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 شكر وتقدير

 أو سامًعا فالعلم ثوب فخارًما        اس أو متعل  كن عالًما في الن  

في  اسببً  اني لمن كانمتنم شكري واابعة من القلب، أقد  ت الن  الكلما وبأشد  بأصدق المشاعر 

م لكم أسمى س، أقد  أرار وعدم اليتم  سرة واالزني على المثاب، من حف  الر سالة واستكمالها رارتم  اس

 له باإلشراف علىلتفض  اف؛ اح العس  الفاضل حمزة عبد الفت   الد كتورقدير ألستاذي كر والت  ي الش  انمع

رشاد ومعرفة تكل  له ما قد   الد راسة، شاكرة  .جاز هذه الد راسة المتواضعةإنلت بمه لي من نصح وا 

 ك في إعطائك العلم أفضل  إنفكنت في إعطائك المال فاضًًل         إذا

أساتذتنا الكرام  وأخص  بالذ كر ،هذا البحث جازنمن مد  يد العون إل كر الجزيل لكل  قدم الش  كما أ

 "في التعليم االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و "الذين أشرفوا على تكوين دفعة 

مة في قراءة لما بذلوه من جهود قي   ،أعضاء لجنة المناقشة كر لكل  م بالش  أتقد   انكما ال يفوتني 

  .لهم بقبول رسالتي المتواضعةوعلى تفض   ،نةع  تمم

ة، على ي  الت دريسبرئيسها وأعضاء الهيئة  متمثلة ،األوسط رقوفي الختام أشكر جامعتي الش  

 جزى اهلل الجميع خير الجزاء. ائم، وما زرعوه في نفوسنا من حبٍّ للعلم والعطاء،عطائهم الد  

 الباحثة                                                                   
 اويسحر محمود محمد الحجّ 

 

  



 ه
 

 اإلهداء

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 (سيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنونف ا) وقل اعملو 

 (105صدق اهلل العظيم                            التوبة)

ما حين، رب   وي إليه في كل  ذي آال   ل  الظ   إلىتي ال تذبل، شجرتي ال   إلىافي، بع الص  ذاك الن   إلى

 إلىبالكلمات  عنه   ري لك ال يعب  وحب   ،بر   قلبك أكبر من أي   ان ، لكني أ ومنام البر  تم  ك لم أبر  

 حبيبي...عمي الغالي.
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 مقّررفي  األساسيّ  الرّابع الّصفّ المدمج في تحصيل طلبة  الّتعّلمأثر استخدام 
 انعمّ العلوم في مدارس محافظة العاصمة 

 إعداد 
 اويسحر محمود محمد الحجّ 

 إشراف 
 افاح العسّ حمزة عبد الفتّ  الّدكتور

 صالملخّ 

رفي  األساسي   الر ابع الص ف  المدمج في تحصيل طلبة  الت عل مأثر معرفة  إلىفت الد راسة هد  مقر 

استخدام المنهج شبه  تم  ، ولتحقيق أهداف الد راسة انعم  العلوم في مدارس محافظة العاصمة 

عداد المادة  التأك د تم  تحصيلي،  اختبار، وقامت الباحثة ببناء الت جريبي   من صدقه وثباته، وا 

ين محكمي نبعرضه على  للط لبةمن مناسبته  التأك د تم  ، حيث الكتروني ا  ط ب قتفي المجال، و  مختص 

نة ع ينةالد راسة على  من  قصدي ةال بالط ريقةالد راسة  ع ينة( طالًبا وطالبة، وأ ختيرت 120من) مكو 

على مجموعتين،  توزيعهم تم  حيث ، العالمي ةفي مدارس العقيق  األساسي   الر ابع الص ف  طلبة 

نة تجريبي ةمجموعة  المدمج، ومجموعة ضابطة  الت عل مدُّرسوا باستخدام  ،( طالًبا وطالبة60من ) مكو 

نة الد راسة على وحدة  ط ب قت، حيث االعتيادي ةدُّرسوا باستخدام الطريقة  ،( طالًبا وطالبة60من ) مكو 

ر)الكهرباء( في   للعام ،يان، في الفصل الد راسي الثاألساسي   الر ابع للص ف  العلوم،  مقر 

 إحصائي ةلة بوجود فروق ذات داللة ث  تمم، الن تائج عدد من إلىلت الد راسة (، وتوص  2018/2019)

المدمج،  الت عل مة الذين دُّرسوا باستخدام الت جريبي  المجموعة  لصالح ، تعزىالبعدي   الت حصيلفي 

اث ن، لصالح اإلاالجتماعي  وفًقا للنوع  الط لبةطات أداء بين متوس   إحصائي ةووجود فروق ذات داللة 

وأوصت ، الد راسي   الت حصيلالمدمج في  الت عل م فاعلي ةعلى  مما يدل   ،ةالت جريبي  في المجموعة 

ًلزمة، والبيئة ات ال  انبتوفير اإلمك ،المدمج الت عل مستخدام ين الالمعل م ضرورة تشجيع إلىالد راسة 
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 مقرر العلوم للصف الرابع األساسي وفي مالمدمج في تعل   الت عل م ستخداملتعلم المدمج، واالمناسبة ل

فمختلف   األ خرى. وفالص 
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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 Al-

Aqeeq 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.  

  



1 
 

 الفصل األول
 تهاخلفية الّدراسة وأهميّ 

 

 مةالمقدّ  1.1

 مشكلة الّدراسة 1.2

 الّدراسةهدف  1.3

 أسئلة الّدراسة 1.4

 دتهاحدود الّدراسة ومحدّ  1.5

 مصطلحات الّدراسة 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 ولالفصل األ 
 تهاهميّ وأ ّدراسةة الخلفيّ 

 مةالمقدّ 

 الت كنولوجيافي مجال العلم و  اسريعً ا مً تقدُّ ا و تكنولوجي  خيرة تطو ًرا العقود األ نشهد في ظل  

، وما تقدمه من تسهيًلت وفوائد عنها وعن مزاياهاخلي عب الت  صبح من الص  أالتي ، و ترنتنواال

وله  ،ة القطاعاتفي كاف   اساسي  أ اطلبً م   الت طورصبح هذا أف ،سواء على حد   المعل مم و والمتعل   انسنلإل

باتها دت عناصرها ومتطل  التي تعد  ، الت عليمي ة العملي ةوتطوير  مالت عليز في قطاع وممي   ثر كبيرأ

تقل من دور انبحيث  ،ارً مطو   المعل مدور صبح أم و قد  يدة مع هذا الت  فوردت مفاهيم جد ،ومفاهيمها

يقتصر لم  الت طور وهذا ،الب دور الباحث والمشاركرتكز على الطيو  ،شرافوجيه واإلالت   إلىلقين الت  

صبح على أالي ت  الوب ،واالستراتيجياتات قني  دوات والت  ى األساليب واألما تعد  ان ،البوالط   المعل م على

 المدمج الت عل ماستخدام وأصبح  ،الت عليمي ة العملي ةفي  الت طورالمسؤولين وأصحاب القرار البحث عن 

 .ما هو جديد ومبتكر لهذا العصر لمام بكل  م اإلوالبد للمعل   ،ة لمواكبة العصرضرورة ملح  

، المشاكل وجدت لحل   ،انسنفهي قديمة قدم اإل يء الجديد،بالش   ليست الت كنولوجيا انكما 

واليوم  ،رخو تستخدم بتحريك الص   الت كنولوجيات انفقد ك ،رة في ذلك الوقتدوات المتوف  ستخدام األبا

ذا ك ،يةانسناإللبداية الثقافة  وهي دليل رئيسي   ،فكاررك بها المعلومات واأللنح   باعة ت الط  انوا 

ة قمي  ورة الر  الحاسوب والث   انف ،عاتتم  بين المج والعلمي   قافي  والث   تاج الفكري  ساعدت على نشر الن  

 (.2016، ة )أحمدالكرة األرضي   انبأشكال متنوعة بين أرك يواصل المعلوماترت الت  كنولوجية يس  والت  

 تقتصر علىبوسائل وأساليب لم  ،متسارعةة سم العصر الذي نعيش فيه ثورة تكنولوجي  يت  

، ولذلك وى قدراته ومهارتهال في زيادة معلوماته ومعارفه ورفع مستفع  ما لها دور ان ،انسنخدمة اإل
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وزيادة عدد  ،وتسارعهازدياد المعرفة ، نظرا العليم في الوطن العربي  ام بتكنولوجيا الت  متهزاد اال

في  الت كنولوجياور الذي تلعبه وهذا الد   ،قصى ما يمكنأ إلىوديمومته  الت عل ممين وتسهيل متعل  ال

 .(2011، ومرعي )الحيلة الت عل مة تطوير عملي  

استخدام مستحدثات  :عليم هيالت   تكنولوجيا ان( 2014وبني دومي ) ة والعمري  واضي  يشير الر  

دة منها في إدارة تلك المؤسسات على الإلف ،الت عليمي ةالتقنية المعاصرة وتطبيقاتها في المؤسسات 

 ،الت عل م انة في ميدكنولوجي  عن استخدام األجهزة والمستحدثات الت  تعبر  هاانوبذلك ف ،النحو المطلوب

هناك فرقًا واضحًا بين  انضح ، ويت  الت دريسة أو شؤون الشؤون اإلداري  ق هنا كنواتج في طب  وهي ت  

 .عليمعليم جزء من تكنولوجيا الت  لت  في ا الت كنولوجيا، فعليمفي الت   الت كنولوجياعليم و الت  تكنولوجيا 

عكست على مختلف القطاعات انوالمعلومات  الت كنولوجياحديات الهائلة في مجال الت   انإال 

بشكل خاص،  عليمي  الت   و   ربوي  ظام الت  وعلى الن   ،بشكل عامة ياسي  ة والس  االجتماعي  و  ةقتصادي  اال

بمختلف عناصرها،  الت عليمي ة العملي ةات في رات والمستجد  غي  والتي أسهمت في إحداث العديد من الت  

لة في الحاسوب ث  تمات والمقني  ، بتوظيف الت  الت عل معليم و الت   ي  ت  يالفع الة تجاه عمل ستراتيجياتوإليجاد اال

مككل الذي يقر  واستثمارها بالش   ،الت عليمي ةترنت في البيئة نواإل ية الحصول عليها انب بين المعلومة وا 

 (.2011، ل)زام ممكنين انبأي وقت ومك

مجاالت التي ال عليم، فهو يعتبر من أهم  تكنولوجيا الت  من ا ال يتجز أ جزءً  اإللكتروني الت عل م د  يع  

ات غيرات التي حدثت في نظري  والت   االتصاالتستحدثات تكنولوجيا المعلومات و رت بمتوافقت وتأث  

ترنت نظمة اإلانطورات المتسارعة في تبعًا للت  ر تم  المسطوير ة البحث والت  لت بأولوي  ث  تم، والتي الت عل م

في  ام به كمجال رئيسي  تمهواال اإللكتروني   الت عل مويختلف تعريفه لطبيعة توظيف  د عليها،تم  التي تع

 (.2018، )مهدي الت عل مإحداث 
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 تعليمي   ونظام تكنولوجي   ،تطبيقي   ه علم نظري  انب اإللكتروني   الت عل م( 2011م خميس )قد  كما 

 يمر   ،ة جديدةات تربوي  ونظري   م مقصودة ومحكومة، تبنى على أساس فكر فلسفي  ة تعل  وعملي   ،شامل

دة ة متعد  لكتروني  ، من خًلل تفاعله مع مصادر تعلم إطة وممنهجة مسبقاً م بخبرات مخط  فيها المتعل  

م مة في بيئات تعلُّ ة منظ  تعليمي   رة ومتتابعة، تتبع إجراءات وأحداثتم  ة مسعة، بطريقة نظامي  ومتنو  

 وقت وأي   هل حدوثه في أي  وتس   الت عل مبكات، تدعم ة مرنة، قائمة على جهاز الحاسوب والش  لكتروني  إ

 .انمك

لوسائل لتوفير رق واأفضل الطُّ  عن رارتم  سن يبحثون باالت ربوي ي نأ( ب2010) ذكر الراضيي

هو  اإللكتروني   الت عل مو  ،راء والخبراتثهم على تبادل اآلوح   الط لبةام تمهلجذب ا فاعلي ةة تبيئة تعليمي  

من و  ،المتعددةمن حاسب وشبكات ووسائطه  ،تصال الحديثةات االلي  ستخدام آعليم باللت   طريقة

عن بعد أو  انسواء ك ،ترنتناإل باتالكترونية وبو ات بحث ومكتبات إلي  وآ سوماتصوت وصورة ور 

م بأقصر وقت واعها في إيصال المعلومة للمتعل  أنة بجميع قني  ستخدام الت  فهو ا ،راسي  في الفصل الد  

 فائدة.جهد وأكبر  وأقل  

 الت عل مات تقني   في نمو   ئيسي  بب الر  الس   كان ة المعلوماتريع في تقني  الس   الت طور ان إال  

وتحسين نشاطاتهم  الت عل مة لتحسين جودة دت مختلف المؤسسات بالفرص القوي  والتي زو   ،اإللكتروني  

هائلة  على الكمبيوتر قد جلبت معها فرًصاة المبني   االتصاالتالكبير في  مو  الن   انكما  ،ةجاري  الت  

كبيرة في  استراتيجية إلى اإللكتروني   الت عل م تطبيق سواء، ويحتاج ات والمستخدمين على حد  ركللش  

دا  ،خطيطص يقوم بالت  قسم متخص   إلى وأيًضا ،المؤسسةرة التغيير في معامًلت إدارة المشاريع وا 

 الت عل مموضوع  ان إلى ة، باإلضافةإدارة المخاطر والقضايا األمني   في عملية اإلستراتيجياتووضع 

قنوات ال كواحد من أهم   ، وظهرأوائل الجامعات في العالمظر للعديد من أصبح يلفت الن   اإللكتروني  



5 
 

لمختلف العلوم، ولتقديم الكثير من مهارات الت دريب  العلمي ةوالمساقات  المواد  المستخدمة في توزيع 

  (.2008، لمختلف الت طبيقات  )الطيطي

 اإللكتروني ةد على الوسائط تم  التي تعالت عليمي ة أحد الوسائل  هو اإللكتروني   الت عل م انبما و 

، وفي الوقت المناسب فهو شكل من أشكال الد راسي ةللذين ينتشرون خارج القاعات  إلتاحة المعرفة

ستخدام لًل شكل رقمي   إلىا لوجه( )وجهً  قليدي  الت   الت عل مة تحويل بعد، ويقصد به عملي  عن  الت عل م

وتقنيات  اإللكتروني ة االتصاالتد على تقني ات تم  التي تع الت عليمي ةوهو أحد الوسائل  عن بعد،

المتزامن  الت عل م :انوهو نوع، د راسةلذين ينتشرون خارج قاعات الالمعرفة ل اتية إلتاحةالخدمة الذ  

 (.2014، الشبول)متزامن الغير  الت عل مو 

المنهج التقليدي السائد كان  ان (2017)وعبد الكريم  اوي  الكرعو  الحسيني  يرى كل من كما 

من  م بأكبر قدرهو تزويد المتعل   سمىاأل والذي أساسه ،السائد هجالمن هو اإللكتروني   الت عل م قبل

بهدف  ،ًلميذت  لمدرسة على إكسابها لفهو مجموعة من الحقائق والمفاهيم التي تعمل ال، المعلومات

ت هذه انستفادة منها، وقد كواال خرينراتهم عن طريق اإللمام بخبرات اآلوتنمية قد ،إعدادهم للحياة

 ،ةولغوي   ،ةورياضي   ،ةن معلومات )علمي  وهي تتضم   ،بها المختلفةانثل المعرفة بجو تم  المعلومات 

رصبحت كلمة منهج مرادفة لكلمة ة ....(، وهنا أوجغرافي   له  اإللكتروني  لتعلم ا ان إال ،دراسي   مقر 

 المدمج. الت عل م هستراتيجياتإومن  استراتيجيات،عد ة 

حساس المؤسسين من واقع إ رعايته في الوطن العربي  المدمج و  الت عل متأتي فكرة تأسيس حيث 

قبات ومحاولة منهم إليجاد الحلول المناسبة لمواجهة الع ،عاتهمتمأمام مج ةاالجتماعي   بمسؤوليتهم

 رمن تأخ   ع العربي  تمجلمليه اما وصل إ إلى، نظرًا عهمتمبناء مجفي وجه أ حجر عثرةالتي وقفت 

 ،قافي  رتقاء فكرهم الث  وا   العلمي   الت طورمة مبلغها في تقد  عوب المفي حين بلغت الش  كب، عن الر  
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 ع مثقف وواعٍ تم  بهدف التعاون من الجميع لبناء مج ،تطوير الذاتنحو  يأخذوا المواطن العربي  ل

 (.2018، ع )العازمي والعنزيتم  ومدرك لدوره في المج

 الت عل مالذي يجمع بين بيئات  الت عل مالمدمج هو  الت عل م ان( 2016) ومهدي ويرى حجازي

ة المختلفة، شطة الحاسوبي  نلوجه مع طرق لًل الت قليدي ة وجًها الت عل مباختًلفها، فهو يجمع بين طرق 

 ال.ق  الن   الت عل معبر الويب و  الت عل ممثل نظم إدارة المحتوى و 

إدخال  تركز علىت انوك ،اإللكتروني   لت عل مل مرحلة األولىعند نهاية التسعينات بدأت ال

ستخدام ا ة عن طريقفتراضي  فصول ا إلى الت قليدي ةوتحويل الفصول  الت عليمي ة العملي ةفي  الت كنولوجيا

ره ال يغني رغم تطو   كنولوجي  الت   الت طور ان إال   ة وتكنولوجيا المعلومات،ة أو الدولي  بكات المحلي  الش  

فهذا  ،اإللكتروني  م للتعل   كتطور طبيعي   المدمج الت عل موهنا ظهر  ،الت علمفي  االعتيادي ةرق عن الط  

          بل هو مزيج من االثنين معاً  ،التقليدي الت عل موال  اإللكتروني   الت عل مالنوع ال يلغي 

 (.2007، )الغامدي

م المدمج عل  ت  لجامعة القدس المفتوحة ل تبن يالمدمج، ك الت عل مت بعض الجامعات كما تبن  

ريعة في رات الس  ، بسبب التغي  ع الفلسطيني  تم  ة لها في المجخطوة ريادي   تعدُّ  ، والتيل نحوهحو  والت  

تجاهات والمعارف والمهارات ة لًلرات جذري  ، حيث أضافت تغي  االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و 

 ق العمل نحو األساليبه يعم  نًما، الل تقد  حو  هذا الت   انفك ،اتالت طور المطلوبة، وأيًضا لمواكبة 

، الت عل مفي  الت كنولوجياة في مجال توظيف طبيقي  والممارسات الت   الت عل مة الحديثة في مجال ربوي  الت  

عليم تقال بنظام الت  نتوفر فرص لًل، و م حقيقة قادرة على تحقيق األهداف بكفاءة عاليةبيئة تعل   لتوفير

مك إلى، االعتيادية الت عليمي ةمن الممارسات   الت عل مة تنسجم مع فلسفة ة إبداعي  ي  يات تعليمانفرص وا 

 (.2010، )مخلوف المفتوح عن بعد الت عل مالمدمج و 
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 ّدراسةمشكلة ال

مجموعة من  الط لبةإكساب  إلىوالسعي  ،حديثة التي نشهدها اليومال الت عل م اتي  ستراتيجإ ان

صين في المجال ، أصبح على المتخص  على الذات ادتمعاالوالقدرة على ، المفاهيم والمهارات

أفضل المخرجات في  إلىساليب والوسائل للوصول جح األانالبحث عن  في ةساهمالم ربوي  الت  

ساليب مج ما بين األالعام في مهارات الد  عف والض   ،ساليبع األوجود نقص في تنو   ان إال ،الت عل م

ين على الطريقة المعل م اد بعضتمع، وامةفع الة ومنظ   بطريقة الت كنولوجياوتوظيف  الت قليدي ة

كما الحظت  ،ضعر عليم كوسائل في الت   الت كنولوجيام قتصار استخداوا ،الت دريسفي  االعتيادي ة

في المدارس الخاصة لمدة خمس سنوات،  الباحثة ذلك من الواقع المحيط بها كونها تعمل كمعلمة

ت التي ة في عدد الدراساهنالك قل   انعلم الباحثة ب وعلى حد   إلى البحث في هذه المشكلة، امما دع

رة في األساسي  المرحلة في تحصيل طلبة  المدمج الت عل متناولت أثر استخدام  فمن هنا  ،العلوم مقر 

 الر ابع الص ف  طلبة المدمج في تحصيل  الت عل ماتيجية ستر أثر ا راسةدالحاجة لب جاءت مشكلة الدراسة

رفي  األساسي    .انعم  العلوم في مدارس محافظة العاصمة  مقر 

( 2018) الحازمي د راسةالمدمج  أثر التعلم د راسةابقة لس  الراسات د  الوصيات و ت  بعض ال منو 

، الت عليمي ة، وتطبيقه في جميع المراحل المدمج الت عل م تبن يين على المعل مالتي أوصت على تشجيع و 

 الجبوري د راسةذلك كو ، راسيالد   الت حصيلالمدمج في تنمية  الت عل م فاعلي ة د راسةحيث أثبتت هذه ال

ي انالث   للص ف  المزيج في تدريس مادة علم األحياء  الت عل ماد تم  التي نادت بضرورة اع (2017)

نحو مادة علم  الط الباتة ودافعي   الت حصيلفي رفع مستوى  إيجابي   له من أثر لما ،طالمتوس  

بنمط  اإللكتروني   الت عل مام بإدخال أ سلوب تمهباال، التي أوصت (2015المطيري ) راسةود األحياء،

التي أوصت بإجراء المزيد من  (،2015) صالح راسةدو  ،عليم العام االعتيادي  ازج في الت  تمالم الت عل م
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ين المعل موتشجيع  ،األ خرى الد راسي ةالمختلفة وللمواد  الد راسي ةازج للمراحل تمالم الت عل مراسات في الد  

التي نادت  ،(2017صبو )أن راسةدو  ،الت عليمي ة العملي ةازج في تمالم الت عل معلى استخدام استراتيجية 

التي أوصت  ،(2011) القاضي راسةدو  ة،م العلوم الحياتي  المدمج في تعل   الت عل ماستراتيجية  بتفعيل

مما قد يسهم في تنمية  ،لفظيواصل ال  الت   مهارات ازج في تنميةتم  الم الت عل مستراتيجية ستخدام ابا

تمازج في الم الت عل م أثر لقيام بدراسات مماثلة إلظهارث، والقراءة، واحد  اع، والت  تم  مهارات االس

 الت عليمي ةاأل خرى أو المراحل  العلمي ة المواد  ازج في تمالم الت عل م ستراتيجيةباستخدام ا الت دريسمواد   

المدمج أفضل من بيئة  الت عل مبيئة  ان وصتأ التي ،(Eryilmaz,2015)ريلمازأدراسة و  ،األخرى

 راسةدو  ،الت عل مسلوب المدمج في ع األ  تتب   إلىودعت  ،اإللكتروني   الت عل مومن بيئة  قليدي  الت   الت عل م

ازج في تحصيل تمالم الت عل مراسات حول وصت بإجراء المزيد من الد  أوالتي  ،(2010) قطوس

ة لغة العربي  ازج في تدريس ال  تمالم الت عل موتعميم استخدام  ،خرىاأل   الد راسي ةفي المباحث  الط لبة

وذلك  ،م المدمجعل  ة للت  حتي  التي نادت بتوفير البنية الت   ،(2014) ناالشهو  راسةدو  خرى،األ   المواد  و 

 الت عل مى نقل هذا المطلوبة التي تساعد عل االتصاالتبة وتوفير خطوط ة المدر  بإعداد الكوادر البشري  

التي  ،(Kagambe,kintu,&zhu، 2017) ووزو وكينت كاجمبي راسةدو  خر،آ إلى انمن مك

 .المدمج الت عل مالعام عن  الط لبةا ورض الت عل مالمدمج في بيئة  الت عل متباع ا إلىأوصت 

 ّدراسةهدف ال

 الر ابع الص ف  تحصيل طلبة  فيالمدمج  الت عل ممعرفة أثر استخدام  إلى د راسةهدفت هذه ال

رفي  األساسي    عم ان.محافظة العاصمة مدارس العلوم في  مقر 
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 ّدراسةة الأهميّ 

معرفة أثر ب حورتموالم ،ة الموضوع الذي تتناولههمي  تها من أأهمي   د راسةتكتسب هذه ال

رفي  األساسي   الر ابع الص ف  تحصيل طلبة  المدمج في الت عل ماستخدام  العلوم في محافظة  مقر 

 عم ان.العاصمة 

 يلي:فيما  د راسةة الثل أهمي  تم  تكما و 

   في دعم المكتبة األ ردنية خاصة والعربية مساهمةالو  توفير أدب نظري. 

  الحقة.خرين في دراسات ثراء الباحثين اآلا  و  الموجودة األدبيات إلىإضافة علمية جديدة 

 الت علم.المدمج في  مالت عل   فاعلي ةمدى ان بي 

 في معرفة وتطبيق  وأصحاب القرار بشكل خاص   بشكل عام  ن التر بوي ي د راسةقد تفيد هذه ال

 .استراتيجيات التعلم المدمج

 ن يوسيلة لتحسالمدمج ك الت عل مبها باستخدام  سترشادالتي يمكن اال الن تائجستفادة من يؤمل اال

 الت عل م.نتائج 

 ّدراسةأسئلة ال

 :يناليالت   ينالس ؤالي اإلجابة على ف د راسةص التتلخ  

 رتحصيل طلبة الص ف  الر ابع األساسي  في في  المدمج الت عل مأثر استخدام  ما  العلوم في مقر 

 ان؟عم  محافظة العاصمة مدارس 

 في مقرر العلوم  األساسي   الر ابع الص ف  تحصيل طلبة  المدمج في الت عل مد أثر الستخدام هل يوج

؟تبعًا لمتغير النوع  في مدارس محافظة العاصمة عمان،  االجتماعي 
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 الّدراسةات فرضيّ 

ف  الفرضيتين  اختبار تم   الدراسة، ي  لإلجابة عن سؤال    تيتين:ريتين اآلالص 

 الص ف  ( في تحصيل طلبة α=0.05)اللة عند مستوى الد   إحصائي ةال يوجد فرق ذو داللة  -1

عزى يللمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي، في مقرر العلوم  األساسي   الر ابع

 الطريقة التقليدية(؟ -التعلم المدمج )استخداملطريقة التدريس 

 الر ابع الص ف  ( في تحصيل طلبة α=0.05عند مستوى الداللة ) إحصائًيا ال يوجد فرق دال   -2

 االجتماعي  ر النوع يعزى لمتغي   للمجموعتين الضابطة والتجريبية العلومفي مقرر  األساسي  

 أنثى(؟ -)ذكر

ّدراسةحدود ال  

 اآلتية:ة بالحدود الحالي   د راسةثل حدود التم  ت

في المدارس الخاصة في  األساسي   الر ابع الص ف  على طلبة  د راسةهذه ال اقتصرت :البشريةالحدود 

 .محافظة العاصمة عمان

 العالمي ة.على مدارس العقيق  د راسةهذه ال قتصرتا :المكانيةالحدود 

 .2018/2019 راسي  لعام الد  ل يانالفصل الث خًلل د راسةال هذه : أجريتالزمانيةالحدود 

ّدراسةمحددات ال  

بشكل موضوعي  ع ينةاستجابة أفراد ال ودرجة ،ع ينةع التمبمج د راسةنتائج هذه ال تحددت

عات المماثلة تم  لى المجع د راسةإذ يمكن تعميم نتائج ال ،راتهاوطبيعة أدواتها ومتغي   ،وصدقها وثباتها

 .عهاتم  لمج
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ّدراسةمصطلحات ال  

 :فيما يلي ،الت حصيلو ، المدمج الت عل مت والمفاهيم منها بعض المصطلحال د راسةقت هذه التطر  

 (Blended Learning)المدمج  الّتعّلم

، اتي  الذ   الت عل مونظام  قليدي  عليم الت  د على الجمع بين نظام الت  تم  حديث، يع تعليمي  "هو نظام 

فاعل وتنمية طور اإلبداع والت   إلىلقين وتحولها من طور الت   الت عليمي ة العملي ةفهو وسيلة تدعم 

 .(2018:176ي المهارات )العازمي والعنز 

 ،الت عليمي ةهو مجموعة من األساليب "المدمج  الت عل م( Wallace,2015:37م واالس )يقد  

 الت عل معليم عن بعد( و خر من أشكال الت  شكل آ ي  )أو أ اإللكتروني   الت عل ما ليصف يً والذي يستخدم حال  

الذي يكون خاضع  الطالب انفلوجه( فعليه الب وجًها مع الط   المعل م)الذي يلتقي فيه  لقيني  الت  

كن تموسي ،ة أكثرتعليمي   المدمج، سيتاح له الحصول على مواد   الت عل معبر أ سلوب  لبرنامج دراسي  

ة ة مدرسي  لكنه سيلتحق بحص   ترنت،نخرين عبر اإلمين آمه ومتعل  معل   شاء تواصل منتظم معإنمن 

 ."والوقت اننفس المكالب في مع الط   المعل محيث يلتقي  ة،ة خصوصي  أو حص  

 الت عليمي ة ستراتيجياتمج ما بين االبه الد   تم  ي عبارة عن نظام تعليمي   ه:انب إجرائي ا فعر  ي  

بطريقة  اتيالذ   الت عل مو فسهم أنمين م وبين المتعل  والمتعل   المعل مبين  ،الةبطريقة فع   ةاإللكتروني  و  الت قليدي ة

 .مباشرةالمباشرة أو غير 

 ( Achievement) الّتحصيل

ة، ات موضوعي  انب جمع بية تتطل  منهجي   عملي ة“ه انب الت حصيل( 2019:21) عًلميرى 

عة أو عة في ضوء مجموعة من المستويات المتوق  ت صادقة، باستخدام أدوات قياس متنو  ومعلوما
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إليها في إصدار أحكام، أو ة يستند ة كيفي  ة وأدل  تقديرات كمي   إلىل وص  دة، لغرض الت  هداف المحد  األ

ورفع درجة  ة األداء،عليم، وذلك لتحسين نوعي  وبعملية الت   الط ًلبق باتخاذ قرارات مناسبة تتعل  

 .هداف"عد في تحقيق هذه المستويات أو األالكفاءة، بما يسا

مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب  هانب“التحصيل ( 2010:190الحموي )ف يعر  

 ". راسي  اية العام الد  ي أو نهانل أو الث  ة للفصل األو  ة المدرسي  ي  الت حصيلات ختبار في اال

ات ختبار إلجاباتهم على االنتيجة  الط لبةيها رجة التي يحصل عل: هو الد  إجرائي ا فيعر  

بمقياس  المعل ممع بعضهم البعض أو مع  فاعلقدرتهم على الت  قياس ة وتقييم سلوكهم و ي  الت حصيل

 .الت عليمي ة العملي ةفي مسبًقا  د  مع

ر عليم ربية والت  ة من قبل وزارة الت  ة الهاشمي  ي  األردنإعداده في المملكة  تم  هو كتاب  العلوم: مقر 

، تختلف ل على مجموعة من المعارف والمهارات والقيمتمة، اشإلدارة المناهج والكتب المدرسي  

. الر ابع للص ف  م قد  وهو م  ليها، م إة المقد  ختًلف المرحلة العمري  با  األساسي 
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 يانالفصل الثّ 
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 يانالفصل الثّ 
 ابقةراسات السّ والدّ  الّنظريّ دب األ

، ةالحالي   د راسةلة بأهداف الالص   ذا ربوي  الت   الن ظري  ن هذا الفصل عرضًا لألدب يتضم  

لة بالموضوع، بحيث سيتناول هذا الفصل ضمن اإلطار ابقة ذات الص  بحوث الس  راسات والوالد  

 ،المدمج الت عل ممعايير جودة و  ،ومزاياه ،تهأهمي  المدمج من حيث ماهيته و  الت عل معن  حدث  الت   الن ظري  

 الت عل مفي ظل  المعل موصفات المدمج،  الت عل مومواصفات تنفيذ وأسباب ظهوره  ومكوناتهماطه انو 

مل هذا كما يش ،راسي  الد   الت حصيلمفهوم  ستعراضا تم  سي يات التي واجهته، والتحد   كذلكو  ،المدمج

راسات منها الد   ،الحالية د راسةقة بموضوع الابقة المتعل  راسات والبحوث الس  الد   الفصل مراجعة ألهم  

 .لذلك عرض وفيما يلي ،لةراسات األجنبية ذات الص  ة والد  العربي  

  الّنظريّ  أواًل: األدب

 المدمج الّتعّلمة ماهيّ 

كثرها بل هو جديد قديم إذ له أصول قديمة تشير في أ، المدمج ليس مفهومًا جديداً  الت عل م ان

 الت عل مو  ،ازجتم  الم الت عل ما منه ،ة مرادفاتوله عد   ،عةالمتنو  مع الوسائل  الت عل ممزج طرق  إلى

 كبير.بشكل  اإلستراتيجياتع و  نبت تم  وهو يه، والمختلط، الهجين

 ،ة تعاريف بشكل عام  ه مصطلح له عد  ان( بwakar&keeffe,2010أ وضح واكروكيف )

 الت عل مع ألساليب المتنو   الت عل مباالشتراك مع  صاالتاالت  من تكنولوجيا المعلومات و وهو يتض  

 .المختلفة للت عل موصيل مة طرق الت  وخلط ومواء ،الت قليدي ة
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مج من خًللها الد   تم  بطريقة ي ت كنولوجيالل استخدامه ان( ب2016) انفه كل من داود والعدو عر  ي

دريب والت   ،والحوارالمشكًلت،  وحل   ،الخصوصي   الت دريسز بالحاسوب مثل المعز   الت عل مماط انبين 

 المتزامنة.غير أنماطه المتزامنة و المبرمج و  الت عل مليه ، مضافًا إالت عليمي ةلعاب ، واألوالمحاكاة

ا م وجهً عل  ت  لل قليدي  سلوب الت  األ  يدمج بين األ سلوبين نظامًا متكامًًل، المدمج  الت عل م يعد  كما 

يثة دم كأحد المداخل الحلتوجيه ومساعدة المتعل   ،ترنتنعبر اإل اإللكتروني   الت عل ملوجه وأسلوب 

 (. 2011، )الفقي الت عليمي ةوالمواقف  الت عل مفي تصميم  الت كنولوجياالقائمة على استخدام 

 الت عل مت طريقة لمواجهة تحدياه انالمدمج ب الت عل م نع  (Thorne,2003)ثورنتحدث ي

ترنت نالذي يقدم عبر اإل ،كنولوجيام للت  مج المبتكر والمتقد  عن طريق الد   ،حتياجات األفرادوتنمية ا

  .م أفضلتعل   لتوفيره استراتيجياتو  قليدي  الت  مع التفاعل والمشاركة بالفصل 

وبما في ذلك  ،الت عليمي ةحداث على األتمد تع ،شطة مختلفةانالمدمج  الت عل ميولف كما 

د في تم  ي المعأرعة )اتي الس  الذ   الت عل مالمتزامن و  اإللكتروني   الت عل م)وجها لوجه( و  الت قليدي ةصول الف  

 (.2010، )الغامدي نفسه(م داء المتعل  سرعته على أ

 الت عل ميمزج بين  ،الت عل مه " شكل من أشكال انالمدمج ب الت عل م( 2014:63قدم العربي )يو 

ترنت المتوافر مع نواإل االتصاالتالقائم على تكنولوجيا المعلومات و  اإللكتروني الت عل مو  قليدي  الت  

 ."الت عل ممين داخل فصول المتعل  

 المدمج الّتعّلمة أهميّ 

ه انف ،اإللكتروني   الت عل منماذج  أهمفهو يعتبر من  ،المدمج في مميزاته الت عل مة خص أهمي  تتل  

ف   الت عل مومزايا  اإللكتروني   الت عل ميجمع بين مزايا  الذي ال يمكن االستغناء عنه أو  ،قليدي  ي الت  الص 
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ئ من جاوز بشكل مفاجوال الت   ،أو تجاهله ايضاً  اإللكتروني   الت عل موال يمكن االستغناء عن  ،هلهتجا

التقليدي مستخدمًا  الت عل مالمدمج يبنى أساسا على  الت عل م ان، فاإللكتروني الت عل م إلى قليدي  الت   الت عل م

 الت عليمي ةيغ أفضل الص   ويعد من ،بشكل متكامل ومتفاعل معهو  ،واعهأنبكافة  اإللكتروني الت عل م

 .(2011موسى والصوص،أبو ) اهنللوضع الر  

 المدمج  الّتعّلممزايا 

ة نقاط كما والتي يمكن إجمالها بعد   ،المدمج الت عل ممن المزايا التي تندرج تحت هنالك الكثير 

 منها:( 2011والفقي )( 2011) وعطارو كنساره( Garman,2002) انمن جارم كل   حهاوض  

 واحدة مون من خًلل طريقةال يتعل   الط لبة نال ،م المناسبعل  ماذج للت  الن  تعتبر نماذجه من أفضل  -

 الط لبة نال ،مجعلى مبدأ الد   )معتم دةمون من خًلل تكامل عدة طرق معًا بل يتعل   ،معل  للت  

 .(دةم متعد  يتعلمون بشكل أفضل من خًلل دمج وسائط تعل  

  .فيما بينهم المتعلمينسهم وبين فأن ينالمعل مة بين االجتماعي  ية والعًلقات انسنب اإلاندعم الجو  -

 الطلبة.عي لزيادة المشاركة وتفاعل الس   -

 الط لبة.م ، وتعل  على تحسين أداء العمل -

، من خًلل توفير التعلم المتزامن والغير دةعليم وتوفير فرص تعليم جي  كل المرن للت  إتاحة الش   -

 .متزامن

بداء األ ،واصلوالت   ،حاوروالت   ،قاشعلى الن   الط ًلبيضاعف قدرة  - ، ادل الخبراتوتب ،رفكاوا 

ميهم ومع بعضهم البعض ونحو يجابية نحو معل  تجاهات اإلي اال، مما ينم  خرينوالتعاون مع اآل

 .بشكل عام   د راسةال
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ر دارية للفيض األعباء اإليساهم في تخ - من حيث استخدام الوسائل واألدوات  ،الد راسي ةات مقر 

 للط لبة. ، والمهاملواجباتستقبال اوا في إرسال اإللكتروني ة

 ،وياتهمتسلدى المتعلمين باختًلف م الت عل م ماطأن، و ةحتياجات الفردي  ة االمقابلة كاف  المرونة في  -

 وأوقاتهم. ،وأعمارهم

 فجعلته طريقًا واضحًا ومناسبًا لعًلج ،المدمج الت عل مزات نادت بتوافر أ سلوب الممي  هذه  ان

ختًلف خصائصهم وطرق با الط لبة، فهي تًلئم وقت الحاليالالمشكًلت التي تواجهها مدارسنا في 

 .الت عل موتثري من جودة  ،سواء على حدٍّ مين ين والمتعل  المعل موتطور أداء  ،تعلمهم

 ظر في معاييره.الن   من لنا ثراء جودته البد  وإل 

 مج المد الّتعّلممعايير جودة 

( فهي 2009أوضحها إسماعيل ) ،عدة محاور إلىالمدمج  الت عل ملت معايير جودة تم  شإ

 :تنتضم  

ة ة وشخصي  رات عقلي  ومها ،ةمن معرفة ومهارات أدائي   كجودة المحتوى ،الت عل مصلة بمعايير مت   -

 المرغوب. الت عل م السعي للحصول علىو  ،تجاهات، واالوسيكومترية

 الط لبةلخصائص  اإللكتروني   الت عل مفي مدى مناسبة مصادر  الط لبةم صلة بجودة تعل  معايير مت   -

نو  الت عل مام تم  ومطالبهم والوقت المناسب إل  المدمج. الت عل م بيئةجاز المهام في ا 

وتحديث هذه البرامج بصفة  ،ة والبرامج الحاسوبيةكنولوجي  ة األجهزة الت  انمعايير مرتبطة في صي -

 ودوري ة.ة ر  تممس

 وتقييمه.من حيث إمكانية قياسه  قويمالمدمج للقياس والت   الت عل مة برامج متعلقة بمدى قابلي   معايير -
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كتوافر المواد  الفيزيقية ة والمصادردمج من المصادر البشري  الم الت عل ممعايير مرتبطة بجودة بيئة  -

 الت عل مة ي  انلمناسبة لميز ة اة والمصادر المالي  قني  ة والمصادر الت  حتي  للبنية الت   االلكترونية واإلنترنت

 المدمج.

 المدمج الّتعّلمنات بيئة مكوّ 

المدمج تشمل أربعة مكونات  الت عل مالمنظور المعاصر لبيئات  ان( 2015)صالح كما يرى 

 يلي:كما 

 .عليمي  لي المحتوى الت  امن إجم % 79 – 30وما يمثله من  اإللكتروني  المحتوى  .1

عويض عنه ، ويمكن الت  ةفتراضي  أو نظام الفصول اال  L M Sبكات عبر الش   الت عل منظام إدارة  .2

وتطبيقات  الط لبةظمة دعم أداء ان، و  EDMODOمثل  الت عليمي ةة االجتماعي  بالشبكات 

 .الت عل مة في حابي  الحوسبة الس  

نة ،تلك نظام عرض تفاعلي  تم، والتي قليدي  ة كبديل عن الفصل الت  كي  الفصول الذ   .3 ها في حد   مكو 

، اتانوجهاز عرض بي فاعلي ةورة توسب   ،الط لبةترنت يكفي جميع إناألدنى من منفذ مصدر 

ة خاص   ،الط لبةويكون مزود بنظام إلدارة أجهزة  ،المعل ميستخدمه  ،ص بالعرضخر مخص  وآ

 الجوالت.

وهو يسمى  ،الص ف  الة داخل ل على نظام إلدارة األجهزة الجو  تموتش ،الالجو   الت عل مظمة ان .4

Mobile management systems  ات دخول م في صًلحي  حك  م واإلدارة الت  ، ويتيح للمعل

ات انحكم في تبادل البيوالت   الت عليمي ة(سة شبكة المؤس   )منترنت نالة على اإلاألجهزة الجو  

 الت عل م.ة أو جهاز كي  ورة الذ  ومشاركة الشاشات بين األجهزة والسب   ،اتوالملف  
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 المدمج  الّتعّلمظهور  إلىت األسباب التي أدّ 

في  اإللكتروني   الت عل مالتقليدي و  الت عل ممن  لٍّ المدمج ظهر لحل مشاكل وعيوب ك الت عل م ان

د الداو  راسةدفي  عماشة(عنها ) تحدث هم هذه االسباب التيومن أ ،بشكل منفصلاستخدامهما 

 المدمج: الت عل مظهور  إلىدعت و ( 2014)

ين كذلك، المعل ما من هميا وتقيلكتروني  إ الط لبةتطبيقها من قبل  ال يمكنبعض المهارات  ان -

 للط لبةة التي يمكن الن ظري  وفي المقابل هنالك بعض المعلومات  ،ةدائي  األ العلمي ةكالمهارات 

 الت عل مفي  المعل موالتي تستهلك الجهود الكثيرة والوقت الكثير من قبل  مها ذاتًيا،قراءتها وتعل  

 .قليدي  الت  

رالمعلومات وضخامتها في ال على كم   قليدي  الت   الت عل مالتركيز في  تم  غالبًا ي -  ،وضيق الوقت مقر 

مما أفقد  ،ة نقل المعلومة وتوضيحها للطالبل مسؤولي  في تحم   المعل موالضغط الكبير على 

لقين وتقديم على الت   انصب الت عل مالحديثة فهدف  ستراتيجياتواال الت عليمي ةشطة نة لًلاألهمي  

 المعلومات.

، وبين أفراد سهمفأن الط ًلبالب وبين والط   المعل مواصل بين ة أفقد الت  قني  على الت   اد الكلي  تماالع -

 االجتماعي ة.خرين والعًلقات ، وتقبل آراء اآلقل ل الحوار مما ،دارة التربويةاإل

.دون  ب المعرفي  انركيز على الجوالت   ،اإللكتروني   الت عل مي في انسنالعامل اإل نافقد -  الوجداني 

 الت عل مة ام عملي  تمإل مة أعمارهموعدم مًلء ،اتي  الذ   الت عل مفي  ة الكافيالمسؤولي   عدم وجود حس   -

 الت قليدي ة. الت عليمي ة العملي ةوتين في ، وبالمقابل الشعور بالملل والر  اإللكتروني ة
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 المدمج  الّتعّلممواصفات تنفيذ 

 الت عل مها عند تنفيذ يجب تواجدة صفات عد   إلى( 2008العاطي ) د وعبدي  نادى كل من الس  

 منها:، المدمج

 ،المدمج الت عل موسيط في برنامج  كل   مهام   انوبي ،اإللكتروني   الت عل مخطيط المًلئم لتطبيق الت   -

 والمعل مين. الط ًلباستخدامه من قبل  ومعرفة كيفية

من خًلل شبكة  انسواء ك ،مين بشكل فع الستفسارات المتعل  ال الت عل مفي وقت  المعل متواجد  -

 لوجه. واجد في الفصل وجًهاترنت أو الت  ناإل

 الط ًلب.تًلئم الفروق الفردية بين  عةة متنو  توفير مصادر معلوماتي   -

 سواء ،المدمج الت عل مدة في بيئة د  المتع والمراجع والمصادر ،من سًلمة وتوافر األجهزة أك دالت   -

 المدرسة.مين أو لدى لدى المتعل  

 الت عل م بعد ة صفات في ظل   المعل مصف يت   انمين، البد المصادر لدى المتعل   وللتأكد من سًلمةِ 

 المدمج.

 المدمج  الّتعّلم في ظلّ  المعّلمصفات 

فامن ذكر  البد   ،ومواصفاته ،ومعاييره ،من حيث ميزاتهالمدمج  الت عل م د راسةعند  التي ت الص 

 قليدي  الت   الت دريسكالقدرة على الجمع بين المدمج االتصاف بها  الت عل م في ظل   المعل ميجب على 

بداع وروح المشاركة وخلق اإلدة، عامل مع الوسائط المتعد  والت   ،اتختبار ، وتصميم االاإللكترونيو 

 اإللكتروني   الت عل ماستخدام نظام  انو  ،المدمج الت عل مواستيعاب الهدف من  ،الدرس خًلل عرض

 المعل مالذي يتواجد  ،قليدي  الت   الت عل ماستخدامه ال يغني عن  ، إنالت عليمي ة العملي ةيساهم في تحسين 

 الت عل مد على نظام تممن المشكًلت التي تع للحد  وأيًضا  ،راسي  واصل في الفصل الد  والت   ،به انسناإل
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 انتشارافهو أوسع  ،اإللكتروني  للتعلم  اطبيعي   ارً الذي يعتبر تطو   ،المدمج الت عل مالبحت ظهر  قليدي  الت  

              حديات التي واجهتهصدي للت  له والت   البديل المنطقي   واعتباره، اإللكتروني   الت عل م من

 .(2012، )أبو بكر وعوض

 المدمج  الّتعّلمات التي تواجه حديّ التّ 

، مثله اتحدي  ه واجه بعض الت  انال ، إالمدمج الت عل ممها نمط غم من المزايا التي قد  على الر  

كة بة الجديدة والش  قني  عامل مع أجهزة الت  مثل نقص المهارة الكافية للت   ،م جديدنمط تعل   ي  كمثل أ

 الت عل ملة لتطبيق نمط ة المؤه  ة توافر الكوادر البشري  وقل   ،أو المعلمين الط لبةسواء من  ،العنكبوتية

إرباك  من كذل، بما في ف المفاجئ للتقنيةوق  ة والت  انية كالص  ني  قات الف  ظهور المعو  ما ال سي   ،المدمج

 إلىعتباره طريقة جديدة تسعى ، باالمدمج الت عل م إلىة ظر بجدي  ، وعدم الن  دارةالب واإلم والط  للمعل  

 (.2011، ين)الكيًل الت عليمي ة العملي ةتطوير 
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 صلة دراسات سابقة ذات  ًيا:انث

التي تناولت  ،ة واألجنبيةالعربي   العلمي ةسائل والر   ،ةربوي  والدوريات الت   ،تبالمجًل   ةاناإلستع تم  

ر في المتغي  خرى التي اختلفت سائل األوبعض الر   ،الط لبةالمدمج وأثره على تحصيل  الت عل مموضوع 

، د راسةلة بموضوع الذات الص   ابقةراسات الس  للد  ا ن هذا الجزء عرضً يتضم  و  ،م المدمجعل  التابع للت  

 ومنها: ،األحدث إلىوترتيبها من األقدم 

 الر ابع الص ف  ازج في تحصيل طالبات تم  الم الت عل م فاعلي ةحول  راسةد( 2010) وسأجرى قط

 الت عل مثر استخدام ي أتقص   إلى د راسة، هدفت هذه الفي األردن ةلغة العربي  ة ال  في ماد   األساسي  

ة أثر الخبرة الحاسوبي  على  الت عرف  و  ،ةلغة العربي  ة ال  في ماد   الر ابع الص ف  ازج في تحصيل طلبة تمالم

طالبة  (45) د راسةال ع ينةت ان، حيث كالت جريبي  المنهج شبه  د راسةإذ استخدمت ال ،الت حصيلفي 

 ،االعتيادي ةرق والط   اإللكتروني   الت عل متستخدم  تجريبي ةمجموعة  ،مجموعتين إلىتوزيعهم  تم  

ابطةوالمجموعة  وتمثلت األدوات في استخدام برنامج  ،الت دريسفي  االعتيادي ةم الطريقة تستخد الض 

إلى االختبار  باإلضافةتعليمي معد بطريقة تمزج بين التعلم اإللكتروني والطريقة االعتيادية 

ة وجود فروق فردي   إلىالنتيجة المباشرة  التحصيلي المعد وتم التحقق من صدقه وثباته، وخلصت

ة ذوات الخبرة الحاسوبي   الط الباتالقليلة و ة ذوات الخبرة الحاسوبي   الط الباتبين دالة إحصائًيا 

ذوات  الط الباتة إحصائيًا بين دال   ، بينما لم يكن هناك فروقطة ولصالح الخبرة المتوسطةالمتوس  

بإجراء المزيد  د راسةوأوصت ال ،ة الكبيرةذوات الخبرة الحاسوبي   الباتالط  طة و ة المتوس  الخبرة الحاسوبي  

وتعميم  ،خرىاأل   الد راسي ةفي المباحث  الط لبةل ازج في تحصي  تمالم الت عل مراسات حول من الد  

 .األ خرى المواد  ة و لغة العربي  ازج في تدريس ال  تمالم الت عل ماستخدام 
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 الت حصيلازج في تمالم الت عل مف أثر أسلوب تعر   إلى( 2011) بني حمد دراسةوهدفت 

، حيث استخدم المنهج في األردن األساسي  الثالث  الص ف  ة لدى طًلب لغة العربي  م ال  ة لتعل  افعي  والد  

 إلى ا، وقسمو قصدًيا اختيروا ،( طالًبا وطالبة44من ) د راسةال ع ينة تكو نت، و جريبي  ت  الشبه 

ابطةوالمجموعة  ،(23ها )نتازج وعدد عي  تمالم الت عل م ات بعتو  ،ةالت جريبي  مجموعتين المجموعة   الض 

الدراسة باختبار تحصيلي قبلي  أداةوتمثلت  (،21) ت عينتهاانوك ،االعتيادي ةالطرق  ات بعتو 

في  إحصائي ةفروق ذات داللة  ودوجخلصت النتيجة بالمناسب  حصائي  حليل اإلوبعد الت   وبعدي،

وصيات التي ومن الت  ، ةالت جريبي  لصالح أفراد المجموعة   الت عل متعزى لمتغير أسلوب  ،الت حصيل

وذلك بسبب  ،الت دريسفي  االعتيادي ةاألساليب  إلىباإلضافة  ،المحوسب الت دريسنادى بها استخدام 

 .د راسةة التي أظهرتها الاإليجابي   الن تائج

 الت عل مة ة باستخدام استراتيجي  لغة العربي  حول أثر تدريس ال   راسةدب( 2011القاضي ) قام

، وهدفت في األردن األساسي  السابع  الص ف  ظي لدى طلبة لفواصل ال  ازج في تنمية مهارات الت  تمالم

، حيث الط لبةلفظي بين واصل ال  هارات الت  ازج في تنمية متم  الم الت عل مثار على آ الت عرف   إلى د راسةال

 تم  حيث  ،الط الباتو  الط ًلب( من 110من ) د راسةال ع ينة تكو نتو  ،عشوائياً  ع ينةاخيار ال تم  

( 50)و ،تجريبي ةوطالبة في المجموعة ال االبً ( ط60من ) ًنامكو   ،جريبي  ت  الشبه استخدام المنهج 

ابطةوطالبة في المجموعة لًبا طا  ،ة كأداة قياسالوصفي   حصائي ةقة اإلاستخدام الطر  تم  ، حيث الض 

 تجريبي ةال الد راسي ةبين المجموعات  إحصائي ةة ذات داللة تيجة المباشرة وجود فروق فردي  ت الن  انوك

ابطةو  ووجود فروق ذات  ،(51.05بمعدل بلغ ) حسابي  ط بمتوس   تجريبي ةلصالح المجموعة ال الض 

 حسابي  ط اث بمتوس  نلصالح اإل الط لبةجنس  إلىتعزى  الد راسي ة بين المجموعات إحصائي ةداللة 

ة مهارات ازج في تنمي  تمالم الت عل مفي استخدام استراتيجية  د راسة، وأوصت ال(51.85بمعدل بلغ )
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، والقيام بدراسات ث والقراءةحد  اع والت  تم  هارات االسمما قد يسهم في تنمية م ،لفظي  واصل ال  الت  

األخرى أو المراحل  العلمي ة المواد  ازج في تمالم الت عل مباستخدام  الت دريسمماثلة إلظهار أثر 

 األخرى. الت عليمي ة

المدمج في تحصيل  الت عل ماستقصاء أثر استخدام  إلى (2011مصطفى ) راسةدوقامت 

، حيث في األردن واتجاهاتهن وي  انل الث  و  األ للص ف  )تخصص التجميل(  طالبات االقتصاد المنزلي  

نة ع ينةعلى  د راسةت التم    د راسةال ع ينةفقسمت  جريبي  ت  الشبه المنهج  ات بعت ،( طالبة39) من مكو 

 ،المدمج الت عل م ات بعتطالبة  (22) نتها منعي   تكو نتو  ،ةالت جريبي  مجموعتين، المجموعة  إلى

ابطةوالمجموعة  أداتين  واستخدمت ،التقليدي   الت عل م ات بعت( طالبة 17عينتها من ) تكو نتو  الض 

التعلم المدمج تم  تبانة تقيس اتجاهات الطالبات نحوللدراسة األولى االختبار التحصيلي والثانية اس

عند مستوى  إحصائيةفي وجود فروق ذات داللة  صت نتائجهاوتلخ  التأكد من صدقهما وثباتهما، 

بين متوسطي تحصيل طالبات االقتصاد المنزلي، تعزى لصالح المجموعة  (a=0.05)الداللة 

في اتجاهات الطالبات  (a=0.05)التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ات على المعل مبضرورة تدريب وأوصت  نحو أسلوب التعلم المدمج لصالح المجموعة التجريبية، 

وزيادة عدد المختبرات وتوفير البنية  ،الت عليمي ة العملي ةة توظيفه في ج وكيفي  المدم الت عل ماستخدام 

 م المدمج.عل  ائمة للت  ة الد  حتي  الت  

 الت حصيلالمدمج على  الت عل ممعرفة أثر استخدام  إلىهدفت ( 2013الحسن ) راسةدو 

رفي  راسي  الد   ة الخاصة واتجاهاتهم وي  انبالمدارس الث   وي  اني الث  انالث   الص ف  حياء لدى طًلب األ مقر 

نتو  ،شبه الت جريبي  بع المنهج ات   ،في الخرطوم نحوه تقسيمهم  تم   ( طالًبا51من ) د راسةال ع ينة تكو 

( طالًبا والمجموعة 26) المدمج وعينتها الت عل م ات بعتالتي  تجريبي ةالمجموعة المجموعتين  إلى
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ابطة لجمع البيانات  استخدام أداتيوتم طالًبا،  (25) وعينتها قليدي  الت   الت عل م ات بعتالتي  الض 

التي  الن تائجت من أهم انوكاالختبار التحصيلي واستبانة لقياس االتجاه نحو التعلم المدمج، 

بين متوسطات  (a=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ليهالت إتوص  

جريبية الذين درسوا بالتعلم اإللكتروني المدمج ومتوسطات درجات درجات تحصيل المجموعة الت

تحصيل المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية في االختبار البعدي لصالح المجموعة 

 اإللكتروني   الت عل مة ين على توظيف تقني  المعل مو  الت عليمي ةتشجيع اإلدارات التجريبية، وأوصت ب

 ة استخدامه.وليس فقط على كيفي   ،والخاص الحكومي   عليم العام بنوعيهِ المدمج في الت  

المدمج في تدريس  الت عل معلى أثر استخدام  الت عرف   إلى (2014) يماويالر   راسةدوقامت 

في محافظة  األساسي  السادس  الص ف  ًلب ل لدى ط  المباشر والمؤج   الت حصيلة على جليزي  نلغة اإلال  

نة ع ينةعلى  د راسةت التم  ، و الت جريبي  المنهج شبه  ات بعت، حيث انعم   ( طالًبا قسمت 60من ) مكو 

ابطةلمجموعتين، المجموعة  والمجموعة  ( طالًبا،30التقليدي وعددهم ) الت عل م ات بعتالتي  الض 

تم التأكد وتمثلت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي (، 30) المدمج وعددهم الت عل م ات بعتة الت جريبي  

من صدقه وثباته، وخلصت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(a=0.05) ووجود فروق ذات داللة بين متوسطي التحصيل المباشر لصالح المجموعة التجريبية ،

ت انوكفي التحصيل المؤجل لصالح المجموعة التجريبية،  (a=0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

 م المدمج.عل  كل الكامل للت  وتجهيزها بالش   ،توصياتها تنادي بضرورة زيادة عدد المختبرات هم  أ

فكير المباشر والت   الت حصيلالمدمج في  الت عل محول أثر  راسةد (2014)ان وأجرى الشهو 

مدرسة خولة بنت األزور في  ةة نظم المعلومات اإلداري  في ماد   وي  انل ثاألو   الص ف  لطالبات  لي  أم  الت  

ل المباشر والمؤج   الت حصيلالمدمج في  الت عل معلى أثر  الت عرف   إلى د راسة، وهدفت الاألردن
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، حيث (52) البالغ عددها د راسةال ع ينةلت ث  تم، و ةفي مادة نظم المعلومات اإلداري   لي  أم  فكيرهم الت  تو 

 (25) ينةعوعدد ال جريبي ةت  ن المجموعة البالمجموعتيل ث  تمالم شبه الت جريبي  استخدام المنهج  تم  

ابطة ، والمجموعةطالبة وتمثلت أدوات الدراسة باالختبار التحصيلي  ،( طالبة27) ينةعوعدد ال الض 

تيجة المباشرة بوجود فروق ت الن  انوك المباشر لنظم المعلومات اإلدارية واختبار التفكير التأملي،

فراد المجموعة ان لصالح أوك ،المدمج والمعتادة( الت عل م)الت دريستعزى لطريقة  ،إحصائي ةلة ذات دال

 الت عل ماستخدام  تبن يبضرورة  د راسةوأوصت ال ،المدمج الت عل مستراتيجية درسوا باة الذين الت جريبي  

ر س المدمج في تدري جراء المزيد  ،ة مختلفةوشعب دراسي   صاتة مختلفة وفي تخص  ات دراسي  مقر  وا 

في تحقيق  لي  أم  فكير الت  المباشر والت   الت حصيلالمدمج في  الت عل مراسات والبحوث لبحث أثر من الد  

ر م أفضل في برامج و نواتج تعل    ة مختلفة.ات دراسي  مقر 

 إلى د راسةهدفت ال ،المدمج الت عل مبيئة  فاعلي ةحول  (Eryilmaz،2015) أريلماز د راسةفي 

 الت عل م ي  زات كل من بيئت  ساس خصائص وممي  المدمج التي تقوم على أ الت عل م فاعلي ةقياس مدى 

 إلىفي مساق مدخل  طًلب (110) د راسةال ع ينةلت تمشإحيث  ،اإللكتروني   الت عل ملوجه و  وجًها

 إلى ع ينةتقسيم ال تم  حيث  شبه الت جريبي  استخدام المنهج  تم  و  ،ةركي  الحاسوب في جامعة أتليم الت  

بأسلوب  الت عل مومجموعة  ،لوجه وجًها قليدي  الت   الت عل ماليب بأس الت عل م، مجموعة ثًلث مجموعات

عدادها على شكل  تم  المدمج التي  الت عل مسلوب بأ   الت عل مومجموعة  ،اإللكتروني   الت عل م تصميمها وا 

ات ختبار استخدام اال تم  و  ،الط لبةو  المعل موبوجود  فيديوهاتمة بالصات مدع  وملخ   ،ةلكتروني  مادة إ

صالح  إلىحليل تيجة المباشرة بعد الت  ت الن  انوك ،المدمج الت عل مبيئة  فاعلي ةى لقياس مد امقياسً 

 إلى د راسةوأوصت ال ،المدمج الت عل مكبر في بيئة أ فاعلي ةموا بتعل   الط لبةكون  ،المدمج الت عل مسلوب أ
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ع تتب   إلىودعت  ،اإللكتروني   الت عل مومن بيئة  قليدي  الت   الت عل مالمدمج أفضل من بيئة  الت عل مبيئة  ان

 . الت عل مسلوب المدمج في األ

ازج في تحصيل طلبة تمالم الت عل مة استراتيجي   استخدامول أثر ح راسةد (2015) صالح جرىأ

ثر اء أاستقص إلى د راسةهدفت ال ،األردنب ةسًلمي  مادة التربية اإل في األساسي  العاشر  الص ف  

رب الط لبةازج في تحصيل تمالم الت عل مة ستخدام استراتيجي  إ العاشر  للص ف  ة سًلمي  ة اإلربيالت   مقر 

نة قصدي ةبصورة  د راسةال ينةعت ان، حيث كاألساسي    تم  و  ،( طًلب وطالبات104من ) مكو 

 تجريبي ةمجموعتين  إلىمت س  ق  و  واالداة تمثلت باالختبار التحصيلي، ،الت جريبي  استخدام المنهج شبه 

ابطةازج، و تمالم الت عل مة ستراتيجي  إستخدمت إ ت انوك ،الت عل مفي  الت قليدي ةرق استخدمت الط   الض 

ة في رفع تحصيل الت جريبي  تعزى لصالح المجموعة  إحصائي ةثر ذو داللة تيجة المباشرة وجود أالن  

رب الط لبة ، وأوصت اثنر الجنس لصالح اإلتعزى لمتغي   ةووجود فروق فردي   ة،سًلمي  ة اإلربيالت   مقر 

 الد راسي ة المختلفة وللمواد   الد راسي ةازج للمراحل تمالم الت عل مراسات في ن الد  بإجراء المزيد م د راسةال

 العملي ةازج في تمالم الت عل مة استراتيجي  ة على استخدام ي  سًلم، وتشجيع معلمي التربية اإلاأل خرى

 .الت عليمي ة

ساب المفاهيم ازج في اكتم  الم الت عل ماستراتيجية  فاعلي ةحول  راسةد (2015) المطيريوأجرى 

تعرف  إلى د راسة، هدفت الالتاسع في دولة الكويت الص ف  طًلب لدى ة واالحتفاظ بها حوي  الن  

ت ان، وكالط ًلبحتفاظ بها لدى ة  واالنحوي  كساب المفاهيم التمازج في االم الت عل مة استراتيجي   فاعلي ة

نة د راسةال ع ينة ن من مجموعتين المكو   الت جريبي  المنهج شبه استخدام  تم  و  ،طالباً  (45من ) مكو 

وأخرى  ،ازج بهاتمالم الت عل مة استراتيجي   استخدام تم   طالًبا (22لت على )تم  ة واشالت جريبي  المجموعة 

 ختباراستخدام اال تم  و  ،قليدي  الت   الت عل مة استراتيجي   استخدمت ( طالًبا23من ) تكو نتضابطة 
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تمازج في الم الت عل مة استراتيجي   فاعلي ة الن تائجوأظهرت ، للط لبةياس كأداة ق البعدي  و  القبلي   ي  الت حصيل

 إلى د راسةأوصت ال ،التاسع في دولة الكويت الص ف  طًلب ة لدى حوي  حتفاظ بالمفاهيم الن  اال

 .عتيادي  العام اال الت عل مازج في تمالم الت عل مبنمط  اإللكتروني   الت عل مام بإدخال أ سلوب تمهاال

 الت عل مالمدمج و  الت عل مب الت دريسقياس أثر استراتيجية  إلى (2016) الشكعة راسةدوهدفت 

في األردن في  الت عل مة العلوم ومقدار احتفاظهم بالسابع في ماد   الص ف  في تحصيل طلبة المعكوس 

المنهج شبه  د راسة، حيث استخدمت المدرسة الطلبة االعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية

نت ع ينةعلى  الت جريبي   ابطةحدها ثًلث مجموعات أ طالًبا، توزعت على (133من ) تكو  وبلغ  الض 

 الت عل مسلوب أ ات بعتة و الت جريبي  ية المجموعة ان، والث  قليدي  الت   الت عل مسلوب أ ات بعتطالًبا  (44عددها )

 (44المعكوس وبلغ عددها ) الت عل م ات بعتطالًبا، والمجموعة الثالثة و  (45المدمج وبلغ عددها)

بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  د راسةال نتائج طالًبا، وخلصت أهم  

(a=0.05)  بين متوسطات درجات الطًلب في اختبار التحصيل في مادة العلوم لصالح

المجموعتين التجريبية ولصالح طًلب المجموعة التي تعلمت باستراتيجية التعلم المدمج مقارنة 

 الت عل م تبن يبضرورة  كوس، وأوصت الدراسة بطلبة المجموعة التي تعلمت باستراتيجية التعلم المع

 في تدريس العلوم في المدارس والجامعات. المعكوس الت عل مالمدمج و 

 الت عل مأثر استخدام  إلى الت عرف  في  (2017) وعطية والمظفر دربأبو  منكل  د راسةوفي 

رالمدمج في تدريس  المعرفي والوعي بمشكًلت  الت حصيلبناء المناهج وتطويرها في تنمية  مقر 

اختيار  تم  و  ،الت جريبي  بالمملكة العربية السعودية، حيث استخدمت المنهج شبه  الت عليمي ةالمناهج 

 اطالبً  (22)أخذ  تم  طالًبا، حيث  (68) بًلك بوردتبًعا لمعرفتهم بنظام ال قصدي ةبطريقة  ع ينةال

( طالب تخصص دراسات 23ة، و)سًلمي  ا تخصص دراسات إطالبً  (23ة و)تخصص لغة عربي  
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نت ،مجموعتين إلى اسمو اعية، وق  تم  اج ابطةللمجموعة  (34من ) تكو  ( للمجموعة 34، و)الض 

( سؤال موزعة على مستويات 36أما أدوات الدراسة فتمثلت باختبار تحصيلي مكون من ) ة،الت جريبي  

( عبارة موزعة على أبعاده الثًلثة، 30المعرفة السته ومقياس الوعي بمشكًلت المناهج مكون من )

وخلصت نتائج الدراسة بوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طًلب المجموعتين 

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي ولمقياس الوعي بمشكًلت 

بدعوة القائمين على برامج صيات التو   ت أهم  انوك المناهج التعليمية لصالح المجموعة التجريبية،

ر المدمج ضمن  الت عل مضرورة تضمين مدخل  إلىعودية ين في الجامعات الس  المعل مإعداد  ات مقر 

 . الت دريسعلى كيفية توظيفه في  الط لبةربية، وتدريب ات الت  بكلي   الت دريس

تنمية مهارات  إلىهدفت  (2017) والموجب وعفيفيحادة وأحمد كل من أبو ش راسةدوقامت 

ة لتًلميذ فاعًلت الكيميائي  واالتجاه نحو العلوم من خًلل تدريس وحدة الت   فكير االستقصائي  الت  

 تم  ولتحقيق أهداف البحث ة العليا في فلسطين، األساسي  عليم مرحلة الت   من األساسي  اسع الت   الص ف  

عداد مقياس الت   الت عل مبناء برنامج مقترح قائم على  ومقياس االتجاه نحو  فكير االستقصائي  المدمج وا 

نتالعلوم و  طالًبا  (36و) ،ةالت جريبي   ع ينة( طالًبا بلغ عدد ال36طالًبا، ) (72) من د راسةال ع ينة تكو 

ابطة ع ينةبلغ عدد ال المدمج   الت عل مالبرنامج المقترح القائم على  فاعلي ة إلى ، وتوصل الدراسةالض 

في تدريب  د راسةواالتجاه نحوه، وخلصت أبرز توصيات ال االستقصائي   الت فكير في تنمية مهارات

عامل معها في باته وكيفية الت  المدمج ومتطل   الت عل مات وتشجيعهم على استخدام تقني   ،معلمي العلوم

 مه.تعليم العلوم وتعل  

المدمج  الت عل مة استخدام نموذج على فعالي   الت عرف   إلىهدفت  راسةد (2017) أجرت البدو

 ع ينةة على انمت االستبدلدى طلبة الجامعات المفتوحة، حيث استخ راسي  الد   الت حصيلفي تنمية 
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بين استخدام  وجود ارتباط قوي  ، والتي خلصت نتائجها ب( طًلبٍ 105) بلغ عددهاالتي  د راسةال

توفير جميع  إلى د راسةنتائج ال وصتفي جميع المساقات، وأ الت حصيلالمدمج و  الت عل منموذج 

 المدمج. الت عل م اتاستراتيجي  ًلزمة لتنفيذ مستلزمات البيئة ال  

 الص ف  المزيج في تحصيل طالبات  الت عل م( حول أثر استخدام 2017ري )الجبو  راسةدفي 

على أثر  الت عرف   إلى د راسةهدفت ال، في العراق ودافعيتهن نحو مادة علم األحياء طي المتوس  انالث  

 ،نحو مادة علم األحياء ودافعيتهنفي مادة علم األحياء  الط لبةالمزيج في تحصيل  الت عل ماستخدام 

ن من مجموعتين المكو   ،الت جريبي  استخدام المنهج شبه  تم  و  ،( طالبة61) د راسةال ع ينةت انحيث ك

نةالمزيج ال الت عل مة وفق الت جريبي  المجموعة  ابطة، والمجموعة ( طالبة31من ) مكو   الت عل موفق  الض 

نةال االعتيادي ة ةريقبالط   وتمثلت أداتي الدراسة باختبار تحصيلي من نوع  ( طالبة،30من ) مكو 

تم التأكد من صدقه وثباته،  ( فقرة بواقع أربع بدائل لكل فقرة50ومؤلف من ) االختيار من متعدد

ت النتيجة المباشرة انوك ( فقرة تم التأكد من صدقه وثباته،46الدافعية الذي يتضمن )ومقياس 

ة الت جريبي   تعزى لصالح المجموعة د راسةبين مجموعتي ال إحصائي ةات داللة ذوجود فروق ب د راسةلل

علم األحياء مادة المزيج في تدريس  الت عل ماد تمبضرورة اع د راسةوأوصت ال ،ةافعي  والد   الت حصيلفي 

في مادة علم األحياء وتوفير بيئة  للط الباتة افعي  والد   الت حصيليجابي في رفع مستوى لما لها أثر إ

 . الت عليمي ةة و ربوي  سات الت  المزيج في المؤس   الت عل ممة لتطبيق مًلء ةتعليمي  

 الت عل معلى أثر  الت عرف   إلى (2017) وسري والجزار والعجبمن الد   كل   راسةدوقامت 

طة بالمملكة العربية ات لدى طالبات المرحلة المتوس  ياضي  المدمج على تنمية  االتجاه نحو الر  

ومقياس  ، وتم استخدام االختبار التحصيلي الت جريبي  المنهج شبه  د راسةواستخدمت ال ة،عودي  الس  

ي انالث   الص ف  ( طالبة من طالبات 68من) د راسةال ع ينةت انك بحيث ياضيات،االتجاه نحو الر  
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التي  تجريبي ةمجموعتين ال إلىعشوائًيا  ع ينةمت الس  ام، وق  م  في مدرسة متوسطة بالد   طالمتوس  

ابطة( طالبة، و 34) إلىالمدمج  الت عل مسلوب استخدمت أ    قليدي  الت   الت عل مسلوب تخدمت أ  التي اس الض 

لصالح المجموعة  إحصائي ةات داللة ذبوجود فروق  د راسةج الئخلصت نتاو  طالبة، (34)إلى

 اتاستراتيجي  تحسين  في د راسةت الوص  ، وأالمدمج له أثر إيجابي   الت عل م انعلى  ا يدل  مم   ،ةالت جريبي  

 الت دريسوجهات الحديثة في طرائق والت   العالمي ةات الت طور رار بما يواكب تمسوتطويرها با الت دريس

 المدمج. الت عل م وباألخص   ،عليمالقائمة على تكنولوجيا الت  

 راسةد( في Kagambe,kintu,&zhu، 2017)وزوو  وكينت كاجمبي كل من كما أجرى

صميم من جهة لت  وخصائص ا الط لبةالمدمج :العًلقة بين خصائص  الت عل مبيئة  فاعلي ةحول 

من خًلل تحليل  ،المدمج الت عل مبيئة  فاعلي ةللبحث في مدى  د راسةهدفت ال ،الت عل مومخرجات 

من  الت عل مجهة ومخرجات  الطالب وخصائص التصميم من وخلفياتِ  من سماتِ  العًلقة بين كل  

 ،لب كمخرجاووسيلة لقياس أداء الط   قييم النهائي  ات كنتائج للت  اناستخدام االستب تم  حيث  ،جهة أخرى

 المعياري   االنحداربعد تحليل  النتائجوأظهرت  ،ا( مستفتيً 238من ) مكونة د راسةال ع ينةت انوك

اتهم تعتبر مؤشرات ذات داللة وخلفي   الط لبةخصائص  انو  ،المدمج الت عل معن  الط لبة رضى

دمج في الم الت عل ماتباع  إلى د راسةوأوصت ال ،المدمج الت عل مفي بيئة  الت عل مات على مخرج إحصائي ة

 المدمج. الت عل معن  العام   الط لبةورضى  الت عل مبيئة 

العاشر في  الص ف  المدمج في تحصيل طالبات  الت عل محول أثر  راسةدب( 2018صبو )أنوقام 

وهدفت  ،مهاتهم نحو تعل  ودافعي   األردنفي  ةولي  ة في مدارس وكالة الغوث الد  مادة العلوم الحياتي  

العاشر في مادة العلوم  الص ف  المدمج في تحصيل طالبات  الت عل مستقصاء أثر ا إلى د راسةال

نةال د راسةال ع ينةلت ث  تم، و الحياتية  ،الت جريبي  المنهج شبه  د راسةال ات بعت( طالبة، و 33من ) مكو 
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استراتيجية  ات بعتبشكل عشوائي على مجموعتين مجموعة تجريبية  د راسةال ع ينةتوزيع  تم  بحيث 

نةنتها الالمدمج وعي   الت عل م  ي  قليدالت   الت عل مات ي  استراتيج ات بعتوأخرى ضابطة و  ،( طالبة17من ) مكو 

نةوعينتها ال  ،ة كأداة قياسافعي  ومقياس الد   ي  الت حصيل ختباراستخدام اال تم  و  ،( طالبة16من ) مكو 

المدمج  الت عل مة تعزى الستراتيجي   إحصائي ةوجود فروق ذات داللة  د راسةتيجة المباشرة للت الن  انوك

المدمج في تدريس العلوم  الت عل مة تفعيل استراتيجي   إلى د راسةوأوصت ال ،ةالت جريبي   لصالح المجموعة

 .ةالحياتي  

ب المدمج على تحصيل طًل   الت عل محول أثر استخدام  راسةدفي ( 2018الحازمي ) أشار

 الت عرف   إلى هدفت ،رةمها بالمدينة المنو  تعل  تهم نحو اضيات ودافعي  ط في الري  الث المتوس  الث   الص ف  

ة نحو افعي  ات والد  اضي  الري   ط فيالثالث المتوس   الص ف  ب المدمج على تحصيل طًل   الت عل معلى أثر 

نة د راسةال ع ينةت انحيث ك ،مهاتعل    الت جريبي  استخدام المنهج شبه  تم  و  ،طالباً  (60) من مكو 

والمجموعة  ،طالباً  (30المدمج ) الت عل مدة على تمالمعة الت جريبي  المكون من مجموعتين المجموعة 

ابطة وتم استخدام االختبار التحصيلي ومقياس  ،( طالباً 30اإلعتيادي ) الت عل ملى دة عتمالمع الض 

عية الدراسي والداف الت حصيلالمدمج في تنمية  الت عل م فاعلي ة د راسةالمباشرة لل ت النتيجةانوك الدافعية،

المدمج وتطبيقه في  الت عل م تبن يين على المعل مبتشجيع  د راسةوأوصت ال ،اتاضي  نحو مادة الري  

ر ات والاضي  تدريس الري   ة وتنظيم دورات تدريبي   ،الت عليمي ةختلفة في جميع المراحل الم الد راسي ةات مقر 

ات اضي  الري   لتطوير تدريس اإللكتروني الت عل معلى استخدام موقع  بًل  الطو  مينة للمعل  ر  تمفة ومسمكث  

 .المدمج الت عل موأساليب وبرامج 

ازج تمالم الت عل م اتاستراتيجي  على أثر استخدام  الت عرف   إلى( 2018) مساعدة راسةدوقامت 

ة تربية لواء جاهاتهم نحوها في مديري  ة العلوم وات  لماد   األساسي  امن الث   الص ف  في تحصيل طلبة 



33 
 

استخدام  تم   د راسةولتحقيق أهداف ال ،( طالًبا وطالبة138من ) د راسةال ع ينة تكو نتقصبة إربد، و 

ق من صدقه وثباته واستخدام حق  مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم من إعداد الباحث بعد الت  

، بحيث أظهرت الت جريبي  (، واستخدم المنهج شبه SPSS) ةاالجتماعي  للعلوم  حصائي ةالرزمة اإل

ابطةط درجات المجموعة بين متوس   إحصائي ةذات داللة  افروقً  الن تائج ة الت جريبي  والمجموعة  الض 

التي  تجريبي ةال ع ينةعلى المجموعتين، وبلغ حجم ال ع ينةمت الس  ث ق  ة، بحالت جريبي  لصالح المجموعة 

( طالبة، حينما بلغ عدد 34و)، ( طالًبا37) منهاطالًبا وطالبة، ( 71) إلىازج تمالم الت عل م ات بعت

ابطة ع ينةأفراد ال  د راسةال وأوصت( طالبة، 32و) ،( طالًبا35منها)طالًبا وطالبة، ( 67) إلى الض 

ف  ة العلوم وفي مختلف ازج في تدريس ماد  تمالم الت عل مة اد استراتيجي  تمعا إلى  المواد  وف و الص 

 ازج.تمالم الت عل مين الجدد يتعلق بالمعل مو  مين بشكل عام  ة للمعل  األ خرى، وعقد دورات تدريبي  

 ابقة راسات السّ عقيب على الدّ التّ 

ة وبين الحالي   د راسةال هناك تباين بين ةة واألجنبي  راسات العربي  للد  ابق الس   العرضمن خًلل 

 :ابقةات الس  د راسال

 ابقة راسات السّ ة والدّ الحاليّ  ّدراسةواالختالف بين البه أوجه الشّ 

 راسةدو  (،2014) انالشهو  راسةدو  (،2010) قطوس راسةدة مع الحالي   د راسةتشابهت ال

 (،2018) الحازمي راسةدو  (،2017) الجبوري راسةدو  (،2017) صبوأن راسةدو  (،2015) صالح

 راسةد(، و 2016) الشكعة راسةد(، و 2013) الحسن راسةد(، و 2011) مصطفى راسةدو 

والدوسري  كل من الجزار راسةد(، و 2017(، والبدو)2018مساعدة) راسةدو (، 2014الريماوي)

(، 2017) كل من أبو درب وعطية والمظفر د راسة(، و 2011) بني حمد راسةد(، و 2017) والعجب

 الت حصيل.المدمج على  الت عل مفي أثر 
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ختلفتو   االجتماعي  النوع كرات في المتغي   ،(2010) قطوس راسةدعن  الحالية د راسةال ا 

ابع ر الت  في المتغي   (،2011) القاضي راسةدة، وعن لغة العربي  على ال   ةاث والماد  نقتصرت على اإلاف

في  (،2014) انالشهو  راسةدابع، و الس   الص ف  ب طًل   ع ينةلفظي والواصل ال  تنمية مهارات الت  في 

حول  (،Eryilmaz,2015) أريلماز راسةدو  وي،انل ثو  األ الص ف  طالبات  ع ينةوال لي  أم  ر الت  التفكي  

 ،ة واالحتفاظ بهاحوي  كساب المفاهيم الن  ا (،2015المطيري) راسةدوفي  ،المدمج الت عل مبيئة  فاعلي ة

 الت عل مبيئة  فاعلي ة، حول (Kagambe,2017كاجمبي ) راسةدابع، و الس   الص ف  ب طًل   ع ينةوال

اقتصرت على  ع ينةونوع الوالمرحلة العمرية  ،ع ينة( في حجم ال2011) مصطفى راسةدالمدمج، و 

اقتصرت  ع ينةونوع ال ،ع ينةوحجم ال ،والمرحلة العمرية ،ةالماد  في  (2013) الحسن راسةداث، و ناإل

مرية والمرحلة الع ،اقتصرت على الذكور ،ع ينة( في نوع ال2016) كعةالش   راسةد، و على الذكور

في  (2014) الريماوي راسةدو  ،ع ينةوحجم ال ،المعكوس الت عل مخر وهو ومتغير تابع أ ،المقدمة اليها

 مساعده راسةدو ، ع ينةوالمرحلة العمرية لل ،الذكوراقتصرت على  ،ع ينةونوع ال ،والمادة ،ع ينةحجم ال

في  (2017) والعجب والدوسري الجزار راسةدو  ،ع ينةوالمرحلة العمرية لل ،ع ينةفي حجم ال (2018)

 راسة البدوود ،ع ينةوالمرحلة العمرية لل ،وفي المادة ،اتاضي  جاه نحو الري  ابع تنمية االت  ر الت  المتغي  

 راسة بني حمدانات، ودستبومنهجية البحث اإل ،ع ينةالعمرية للوالمرحلة  ،ع ينةفي حجم ال (2017)

اقتصرت على  ،ع ينةونوع ال ع ينةوحجم ال ،والمرحلة العمرية ،العربيةفي المادة اللغة  (2011)

اقتصرت على  ع ينةونوع ال ،ع ينةفي حجم ال (2017) ن، ودراسة أبو درب وآخريالذكور الط لبة

وفي دراسة أبو شحادة  والمرحلة المقدمة لها، ،ة )بناء المناهج وتطويرها(كور والماد  الذ   الط لبة

 ،جاه نحو العلومواالت   ،فكير االستقصائي  تنمية الت   ابعر الت  ختلفت في المتغي  فا (2017) وآخرين

 .ليهاة إقدم  والمرحلة الم  
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 ابقة راسات السّ الحالية عن الدّ  ّدراسةز الما يميّ 

 الت عل ماستخدام  أثر راسةد إلىها تهدف انابقة براسات الس  ة عن الد  الحالي   د راسةزت الي  تم

رفي  األساسي   الر ابع الص ف  ( في تحصيل طلبة Blended Learningالمدمج ) العلوم في  مقر 

 –علم الباحثة  على حد   –ابقة راسات الس  ق لها الد  والتي لم تتطر   ان،عم  مدارس محافظة العاصمة 

 :زتي  تمو 

 مجتمع الدراسة  .1

 2018/2019 المحد دة لتطبيقهاة مني  الفترة الز   .2

رال  .3  العلوم للصف الرابع األساسي مقر 

 .المادة المحوسبة .4

 االختبار التحصيلي. .5
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 الثالفصل الثّ 
 ريقة واإلجراءاتالطّ 

 

 منهج الّدراسة. 1.3

 ع الّدراسة.تممج 2.3

 الّدراسة. ّعينة 3.3

 أداة الّدراسة. 4.3

 .واتصدق األد 5.3

 تغيرات الّدراسة.م 6.3

 تصميم الّدراسة. 7.3

 .حصائّيةالمعالجة اإل 8.3

 الّدراسة.إجراءات  9.3
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 الثالفصل الثّ 

 ريقة واإلجراءاتالطّ 

 د راسةعرًضا لمنهج ال، سيتناول د راسةإلجراءات ال ًًل ن هذا الفصل عرضًا مفص  يتضم  

والخطوات ، د راسةال ووصًفا ألدوات ،ع ينةال إختياروطريقة  ،ينتهاوع   ،د راسةع التمومج ،المستخدم

 ،اتانالمستخدمة في تحليل البي حصائي ة، واألساليب اإلالتفصيلية إلعدادها، وخطوات التطبيق

 .اتالفرضي   اختبارو 

 ّدراسةمنهج ال

جابة على أسئلتها وتحقيق والمعلومات المطلوبة لإل، د راسةمن أجل تحقيق أغراض ال

المكون من مجموعتين  الت جريبي  الباحثة المنهج شبه  ، استخدمتمن فرضياتها التأك دو  ،أهدافها

ابطةالمدمج، والمجموعة  الت عل م ة التي تتضمن استخدامالت جريبي  المجموعة   الت عل متبع التي ت الض 

 الد راسات.ه المنهج المناسب لهذا النوع من ن، الالمعتاد قليدي  الت  

 ّدراسةع التممج

ناثًا( األساسي   الر ابع الص ف   من طلبة د راسةع التم  تكون مج  ،س الخاصةر افي المد ،)ذكوًرا وا 

 عم ان.في محافظة العاصمة 

 ّدراسةال ّعينة

 تم  ، والتي العالمي ةارس العقيق في مد األساسي   الر ابع الص ف  من طلبة  د راسةال ع ينة تنتكو  

ستكون ، حيث سة في هذه المدرسةونها تعمل كمدر  ك ،الباحثة وذلك لتسهيل مهام   ،ختيارها قصدًياا

نو  ذكوًرا ،من كًل الجنسين ع ينةال  إلىمقسمين  طالًبا وطالبة، (120والتي يبلغ عدد أفرادها ) ،ااثً ا 
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( 30حيث بلغ عدد الذكور )، ( طالبًا وطالبة60)ة والتي يبلغ عدد عينتها الت جريبي  ، مجموعتين

ابطةو (، 30اث )نوعدد اإل  ، حيث بلغ عدد الذكورطالبًا وطالبة (60التي يبلغ عدد عينتها ) الض 

 .(30اث )ناإل ( وعدد30)

 (1الجدول )
 الّدراسة حسب المجموعة ّعينة توزيع

 ّدراسةال واتأد

 المجموعتين.لكلتا  وبعديّ  قبليّ  تحصيليّ  اختبارعن عبارة  -

 لإلجابة.د بأربعة بدائل ختيار من متعد  من نوع اال اختباربناء  .1

  .فقرة( 15تكون االختبار من ) .2

 المعرفة.تم بناء االختبار حسب جدول المواصفات لمستويات  .3

 تحليل(.تطبيق،  فهم، تذك ر،تصنيف االسئلة حسب تصنيف بلوم ) .4

 .( Power Pointة ة على برمجيّ لمحتوى المادّ  برنامج تفاعليّ المادة المحوسبة ) -

العلوم للصف الرابع األساسي في المدار الخاص  تحليل لمحتوى لوحدة الكهرباء في مقرر .1

  بمحافظة العاصمة عمان.

 بطريقة التعلم المدمج.إعداد خطة تحضيرية اسبوعية لمحتويات الوحد التعليمة  .2

عداد المادة  .3  المحوسبة.التخطيط وا 

 الّتعّلمأسلوب  المجموعة
 االجتماعيّ النوع 

 العدد
 اثناإل  الذكور

 60 30 30 المدمج الت عل م ةالّتجريبيّ 
 60 30 30 االعتيادي الت عل م الّضابطة

 120 60 60 المجموع
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  تطبيق وعرض المادة المحوسبة أثناء فترة المعالجة. .4

 صدق األدوات 

عرض تم  ،ستقيس ما وضعت لقياسه د راسةفي ال تستخدمالتي ا دواتاأل اند من للتأك  

من ذوي الخبرة والكفاءة، ، نميمحك  ال على مجموعة من، البعدي  و  القبلي   ختبارة، واالي  الت دريسالوحدة 

في تكنولوجيا التعليم والغدارة  صينعلى عدد من المتخص   د راسةأدوات اليًضا عرض أكذلك و 

رائهم حول الهدف من على آ عرف  للت   التربوية والقيادة ومتخصصي في مادة العلوم واللغة العربية،

فيه، وذلك بحسب  للمجال الذي وضعمته دى مًلء، ومختبارومدى سًلمة صياغة اال ،أداة كل  

إجراء التعديًلت  ثم   وجدول المواصفات، ،مستويات المعرفة من تصنيف بلوم في المجال المعرفي  

 .( يوضح ذلك4) من المحكمين والملحق رقم %80التي أوصى بها ما نسبته 

 ختبارمن صدق االحقق التّ  .1

قامت الباحثة بتطبيق  ،ًلزمي  الت   من خًلل صدق المحك  راسة، الد   ق من صدق أدواتحق  للت  

، وحساب من خارج عينة الدراسة ( طالًبا وطالبة20) قوامها ،ةاستطًلعي   ع ينةعلى  ختباراال

وعًلماتهم المرصودة في  المعد   البعدي   ي  الت حصيل ختبارعًلماتهم على اال معامل االرتباط بين  

ة صًلحي   إلىوهذا يشير  ،(0.934دق )الص   قيمة معامل ة، وقد بلغتسجل العًلمات المدرسي  

 طبيق ومناسبتها ألغراض هذه الد راسة.للت  داة األ

 ثبات األداة  .2

(، 0.852بات وذلك بحساب قيمة معامل كرونباخ الفا، وقد بلغت قيمته )ق من الث  حق  للت  

ومناسبتها في قة األداة د   إلى(، وهذا يشير 0.931) ةصفي  ة الن  وبلغت قيمة معامل ثبات الت جزئ

 الحصول على نتائج دقيقة عن إجراءات الد راسة.
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 ق من تكافؤ المجموعتين قبل إجراء التجربة حقّ التّ  .3

)ت( اختبار، قامت الباحثة باستخدام ختبارقبل تطبيق االللتحقق من تكافؤ المجموعتين 

 ( نتائج التحليل2ويبين الجدول رقم ) Independent.Sample T-Testوالمعروف باسم  ،لعينتين

 (2) الجدول
 تكافؤ مجموعتي الّدراسة قبل إجراء المعالجة )ت( لاختبارنتائج 

 ختبار( في األداء على االα=0.05ا)إحصائي   ويًلحظ من نتائج التحليل عدم وجود فرق دال  

( 10122حيث بلغت قيمة ت ) ضابطة( ،)تجريبية يعزى لمجموعة الد راسة ،القبلي   ي  الت حصيل

تكافؤ  إلى( وهذا يشير α=0.05) ة إحصائًيا عندوهذه القيمة غير دال   ،(0.264بمستوى داللة )

 المجموعتين قبل إجراء التجربة.

 ختبارييز لفقرات االّتمعوبة والحساب قيم معامالت الصّ  .4

 ذلك: (3) الجدول رقم ويبين ختبارييز لفقرات االت معوبة والالص   معامل حساب قيم تم  

 (3رقم ) الجدول
 ختبارييز لفقرات االّتمعوبة والقيم معامالت الصّ 

 المجموعة
حجم 

 ّعينةال
المتوسط 

 حسابيّ ال
حراف ناال 

 المعياريّ 
 قيمة ت

درجة 
 ةالحريّ 

مستوى 
 اللةالدّ 

 3.72 6.08 60 ةالت جريبي  
1.122 118 0264 

ابطة  4.45 6.88 60 الض 

 ييزت ممعامل ال عوبةمعامل الص   رقم الفقرة ييزت ممعامل ال عوبةمعامل الص   رقم الفقرة
1 0.70 0.62 8 0.50 0.55 
2 0.60 0.54 9 0.40 0.40 
3 0.50 0.69 10 0.50 0.55 
4 0.55 0.36 11 0.45 0.50 
5 0.40 0.38 12 0.50 0.47 
6 0.60 0.40 13 0.55 0.31 
7 0.65 0.67 14 0.60 0.43 
15 0.55 0.44  
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ومناسبة ت مقبولة انييز كت معوبة والجميع قيم معامًلت الص   انحليل ويًلحظ من نتائج الت  

 هذه الد راسة. ألغراض

 ّدراسةرات المتغيّ 

:ر المتغي   - -الطريقة االعتيادية(، النوع االجتماعي )ذكوًرا -المدمج الت عل مطريقة التدريس ) المستقل 

  إناثًا(.

 الت حصيل. الت ابع:ر المتغي   -

 ّدراسةتصميم ال

- O1 القبلي ختبار= اال 

 (.االعتيادي الت عل مة )الت جريبي  = غياب المعالجة    ـــ -

- X   المدمج(. الت عل مة ) الت جريبي  = وجود المعالجة 

- O2البعدي   ختبار= اال  

 (4)الجدول 
 نموذج تصميم الّدراسة

 

  حصائّيةالمعالجة اإل

 :حصائي ةفي المعالجة اإل رق اآلتيةتباع الط  ا تم  

الد راسة  جابة على أسئلةة في اإلحرافات المعياري  نة واالحسابي  ال طاتالمتوس  استخدام 

عوبة ، وحساب معامًلت الص  (ANCOVAباين المصاحب )إجراء تحليل الت   تم  وفرضياتها، كما 

 O2 X O1 ةالت جريبي  المجموعة 
ابطةالمجموعة   O1 ـــ O2 الض 
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تكافؤ المجموعتين  ان)ت( لبياختبارو  االرتباط،، واستخراج معامل ختبارلفقرات االييز ت موال

 الثبات. انلبي وكرونباخ الفا

 ّدراسةإجراءات ال

ة.تحديد مجتمع الد راسة وع ينتها )القصدي ة( من طلبة المدارس  -  الخاص 

ة أثناء الت عل م  -  المدمج.االلتقاء بمعلمة الماد ة للص ف  الر ابع واإليضاح لها عن كيفية سير الحص 

 المدمج.توفير كاف ة المستلزمات ال ًلزمة للمجموعة التجريبي ة بأ سلوب الت عل م  -

 تحكيم أداة الد راسة والت حق ق من صدق األدوات وثباتهم. -

ر  -  المدمج.الت عل م  معالجتها باستخداماختيار المادة الت عليمي ة المقر 

 المبدئي ة.بناء أدوات الد راسة بصورتها  -

 الد راسة.تطبيق ثبات االختبار الت حصيلي  على ع ينة استطًلعي ة مماثلة لع ينة  -

 اختيارها.تطبيق االختبار الت حصيلي  القبلي  على ع ينة الد راسة التي تم   -

 تدريس الوحدة المطلوبة بالمجموعة الت جريبي ة وفق الت عل م المدمج.  -

ابطة وفق الطريقة االعتيادي ة. -  تدريس المجموعة الض 

 الع ينة.تطبيق االختبار الت حصيلي  البعدي  على  -

 الن موذجي ة.اإلجابة  إلىستناد باال ختبارتصحيح أسئلة اال -

 ة اإلدخال.دق   انحتى يسهل الرجوع اليها وضم ختبارترميز أوراق اال -

 حليل.ة لسهولة الت  ات في جداول خاص  انتفريغ البي -

 المناسبة. حصائي ةحاليل اإلباستخدام الت   ختبارتحليل نتائج اال -

 األوسط.الحصول على كتاب تسهيل مهم ة موج ه من جامعة الش رق  -

ة.الحصول على كتاب موافقة من مديرية الت عل م  -  الخاص 
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 الحصول على موافقة المدرسة التي سيتم  تطبيق الع ينة فيها -

 الن تائج.عرض  -

 الن تائج.مناقشة  -

 إليها.ل وص  الت   تم  التي  الن تائجبناء التوصيات المناسبة وفق  -
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 الرّابعالفصل 

 األسئلة اختبارو  الّنتائجعرض 

 

 ة.ريّ الّصفه فرضيتّ  اختبارل و األوّ  الّسؤالعرض نتائج  1.4

 .ةريّ الّصفه فرضيتّ  اختباري و انالثّ  الّسؤالعرض نتائج  2.4
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 الرّابعالفصل 
 الّنتائجعرض 

 لألسئلة الدراسة وعلى النحو اآلتي: ،حليل اإلحصائيوالت   الن تائجعرض  هذا الفصلفي  تم  

تحصيل طلبة الصف الرابع المدمج في  الّتعّلمما أثر استخدام  ل:األوّ  الّسؤال عنلإلجابة 

 ؟انعمّ محافظة العاصمة  مدارس فيالعلوم  مقّرراألساسي في 

فته فرضي   اختبار تم   اللة عند مستوى الد   إحصائي ة)ال يوجد فرق ذو داللة  المتعلقة به ةري  الص 

(α=0.05 في تحصيل طلبة )  في مقرر العلوم للمجموعتين الضابطة  األساسي   الر ابع الص ف

تم حساب  (.الطريقة االعتيادية -التعلم المدمج  )استخدام التدريسيعزى لطريقة  ،والتجريبية

ن الجدول ويبي   المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لًلختبار البعدي حسب طريقة التدريس.

 ذلك.( 5رقم )

 (5) الجدول
 .البعدي حسب طريقة التدريس المعيارية لالختبارحرافات نة واال حسابيّ قيم المتوسطات ال

( ألداء أفراد الدراسة على االختبار ANCOVAتحليل الت باين المصاحب ) وجرى استخدام

 ( نتائج التحليل:6ويبين الجدول رقم )التحصيلي البعدي 

  

 المعياري االنحراف حسابيّ المتوسط ال ّعينةحجم ال المجموعة
 2.617 12.116 60 ةالت جريبي  
ابطة  2.477 8.283 60 الض 
 3.18505 10.2000 120 المجموعة
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 (6الجدول )
 البعدي االختبار التحصيليعلى  ( ألداء أفراد الّدراسةANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
 مستوى
 الداللة

الداللة 
 العلمّية

 453.993 1 453.993 المجموعة

70.872 0.000 0.377 
 16.890 1 16.89 قبلي
 6.406 117 749.476 الخطأ
  119 1207.200 الكلي

يل يعزى ألداء أفراد المجموعة لحالت  ا في إحصائي   حليل وجود فرق دال  ويًلحظ من نتائج الت  

ا عند ة إحصائي  ( وهذه القيمة دال  0.00( بمستوى داللة )70.872) بلغت قيمة فة، حيث الت جريبي  

ط حيث بلغت قيم المتوس   ،حسابي  ط الضح ذلك من قيمة المتوس  (، ويت  α=0.05) اللةمستوى الد  

(، وهو أعلى مقارنة بأداء أفراد المجموعة 12.1167ة )الت جريبي  ألداء أفراد المجموعة  حسابي  ال

ابطة ( وهذا يشير 37.7) العلمي ةاللة (، وبلغت قيمة الد  8.283) حسابي  طها الالتي بلغ متوس   الض 

 المدمج. الت عل مة ستخدام استراتيجي  باين في األداء يعزى المن الت   %37.7 ان إلى

المدمج قد حصلت على  الت عل مة التي درست بطريقة الت جريبي  المجموعة  انويستنتج من ذلك 

ابطةة للمجموعة حسابي  ال المتوس طاتة أعلى من حسابي  طات متوس   على  د ويدل  وهذا يؤك   ،الض 

 الذين الط ًلبمقارنًة ب الط لبةالمدمج في تحصيل  الت عل ممه القيمة المضافة واألثر اإليجابي الذي يقد  

  .الت قليدي ة بالط ريقةدرسوا 

 الرّابع الّصفّ المدمج في تحصيل طلبة  الّتعّلمهل يوجد أثر الستخدام  ي:انالثّ  الّسؤال لإلجابة عن

 ؟االجتماعيّ وع ر النّ ، تبًعا لمتغيّ في مقرر العلوم في مدارس محافظة العاصمة عمان األساسيّ 

فته فرضي   اختبار تم  و  اللة عند مستوى الد   ئي اإحصا ال يوجد فرق دال  ) ة المتعلقة بهري  الص 

(α=0.05 ) العلوم يعزى لمتغير النوع  مقررفي  األساسي   الر ابع الص ف  في تحصيل طلبة
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ة حرافات المعياري  نة واالحسابي  ال المتوس طات ة(، بإجراءالت جريبي  لدى طلبة المجموعة  االجتماعي  

ة حسابي  ال المتوس طات( قيم 7( ويبين الجدول رقم )ANCOVA) المصاحب وتحليل الت باين

 .االجتماعي  ر ة حسب المتغي  الت جريبي  حرافات المعيارية ألداء أفراد المجموعة نواال

 (7) الجدول
 االجتماعيّ وع ة حسب النّ حرافات المعياريّ نة واال حسابيّ ال المتوّسطاتقيم       

ر (ألفراد الد راسة تبًعا لمتغي  ANCOVAباين المصاحب )( تحليل الت  8ويبين الجدول رقم )

 .االجتماعي  وع الن  

 (8الجدول )
وع ر النّ تبًعا لمتغيّ البعدي  يّ الّتحصيل ختبارعلى االألفراد الّدراسة  (ANCOVAباين المصاحب )تحليل التّ 

 االجتماعيّ 

 باينمصدر التّ 
مجموع 

 عاتالمربّ 
درجة 

 ةالحريّ 
ط متوسّ 

 عاتالمربّ 
 قيمة )ف(

مستوى 
 اللةالدّ 

اللة الدّ 
 العلمّية

 52.653 1 52.653 االجتماعي  وع الن  

10.381 002 154 
 26.269 1 26.269 قبلي  
 5.072 57 289.098 الخطأ
  59 404.183 الكلي  

 اث حيث بلغت قيمةنلصالح اإل االجتماعي  وع ا يعزى للن  إحصائي   فرق دال  وجود ويًلحظ 

(، حيث α=0.05) اللةة عند مستوى الد  وهذه القيمة دال   ،(0.002) ( بمستوى داللة10.381) ))ف

كور الذي الذ   الط لبةأعلى مقارنة بأداء  ( وهو13.33) ناثألداء اإل حسابي  ط البلغت قيمة المتوس  

 (.10.90) حسابي  طهم البلغ متوس  

 حراف المعياريّ ناال  حسابيّ ط الالمتوسّ  ّعينةحجم ال المجموعة
 2.91666 10.9000 30 ذكور
 1.53877 13.3333 30 اثإن

 2.61736 12.1167 60 المجموع
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 الفصل الخامس
 والتوصيات الّنتائجمناقشة 

 األّول. الّسؤالقة بالمتعلّ  الّنتائجمناقشة  1.5

 ي.انالثّ  الّسؤالقة بالمتعلّ  الّنتائجمناقشة  2.5

 صيات.التوّ  3.5
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 الفصل الخامس
 صياتوالتوّ  الّنتائجمناقشة 

 الص ف  المدمج في تحصيل طلبة  الت عل معلى أثر استخدام  الت عرف   إلىهدفت هذه الد راسة 

رفي  األساسي   الر ابع ، ويتناول هذا الفصل مناقشة انعم  العلوم في مدارس محافظة العاصمة  مقر 

 لت إليه الد راسة من نتائج وتفسيرها تبًعا ألسئلتها:ما توص  

 ل:األوّ  الّسؤالقة بالمتعلّ  الّنتائجأواًل: مناقشة 

في  في مقرر العلوم األساسيّ  الرّابع الّصفّ تحصيل طلبة  المدمج في الّتعّلمأثر استخدام  ما

 عّمان؟محافظة العاصمة مدارس 

يعزى ألداء أفراد المجموعة  ،حليلا في الت  إحصائي   حليل بوجود فرق دال  جاءت نتائج الت  

عند ا ة إحصائي  وهذه القيمة دال  ( 0.00( بمستوى داللة )70.872) ة، حيث بلغت قيمة فالت جريبي  

، حيث بلغت قيم المتوس ط (، و α=0.05) مستوى الداللة يت ضح ذلك من قيمة المتوس ط الحسابي 

(، وهو أعلى مقارنة بأداء أفراد المجموعة 12.1167)الحسابي  ألداء أفراد المجموعة الت جريبي ة 

ابطة  إلى( وهذا يشير 37.7) العلمي ةاللة قيمة الد  (، وبلغت 8.23) حسابي  طها الالتي بلغ متوس   الض 

 المدمج. الت عل مة ستخدام استراتيجي  اين في األداء يعزى البمن الت   %37.7 ان

ع فيها من تنو   ، لماالن تائجفي تلك  هام دور فلها ،المدمج الت عل مة تيجي  استر ا إلى الن تائجوتعزى 

، وطبيعة لكتروني  اإل الت عل مو  ،بالمشاركة الت عل مو  ،يعاون  الت   الت عل مو  ،باللعب الت عل مك اتستراتيجي  في اال

 فاعلي  الت  لوح وال  Internet) ) ترنتنواإل (Computer) كالحاسوب المستخدمة وات واألجهزةاألد

(Interactive Board و ) أجهزة العرض(Data Show)ة بين تشاركي   فاعلي ةبيئة ت ، وهذا وفر

تصال لوسائل اال الط لبةاستخدام  ان إلىإلضافة اًلب لإلبداع والقيادة، بمساحة للط  ، وترك الط ًلب
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)من خًلل االتصال عن بعد خرينواصل مع اآلوالت   ،)من خًلل البحث عبر اإلنترنت(لًلكتشاف

لة باستخدام الوسائط ث  تمزات مبما فيه من متعة وممي   ،عبر االنترنت بمعلم آخر والتحاور معه(

عداد المادة بطريقة  ،دةالمتعد   غبة في تواجدهم داخل والر   ،فسهمأن الط لبةِ جذب  إلىلكترونية، أدى إوا 

ة العلوم، وقد الحظت الباحثة قهم لحص  وتشو   ،ة القادمةورغبتهم في معرفة محتويات الحص   ،ةالحص  

 هم في معرفة فحوى الحصص القادمة.ورغبت ،خًلل تطبيق الد راسة الط لبةب عدم تغي  

ويرجع ذلك ألسباب تتعلق بطبيعة الت عل م المدمج، الذي يدمج بين الت عل م اإللكتروني  والت عل م 

في ة وخارجها، ومزاياه التي ت عد  من  الت قليدي  سواء باستخدام األجهزة اإللكتروني ة داخل الغرفة الص 

الط لبة ال يتعلمون من خًلل طريقة واحدة للتعلم بل يتعلمون  نأفضل النماذج للتعلم المناسب ال

 بشكل أفضل من خًلل تكامل عد ة طرق مًعا معتم دة على الت عل م المدمج.

ابطةأفضل من المجموعة  ةالت جريبي  نتائج طلبة المجموعة  انو  وذلك لطبيعة الواجبات  ،الض 

ال يقل عن  -فسهم بفيديونصت في تصويرهم ألالتي تلخ   ،الط لبةة بطلبها من المعل متي قامت ال  

رسالها عبر البريد اإللكتروني   ،عند أداء الواجب العملي  -دقيقتين  ، وتحضيرهم لتلك الواجبات وا 

فة بعرض الفيديو على المعل موكتعزيز لهم قامت  ،ةالمعل ملبريد  للمدرسة، مما  اإللكتروني ةحة الص 

 صول على درجات أعلى.للح الط لبةنافس عند زاد فرص الت  

نتائج تلك مع فق تت  نتيجة هذه الدراسة  انوجد  ،خرىراجعة نتائج الد راسة مع دراسات أ  وبعد م

التي  ،ةالت جريبي  لمجموعات لصالح ا حليل اإلحصائي  في الت   إحصائي ةالتي أظهرت داللة  ،راساتالد  

          (2016، )الشكعة كدراسة كل من ،في عملية المعالجة المدمج الت عل ماستخدمت 

 (.2011، و )قطوس( 2014، و)الريماوي
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    ي:انالثّ  الّسؤالًا: مناقشة نتائج يناث

في مقرر العلوم  األساسيّ  الرّابع الّصفّ المدمج في تحصيل طلبة  الّتعّلمهل يوجد أثر الستخدام 

 الّنوع االجتماعّي؟ر لمتغيّ  عمان، تبعاً في مدارس محافظة العصمة 

حيث  ،اثنلصالح اإل االجتماعي  وع ا يعزى للن  إحصائي   وجود فرق دال   إلىتائج ن  الجاءت 

 اللةة عند مستوى الد  وهذه القيمة دال   ،(0.002) ( بمستوى داللة10.381) ))ف بلغت قيمة

(α=0.05  حيث بلغت قيمة المتوس ،)( وهو أعلى مقارنة بأداء 13.33اث )نألداء اإل حسابي  ط ال

 (.10.90) حسابي  طهم الالذكور الذي بلغ متوس   الط لبة

يرتبط بكون الطالب ال –علم الباحثة  على حد   -كورث والذ  نااالختًلف بين درجات اإل ان

الذكور أكثر  انإال علم، للت   الط لبةهي رغبة نابعة من ما ان يعزى ذلك لعد ة أمور،ما انو  ثىأ نأو  ذكًرا

وكذلك اث، نمن اإل تركيزهم أقل   انالي كت  الوب - كما الحظت الباحثة - الط الباتميواًل للحركة من 

 ، الت عل معة في المتنو   اتستراتيجي  واال ،الت عل مأثناء  الط لبةشويق والمتعة التي يحصل عليها مدى الت  

تجاهاته في عدة مجاالت وليس فق والمحيط البيئي   ، الت حصيلط في الذي يؤثر عليه وعلى ميوله وا 

ابطةة عن المجموعة الت جريبي  في المجموعة  الت عل مطريقة يعزى ل الن تائجفرق في ال انكو   ،الض 

راسة ة دراسات التي تتفق نتيجتها مع الدراسة الحالي  ومن الد  ة الت جريبي  اث في المجموعة نلصالح اإل

 (.2018، و)مساعدة (2015، ( و)صالح2011، قاضيكل من )ال

  



52 
 

 وصياتالتّ 

  ففي مختلف لصف الرابع األساسي و العلوم  مقرر مالمدمج في تعل   الت عل ماستخدام وف الص 

 األخرى. المواد  و 

 ًلزمة وتوفير البيئة المناسبة ات ال  انبتوفير اإلمك ،المدمج الت عل مستخدام ين الالمعل م تشجيع

 م المدمج.للتعل  

  حضير روس في دفاتر الت  للد   حضير اليومي  ضمن جدول الت   ،م المدمجعل  ة للت  انوجود خضرورة

 ين.المعل مة بالخاص  

   ين.مين واإلداري  المدمج للمعل   الت عل مة استخدام ة في كيفي  عقد دورات تدريبي 

  المدمج وعًلقته مع العلوم األ خرى الت عل مإجراء دراسات أخرى تبحث في. 

  الحديثة.ضرورة تشجيع المعل مين وتحفيز الط لبة على استخدام الطُّرق الت كنولوجي ة 

  واالستراتيجيات من خًلل تطبيق التعلم المدمج. باألنشطةتوجيه المعلمين بضرورة التنوع 

  االهتمام بالطلبة الذكور من خًلل إضافة ألعاب الكترونية في التعلم المدمج تساعد على شد

 انتباههم.
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المراجعالمصادر   
 

 العربية.لغة المراجع بالّ  1.6
 جليزية.اإلنلغة المراجع بالّ  2.6
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 لعربية المراجع ا

"أثر استخدام نمط الت عليم المدمج في تحصيل  (،2012أبو بكر، إي اد فائز وعوض، حسني أحمد )
 ،13، العلوم الّتربوّية والّنفسّيةمجّلة الد ارسين في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين"، 

(2 ،)395-423. 

م علي  أبو درب، (. "أثر استخدام الت عل م 2017فؤاد أحمد) مختار عبد الخالق والمظفر، ،وعطيةعًل 
ر )بناء المناهج وتطويرها( في تنمية الت حصيل المعرفي والوعي  المدمج في تدريس مقر 

المجلة  المعل مين بالمملكة العربية السعودية"،بمشكًلت المناهج الت عليمي ة لدى طًلب 
 .187(،123)31التربوية،

الّتعّلم المدمج )المتمازج( بين الّتعليم الّتقليدّي  (.2014مفيد والصوص، سمير) ،موسىأبو 
 والتوزيع.للنشر  األكاديميون: دار عمان، والّتعليم اإللكتروني

 أماني محمد يسرى عفيفي والموجي، يفي،أميمة محمد وعف شوباش وأحمد، كفاية أبوشحادة،
"فاعلي ة برنامج مقترح في العلوم قائم على الت عل م المدمج في تنمية الت فكير  (،2017)

مجلة  االستقصائي  واالت جاه نحو الماد ة لدى تًلميذ المرحلة األساسي ة العليا في فلسطين"،
 .79(،81) 9 الدراسات العربية والتربوية وعلم النفس،

 الد م ام: ،اإللكترونيالّتعّلم  ومبادئمقدمة في تقنيات التعليم  (.2016محمود) سعد ياسر أحمد،
 مكتبة المتنبي.

 ، القاهرة:التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة (.2009إسماعيل، الغريب زاهر)
 الكتب.عالم 

تحصيل طالبات الص ف  العاشر في مادة (،"أثر التعليم المدمج في 2018) عبير محمد أنصبو،
المجلة  ،العلوم الحياتية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن ودافعيتهم نحو تعلمها"

 125-123(،17) ،9جامعة العلوم والت كنولوجيا، اليمن، الدولية لتطوير التفوق،

المدمج في تنمية الت حصيل "فعالية استخدام نموذج الت عل م  (،2017) أمل محمد عبداهلل البدو،
-171(،2) ،4،المجلة العربّية للجودة والتّميز الدراسي لدى طلبة الجامعات المفتوحة"،

172. 
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"أثر أسلوب الت عل م المتمازج في تحصيل طلبة الص ف  الثالث  (،2011) علي أحمد بني حمد،
 ،38،دراسات العلوم التربويةمجلة  األساسي  في اللغة العربية ودافعيتهم لتعلم اللغة العربية"،

(1،)176. 

"أثر استخدام التعليم المزيج في تحصيل طالبات الص ف  الثاني  (،2017) نورس كريم الجبوري،
-1106(،35) ،9،مجلة كلية التربية األساسّية علم األحياء"، نحو مادةالمتوسط ودافعيتهن 

1107. 

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

(97،)193-233. 

(،" فاعلي ة استراتيجية الت عل م النشط القائم على 2016حسن ربحي ) جولتان حسن ومهدي، حجازي،
اءة االجتماعي ة والدافعية للتعلم لدى طلبة كلية التربية التشارك عبر الويب على تحسين الكف

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

"فاعلي ة استعمال الت عل م المدمج على الت حصيل الدراسي في  (،2013عصام إدريس كمتور) الحسن،
ر األحياء لدى طًلب الص ف  الثاني بمدارس  ناالثانوية الخاصة بمحلية أم درم مقر 

 .58(،36) ،6،مجلة البحوث التربوية والنفسية واتجاهاتهم نحوه"،

 ،المنهج وتكنولوجيا التعليم (.2017) إسراء إسماعيل وعبدالكريم، صادق والكرعاوي، الحسيني،
 دار دجلة. عم ان:

 المسيرة.دار  عم ان: ،والتطبيقتكنولوجيا التعليم بين الّنظرّية  (.2011) توفيق مرعي الحيلة،

 القاهرة: ،األ صول الّنظرّية والتاريخية لتكنولوجيا الّتعّلم اإللكتروني (.2011خميس، محمد عطية)
 دار السحاب للطباعة والنشر.

للنشر  ديونو مركز عم ان: ،استراتيجيات الّتدريس الحديثة (.2016زيد) والعدوان، أحمد داود،
 والتوزيع.

)رسالة ماجستير غير  ،دور تقنية التعليم في الّتعّلم المدمج (،2014) شيخة عثمان الداوود،
 السعودية.جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية  منشورة(،
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ف ي والعجب، نوف عرار والجزار، الدوسري، "أثر الت عل م  (،2017) محمد العجب عبد اللطيف الص 
الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية المدمج على تنمية اإلتجاه نحو 

 .349(،87) ،7،مجلة الدراسات العربية والتربية وعلم النفس السعودية "،

 دار أ سامة للنشر والتوزيع.  عم ان: ،التعليم اإللكتروني(. 2010) أحمد علي الراضي،

الّتكنولوجيا  (.2014علي )حسين وبني دومي، حسن  عمر صالح محمد والعمري، الرواضية،
 زمزم. عم ان: ،وتصميم الّتدريس

على  اإلنجليزيةأثر استخدام الّتعّلم المدمج في تدريس اللغة  (،2014فراس ثروت) الريماوي،
 .الّتحصيل المباشر والمؤجل لدى طالب الّصّف السادس األساسّي في محافظة عّمان

 األردن. .مأدباوسط، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األ

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

 فلسطين. ،رام اهلل القدس المفتوحة،

(."أثر استخدام كل من الت عل م 2008حسن الباتع محمد ) العاطي،السيد عبد المتولي وعبد  السيد،
نتاج مواقع الويب الت عليمي ة لدى طلبة  اإللكتروني والت عل م المدمج في تنمية مهارات التصميم وا 

المؤتّمر العلمي الثالث للجمعية  الدبلوم المهنية واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا الت عل م اإللكتروني"،
 جمهورية مصر العربية. القاهرة،جامعة  المؤتّمرات،نولوجيا التربية مركز العربية لتك

 للنشر والتوزيع.  دار صفاء عم ان: ،التعليم اإللكتروني (.2014) ربحي عليان الشبول،

استراتيجيتي الّتعّلم المدمج والّتعّلم المعكوس في  أثر (،2016) هناء مصطفى فارس الشكعة،
)رسالة ماجستير  .تحصيل طلبة الّصّف السابع في مادة العلوم ومقدار احتفاظهم بالّتعّلم

 ، األردن.مأدباغير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، 

والتفكير التأملي أثر الّتعّلم المدمج في الّتحصيل المباشر  (،2014) عروبة محمد حامد الشهوان،
)رسالة ماجستير غير  .لطالبات الّصّف األول ثانوي في مادة نظم المعلومات اإلدارية

 األردن. ،مأدبا جامعة الشرق األوسط، منشورة(،
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جامعة الملك     ،بوابة تكنولوجيا التعليم (." بيئات الت عل م المدمج "،2015مصطفى جودت ) صالح،
ى عل المتاحة (،26/11/2018شبكة اإلنترنت بتاريخ )تم  الرجوع اليه من  سعود،

https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14433 

أثر استخدام استراتيجية التعليم المتمازج في تحصيل طلبة  (،2015) يوسف عطا اهلل صالح،
)رسالة ماجستير غير  .اشر األساسّي في مادة التربية اإلسالمية باألردنالّصّف الع
 األردن. المفرق، جامعة ال البيت، منشورة(،

 دار الحامد. عم ان: ،التعليم اإللكتروني(. 2008) خضر مصباح الطيطي،

 ، الكويت: دار المسيرة الكويت.التعليم المدمج(. 2018الفي والعنزي، مرزوق ) العازمي،

"أثر استخدام الت عل م المدمج في تحسين االستيعاب االستم اعي لدى  (،2014أسامة زكي) العربي،
المجلة الفلسطينية للتعليم متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها واتجاهاتهم نحوه"، 

 .63(،8)4المفتوح،

، عليم اإللكترونيالجودة الشاملة في الت(. 2011) إحسان محمد عبداهلل إسحاق وكنسارة، عطار،
 مكة المكرمة: مؤسسة بهادر لإلعًلم المتطور.

 عم ان:، 6. طالقياس والتقويم التربوي في العملّية الّتدريسية (.2019صًلح الدين محمود) عًلم،
 دار المسيرة 

، السنة الخامسة، تم  35د ، العدإنسانيةمجلة علوم  "التعليم المؤلف"، (،2007) خديجة الغامدي،
 www.ulum.nl/c108.html من الموقع اإللكتروني 31/10/2018استخراجه بتاريخ 

فاعلّية التعليم المدمج في إكساب مهارات وحدة برنامج العروض  (،2010خديجة علي ) الغامدي،
power point  رسالة التقديمية لطالبات الّصّف الثاني الثانوي بمدينة الرياض( ،

 الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض  (، جامعةغير منشورة ماجستير

الّتعّلم المدمج والتصميم التعليمي والوسائط المتعددة والتفكر  (.2011الفقي، عبد الًله إبراهيم )
 والتوزيع.فة للنشر ، عم ان: دار الثقااالبتكاري

"أثر تدريس اللغة العربية باستخدام استراتيجية الت عل م المتم ازج في  (،2011) هيثم ممدوح القاضي،
األكاديمية  تنمية مهارات التواصل اللفظي لدى طلبة الص ف  السابع األساسي  في األردن"،

 .14-3(،7)11، للدراسات االجتماعّية واإلنسانية

https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14433
http://www.ulum.nl/c108.html
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فاعلّية استخدام التعليم المتّمازج في تحصيل طالبات الّصّف الرّابع  (،2010) رشا محمد قطوس،
)رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة  .األساسّي في مادة اللغة العربية في األردن

 األردن. الهاشمية، الزرقاء.

 ، عم ان: مكتبة لبنان.استراتيجيات التعليم المدمج (.2011تيسير) الكيًلني،

مجلة "معايير الجودة في الت عل م المدمج جامعة القدس المفتوحة نموذًجا"،  (،2010) شادية مخلوف،
 .35(،20) ،جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعّية

"أثر استخدام استراتيجيات الت عل م المتم ازج في تحصيل طلبة الص ف  الثامن  (،2018) رافع مساعده،
مجلة جامعة  لوم واتجاهاتهم نحوها في مديرية تربية لواء قصبة إربد"،األساسي  لمادة الع

 .194-176(،1)13الخليل للبحوث،

أثر استخدام الّتعّلم المدمج في تحصيل طالبات االقتصاد  (،2011) هالة ياسر زهدي مصطفى،
 )رسالة ماجستير غير .نحوه واتجاهاتهنللّصّف األول الثانوي  )تخصص التجميل( المنزلي
 جامعة الشرق األوسط، مأدبا، األردن. منشورة(.

ّدراسة فاعلّية استراتيجية التعليم المتمازج في اكتساب المفاهيم  (،2015) غازي بدر المطيري،
)رسالة ماجستير غير  .النحوية واالحتفاظ بها لدى طالب الّصّف التاسع في دولة الكويت

 األردن. المفرق،، جامعة آل البيت منشورة(.

 : دار الموهبة.، عم انرقمياإللكتروني نحو عالم  الّتعّلم (.2018دي، حسن ربحي )مه
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 حقاتالمل

 

 ة العلوم.لماد   ي  الت حصيل ختبارلًل لمستويات المعرفة جدول المواصفات 1.7

 حسب المستويات المعرفية ختبارتصنيف أسئلة اال 2.7

 حيحة.نموذج اإلجابة الص   3.7

 .نمحك ميادة القائمة بأسماء الس   4.7

 ة.كتب تسهيل المهم   5.7

 .الت عليمي ةتحليل محتوى المادة  6.7

 المدمج. الت عل محضير وفق الت   7.7

 ة.لي  بصورتها األو  ة انستباال 8.7

لي ة.بصورته  ختباراال 9.7  األو 

 الن هائي ة.ة بصورتها انستباال 10.7

 ة هائي  الن   بصورتهِ  ختباراال 11.7

 عرض لبعض المادة المحوسبة. 12.7
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 لمادة العلوم يّ الّتحصيل ختبارجدول المواصفات لمستويات المعرفة لال

 

 إعداد جدول المواصفات
 الّتحصيلي لمادة العلوم للّصّف الرّابع األساسيّ لالختبار 

 
 الوزن النسبي

 للموضوع

 
 مستويات األهداف حسب نموذج هرم بلوم

 

 
 ألهداف

 
 تذكر فهم تحليل تطبيق الموضوع

 
18.75% 

 
 ــــــــ

 
 ــــــــ

 
1 

 
1 

 
 الكهرباء الساكنة

 

 
18.75 % 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
 الكهربائيةالتيار الكهربائي والدارة 

 

 
18.75 % 

 
 ــــــ

 
 ــــــ

 
3 

 
1 

 
 المواّد الموصلة والمواّد العازلة

 

 
18.75 % 

 
 ــــــ

 
1 

 
 ــــــ

 
1 

 
 االستخدام األمن للكهرباء

 

 
25 % 

 
 ــــــ

 
 ــــــ

 
 ــــــ

 
1 

 
 أسئلة الفصل

 

 
100% 

 
6.7 % 

 
13.3 % 

 
33.3 % 

 
46.7 % 

 
 المجموع

 



62 
 

 عشر األسئلة: خمسةعدد          متعّدد(  من  )االختيار نوع األسئلة: موضوعي

 

 حسب مستويات هرم بلوم للمجال المعرفيّ  ختبارتصنيف أسئلة اال

 

 

 

 

 

 

 

 المستوى المعرفي الذي يقيسه  الّسؤالرقم 
 رتذكّ  (1ل )وّ الّسؤال األ 

 فهم  (2ي )انالثّ  الّسؤال
 تطبيق (3الث )الثّ  الّسؤال
 رتذكّ  (4) الرّابع الّسؤال
 فهم (5الخامس) الّسؤال
 فهم (6ادس)السّ  الّسؤال
 رتذكّ  (7ابع )السّ  الّسؤال
 فهم (8امن )الثّ  الّسؤال
 تحليل (9اسع )التّ  الّسؤال
 رتذكّ  (10العاشر) الّسؤال
 رتذكّ  (11)الحادي عشر  الّسؤال
 تحليل (12ي عشر )انالثّ  الّسؤال
 رتذكّ  (13الث عشر)الثّ  الّسؤال
 فهم (14عشر) الرّابع الّسؤال
 رتذكّ  (15الخامس عشر) الّسؤال
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 نموذج اإلجابة الصحيحة

 

 

 رقم الّسؤال أ ب ج د

 (1األول )   √ 

 (2الثّاني ) √   

 (3الثّالث )    √

 (4الرّابع )    √

 (5الخامس )    √

 (6الّسادس ) √   

 (7الّسابع )    √

 (8الثّامن )    √

 (9التّاسع )  √  

 (10العاشر )    √

 (11الحادي عشر )   √ 

 (12الثّاني عشر )  √  

 (13الثّالث عشر )   √ 

 (14الرّابع عشر)  √  

 (15الخامس عشر )   √ 
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 ألداة الّدراسة محكمّينقائمة بأسماء السادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة خصصالتّ  محّكمال الرقم
 ةي  األردنالجامعة  عليمتكنولوجيا الت   ور الشبولأنمهند د.  1
 جامعة البتراء يةلغة عرب   سميح مقداديد.  2
 جامعة البتراء يةلغة عرب   أحمد الخطيب د أ. 3
 ةي  األردنالجامعة  عليمتكنولوجيا الت   منصور وريكاتد  أ. 4
 ةي  األردنالجامعة  عليمتكنولوجيا الت   احعبد المهدي الجر  د  أ. 5
 وسطجامعة الش رق األ عليمتكنولوجيا الت   ةفراس العياصر د.  6
 رق األوسطجامعة الش   ةإدارة وقيادة تربوي   أمجد درادكةد.  7
 رق األوسطجامعة الش   عليمتكنولوجيا الت   فادي عودةد.  8
 العالمي ةمدارس العقيق  العلمي ة مة للمواد  قة ومعل  منس   شروق الشخشير 9

 العالمي ةمدارس العقيق  م للعلوممعل   ةعبد الرحمن جاج 10
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 عليمة والتّ وزارة التربيّ ة من اب تسهيل مهمّ كت
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 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط

 

  



67 
 

 عةانب عدم ممكتا
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 الت عليمي ةة تحليل محتوى للماد  
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الت عل م المدمجالت حضير األسبوعي للوحدة الت عليمي ة )الكهرباء(وفق   
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 ةليّ وّ بصورته األ  ختبارلال التحكيم ةانستبا
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 ةليّ بصورته األوّ  ختباراال
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 ةهائيّ النّ  بصورته   ختبارتحكيم اال انةستبنموذج ا
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 ةهائيّ النّ  بصورته   ختباراال
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 المادة المحوسبةلبعض عرض 
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