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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(.

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 الحياكة  -الكلمات المفتاحية: استراتيجية التعلم المدمج 
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