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مقرر
الرابع
الص ّ
أثر استخدام التّعلّم المدمج في تحصيل طلبة ّ
األساسي في ّ
ف ّ
ّ
عمان
العلوم في مدارس محافظة العاصمة ّ
إعداد

الحجاوي
سحر محمود محمد
ّ
إشراف

العساف
ّ
الدكتور حمزة عبد الفتّاح ّ
المل ّخص
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعلم المدمج في تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مقرر
العلوم في مدارس محافظة العاصمة عمان ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج شبه
التجريبي ،وقامت الباحثة ببناء اختبار تحصيلي ،تم التأكد من صدقه وثباته ،واعداد المادة
الكترونيا ،حيث تم التأكد من مناسبته للطلبة بعرضه على محكمين مختصين في المجال ،وطبقت
طالبا وطالبة ،وأختيرت عينة الدراسة بالطريقة القصدية من
الدراسة على عينة مكونة من(ً )120
طلبة الصف الرابع األساسي في مدارس العقيق العالمية ،حيث تم توزيعهم على مجموعتين،
طالبا وطالبةُّ ،درسوا باستخدام التعلم المدمج ،ومجموعة ضابطة
مجموعة تجريبية مكونة من (ً )60
طالبا وطالبةُّ ،درسوا باستخدام الطريقة االعتيادية ،حيث طبقت الدراسة على وحدة
مكونة من (ً )60
(الكهرباء) في مقرر العلوم ،للصف الرابع األساسي ،في الفصل الدراسي الثاني ،للعام
( ،)2019/2018وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،متمثلة بوجود فروق ذات داللة إحصائية
في التحصيل البعدي ،تعزى لصالح المجموعة التجريبية الذين ُّدرسوا باستخدام التعلم المدمج،
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة وفقًا للنوع االجتماعي ،لصالح اإلناث
في المجموعة التجريبية ،مما يدل على فاعلية التعلم المدمج في التحصيل الدراسي ،وأوصت
الدراسة إلى ضرورة تشجيع المعلمين الستخدام التعلم المدمج ،بتوفير اإلمكانات الًلزمة ،والبيئة

ك

المناسبة للتعلم المدمج ،واستخدام التعلم المدمج في تعلم مقرر العلوم للصف الرابع األساسي وفي
مختلف الصفوف األخرى.
الرابع ،المدارس
الص ّ
الكلمات المفاحية :التّعلّم المدمج ،التّحصيل ّ
مقرر العلومّ ،
ف ّ
الدراسيّ ،
الخاصة.
ّ

ل
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Abstract
The study aims at exploring the effect of using blended learning in the achievement
of fourth grade students in science course in the schools of Amman the capital
governorate. For achieving the objectives of the study, the semi-empirical approach was
adopted. The researcher designed an achievement test having its effectiveness and
stability thereof validated. The material was prepared electronically, and the adequacy
thereof for students was validated by being brought before arbitrators who are experts in
the field. The study was applied to a sample consisting of (120) male and female
students. The sample was chosen purposively from fourth basic grade students of AlAqeeq International School. The students were divided into two groups: the first, being
an experimental group consisting of (60) male and female students, were taught using
blended learning. On the other hand, the other, being a control group consisting of (60)
male and female students, were taught using traditional learning method. The study was
applied to the (Electricity) module of the science curriculum of the fourth basic grade in
the second academic semester of (2018/2019). Findings of the study come as follows:
There is a statistically significant discrepancy for post achievement attributed to the
learning method in favor of the experimental group who were subject to blended
learning. Further, there is a statistically significant discrepancy of the means of
performance of students according to gender in favor of females of the experimental
group, which indicates the effectiveness of blended learning on the academic
achievement. The study recommends that teachers should be supported for using
blended learning by having needed resources and appropriate environment guaranteed.

م

Moreover, it is recommended that the blended learning should be relied on in science
learning not only for different grades but also for other subjects.
Keywords: blended learning, academic achievement, science curriculum, fourth
grade, private schools.
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الفصل األول

المقدمة
ّ

هميتها
خلفية ال ّدراسة وأ ّ
ّ

نشهد في ظل العقود األخيرة تطوًار تكنولوجيا و ُّ
يعا في مجال العلم والتكنولوجيا
تقد ًما سر ً
واالنترنت ،والتي أصبح من الصعب التخلي عنها وعن مزاياها ،وما تقدمه من تسهيًلت وفوائد
طلبا أساسيا في كافة القطاعات ،وله
لإلنسان والمتعلم والمعلم على حد سواء ،فأصبح هذا التطور م ً
أثر كبير ومميز في قطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية ،التي تعددت عناصرها ومتطلباتها
ومفاهيمها ،فوردت مفاهيم جديدة مع هذا التقدم وأصبح دور المعلم مطوًار ،بحيث انتقل من دور
التلقين إلى التوجيه واإلشراف ،ويرتكز على الطالب دور الباحث والمشارك ،وهذا التطور لم يقتصر
على المعلم والطالب ،انما تعدى األساليب واألدوات والتقنيات واالستراتيجيات ،وبالتالي أصبح على
المسؤولين وأصحاب القرار البحث عن التطور في العملية التعليمية ،وأصبح استخدام التعلم المدمج
ضرورة ملحة لمواكبة العصر ،والبد للمعلم اإللمام بكل ما هو جديد ومبتكر لهذا العصر.
كما ان التكنولوجيا ليست بالشيء الجديد ،فهي قديمة قدم اإلنسان ،وجدت لحل المشاكل،
باستخدام األدوات المتوفرة في ذلك الوقت ،فقد كانت التكنولوجيا تستخدم بتحريك الصخور ،واليوم
لنحرك بها المعلومات واألفكار ،وهي دليل رئيسي لبداية الثقافة اإلنسانية ،واذا كانت الطباعة
ساعدت على نشر النتاج الفكري والثقافي والعلمي بين المجتمعات ،فان الحاسوب والثورة الرقمية
والتكنولوجية يسرت التواصل المعلوماتي بأشكال متنوعة بين أركان الكرة األرضية (أحمد.)2016 ،
يتسم العصر الذي نعيش فيه ثورة تكنولوجية متسارعة ،بوسائل وأساليب لم تقتصر على
خدمة اإلنسان ،انما لها دور فعال في زيادة معلوماته ومعارفه ورفع مستوى قدراته ومهارته ،ولذلك
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زاد االهتمام بتكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ،نظ ار الزدياد المعرفة وتسارعها ،وزيادة عدد
المتعلمين وتسهيل التعلم وديمومته إلى أقصى ما يمكن ،وهذا الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في
تطوير عملية التعلم (الحيلة ومرعي.)2011 ،
يشير الرواضية والعمري وبني دومي ( )2014ان تكنولوجيا التعليم هي :استخدام مستحدثات
التقنية المعاصرة وتطبيقاتها في المؤسسات التعليمية ،لإلفادة منها في إدارة تلك المؤسسات على
النحو المطلوب ،وبذلك فانها تعبر عن استخدام األجهزة والمستحدثات التكنولوجية في ميدان التعلم،
وهي تطبق هنا كنواتج في الشؤون اإلدارية أو شؤون التدريس ،ويتضح ان هناك فرقاً واضحاً بين
تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا في التعليم ،فالتكنولوجيا في التعليم جزء من تكنولوجيا التعليم.
إال ان التحديات الهائلة في مجال التكنولوجيا والمعلومات انعكست على مختلف القطاعات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية بشكل عام ،وعلى النظام التربوي و التعليمي بشكل خاص،
والتي أسهمت في إحداث العديد من التغيرات والمستجدات في العملية التعليمية بمختلف عناصرها،
وإليجاد االستراتيجيات الفعالة تجاه عمليتي التعليم والتعلم ،بتوظيف التقنيات والمتمثلة في الحاسوب
واإلنترنت في البيئة التعليمية ،واستثمارها بالشكل الذي يقرب بين المعلومة وامكانية الحصول عليها
بأي وقت ومكان ممكنين (زامل.)2011 ،
يتجز من تكنولوجيا التعليم ،فهو يعتبر من أهم المجاالت التي
أ
يعد التعلم اإللكتروني جزًءا ال
توافقت وتأثرت بمستحدثات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتغيرات التي حدثت في نظريات
التعلم ،والتي تمثلت بأولوية البحث والتطوير المستمر تبعاً للتطورات المتسارعة في انظمة اإلنترنت
التي تعتمد عليها ،ويختلف تعريفه لطبيعة توظيف التعلم اإللكتروني واالهتمام به كمجال رئيسي في
إحداث التعلم (مهدي.)2018 ،
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كما قدم خميس ( )2011التعلم اإللكتروني بانه علم نظري تطبيقي ،ونظام تكنولوجي تعليمي
شامل ،وعملية تعلم مقصودة ومحكومة ،تبنى على أساس فكر فلسفي ونظريات تربوية جديدة ،يمر
فيها المتعلم بخبرات مخططة وممنهجة مسبقاً ،من خًلل تفاعله مع مصادر تعلم إلكترونية متعددة
ومتنوعة ،بطريقة نظامية مستمرة ومتتابعة ،تتبع إجراءات وأحداث تعليمية منظمة في بيئات تعلُّم
إلكترونية مرنة ،قائمة على جهاز الحاسوب والشبكات ،تدعم التعلم وتسهل حدوثه في أي وقت وأي
مكان.
يذكر الراضي ( )2010بأن التربويين يبحثون باستمرار عن أفضل الطُّرق والوسائل لتوفير
بيئة تعليمية تفاعلية لجذب اهتمام الطلبة وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات ،والتعلم اإللكتروني هو
طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة ،من حاسب وشبكات ووسائطه المتعددة ،ومن
صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية وبوابات اإلنترنت ،سواء كان عن بعد أو
في الفصل الدراسي ،فهو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت
وأقل جهد وأكبر فائدة.
إال ان التطور السريع في تقنية المعلومات كان السبب الرئيسي في نمو تقنيات التعلم
اإللكتروني ،والتي زودت مختلف المؤسسات بالفرص القوية لتحسين جودة التعلم وتحسين نشاطاتهم
فرصا هائلة
التجارية ،كما ان النمو الكبير في االتصاالت المبنية على الكمبيوتر قد جلبت معها
ً
للشركات والمستخدمين على حد سواء ،ويحتاج تطبيق التعلم اإللكتروني إلى استراتيجية كبيرة في
أيضا إلى قسم متخصص يقوم بالتخطيط،
إدارة المشاريع وادارة التغيير في معامًلت المؤسسة ،و ً
ووضع اإلستراتيجيات في عملية إدارة المخاطر والقضايا األمنية ،باإلضافة إلى ان موضوع التعلم
اإللكتروني أصبح يلفت النظر للعديد من أوائل الجامعات في العالم ،وظهر كواحد من أهم القنوات
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المستخدمة في توزيع المواد والمساقات العلمية لمختلف العلوم ،ولتقديم الكثير من مهارات التدريب
لمختلف التطبيقات (الطيطي.)2008 ،
وبما ان التعلم اإللكتروني هو أحد الوسائل التعليمية التي تعتمد على الوسائط اإللكترونية
إلتاحة المعرفة للذين ينتشرون خارج القاعات الدراسية ،وفي الوقت المناسب فهو شكل من أشكال
التعلم عن بعد ،ويقصد به عملية تحويل التعلم التقليدي (وجهًا لوجه) إلى شكل رقمي لًلستخدام
عن بعد ،وهو أحد الوسائل التعليمية التي تعتمد على تقنيات االتصاالت اإللكترونية وتقنيات
الخدمة الذاتية إلتاحة المعرفة للذين ينتشرون خارج قاعات الدراسة ،وهو نوعان :التعلم المتزامن
والتعلم غير المتزامن (الشبول.)2014 ،
كما يرى كل من الحسيني والكرعاوي وعبد الكريم ( )2017ان المنهج التقليدي السائد كان
قبل التعلم اإللكتروني هو المنهج السائد ،والذي أساسه األسمى هو تزويد المتعلم بأكبر قدر من
المعلومات ،فهو مجموعة من الحقائق والمفاهيم التي تعمل المدرسة على إكسابها للتًلميذ ،بهدف
إعدادهم للحياة ،وتنمية قدراتهم عن طريق اإللمام بخبرات اآلخرين واالستفادة منها ،وقد كانت هذه
المعلومات تمثل المعرفة بجوانبها المختلفة ،وهي تتضمن معلومات (علمية ،ورياضية ،ولغوية،
وجغرافية  ،)....وهنا أصبحت كلمة منهج مرادفة لكلمة مقرر دراسي ،إال ان التعلم اإللكتروني له
عدة استراتيجيات ،ومن إستراتيجياته التعلم المدمج.
حيث تأتي فكرة تأسيس التعلم المدمج ورعايته في الوطن العربي من واقع إحساس المؤسسين
بمسؤوليتهم االجتماعية أمام مجتمعاتهم ،ومحاولة منهم إليجاد الحلول المناسبة لمواجهة العقبات
التي وقفت حجر عثرة في وجه أبناء مجتمعهم ،نظ اًر إلى ما وصل إليه المجتمع العربي من تأخر
عن الركب ،في حين بلغت الشعوب المتقدمة مبلغها في التطور العلمي وارتقاء فكرهم الثقافي،
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ليأخذوا المواطن العربي نحو تطوير الذات ،بهدف التعاون من الجميع لبناء مجتمع مثقف ووا ٍع
ومدرك لدوره في المجتمع (العازمي والعنزي.)2018 ،
ويرى حجازي ومهدي ( )2016ان التعلم المدمج هو التعلم الذي يجمع بين بيئات التعلم
باختًلفها ،فهو يجمع بين طرق التعلم التقليدية وجهًا لوجه مع طرق لًلنشطة الحاسوبية المختلفة،
مثل نظم إدارة المحتوى والتعلم عبر الويب والتعلم النقال.
عند نهاية التسعينات بدأت المرحلة األولى للتعلم اإللكتروني ،وكانت تركز على إدخال
التكنولوجيا في العملية التعليمية وتحويل الفصول التقليدية إلى فصول افتراضية عن طريق استخدام
الشبكات المحلية أو الدولية وتكنولوجيا المعلومات ،إال ان التطور التكنولوجي رغم تطوره ال يغني
عن الطرق االعتيادية في التعلم ،وهنا ظهر التعلم المدمج كتطور طبيعي للتعلم اإللكتروني ،فهذا
النوع ال يلغي التعلم اإللكتروني وال التعلم التقليدي ،بل هو مزيج من االثنين معاً
(الغامدي.)2007 ،
كما تبنت بعض الجامعات التعلم المدمج ،كتبني جامعة القدس المفتوحة للتعلم المدمج
والتحول نحوه ،والتي ُّ
تعد خطوة ريادية لها في المجتمع الفلسطيني ،بسبب التغيرات السريعة في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،حيث أضافت تغيرات جذرية لًلتجاهات والمعارف والمهارات
أيضا لمواكبة التطورات ،فكان هذا التحول تقد ًما ،النه يعمق العمل نحو األساليب
المطلوبة ،و ً
التربوية الحديثة في مجال التعلم والممارسات التطبيقية في مجال توظيف التكنولوجيا في التعلم،
لتوفير بيئة تعلم حقيقة قادرة على تحقيق األهداف بكفاءة عالية ،وتوفر فرص لًلنتقال بنظام التعليم
من الممارسات التعليمية االعتيادية ،إلى فرص وامكانيات تعليمية إبداعية تنسجم مع فلسفة التعلم
المدمج والتعلم المفتوح عن بعد (مخلوف.)2010 ،
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مشكلة ال ّدراسة
ان إستراتيجيات التعلم الحديثة التي نشهدها اليوم ،والسعي إلى إكساب الطلبة مجموعة من
المفاهيم والمهارات ،والقدرة على االعتماد على الذات ،أصبح على المتخصصين في المجال
التربوي المساهمة في البحث عن انجح األساليب والوسائل للوصول إلى أفضل المخرجات في
التعلم ،إال ان وجود نقص في تنوع األساليب ،والضعف العام في مهارات الدمج ما بين األساليب
التقليدية وتوظيف التكنولوجيا بطريقة فعالة ومنظمة ،واعتماد بعض المعلمين على الطريقة
االعتيادية في التدريس ،واقتصار استخدام التكنولوجيا في التعليم كوسائل عرض ،كما الحظت
الباحثة ذلك من الواقع المحيط بها كونها تعمل كمعلمة في المدارس الخاصة لمدة خمس سنوات،
مما دعا إلى البحث في هذه المشكلة ،وعلى حد علم الباحثة بان هنالك قلة في عدد الدراسات التي
تناولت أثر استخدام التعلم المدمج في تحصيل طلبة المرحلة األساسية في مقرر العلوم ،فمن هنا
جاءت مشكلة الدراسة بالحاجة لدراسة أثر استراتيجية التعلم المدمج في تحصيل طلبة الصف الرابع
األساسي في مقرر العلوم في مدارس محافظة العاصمة عمان.
ومن بعض التوصيات والدراسات السابقة لدراسة أثر التعلم المدمج دراسة الحازمي ()2018
والتي أوصت على تشجيع المعلمين على تبني التعلم المدمج ،وتطبيقه في جميع المراحل التعليمية،
حيث أثبتت هذه الدراسة فاعلية التعلم المدمج في تنمية التحصيل الدراسي ،وكذلك دراسة الجبوري
( )2017التي نادت بضرورة اعتماد التعلم المزيج في تدريس مادة علم األحياء للصف الثاني
المتوسط ،لما له من أثر إيجابي في رفع مستوى التحصيل ودافعية الطالبات نحو مادة علم
األحياء ،ودراسة المطيري ( ،)2015التي أوصت باالهتمام بإدخال أسلوب التعلم اإللكتروني بنمط
التعلم المتمازج في التعليم العام االعتيادي ،ودراسة صالح ( ،)2015التي أوصت بإجراء المزيد من
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الدراسات في التعلم المتمازج للمراحل الدراسية المختلفة وللمواد الدراسية األخرى ،وتشجيع المعلمين
على استخدام استراتيجية التعلم المتمازج في العملية التعليمية ،ودراسة أنصبو ( ،)2017التي نادت
بتفعيل استراتيجية التعلم المدمج في تعلم العلوم الحياتية ،ودراسة القاضي ( ،)2011التي أوصت
باستخدام استراتيجية التعلم المتمازج في تنمية مهارات التواصل اللفظي ،مما قد يسهم في تنمية
مهارات االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والقيام بدراسات مماثلة إلظهار أثر التعلم المتمازج في
مواد التدريس باستخدام استراتيجية التعلم المتمازج في المواد العلمية األخرى أو المراحل التعليمية
األخرى ،ودراسة أريلماز( ،)Eryilmaz,2015التي أوصت ان بيئة التعلم المدمج أفضل من بيئة
التعلم التقليدي ومن بيئة التعلم اإللكتروني ،ودعت إلى تتبع األسلوب المدمج في التعلم ،ودراسة
قطوس ( ،)2010والتي أوصت بإجراء المزيد من الدراسات حول التعلم المتمازج في تحصيل
الطلبة في المباحث الدراسية األخرى ،وتعميم استخدام التعلم المتمازج في تدريس اللغة العربية
والمواد األخرى ،ودراسة الشهوان ( ،)2014التي نادت بتوفير البنية التحتية للتعلم المدمج ،وذلك
بإعداد الكوادر البشرية المدربة وتوفير خطوط االتصاالت المطلوبة التي تساعد على نقل هذا التعلم
من مكان إلى آخر ،ودراسة كاجمبي وكينت ووزو ( ،)Kagambe,kintu,&zhu ،2017التي
أوصت إلى اتباع التعلم المدمج في بيئة التعلم ورضا الطلبة العام عن التعلم المدمج.
هدف ال ّدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام التعلم المدمج في تحصيل طلبة الصف الرابع
األساسي في مقرر العلوم في مدارس محافظة العاصمة عمان.
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أهمية ال ّدراسة
ّ
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله ،والمتمحور بمعرفة أثر
استخدام التعلم المدمج في تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم في محافظة
العاصمة عمان.
كما وتتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
 توفير أدب نظري والمساهمة في دعم المكتبة األردنية خاصة والعربية.
 إضافة علمية جديدة إلى األدبيات الموجودة واثراء الباحثين اآلخرين في دراسات الحقة.
 بيان مدى فاعلية التعلم المدمج في التعلم.
 قد تفيد هذه الدراسة التربويين بشكل عام وأصحاب القرار بشكل خاص في معرفة وتطبيق
استراتيجيات التعلم المدمج.
 يؤمل االستفادة من النتائج التي يمكن االسترشاد بها باستخدام التعلم المدمج كوسيلة لتحسين
نتائج التعلم.
أسئلة ال ّدراسة
تتلخص الدراسة في اإلجابة على السؤالين التاليين:
 ما أثر استخدام التعلم المدمج في تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم في
مدارس محافظة العاصمة عمان؟
 هل يوجد أثر الستخدام التعلم المدمج في تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم
في مدارس محافظة العاصمة عمان ،تبعاً لمتغير النوع االجتماعي؟
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الدراسة
فرضيات ّ
ّ
لإلجابة عن سؤالي الدراسة ،تم اختبار الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:
 -1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في تحصيل طلبة الصف
الرابع األساسي في مقرر العلوم للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي ،يعزى
لطريقة التدريس (استخدام التعلم المدمج -الطريقة التقليدية)؟
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α=0.05في تحصيل طلبة الصف الرابع
 -2ال يوجد فرق دال
ً
األساسي في مقرر العلوم للمجموعتين الضابطة والتجريبية يعزى لمتغير النوع االجتماعي
(ذكر -أنثى)؟
حدود ال ّدراسة
تتمثل حدود الدراسة الحالية بالحدود اآلتية:
الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في
محافظة العاصمة عمان.
الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على مدارس العقيق العالمية.
الحدود الزمانية :أجريت هذه الدراسة خًلل الفصل الثاني للعام الدراسي .2019/2018
محددات ال ّدراسة
تحددت نتائج هذه الدراسة بمجتمع العينة ،ودرجة استجابة أفراد العينة بشكل موضوعي
وصدقها وثباتها ،وطبيعة أدواتها ومتغيراتها ،إذ يمكن تعميم نتائج الدراسة على المجتمعات المماثلة
لمجتمعها.
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مصطلحات ال ّدراسة
تطرقت هذه الدراسة لبعض المصطلحات والمفاهيم منها التعلم المدمج ،والتحصيل ،فيما يلي:
التّعلّم المدمج ()Blended Learning
"هو نظام تعليمي حديث ،يعتمد على الجمع بين نظام التعليم التقليدي ونظام التعلم الذاتي،
فهو وسيلة تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية
المهارات (العازمي والعنزي .)2018:176
يقدم واالس ( )Wallace,2015:37التعلم المدمج "هو مجموعة من األساليب التعليمية،
والذي يستخدم حالًيا ليصف التعلم اإللكتروني (أو أي شكل آخر من أشكال التعليم عن بعد) والتعلم
التلقيني (الذي يلتقي فيه المعلم مع الطالب وجهًا لوجه) فعليه فان الطالب الذي يكون خاضع
لبرنامج دراسي عبر أسلوب التعلم المدمج ،سيتاح له الحصول على مواد تعليمية أكثر ،وسيتمكن
من إنشاء تواصل منتظم مع معلمه ومتعلمين آخرين عبر اإلنترنت ،لكنه سيلتحق بحصة مدرسية
أو حصة خصوصية ،حيث يلتقي المعلم مع الطالب في نفس المكان والوقت".
يعرف إجرائيا بانه :عبارة عن نظام تعليمي يتم به الدمج ما بين االستراتيجيات التعليمية
التقليدية واإللكترونية بطريقة فعالة ،بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين أنفسهم والتعلم الذاتي بطريقة
مباشرة أو غير المباشرة.
التّحصيل ()Achievement
يرى عًلم ( )2019:21التحصيل بانه “عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية،
ومعلومات صادقة ،باستخدام أدوات قياس متنوعة في ضوء مجموعة من المستويات المتوقعة أو
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األهداف المحددة ،لغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة كيفية يستند إليها في إصدار أحكام ،أو
اتخاذ ق اررات مناسبة تتعلق بالطًلب وبعملية التعليم ،وذلك لتحسين نوعية األداء ،ورفع درجة
الكفاءة ،بما يساعد في تحقيق هذه المستويات أو األهداف".
يعرف الحموي ( )2010:190التحصيل “بانه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب
في االختبارات التحصيلية المدرسية للفصل األول أو الثاني أو نهاية العام الدراسي ".
يعرف إجرائيا :هو الدرجة التي يحصل عليها الطلبة نتيجة إلجاباتهم على االختبارات
التحصيلية وتقييم سلوكهم وقياس قدرتهم على التفاعل مع بعضهم البعض أو مع المعلم بمقياس
معد مسبقًا في العملية التعليمية.
مقرر العلوم :هو كتاب تم إعداده في المملكة األردنية الهاشمية من قبل و ازرة التربية والتعليم
إلدارة المناهج والكتب المدرسية ،اشتمل على مجموعة من المعارف والمهارات والقيم ،تختلف
باختًلف المرحلة العمرية المقدم إليها ،وهو مقدم للصف الرابع األساسي.
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الفصل الثّاني
الصلة
يوّ
السابقة ذات ّ
الدراسات ّ
األدب ال ّنظر ّ
 1.2األدب ال ّنظري.
السابقة المتعلقّة بالتّعلّم المدمج.
ّ 2.2
الدراسات ّ
السابقة.
 3.2التّعقيب على ّ
الدارسات ّ
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الفصل الثّاني

السابقة
يوّ
الدراسات ّ
األدب ال ّنظر ّ
يتضمن هذا الفصل عرضاً لألدب النظري التربوي ذا الصلة بأهداف الدراسة الحالية،
والدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بالموضوع ،بحيث سيتناول هذا الفصل ضمن اإلطار
النظري التحدث عن التعلم المدمج من حيث ماهيته وأهميته ،ومزاياه ،ومعايير جودة التعلم المدمج،
وانماطه ومكوناته وأسباب ظهوره ومواصفات تنفيذ التعلم المدمج ،وصفات المعلم في ظل التعلم
المدمج ،وكذلك التحديات التي واجهته ،و سيتم استعراض مفهوم التحصيل الدراسي ،كما يشمل هذا
الفصل مراجعة ألهم الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية ،منها الدراسات
العربية والدراسات األجنبية ذات الصلة ،وفيما يلي عرض لذلك.

ي
أوالً :األدب ال ّنظر ّ
ماهية التّعلّم المدمج
ّ
ان التعلم المدمج ليس مفهوماً جديداً ،بل هو جديد قديم إذ له أصول قديمة تشير في أكثرها
إلى مزج طرق التعلم مع الوسائل المتنوعة ،وله عدة مرادفات ،منها التعلم المتمازج ،والتعلم
الهجين ،والمختلط ،وهو يهتم بتنوع اإلستراتيجيات بشكل كبير.
أوضح واكروكيف ( )wakar&keeffe,2010بانه مصطلح له عدة تعاريف بشكل عام،
وهو يتضمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باالشتراك مع التعلم المتنوع ألساليب التعلم
التقليدية ،وخلط ومواءمة طرق التوصيل المختلفة للتعلم.
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يعرفه كل من داود والعدوان ( )2016بانه استخدام للتكنولوجيا بطريقة يتم من خًللها الدمج
بين انماط التعلم المعزز بالحاسوب مثل التدريس الخصوصي ،وحل المشكًلت ،والحوار ،والتدريب
والمحاكاة ،واأللعاب التعليمية ،مضافاً إليه التعلم المبرمج وأنماطه المتزامنة وغير المتزامنة.
كما يعد التعلم المدمج نظاماً متكامًلً ،يدمج بين األسلوبين األسلوب التقليدي للتعلم وجهًا
لوجه وأسلوب التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت ،لتوجيه ومساعدة المتعلم كأحد المداخل الحديثة
القائمة على استخدام التكنولوجيا في تصميم التعلم والمواقف التعليمية (الفقي.)2011 ،
يتحدث ثورن ) (Thorne,2003عن التعلم المدمج بانه طريقة لمواجهة تحديات التعلم
وتنمية احتياجات األفراد ،عن طريق الدمج المبتكر والمتقدم للتكنولوجيا ،الذي يقدم عبر اإلنترنت
مع التفاعل والمشاركة بالفصل التقليدي واستراتيجياته لتوفير تعلم أفضل.
كما يولف التعلم المدمج انشطة مختلفة ،تعتمد على األحداث التعليمية ،وبما في ذلك
الفصول التقليدية (وجها لوجه) والتعلم اإللكتروني المتزامن والتعلم الذاتي السرعة (أي المعتمد في
سرعته على أداء المتعلم نفسه) (الغامدي.)2010 ،
ويقدم العربي ( )2014:63التعلم المدمج بانه " شكل من أشكال التعلم ،يمزج بين التعلم
التقليدي والتعلم اإللكتروني القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلنترنت المتوافر مع
المتعلمين داخل فصول التعلم".
أهمية التّعلّم المدمج
ّ
تتلخص أهمية التعلم المدمج في مميزاته ،فهو يعتبر من أهم نماذج التعلم اإللكتروني ،فانه
يجمع بين مزايا التعلم اإللكتروني ومزايا التعلم الصفي التقليدي ،الذي ال يمكن االستغناء عنه أو

16

تجاهله ،وال يمكن االستغناء عن التعلم اإللكتروني أو تجاهله ايضاً ،وال التجاوز بشكل مفاجئ من
التعلم التقليدي إلى التعلم اإللكتروني ،فان التعلم المدمج يبنى أساسا على التعلم التقليدي مستخدماً
التعلم اإللكتروني بكافة أنواعه ،وبشكل متكامل ومتفاعل معه ،ويعد من أفضل الصيغ التعليمية
للوضع الراهن (أبو موسى والصوص.)2011،
مزايا التّعلّم المدمج
هنالك الكثير من المزايا التي تندرج تحت التعلم المدمج ،والتي يمكن إجمالها بعدة نقاط كما
وضحها كل من جارمان ( )Garman,2002وعطارو كنساره ( )2011والفقي ( )2011منها:
 تعتبر نماذجه من أفضل النماذج للتعلم المناسب ،الن الطلبة ال يتعلمون من خًلل طريقة واحدةللتعلم ،بل يتعلمون من خًلل تكامل عدة طرق معاً (معتمدة على مبدأ الدمج ،الن الطلبة
يتعلمون بشكل أفضل من خًلل دمج وسائط تعلم متعددة).
 دعم الجوانب اإلنسانية والعًلقات االجتماعية بين المعلمين أنفسهم وبين المتعلمين فيما بينهم. السعي لزيادة المشاركة وتفاعل الطلبة. العمل على تحسين أداء ،وتعلم الطلبة. إتاحة الشكل المرن للتعليم وتوفير فرص تعليم جيدة ،من خًلل توفير التعلم المتزامن والغيرمتزامن.
 يضاعف قدرة الطًلب على النقاش ،والتحاور ،والتواصل ،وابداء األفكار ،وتبادل الخبرات،والتعاون مع اآلخرين ،مما ينمي االتجاهات اإليجابية نحو معلميهم ومع بعضهم البعض ونحو
الدراسة بشكل عام.
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 يساهم في تخفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية ،من حيث استخدام الوسائل واألدواتاإللكترونية في إرسال واستقبال الواجبات ،والمهام للطلبة.
 المرونة في مقابلة كافة االحتياجات الفردية ،وأنماط التعلم لدى المتعلمين باختًلف مستوياتهم،وأعمارهم ،وأوقاتهم.
ان هذه المميزات نادت بتوافر أسلوب التعلم المدمج ،فجعلته طريقاً واضحاً ومناسباً لعًلج
المشكًلت التي تواجهها مدارسنا في الوقت الحالي ،فهي تًلئم الطلبة باختًلف خصائصهم وطرق
تعلمهم ،وتطور أداء المعلمين والمتعلمين على ٍّ
حد سواء ،وتثري من جودة التعلم.
وإلثراء جودته البد لنا من النظر في معاييره.
معايير جودة التّعلّم المدمج
إشتملت معايير جودة التعلم المدمج إلى عدة محاور ،أوضحها إسماعيل ( )2009فهي
تضمنت:
 معايير متصلة بالتعلم ،كجودة المحتوى من معرفة ومهارات أدائية ،ومهارات عقلية وشخصيةوسيكومترية ،واالتجاهات ،والسعي للحصول على التعلم المرغوب.
 معايير متصلة بجودة تعلم الطلبة في مدى مناسبة مصادر التعلم اإللكتروني لخصائص الطلبةومطالبهم والوقت المناسب إلتمام التعلم وانجاز المهام في بيئة التعلم المدمج.
 معايير مرتبطة في صيانة األجهزة التكنولوجية والبرامج الحاسوبية ،وتحديث هذه البرامج بصفةمستمرة ودورية.
 -معايير متعلقة بمدى قابلية برامج التعلم المدمج للقياس والتقويم من حيث إمكانية قياسه وتقييمه.
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 معايير مرتبطة بجودة بيئة التعلم المدمج من المصادر البشرية والمصادر الفيزيقية كتوافر الموادااللكترونية واإلنترنت للبنية التحتية والمصادر التقنية والمصادر المالية المناسبة لميزانية التعلم
المدمج.
مكونات بيئة التّعلّم المدمج
ّ
كما يرى صالح ( )2015ان المنظور المعاصر لبيئات التعلم المدمج تشمل أربعة مكونات
كما يلي:
 .1المحتوى اإللكتروني وما يمثله من  % 79 – 30من إجمالي المحتوى التعليمي.
 .2نظام إدارة التعلم عبر الشبكات  L M Sأو نظام الفصول االفتراضية ،ويمكن التعويض عنه
بالشبكات االجتماعية التعليمية مثل  ،EDMODOوانظمة دعم أداء الطلبة وتطبيقات
الحوسبة السحابية في التعلم.
 .3الفصول الذكية كبديل عن الفصل التقليدي ،والتي تمتلك نظام عرض تفاعلي ،مكونة في حدها
األدنى من منفذ مصدر إنترنت يكفي جميع الطلبة ،وسبورة تفاعلية وجهاز عرض بيانات،
وآخر مخصص بالعرض ،يستخدمه المعلم ،ويكون مزود بنظام إلدارة أجهزة الطلبة ،خاصة
الجوالت.
 .4انظمة التعلم الجوال ،وتشتمل على نظام إلدارة األجهزة الجوالة داخل الصف ،وهو يسمى
 ،Mobile management systemsويتيح للمعلم واإلدارة التحكم في صًلحيات دخول
األجهزة الجوالة على اإلنترنت (من شبكة المؤسسة التعليمية) والتحكم في تبادل البيانات
والملفات ،ومشاركة الشاشات بين األجهزة والسبورة الذكية أو جهاز التعلم.
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أدت إلى ظهور التّعلّم المدمج
األسباب التي ّ
ان التعلم المدمج ظهر لحل مشاكل وعيوب ك ٍّل من التعلم التقليدي والتعلم اإللكتروني في
استخدامهما بشكل منفصل ،ومن أهم هذه االسباب التي تحدث عنها (عماشة) في دراسة الداود
( )2014ودعت إلى ظهور التعلم المدمج:
 ان بعض المهارات ال يمكن تطبيقها من قبل الطلبة إلكترونيا وتقييمها من المعلمين كذلك،كالمهارات العلمية األدائية ،وفي المقابل هنالك بعض المعلومات النظرية التي يمكن للطلبة
ذاتيا ،والتي تستهلك الجهود الكثيرة والوقت الكثير من قبل المعلم في التعلم
قراءتها وتعلمها ً
التقليدي.
 غالباً يتم التركيز في التعلم التقليدي على كم المعلومات وضخامتها في المقرر وضيق الوقت،والضغط الكبير على المعلم في تحمل مسؤولية نقل المعلومة وتوضيحها للطالب ،مما أفقد
األهمية لًلنشطة التعليمية واالستراتيجيات الحديثة فهدف التعلم انصب على التلقين وتقديم
المعلومات.
 االعتماد الكلي على التقنية أفقد التواصل بين المعلم والطالب وبين الطًلب أنفسهم ،وبين أفراداإلدارة التربوية ،مما قلل الحوار ،وتقبل آراء اآلخرين والعًلقات االجتماعية.
 فقدان العامل اإلنساني في التعلم اإللكتروني ،والتركيز على الجانب المعرفي دون الوجداني. عدم وجود حس المسؤولية الكافي في التعلم الذاتي ،وعدم مًلءمة أعمارهم إلتمام عملية التعلماإللكترونية ،وبالمقابل الشعور بالملل والروتين في العملية التعليمية التقليدية.
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مواصفات تنفيذ التّعلّم المدمج
نادى كل من السيد وعبد العاطي ( )2008إلى عدة صفات يجب تواجدها عند تنفيذ التعلم
المدمج ،منها:
 التخطيط المًلئم لتطبيق التعلم اإللكتروني ،وبيان مهام كل وسيط في برنامج التعلم المدمج،ومعرفة كيفية استخدامه من قبل الطًلب والمعلمين.
 تواجد المعلم في وقت التعلم الستفسارات المتعلمين بشكل فعال ،سواء كان من خًلل شبكةاإلنترنت أو التواجد في الفصل وجهًا لوجه.
 توفير مصادر معلوماتية متنوعة تًلئم الفروق الفردية بين الطًلب. التأكد من سًلمة وتوافر األجهزة ،والمراجع والمصادر المتعددة في بيئة التعلم المدمج ،سواءلدى المتعلمين أو لدى المدرسة.
ِ
سًلمة المصادر لدى المتعلمين ،البد ان يتصف المعلم بعدة صفات في ظل التعلم
وللتأكد من
المدمج.
صفات المعلّم في ظ ّل التّعلّم المدمج
عند دراسة التعلم المدمج من حيث ميزاته ،ومعاييره ،ومواصفاته ،البد من ذكر الصفات التي
يجب على المعلم في ظل التعلم المدمج االتصاف بها كالقدرة على الجمع بين التدريس التقليدي
واإللكتروني ،وتصميم االختبارات ،والتعامل مع الوسائط المتعددة ،وخلق اإلبداع وروح المشاركة
خًلل عرض الدرس ،واستيعاب الهدف من التعلم المدمج ،و ان استخدام نظام التعلم اإللكتروني
يساهم في تحسين العملية التعليمية ،إن استخدامه ال يغني عن التعلم التقليدي ،الذي يتواجد المعلم
أيضا للحد من المشكًلت التي تعتمد على نظام التعلم
اإلنسان به ،والتواصل في الفصل الدراسي ،و ً
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التقليدي البحت ظهر التعلم المدمج ،الذي يعتبر تطوًار طبيعيا للتعلم اإللكتروني ،فهو أوسع انتشا ار
من التعلم اإللكتروني ،واعتباره البديل المنطقي له والتصدي للتحديات التي واجهته
(أبو بكر وعوض.)2012 ،
حديات التي تواجه التّعلّم المدمج
التّ ّ
على الرغم من المزايا التي قدمها نمط التعلم المدمج ،إال انه واجه بعض التحديات ،مثله
كمثل أي نمط تعلم جديد ،مثل نقص المهارة الكافية للتعامل مع أجهزة التقنية الجديدة والشبكة
العنكبوتية ،سواء من الطلبة أو المعلمين ،وقلة توافر الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق نمط التعلم
المدمج ،ال سيما ظهور المعوقات الفنية كالصيانة والتوقف المفاجئ للتقنية ،بما في ذلك من إرباك
للمعلم والطالب واإلدارة ،وعدم النظر بجدية إلى التعلم المدمج ،باعتباره طريقة جديدة تسعى إلى
تطوير العملية التعليمية (الكيًلني.)2011 ،
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ثان ًيا :دراسات سابقة ذات صلة
تم اإلستعانة بالمجًلت ،والدوريات التربوية ،والرسائل العلمية العربية واألجنبية ،التي تناولت
موضوع التعلم المدمج وأثره على تحصيل الطلبة ،وبعض الرسائل األخرى التي اختلفت في المتغير
عرضا للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة،
التابع للتعلم المدمج ،ويتضمن هذا الجزء
ً
وترتيبها من األقدم إلى األحدث ،ومنها:
أجرى قطوس ( )2010دراسة حول فاعلية التعلم المتمازج في تحصيل طالبات الصف الرابع
األساسي في مادة اللغة العربية في األردن ،هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام التعلم
المتمازج في تحصيل طلبة الصف الرابع في مادة اللغة العربية ،والتعرف على أثر الخبرة الحاسوبية
في التحصيل ،إذ استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي ،حيث كانت عينة الدراسة ( )45طالبة
تم توزيعهم إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية تستخدم التعلم اإللكتروني والطرق االعتيادية،
والمجموعة الضابطة تستخدم الطريقة االعتيادية في التدريس ،وتمثلت األدوات في استخدام برنامج
تعليمي معد بطريقة تمزج بين التعلم اإللكتروني والطريقة االعتيادية باإلضافة إلى االختبار
التحصيلي المعد وتم التحقق من صدقه وثباته ،وخلصت النتيجة المباشرة إلى وجود فروق فردية
إحصائيا بين الطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية القليلة والطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية
دالة
ً
المتوسطة ولصالح الخبرة المتوسطة ،بينما لم يكن هناك فروق دالة إحصائياً بين الطالبات ذوات
الخبرة الحاسوبية المتوسطة والطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية الكبيرة ،وأوصت الدراسة بإجراء المزيد
من الدراسات حول التعلم المتمازج في تحصيل الطلبة في المباحث الدراسية األخرى ،وتعميم
استخدام التعلم المتمازج في تدريس اللغة العربية والمواد األخرى.

23

وهدفت دراسة بني حمد ( )2011إلى تعرف أثر أسلوب التعلم المتمازج في التحصيل
والدافعية لتعلم اللغة العربية لدى طًلب الصف الثالث األساسي في األردن ،حيث استخدم المنهج
قصديا ،وقسموا إلى
طالبا وطالبة ،اختيروا
شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ()44
ً
ً
مجموعتين المجموعة التجريبية ،واتبعت التعلم المتمازج وعدد عينتها ( ،)23والمجموعة الضابطة
واتبعت الطرق االعتيادية ،وكانت عينتها ( ،)21وتمثلت أداة الدراسة باختبار تحصيلي قبلي
وبعدي ،وبعد التحليل اإلحصائي المناسب خلصت النتيجة بوجود فروق ذات داللة إحصائية في
التحصيل ،تعزى لمتغير أسلوب التعلم لصالح أفراد المجموعة التجريبية ،ومن التوصيات التي
نادى بها استخدام التدريس المحوسب ،باإلضافة إلى األساليب االعتيادية في التدريس ،وذلك بسبب
النتائج اإليجابية التي أظهرتها الدراسة.
قام القاضي ( )2011بدراسة حول أثر تدريس اللغة العربية باستخدام استراتيجية التعلم
المتمازج في تنمية مهارات التواصل اللفظي لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن ،وهدفت
الدراسة إلى التعرف على آثار التعلم المتمازج في تنمية مهارات التواصل اللفظي بين الطلبة ،حيث
تم اخيار العينة عشوائياً ،وتكونت عينة الدراسة من ( )110من الطًلب والطالبات ،حيث تم
البا وطالبة في المجموعة التجريبية ،و()50
استخدام المنهج شبه التجريبي ،مكوًنا من ( )60ط ً
طا ًلبا وطالبة في المجموعة الضابطة ،حيث تم استخدام الطرقة اإلحصائية الوصفية كأداة قياس،
وكانت النتيجة المباشرة وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية بين المجموعات الدراسية التجريبية
والضابطة لصالح المجموعة التجريبية بمتوسط حسابي بمعدل بلغ ( ،)51.05ووجود فروق ذات
داللة إحصائية بين المجموعات الدراسية تعزى إلى جنس الطلبة لصالح اإلناث بمتوسط حسابي
بمعدل بلغ ( ،)51.85وأوصت الدراسة في استخدام استراتيجية التعلم المتمازج في تنمية مهارات

24

التواصل اللفظي ،مما قد يسهم في تنمية مهارات االستماع والتحدث والقراءة ،والقيام بدراسات
مماثلة إلظهار أثر التدريس باستخدام التعلم المتمازج في المواد العلمية األخرى أو المراحل
التعليمية األخرى.
وقامت دراسة مصطفى ( )2011إلى استقصاء أثر استخدام التعلم المدمج في تحصيل
طالبات االقتصاد المنزلي (تخصص التجميل) للصف األول الثانوي واتجاهاتهن في األردن ،حيث
تمت الدراسة على عينة مكونة من ( )39طالبة ،اتبعت المنهج شبه التجريبي فقسمت عينة الدراسة
إلى مجموعتين ،المجموعة التجريبية ،وتكونت عينتها من ( )22طالبة اتبعت التعلم المدمج،
والمجموعة الضابطة وتكونت عينتها من ( )17طالبة اتبعت التعلم التقليدي ،واستخدمت أداتين
للدراسة األولى االختبار التحصيلي والثانية استبانة تقيس اتجاهات الطالبات نحو التعلم المدمج تم
التأكد من صدقهما وثباتهما ،وتلخصت نتائجها في وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (a=0.05بين متوسطي تحصيل طالبات االقتصاد المنزلي ،تعزى لصالح المجموعة
التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (a=0.05في اتجاهات الطالبات
نحو أسلوب التعلم المدمج لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت بضرورة تدريب المعلمات على
استخدام التعلم المدمج وكيفية توظيفه في العملية التعليمية ،وزيادة عدد المختبرات وتوفير البنية
التحتية الدائمة للتعلم المدمج.
ودراسة الحسن ( )2013هدفت إلى معرفة أثر استخدام التعلم المدمج على التحصيل
الدراسي في مقرر األحياء لدى طًلب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الثانوية الخاصة واتجاهاتهم
طالبا تم تقسيمهم
نحوه في الخرطوم ،اتبع المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )51
طالبا والمجموعة
إلى مجموعتين المجموعة التجريبية التي اتبعت التعلم المدمج وعينتها ()26
ً
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طالبا ،وتم استخدام أداتي لجمع البيانات
الضابطة التي اتبعت التعلم التقليدي وعينتها ()25
ً
االختبار التحصيلي واستبانة لقياس االتجاه نحو التعلم المدمج ،وكانت من أهم النتائج التي
توصلت إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (a=0.05بين متوسطات
درجات تحصيل المجموعة التجريبية الذين درسوا بالتعلم اإللكتروني المدمج ومتوسطات درجات
تحصيل المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية في االختبار البعدي لصالح المجموعة
التجريبية ،وأوصت بتشجيع اإلدارات التعليمية والمعلمين على توظيف تقنية التعلم اإللكتروني
ِ
بنوعيه الحكومي والخاص ،وليس فقط على كيفية استخدامه.
المدمج في التعليم العام
وقامت دراسة الريماوي ( )2014إلى التعرف على أثر استخدام التعلم المدمج في تدريس
اللغة اإلنجليزية على التحصيل المباشر والمؤجل لدى طًلب الصف السادس األساسي في محافظة
طالبا قسمت
عمان ،حيث اتبعت المنهج شبه التجريبي ،وتمت الدراسة على عينة مكونة من (ً )60
طالبا ،والمجموعة
لمجموعتين ،المجموعة الضابطة التي اتبعت التعلم التقليدي وعددهم ()30
ً
التجريبية اتبعت التعلم المدمج وعددهم ( ،)30وتمثلت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي تم التأكد
من صدقه وثباته ،وخلصت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (a=0.05بين متوسطي التحصيل المباشر لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (a=0.05في التحصيل المؤجل لصالح المجموعة التجريبية ،وكانت
أهم توصياتها تنادي بضرورة زيادة عدد المختبرات ،وتجهيزها بالشكل الكامل للتعلم المدمج.
وأجرى الشهوان ( )2014دراسة حول أثر التعلم المدمج في التحصيل المباشر والتفكير
التأملي لطالبات الصف األول ثانوي في مادة نظم المعلومات اإلدارية في مدرسة خولة بنت األزور
األردن ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التعلم المدمج في التحصيل المباشر والمؤجل
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وتفكيرهم التأملي في مادة نظم المعلومات اإلدارية ،وتمثلت عينة الدراسة البالغ عددها ( ،)52حيث
تم استخدام المنهج شبه التجريبي المتمثل بالمجموعتين المجموعة التجريبية وعدد العينة ()25
طالبة ،والمجموعة الضابطة وعدد العينة ( )27طالبة ،وتمثلت أدوات الدراسة باالختبار التحصيلي
المباشر لنظم المعلومات اإلدارية واختبار التفكير التأملي ،وكانت النتيجة المباشرة بوجود فروق
ذات داللة إحصائية ،تعزى لطريقة التدريس(التعلم المدمج والمعتادة) ،وكان لصالح أفراد المجموعة
التجريبية الذين درسوا باستراتيجية التعلم المدمج ،وأوصت الدراسة بضرورة تبني استخدام التعلم
المدمج في تدريس مقررات دراسية مختلفة وفي تخصصات وشعب دراسية مختلفة ،واجراء المزيد
من الدراسات والبحوث لبحث أثر التعلم المدمج في التحصيل المباشر والتفكير التأملي في تحقيق
نواتج تعلم أفضل في برامج ومقررات دراسية مختلفة.
في دراسة أريلماز ( )Eryilmaz،2015حول فاعلية بيئة التعلم المدمج ،هدفت الدراسة إلى
قياس مدى فاعلية التعلم المدمج التي تقوم على أساس خصائص ومميزات كل من بيئتي التعلم
وجهًا لوجه والتعلم اإللكتروني ،حيث إشتملت عينة الدراسة ( )110طًلب في مساق مدخل إلى
الحاسوب في جامعة أتليم التركية ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي حيث تم تقسيم العينة إلى
ثًلث مجموعات ،مجموعة التعلم بأساليب التعلم التقليدي وجهًا لوجه ،ومجموعة التعلم بأسلوب
التعلم اإللكتروني ،ومجموعة التعلم بأسلوب التعلم المدمج التي تم تصميمها واعدادها على شكل
مادة إلكترونية ،وملخصات مدعمة بالفيديوهات وبوجود المعلم والطلبة ،وتم استخدام االختبارات
مقياسا لقياس مدى فاعلية بيئة التعلم المدمج ،وكانت النتيجة المباشرة بعد التحليل إلى صالح
ً
أسلوب التعلم المدمج ،كون الطلبة تعلموا بفاعلية أكبر في بيئة التعلم المدمج ،وأوصت الدراسة إلى
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ان بيئة التعلم المدمج أفضل من بيئة التعلم التقليدي ومن بيئة التعلم اإللكتروني ،ودعت إلى تتبع
األسلوب المدمج في التعلم .
أجرى صالح ( )2015دراسة حول أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمازج في تحصيل طلبة
الصف العاشر األساسي في مادة التربية اإلسًلمية باألردن ،هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر
إستخدام استراتيجية التعلم المتمازج في تحصيل الطلبة بمقرر التربية اإلسًلمية للصف العاشر
األساسي ،حيث كانت عينة الدراسة بصورة قصدية مكونة من ( )104طًلب وطالبات ،وتم
استخدام المنهج شبه التجريبي ،واالداة تمثلت باالختبار التحصيلي ،وقسمت إلى مجموعتين تجريبية
إستخدمت إستراتيجية التعلم المتمازج ،والضابطة استخدمت الطرق التقليدية في التعلم ،وكانت
النتيجة المباشرة وجود أثر ذو داللة إحصائية تعزى لصالح المجموعة التجريبية في رفع تحصيل
الطلبة بمقرر التربية اإلسًلمية ،ووجود فروق فردية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،وأوصت
الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في التعلم المتمازج للمراحل الدراسية المختلفة وللمواد الدراسية
األخرى ،وتشجيع معلمي التربية اإلسًلمية على استخدام استراتيجية التعلم المتمازج في العملية
التعليمية.
وأجرى المطيري ( )2015دراسة حول فاعلية استراتيجية التعلم المتمازج في اكساب المفاهيم
النحوية واالحتفاظ بها لدى طًلب الصف التاسع في دولة الكويت ،هدفت الدراسة إلى تعرف
فاعلية استراتيجية التعلم المتمازج في اكساب المفاهيم النحوية واالحتفاظ بها لدى الطًلب ،وكانت
عينة الدراسة مكونة من ( )45طالباً ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي المكون من مجموعتين
طالبا تم استخدام استراتيجية التعلم المتمازج بها ،وأخرى
المجموعة التجريبية واشتملت على (ً )22
طالبا استخدمت استراتيجية التعلم التقليدي ،وتم استخدام االختبار
ضابطة تكونت من ()23
ً
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التحصيلي القبلي والبعدي كأداة قياس للطلبة ،وأظهرت النتائج فاعلية استراتيجية التعلم المتمازج في
االحتفاظ بالمفاهيم النحوية لدى طًلب الصف التاسع في دولة الكويت ،أوصت الدراسة إلى
االهتمام بإدخال أسلوب التعلم اإللكتروني بنمط التعلم المتمازج في التعلم العام االعتيادي.
وهدفت دراسة الشكعة ( )2016إلى قياس أثر استراتيجية التدريس بالتعلم المدمج والتعلم
المعكوس في تحصيل طلبة الصف السابع في مادة العلوم ومقدار احتفاظهم بالتعلم في األردن في
مدرسة الطلبة االعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية ،حيث استخدمت الدراسة المنهج شبه
طالبا ،توزعت على ثًلث مجموعات أحدها الضابطة وبلغ
التجريبي على عينة تكونت من (ً )133
طالبا اتبعت أسلوب التعلم التقليدي ،والثانية المجموعة التجريبية واتبعت أسلوب التعلم
عددها (ً )44
طالبا ،والمجموعة الثالثة واتبعت التعلم المعكوس وبلغ عددها ()44
المدمج وبلغ عددها()45
ً
طالبا ،وخلصت أهم نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ً
) (a=0.05بين متوسطات درجات الطًلب في اختبار التحصيل في مادة العلوم لصالح
المجموعتين التجريبية ولصالح طًلب المجموعة التي تعلمت باستراتيجية التعلم المدمج مقارنة
بطلبة المجموعة التي تعلمت باستراتيجية التعلم المعكوس ،وأوصت الدراسة بضرورة تبني التعلم
المدمج والتعلم المعكوس في تدريس العلوم في المدارس والجامعات.
وفي دراسة كل من أبو درب وعطية والمظفر ( )2017في التعرف إلى أثر استخدام التعلم
المدمج في تدريس مقرر بناء المناهج وتطويرها في تنمية التحصيل المعرفي والوعي بمشكًلت
المناهج التعليمية بالمملكة العربية السعودية ،حيث استخدمت المنهج شبه التجريبي ،وتم اختيار
طالبا
طالبا ،حيث تم أخذ ()22
تبعا لمعرفتهم بنظام البًلك بورد ()68
ً
ً
العينة بطريقة قصدية ً
طالبا تخصص دراسات إسًلمية ،و( )23طالب تخصص دراسات
تخصص لغة عربية و(ً )23
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اجتماعية ،وقسموا إلى مجموعتين ،تكونت من ( )34للمجموعة الضابطة ،و( )34للمجموعة
التجريبية ،أما أدوات الدراسة فتمثلت باختبار تحصيلي مكون من ( )36سؤال موزعة على مستويات
المعرفة السته ومقياس الوعي بمشكًلت المناهج مكون من ( )30عبارة موزعة على أبعاده الثًلثة،
وخلصت نتائج الدراسة بوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طًلب المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي ولمقياس الوعي بمشكًلت
المناهج التعليمية لصالح المجموعة التجريبية ،وكانت أهم التوصيات بدعوة القائمين على برامج
إعداد المعلمين في الجامعات السعودية إلى ضرورة تضمين مدخل التعلم المدمج ضمن مقررات
التدريس بكليات التربية ،وتدريب الطلبة على كيفية توظيفه في التدريس .
وقامت دراسة كل من أبو شحادة وأحمد وعفيفي والموجب ( )2017هدفت إلى تنمية مهارات
التفكير االستقصائي واالتجاه نحو العلوم من خًلل تدريس وحدة التفاعًلت الكيميائية لتًلميذ
الصف التاسع األساسي من مرحلة التعليم األساسية العليا في فلسطين ،ولتحقيق أهداف البحث تم
بناء برنامج مقترح قائم على التعلم المدمج واعداد مقياس التفكير االستقصائي ومقياس االتجاه نحو
طالبا
طالبا بلغ عدد العينة التجريبية ،و(ً )36
طالباً )36( ،
العلوم وتكونت عينة الدراسة من (ً )72
بلغ عدد العينة الضابطة ،وتوصل الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح القائم على التعلم المدمج
في تنمية مهارات التفكير االستقصائي واالتجاه نحوه ،وخلصت أبرز توصيات الدراسة في تدريب
معلمي العلوم ،وتشجيعهم على استخدام تقنيات التعلم المدمج ومتطلباته وكيفية التعامل معها في
تعليم العلوم وتعلمه.
أجرت البدو ( )2017دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية استخدام نموذج التعلم المدمج
في تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعات المفتوحة ،حيث استخدمت االستبانة على عينة
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ٍ
طًلب ،والتي خلصت نتائجها بوجود ارتباط قوي بين استخدام
الدراسة التي بلغ عددها ()105
نموذج التعلم المدمج والتحصيل في جميع المساقات ،وأوصت نتائج الدراسة إلى توفير جميع
مستلزمات البيئة الًلزمة لتنفيذ استراتيجيات التعلم المدمج.
في دراسة الجبوري ( )2017حول أثر استخدام التعلم المزيج في تحصيل طالبات الصف
الثاني المتوسط ودافعيتهن نحو مادة علم األحياء في العراق ،هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر
استخدام التعلم المزيج في تحصيل الطلبة في مادة علم األحياء ودافعيتهن نحو مادة علم األحياء،
حيث كانت عينة الدراسة ( )61طالبة ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،المكون من مجموعتين
المجموعة التجريبية وفق التعلم المزيج المكونة من ( )31طالبة ،والمجموعة الضابطة وفق التعلم
بالطريقة االعتيادية المكونة من ( )30طالبة ،وتمثلت أداتي الدراسة باختبار تحصيلي من نوع
االختيار من متعدد ومؤلف من ( )50فقرة بواقع أربع بدائل لكل فقرة تم التأكد من صدقه وثباته،
ومقياس الدافعية الذي يتضمن ( )46فقرة تم التأكد من صدقه وثباته ،وكانت النتيجة المباشرة
للدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة تعزى لصالح المجموعة التجريبية
في التحصيل والدافعية ،وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد التعلم المزيج في تدريس مادة علم األحياء
لما لها أثر إيجابي في رفع مستوى التحصيل والدافعية للطالبات في مادة علم األحياء وتوفير بيئة
تعليمية مًلءمة لتطبيق التعلم المزيج في المؤسسات التربوية والتعليمية .
وقامت دراسة كل من الدوسري والجزار والعجب ( )2017إلى التعرف على أثر التعلم
المدمج على تنمية

االتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية

السعودية ،واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي ،وتم استخدام االختبار التحصيلي ومقياس
االتجاه نحو الرياضيات ،بحيث كانت عينة الدراسة من( )68طالبة من طالبات الصف الثاني
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ائيا إلى مجموعتين التجريبية التي
المتوسط في مدرسة متوسطة بالدمام ،وقسمت العينة عشو ً
استخدمت أسلوب التعلم المدمج إلى ( )34طالبة ،والضابطة التي استخدمت أسلوب التعلم التقليدي
إلى( )34طالبة ،وخلصت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة
التجريبية ،مما يدل على ان التعلم المدمج له أثر إيجابي ،وأوصت الدراسة في تحسين استراتيجيات
التدريس وتطويرها باستمرار بما يواكب التطورات العالمية والتوجهات الحديثة في طرائق التدريس
القائمة على تكنولوجيا التعليم ،وباألخص التعلم المدمج.
كما أجرى كل من كاجمبي وكينت ووزو( )Kagambe,kintu,&zhu ،2017في دراسة
حول فاعلية بيئة التعلم المدمج :العًلقة بين خصائص الطلبة وخصائص التصميم من جهة
ومخرجات التعلم ،هدفت الدراسة للبحث في مدى فاعلية بيئة التعلم المدمج ،من خًلل تحليل
ِ
ِ
وخلفيات الطالب وخصائص التصميم من جهة ومخرجات التعلم من
سمات
العًلقة بين كل من
جهة أخرى ،حيث تم استخدام االستبانات كنتائج للتقييم النهائي ووسيلة لقياس أداء الطالب كمخرج،
مستفتيا ،وأظهرت النتائج بعد تحليل االنحدار المعياري
وكانت عينة الدراسة مكونة من ()238
ً
رضى الطلبة عن التعلم المدمج ،وان خصائص الطلبة وخلفياتهم تعتبر مؤشرات ذات داللة
إحصائية على مخرجات التعلم في بيئة التعلم المدمج ،وأوصت الدراسة إلى اتباع التعلم المدمج في
بيئة التعلم ورضى الطلبة العام عن التعلم المدمج.
وقام أنصبو ( )2018بدراسة حول أثر التعلم المدمج في تحصيل طالبات الصف العاشر في
مادة العلوم الحياتية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن ودافعيتهم نحو تعلمها ،وهدفت
الدراسة إلى استقصاء أثر التعلم المدمج في تحصيل طالبات الصف العاشر في مادة العلوم
الحياتية ،وتمثلت عينة الدراسة المكونة من ( )33طالبة ،واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي،
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بحيث تم توزيع عينة الدراسة بشكل عشوائي على مجموعتين مجموعة تجريبية اتبعت استراتيجية
التعلم المدمج وعينتها المكونة من ( )17طالبة ،وأخرى ضابطة واتبعت استراتيجيات التعلم التقليدي
وعينتها المكونة من ( )16طالبة ،وتم استخدام االختبار التحصيلي ومقياس الدافعية كأداة قياس،
وكانت النتيجة المباشرة للدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الستراتيجية التعلم المدمج
لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة إلى تفعيل استراتيجية التعلم المدمج في تدريس العلوم
الحياتية.
أشار الحازمي ( )2018في دراسة حول أثر استخدام التعلم المدمج على تحصيل طًلب
الصف الثالث المتوسط في الرياضيات ودافعيتهم نحو تعلمها بالمدينة المنورة ،هدفت إلى التعرف
على أثر التعلم المدمج على تحصيل طًلب الصف الثالث المتوسط في الرياضيات والدافعية نحو
تعلمها ،حيث كانت عينة الدراسة مكونة من ( )60طالباً ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي
المكون من مجموعتين المجموعة التجريبية المعتمدة على التعلم المدمج ( )30طالباً ،والمجموعة
الضابطة المعتمدة على التعلم اإلعتيادي ( )30طالباً ،وتم استخدام االختبار التحصيلي ومقياس
الدافعية ،وكانت النتيجة المباشرة للدراسة فاعلية التعلم المدمج في تنمية التحصيل الدراسي والدافعية
نحو مادة الرياضيات ،وأوصت الدراسة بتشجيع المعلمين على تبني التعلم المدمج وتطبيقه في
تدريس الرياضيات والمقررات الدراسية المختلفة في جميع المراحل التعليمية ،وتنظيم دورات تدريبية
مكثفة ومستمرة للمعلمين والطًلب على استخدام موقع التعلم اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات
وأساليب وبرامج التعلم المدمج.
وقامت دراسة مساعدة ( )2018إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجيات التعلم المتمازج
في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي لمادة العلوم واتجاهاتهم نحوها في مديرية تربية لواء
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طالبا وطالبة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام
قصبة إربد ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )138
مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم من إعداد الباحث بعد التحقق من صدقه وثباته واستخدام
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSواستخدم المنهج شبه التجريبي ،بحيث أظهرت
النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
لصالح المجموعة التجريبية ،بحث قسمت العينة على المجموعتين ،وبلغ حجم العينة التجريبية التي
طالبا ،و( )34طالبة ،حينما بلغ عدد
طالبا وطالبة ،منها (ً )37
اتبعت التعلم المتمازج إلى (ً )71
طالبا ،و( )32طالبة ،وأوصت الدراسة
طالبا وطالبة ،منها(ً )35
أفراد العينة الضابطة إلى (ً )67
إلى اعتماد استراتيجية التعلم المتمازج في تدريس مادة العلوم وفي مختلف الصفوف والمواد
األخرى ،وعقد دورات تدريبية للمعلمين بشكل عام والمعلمين الجدد يتعلق بالتعلم المتمازج.
السابقة
التّعقيب على ّ
الدراسات ّ
من خًلل العرض السابق للدراسات العربية واألجنبية هناك تباين بين الدراسة الحالية وبين
الدراسات السابقة:
السابقة
شبه واالختالف بين ال ّدراسة
أوجه ال ّ
الحالية و ّ
ّ
الدراسات ّ
تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة قطوس ( ،)2010ودراسة الشهوان ( ،)2014ودراسة
صالح ( ،)2015ودراسة أنصبو ( ،)2017ودراسة الجبوري ( ،)2017ودراسة الحازمي (،)2018
ودراسة مصطفى ( ،)2011ودراسة الحسن ( ،)2013ودراسة الشكعة ( ،)2016ودراسة
الريماوي( ،)2014ودراسة مساعدة( ،)2018والبدو( ،)2017ودراسة كل من الجزار والدوسري
والعجب ( ،)2017ودراسة بني حمد ( ،)2011ودراسة كل من أبو درب وعطية والمظفر (،)2017
في أثر التعلم المدمج على التحصيل.
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واختلفت الدراسة الحالية عن دراسة قطوس ( ،)2010في المتغيرات كالنوع االجتماعي
فاقتصرت على اإلناث والمادة على اللغة العربية ،وعن دراسة القاضي ( ،)2011في المتغير التابع
في تنمية مهارات التواصل اللفظي والعينة طًلب الصف السابع ،ودراسة الشهوان ( ،)2014في
التفكير التأملي والعينة طالبات الصف األول ثانوي ،ودراسة أريلماز ( ،)Eryilmaz,2015حول
فاعلية بيئة التعلم المدمج ،وفي دراسة المطيري( ،)2015اكساب المفاهيم النحوية واالحتفاظ بها،
والعينة طًلب الصف السابع ،ودراسة كاجمبي ( ،)Kagambe,2017حول فاعلية بيئة التعلم
المدمج ،ودراسة مصطفى ( )2011في حجم العينة ،والمرحلة العمرية ونوع العينة اقتصرت على
اإلناث ،ودراسة الحسن ( )2013في المادة ،والمرحلة العمرية ،وحجم العينة ،ونوع العينة اقتصرت
على الذكور ،ودراسة الشكعة ( )2016في نوع العينة ،اقتصرت على الذكور ،والمرحلة العمرية
المقدمة اليها ،ومتغير تابع أخر وهو التعلم المعكوس ،وحجم العينة ،ودراسة الريماوي ( )2014في
حجم العينة ،والمادة ،ونوع العينة ،اقتصرت على الذكور ،والمرحلة العمرية للعينة ،ودراسة مساعده
( )2018في حجم العينة ،والمرحلة العمرية للعينة ،ودراسة الجزار والدوسري والعجب ( )2017في
المتغير التابع تنمية االتجاه نحو الرياضيات ،وفي المادة ،والمرحلة العمرية للعينة ،ودراسة البدو
( )2017في حجم العينة ،والمرحلة العمرية للعينة ،ومنهجية البحث اإلستبانات ،ودراسة بني حمد
( )2011في المادة اللغة العربية ،والمرحلة العمرية ،وحجم العينة ونوع العينة ،اقتصرت على
الطلبة الذكور ،ودراسة أبو درب وآخرين ( )2017في حجم العينة ،ونوع العينة اقتصرت على
الطلبة الذكور والمادة (بناء المناهج وتطويرها) ،والمرحلة المقدمة لها ،وفي دراسة أبو شحادة
وآخرين ( )2017فاختلفت في المتغير التابع تنمية التفكير االستقصائي ،واالتجاه نحو العلوم،
والمرحلة المقدمة إليها.
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السابقة
يميز ال ّدراسة الحالية عن ّ
ما ّ
الدراسات ّ
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بانها تهدف إلى دراسة أثر استخدام التعلم
المدمج ( )Blended Learningفي تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم في
مدارس محافظة العاصمة عمان ،والتي لم تتطرق لها الدراسات السابقة – على حد علم الباحثة –
وتميزت:
 .1مجتمع الدراسة
 .2الفترة الزمنية المحددة لتطبيقها 2019/2018
 .3المقرر العلوم للصف الرابع األساسي
 .4المادة المحوسبة.
 .5االختبار التحصيلي.
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الفصل الثّالث

الطّريقة واإلجراءات

الدراسة.
 1.3منهج ّ
الدراسة.
 2.3مجتمع ّ
الدراسة.
ّ 3.3عينة ّ
الدراسة.
 4.3أداة ّ
 5.3صدق األدوات.
الدراسة.
 6.3متغيرات ّ
الدراسة.
 7.3تصميم ّ
حصائية.
 8.3المعالجة اإل
ّ
الدراسة.
 9.3إجراءات ّ
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الفصل الثّالث
الطّريقة واإلجراءات
عرضا لمنهج الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضاً مفص ًًل إلجراءات الدراسة ،سيتناول
ً
المستخدم ،ومجتمع الدراسة ،وعينتها ،وطريقة إختيار العينة ،ووصفًا ألدوات الدراسة ،والخطوات
التفصيلية إلعدادها ،وخطوات التطبيق ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات،
واختبار الفرضيات.
منهج ال ّدراسة
من أجل تحقيق أغراض الدراسة ،والمعلومات المطلوبة لإلجابة على أسئلتها وتحقيق
أهدافها ،والتأكد من فرضياتها ،استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي المكون من مجموعتين
المجموعة التجريبية التي تتضمن استخدام التعلم المدمج ،والمجموعة الضابطة التي تتبع التعلم
التقليدي المعتاد ،النه المنهج المناسب لهذا النوع من الدراسات.
مجتمع ال ّدراسة
(ذكور واناثًا) ،في المدارس الخاصة،
ًا
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الرابع األساسي
في محافظة العاصمة عمان.
ّعينة ال ّدراسة
تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف الرابع األساسي في مدارس العقيق العالمية ،والتي تم
قصديا ،وذلك لتسهيل مهام الباحثة ،كونها تعمل كمدرسة في هذه المدرسة ،حيث ستكون
اختيارها
ً
طالبا وطالبة ،مقسمين إلى
العينة من كًل الجنسينً ،ا
ذكور واناثًا ،والتي يبلغ عدد أفرادها (ً )120
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مجموعتين ،التجريبية والتي يبلغ عدد عينتها ( )60طالباً وطالبة ،حيث بلغ عدد الذكور ()30
وعدد اإلناث ( ،)30والضابطة التي يبلغ عدد عينتها ( )60طالباً وطالبة ،حيث بلغ عدد الذكور
( )30وعدد اإلناث (.)30
الجدول ()1
الدراسة حسب المجموعة
توزيع ّعينة ّ
المجموعة

أسلوب التّعلّم

االجتماعي
النوع
ّ
اإل ناث
الذكور

العدد

جريبية
التّ ّ

التعلم المدمج

30

30

60

الضابطة
ّ

التعلم االعتيادي

30

30

60

60

60

120

المجموع

أدوات ال ّدراسة
وبعدي لكلتا المجموعتين.
قبلي
 عبارة عن اختبارّ
تحصيلي ّ
ّ
 .1بناء اختبار من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل لإلجابة.
 .2تكون االختبار من ( )15فقرة.
 .3تم بناء االختبار حسب جدول المواصفات لمستويات المعرفة.
 .4تصنيف االسئلة حسب تصنيف بلوم (تذكر ،فهم ،تطبيق ،تحليل).
برمجية .)Power Point
المادة على
 المادة المحوسبة (برنامجتفاعلي لمحتوى ّ
ّ
ّ
 .1تحليل لمحتوى لوحدة الكهرباء في مقرر العلوم للصف الرابع األساسي في المدار الخاص
بمحافظة العاصمة عمان.
 .2إعداد خطة تحضيرية اسبوعية لمحتويات الوحد التعليمة بطريقة التعلم المدمج.
 .3التخطيط واعداد المادة المحوسبة.
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 .4تطبيق وعرض المادة المحوسبة أثناء فترة المعالجة.
صدق األدوات
للتأكد من ان األدوات التي استخدمت في الدراسة ستقيس ما وضعت لقياسه ،تم عرض
الوحدة التدريسية ،واالختبار القبلي والبعدي ،على مجموعة من المحكمين ،من ذوي الخبرة والكفاءة،
يضا أدوات الدراسة على عدد من المتخصصين في تكنولوجيا التعليم والغدارة
وكذلك عرض أ ً
التربوية والقيادة ومتخصصي في مادة العلوم واللغة العربية ،للتعرف على آرائهم حول الهدف من
كل أداة ،ومدى سًلمة صياغة االختبار ،ومدى مًلءمته للمجال الذي وضع فيه ،وذلك بحسب
مستويات المعرفة من تصنيف بلوم في المجال المعرفي ،وجدول المواصفات ،ثم إجراء التعديًلت
التي أوصى بها ما نسبته  %80من المحكمين والملحق رقم ( )4يوضح ذلك.
 .1التّحقق من صدق االختبار
للتحقق من صدق أدوات الدراسة ،من خًلل صدق المحك التًلزمي ،قامت الباحثة بتطبيق
طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة ،وحساب
االختبار على عينة استطًلعية ،قوامها ()20
ً
معامل االرتباط بين عًلماتهم على االختبار التحصيلي البعدي المعد وعًلماتهم المرصودة في
سجل العًلمات المدرسية ،وقد بلغت قيمة معامل الصدق ( ،)0.934وهذا يشير إلى صًلحية
األداة للتطبيق ومناسبتها ألغراض هذه الدراسة.
 .2ثبات األداة
للتحقق من الثبات وذلك بحساب قيمة معامل كرونباخ الفا ،وقد بلغت قيمته (،)0.852
وبلغت قيمة معامل ثبات التجزئة النصفية ( ،)0.931وهذا يشير إلى دقة األداة ومناسبتها في
الحصول على نتائج دقيقة عن إجراءات الدراسة.
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 .3التّحقّق من تكافؤ المجموعتين قبل إجراء التجربة
للتحقق من تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق االختبار ،قامت الباحثة باستخدام اختبار(ت)
لعينتين ،والمعروف باسم  Independent.Sample T-Testويبين الجدول رقم ( )2نتائج التحليل
الجدول ()2

المجموعة
التجريبية

الضابطة

الدراسة قبل إجراء المعالجة
نتائج اختبار(ت) لتكافؤ مجموعتي ّ
درجة
اال نحراف
المتوسط
حجم
قيمة ت
الحرية
ي
حسابي
ال
ال ّعينة
ّ
المعيار ّ
ّ
3.72
6.08
60
118
1.122
4.45
6.88
60

مستوى
الداللة
ّ
0264

ويًلحظ من نتائج التحليل عدم وجود فرق دال إحصائيا( )0.05=αفي األداء على االختبار
التحصيلي القبلي ،يعزى لمجموعة الدراسة (تجريبية ،ضابطة) حيث بلغت قيمة ت ()10122
إحصائيا عند ( )0.05=αوهذا يشير إلى تكافؤ
بمستوى داللة ( ،)0.264وهذه القيمة غير دالة
ً
المجموعتين قبل إجراء التجربة.
الصعوبة والتّمييز لفقرات االختبار
 .4حساب قيم معامالت ّ
تم حساب قيم معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار ويبين الجدول رقم ( )3ذلك:
الجدول رقم ()3
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

15

الصعوبة والتّمييز لفقرات االختبار
قيم معامالت ّ
معامل الصعوبة
رقم الفقرة
معامل التمييز
معامل الصعوبة
0.70

0.62

8

0.50

0.50

0.69

10

0.50

12

0.50

0.60
0.55
0.40
0.60
0.65
0.55

0.54
0.36
0.38
0.40
0.67
0.44

9

11
13
14

0.40
0.45
0.55
0.60

معامل التمييز
0.55
0.40
0.55
0.50
0.47
0.31
0.43
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ويًلحظ من نتائج التحليل ان جميع قيم معامًلت الصعوبة والتمييز كانت مقبولة ومناسبة
ألغراض هذه الدراسة.
متغيرات ال ّدراسة
ّ
(ذكور-
ًا
 المتغير المستقل :طريقة التدريس (التعلم المدمج -الطريقة االعتيادية) ،النوع االجتماعيإناثًا).
 المتغير التابع :التحصيل.تصميم ال ّدراسة
  = O1االختبار القبلي ـ ـ = غياب المعالجة التجريبية (التعلم االعتيادي).  = Xوجود المعالجة التجريبية ( التعلم المدمج).  =O2االختبار البعديالجدول ()4
الدراسة
نموذج تصميم ّ

المجموعة التجريبية

O2

المجموعة الضابطة

O2

X

O1

ــ

O1

حصائية
المعالجة اإل
ّ
تم اتباع الطرق اآلتية في المعالجة اإلحصائية:
استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اإلجابة على أسئلة الدراسة
وفرضياتها ،كما تم إجراء تحليل التباين المصاحب ( ،)ANCOVAوحساب معامًلت الصعوبة

42

والتمييز لفقرات االختبار ،واستخراج معامل االرتباط ،واختبار(ت) لبيان تكافؤ المجموعتين
وكرونباخ الفا لبيان الثبات.
إجراءات ال ّدراسة
 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها (القصدية) من طلبة المدارس الخاصة. االلتقاء بمعلمة المادة للصف الرابع واإليضاح لها عن كيفية سير الحصة أثناء التعلم المدمج. توفير كافة المستلزمات الًلزمة للمجموعة التجريبية بأسلوب التعلم المدمج. تحكيم أداة الدراسة والتحقق من صدق األدوات وثباتهم. اختيار المادة التعليمية المقرر معالجتها باستخدام التعلم المدمج. بناء أدوات الدراسة بصورتها المبدئية. تطبيق ثبات االختبار التحصيلي على عينة استطًلعية مماثلة لعينة الدراسة. تطبيق االختبار التحصيلي القبلي على عينة الدراسة التي تم اختيارها. تدريس الوحدة المطلوبة بالمجموعة التجريبية وفق التعلم المدمج. تدريس المجموعة الضابطة وفق الطريقة االعتيادية. تطبيق االختبار التحصيلي البعدي على العينة. تصحيح أسئلة االختبار باالستناد إلى اإلجابة النموذجية. ترميز أوراق االختبار حتى يسهل الرجوع اليها وضمان دقة اإلدخال. تفريغ البيانات في جداول خاصة لسهولة التحليل. تحليل نتائج االختبار باستخدام التحاليل اإلحصائية المناسبة. الحصول على كتاب تسهيل مهمة موجه من جامعة الشرق األوسط. -الحصول على كتاب موافقة من مديرية التعلم الخاصة.
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 الحصول على موافقة المدرسة التي سيتم تطبيق العينة فيها عرض النتائج. مناقشة النتائج. -بناء التوصيات المناسبة وفق النتائج التي تم التوصل إليها.
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الرابع
الفصل ّ
عرض ال ّنتائج واختبار األسئلة

رية.
الصف ّ
األول واختبار فرضيتّه ّ
السؤال ّ
 1.4عرض نتائج ّ
رية.
الصف ّ
السؤال الثّاني واختبار فرضيتّه ّ
 2.4عرض نتائج ّ
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الرابع
الفصل ّ
عرض ال ّنتائج
تم في هذا الفصل عرض النتائج والتحليل اإلحصائي ،لألسئلة الدراسة وعلى النحو اآلتي:
األول :ما أثر استخدام التّعلّم المدمج في تحصيل طلبة الصف الرابع
السؤال ّ
لإلجابة عن ّ
عمان؟
األساسي في ّ
مقرر العلوم في مدارس محافظة العاصمة ّ
تم اختبار فرضيته الصفرية المتعلقة به (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05في تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم للمجموعتين الضابطة
والتجريبية ،يعزى لطريقة التدريس (استخدام التعلم المدمج  -الطريقة االعتيادية) .تم حساب
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لًلختبار البعدي حسب طريقة التدريس .ويبين الجدول
رقم ( )5ذلك.
الجدول ()5
حسابية واال نحرافات المعيارية لالختبار البعدي حسب طريقة التدريس.
قيم المتوسطات ال
ّ
االنحراف المعياري
حسابي
المتوسط ال
حجم ال ّعينة
المجموعة
ّ
التجريبية

60

12.116

2.617

الضابطة

60

8.283

2.477

المجموعة

120

10.2000

3.18505

وجرى استخدام تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAألداء أفراد الدراسة على االختبار
التحصيلي البعدي ويبين الجدول رقم ( )6نتائج التحليل:
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الجدول ()6
نتائج تحليل
مصدر
التباين
المجموعة

الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي
التباين المصاحب ( )ANCOVAألداء أفراد ّ
الداللة
مستوى
متوسط
درجة
مجموع
قيمة (ف)
العلمية
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات
ّ
453.993
1
453.993

قبلي

16.89

1

16.890

الخطأ

749.476

117

6.406

الكلي

1207.200

119

70.872

0.000

0.377

ويًلحظ من نتائج التحليل وجود فرق دال إحصائيا في التحليل يعزى ألداء أفراد المجموعة
التجريبية ،حيث بلغت قيمة ف ( )70.872بمستوى داللة ( )0.00وهذه القيمة دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ( ،)0.05=αويتضح ذلك من قيمة المتوسط الحسابي ،حيث بلغت قيم المتوسط
الحسابي ألداء أفراد المجموعة التجريبية ( ،)12.1167وهو أعلى مقارنة بأداء أفراد المجموعة
الضابطة التي بلغ متوسطها الحسابي ( ،)8.283وبلغت قيمة الداللة العلمية ( )37.7وهذا يشير
إلى ان  %37.7من التباين في األداء يعزى الستخدام استراتيجية التعلم المدمج.
ويستنتج من ذلك ان المجموعة التجريبية التي درست بطريقة التعلم المدمج قد حصلت على
متوسطات حسابية أعلى من المتوسطات الحسابية للمجموعة الضابطة ،وهذا يؤكد ويدل على
القيمة المضافة واألثر اإليجابي الذي يقدمه التعلم المدمج في تحصيل الطلبة مقارنةً بالطًلب الذين
درسوا بالطريقة التقليدية.
الرابع
الص ّ
السؤال الثّاني :هل يوجد أثر الستخدام التّعلّم المدمج في تحصيل طلبة ّ
لإلجابة عن ّ
ف ّ
االجتماعي؟
لمتغير ال ّنوع
تبعا
ّ
األساسي في مقرر العلوم في مدارس محافظة العاصمة عمانً ،
ّ
ّ
وتم اختبار فرضيته الصفرية المتعلقة به (ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة
( )α=0.05في تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم يعزى لمتغير النوع
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االجتماعي لدى طلبة المجموعة التجريبية) ،بإجراء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
وتحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAويبين الجدول رقم ( )7قيم المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد المجموعة التجريبية حسب المتغير االجتماعي.
الجدول ()7
المجموعة
ذكور

االجتماعي
المعيارية حسب ال ّنوع
حسابية واال نحرافات
المتوسطات ال
قيم
ّ
ّ
ّ
ّ
ي
حسابي
المتوسط ال
حجم ال ّعينة
اال نحراف المعيار ّ
ّ
ّ
2.91666
10.9000
30

إناث

30

13.3333

1.53877

المجموع

60

12.1167

2.61736

تبعا لمتغير
ويبين الجدول رقم ( )8تحليل التباين المصاحب ()ANCOVAألفراد الدراسة ً
النوع االجتماعي.
الجدول ()8
لمتغير ال ّنوع
تبعا
تحليل التّباين المصاحب ( )ANCOVAألفراد ّ
ّ
الدراسة على االختبار التّحصيل ّي البعدي ً
االجتماعي
ّ
مجموع

درجة

النوع االجتماعي

المربعات
ّ

52.653

الحرية
ّ
1

المربعات
ّ

قبلي

26.269

1

26.269

الخطأ

289.098

57

5.072

الكلي

404.183

59

مصدر التّباين

متوسط
ّ

قيمة (ف)

52.653
10.381

مستوى

الداللة
ّ

الداللة
ّ

العلمية
ّ

002

154

ويًلحظ وجود فرق دال إحصائيا يعزى للنوع االجتماعي لصالح اإلناث حيث بلغت قيمة
(ف( ( )10.381بمستوى داللة ( ،)0.002وهذه القيمة دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.05=αحيث
بلغت قيمة المتوسط الحسابي ألداء اإلناث ( )13.33وهو أعلى مقارنة بأداء الطلبة الذكور الذي
بلغ متوسطهم الحسابي (.)10.90
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الفصل الخامس

مناقشة ال ّنتائج والتوصيات
األول.
السؤال ّ
 1.5مناقشة ال ّنتائج المتعلّقة ب ّ
السؤال الثّاني.
 2.5مناقشة ال ّنتائج المتعلّقة ب ّ
التوصيات.
ّ 3.5
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الفصل الخامس

التوصيات
مناقشة ال ّنتائج و ّ
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام التعلم المدمج في تحصيل طلبة الصف
الرابع األساسي في مقرر العلوم في مدارس محافظة العاصمة عمان ،ويتناول هذا الفصل مناقشة
تبعا ألسئلتها:
ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتفسيرها ً
األول:
السؤال ّ
أوًال :مناقشة ال ّنتائج المتعلّقة ب ّ
األساسي في مقرر العلوم في
الرابع
الص ّ
ما أثر استخدام التّعلّم المدمج في تحصيل طلبة ّ
ف ّ
ّ
عمان؟
مدارس محافظة العاصمة ّ
جاءت نتائج التحليل بوجود فرق دال إحصائيا في التحليل ،يعزى ألداء أفراد المجموعة
التجريبية ،حيث بلغت قيمة ف ( )70.872بمستوى داللة ( )0.00وهذه القيمة دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ( ،)0.05=αويتضح ذلك من قيمة المتوسط الحسابي ،حيث بلغت قيم المتوسط
الحسابي ألداء أفراد المجموعة التجريبية ( ،)12.1167وهو أعلى مقارنة بأداء أفراد المجموعة
الضابطة التي بلغ متوسطها الحسابي ( ،)8.23وبلغت قيمة الداللة العلمية ( )37.7وهذا يشير إلى
ان  %37.7من التباين في األداء يعزى الستخدام استراتيجية التعلم المدمج.
سترتيجية التعلم المدمج ،فلها دور هام في تلك النتائج ،لما فيها من تنوع
وتعزى النتائج إلى ا ا
في االستراتيجيات كالتعلم باللعب ،والتعلم التعاوني ،والتعلم بالمشاركة ،والتعلم اإللكتروني ،وطبيعة
األدوات واألجهزة المستخدمة كالحاسوب ( )Computerواإلنترنت ( (Internetواللوح التفاعلي
( )Interactive Boardوأجهزة العرض ) ،(Data Showوهذا وفر بيئة تفاعلية تشاركية بين
الطًلب ،وترك مساحة للطًلب لإلبداع والقيادة ،باإلضافة إلى ان استخدام الطلبة لوسائل االتصال
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لًلكتشاف(من خًلل البحث عبر اإلنترنت) ،والتواصل مع اآلخرين(من خًلل االتصال عن بعد
عبر االنترنت بمعلم آخر والتحاور معه) ،بما فيه من متعة ومميزات متمثلة باستخدام الوسائط
المتعددة ،واعداد المادة بطريقة إلكترونية ،أدى إلى جذب الط ِ
لبة أنفسهم ،والرغبة في تواجدهم داخل
الحصة ،ورغبتهم في معرفة محتويات الحصة القادمة ،وتشوقهم لحصة العلوم ،وقد الحظت الباحثة
عدم تغيب الطلبة خًلل تطبيق الدراسة ،ورغبتهم في معرفة فحوى الحصص القادمة.
ويرجع ذلك ألسباب تتعلق بطبيعة التعلم المدمج ،الذي يدمج بين التعلم اإللكتروني والتعلم
التقليدي سواء باستخدام األجهزة اإللكترونية داخل الغرفة الصفية وخارجها ،ومزاياه التي تعد من
أفضل النماذج للتعلم المناسب الن الطلبة ال يتعلمون من خًلل طريقة واحدة للتعلم بل يتعلمون
معا معتمدة على التعلم المدمج.
بشكل أفضل من خًلل تكامل عدة طرق ً
وان نتائج طلبة المجموعة التجريبية أفضل من المجموعة الضابطة ،وذلك لطبيعة الواجبات
التي قامت المعلمة بطلبها من الطلبة ،التي تلخصت في تصويرهم ألنفسهم بفيديو -ال يقل عن
دقيقتين -عند أداء الواجب العملي ،وتحضيرهم لتلك الواجبات وارسالها عبر البريد اإللكتروني،
لبريد المعلمة ،وكتعزيز لهم قامت المعلمة بعرض الفيديو على الصفحة اإللكترونية للمدرسة ،مما
زاد فرص التنافس عند الطلبة للحصول على درجات أعلى.
وبعد مراجعة نتائج الدراسة مع دراسات أخرى ،وجد ان نتيجة هذه الدراسة تتفق مع نتائج تلك
الدراسات ،التي أظهرت داللة إحصائية في التحليل اإلحصائي لصالح المجموعات التجريبية ،التي
استخدمت التعلم المدمج في عملية المعالجة ،كدراسة كل من (الشكعة)2016 ،
و(الريماوي )2014 ،و (قطوس.)2011 ،
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السؤال الثّاني:
ثانياً :مناقشة نتائج ّ
األساسي في مقرر العلوم
الرابع
الص ّ
هل يوجد أثر الستخدام التّعلّم المدمج في تحصيل طلبة ّ
ف ّ
ّ
االجتماعي؟
لمتغير ال ّنوع
في مدارس محافظة العصمة عمان ،تبعاً
ّ
ّ
جاءت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيا يعزى للنوع االجتماعي لصالح اإلناث ،حيث
بلغت قيمة (ف( ( )10.381بمستوى داللة ( ،)0.002وهذه القيمة دالة عند مستوى الداللة
( ،)0.05=αحيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ألداء اإلناث ( )13.33وهو أعلى مقارنة بأداء
الطلبة الذكور الذي بلغ متوسطهم الحسابي (.)10.90
ان االختًلف بين درجات اإلناث والذكور -على حد علم الباحثة –ال يرتبط بكون الطالب
ذكر أو أنثى وانما يعزى ذلك لعدة أمور ،انما هي رغبة نابعة من الطلبة للتعلم ،إال ان الذكور أكثر
ًا
ميوًال للحركة من الطالبات  -كما الحظت الباحثة  -وبالتالي كان تركيزهم أقل من اإلناث ،وكذلك
مدى التشويق والمتعة التي يحصل عليها الطلبة أثناء التعلم ،واالستراتيجيات المتنوعة في التعلم،
والمحيط البيئي الذي يؤثر عليه وعلى ميوله واتجاهاته في عدة مجاالت وليس فقط في التحصيل،
وكان الفرق في النتائج يعزى لطريقة التعلم في المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة،
لصالح اإلناث في المجموعة التجريبية ومن الدراسات التي تتفق نتيجتها مع الدراسة الحالية دراسة
كل من (القاضي )2011 ،و(صالح )2015 ،و(مساعدة.)2018 ،
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التّوصيات
 استخدام التعلم المدمج في تعلم مقرر العلوم لصف الرابع األساسي وفي مختلف الصفوف
والمواد األخرى.
 تشجيع المعلمين الستخدام التعلم المدمج ،بتوفير اإلمكانات الًلزمة وتوفير البيئة المناسبة
للتعلم المدمج.
 ضرورة وجود خانة للتعلم المدمج ،ضمن جدول التحضير اليومي للدروس في دفاتر التحضير
الخاصة بالمعلمين.
 عقد دورات تدريبية في كيفية استخدام التعلم المدمج للمعلمين واإلداريين.
 إجراء دراسات أخرى تبحث في التعلم المدمج وعًلقته مع العلوم األخرى.
 ضرورة تشجيع المعلمين وتحفيز الطلبة على استخدام الطُّرق التكنولوجية الحديثة.
 توجيه المعلمين بضرورة التنوع باألنشطة واالستراتيجيات من خًلل تطبيق التعلم المدمج.
 االهتمام بالطلبة الذكور من خًلل إضافة ألعاب الكترونية في التعلم المدمج تساعد على شد
انتباههم.
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المصادر المراجع
 1.6المراجع بالّلغة العربية.

 2.6المراجع بالّلغة اإلنجليزية.
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المراجع العربية
أبو بكر ،إياد فائز وعوض ،حسني أحمد (" ،)2012أثر استخدام نمط التعليم المدمج في تحصيل
فسية،13 ،
ربوية وال ّن ّ
الدارسين في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين" ،مجلّة العلوم التّ ّ
(.423-395 ،)2

أبو درب ،عًلم علي وعطية ،مختار عبد الخالق والمظفر ،فؤاد أحمد(" .)2017أثر استخدام التعلم
المدمج في تدريس مقرر (بناء المناهج وتطويرها) في تنمية التحصيل المعرفي والوعي
بمشكًلت المناهج التعليمية لدى طًلب المعلمين بالمملكة العربية السعودية" ،المجلة

التربوية.187،)123(31،
قليدي
أبو موسى ،مفيد والصوص ،سمير( .)2014التّعلّم المدمج (المتمازج) بين التّعليم التّ ّ
والتّعليم اإللكتروني ،عمان :دار األكاديميون للنشر والتوزيع.
أبوشحادة ،كفاية شوباش وأحمد ،أميمة محمد وعفيفي ،يسرى عفيفي والموجي ،أماني محمد
(" ،)2017فاعلية برنامج مقترح في العلوم قائم على التعلم المدمج في تنمية التفكير
االستقصائي واالتجاه نحو المادة لدى تًلميذ المرحلة األساسية العليا في فلسطين" ،مجلة

الدراسات العربية والتربوية وعلم النفس.79،)81( 9 ،
أحمد ،ياسر سعد محمود( .)2016مقدمة في تقنيات التعليم ومبادئ التّعلّم اإللكتروني ،الدمام:
مكتبة المتنبي.
إسماعيل ،الغريب زاهر( .)2009التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة ،القاهرة:
عالم الكتب.
أنصبو ،عبير محمد ("،)2018أثر التعليم المدمج في تحصيل طالبات الصف العاشر في مادة
العلوم الحياتية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن ودافعيتهم نحو تعلمها" ،المجلة

الدولية لتطوير التفوق ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،اليمن125-123،)17( ،9،
البدو ،أمل محمد عبداهلل (" ،)2017فعالية استخدام نموذج التعلم المدمج في تنمية التحصيل

التميز-171،)2( ،4،
الدراسي لدى طلبة الجامعات المفتوحة" ،المجلة
ّ
العربية للجودة و ّ
.172
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بني حمد ،علي أحمد (" ،)2011أثر أسلوب التعلم المتمازج في تحصيل طلبة الصف الثالث
األساسي في اللغة العربية ودافعيتهم لتعلم اللغة العربية" ،مجلة دراسات العلوم التربوية،38،

(.176،)1
الجبوري ،نورس كريم (" ،)2017أثر استخدام التعليم المزيج في تحصيل طالبات الصف الثاني

األساسية-1106،)35( ،9،
المتوسط ودافعيتهن نحو مادة علم األحياء" ،مجلة كلية التربية
ّ
.1107

الحازمي ،عصام عبد المعين(" ،)2018أثر استخدام التعليم المدمج على تحصيل طًلب الصف
الثالث المتوسط في الرياضيات ودافعيتهم نحو تعلمها بالمدينة المنورة" دار المنظومة"،13،

(.233-193،)97
حجازي ،جولتان حسن ومهدي ،حسن ربحي ( "،)2016فاعلية استراتيجية التعلم النشط القائم على
التشارك عبر الويب على تحسين الكفاءة االجتماعية والدافعية للتعلم لدى طلبة كلية التربية

بجامعة األقصى" ،مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم التربوية).66-31،)1( ،

الحسن ،عصام إدريس كمتور(" ،)2013فاعلية استعمال التعلم المدمج على التحصيل الدراسي في
مقرر األحياء لدى طًلب الصف الثاني بمدارس الثانوية الخاصة بمحلية أم درمان
واتجاهاتهم نحوه" ،مجلة البحوث التربوية والنفسية.58،)36( ،6،

الحسيني ،صادق والكرعاوي ،إسماعيل وعبدالكريم ،إسراء ( .)2017المنهج وتكنولوجيا التعليم،
عمان :دار دجلة.
ظرية والتطبيق ،عمان :دار المسيرة.
الحيلة ،توفيق مرعي ( .)2011تكنولوجيا التعليم بين ال ّن ّ
ظرية والتاريخية لتكنولوجيا التّعلّم اإللكتروني ،القاهرة:
خميس ،محمد عطية( .)2011األصول ال ّن ّ
دار السحاب للطباعة والنشر.
داود ،أحمد والعدوان ،زيد( .)2016استراتيجيات التّدريس الحديثة ،عمان :مركز ديونو للنشر
والتوزيع.
الداوود ،شيخة عثمان ( ،)2014دور تقنية التعليم في التّعلّم المدمج( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
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الدوسري ،نوف عرار والجزار ،عبد اللطيف الصفي والعجب ،محمد العجب (" ،)2017أثر التعلم
المدمج على تنمية اإلتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية

السعودية " ،مجلة الدراسات العربية والتربية وعلم النفس.349،)87( ،7،
الراضي ،أحمد علي ( .)2010التعليم اإللكتروني ،عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
الرواضية ،صالح محمد والعمري ،عمر حسين وبني دومي ،حسن علي ( .)2014التّكنولوجيا
وتصميم التّدريس ،عمان :زمزم.
الريماوي ،فراس ثروت( ،)2014أثر استخدام التّعلّم المدمج في تدريس اللغة اإلنجليزية على

عمان.
ف السادس
الص ّ
التّحصيل المباشر والمؤجل لدى طالب ّ
األساسي في محافظة ّ
ّ
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،مأدبا .األردن.

زامل ،مجدي علي ( ،)2011اتجاهات طالبات كلية العلوم التربوية (اال نروا) نحو التّعلّم
المدمج بعد دراستهن المساقات الجامعية المدمجة( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة

القدس المفتوحة ،رام اهلل ،فلسطين.
السيد ،السيد عبد المتولي وعبد العاطي ،حسن الباتع محمد (".)2008أثر استخدام كل من التعلم
اإللكتروني والتعلم المدمج في تنمية مهارات التصميم وانتاج مواقع الويب التعليمية لدى طلبة

المؤتمر العلمي الثالث للجمعية
الدبلوم المهنية واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا التعلم اإللكتروني"،
ّ
المؤتمرات ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
العربية لتكنولوجيا التربية مركز
ّ
الشبول ،ربحي عليان ( .)2014التعليم اإللكتروني ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
الشكعة ،هناء مصطفى فارس ( ،)2016أثر استراتيجيتي التّعلّم المدمج والتّعلّم المعكوس في
ف السابع في مادة العلوم ومقدار احتفاظهم بالتّعلّم( .رسالة ماجستير
الص ّ
تحصيل طلبة ّ
غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،مأدبا ،األردن.

الشهوان ،عروبة محمد حامد ( ،)2014أثر التّعلّم المدمج في التّحصيل المباشر والتفكير التأملي
ف األول ثانوي في مادة نظم المعلومات اإلدارية( .رسالة ماجستير غير
الص ّ
لطالبات ّ
منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،مأدبا ،األردن.
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صالح ،مصطفى جودت ( ".)2015بيئات التعلم المدمج " ،بوابة تكنولوجيا التعليم ،جامعة الملك
سعود( ،تم الرجوع اليه من شبكة اإلنترنت بتاريخ  ،)2018/11/26المتاحة على
https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14433
صالح ،يوسف عطا اهلل ( ،)2015أثر استخدام استراتيجية التعليم المتمازج في تحصيل طلبة

األساسي في مادة التربية اإلسالمية باألردن( .رسالة ماجستير غير
ف العاشر
الص ّ
ّ
ّ
منشورة) ،جامعة ال البيت ،المفرق ،األردن.

الطيطي ،خضر مصباح ( .)2008التعليم اإللكتروني ،عمان :دار الحامد.
العازمي ،الفي والعنزي ،مرزوق ( .)2018التعليم المدمج ،الكويت :دار المسيرة الكويت.
العربي ،أسامة زكي(" ،)2014أثر استخدام التعلم المدمج في تحسين االستيعاب االستماعي لدى
متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها واتجاهاتهم نحوه" ،المجلة الفلسطينية للتعليم

المفتوح.63،)8(4،
عطار ،عبداهلل إسحاق وكنسارة ،إحسان محمد ( .)2011الجودة الشاملة في التعليم اإللكتروني،
مكة المكرمة :مؤسسة بهادر لإلعًلم المتطور.
العملية التّدريسية .ط ،6عمان:
عًلم ،صًلح الدين محمود( .)2019القياس والتقويم التربوي في
ّ
دار المسيرة
الغامدي ،خديجة (" ،)2007التعليم المؤلف" ،مجلة علوم إنسانية ،العدد  ،35السنة الخامسة ،تم
استخراجه بتاريخ  2018/10/31من الموقع اإللكتروني www.ulum.nl/c108.html
فاعلية التعليم المدمج في إكساب مهارات وحدة برنامج العروض
الغامدي ،خديجة علي (،)2010
ّ
ف الثاني الثانوي بمدينة الرياض( ،رسالة
الص ّ
 power pointالتقديمية لطالبات ّ
ماجستير غير منشورة) ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،الرياض

الفقي ،عبد الًله إبراهيم ( .)2011التّعلّم المدمج والتصميم التعليمي والوسائط المتعددة والتفكر
االبتكاري ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
القاضي ،هيثم ممدوح (" ،)2011أثر تدريس اللغة العربية باستخدام استراتيجية التعلم المتمازج في
تنمية مهارات التواصل اللفظي لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن" ،األكاديمية

االجتماعية واإلنسانية.14-3،)7(11 ،
للدراسات
ّ
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الرابع
فاعلية استخدام التعليم
قطوس ،رشا محمد (،)2010
الص ّ
ّ
المتمازج في تحصيل طالبات ّ
ف ّ
ّ
األساسي في مادة اللغة العربية في األردن( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة
ّ
الهاشمية ،الزرقاء .األردن.

الكيًلني ،تيسير( .)2011استراتيجيات التعليم المدمج ،عمان :مكتبة لبنان.
نموذجا" ،مجلة
مخلوف ،شادية (" ،)2010معايير الجودة في التعلم المدمج جامعة القدس المفتوحة
ً
االجتماعية.35،)20( ،
جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلنسانية و
ّ
مساعده ،رافع (" ،)2018أثر استخدام استراتيجيات التعلم المتمازج في تحصيل طلبة الصف الثامن
األساسي لمادة العلوم واتجاهاتهم نحوها في مديرية تربية لواء قصبة إربد" ،مجلة جامعة
الخليل للبحوث.194-176،)1(13،
مصطفى ،هالة ياسر زهدي ( ،)2011أثر استخدام التّعلّم المدمج في تحصيل طالبات االقتصاد
ف األول الثانوي واتجاهاتهن نحوه( .رسالة ماجستير غير
للص ّ
المنزلي (تخصص التجميل) ّ
منشورة) .جامعة الشرق األوسط ،مأدبا ،األردن.

فاعلية استراتيجية التعليم المتمازج في اكتساب المفاهيم
المطيري ،بدر غازي (ّ ،)2015دراسة
ّ
ف التاسع في دولة الكويت( .رسالة ماجستير غير
الص ّ
النحوية واالحتفاظ بها لدى طالب ّ
منشورة) .جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

مهدي ،حسن ربحي ( .)2018التّعلّم اإللكتروني نحو عالم رقمي ،عمان :دار الموهبة.
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جدول المواصفات لمستويات المعرفة لالختبار التّحصيل ّي لمادة العلوم
إعداد جدول المواصفات
األساسي
الرابع
للص ّ
لالختبار التّحصيلي لمادة العلوم ّ
ف ّ
ّ
ألهداف

مستويات األهداف حسب نموذج هرم بلوم

الوزن النسبي
للموضوع

تذكر

فهم

تحليل

تطبيق

الكهرباء الساكنة

1

1

ــــــــ

ــــــــ

%18.75

التيار الكهربائي والدارة الكهربائية

3

1

1

1

% 18.75

اد العازلة
اد الموصلة والمو ّ
المو ّ

1

3

ــــــ

ــــــ

% 18.75

االستخدام األمن للكهرباء

1

ــــــ

1

ــــــ

% 18.75

أسئلة الفصل

1

ــــــ

ــــــ

ــــــ

% 25

المجموع

% 46.7

% 33.3

% 13.3

% 6.7

%100

الموضوع
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متعدد)
نوع األسئلة :موضوعي (االختيار من ّ

عدد األسئلة :خمسة عشر

المعرفي
تصنيف أسئلة االختبار حسب مستويات هرم بلوم للمجال
ّ
السؤال
رقم ّ

السؤال األ ّول ()1
ّ
السؤال الثّاني ()2
ّ
السؤال الثّالث ()3
ّ

الرابع ()4
ّ
السؤال ّ
السؤال الخامس()5
ّ
السادس()6
السؤال ّ
ّ
السابع ()7
السؤال ّ
ّ
السؤال الثّامن ()8
ّ
السؤال التّاسع ()9
ّ

السؤال العاشر()10
ّ
السؤال الحادي عشر ()11
ّ
السؤال الثّاني عشر ()12
ّ
السؤال الثّالث عشر()13
ّ

الرابع عشر()14
ّ
السؤال ّ
السؤال الخامس عشر()15
ّ

المستوى المعرفي الذي يقيسه
تذ ّكر
فهم

تطبيق
تذ ّكر
فهم
فهم
تذ ّكر
فهم

تحليل
تذ ّكر
تذ ّكر

تحليل
تذ ّكر
فهم

تذ ّكر
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نموذج اإلجابة الصحيحة
السؤال
رقم ّ

أ

ب

األول ()1
الثّاني ()2

ج

د

√
√

الثّالث ()3

√

الرابع ()4
ّ

√

الخامس ()5

√

السادس ()6
ّ

√

السابع ()7
ّ

√

الثّامن ()8

√

التّاسع ()9

√

العاشر ()10

√

الحادي عشر ()11
الثّاني عشر ()12

√
√

الثّالث عشر ()13
الرابع عشر()14
ّ
الخامس عشر ()15

√
√
√
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الدراسة
قائمة بأسماء السادة ال
محكمين ألداة ّ
ّ
الرقم

المح ّكم

التّخصص

الجامعة

تكنولوجيا التعليم

الجامعة األردنية
جامعة البتراء

1

د .مهند أنور الشبول

2

د .سميح مقدادي

لغة عربية

3

أ .د أحمد الخطيب

لغة عربية

جامعة البتراء

4

أ .د منصور وريكات

تكنولوجيا التعليم

الجامعة األردنية

5

أ .د عبد المهدي الجراح

تكنولوجيا التعليم

الجامعة األردنية

6

د .فراس العياصرة

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق األوسط

7

د .أمجد درادكة

إدارة وقيادة تربوية

جامعة الشرق األوسط

8

د .فادي عودة

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق األوسط

9

شروق الشخشير

منسقة ومعلمة للمواد العلمية

مدارس العقيق العالمية

10

عبد الرحمن جاجة

معلم للعلوم

مدارس العقيق العالمية

65

التربية والتّعليم
مهمة من وزارة
ّ
كتاب تسهيل ّ

66

كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط

67

كتاب عدم ممانعة

68

تحليل محتوى للمادة التعليمية

69

التحضير األسبوعي للوحدة التعليمية (الكهرباء)وفق التعلم المدمج

70

71

72

73

استبانة التحكيم لالختبار بصورته األ ّو ّلية

74

75

76

األو ّلية
االختبار بصورته ّ

77

78

79

80

هائية
نموذج استبانة تحكيم االختبار بصورته ال ّن ّ

81

82

83

هائية
االختبار بصورته ال ّن ّ

84

85

86

87

عرض لبعض المادة المحوسبة

88

89

90

91

92

93

