 11 0.917 

غٌر دالة 

 2.1 15.9 المرجأ 0.05عند
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( فى التطبٌق 15.9( فى التطبٌق البعدى ، والمتوسط الحسابى )15.8ٌتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابى )

وهً غٌر دالة  (0.917( وقٌمة االحتمال)0.106المرجأ، الختبار التحصٌل المعرفى للمجموعة التجرٌبٌة، وقٌمة ت )

( وبذلك نقبل الفرض الصفري الذي ٌنص على أنه: ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً بٌن متوسطى درجات 0.05عند مستوى)

طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌقٌن البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى، وذلك ٌدل على بقاء أثر التعلم 

 وضح ذلك.للمجموعة التجرٌبٌة والشكل التالى ٌ

 
 متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى (4شكل )

( وٌمكن تفسٌر 2008(، ودراسة )فهد الهباد، 2016وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة )ولٌد صوافطة، عبد المجٌد الجرٌوى، 

استراتٌجٌة التعلم المدمج(  قد احتوى مجموعة متنوعة من الوسائط التعلٌمٌة،  هذه النتٌجة إلى أن االبرنامج التعلٌمً) فى

من النصوص والرسوم التوضٌحٌة والفٌدٌوهات، مما ساهم فى تقدٌم المادة العلمٌة بطرٌقة أكثر تفاعلٌة، باالضافة إلى 

هم فى رفع التواصل وتبادل الحوارات التفاعلٌة عبر موقع التواصل االجتماعى ) جروب على الفٌس بوك ( مما سا

الخبرات بٌنهم، وأثار دافعٌتهم للتعلم، وأدى ذلك إلى مشاركتهم واندماجهم فى التعلم، وبالتالى بقاء أثر التعلم لدي طالبات 

 المجموعة التجرٌبٌة فى التحصٌل المعرفى.

 

مجموعة الضابطة فى التطبٌقٌن )ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً بٌن متوسطى درجات طالبات الوٌنص على: الفرض الرابع

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء اختبار )ت( بٌن متوسطات البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى( . 

درجات طالبات المجموعة الضابطة فى التطبٌق البعدى  والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى، وكانت النتائج كما فى 

 الجدول التالى:

 اختبار )ت( لمتوسطى درجات طالبات المجموعة الضابطة فى التطبٌقٌن البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى( 11جدول )

 المتوسط التطبٌق المجموعة
االنحراف 

 المعٌاري
 قٌمة )ت(

درجات 

 الحرٌة 

 قٌمة االحتمال

P. Value 

(sig.) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة

 2.9 12.4 البعدى
3.1 11 0.009 

دالة 

 1.3 9 المرجأ 0.05عند

( فى التطبٌق المرجأ، 9( فى التطبٌق البعدى، والمتوسط الحسابى )12.4ٌتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابى )

( وهى دالة عند 0.009( وقٌمة االحتمال )3.1الختبار التحصٌل المعرفى للمجموعة الضابطة، وقٌمة ت )

نرفض الفرض الصفرى ونقبل الفرض البدٌل الذي ٌنص على أنه : ٌوجد فرق دال احصائٌاً بٌن ( وبذلك 0.05مستوى)

متوسطى درجات طالبات المجموعة الضابطة فً التطبٌقٌن البعدى  والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى لصالح التطبٌق 

 جأ، والشكل التالى ٌوضح ذلك.البعدى، وذلك ٌدل على عدم بقاء أثر التعلم للمجموعة الضابطة للتطبٌق المر
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 متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة فى التطبٌق البعدى  والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى (5شكل)

( وٌمكن تفسٌر 2008(، )فهد الهباد، 2016وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة كل من) ولٌد صوافطة، عبد المجٌد الجرٌوى، 

الطرٌقة التقلٌدٌة ال تحتوي على أنماط مختلفة للتعلم وال تراعً الفروق الفردٌة بٌن الطالبات مما ٌؤثر هذه النتٌجة إلى أن 

على استٌعابهم وبالتالى عدم تذكر المعلومات بسهولة بعد فترة من التعلم وذلك لعدم رسوخها فى ذهن الطالبة وبالتالى عدم 

 بقاء أثر للتعلم لدٌها.

 

)ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌقٌن وٌنص على:الفرض الخامس

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء اختبار )ت( بٌن متوسطات البعدى والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهارى(.

األداء المهارى، وكانت النتائج كما فى  درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى  والمرجأ لبطاقة مالحظة

 الجدول التالى:

 ىاختبار )ت( لمتوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى  والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهار (12جدول)

 المتوسط التطبٌق المجموعة
االنحراف 

 المعٌاري
 قٌمة )ت(

درجات 

 الحرٌة 

 قٌمة االحتمال

P. Value 

(sig.) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 التجرٌبٌة

 4.1 135.3 البعدي
2 11 0.069 

غٌر دالة 

 3.8 134.5 المرجأ 0.05عند

( فى التطبٌق 134.5( فى التطبٌق البعدى، والمتوسط الحسابى )135.3ٌتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابى )

( وهً غٌر دالة عند 0.069( وقٌمة الحتمال)2للمجموعة التجرٌبٌة، وقٌمة ت ) المرجأ، لبطاقة مالحظة األداء المهارى

( وبذلك نقبل الفرض الصفرى الذي ٌنص على أنه : ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً بٌن متوسطى درجات 0.05مستوى)

ٌدل على بقاء أثر التعلم  طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌقٌن البعدى والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهارى، وذلك

 للمجموعة التجرٌبٌة، والشكل التالى ٌوضح ذلك.

 
 متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق البعدى والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهارى (6شكل)
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على مجموعة من الوسائط وٌمكن تفسٌر ذلك بأن استراتٌجٌة التعلم المدمج وما تحوٌه من برنامج تعلٌمً، قد اشتمل 

صور(، والذى ساعد الطالبة على ممارسة األنشطة وتنفٌذ المهام وتطبٌقها، وكذلك ساعدت  -صوت -المتعددة )نص

الطرٌقة التقلٌدٌة على ممارسة المهارة نظرا لتلقى الدعم المطلوب وجها لوجه، وٌرجع ذلك أٌضا لطبٌعة المهارة، حٌث أن 

لتقلٌدٌة أو عن طرٌق البرنامج( ٌصعب نسٌانها نظرا الرتباطها بالتطبٌق المباشر وبالتالى وبقاء اتقانها )سواء بالطرٌقة ا

 أثر التعلم لدٌها.

 

)ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة الضابطة فى وٌنص على: الفرض السادس

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء اختبار )ت( بٌن  التطبٌقٌن البعدى والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهارى(.

متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة فى التطبٌق البعدى والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهارى، وكانت 

 النتائج كما فى الجدول التالى:

 اختبار )ت( لمتوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة فى التطبٌق البعدى  والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهارى (13جدول)

 المتوسط التطبٌق المجموعة
االنحراف 

 المعٌاري
 قٌمة )ت(

درجات 

 الحرٌة 

 قٌمة االحتمال

P. Value 

(sig.) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة

 11.7 110.8 البعدي
0.36 11 0.723 

غٌر دالة 

 10.1 110.5 المرجأ 0.05عند

( فى التطبٌق 110.5( فى التطبٌق البعدى، والمتوسط الحسابى )110.8ٌتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابى )

غٌر دالة ( وهً 0.723( وقٌمة االحتمال)0.36المرجأ، لبطاقة مالحظة األداء المهارى للمجموعة الضابطة، وقٌمة ت )

( وبذلك نقبل الفرض الصفري الذي ٌنص على أنه: ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً بٌن متوسطى درجات 0.05عند مستوى)

طالبات المجموعة الضابطة فى التطبٌقٌن البعدى والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهارى، وذلك ٌدل على بقاء أثر التعلم 

 والشكل التالى ٌوضح ذلك.للمجموعة الضابطة فى األداء المهارى، 

 
 لمتوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة فى التطبٌق البعدى  والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهارى (7شكل)

وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بأن الطرٌقة التقلٌدٌة قد ساعدت على ممارسة المهارة نظرا لتلقً الدعم المطلوب وجها لوجه، 

لطبٌعة المهارة، حٌث أن اتقان المهارة بالتطبٌق المباشر ٌصعب معه نسٌانها وبالتالً بقاء أثر التعلم وٌرجع ذلك أٌضا 

 لدٌها.
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 ملخص النتائج:

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة 0.05ٌوجد فرق دال احصائٌا عند مستوى معنوٌة ) -1

 التحصٌلى لصالح المجموعة التجرٌبٌة. التجرٌبٌة فً التطبٌق البعدى لالختبار

( بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة 0.05ٌوجد فرق دال احصائٌا عند مستوى معنوٌة ) -2

 التجرٌبٌة فً التطبٌق البعدى لالختبار المهارى لصالح المجموعة التجرٌبٌة.

بٌن متوسطى درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة فً  (0.05ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً عند مستوى معنوٌة ) -3

التطبٌقٌن البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى، وذلك ٌدل على بقاء أثر التعلم للمجموعة التجرٌبٌة فى التحصٌل 

 المعرفى.

لتطبٌقٌن (  بٌن متوسطى درجات طالب المجموعة الضابطة فً ا0.05ٌوجد فرق دال احصائٌاً عند مستوى معنوٌة ) -4

البعدى والمرجأ الختبار التحصٌل المعرفى، وذلك ٌدل على عدم بقاء أثر التعلم للمجموعة الضابطة فى التحصٌل 

 المعرفى.

( بٌن متوسطى درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة فً 0.05ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً عند مستوى معنوٌة ) -5

داء المهارى، وذلك ٌدل على بقاء أثر التعلم للمجموعة التجرٌبٌة فى األداء التطبٌقٌن البعدى والمرجأ لبطاقة مالحظة األ

 المهارى.

( بٌن متوسطى درجات طالب المجموعة الضابطة فً 0.05ال ٌوجد فرق دال احصائٌاً عند مستوى معنوٌة ) -6

التعلم للمجموعة الضابطة فى األداء التطبٌقٌن البعدى والمرجأ لبطاقة مالحظة األداء المهارى، وذلك ٌدل على بقاء أثر 

 المهارى.
 

 التوصٌات :

زٌادة المحاوالت القائمة على الدمج بٌن التعلم التقلٌدى والتعلم اإللكترونى لزٌادة دافعٌة المتعلم وزٌادة األهداف  -1

 المرجوة من العملٌة التعلٌمٌة.

س لما حققه من فاعلٌة فى تحقٌق تقدم ملحوظ على تبنى استراتٌجٌات التعلم المدمج من قبل أعضاء هٌئة التدرٌ -2

 المستوى المعرفى والمهارى.

تنمٌة المهارات المتطلبة لدى أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب بشأن استخدام نظم وأدوات التعلم اإللكترونى الممزوج  -3

 والتغلب على المعوقات وتوفٌر ما ٌلزم من دورات تدرٌبٌة.

 البحوث المقترحة

 ء دراسات حول متغٌرات التعلم اإللكترونى ومتغٌرات التصمٌم التعلٌمى لبٌئات التعلم المناسبة بها.اجرا -1

 أوالً المراجع العربٌة:

مجلة تكنولوجٌا التعلٌم، كلٌة التربٌة ،  التعلم المدمج وحلول مقترحة لمشكلة التعلم اإللكترونى "أبو خطوة، السٌد: "" .1

 .2010جامعة االسكندرٌة، دٌسمبر،

1. 'Abu khatwata, alsyd: "altarbiat waltaelim wahulul muqtarahat limushkilat altaelim 

alalkitruni", majalat altarbiat, jamieat altarbiat, disambr, 2010. 

، مجلة كلٌة التربٌة بالفٌوم، جامعة الفٌوم،عدد تفعٌل التعلٌم المدمج لتدرٌس العلوم"أبو زٌد، عمرو صالح عبد الفتاح: " .2

 .2011(، ماٌو، 10)
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2. 'Abu zayd, eamrw salih eabd alftaah: "tfaeil altaelim almahdud litadris aleuluma", 

majalat kuliyat altarbiat bialfiumi, jamieat alfium, eadad (10), mayu, 2011. 

فاعلٌة التعلم المدمج فى تنمٌة مهارات تصمٌم وتنفٌذ األعصر، سعٌد عبد الموجود، عبد القوي، إنجً صبرى: " .3

(، الجزء 149مجلة كلٌة التربٌة ، جامعة األزهر، عدد ) الباترونات لدى طالبات االقتصاد المنزلً بكلٌة التربٌة النوعٌة"

 .2012األول، ٌولٌو،

3. Al'aesuru, saeid eabd almawjwd, eabd alqwi, 'iinji sabri "faelyt altaelum almudamij fi 

tanmiat maharat tasmim watanfidh albatrunat ladaa talibat alaiqtisad almanzilii bikliat 

altarbiat alnaweia" majalat kuliyat altarbiat, jamieat al'azhari, eadad (149) aljuz' al'awala, 

yuliu, 2012. 

:" فاعلٌة برنامج قائم على التعلم المدمج فى تعزٌز مهارات التطرٌز الٌدوي والكروشٌه لطالب االقتصاد البكرى، منال .4

 . 2015(، 3(، عدد )5"، مجلة التصمٌم الدولٌة، مجلد )المنزلً

4. Albakri, manal "faeliat barnamaj qayim ealaa altaelim almudamij fi taeziz maharat 

altatriz alyadawii walkarushiih litalab alaiqtisad almunzli" majalat altasmim alduwliati, 

mujalad (5) eadad (3), 2015. 

 .2015، "قراءات فى المعلوماتٌة وتكنولوجٌا التعلٌم"الدسوقى، محمد ابراهٌم:  .5

5. Aldaswaqiu, muhamad abrahym: "qra'at fi almaelumatiat watiknulujia altaelim", 2015. 

العمرى، عبد المجٌد بن عبد الهادي: "مطالب استخدام التعلم المدمج )الخلٌط( فى تدرٌس العلوم الطبٌعٌة من وجهة  .6

 م.2013نظر معلمى العلوم بالمرحلة الثانوٌة"، رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة(، كلٌة التربٌة ، جامعة أم القرى، 

6. Aleimriu, eabd almajid bin eabd alhadi "mtalib aistikhdam altaealum almudamij 

(alkhalit) fi tadris aleulum altabieiat min wijhat nazar muelimii aleulum bialmarhalat 

alththanuya" risalat majstyr (ghyr mnshwr), kuliyat altarbiat, jamieat 'am alqaraa, 2013. 

 .1995، عالم الكتب، القاهرة، 4، ط"المناهج بٌن النظرٌة والتطبٌق"اللقانى، أحمد حسٌن:  .7

7. Ellakani, Ahmad Hussien "almanahij bain alnazarya wa altatbiq" t4, alam elkutub, 

alqahera, 1995. 

 الخامس االبتدائً الصف طالب تحصٌل على المتمازج التعلٌم و التعلم طرٌقة استخدام أثرالمدنى، فراس بن محمد: " .8

، عدد  (2األزهر، مجلد ) جامعة التربٌة، كلٌة ، مجلةلدٌهم" اللفظى االبداعى التفكٌر تنمٌة مدى و الجمٌلة لغتً فى مقرر

 .2013(، أكتوبر، 155)

8. Almadaniu, faras bin muhamad "athar aistikhdam tariqat altaelim w altaelim 

almutamazij ealaa tahsil tullab alsafi alkhamis alaibtidayiyi fi muqarar lughti aljamilat w 

madaa tanmiat altafkir alabdaeii allafazii ldihm" majalat kuliyat altarbit, jamieat al'azhari, 

mujalad (2), eadad (155 ) , 'uktubar 2013. 

م العروض التقدٌمٌة بالبوربوٌنت فى تدرٌس الجغرافٌا على التحصٌل وبقاء اثر أثر استخداالهباد، فهد بن فالح عقٌل: " .9

المؤتمر العلمً األول )تربٌة  التعلم واالتجاهات نحو استخدام الحاسب األلً لدى تالمٌذ الصف الرابع االبتدائً بنٌن"

 .2008(، 1المواطنة ومناهج الدراسات االجتماعٌة(، مصر، مجلد)
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9. .alhbad, fahd bin falh eaqil "athur aistikhdam aleurud altaqdimiat bialburbwint fa tadris 

aljughrafia ealaa altahsil wabiqa' 'iithr altaelum walaitijahat nahw aistikhdam alhasib 

al'alii ladaa talamidh alsaf alrrabie alaibtidayiyi banin" almutamar aleilmii al'awal (tribiat 

almuatinat wamanahij aldirasat alaijtimaeiat) misri, mujalad (1) , 2008. 

تحسٌن مستوى الرضا عن التعلم والتحصٌل جودة، عبد العزٌز محمد، الخمٌسى، السٌد سعد، سعٌد، أحمد محمد: " .10

، المؤسسة العلٌا" المجلة العربٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌةالمعرفى باستخدام التعلم المدمج التعاونً لدى طالبة الدراسات 

 . 2018(، ابرٌل، 3العربٌة للتربٌة والعلوم األداب، مصر، عدد )

10. Jawdat, eabd aleaziz muhamid, alkhamisi, alsyd saeda, saeid, 'ahmad muhamad "thsin 

mustawaa alrida ean altaelum waltahsil almaerifii biastikhdam altaealum almudamij 

altaeawunii ladaa talibat aldirasat aleulya", almajalat alearabiat lileulum altarbawiat 

walnafsiati, almuasasat alearabiat liltarbiat waleulum al'adabi, misri, eadad (3), abril, 2018. 

مجلة بحوث التربٌة النوعٌة ،  كة على جودة ومظهرٌة المنتج"تأثٌر خواص وصلة الحٌازلط، على السٌد على:"  .11
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