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 درجة استخدام استراتيجية التعلم الُمدمج لدى معلمي المرحلة األساسية
 في لواء وادي السير 

 إعداد: وفاء بشير فالح المجالي
 إشراف الدكتور: فواز شحادة

 الملخص

لمي المرحلة ى معدرجة استخدام استراتيجية التعلم الُمدمج لدإلى  تعرفالالحالية الدراسة  هدفت

مدارس )ة السلطة المشرفمتغيري النوع االجتماعي و تبًعا ل في لواء وادي السير واختالفها األساسية

م تالمنهج الوصفي، ولجمع البيانات  اعتمادولتحقيق أهداف الدراسة تم مدارس خاصة(.  ،حكومية

( معلًما ومعلمًة من 350) فقرة، تم تطبيقها على عينة مكونة من (30)وير استبانة مكونة من تط

معلًما ومعلمًة في المدارس الحكومية  (230) ،في لواء وادي السير معلمي المرحلة األساسية الُعليا

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام استراتيجية معلًما ومعلمةً في المدارس الخاصة،  (120)و

وجود فروق ذات داللة إحصائية و ، ، جاء بدرجة متوسطةى معلمي المرحلة األساسيةالتعلم الُمدمج لد

مدارس ة، حكوميمدارس ) السلطة المشرفةلمتغير و ُتعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح المعلمات، 

وجود أثر ذي داللة إحصائية ُيعزى للتفاعل بين النوع االجتماعي و خاصة(، لصالح المدارس الخاصة، 

 .السلطة المشرفةو 

لتعلم استراتيجية ا على زيادة الوعي بأهمية لمنها: العمبعدد من التوصيات  وأوصت الدراسة

بيق هذه بطرق تطة وعيهم كما وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين لزيادالمدمج، 

 االستراتيجية.

 المشرفة )المدارساألساسية، السلطة  الكلمات المفتاحية: استراتيجية التعلم الُمدمج، المرحلة

 الحكومية، المدارس الخاصة(.
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The Degree of using Blended Learning Strategy among Basic Stage 

Teachers in Wadi AlSier District 

Prepared by: Wafaa Basheer Falah Almajali 

Observed by: Dr. Fawwaz Shehad 

Abstract 

The study aimed to identify the degree of using blended learning strategy among 

basic teachers in Wadi Alsier district and its differences by gender and supervisory 

authority (public schools, private schools).  

To achieve the objectives of this study, the researcher descriptive method was 

adopted ,and a questionnaire was developed which consisting of (30) items, was applied 

to the sample of the study which consisting of (350) teachers (male and female) from the 

high basic stage at Wadi Alsier district in public schools (250) and in private schools 

(120). The results of the study showed that the degree of using blended learning strategy 

among basic stage teachers` in Wadi Alsier district came in a medium degree. There were 

statistically significant differences according to the gender variable, in favor of the 

female.also other results of the study indicate statistically significant differences 

according tothesupervisory authority variable, infavor of the private schooland there is 

statisticaleffect according to the interaction between the gender and the 

supervisoryauthority. 

The study concluded with a number of recommendations including: To increase 

awareness of the importance of blended learning strategy and as well as to work on 

holding training coursesfor the teachers to increase awareness about the methods of 

application this strategy. 

Keywords: blended learning strategy, high basic stage, supervisory authority 

(public schools, private schools). 
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 الفصل األول
 االدراسة وأهميتهخلفية 

 المقدمة

 ؤيًدامجعلت من البعض التكنولوجيا من نقلة نوعية في مجريات هذا العصر، أحدثته إنما 

ا نه وفي ذات الوقت، تعالت أصوات أخرى تناهضه، إال إوداعًيا لتبنيها في مختلف ميادين الحياة لها

وبقدر ما  هذه التكنولوجيا العصريةوبما أن . فيها ورقصال مكامنالضوء على  ملقيةً  وتعارضها.

بذلك و من مسيرتها التطويرية.  ا من سلبيات تعوقأيضً  عليه ، بقدر ما تنطويمن إيجابياتتحمل 

 اانعكاساتهلى من تحقيق االستفادة المثل ؛توظيفها واستخدامها خير استخداممثل التحدي اليوم بكيفية ليت

ين اليوم أمام كل ميدان من مياد الماثل التحدي نّ ، فإلذاما أمكن.  يجابية، والحد من آثارها السلبيةاإل

لتسير  ،ةحالصحي جيهها الوجهةو تو مع هذه التكنولوجيا،  الحياة يتمثل بكيفية تحقيق التفاعل اإليجابي

، وبما أن ميدان التعليم هو من أكثر الميادين حيوية وأهمية، لذا خلل دونما ،مسارها الصحيح في

 رجة فاعليته.  فإن استخدام أدوات عصره الرقمي قد تزيد من د

وبما أن التعليم البنائي يستنكر األسلوب التعليمي القائم على التلقين وحفظ المعلومات عن 

يبني  بنفسه، مشبًها إياه بالنبات الذي نفسه معرفته قادر على بناءظهر قلب، ويؤمن بأن الطالب 

لى المعلم البنائي عذلك فلونتيجة فالتعلم القائم على الفهم هو جوهر البنائية وأساسها، غذاءه بنفسه، 

جود و ضرورة ومن هنا ظهرت الحاجة الُملحة لد ناقل للمعرفة إلى ميسر للتعلم، أن يتحول من مجر 

علمه وتوظيفه ، ليصبح قادًرا على االحتفاظ بتاستراتيجيات تعلم تساعد المتعلم على بناء علمه بنفسه

المجتمع التكنولوجي بكل ما على مواكبة طن قادر مما يساعد على إعداد موا في مواقف تعلم جديدة،

 .2007))زيتون،  يحمل من تحديات وتوقعات وثورات تكنولوجية
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 أن تصمم بيئة التعليم لتخاطب فقط ان من المقبول في العصور السابقةوفي حين أنه ك

لى التي فرضت نفسها ع في عصر اللغة البصريةحالًيا يعد مقبوال حاسة السمع، إال أن ذلك لم 

يادة أن من أهم عوامل ز  لعلمية في حقل الوسائل التعليميةمختلف الميادين، وحيث أكدت البحوث ا

نحو  السمع والبصر علىمقدرة المتعلمين على الفهم واالستيعاب، هو زيادة اعتمادهم على حاستي 

 (.2016، علي )السيد متبادل

تعليم، بالتكنولوجيا في حقل ال األساسي من االستعانةالهدف يقتصر في بعض األحيان قد و 

هداف أ األمر، أنسات التعليمية الحالية فقط، ولكن في حقيقة الممار  ةوفاعلي على زيادة كفاءة

تطوير علم ب هدف بعيد المدى، متمثاًل  إلى تحقيق فهي تتطلعم أعمق من ذلك بكثير؛ لوجيا التعلتكنو 

 عكاساتهاانإيجابية قد تكون عديدة، تظهر  آثارالتكنولوجيا من  أي أن ما قد تحدثه ؛تربية ككلال

التربوية برمتها  النهوض بالعملية ،اوأخيرً  أواًل  حقل التربية والتعليم بمجمله، والهدف منها فياإليجابية 

 .(Singh, 2011)األمام والدفع بعجلتها إلى 

 ،في التعليم ر التكنولوجياستفادة المثلى من عصاالتحقيق لأنه و إلى ( 2009وأشار كافي )

التدريب و  ت،نترنع مجاالت التعلم من خالل اإلهو مصطلح يجم، و بالتعلم االلكتروني ما يسمىظهر 

لكتروني من نوعين أساسيين هما: التعلم اإلوالتدريس باستخدام التكنولوجيا. ويتض ،من خالل الويب

يشتركان بوجود فاصل مكاني بين كل من  أنهماحيث متزامن. ر اليغ كترونيلاإلوالتعلم  ،المتزامن

 من جهة أخرى. بعضهم البعضوبين المتعلمين  ،المعلم والمتعلم من جهة

 يخلو ال كغيره من أنظمة التعلم، نهال أيجابيات التعلم االلكتروني، إوعلى الرغم من تعدد إ

 ،باشرلماالتواصل  إلىم يفتقر هذا النوع من التعل إنّ ، حيث التي تحد من فاعليته من السلبيات

والتفاعل الحقيقي الذي من المفترض أن يحدث بين جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية ككل. 

ن حدث عبر مختلف و  فضاًل  ا، ناقصً  سائط التكنولوجيا، فسيبقى تواصاًل عن أن هذا التواصل، وا 
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وانبها؛ ميع جلتكامل شخصية الفرد من ج ،الضرورية نسانيةاإل قات االجتماعيةالعاليعجز عن إقامة 

 ,Robler))الفاعلين اف التعليم والتعلم حول دون تحقيق أهدتَ  فجوة كبيرة وجودلى إيؤدي قد مما 

2004. 

حتياجات النفسية، ليست بأقل أهمية من اال حتياجاتاال إلى أن (2016) الحيلةويشير 

 المتعلم داخل البيئة التعليمية، كما أن أهداف التربية والتعليم ال تنحصر فقطالمادية، لتحقيق فاعلية 

بكثير  ا إلى ما هو أبعد من ذلكأن تتعداه بل ينبغي على مجرد تسليح المتعلمين بالمعارف والعلوم،

زنة ة المتوالشخصية المتكاملال وهو بناء ام حقل التربية والتعليم، أالتحدي الحقيقي أما المتمثل فيو 

 من جميع جوانبها. للمتعلم

من واجبات األنظمة التعليمية العمل على بناء  وبما أنه (2016ويذكر مرعي والحيلة )

الشخصية المتكاملة للمتعلمين التي تمكنهم من إيجاد التوازن الحقيقي، ما بين ذواتهم وما بين عوالمهم 

رة وبراعة دونما الحاجة إلى التخلي المحيطة بهم، ليتمكنوا من مواكبة مستجدات عصرهم بكل مها

عن جذورهم العريقة أو عن انتماءاتهم األصيلة. ولتحقيق ذلك كله؛ فال بد من تطوير مناهج جديدة 

قادرة على إنتاج متعلم منسجم مع ذاته ومتفاعل مع عالمه ومؤثر ومتأثر به؛ ليتمكن من النهوض 

 بأمته، وتطوير ذاته والسير قدًما لألمام.

ما  رالمكانية ظهلصعوبة تحقيق ذلك كله عبر المعدات التقنية، وبوجود الحواجز  ونظًرا

 تالفي سلبيات التكنولوجيا، وتوجيهها الوجهة محاواًل  ،المدمجالتعلم أو  (blended learning) يدعى

 ة كفاءتهلزياد؛ التعليم االعتياديدمجها الفاعل المتوازن مع الصحيحة التي تزيد من فاعليتها، و 

مثابة إعادة هو باستخدام التكنولوجيا، بل ال يقتصر فقط على  المدمجم التعلوتحسين مخرجاته. ف

 ،المعلمو  تضمنه ذلك من إعادة هيكلة دور كل من المتعلمتصميم لكافة أركان العملية التعليمية، وما ي

ل محه أن يحل بال يمكنلكتروني مهما بلغ من أهمية، م اإلا بأن التعلمؤمنً  بل والموقف التعليمي ككل،
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 ملتعلا واألثر األكبر مهما تنوعت وتبدلت طرائق ،الذي يبقى له البصمة األولى التعليم االعتيادي

تالفي  محاواًل ني، م االلكترو والتعل التعليم االعتيادي قائم على تعظيم إيجابيات المدمجم فالتعل. الحديث

 .(2016 الشرمان،)منهما كل سلبيات

على  حوذةً مست ،لمتعلمينل كبير بالنسبة األدوات التقنية قد تشكل عامل جذبأغلب ن وبما أ

كل ذلك قد يجعل من إمكانية الحد من انتشارها أمر ليس  هم،اتواهتمام األكبر من وقتهم الجزء

ذلك عن استثمار، و استثمارها خير  العمل قدر المستطاع على ن األفضلفقد يكون مولهذا بالسهل، 

بما  األمثل لهذه التقنيات، والعمل على زيادة وعيهم معلمين والمتعلمين نحو االستخدامطريق توجيه ال

يجابيات كثيرة، من الممكن االستفادة منها فيما لو تم توجيهها في  تحويه هذه التقنيات من فوائد وا 

 الوجهة الصحيحة.

 مشكلة الدراسة

 ثر بمحيطه،ه دائم التأثير والتأنّ وأهمية؛ حيث إيادين الحياة حيوية من أكثر م يمميدان التعل عديُ 

ليها تعود مخرجاته. وفي  فهو ذلك النظام الحيوي الفاعل المتفاعل مع بيئته، فمنها يستمد مدخالته وا 

يث حوأصبحت المحرك والموجه لها،  ،ظل التطورات الهائلة التي سيطرت على جميع جوانب الحياة

لى ميدان عفي عليها ما هو حديث وجديد. فكان لتض ها وتقاليدها؛دلت الكثير من أعرافغّيرت وبأنها 

التربية والتعليم، أن يكون له مكانه األمثل في ظل كل هذه التغيرات والتطورات التي تلقي بظاللها 

 ه، محاوالً لة والرقي بجودة مخرجاتوذلك عن طريق تطويع تكنولوجيا العصر لخدمة أهدافه النبي ؛عليه

 يجابياتها إلى أقصى حد ممكن.اواستثمار سلبياتها بقدر المستطاع، تقليص  اجاهدً 

 ضحة في مختلف المجاالت والميادينالذي أصبحت بصمته وا ليالتقني الحاالواقع إن وبما 

ها وتحقيق م نتائجمن خالل النقلة النوعية التي أحدثها في العديد من أنظمتها وأساليب عملها لتعظي



5 

بإعداد  مطالب فهومما قد يجعل التحدي أعظم وأكبر بالنسبة لقطاع التعليم، ، وفاعلية أهدافها بكفاءة

بالمبادئ والقّيم األصيلة من جهٍة  مواكبة تطورات العصر من جهة، والتمسك مخرجاته لتتمكن من

عن طريق الجمع والدمج دافه جديدة للوصول إلى أه صيغةمما دفع به إلى محاولة إيجاد  ى؛ُأخر 

انبها العريقة بجو  التعليم االعتياديةطرق طرق التعلم التكنولوجية بجوانبها المضيئة و بين كل من 

 واألصيلة. 

لصفوف المراحل  بشقيه النظري والعمليب، ومن خالل خبرة الباحثة في تدريس مادة الحاسو 

 تعلمينم، تتمثل بتراجع إقبال ودافعية الوجود سلبيات لكل منهما على حدة األساسية، فقد الحظت

قيامهم  أثناء يف والتفاعل المباشر وضعف التواصل، من جانب العتياديا للتعلم عند التدريس النظري

  .من جانب آخر المتمثل باالستعانة باألجهزة اإللكترونية بتنفيذ الجانب العملي

 وأسئلتها الدراسةهدف 

علمي ملدى  المدمجدرجة استخدام استراتيجية التعلم  الحالية التعرف إلى الدراسة تهدف

 :خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية منوذلك  المرحلة األساسية في لواء وادي السير

في لواء  معلمي المرحلة األساسية لدى المدمجم : ما درجة استخدام استراتيجية التعلاألولالسؤال 

 ؟من وجهة نظرهم وادي السير

تختلف درجة استخدام معلمي المرحلة األساسية الستراتيجية التعلم المدمج في  هل :السؤال الثاني

فة )مدارس حكومية، لسلطة المشراالنوع االجتماعي )معلم، معلمة(، و باختالفوادي السير لواء 

 ؟ لتفاعل بينهمامدارس خاصة( وا
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 الدراسةأهمية 

 :الحالية في اآلتي الدراسة تكمن أهمية 

 بالتعلم الُمدمجيؤمل أن تضيف هذه الدراسة أدًبا نظرًيا جديًدا  -

لية فاععلى المناهج تؤدي إلى زيادة  إدخال تعديالت علىالمناهج محاولة مساعدة مصممي  -

 .، عن طريق توجيه الطلبة إلى استخدام المواقع اإللكترونية التعليميةالمدمجالتعلم 

تراتيجية الستخدام اسى تحتية مالئمة االهتمام بتطوير ُبنً حكومية على المدارس الع تشجي محاولة -

 التعلم الُمدمج.

يف مهنًيا وتمكينهم من توظ التشجيع على زيادة الدورات التدريبية لتطوير المعلمينمحاولة  -

 . استراتيجية التعلم الُمدمج بفعالية

 ُأخرى في هذا المجال.يؤمل أن تفتح هذه الدراسة أفاًقا للباحثين في إجراء دراسات الحقة  -

 مصطلحات الدراسة

، تياديالتعليم االعالتعلم اإللكتروني و : هو التعلم الذي يمزج ما بين كل من المدمج التعلم

وهو التعلم المبني على االتصال بشبكة اإلنترنت والتعلم وجها" لوجه، وهو التعلم القائم على االتصال 

 .(2014موسى والصوص، أبو ) متزامن الالاالتصال و المتزامن 

تعليم الالجمع المتوازن ما بين أصالة  يسعى إلىالذي بأنه ذلك التعلم  "إجرائيا عّرفويُ 

، وحداثة التعلم اإللكتروني، إليجاد متعلمين قادرين على تطوير تعلمهم ذاتًيا، غير االعتيادي

 .دراسيمحصورين بحدود غرفهم الصفية، وغير محدودين بمحتوى مقرٍر 

 الدراسة حدود

 تمثلت حدود الدراسة الحالية باآلتي:

 لمرحلةالمدارس الحكومية والخاصة ل : اقتصرت هذه الدراسة على معلميالبشريد الح

 في لواء وادي السير. الُعليا األساسية
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مة في لواء وادي السير في العاص الُعليا األساسيةالمدارس الحكومية والخاصة الحد المكاني: 

 عمان.

 .2019-2018ي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسالحد الزماني: 

 محددات الدراسة

 تتمثل محددات الدراسة باآلتي:

 .مدى دقة وموضوعية استجابة أفراد العينة 

 .مدى دقة الصدق والثبات ألدوات البحث 

  تمع والمجال تنطبق نتائج هذه الدراسة إال على نفس المجتمع الذي تم سحب عينة منه

 اأُلخرى المماثلة.
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 ثانيالفصل ال

 األدب النظري والدراسات السابقة

عن  فضاًل  ،المدمجلتعلم اا لألدب النظري ذي الصلة باستراتيجية عرضً  هذا الفصل يتضمن

لسلها والتي تم عرضها حسب تس ،موضوع الدراسةذات الصلة بالعربية واألجنبية السابقة  الدراسات

 الزمني من األقدم إلى األحدث.

 :النظرياألدب أواًل: 

 التعلم اإللكتروني، دور المعلم في ،التعلمالتعليم و  اآلتية:تناول األدب النظري الموضوعات 

مفهوم  ،توظيف التكنولوجيا في التعليموعيوب مزايا التعلم اإللكتروني، و  التعليم االعتياديكل من 

ني التعلم تب مميزات، المدمجإلى اإللكتروني ثم إلى  التعليم االعتيادي من االنتقال، المدمجالتعلم 

م في التعلم دور المعل، معايير لتحديد نوع برنامج التعلم الُمدمجدمج التكنولوجيا في المنهاج، ، المدمج

 .المدمج

 التعلمالتعليم و 

م، بل ال تنحصر فقط بنقل المعرفة إلى المتعللعملية التعلمية أن ا هون حديثًا و التربوي هإن ما يؤكد

المتعلم، كيف يتعلم، وكيف  هي أوسع من ذلك وأشمل، حيث أنها عملية محورها األهم واألساس هو

ختلفة وكيف يستخدم العادات العقلية في تنفيذ أنشطة التعلم الم ،يفكر، وكيف يبني معرفته بنفسه

في الحياة، مما يؤدي إلى تلبية احتياجات المتعلم الشخصية واالجتماعية على  ومعالجتها وتوظيفها

 (2007زيتون، )سواء حد 

إن التعليم بشكل عام، هو مجموعة من المتطلبات سواء كانت مادية أو وجدانية، غايتها األساسية 

 مع كل اًل ، متفاعا، فاعاًل ا نشطً يم أكبر قدر ممكن من العون والمساعدة للمتعلم، لتجعله عنصرً دتق
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تطوير كتساب وتنمية و ال األدوات الالزمةا يمتلك متعلمً  من هذا التفاعل النشط به؛ لينتجيحيط  ما

حصيلة  يالتعلم هعملية . في حين أن ، والوجدانيةالحركية، و معرفيةلف الجوانب التنفسه من مخ

ثبوت النسبي تغّيرات تتصف بال عد سلوك المتعلم وما يحدث فيه منيُ  حيث، االتعليم ونتيجتهعملية 

، ذاته دالتعلم هو ذلك الجانب الشديد الصلة بالمتعلم بح على حدوث ذلك التعليم المنشود. إذن، فدلياًل 

 .2016)مرعي والحيلة، )مباشر بشكل  المنعكس على سلوكياتهو 

 التعلم اإللكتروني

قد ُيوصف التعلم اإللكتروني على أنه إبداع يهدف إلى تقديم بيئة تفاعلية، محورها األساسي     

ن اختلفت أوقاتهم وأزمنتهم،  المتعلم، فقد تم تصميمها وتهيئتها لتتناسب مع جميع المتعلمين، حتى وا 

افق مع تو وذلك عن طريق االستفادة من خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية، وبذلك ت

 (.2005الخان، ) ةوالموّزعوالمرنة، ، بيئة التعلم المفتوحة التي تالئممبادئ التصميم التعليمي 

إن جوهر التعلم اإللكتروني يتمثل في تحويل دور المتعلم من المتلقي  (2007)وأشارت سالم      

السلبي إلى المشارك اإليجابي المتفاعل مع المادة التعليمية، حيث إّن التعلم اإللكتروني ُيكّيف المادة 

التعليمية من حيث محتواها، وطريقة عرضها، لتتناسب وخصائص كل متعلم، وقدراته، ومتطلباته 

لية أو المستقبلية، وحتى أن التقويم في التعلم اإللكتروني يهدف إلى قياس مستوى التعلم، سواء الحا

ومعرفة مدى فاعليته، بحيث ُيستفاد من نتائج التقويم لمعرفة فيما إذ كان التعلم يسير في الوجهة 

تحصيل لالصحيحة له، أو أن هذا التعلم يحتاج إلى تعديل في مساره ولكن ومن الجدير بالذكر أن ا

بالتعلم اإللكتروني يعتمد إلى حد كبير على محتوى هذا التعلم ووسائطه، ومدى مناسبتها ألهداف 

 المتعلم.
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 التعلم اإللكترونيو  التعليم االعتيادي كل من دور المعلم في

األساسية ا هالمعلم بالدرجة األولى، فهو ركيزتُ في التعليم هو التمركز حول  االعتياديةالطريقة إن جوهر 

هو سيد الموقف التعليمي برمته، فهو القائد، والموجه لهذه العملية التعليمية، في و  ومحورها األهم،

رة ، وتدوين مالحظاته المبنية على محتوى المحاضعلى االستماع لهذا المعلم متعلمحين يقتصر دور ال

ن في حين أ .متناهية ةقبديهاته ا بتوجملتزمً و  معلمه، منصاًعا ألوامر هذا المعلمالتي يلقيها عليه 

، هي في نظرتها القاصرة للمتعلمين، فهي ال تراعي ما االعتياديةمكمن القصور في هذه الطريقة 

كانت على الصعيد العقلي أو على الصعيد الوجداني أو على الصعيد أهم من فروق فردية، سواء بين

دادهم لتلقي لهم واستععلى مدى تقب مباشرة ي ما لهذه الفروق من آثارالحركي، وبالتالي فهي ال تراع

 (.2010مازن، )التعلم هذا 

، تقتصر مهمته على تلقين االعتيادي أن المعلم في النظام التقليدي (2008)وأضاف نبهان 

وليس له أن  ،قررات الدراسية، فهو عبارة عن ملقن عليه االلتزام التام بحرفية ما جاء في الممتعلمينال

، وال حتى بالزيادة أو بالنقصان، كما أن الغاية من استذكار المادة الدراسية، شيًئا ار منهيغيّ أن يبدل أو 

ن درجة ثير مفي االمتحان فقط، لذلك فإن درجة أهمية حفظ المعلومة أكثر بك متعلمينهو نجاح ال

وسيلة، ية ال كمما دفع بالمعلمين إلى توجيه طلبتهم إلى حفظ المادة المقررة كغا إدراك قيمة المعلومة؛

جتمع، ال  في الما خاماًل عنصرً ، فأصبح مما أدى إلى زيادة سلبية المتعلم، وقلة اعتماده على نفسه

لعالمة ال أكثر،  فقط، برفع قيمة ا لقيمة العلم، فكل ما يسعى إليه في سنوات دراسته متمثاًل بااًل  يلقي

 لقى عليه.ل ما يُ لك سلبيّ  فهو فقط متلقٍ قدرة على امتالك مفاتيح تطوير نفسه ذاتيا، موال يمتلك ال

عظيم و تن التعلم اإللكتروني ال يعني وال بشكل من األشكال تحجيم دور المعلم، بل هإال أ     

، فهو الموجه للعملية التعليمية، يقودها بحكمة ودقة، ويديرها نحو وجهتها وارتقاء وتطوير لدوره
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دائم، لمواكبة المستجدات المتتالية من حوله، مما  الصحيحة، لذا فهو بحاجة لتطوير نفسه بشكل

عليمية ت، فمن ضمن أدواره الحديثة، أن يجعل من غرفة صفه بيئة أكثر حيوية وشمواًل  هيجعل من دور 

ف ، ليكون فيها المتعلم هو محور هذه العملية، وأن يقوم بتوظيةوالديناميكيتعلمية تتصف بالحيوية 

نولوجيا المتعلمين، باإلضافة لدوره بتطوير فهٍم عملّي لتكب واحتياجات تدريسية متنوعة تتناسمهارات 

 يف، مع اإلبقاء على تركيزه على دوره التعليمي الشخصي الخاص لما له من أهمية كبرى مالتعل

 (.2007ان، )استيتية وسرح ككل نجاح العملية التعليميةإ

 توظيف التكنولوجيا في التعليموعيوب مزايا 

قة مدروسة في حال تم استخدامها بطريفي التعليم  افوائد للتكنولوجيالمزايا و الهناك العديد من  إنّ      

 التفاعل المتوازن بين كل من اإلنسان واآللة، إيجادقدرتها على  سليمة من أبرزهاوعلى أسس علمية 

اسية التي اإليجابية نحو المواد الدر هم اتجاهاتتنمية و  مهارات المتعلمينتنمية لى عقدرتها باإلضافة ل

مكانية العرض بالصورة هذا عدا عن امتالكها إلمن الصعوبة من وجهة نظرهم،  تتصف بدرجةقد 

شكل باإلضافة لكونها ت، متعلمة ملموسة لليوالرسم والحركة والنموذج، مما يوفر خبرة مادوالصوت، 

ناصر لدرس بما يضمن زيادة تفاعله مع ع؛ فتزيد من فرصة تشويقه لمتعلمعنصر جذب بالنسبة لل

تقليدية في ال االعتيادية الطرق تحقيقهتعجز عن ، قد التعليمي التعلمي على نحو إيجابيالموقف 

هذا أن إلى جانب  قدرتها على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين،م، ولعل من أهم مزاياها التعليم

 لمدرسةخارج أسوار ا متعلمه ال ينتهي بمجرد خروج اليتصف باالستمرارية أي أن لمالنوع من التع

 (.2008، )نبهان

، وذلك نتيجة طلبتهاعند  االنطوائيةدرجة أنها قد تزيد من من أهمها،  سلبيات عدة ياكنولوجتلل أن إال

 وىتمس في وملحوظ تراجع كبيرإلى يؤدي قد مما  هم في مواقف تعليمية حقيقية،اجدو تعدم 
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، اهن خاللم متعلمينصعوبة تقويم اليتمثل في ا هفي مكمن القصور، وكما أن العالقات اإلنسانية

انب اأُلخرى. دون الجو ينصب بالدرجة األولى على تنمية الجوانب المعرفية،  باإلضافة إلى أن تركيزها

ال وأجهزة، وخطوط اتصبكامله على بنية تحتية مكونة من معامل، لتعلم اإللكتروني قائم ا كما أنا

من الكفاءة  تصال وأجهزة تقنية على درجة عاليةاإلى شبكات  نترنت، مما يجعله بأمس الحاجةباإل

بالتالي فإن و عطل من سير العملية التعليمية بأكملها، قد يطرأ عليها، قد يُ والجاهزية؛ ذلك أن أي خلل 

لحاجته إلى  احة لبنية تحتية من جانب، ونظرً ا لحاجته المل؛ نظرً من أبرز عيوبه ارتفاع تكلفة تطبيقه

)العياصرة،  آخر جانبتدريب معلميه وطلبته ليصبحوا قادرين على التعامل الجيد مع هذه التقنيات من 

(2017 . 

 مفهوم التعلم الُمدمج

 من المفاهيم الحديثة في التعليم؛ ولذلك تنوعت وتعددت تعريفاته. المدمجعد مفهوم التعلم يُ 

 على تبالعموم اجتمعو األدبيات قدمت العديد والعديد من التعريفات المختلفة له، إال أنها  نّ حيث إ

ن على أ .ترونيالتعلم اإللكوصفه بأنه عبارة عن خلط أو مزج بين الطرق التقليدية في التعليم وبين 

 رد حدث،ليس مجأي نوع من أنواع التعلم  مج، هي أنالفكرة األساسية التي يستند إليها التعلم المد

 التجددو و عبارة عن عملية حيوية دائمة االستمرارية يحدث لمرة واحدة وينتهي بذلك، ولكن التعلم ه

(Sofia, Jose & Leontios, 2014) . 

( بأنه التوازن ما بين Osguthorpe & Graham, 2003يعرفه أوسجوثورب وجراهام )و 

 يضمن توفير التنوع واالختالف حسب ما تقتضيهالتعلم عبر االنترنت والتعلم وجًها لوجه، بما 

 متطلبات كل موقف تعليمي.
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 ،تي يتم تصميمها لتكمل بعضها البعضمجموعة من الوسائط ال ( بأنه(2009ي كاف عرفهيو 

عاوني لتعلم التامن أدوات التعلم، مثل برمجيات  يمكن أن يشتمل على عدد المدمجتعلم وبرنامج ال

المقررات المعتمدة على اإلنترنت، ومقررات التعلم الذاتي، وأنظمة دعم األداء و االفتراضي الفوري، 

دارة اإللكترونية،  نظم التعلم.  وا 

بأنه نظام تعليمي مفتوح للجميع بال استثناء، وهو مواٍز  2018)وقد عرفه العنزي والعازمي )

للتعليم االعتيادي ومساند له؛ يهدف إلى تطوير كفاءة الفرد ليقوم بدوره في خدمة مجتمعه وصواًل إلى 

إيجاد مجتمع واٍع ومثّقف، قادر على مواكبة التطّور العلمي العالمي السريع من خالل ما يملكه نظام 

رات ا عن بعض المتغيمن مرونة، في إيصال الخدمات التعليمية لمن يرغبها بعيدً التعليم المدمج 

 الديموغرافية مثل العمر والوظيفة والسكن.

يجاد هو عبارة عن تعلم يحاول إ المدمجوتستخلص الباحثة من التعريفات السابقة أن التعلم 

ممكنة  اعليةلتحقيق أكبر فلكتروني؛ مّين: التقليدي واإلالموازنة األفضل واألمثل ما بين كل من التعلّ 

هو ف بعين االعتبار ما يميز كل موقف تعليمي تعّلمي عن اآلخر. امن تفاعل إيجابيتهما معا، آخذً 

 االرتقاءو ه داخل حدود غرفته الصفية وخارجها، يذلك التعلم الذي يؤمن بضرورة زيادة فاعلية متعلم

 والموجه.لقن إلى المرشد بدور المعلم من المُ 
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 إلى اإللكتروني ثم إلى الُمدمج: التعليم االعتياديمن  نتقالاال 

إّن ما أحدثه التعلم اإللكتروني من تأثير مميز على بيئة التعلم، وعلى الرغم من ما يمكن أن 

يمثله من إمكانات هائلة يمكن له من خاللها أن يحدث ثورة في التعليم، إال أنه تطور بسرعة إلى 

تعلم المزيج أو المدمج الذي يوحي به اسمه، ليدمج ما بين التعلم على اإلنترنت مع طرق مفهوم ال

أكثر تقليدية للتعلم والتطوير، فهو التطور األكثر منطقية وطبيعية لطرائق التعلم، فهو يقترح حاًل راقًيا 

ورات التكنولوجية تطلتصميم وتطوير التعلم لمقابلة االحتياجات الفردية، حيث إّنه يمثل فرصة لدمج ال

واالبتكارات المقدمة عبر التعلم عبر اإلنترنت مع التفاعل والمشاركة المقدمة في أفضل تعليم اعتيادي 

((Thorne, 2003. 

لقائها  singh, 2011)حيث يشير سينج ) إلى أّن ظهور التكنولوجيا بتقنياتها المتعددة، وا 

بظاللها على ميدان التعليم، كان بمثابة األمل الحقيقي للتخلص من سلبيات ماضي التعليم االعتيادي، 

تقدم أن ب جديدة كان يتم الترحيب بها، أماًل والتطلع إلى مستقبل تعليمي تقني، وعند ظهور أي تقنية 

ربية والتعليم، لتحاول بكل ما ُأوتيت من إمكانات، وبكل ما لديها من طاقات، التغلب للت حاًل جديًدا

 على مختلف جوانبه. لتعكس ايجابياتهاعلى أية صعاب قد تواجه هذا القطاع الحيوي، 

 قائجعلت من نظام التعليم غير قادر على التخلي تماما عن الطر عدة عوامل  أن هناكإال 

ثر مالمسة إال أنه أك التعليم االعتيادي، فعلى الرغم من وجود ثغرات في المعرفةفي نقل  االعتيادية

الوجدانية  لى تحقيق األهدافع يستفرد بمقدرته لوجه التفاعل وجها نّ إ ، حيثاإلنسانية لالحتياجات

ر أن التعليم االعتيادي يساعد على تطويو  كما من األهداف المعرفية والحركية؛ ا إلى جنب مع كلجنبً 

ة اخل غرفيحدث د لكتب، وال حتى على ماما تحويه اال ينحصر فقط ب غير أنههذا نظام قوي للقيم، 

انهم، بعضهم البعض وتفاعلهم مع مجموعات أقر  متعلمينعلى مشاركة ال ا، بل يشتمل أيضً الصف فقط

ال يخلو  هومع ذلك وبالرغم من فوائده العديدة إال أن .همكبرى في تطوير شخصيات وما لذلك من أهمية
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التي منها: فشله في تلبية احتياجات جميع المتعلمين داخل الحجرة الدراسية، من السلبيات والنواقص 

 & Lalim)ي ي واعتماده نظام االمتحان السنو باإلضافة لفرضه على متعلميه الحضور اإللزام

Dangwal, 2017). 

 مين،و تحقيق الفهم األفضل للمتعلاألساسي من التكنولوجيا في حقل التعليم، هأن الهدف 

 تعلمهم،ل  ما بين الثقافة والتعليم والتكنولوجيا، بهدف تزويد المتعلمين بتصور واضح االتصالوتفعيل 

من الممارسات الفردية  األخذ بعين االعتبار كلعليهم، باإلضافة إلى  من خالل ما يتم عرضه

لتحويل  ااعية، بهدف الوصول إلى التكامل الفعلي ما بين الثقافة والتعلم والتكنولوجيا، سعيً والجم

التعليم إلى حقل أكثر شمولية وعدالة وقوة، أي جعله عملية منظمة متكاملة، فال يحدث عن طريق 

لتحقيق  ة يوالطاقة على االستمرار  لكي يمتلك القدرة، وأيًضا التزامبدون قصد أو بدون المصادفة أو 

ن أخطأ في بعض األحيان إال أنهحتى و أهدافه،  سيحاول من جديد، كل ذلك باإلضافة إلى تركيزه  ا 

دراته. إلى أقصى ما تستطيع ق على العدالة واإلنصاف والحرية، لتحقيق التكامل الحقيقي للمتعلم

(Benson,  Joseph & Moore, 2017) 

 تبني التعلم الُمدمج مميزات

أكبر لربط المواد التعليمية مع بعضها ا المدمج يوفر فرصً ( أن التعلم 2009) عطية وذكر

مما يسهل من عملية تعلمها، وذلك من خالل  ،لتصبح وحدة واحدة مترابطة اها معً البعض، ودمج

وابطها، ألن المفاهيم أوسع بمدلوالتها وكذلك بعالقاتها ور  ى تعلم الحقائق أكثر من المفاهيم؛تركيزها عل

 ي تمكن المتعلمين من تحقيق فهمسس جديدة عند تطوير المناهج، لكأُ  على طلب االستناديتمما 

 قيمة والفائدة المرجوة منه.المعنى وال ل لما يتعلموه، بحيث يحقق تعلمهمأفض

جاء ليكون بمثابة حلقة الوصل ما بين كل من  دمجالمُ  لتعلما( أن 2016) نالشرما وأضاف

التعليم ن م ميزات عديدة تفوق مميزات كلمليمتلك بذلك ، والتعلم اإللكتروني التعليم االعتيادي
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صره عدم ح، ومن هذه المميزات ةوالتعلم االلكتروني فيما لو تم أخذ كل منهما على حد االعتيادي

ود عدد لتحقيق استمرارية فاعليته حتى بوجاستمراريته إلى ما بعدها، حدود الغرفة الصفية، و  ضمن

غير  بعد انتهاء الدروس الصفية، المتعلمين، وذلك لبقائه على تواصل مع متعلميه حتىهائل من 

 استراتيجية وجد طريقة أوا أنه ال تتناوله لجانب من جوانب تفريد التعلم؛ بم هومن أعظم إيجابيات أنه

 ي تفرضتعليمي خصائص معينة في ضوء العديد من المتغيرات الت موقف لكل أنحيث  للتعليم

، الختيار يجياتواالستراتبإمكانية المفاضلة ما بين هذه الطرق الحقيقي ليتمثل التحدي نفسها عليه، 

 . مع أهداف كل موقف تعليمي على حدة أنسبها وأكثرها مواءمة

 معايير لتحديد نوع برنامج التعلم الُمدمج

ما قد يكون  نّ عليمي، حيث إيمكن تبنيها في كل موقف تثلى مُ  استراتيجيةبما أنه ال توجد 

ة أو فشلها نجاح أي طريق نّ في موقف تعليمي آخر، حيث إ اخفق كليً  في موقف ما، قد يُ ا وفعااًل مثاليً 

ومنها: تحديد نوع البرنامج؛ ليساعد ذلك على تحديد مستوى اإلتقان المراد  يستند إلى عدة معايير

، وبما أن تحديد األهداف الثقافيةهذه المعايير هو  تمادها، ومن أهمتحقيقه، وكذلك لقياس النتائج واع

الثقافة هي المعتقدات والقيم والعادات المشتركة للمجموعة، إذن فالهدف الرئيس للتعلم هو إقامة 

عالقات اجتماعية وعمل روابط وقيم مشتركة، باإلضافة إلى أهمية تحديد حجم المتعلمين؛ لمعرفة 

، وتحديد مستوى تعلمهم القبلي، وتحديد مدى دافعيتهم في غرفة صفية واحدة حصرهم مدى إمكانية

للتعلم، والوقت المتاح للتعلم، باإلضافة إلى أهمية تحديد محتوى التعلم، ونوع التكنولوجيا المستخدمة 

هذا ومن الجدير بالذكر أن تحديد ميزانية التعلم، هي معيار من أهم المعايير على  في هذا التعلم،

 .(Bersin, 2004األغلب)
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 التعلم المدمجدور المعلم في 

لى هذه التغيرات الطارئة عمن و  ،من الضرورة أن يختلف دور المعلم باختالف نمط التعليم المتبع

 :المعلم في التعلم المدمج دور

لكن و  ي إلغاء أسلوب المحاضرة والتلقين،ال يعنوهذا : لتعلم طلبته إلى الميسرللمعلومة لقن من المُ 

وجه من الممكن أن تُ ف ،متعلمينوجه لجميع ال من أن تُ يعني إعادة النظر في هذه المحاضرة، فبداًل 

 .لمجموعات صغيرة

ليمي، أثناء تنفيذ الموقف التعفي االستعانة بالتكنولوجيا  إن :من الشارح إلى المعين على التعلم

قديم المساعدة مما يمكنه من ت، عملية التعلمأثناء حدوث في يعطي للمعلم فرصة أكبر لالهتمام بطلبته 

 .في لحظة صعوبة استمرارية التعلم )اللحظة السحرية(

 بالمحتوى فقط إلى االهتمام بالمهارات وأنماط التفكير باإلضافة للمحتوى: من االهتمام

تي لفبدال من التركيز على محتوى الدرس فقط، يمتد اهتمام المعلم للتركيز أيضا على المهارات ا

)الشرمان،  اهسينميها عند طلبته، بناء على ما اكتسبوه من المعرفة التي ساعدهم معلمهم على اكتساب

(2016.  

 يجمع مال بقدر ما جاء ،د ذاته لم يأتي بجديدبح المدمجسبق، فإن التعلم قد ما  إلى واستناًدا

طة لبة، لتكون بمثابة نقإيجاد منطقة وسطى بينهما، ذات أرضية صُ  بين القديم والجديد، محاواًل 

 يجمع ما بين العراقة والحداثة. تعّلمي ميناء واقع تعليّ نطالق نحو باال

ال يتمثل وال بحاٍل من األحوال بالتحول من التعليم  الُمدمج إليه هذا التعلم هدفحيث أن ما ي

عتيادي مع التعليم االاالعتيادي إلى التعلم اإللكتروني، بل إن هدفه األساسي هو اإلبقاء على أنظمة 

يوًيا ديناميكًيا، قطاًعا ح جعل من قطاع التعليميإدخال التعديالت والتحسينات العصرية التقنية عليها؛ ل
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جهٍة  المتزايدة من لالحتياجاتالمحيط به من جهة، وملبًيا  ات المتسارعةمواكبة التطور  علىقادًرا 

 ُأخرى. 

فاعل المتوازن مع تقنيات عصره الرقمي، بحيث متعلم قادر على الت إيجاد يسعى إلى هوف

هي ذه التقنيات تكون هبحيث ال  ،هذه التقنيات وسيلة لتحقيق غاياته وأهدافه المستقبلية يجعل من

المتعلم المتزن مع ذاته، القادر على هو بناء  هذا التعلم كما أن ُجّل ما يسعى إليه ،ابحد ذاته الغاية

 زمان ومكان غرفته الصفية.دون الخضوع لقيود  مواصلة تعلمه بنفسه،
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 ذات الصلة : الدراسات السابقةثانًيا

 تعراضهاوالتي تم اس دمجالمُ عديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بالتعلم الع على طالبعد اال

 من األقدم إلى األحدث.وتقديمها 

لمدارس افي  التعلم اإللكترونيواقع استخدام  تعّرفدراسة هدفت ( 2008العبد الكريم ) أجرت

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدارس ، في المملكة العربية السعوديةاألهلية 

اد ا لمحدودية مجتمع الدراسة، فقد تم أخذ جميع أفر معلما ومعلمة، ونظرً  (297)المملكة وعددهم 

تم استخدام المنهج في حين  ،شاملمن خالل أسلوب الحصر ال المجتمع األصلي كعينة للدراسة

ام طرق ة أن مدى استخددراسأظهرت أهم نتائج ال قدو  .واستبانة لجمع البيانات الوصفي التحليلي،

ى ت وهي: وجود موقع للمدرسة علفي مدارس المملكة يتمثل في أربعة استخداما التعلم اإللكتروني

لمام المعلمات بكيفية استخدام الحاسب اآللي، اإل ، توافر شبكة إنترنت متاحة للمعلماتو نترنت، وا 

ن ذات داللة إحصائية بيكما أظهرت الدراسة وجود فروق  شبكة داخلية )انترانت( بالمعامل وتوافر

 لصالح اإلناث. التعلم اإللكترونيالذكور واإلناث في مدى استخدام طرق 

في المدارس الثانوية في  المدمجصعوبات تطبيق التعلم  (2013)ت عبيدادراسة  واستقصت

( 320وتكونت عينة الدراسة من )، يراتالمتغ بعض ربد من وجهة نظر المعلمين في ضوءمحافظة إ

ة أن نتائج الدراس وأظهرت البياناتة، وتم استخدام المنهج الوصفي، واستبانة لجمع معلما" ومعلم

دم وجود عنة ومجاالتها، و كانت مرتفعة على الدرجة الكلية لالستبا المدمجصعوبات تطبيق التعلم 

فروق ذات داللة إحصائية تعود لمتغيرات التخصص األكاديمي، والمؤهل العلمي، والجنس، وسنوات 

 الخبرة، وعلى جميع مجاالت الدراسة.
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صيل في تح المدمجفاعلية برنامج قائم على التعليم  عّرفت( 2013) دراسة أبو الريشوهدفت 

 ،نحو واالتجاه نحوه في غزة، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبيالصف العاشر في ال طالبات

 ي، باإلضافة لبرنامج تعليمي نحوي ُمدمجتحصيلختبار ا :منهاوصممت أدوات ومواد بحثية تمثلت 

تم تقسيمهم إلى  طالبة( 40مكونة من )على عينة  هذه الدراسة بيقوتم تط في مهارات النحو،

بين اللة إحصائية نتائج الدراسة وجود فروق ذات د أبرز وأظهرت مجموعتين؛ تجريبية وضابطة.

ات المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة متعلمدرجات تحصيل النحو بين  متوسطي

 .جريبيةالت لصالح المجموعة المدمجبرنامج التعليم النحوي عزى ذلك إلى فاعلية التجريبية، ويُ 

الواقع الفعلي الستخدام الحاسوب في التدريس  تعّرفدراسة هدفت إلى  (2013) عمر أجرىو 

محلية أم درمان، واتجاهات المعلمين نحو استخدام الحاسوب  -في المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم

في العملية التعليمية والتدريب الذي يتلقونه للتأهل في توظيف إمكانات الحاسوب في التعليم والمعوقات 

اإلضافة منهج الوصفي التحليلي بفي المدارس الثانوية وتم استخدام الالحاسوب استخدام  هالتي تواج

موزعين  ا ومعلمةُ معلمً  56)إلى المنهج الهجين )الكمي والكيفي(، حيث تكونت عينة الدراسة من )

وجود عدد من المعوقات التي تحول دون استخدام الدراسة إليه توصلت أبرز ما و  على أربع مدارس.

ة المسؤول مثل: عدم وجود مناهج مبرمجة، وقلة اهتمام اإلدارة والجهات من التدريسالحاسوب في 

 بالدورات التدريبية.

واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية ومعوقات ذلك  تعّرف  (2013)وهدفت دراسة شقور

تم استخدام المنهج الوصفي و  اع غزة من وجهة نظر المعلمين،في مدارس الضفة الغربية وقط

، وأظهرت ا ومعلمةً معلمً  (790)تكونت عينة الدراسة من واالستبانة لجمع البيانات، حيث  حليلي،الت

أهم نتائج الدراسة أن واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر 

س ا لمتغير الجنكما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا تبعً  .المعلمين كانت متوسطة
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تغير ا لكل من ما تبعً ومتغير مكان المدرسة، في حين كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيً 

تائج أن أظهرت الن، و السلطة المشرفةاإلقليم والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة باإلضافة إلى متغير 

ولى لمدارس ة كان بالدرجة األتقديرات واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطيني

 وكالة الغوث، ومن ثم المدارس الخاصة، وأخيرا المدارس الحكومية.

دراسة هدفت إلى اكتشاف تصورات المعلمين عن التعلم  (Sorbie, 2015سوربي )ىى أجر و 

 منطقة الغرب األوسط في الواليات المتحدة األمريكية، وتكونت عينةثانوية في ال ارسمدالفي  المدمج

ركزت هذه الدراسة على آراء المعلمين و  تم استخدام المنهج الوصفي، ، حيثامعلمً  12)الدراسة من )

طالب ، ومدى مساعدته على تعلم الية للمعلمينممارسات التدريسال، وتأثيره على المدمجحول التعلم 

جمع البيانات من خالل استبيان، باإلضافة إلى المالحظات  تمحيث من وجهة نظر هؤالء المعلمين، 

لشبه المقابالت ا ومن لقطات شاشات الكمبيوتر المقدمة من قبل المعلمين المشاركين،المختلفة، و 

 يعزز المدمجنتائج الدراسة أن هؤالء المعلمين يعتقدون أن التعلم  وأظهرت رس منهم.منظمة لكل مد

، واتفقوا متعلمال حولواقعي والتمحور والصلة بالعالم ال ون والتنظيم والمشاركةوالتعاتفريد التعلم  مبدأ

 يدعم ممارساتهم التدريسية وتحدياتهم المستقبلية. المدمجعلى أن التعلم 

 في تدريس المدمجدراسة هدفت التعرف إلى واقع استخدام التعليم 2015) الفهيد ) وأجرى

العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفي ومعلمي العلوم بمنطقة القصيم، وتكونت 

حيث تم استخدام المنهج الوصفي واالستبانة كأداة بحث،  ( مشرف ومعلم،200عينة الدراسة من )

بينما جاءت  ،المدمجتعلم أظهرت أبرز النتائج ارتفاع موافقة أفراد العينة في محور أهمية استخدام الو 

 موافقة أفراد العينة بصورة متوسطة في محور درجة استخدامه.

دة في زيا المدمج( إلى التعرف على تأثير التعلم Cracraft, 2015وهدفت دراسة كراكرفت )

 متعلمينفي زيادة معدالت نجاح ال المدمجأثر التعلم  وتعّرف متعلمينالمئوية لدرجات تقييم الالنسب 
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وتكون  ،واالختبار كأداة بحث حيث تم استخدام المنهج الشبه تجريبي، التعليم االعتياديمقارنة ب

لمتحدة ميدويست في الواليات ا الخامس في مدرسة ابتدائية في مدينة صفوف ةطلبمجتمع الدراسة من 

في  طالًبا 62)، و)المدمجفي صف التعلم  طالًبا( 57، حيث تكونت عينة الدراسة من )ةيمريكاأل

 تعلمينمجوهرية لتحصيل العدم وجود فروق أظهرت أهم نتائج الدراسة ، و التعليم االعتياديصف 

 .مقارنة بالصف التقليدي المدمجفي الصف 

ل والتعّلم المعكوس في تحصي المدمجأثر استراتيجيتّي التعّلم  (2016) الشكعة استقصتو 

استخدمت و  عّلم مقارنة بالطريقة االعتياديةاحتفاظهم بالتصف السابع في مادة العلوم ومقدار ال طلبة

م ، تطالًبا( 133اختبار تحصيلي، تكونت عينة الدراسة من ) ، وقامت بإعدادالمنهج شبه التجريبي

الدراسة وجود فروق ذات  أبرز نتائج وأظهرت جموعة ضابطة ومجموعتين تجريبيتين.توزيعهم على م

بين متوسطات درجات الطالب في االختبار التحصيلي لصالح المجموعتين ئية داللة إحصا

عة التي تعلمت مقارنة بالمجمو  المدمجالتجريبيتين ولصالح المجموعة التي تعلمت باستراتيجية التعّلم 

 باستراتيجية التعّلم المعكوس.

في مدارس  المدمجالتعرف على صعوبات تطبيق التعلم ( 2016) مرشودوهدفت دراسة 

، حيث تكون مجتمع الدراسة من ال فلسطين من وجهات نظر المديرينوكالة الغوث الدولية في شم

، وتم استخدام المنهج الوصفي، ةينوتم اعتبار مجتمع الدراسة هو نفسه الع ( مديرا" ومديرة،83)

 المجاالت ظهرت نتائج الدراسة أن درجة الصعوبة الكلية على جميعوأ واالستبانة كأداة بحث.

)مدير  ي باستثناء مجاليلمتغير الجنس، والمؤهل العلم عدم وجود فروق تبًعا)متوسطة(، كما أظهرت 

لمتغير  ابكالوريوس(، وال توجد فروق تبعً  البنية التحتية( ولصالح الفئة الثانية )أكثر منالمدرسة، و 

)من  البنية التحتية( ولصالح الفئة الثانيةو باستثناء مجالي )مدير المدرسة، سنوات الخبرة اإلدارية 

 .سنوات( 10-5
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دراسة بهدف التحقق من فقد أجريا  (Ceylan & Kesici, 2017)ن وكاسيتشي سيال أما

أثر التعلم الُمدمج على التحصيل األكاديمي، حيث تم استخدام المنهج شبه التجريبي، حيث كان 

( متعلما، موزعين ما بين 53نت عينة الدراسة من )االختبار التحصيلي أداة الدراسة، في حين تكو 

في  2015/2014المجموعتين الضابطة والتجريبية من الصف السادس األساسي للعام الدراسي 

المدرسة المتوسطة في تركيا. وتم فيها تدريس المتعلمين وحدة حل المشكالت عن طريق بيئة التعلم 

فية. يس متعلمين المجموعة الضابطة في بيئة الغرفة الصالُمدمج للمجموعة التجريبية، في حين تم تدر 

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكاديمي للمتعلمين لصالح 

 المجموعة التجريبية التي درست من خالل بيئة التعلم المدمج.

إلى التعرف  (AL-Hadhoud& Al-Hattami, 2017) والحطامي وهدفت دراسة الهدهود

وق عملية تنفيذه تي تععلى واقع تنفيذ التعليم المتمازج في مديرية تربية عمان الخامسة والصعوبات ال

تم استخدام المنهج المسحي الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في و  في الميدان.

دهم علوم، والبالغ عدتربية عمان الخامسة لتخصص معلم الصف واللغة العربية والرياضيات وال

تم اختيارهم عشوائيا،  معلمين ومعلمات (110)، في حين اشتملت عينة الدراسة على معلًما (1188)

وقد أظهرت  استبانة مكتملة منهم. (92)الدراسة عليهم جميعا، في حين تم استرجاع  أداةكما تم توزيع 

طة تربية عمان الخامسة جاء بدرجة متوسنتائج الدراسة أن واقع تنفيذ التعليم المتمازج في مديرية 

متعددة مثل تدني  (، وذلك يعود إلى وجود عوائق0.37، وانحراف معياري= 3.56)متوسط حسابي= 

 .  متعلميننترنت، يليها ازدحام الغرف الصفية بالجاهزية شبكة اإل

 ومعوقاتإمكانات دراسة هدفت إلى التعرف على  (Martinsen, 2017) مارتينسين وأجرى

وف العلوم ففي صفين من ص المدمجللتعلم  متعلم، لمعرفة تصورات كل من المعلم والالمدمجالتعلم 
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كمية المختلط في جمع وتحليل البيانات ال المنهجاستراتيجية  وتم استخدام الثانوية في استراليا.

والنوعية، حيث تم إجراء اختبار قبلي وبعدي، واستطالعات الطالب، ومقابالت الطالب الجماعية 

 وكان ،طالًبا وطالبة 52)المركزة، والمالحظات داخل الفصل، في حين تكونت عينة الدراسة من )

وأظهرت أهم نتائج الدراسة أن  من الذكور.( منهم 65%من أفراد العينة من اإلناث، و) (35%)

 ة إلىالبيانات النوعي تر اشيجابي على تحصيل الطالب، في حين أكان له تأثير إ المدمجالتعلم 

ة إلى نجازاتهم، باإلضافنحو إ متعلمينفي تكوين اتجاهات إيجابية لدى ال المدمجدور التعلم  أهمية

عطاء األولويات لهم التي سمحت  المدمجإدراكهم لمميزات التعلم  بالتعلم وفق سرعتهم الخاصة، وا 

للمواضيع األكثر أهمية، ودراسة ما فاتهم من دروس في المنزل، ومراجعة دروسهم السابقة. ومن 

 ،المدمج( أشاروا إلى أنهم تعلموا أكثر عن طريق التعلم %62) متعلمينالملفت لالنتباه أن غالبية ال

 .التعلم الُمدمج ستراتيجيةبالتعلم باأشاروا إلى أنهم استمتعوا أكثر  52%)و)

 

 :منها الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحاليةتعقيب على ال

تنوعت أهداف الدراسات السابقة، فمنها ما هدف إلى التعرف على أثر التعلم  من حيث الهدف:

التي هدفت التعرف إلى  (2013)كل من أبو الريش  مثل دراسة األكاديمي التحصيلفي  المدمج

التي هدفت إلى  (2016)ودراسة الشكعة فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج في التحصيل، 

سيتشي سيلن وكادراسة أيًضا و  أثر التعلم الُمدمج والتعلم المعكوس في التحصيل،التعرف على 

(Ceylan & Kesici, 2017)  التي هدفت إلى التحقق من أثر التعلم الُمدمج على التحصيل

 األكاديمي.

م دراسة العبد الكريومنها ما هدف إلى التعرف إلى واقع استخدام التعلم اإللكتروني مثل 

 (2013) ، ودراسة شقورالتعلم اإللكترونيالتي هدفت إلى التعرف على واقع استخدام   (2008)
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عمر  سةودرا على واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية ومعوقات ذلك،التي هدفت إلى التعرف 

 الواقع الفعلي الستخدام الحاسوب. التي هدفت إلى التعرف على  (2013)

واقع  التي هدفت إلى التعرف على 2015)) مع دراسة الفهيد بهدفها وتشابهت الدراسة الحالية

دراسة الحالية كما وتشابهت النوية، في تدريس العلوم الطبيعية في المرحلة الثا المدمجاستخدام التعلم 

التي هدفت إلى التعرف  (AL-Hadhoud & Al-Hattami, 2017) والحطامي مع دراسة الهدهود

 واختلفت معها من حيث تناولها لمعيقات تنفيذه.)الُمدمج(  على واقع التعليم المتمازج

من كل  مع دراسة منهج المستخدمالحيث الدراسة الحالية من  تشابهت المنهج: حيث من

 (2013)  ودراسة عمر ( 2013عبيدات )ودراسة  (2013شقور ) ودراسة(2008) الكريم العبد

  (AL-Hadhoud& Al-Hattami, 2017)ودراسة الهدهود وحطامي  2015)ودراسة الفهيد )

 استخدام المنهج الوصفي. حيثمن (Sorbie, 2015)  ودراسة سوربي 2016)ودراسة مرشود )

ودراسة سيلن  (2016)ودراسة الشكعة  (2013)واختلفت مع كل من دراسة أبو الريش 

   للمنهج الشبه تجريبي. من حيث استخدامهم (Ceylan & Kesici, 2017)وكاسيتشي 

ودراسة  2013)عبيدات )دراسة مع  الدراسة الحالية تشابهت من حيث مجتمع وعينة الدراسة:

 (2013)شقور دراسةو (2008) الكريم عبد  ودراسةCeylan & Kesici, 2017) ) سيلن وكاسيتشي

من  (2013)ودراسة عمر   (AL-Hadhoud& Al-Hattami, 2017)والحطامي الهدهودودراسة 

ث مجتمع حيمن  واختلفتالدراسة، حيث تكون مجتمع الدراسة من المعلمين فقط، وعينة  مجتمعحيث 

 ,Ceylan & Kesiciسيلن وكاسيتشي )( ودراسة 2013أبو الريش )دراسة  كل من وعينة الدراسة مع

من حيث تكونت ( 2016(، ودراسة الشكعة )Cracraft, 2015(، ودراسة كراكرفت )2017

 .فقط متعلمينال
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دراسة  معو  (2008)مع دراسة العبد الكريم  الدراسة الحالية تشابهتالبحث:  أداةمن حيث 

 (2016(، ودراسة مرشود )2016) (، ودراسة يوسف2015)ودراسة الفهيد ، (2013عبيدات )

، (AL-Hadhoud& Al-Hattami, 2017)والحطامي ودراسة الهدهود( (2013ودراسة عمر 

 ين تم استخدام االختبار القبليفي ح بحث. أداةاستخدام االستبانة ك من حيث (2013) ودراسة شقور

سيلن وكاسيتشي ودراسة 2016) الشكعة ) ودراسة 2013)في كل من دراسة أبو الريش )والبعدي 

((Ceylan & Kesici, 2017  دراسة و( كراكرفتCracraft, 2015) . 

هج اختيار المنواستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد األدب النظري، و  

 االستفادة من تحديد األساليب اإلحصائية التي تناسب الدراسة المناسبة للدراسة الحالية، وكذلك داةواأل

 الحالية، باإلضافة إلى اإلفادة في اختيار عينة الدراسة وتحديدها.

 التي -في حدود علم الباحثة -تعد األولى نهاكو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  تميزت 

في لعليا الدى معلمي المرحلة األساسية  دمجالمهدفت إلى تقصي درجة استخدام استراتيجية التعلم 

 .رفةالسلطة المشوللتفاعل بين النوع االجتماعي و  المشرفة،السلطة ب وتأثرهير لواء وادي الس

إذ أن معظم الدراسات السابقة تناولت واقع التعلم المدمج، أو صعوباته، ولم يتم أخد متغير  

تتناول التفاعل ما بين السلطة المشرفة والنوع السلطة المشرفة، كما أن الدراسات السابقة لم 

 االجتماعي.
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة

لدراسللللللة ا أداةمنهجية الدراسللللللة، ومجتمعها وعينتها وطريقة اختيارها، و  الحالي الفصلللللللتناول 

جراءات صدقها وثباتها من حيث إعدادها ي ف والمعالجة اإلحصائية المستخدمةومتغيرات الدراسة  ،وا 

 .فيذهاتنلدراسة و كما تضمن وصفا إلجراءات او .بيانات الدراسة في ضوء أسئلة الدراسة تحليل

 منهج الدراسة

ألكثر ا بوصفه المنهجي المسح الوصفي تم استخدام المنهجمن أجل تحقيق أهداف الدراسة 

تعلقة البيانات الم، فضاًل عن استخدام االستبانة وسيلة لجمع ذا النوع من الدراساتل هلمث مالئمة

 .بالدراسة

 مجتمع الدراسة

نوعيها ب لواء وادي السير ي مدارسف ةاألساسي المرحلة يمعلمجميع  من ن مجتمع الدراسةتكوّ 

مجتمع  حيث بلغ ،2018/2019الدراسي لعام من ا الفصل الدراسي الثاني فيالحكومية والخاصة 

خاصة درسة م (51)و ،لبناتللبنين ول حكوميةمدرسة  (54)موزعين بين مدرسة،  (105)ة الدراس

بحسب اإلحصاءات الرسمية التي حصلت عليها الباحثة من مركز الملكة رانيا مختلطة، وذلك 

 . لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 لدراسةاعينة 

، (Cluster) المدرسة العشوائية العنقودية حيث كانت وحدة االختيارالعينة  ماستخدا مت

 و ،مدرسة حكومية للبنات (20)منها  مدرسة حكومية 43)) حيث تم اختيارلواء، مدارس الالختيار 

أغلب هذه المدارس الخاصة  أن حيثة )مختلطة(، )اصخمدرسة  (15)و حكومية للبنين، مدرسة(23)
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أعدد معلمي للمرحلة األساسية الُعليا أكبر من أعداد معلمي المرحلة األساسية  على كانت تحتوي

أحدهما  :لتعليمن لنظامي تتبنىالُعليا في المدارس الحكومية، حيث أن معظم هذه المدارس الخاصة 

هو النظام الوطني، واألخر هو النظام الدولي، مما يجعل من أعداد معلميها أكبر من أعداد معلمي 

حيث تم توزيع . مما جعل الباحثة تكتفي بهذا العدد من المدارس الخاصة ؛(المدارس الحكوميةبعض 

 .(7)معلًما ومعلمًة. كما هو ُمبين في الملحق (350) أداة الدراسة على 

 الدراسة أداة

ن وهي عبارة ع الدراسة أداة تطوير تم لجمع بيانات الدراسة ومن ثم اإلجابة عن أسئلتها، 

ي لدى معلم المدمجدرجة استخدام استراتيجية التعلم على قرة للتعرف ف (37)من  استبانة مكونة

الموضوع، ب رجوع إلى األدب النظري المتعلقبعد السية العليا في لواء وادي السير، وذلك المرحلة األسا

أجريت  لتيالصلة االعربية واألجنبية ذات ة واالستعانة ببعض األدبيات والبحوث والدراسات السابق

(، ودراسة الرسين 2015الفهيد )ودراسة ( Sorbie, 2015سوربي )مثل دراسة  في هذا المجال

((Larsen, 2012(2013شقور ) ، ودراسة. 

 الدراسة تم اتباع الخطوات اآلتية: أداةولتطوير 

 .تحديد الفقرات التي ينبغي تضمينها في االستبانة 

  المجاالت الرئيسة، وتوزيع الفقرات على محاور الدراسة.تحديد 

 (1)وضع االستبانة في صورتها األولية في فقراتها ومجاالتها، ملحق. 

 وتم استخدام تدرج )ليكرت( الثالثي على النحو اآلتي:

 .(1منخفضة )( و 2متوسطة )( و 3مرتفعة )
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 كاآلتي: وتم تحديد درجة االستخدام

 (1) الحد األدنى للفقرة –3)) فقرةالحد األعلى لل

 (3عدد الفئات المطلوبة )

 )طول الفئة(. 0.66 = 3 (/1-3)طول الفئة: 

 درجة استخدام مرتفع. 3  =- 2.34

 متوسطة.درجة استخدام =   2.34  – 1.67

 منخفضة.درجة استخدام =    1.67  -1

 :الدراسة أداةصدق 

 هما: الصدق نوعين من تم استخدام الدراسة أداةد من صدق للتأك

هيئة التدريس  أعضاء منمن المحكمين  على عدد داةم عرض األت حيث الصدق الظاهري: -

كما هو مبين في ، الحكومية والخاصة ةفي كلية العلوم التربوية في الجامعات األردني

 مدىو ، اّلتي وضعت فيها للمجاالت، وذلك للحكم على مدى انتماء الفقرات  (1)الملحق

وتقويم مستوى الصياغة اللغوية أو أية مالحظات أخرى يرونها مناسبة شموليتها، صالحيتها و 

بالتعديل، أو التغيير، أو الحذف، إذ تم اإلبقاء على الفقرات اّلتي حصلت على  فيما يتعلق

 ،81,08موافقة حيث حصلت االستبانة على نسبة ( من المحكمين فأكثر، %(80موافقة 

إجراء التعديالت الالزمة التي اقترحها المّحكمون على الفقرات، إلى أن تضمنت االستبانة وتم 

 بصيغتها النهائية. داةيبين األ (3)فقرة، والملحق  (30)بصيغتها النهائية 

 



30 

 من التحقق تمالدراسة،  داةوبعد التأكد من الصدق الظاهري أل صدق االتساق الداخلي: -

بين وي، ككل الفقرة واألداةساب معامالت االرتباط بين من خالل ح يصدق االتساق الداخل

 .ليلالتح هذا نتائج (1)الجدول

 (1)الجدول 
 مع المجاالت ةالكلي ةواألدا فقراتبين ال االرتباطمعامالت 

دالة و  بحثًيامقبولة أن جميع قيم معامالت االرتباط كانت  (1)ل لجدو  من نتائج التحليل ُيلحظو 

وهذا يعزز  .(0.767 - 398 .0)، حيث تراوحت بين (α=(0.05ا عند مستوى الداللة إحصائي

 الدراسة ومناسبتها للتطبيق. داةتساق الداخلي ألصدق اال

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة

1 0.637 0.00 16 0.582 0.001 
2 0.481 0.007 17 0.654 0.000 
3 0.398 0.029 18 0.686 0.000 
4 0.736 0.000 19 0.614 0.000 
5 0.538 0.002 20 0.500 0.005 
6 0.683 0.000 21 0.495 0.005 
7 0.590 0.001 22 0.746 0.000 
8 0.437 0.016 23 0.735 0.000 
9 0.637 0.000 24 0.669 0.000 
10 0.767 0.000 25 0.630 0.000 
11 0.445 0.014 26 0.574 0.001 
12 0.724 0.000 27 0.531 0.003 
13 0.683 0.000 28 0.574 0.001 
14 0.767 0.000 29 0.400 0.029 

15 0.539 0.002 30 0.630 0.000 
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 راسةالد أداةثبات 

 معلم ومعلمة (30)تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من تم الّدراسة  أداةمن ثبات  تحققلل

تم حساب ، و بعد اسبوعين باستخدام إعادة التطبيق من مجتمع الدراسة ولكنهم من خارج عينة الدراسة

نتائج  (2)بين الجدول حيث يُ  (Cronbach – Alpha) كرونباخ ألفا معامل الثبات باستخدام معادلة

 هذا التحليل.

 (2)الجدول 
عادة االختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا  تمعامال  الدراسة داةألومعامالت ثبات االختبار وا 

 

 

 

 

لمجاالت نسبًيا؛ ففي ا من نتائج التحليل أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة ُيلحظو 

عادة  0.86التعليمية بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا  في حين بلغت قيمة معامل ثبات االختبار وا 

في حين بلغت قيمة  0.91، وفي المجاالت التعلمية بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا 0.85االختبار 

عادة االختبار  ، وفي مجال البيئة التعليمية بلغت قيمة معامل كرونباخ 0.88معامل ثبات االختبار وا 

عادة االختبار  0.89ألفا  يعزز من ما ، وهذا 0.90في حين بلغت قيمة معامل ثبات االختبار وا 

 ومناسبتها في الحصول على نتائج دقيقة. داةدقة األثبات و 

  

 معامالت كرونباخ ألفا المجاالت
Cronbach – Alpha 

عادة االختبار و  معامالت ثبات ا 
 االختبار

test – retest)) 
 0.85 0.86 مجاالت تعليمية
 0.88 0.91 مجاالت تعلمية
 0.90 0.89 البيئة التعليمية

 0.95 0.93 الكلي
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 ات الدراسةمتغير 

 على المتغيرات اآلتية: الحالية اشتملت الدراسة

 المتغيرات المستقلة، وتشمل:

 (.معلم، معلمة: )مستويانوله النوع االجتماعي  -

 : )مدرسة حكومية، مدرسة خاصة(.مستويان اوله السلطة المشرفة -

لة األساسية لدى معلمي المرح المدمجثل بدرجة استخدام استراتيجية التعلم المتغير التابع ويتم -

 العليا في لواء وادي السير.

 المعالجة اإلحصائية

 .واالنحرافات المعيارّية والّرّتبتم استخدام المتوسطات الحسابّية لإلجابة عن السؤال األول   -((1

ف الحسابية واالنحرافات المعيارية، وللكش تم حساب قيم المتوسطات لإلجابة عن السؤال الثاني -(2)

 عن داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين الثنائي.

 إجراءات الدراسة

 :لتنفيذ الدراسة وتطبيقها، وهي كاآلتي تم اتباع اإلجراءات اآلتية

 طالع على األدب النظري ذو الصلة بالموضوع.اال 

 .تحديد مجتمع الدراسة 

 .تحديد عينة الدراسة 

  الدراسة. أداةتطوير 

 والمعالجة اإلحصائية من خالل عرضها على المحكمين المختصين داةإيجاد الصدق لأل. 

  الدراسة أداةحساب ثبات. 
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 إليعاز ل الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم

 .(4)الملحق  للمدارس الخاصة

 ة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم لإليعاز الحصول على كتاب تسهيل مهم

 .(5)للمدارس الحكومية الملحق 

  الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مديرة إدارة مركز الملكة رانيا

لى مدير التربية والتعليم   .(6)لسير الملحقاللواء وادي العبداهلل لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وا 

 كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة 

 .(7)الملحق 

 .توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة 

 .استعادة االستبانات التي وزعت 

 .رصد البيانات في جداول خاصة 

 ."تحليل البيانات إحصائيا 

  ومناقشتها.عرض البيانات 

 والمقترحات التوصيات تقديم. 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

ة، وجمع الدراس أداةالفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها بعد تطبيق  هذاتضمن  

دى درجة استخدام استراتيجية العلم المدمج لتعّرف  حيث هدفت هذه الدراسة إلى ،البيانات وتحليلها

، مشرفةال لطةسالنوع االجتماعي، وال يفي لواء واد السير، وتأثره بمتغير  األساسية العليامعلمي المرحلة 

 .وفيما يأتي عرضا لنتائج الدراسة

 ألولا النتائج المتعلقة بالسؤال

 يفاألساسية دى معلمي المرحلة ما درجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج ل: نص السؤال األول
 لواء وادي السير؟

 بواالنحرافات المعيارية والرت ،المتوسطات الحسابية ، تم استخراجهذا السؤاللإلجابة عن و  

ير اسية العليا في لواء وادي الساستخدام استراتيجية التعلم المدمج لدى معلمي المرحلة األس لدرجة

يح النتائج ، ولتوض(3)في الدراسة، كما هو مبين في الجدول ةالمستخدم ستبانةلكل فقرة من فقرات اال

 تويات( هي:مس) فئاتثالث ي وتنظيمه ف ستبانةوتلخيصها، تم تجميع )تعديل( التدريج الثالثي لال

 .(3)جدولال توضيحه فيتم كما  ، وذلكمنخفضة(و  )درجة استخدام مرتفعة ومتوسطة
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 (3)الجدول 
دى التعلم المدمج لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة استخدام استراتيجية 

 معلمي المرحلة األساسية العليا في لواء وادي السير مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 االستخدام

 مرتفعة 1 0.86 2.39 توفر المدرسة ألواحا" ذكية في الغرف الصفية. 28

15 
استراتيجية التعلم المدمج على مراعاة الفروق تساعد 

 الفردية بين المتعلمين.
 مرتفعة 2 0.81 2.38

 مرتفعة 2.37 0.85 3 (.Data Showأستخدم أجهزة العرض ) 5
 مرتفعة 3 0.85 2.37 يوجد في المدرسة برمجيات تعليمية جاهزة. 27

6 
تساعدني استراتيجية التعلم المدمج على تحقيق العدالة 

 في التعليم إلى حد ما.
 مرتفعة 3 0.82 2.37

9 
استخدام استراتيجية التعلم المدمج يعزز التعاون بيني 

 وبين زمالئي معلمي المواد األخرى.
 مرتفعة 6 0.85 2.36

 مرتفعة 7 0.83 2.35 فسه.بن طالبتنمي استراتيجية التعلم المدمج ثقة ال 23
 مرتفعة 7 0.86 2.35 شبكة اإلنترنت.توفر المدرسة مواقع تعليمية على  30

21 
استخدام استراتيجية التعلم المدمج يساعد على توفير 

 الوقت والجهد
 مرتفعة 7 0.85 2.35

10 
استخدام استراتيجية التعلم المدمج يساعد على إيجاد 

 روابط بين المواد الدراسية المختلفة.
 مرتفعة 10 0.84 2.34

2 
 استراتيجية التعلم يتناسب نمطي في التدريس مع

 المدمج.
 مرتفعة 10 0.84 2.34

4 
تساعدني استراتيجية التعلم المدمج على تحقيق أهداف 

 الدرس.
 مرتفعة 10 0.83 2.34

على  ةطلباستخدام استراتيجية التعلم المدمج يساعد ال 16
 االحتفاظ بالمعلومات.

 مرتفعة 10 0.85 2.34

19 
يوفر تغذية راجعة  المدمجاستخدام استراتيجية التعلم 

 .طالبلل
 متوسطة 14 0.84 2.33

1 
أتلقى الدعم التقني الالزم الذي أحتاجه للتدريس 

 بواسطة استراتيجية التعلم المدمج.
 متوسطة 14 0.84 2.33

8 
استخدام استراتيجية التعلم المدمج يساعد على عرض 

 الدرس بشكل بمنظم.
 متوسطة 16 0.85 2.32
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24 
عوبات ذوي ص الطلبةتساعد استراتيجية التعلم المدمج 

 التعلم على تحقيق فهم أكثر لما يتعلمونه.
 متوسطة 16 0.85 2.32

20 
استخدام استراتيجية التعلم المدمج يسهم في تقبل 

 متوسطة 16 0.86 2.32 للمادة التعليمية. طلبةال

29 
 متخصصين فيوفر المدرسة دعما" فنيا" من خالل ت

 واإلنترنت.الحاسب اآللي 
 متوسطة 16 0.88 2.32

11 
استخدام استراتيجية التعلم المدمج يزودني بتغذية 

 راجعة.
 متوسطة 20 0.84 2.31

22 
على  ةطلباستخدام استراتيجية التعلم المدمج يشجع ال
 المشاركة في األنشطة التعليمية التعلمّية.

 متوسطة 20 0.85 2.31

14 
استراتيجية التعلم المدمج على تطوير يساعد استخدام 

 .طلبةمهارات التعلم الذاتي لدى ال
 متوسطة 22 0.87 2.30

26 
توفر المدرسة شبكة إنترنت متاحة لمواقف التعلم 

 المختلفة.
 متوسطة 22 0.91 2.30

13 
 لبةطاستخدام استراتيجية التعلم المدمج ينمي مقدرة ال

 على فهم المواد التعليمية.
 متوسطة 22 0.87 2.30

استخدام استراتيجية التعلم المدمج يزيد من درجة  17
 التفاعل بين المعلم والمتعلم.

 متوسطة 22 0.88 2.30

 متوسطة Data Show).) 2.29 0.92 26توفر المدرسة أجهزة العرض  25

7 
توظيفي الستراتيجية التعلم المدمج يسهم في تطويري 

 مهنيا
 متوسطة 27 0.88 2.28

18 
 بطالاستخدام استراتيجية التعلم المدمج يوفر لل

 مصادر تعلم مختلفة.
 متوسطة 27 0.88 2.28

3 
أبذل كل ما بوسعي ألدمج األنشطة الصفية والتقنيات 

 متوسطة 27 0.89 2.28 بعضها مع بعض.

12 
استخدام استراتيجية التعلم المدمج يزيد من دافعية 

 نحو التعلم. طلبةال
 متوسطة 30 0.90 2.25

 متوسطة  0.80 2.33 الكلي 

( 2.33) لغب ستبانةلفقرات االمن نتائج التحليل أن قيمة المتوسط الحسابي الكلي  ُيلحظو 

حيث درجة،  2.39-2.25): )الفقرات بين قيم متوسطاتتراوحت ، وقد وبدرجة متوسطة من التقدير

، وتراوحت المتوسطات من وجهة نظر أفراد العينة على درجة استخدام مرتفعةقرة ف  (13)حصلت
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على: توفر  نصتالتي  (28)، حيث كان أعالها للفقرة (2.39 – 2.34) الحسابية لهذه الفقرات بين

على: استخدام ت التي نص (16)بينما كان أدناها للفقرة رقم ا ذكية في الغرف الصفية، المدرسة ألواحً 

أن  (5)كما يظهر من الجدول. على االحتفاظ بالمعلومات طلبةالاستراتيجية التعلم المدمج يساعد 

قد حصلت على درجة استخدام متوسطة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث  فقرة  (17)هناك

 كان أعالها للفقرة  .درجة (2.33 – 2.25)تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه الفقرات بين 

ينما جاءت ، بطالبالمدمج يوفر تغذية راجعة لل استراتيجية التعلم: استخدام على نصتالتي (19)

ية زيد من دافع: استخدام استراتيجية التعلم المدمج يعلى نصتالتي ( و (12بالمرتبة األخيرة الفقرة 

، في حين لم تحصل أي فقرة على درجة استخدام منخفضة من وجهة نظر أفراد نحو التعلم طلبةال

 العينة.

 الثاني السؤالب تعلقةالنتائج المثانيا": 

تختلف درجة استخدام معلمي المرحلة األساسية الستراتيجية التعلم المدمج هل نص السؤال الثاني: 
 لسلطة المشرفة )مدارساباختالف النوع االجتماعي )معلم، معلمة(، و جوهرًيا في لواء وادي السير 

 وللتفاعل بينهما؟  ،حكومية، مدارس خاصة(

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. كما هو 

 .(4)موضح في الجدول 
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 (4)الجدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيرات الدراسة

جود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة، و  (4)ل يظهر من الجدو 

 Two way ANOVAال ثنائيتحليل التباين اختبار تم استخدام الظاهرية، ولمعرفة داللة الفروق 

 ائج هذا التحليل.نت (5)، حيث يبين الجدول (2*2)ذي التصميم العاملي 

 (5)جدول ال
 تحليل التباين الثنائي

مجوع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
 مستوى الداللة المحسوبة

 0.001 10.409 5.793 1 5.793 النوع االجتماعي
 0.019 5.584 3.108 1 3.108 السلطة المشرفة

 0.000 36.552 20.342 1 20.342 التفاعل
 - - 0.557 346 192.557 الخطأ
 - - - 349 227.942 الكلي

 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة السلطة المشرفة النوع االجتماعي

 معلم
 0.74 1.79 80 حكومة
 0.81 2.51 50 خاصة
 0.84 2.07 130 كلي

 معلمة
 0.72 2.59 150 حكومة
 0.76 2.27 70 خاصة
 0.75 2.49 220 كلي

 العينة ككل
 0.82 2.31 230 حكومة
 0.79 2.37 120 خاصة
 0.81 2.33 350 الكلي
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 من نتائج التحليل ما يلي: ُيلحظو 

وجود فروق دالة إحصائًيا في درجة االستخدام تعزى للنوع االجتماعي للعينة ككل، حيث بلغت  أوال":

(، وقد كانت الفروق α= 0.05، وهذه القيمة دالة عند )(0.001)بمستوى داللة  (10.409)قيمة ف 

( وهو أعلى مقارنة" بالمعلمين 2.49الستجاباتهن )لصالح المعلمات، حيث كان المتوسط الحسابي 

(، 0.05 - (0.01وبحجم صغير، إذ أنها تراوحت بين  (0.029)، وقد بلغت قيمة مربع إيتا (2.07)

من التباين الكلي في درجة استخدام التعلم الُمدمج لدى معلمي المرحلة   (2.9%)وتباين مفسر

 األساسية في لواء وادي السير.

ود فروق في جوهرية للعينة في درجة االستخدام ُتعزى للسلطة المشرفة، حيث بلغت قيمة وج :ثانًيا

(، وقد كانت الفروق α= 0.05، وهذه القيمة دالة عند )(0.019)بمستوى داللة  (5.584)ف 

( وهو أعلى 2.37لصالح المدارس الخاصة، حيث كان المتوسط الحسابي لدرجة استخدام معلميها )

بحجم أثر صغير إذ أنها (0.016) ، وقد بلغت قيمة مربع إيتا   (2.31)ارس الحكوميةمقارنة" بالمد

من التباين الكلي في درجة استخدام التعلم (1.6%) (، وتباين مفسر - 0.05 (0.01تراوحت بين 

 الُمدمج لدى أفراد عينة الدراسة. 

وجود فرق في درجة االستخدام تعزى للتفاعل بين النوع االجتماعي ونوع المدرسة، حيث بلغت ثالثا": 

(، وقد بلغت قيمة α= 0.05، وهذه القيمة دالة عند )(0.000)بمستوى داللة  (36.552)قيمة ف 

( من %9.6وتباين ُمفسر ) (0.06 – 0.13)وبحجم أثر متوسط تراوح بين  (0.096)مربع إيتا 

الكلي في درجة استخدام استراتيجية التعلم الُمدمج لدى معلمي المرحلة األساسية في لواء وادي التباين 

السير. أي أن متغيري الدراسة )النوع االجتماعي والسلطة المشرفة( من حيث المبدأ يتأثران بعضهما 

 علم الُمدمج(.تبالبعض اآلخر، وبالتاي لهما أثر على المتغير التابع )درجة استخدام استراتيجية ال
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 خامسالفصل ال
 ج والتوصياتنتائمناقشة ال

علم درجة استخدام الت إلى الدراسة التي هدفت التعرفنتائج الفصل مناقشة  هذا يتضمن 

المدمج لدى معلمي المرحلة األساسية في لواء وادي السير، ومناقشة النتائج باالعتماد على أسئلة 

 الدراسة كما يأتي:

 : األول النتائج المتعلقة بالسؤالمناقشة أوال:  

ما درجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج لدى معلمي المرحلة األساسية في الذي نص على 
 ؟من وجهة نظرهم لواء وادي السير

ذ إ ستخدام استراتيجية التعلم المدمج جاءت بدرجة متوسطة،البّينت النتائج أن الدرجة الكلية 

 درجة. (2.33) ستبانةلفقرات اال كليبلغ المتوسط الحسابي ال

، فإن هذه النتيجة قد ةفقر  (17)وعددها وفيما يخص الفقرات التي حصلت على تقدير مرتفع 

ُتعزى إلى عدة عوامل منها: مدى جاهزية المدرسة لتطبيق استراتيجية التعلم الُمدمج، ففي كثير من 

ر من المشرفة للتعليم الخاص، تولي الكثيالمدارس وبالتحديد في المدارس التي تتبع في سلطتها 

العناية واالهتمام بتأسيس بنية تحتية تكنولوجية متطورة، حيث تهتم إدارتها بتوفير المعدات واألدوات 

 التقنية الالزمة لتمكين معلميها من تطبيق االستراتيجيات التي تعتمد إلى حٍد كبير على هذه التقنيات.

إلى زيادة اهتمام بعض المدارس بعقد دورات تدريبية لتطوير  وقد ُتعزى هذه النتيجة أيًضا

معلميها مهنًيا، حيث أن بعض مدارس التعليم الخاص تعقد مثل هذه الدورات بشكل دوري؛ للتأكد 

من إطالع معلميها على كل ما هو جديد وحديث في مجال التعليم ككل وفي الحقول التي يدرسونها 

 بشكٍل خاص.
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تيجة أيًضا إلى زيادة فاعلية دور اإلشراف التربوي في بعض المدارس؛ وقد ُتعزى هذه الن

رشادهم إلى أفضل طرق تفعيل استراتيجية التعلم الُمدمج، ويساعدهم  حيث يقوم بتوجيه المعلمين وا 

على التخطيط الجيد للدرس بما يتفق مع توظيف هذه االستراتيجية، كما أن هذا اإلشراف التربوي 

 ابي أيًضا للتأكد من ُحسن تطبيق المعلمين لهذه االستراتيجية.يقوم بالدور الرق

كما وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى االختالف والتباين في خصائص وميول ورغبات المتعلمين 

أنفسهم، ففي حال توافر الرغبة والميول والمقدرة على استخدام هذه التقنيات من ِقبل المتعلمين، هذا 

 زيادة توظيفها في أنماطهم التدريسية المختلفة. مما قد يدفع معلميهم على

وقد ُتعزى هذه النتيجة أيًضا لعوامل ُأخرى تقع خارج حدود المدرسة أو الغرفة الصفية، وهي 

ما يرتبط بمدى توافر التقنيات ومدى جاهزية شبكات اإلنترنت لدى الطلبة في منازلهم أي بعد 

التعلم  بات تفعيل استراتيجية التعلم الُمدمج أن ال يقتصرمغادرتهم بيئتهم المدرسية، حيث أن من متطل

على ما يحدث داخل الغرف الصفية، أو على ما تحويه المقررات الدراسية فقط، وهذا العامل يعود 

بالدرجة األولى إلى المستوى المادي لبيئة المتعلمين، ولذلك فمن المتوقع أن تكون درجة استخدام 

ج مرتفعة في المدارس التي تضم متعلمين ينتمون لبيئات ذات مستوى مادي استراتيجية التعلم الُمدم

مرتفع، مقارنة مع نظرائها من المدارس التي تتصف بأن متعلميها ينتمون لبيئات ذات مستوى مادي 

 متوسط أو محدود. 

فقرة، فإن هذه النتيجة  (17)حصلت على تقدير متوسط وعددها وفيما يخص الفقرات التي  

ى المعلمين، ة لدعزى إلى استخدام استراتيجية التعلم المدمج بنسب متفاوتوقد تُ  .منطقية تكونقد 

لمادة الدراسية اتوظيف هذه االستراتيجية في التدريس بعدة متغيرات منها: طبيعة حيث تتأثر درجة 

أكثر  ستراتيجيةاالمع تطبيق هذه طبيعتها تتناسب هناك بعض المواد الدراسية التي  بحد ذاتها، إذ إنّ 
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يعة أن طب بسبب أقل في مواٍد أخرى درجة توظيفهاكون تفي حين أنه من الممكن أن  ،من غيرها

ها قد تتناسب ألن ،قد ال تتناسب إلى حٍد ما مع تطبيق استراتيجية التعلم الُمدمجهذه المواد الدراسية 

لى سبيل استراتيجية العصف الذهني عقد يناسبها أكثر  أكثر مع تطبيق طرق التعليم االعتيادية، أو

 هاالتي يجب على المعلم عرض الدرس خالل د الفترة الزمنيةباإلضافة لعامل الوقت الذي يحد المثال،

 تراتيجيااستتطبيق أية غير متحمسين ل، مما قد يجعل بعض المعلمين  -مدة الحصة الصفية –أي 

مل في كعلى وجهها األ أهدافهاعلى تحقيق  ما من عدم مقدرته؛ خوفً حديثة داخل غرفهم الصفية

ولعل من أهم المتغيرات التي من الممكن أن يكون لها األثر  الحصة الصفية.وقت ضوء محدودية 

، حيث لعلمي واألكاديمي للمعلمينطبيعة التأهيل ااألكبر على درجة استخدام هذه االستراتيجية هي 

 لحاسوبية والتكنولوجية، من المتوقع أن تكون درجةالكليات التي تفتقر إلى المساقات ا يخريج نّ إ

، ذه المساقاتهمثل الكليات التي تشتمل على  الستراتيجية أقل من نظرائهم خريجياستخدامهم لهذه ا

ألنه قد يؤدي إلى زيادة  ؛حيث أنه من الممكن أن يكون هناك دور فاعل لعامل التأهيل األكاديمي

مقدرة خريجيها على استخدام البرامج واألدوات التقنية، هذا باإلضافة إلى أنه من المحتمل أن يمتلك 

يدعم ذلك  ومما قد خالل عرضهم لدروسهم، التقني التوظيفخريجي هذه الكليات قناعة أكبر بجدوى 

دراستها أن إلمام المعلمات بكيفية استخدام حيث أظهرت نتائج (2008) في دراسة العبد الكريم  ما ورد

 .التعلم اإللكترونيعلى درجة استخدام الحاسب اآللي كان من العوامل المؤثرة 

كما أن الدورات التدريبية والتطويرية للمعلمين قد يكون لها االنعكاس األكبر على ممارساتهم  

التي أظهرت أن قلة اهتمام  (2013)ر دراسة عمومما قد ُيعزز ذلك ما وردفي التعليمية التعلمية، 

 دريس.استخدام الحاسوب في الت رات التدريبية كان له أثر على ضعفاإلدارة والجهات المسؤولة بالدو 
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مثل ن هذه االستراتيجية، ممدى جاهزية المدرسة لتطبيق  ىا إلوقد تعزى هذه النتيجة أيضً 

من العبد الكريم  كل   دراسةومما قد يدعم ذلكما ورد في  ،ي المدرسةفنترنت اإل مدى توافر شبكة

 (AL-Hadhoud& Al-Hattami, 2017) والحطامي الهدهود دراسةباإلضافة إلى  (2008)

حيث أظهرت نتائجها أن واقع تنفيذ التعليم المتمازج في مديرية تربية عمان جاء بدرجة متوسطة، 

 زية شبكة اإلنترنت.وذلك بسبب وجود عوائق متعددة منها تدني جاه

التي أظهرت نتائجها موافقة أفراد (2015)الفهيد كل من دراسة نتيجة وتتفق هذه النتيجة مع  

التي  (2013شقور ) راسةد  نتائج مع اتفقتو  كما ستخدام،الالعينة بصورة متوسطة في محور درجة ا

هذا ، متوسطة سطينية كانتالفلمستحدثات التكنولوجية في المدارس أن واقع استخدام البّينت نتائجها 

 (AL-Hadhoud& Al-Hattami, 2017)يوالحطام دراسة الهدهود نتائج باإلضافة إلى اتفاقها مع

 .كان بدرجة متوسطة )الُمدمج( أظهرت نتائج دراستهما أن واقع تنفيذ التعليم المتمازج حيث

 كان نتيجتها ضعف يالت (2013)دراسة عمر نتيجة مع  نتيجة هذه الدراسة بينما اختلفت

 .عوقات التي تحول دون استخدامهماستخدام الحاسوب في التدريس أيضا بسبب وجود العديد من ال
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة ثانًيا: 

هل تختلف درجة استخدام معلمي المرحلة األساسية الستراتيجية التعلم المدمج في الذي نص على 
لواء وادي السير باختالف النوع االجتماعي )معلم، معلمة(، والسلطة المشرفة )مدارس حكومية، 

 مدارس خاصة( والتفاعل بينهما؟ 

جابات المعيارية إلولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

 النوع االجتماعي يدرجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج وفقا لمتغير  استبانةأفراد عينة الدراسة عن 

)المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة(، حيث أظهرت النتائج وجود فروق في  السلطة المشرفةو 

للنوع االجتماعي حيث كانت هذه الفروق لصالح المعلمات، وقد ُتعزى هذه  عزىدرجة االستخدام تُ 

على كل ما هو جديد، باإلضافة لما تتصف به  االطالعالنتيجة إلى زيادة إقبال المعلمات على 

المعلمات من نشاط ومثابرة، وما لديهّن من توجهات لمحاولة تطبيق كل ما يستجد على ساحة التعليم، 

يد والتطوير بعيًدا عن النمطية والطرائق االعتيادية التقليدية، أكثر من المعلمين، وقد وسعيهّن للتجد

 إلى أن المعلمات لديهّن القناعة أكثر بمدى جدوى هذه الطرق الحديثة.تُعزى هذه النتيجة أيًضا 

انت ث كحي للسلطة المشرفةكما وقد أظهرت النتائج وجود فروق في درجة االستخدام ُتعزى 

عزى هذه النتيجة إلى توافر اإلمكانات المساندة والداعمة قد تُ و  ،الفروق لصالح المدارس الخاصةهذه 

ارس الخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية المتوافرة في المد وخاصةً ، ةاالستراتيجيلتطبيق هذه 

لتي من المدارس الحكومية ا، مقارنة بمثيالتها من ةاالستراتيجيمما ينعكس على مدى توظيفها لهذه 

ما قد يحد م مثل األلواح التفاعلية على سبيل المثال، الممكن أن تفتقر إلى أبسط األدوات التكنولوجية

 (2013قور )ش هذه النتيجة مع نتيجة دراسة تتفقة، وفي هذا امن مدى توظيفها لهذه االستراتيجي

نية دثات التكنولوجية في المدارس الفلسطيالتي أظهرت نتائجها أن تقديرات واقع استخدام المستح

 للمدارس الخاصة أكثر من للمدارس الحكومية.
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افة إلى باإلض عزى هذه النتيجة إلى قلة االعتمادات المالية في المدارس الحكومية،كما قد تُ  

المدرسة  بالغرف الصفية في داخل الغرفة الصفية في المدرسة الحكومية مقارنةً  متعلمينزيادة عدد ال

قطاع ومعلمات ال خضع لها معلموالتدريبية التي ي الخاصة، وقد تعزى أيضا إلى قلة عدد الدورات

الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، وقد تعزى أيضا إلى زيادة درجة الرقابة واإلشراف اإلداري في 

 الحكومية. المدارس المدارس الخاصة مقارنة بنظيرتها

دمج مارسة استراتيجية التعلم المأظهرت نتائج الدراسة وجود تفاعل بمستوى درجة م دوق ،هذا

ثر ذي أ، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود السلطة المشرفةتعزى للتفاعل بين النوع االجتماعي و 

 السلطةالتفاعل بين النوع االجتماعي و استراتيجية التعلم المدمج لصالح لدرجة ممارسة داللة إحصائية 

 المشرفة.

ولعل هذا يعني أّن المتغيرين )النوع االجتماعي، والسلطة المشرفة( متفاعالن، وبالتالي غير 

 مستقلين مما يجعل أثر مستويات أحدهما يختلف بتغير مستويات اآلخر.
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 المراجعالمصادر و 

 المراجع العربية:

 اتمتعلمفي تحصيل  المدمجفاعلية برنامج قائم على التعليم (. 2013أبو الريش، إلهام حرب )
)رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة  الصف العاشر في النحو واالتجاه في غزة.

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.

التعليم ( بين )المتمازج المدمج. التعلم 2014)الصوص، سمير عبدالسالم )موسى، مفيد أحمد و  أبو
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 (1)ملحق ال
 األولية الدراسة بصورتها أداة

 
 

 
 
 

 ة تحكيمستبانإ

 

 ...................... المحترم / ة .:..........................حضرة الدكتور / ة 

   
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد

 

درجة استخدام في جامعة الشرق األوسط بعنوان "  ماجستير لةرسا بإعدادة قوم الباحثت
ا الهدف ". ولتحقيق هذالتعلم المدمج لدى معلمي المرحلة األساسية في لواء وادي السيراستراتيجية 

قامت الباحثة بتطوير إستبانة لقياس درجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج لدى معلمي المرحلة 
 ،متوسطة مرتفعة،درجة استخدام ): على النحو التالي لتدريج الثالثيل وقد صممت وفقاً األساسية، 
 .منخفضة(

د وخبرة في هذا المجال، وألهمية رأيكم السدي مهمةونظرًا لما تتمتعون به من مكانة تربوية    
بداء ةستبانراسة، نرجو التكرم بتحكيم هذه اإلفي تحقيق أهداف هذه الد اراتها من حيث عبب رأيكم، وا 

 .لهاالصياغة اللغوية ودقة ومدى مناسبة  وضوحها ومدى انتمائها للمجاالت
 

 مع خالص الشكر والتقدير..                           
 

 

 الباحثة             المشرف                                                                  

 وفاء المجالي                                                                  فواز شحادةد. 

 

 

 

 العلوم التربوية         التخصص: مناهج وطرق التدريسكـلـيــة 

 2018/2019العام الجامعي :   قسم اإلدارة والمناهج

 الدراسي: الثانيالفصل 
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 :المحكم( )بياناتاآلتية الرجاء كتابة البيانات 
 

  سماال

  كاديميةالرتبة األ 

  التخصص

  / الكلية ( )الجامعةالعملجهة 

 

 

 درجة استخدام التعلم المدمج استبانة

 

 ..........................................................المحترم / ةالمعلم/ ة ......

 

 البيانات الشخصية

 

 مناسبة:اإلجابة التي تراها  مربع( في √يرجى وضع إشارة )

النوع 

   االجتماعي

 أنثى     كر ذ    

 مدرسة خاصة    مدرسة حكومية    السلطة المشرفة
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 درجة استخدام التعلم المدمج
ترح

لمق
ل ا

عدي
الت

 

 وضوح الفقرة االنتماء للمجال الصياغة اللغوية

رقم الفقرات
ال

 

مة
سلي

ير 
غ

 

يمة
سل

مية 
منت

ير 
غ

 

مية
منت

حة 
اض
ر و

غي
 

حة
اض
و

 

 المجال األول: المعلم
أتلقى الدعم التقني الالزم الذي أحتاجه        

 دمج التعلم الم استراتيجية للتدريس بواسطة
1 

 يةاستراتيج نمطي في التدريس يتناسب مع       
 التعلم المدمج

2 

ما بوسعي ألدمج األنشطة الصفية أبذل كل        
 3 والتقنيات مع بعضها البعض

التعلم المدمج على  استراتيجية ساعدنيت       
 تحقيق أهداف الدرس

4 

 5 (Data Showأستخدم أجهزة العرض )       
تساعدني استراتيجية التعلم المدمج على        

 تحقيق العدالة في التعليم إلى حٍد ما
6 

توظيفي الستراتيجية التعلم المدمجُ ُيسهم في        
 تطوير مهنيتي كمعلم

7 

تفعيل استراتيجية التعلم المدمج يساعدني        
 على عرض الدرس بشكل منظم

8 

ُتعزز استراتيجية التعلم المدمج التعاون ما        
 بيني وبين زمالئي معلمي المواد األخرى

9 

التعلم المدمج على تساعدني استراتيجية        
 10 إيجاد روابط ما بين المواد الدراسية المختلفة

تزودني استراتيجية التعلم المدمج بتغذية        
 راجعة فورية

11 

 اقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
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ترح
لمق

ل ا
عدي

الت
 

 وضوح الفقرة االنتماء للمجال الصياغة اللغوية

رقم الفقرات
ال

 

مة
سلي

ير 
غ

 

يمة
سل

 

ير 
غ

مية
منت

 

مية
منت

حة 
اض
ر و

غي
 

حة
اض
و

 

 المجال الثاني: الطالب
 التعلم المدمج من تفعيل استراتيجية يزيد       

 دافعية الطلبة نحو التعلم
12 

 التعلم المدمج مقدرة الطلبة استراتيجية ميتن       
 على الفهم

13 

 التعلم المدمج على تطوير استراتيجية ساعدت       
 لدى الطلبة مهارات التعلم الذاتي

14 

 اعاةعلى مر  التعلم المدمج ُتساعد استراتيجية       
 الفروق الفردية بين الطلبة

15 

 د الطلبةيساع المدمج تفعيل استراتيجية التعلم       
 على االحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول

16 

التعلم المدمج من درجة  تزيد استراتيجية       
 التفاعل ما بين المعلم والطالب

17 

التعلم المدمج للطالب استراتيجية وفر ت       
 مصادر تعلم مختلفة

18 

التعلم المدمج تغذية راجعة  استراتيجية قدمت       
 للطالب فورية

19 

لى التعلم المدمج عتفعيل استراتيجية  يساعد       
 التعليميةتقبل الطلبة للمادة 

20 

وفير ت فيالتعلم المدمج هم استراتيجية ستُ        
 الوقت والجهد

21 

لى عالتعلم المدمج الطالب  تساعد استراتيجية       
 22 البحث عما يحتاجه من معلومات

 ادةفي زي التعلم المدمج ُتسهم استراتيجية       
 المواقف التعليمية في فاعلية الطالب

23 

على  الطلبة التعلم المدمجاستراتيجية جع تش       
 األنشطة التعليميةفي  مشاركةال

24 

 التعلم المدمج الطلبة علىاستراتيجية ساعد ت       
 حل المشاكل الحقيقية 

25 
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 أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها وفق درجات المقياس إلى يسار الصفحة. (√)وضع إشارة يرجى 

 

  

ُتسهم استراتيجية التعلم المدمج في زيادة        
 تعاون الطلبة مع بعضهم البعض بفاعلية

26 

تنمي استراتيجية التعلم المدمج لدى الطالب        
 ثقته بنفسه 

 
27 

تحقق استراتيجية التعلم المدمج للطلبة إمكانية        
لما  -قدر المستطاع  -التطبيق العملي 

 تعلموه
28 

تساعد استراتيجية التعلم المدمج على اكساب        
الطلبة قناعة بأهمية المواد الدراسية ومدى 

 بحياتهم العمليةارتباطها 
29 

تساعد استراتيجية التعلم المدمج الطلبة ذوي        
صعوبات التعلم على تحقيق فهم أكثر لما 

 يتعلموه
30 

 اقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
 
 

 Data)توفر المدرسة أجهزة العرض        
Show) 

31 

 32 توفر المدرسة شبكة انترنت متاحة للمعلمين       
 33 يوجد في المدرسة برمجيات تعليمية جاهزة       
 34 توفر المدرسة ألواح ذكية في الغرف الصفية       
توفر المدرسة دعما" فنيا" من خالل        

 متخصصين في الحاسب اآللي واالنترنت
35 

توفر المدرسة مواقع لها عالقة بالمادة        
 التعليمية على شبكة االنترنت

36 

يساعد توفر أنواع مختلفة من التقنيات        
التكنولوجية في المدرسة على إنجاح 

 استراتيجية التعلم المدمج
37 
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 (2)ملحق ال
 قائمة بأسماء المحكمين

 
  

 العمل(الجامعة )مكان  التخصص االسم الرقم
 جامعة الشرق األوسط مناهج وأساليب تدريس علوم أ.د عايش محمود زيتون 1
 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم أ.د. عبد المهدي علي الجراح 2
 جامعة الشرق األوسط تربوية إدارة وقيادة د. أحمد أبو كرّيم 3
 الشرق األوسطجامعة  إدارة وقيادة تربوية د. أمجد محمود محمد درادكة 4
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. حمزة العساف 5
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. خليل السعيد 6
 جامعة الزيتونة مناهج وطرق التدريس د. محمد زهران أبو علي 7
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. منال الطوالبة 8
 جامعة البترا مناج وأساليب تدريس اللغة العربية د. منير عجاج 9
 جامعة البترا معلم صف د. نيللي عدنان البنا 10
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 (3)ملحق ال
 بصورتها النهائيةالدراسة  أداة

 

 

وطرق  جقسم اإلدارة والمناهج                                               التخصص: المناه
 التدريس

الثاني                                             العام الدراسي: الفصل الدراسي: 
2018/2019 

 

 
...................... .......................أخي المعلم الفاضل/ أختي المعلمة الفاضلة 

 المحترم / ة.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد
 

درجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج لدى معلمي جراء دراسة بعنوان " بإة قوم الباحثت

". وذلك استكماال" لمتطلبات الحصول على درجة المرحلة األساسية الُعليا في لواء وادي السير

 الماجستير في تخصص المناهج وطرق التدريس.

ن فقراتها جابة عن كل فقرة ملذا ترجو الباحثة منكم التكرم باالطالع على فقرات االستبانة واإل

مقابل كل فقرة في سلم اإلجابة الذي يعبر عن وجهة  x)وذلك بوضع إشارة ) بما ترونه مناسبا"،

بسرية  لنظركم، علما" بأن جميع المعلومات الواردة هي لغاية الدراسة والبحث العلمي فقط وُستعام

 .تامة

 .رمع خالص الشكر والتقدي 

 الباحثة  

 وفاء المجالي 
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 البيانات الشخصيةالجزء األول: 
 

 اإلجابة التي تراها مناسبة: مربع( في √يرجى وضع إشارة )
النوع 

   االجتماعي
 معلمة     معلم    

 مدرسة خاصة    مدرسة حكومية    السلطة المشرفة
 

إشارة في المربع الذي ( فقرة، يرجى قراءة كل فقرة ووضع 30الجزء الثاني: يتضمن هذا القسم )

 يُعبر عن درجة مضمون تلك الفقرة.

 المجال األول: مجاالت تعليمية
 درجة االستخدام

 الرقم الفقرات
 مرتفعة متوسطة منخفضة

 أتلقى الدعم التقني الالزم الذي أحتاجه للتدريس بواسطة   
 التعلم المدمج استراتيجية

1 
 

 2 مدمجالتعلم ال استراتيجية نمطي في التدريس معيتناسب    
أبذل كل ما بوسعي ألدمج األنشطة الصفية والتقنيات    

 بعضها مع بعض
3 

التعلم المدمج على تحقيق أهداف  استراتيجية ساعدنيت   
 الدرس

4 

 5 ( في التدريسData Showأستخدم أجهزة العرض )   
دالة في العتساعدني استراتيجية التعلم المدمج على تحقيق    

 التعليم إلى حٍد ما
6 

 7 توظيفي الستراتيجية التعلم المدمجُ ُيسهم في تطويري مهنيا"   
استخدام استراتيجية التعلم المدمج يساعد على عرض الدرس    

 بشكل منظم
8 

استخدام استراتيجية التعلم المدمج ُيعزز التعاون ما بيني    
 وبين زمالئي معلمي المواد األخرى

9 

وابط ر استخدام استراتيجية التعلم المدمج يساعد على إيجاد    
 المواد الدراسية المختلفة بين

10 
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 11 استخدام استراتيجية التعلم المدمج يزودني بتغذية راجعة   
 المجال الثاني: مجاالت تعلمية

 درجة االستخدام
 الرقم الفقرات

 مرتفعة متوسطة منخفضة
علمين من دافعية المتيزيد التعلم المدمج  استراتيجيةاستخدام    

 12 نحو التعلم

ن مقدرة المتعلميالمدمج ينمي التعلم  استخدام استراتيجية   
 13 المواد التعليمية على فهم

التعلم المدمج على تطوير  استخدام استراتيجية ساعدي   
 14 لدى المتعلمين مهارات التعلم الذاتي

فردية الفروق ال على مراعاة التعلم المدمج استراتيجيةُتساعد    
 بين المتعلمين

15 

لى ع يساعد المتعلمين المدمج استخدام استراتيجية التعلم   
 االحتفاظ بالمعلومات

16 

 اعل بينالتفمن درجة  يزيد التعلم المدمج استخدام استراتيجية   
 المعلم والمتعلم

17 

ر تعلم للمتعلم مصاد يوفر التعلم المدمجاستخدام استراتيجية    
 مختلفة

18 

 19 لمتعلملتغذية راجعة يوفر التعلم المدمج  استخدام استراتيجية   
لمتعلمين تقبل اُيسهم في التعلم المدمج استخدام استراتيجية    

 للمادة التعليمية
20 

الوقت  توفير يساعد على التعلم المدمجاستخدام استراتيجية    
 والجهد

21 

لى ع يشجع المتعلمين التعلم المدمجاستخدام استراتيجية    
 التعلمّية األنشطة التعليميةفي  مشاركةال

22 

 23 تنمي استراتيجية التعلم المدمج ثقة المتعلم بنفسه   
تساعد استراتيجية التعلم المدمج المتعلمين ذوي صعوبات    

 أكثر لما يتعلمونهالتعلم على تحقيق فهم 
24 
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 المجال الثالث: البيئة التعليمية
 درجة االستخدام

 الرقم الفقرات
 مرتفعة متوسطة منخفضة

 25 (Data Show)توفر المدرسة أجهزة العرض    
 26 فةمواقف التعلم المختلتوفر المدرسة شبكة انترنت متاحة ل   
 27 يوجد في المدرسة برمجيات تعليمية جاهزة   
 28 ذكية في الغرف الصفيةا" توفر المدرسة ألواح   
توفر المدرسة دعما" فنيا" من خالل متخصصين في    

 نترنتالحاسب اآللي واإل
29 

 30 نترنتتوفر المدرسة مواقع تعليمية على شبكة اإل   
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 (4)الملحق 
 األوسط إلى وزارة التربية والتعليم قجامعة الشر كتاب تسهيل مهمة من

 خاصة() لإليعاز للمدارس ال
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 (5)الملحق 
 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم

 ) لإليعاز للمدارس الحكومية (
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 (6)الملحق 
 كتاب بحث تربوي من وزارة التربية والتعليم إلى مركز الملكة رانيا العبداهلل

 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات
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(7)   الملحق
  كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة
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 الملحق (8)
توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والخاصة في لواء 

 وادي السير

 )للبنين(المدارس الحكومية 

 عدد االستبانات المطبقة عدد المعلمين )حكومية للبنين( اسم المدرسة  

 7 19  الفاروقمدرسة 
 2 22  جميل شاكرمدرسة 

 9 28 الشهيد فراس العجلونيمدرسة 
 5 18 بيادر وادي السيرمدرسة 

 1 16 نديم المالحمدرسة 
 4 24 معاذ بن جبلمدرسة 
 6 20 وادي السيرمدرسة 

 7 15 مدرسة الرباحية الجنوبية
 1 25 انيثال األمير حسين بن عبداهللمدرسة 

 2 22 زبدةمدرسة 
 4 25 الفقهاءمدرسة 
 1 19 الزيودمدرسة 

 8 16 مدرسة محمود العابدي
 2 26 الحامديةمدرسة 
 3 25 السويسةمدرسة 

 1 18 مدرسة الحديب وأبو الملح
 5 17 مدرسة تيسير ضبيان

 4 23 عراق األميرمدرسة 
 2 28 األلمانيةمدرسة 
 1 17 ام عبهرةمدرسة 
 2 27 مرج الحماممدرسة 
 2 33 أبو السوسمدرسة 
 1 20 الرباحية الشماليةمدرسة 

 80 503 الكلي
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 المدارس الحكومية للبنات

 عدد االستبانات المطبقة عدد المعلمات اسم المدرسة )حكومية للبنات(

 12 11 مرج الحماممدرسة 
 9 10 الفقهاء للبناتمدرسة 
 6 14 إسكان عاليةمدرسة 

 9 19 ام حبيبةمدرسة 
 7 28 عراق األميرمدرسة 

 9 18 مدرسة ام األسود
 7 16 عائشة بنت أبو بكرمدرسة 
 11 20 ام عطية االنصاريةمدرسة 

 9 22 الحامديةمدرسة 
 8 25 عبهرة اممدرسة 

 10 18 مدرسة السويسة
 6 16 سوط الحنيطيمدرسة 
 10 24 حي الرجاحةمدرسة 
 8 19 حي العياشمدرسة 

 9 15 ام فروةمدرسة 
 4 21 ام انجاصةمدرسة 

 6 25 قطيش مناور الحرايزةمدرسة 
 3 18 رباحيةالمدرسة 

 5 16 مدرسة الزيود
 2 22 الجندويلمدرسة 

 150 377 الكلي

 المدارس الخاصة )مختلطة: بنين وبنات(

 عدد االستبانات المطبقة عدد المعلمين والمعلمات اسم المدرسة 
 9 19 القمة رسةمد
 7 22 الدرة الشريفة مدرسة

 9 28 الرقي التربوي رسةمد
 7 18 المدى الدولية رسةمد
 4 19 فيالدلفيا الوطنية رسةمد
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 9 22  العالمية الثانية مرج الحمام المدرسة
 11 28 الخمائل رسةمد
 6 18 بوابة المدينة رسةمد

 12 16 الرويال رسةمد
 7 24 أكاديمية خليل الرحمن
 11 18 أكاديمية المجد الوطنية
 10 16 مدرسة البيان الخاصة

 2 24 العالمية مدرسة العقيق
 7 20 مدرسة المدار الدولية

 120 307 الكلي
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 الملحق (9) 
 البراءة البحثية

 

 

 

 

 

 

 

 


