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  ملخص
رمج   التعّلمهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية  ي     المب ى استخدام طريقت ائم عل تعّلم الق  ال

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ، طالبًا )٥٨(تكونت عينة الدراسة من و .ةوالطريقة تقليدي دمجالم
 .طرائق التدريس للصفوف األولىومعلم الصف المسجلين في ، تربية الطفل: يمن طلبة تخصص

ّده ُستخدم في الدراسة اختبار تحصيلي أ إ ار      )٤٥(ن من  الباحث مكوّ   ع وع االختي رة من ن من  فق
آأداة دراسة لقياس  مقياسآما استخدَم الباحث ، %)٨٦(لثبات لالختبار حيث بلغت نسبة ا، متعدد

د  .)٠.٧٩(حيث بلغت نسبة الثبات ، المدمج التعّلماتجاهات الطلبة نحو  ائج وجود     وق أظهرت النت
ي   ، إحصائيةفروق ذات داللة  ة الت رست باستخدام   ُد وآان ذلك الفرق لصالح المجموعة التجريبي

ة    دمجالم التعّلمطريقة  ة التقليدي وم       و، على حساب الطريق ة العل ة آلي ة لطلب وجود اتجاهات إيجابي
واستخدامه في    دمجالم  التعّلمبضرورة تبني أسلوب  الباحث أوصىو .المدمج التعّلمالتربوية نحو 

   .تدريس مساقات أخرى مختلفة وتخصصات مختلفة

  .يقة التقليديةالطر، االتجاه، التحصيل، دمجالم التعّلم: الكلمات المفتاحية
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Abstract  
This study investigates the effectiveness of programmed learning 

based upon blended and traditional learning. The corpus of this study 
consisted of (58) students randomly selected from the students of Child 
Education and Classroom Teachers currently enrolled in Early Grades – 
Teaching Courses. An achievement test was designed for the purpose of 
this study. This test consisted of (45) multiple-choice items, with stability 
rate of (%86). The researcher also used another criterion to measure 
student’s attitudes towards blended learning with stability rate of (0.79). 
The findings of the study showed statistical differences for the benefit of 
the experimental group conducted by the approach of blended learning 
over the traditional learning. The study also revealed some positive 
attitudes among the students of the college of Educational Sciences 
towards blended learning. The researcher highly recommends adopting 
the blended learning model and using it as a medium of teaching 
different courses and specializations.  

Keywords: Blended learning, achievement, attitudes, traditional 
Approach. 

  
  مقدمة الدراسة 

النظر   .هم الشعوب واألمم؛ لذلك تسعى األمم لتطويريمثل التعليم الدعامة األساسية في تقّد وب
تعّلم إلى التعليم بشكل عام نجد أنَّه يعتمد في الكثير من مراحله على  دي  ال ع ال  ، التقلي ذي يق عبء  ال

ذا تس      ودور ، األآبر فيه على المعلم ر؛ ل ى حد آبي ى     المتعلم سلبي إل ر من المؤسسات إل عى الكثي
يم     دة للتعل اد طرق جدي ى   ، تطوير التعليم بإيج اً      أنتهدف إل ه نشطًا وإيجابي تعلم في  وأن، يكون الم

رة     يكون المعلم موّجهًا ومرشدًا؛ رة األخي ة في الفت ، لذا ظهرت الكثير من المستحدثات التكنولوجي
م الهدف منها هو جعل المتعّلم محور العملية التعليمة ب تراتيجيات    ، دًال من المعل ى اس ز عل والترآي

ذي سيطر بشكل آبي      ، التعاوني مالتعلُّالنشط و التعّلم ي ال يم اإللكترون  رومن هذه المستحدثات التعل
ة   اة المختلف ه        ، في اآلونة األخيرة على مجاالت الحي الهم ب احثين أعم وج الب ًا يت ذي أصبح عنوان ال

ي   وأو، واألبحاث، حتى أصبحت المؤتمرات يم اإللكترون ا  ، راق العمل تتسم بالحديث عن التعل آم
ته والتعرّ   عالم المسموعة والمرئية أعطتإلأنَّ وسائل ا أثيره   له مساحات واسعة لمناقش ى ت ف عل

، بو خطوة أ، عبد العاطي(أهمية واهتمام آبير في األوساط التربوية  على الطالب؛ لما آان له من
٢٠٠٩.(  

ليم اإللكتروني المعروف هو النمط الوحيد من هذا النوع من وفي الحقيقة ليس نمط التع
اإللكتروني عن وجود عدد من النماذج المتعلقة بتوظيف التعليم  التعليم فتخبرنا أدبيات التعليم
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الذي يوظف ، Supplementaryمنها النموذج المساعد التعّلمي التعليم وعمليّت اإللكتروني في
 المدمج التعّلم وأيضًا نموذج) التقليدي( لمساعدة التعليم الصفي التعليم اإللكتروني جزئيًا فيه

اإللكتروني مدمجًا مع التعليم الصفي  وفيه يوظف التعليم BL)( Blended Learningالمخلوط 
موجهًة من  التعّلموفي تلك الصيغة يكون التعليم و، التعّلمبحيث يتشارآا فيه معًا في إنجاز عملية 

وهذا يعنى أنَّ المعلم هو الموجهة  Instructor Led Learning المعلم دهاقبل المعلم أي يقو
التعليم  ذلك النموذج يجمع بين مزايا وعلى ذلك فإنَّ، لدى الطالب والمرشد لها التعّلم لعملية

ويقوم هذا التعليم على أساس مدخل التكامل بين التعليم ، اإللكتروني ومزايا التعليم الصفي
  .)٢٠٠٩، حسن( ليم اإللكترونيالتقليدي والتع

اليبه  (Blended-Learning) دمجالم التعّلمدراسة  توعلى ذلك أصبح ، والتعرف على أس
ة تصميم    ا وآيفي ًا          ومكوناته واألسس القائم عليه رًا هام يم أم وع من التعل ذا الن يم باستخدام ه التعل

 يتم تدريسه المدمج التعّلمامج في معه؛ لذلك نحن في حاجة إلى بناء برن تعاملللم لكي نؤّهل المعّل
وم  المعلم على تصمي ليساعد الطالب، آتطبيقات عملية في التعليم ى مفه ، م نماذج تعليمية تعتمد عل

ق       تدريب و، وأسسه دمجالم التعّلم وع من التصميم لتحقي ذا الن المعلمين على التدريس باستخدام ه
ا ا يجع مهدف ه ل مم ة بسوق العم ط الدراس و رب دًا وه اعالج ين ف د ل دور المعلم ، التخرج ًبع

يم     ر نمط التعل ى تغيي دماج      ؛ولديهم القدرة عل ى االن م عل ى يساعد المعل وحاجات  ، في مشاآل   حت
أثير     تمكن والت ن ال ر م در آبي ى ق ون عل وره؛ وليك ع وتط ة   المجتم ع عمل ي موق ة ف   والفاعلي

)2006 Sanch & Corral,(.  

تعّلم نجاح هذا النوع من  واألدبيات إلى عوامل، وتشير الدراسات ى تحسين      ال ه يعمل عل بأنَّ
ات  تعّلممخرج الب   )Learning Outcome( ال ة الط ع طبيع بته م داف  ، ومناس ق األه وتحقي

ة تحدثات التكنولوجي تخدام المس ن خالل اس ددة م ة المح ة الم، التعليمي ع آفاي ى رف ل عل م والعم عل
ة اليب ، المهني د أس دريسوتجوي ت، الت وفير الوق ينو وت دى المعلم د ل تراتيجيات ، الجه ي اس وتبن

رات  ى خب زة عل اعدة مرتك تعّلممس ددة بأفضل الطرق ال دريس المتع ات الت ي عملي اليب ف  واألس
  .)Buket et al , 2006، ٢٠٠٩، الغريب(

ر   ك يعتب ى ذل الوًة عل تعّلموع دمج ال ة  الم ة العادي يم التربوي اليب التعل ًال ألس . مكم
د  يم راف ذا التعل ر ه رة؛ إذ   ويعتب ى المحاض د عل ذي يعتم دي ال امعي التقلي يم الج رًا للتعل ًا آبي

ة    أنَّ يل المعرف يلة لتوص ي وس ل ه ا؛ ب د ذاته ة بح دفًا أو غاي ت ه ات ليس ة المعلوم تقني
ة      يم والتربي ن التعل ة م راض المعروف ق األغ ة    ، وتحقي تعدًا لمواجه تعلم مس ل الم وتجع

اة ات الحي د بش ، متطلب بحت تعتم ي أص آخر أوكل الت دمج   ب ذا ي ات؛ وله ة المعلوم ى تقني عل
ع  لوب م ذا األس دريس ه اد  الت حة  المعت ريعة وواض هلة وس ورة س ه بص ًا ل ون داعم  فيك

 ). Vaughan, 2007, Singh, 2003، ٢٠٠٩، الشطرات(

تعّلم ولن يكون استخدام   اً  دمجالم  ال وفر في        ، ناجح ر لعوامل أساسية من عناصر تت إذا افتق
ة    التعليم التقليدي ا ر مرئي ر مباشرة أو غي ، لحالي؛ فهذا األخير يحقق الكثير من المهام بصورة غي

اً    رًا هام ة العمل المشترك    ، حيث يشكل الحضور الجماعي للطالب أم ًا   ، يعزز أهمي ويغرس قيم



 "...... وفاعلية التعّلم المبرمج القائم على استخدام طريقتي التعّلم المدمج "ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

داً        . تربوية بصورة غير مباشرة ام ج ة ه ى أنَّ االتصال مع النصوص المكتوب دفع   ؛إضافًة إل إذ ي
  ). ٢٠٠٥، زيتون(بالنصوص التي يتم التعامل بها  إلى التفّكر بعمق

داعي        دي واإلب ر النق ارات التفكي ى تطوير مه د   ، آما يهدف التعليم الجامعي إل اليب تولي وأس
دها       ارات الضرورية لتولي ة واآتسب المه ى المعرف ، المعرفة؛ فإذا تعلم الفرد طريقة الحصول عل

ه امعي أهداف يم الج ق التعل ك ال، حق ن ذل ي إذ يمّك ه ف ه وبحث ة تعلم ن متابع امعي م ب الج طال
ة        إ.المستقبل ق حاجات الطالب اإلبداعي يم الجامعي هو تحقي م دور للتعل وحاجات المجتمع   ، نَّ أه
ى       ، المدمجم ولعل التعّل. العملية تعلم عل د الم تعّلم هو أنسب الطرق لتعوي ذي     ال المستمر؛ األمر ال
ه نه من تثقيف نفسه وإثراء المعلومات من   يمّك ه من خصائص       ، حول ز ب ا يتمي ى أنَّ م ، إضافًة إل

 ).٢٠٠٧، شوملي(آمرونة الوقت وسهولة االستعمال 

هذا النوع من التعليم  إدخالنحو  األردنيةالنظر في تجربة مؤسسات التعليم العالي  إمعان إنَّ
فة   ى فلس زة عل ة المرتك دات التربوي فة التجدي ن فلس ق م تعّلمانطل ياإل ال ن لكترون ك م خالل  وذل

يم  بة التعل الحوس ور  وإدخ ى عناصر التط دة عل اليبالمعتم ة   األس ي المنظوم ة ف ة الحديث التقني
ا     دأبتفقد ، التعليمية ى تطوير برامجه اريعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عل ك   ومش وذل
از اتها باإليع ط    لمؤسس رامج والخط ي الب ى تبن تراتيجياتعل تعّلم الس يإلا ال د لكترون ت  فق عمل

دافها الحكومية والخاصة على توسيع  األردنيةالجامعات  ا  أه رامج   فأنشئت  وبرامجه تعّلم ب عن   ال
د ية، بع ول االفتراض ال، والفص بكات  وإدخ ةإلاالش ز ، لكتروني راتوتجهي بة المختب ، المحوس

ة من    ذه جل دمج   أووسائل االتصال الحديث ة لتحسين       ه ا التقليدي رامج في منظومته  مخرجات الب
ر تعّلمال ذي  األم ى ىأّدال اء إل تعّلم أعط ت  ال دي س ي  ينالتقلي ةف ي  ينوأربع المائ ةف تعلم  المائ لل

، مؤسسيذا النوع من التعليم في واقعها اله لدمج ًايمما شكل تحديًا حقيق، متزامنالالمتزامن وغير 
دمج   تعّلمال  فأصبح  تحديث أنظمتها وتطوير البنية التحتية لهذا الغرض بدأتفمعظم الجامعات  الم

ة      حاضرًا في قاعات الدرس ومرافقاً  تعّلم لكل من المدرس والطالب لتسهيل عملي  ,Mosleh( ال
2010( .  

راء    ويين والخب ن الترب دد م رى ع تعّلم أنَّ ، وي ة    دمجالمال ى التقني اد عل يم باالعتم أو التعل
: الحالية؛ أوهدد أحد أطرافها قد يلقى مقاومة تعيق نجاحه؛ إذا أخل بسير العملية التعليمية، الحديثة

ية ات األساس ثالن المكون ا يم تعلم وهم م والم ة، المعل اهج التعليمي ى المن افًة إل رامج ، إض والب
ًال         ون مكم يم أنَّ يك ي التعل لوب ف ذا األس اح ه ى لنج روط األول ن الش بب م ذا الس ة؛ وله اإلداري

د أنَّ يكون ال     ك ال ب تم ذل يم       ألساليب التعليم العادية؛ ولكي ي ات التعل ى استخدام تقني ادرًا عل م ق معل
آما يجب أنَّ تتوفر لدى الطالب المهارات الخاصة ، واستخدام الوسائل المختلفة لالتصال، الحديثة

ي      د اإللكترون ي واإلنترنت والبري ة   ، باستخدام الحاسب اآلل وفير البني ة وت ل في    ، التحتي ي تتمث الت
وفير خ    ة وت ذا         إعداد الكوادر البشرية المدرب ل ه ى نق ي تساعد عل ة الت طوط االتصاالت المطلوب

إضافًة إلى توفير البرمجيات واألجهزة الالزمة لهذا النوع من التعليم . التعليم إلى غرف الصفوف
 ).Hong  ,2003 ,٢٠٠٧، شديفات(



 ١٨٥ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالل الذيابات

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأسئلُتهامشكلة الدراسة 
دى          دريس ل اليب الت ة في أس ات    تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وجود قناعات ثابت ة آلي طلب

ائد       ، التربية في اختيار األساليب األآثر مالئمة للمواقف التربوية أنَّ الس ة ب ة نظر الطلب فمن وجه
ة     اليب التقليدي دريس هو األس ة        ، في الت اليب اإللكتروني ائد األس أنَّ الس ة نظر أخرى ب ، ومن وجه

ادة   درس م ون الباحث ي ى ولك دريس للصفوف األول ق الت و ؛ طرائ عر بوج ه ش ي  دفإن ضعف ف
ة المساق   ة   نتيجةتحصيل طلب دريس المختلف دد الطرق واستراتيجيات الت ذي األلتع حدث أمر ال

اق إ دريس المس ي ت ًا ف ا ، رباآ ظآم تعّل أّنالباحث  لح ي ولل تعّلمم اإللكترون ة  ال ة التقليدي بالطريق
ق   و، التدريس لكل منهما ساليبأ عوامل ضعف عند تطبيق ا أهناك عوامل ضعف في تطبي ليب س

تعّلم ي ال ع إت اإللكترون ى المشكالت ارج ة لل ة آفني دى طلب ة ل ات الترواإلداري االت لي د ح ة عن بي
ق ى، التطبي ل   إضافة إل دم المي ل وع ة بالمل عور الطلب اهش كل  واالتج ابي إبش اليبيج تعّلم ألس  ال
دي د الباحث   ؛التقلي كل عن ا ش ل  مم ة الغرض لح ة ملح ذهرغب كلة ه ر، المش دا  األم ذي ح هال  ب
فادة من  والتعليم واالست التعّلمعملية  جل تحسينأمن ، البديلة األساليب آأحد المدمج التعّلمالختيار 

تعّلم  هذا النوع من  تبني بضرورة دت دراساتّآأفقد  ذلك إلى أضف، التعّلمآل بيئات  جل  أمن   ال
ات العصر الحديث      ه  ؛ )Mason, 2005( تعليم أآثر تفاعلية وتشويق بما ينسجم مع متطلب وعلي

الي     رئيس الت ؤال ال ة بالس كلة الدراس ددت مش د ح ة  " :فق ا فاعلي تعّلمم ى   ال ائم عل رمج الق المب
ة   المدمج التعّلم(استخدام طريقتي  ة التقليدي ة       ) والطريق ة التقني ة الطفيل ة جامع في تحصيل طلب

  ؟"واتجاهاتهم نحوه طرائق التدريس للصفوف األولىفي مادة 
رئيس  ؤال ال ار الس ي إط كل خاص وف ة  ، وبش ئلة البحثي ن األس ة ع ة اإلجاب ت الدراس حاول

  :التالية 

ة :السؤال األول د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ين  (α≥0.05) هل توج ب
ادة    تحصيل متوسطات ى    طلبة آلية العلوم التربوية في م دريس للصفوف األول ق الت تعزى   طرائ

  ؟) يقة التقليديةالطر، المدمج التعّلم(لطريقة التدريس 

ة        هل توجد   :السؤال الثاني د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ين   (α≥0.05)ف ب
دريس       اتجاهات متوسطات ة الت ة تعزى لطريق وم التربوي تعّلم (طلبة آلية العل دمج  ال ة  ، الم الطريق
  ؟) التقليدية

  ا الدراسةتفرضي
  :فرضيتين اآلتيتينار الفي ضوء أسئلة الدراسة السابقة حاولت الدراسة اختب

 تحصيل بين متوسطات (α≥0.05)(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .١
تعزى لطريقة التدريس  طرائق التدريس للصفوف األولىطلبة آلية العلوم التربوية في مادة 

  ؟) الطريقة التقليدية، المدمج التعّلم(
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تجاهات ا بين متوسطات (α≥0.05)ستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م .٢
  ؟م المدمجلتعّلا نحوآلية العلوم التربوية  طلبة

  أهمية الدراسة 
  منها عوامللى عدة إ همية الدراسة الحاليةأ ترجع

ة     أيفلم يجد الباحث   ، في موضوعهانسبيًا آونها من الدراسات القليلة  .١ دراسة تناولت فاعلي
  .دريس المساقات الجامعية المختلفةبطرق ت المدمج التعّلملى القائم ع المبرمج التعّلم

ثّ      البحث عن .٢ ة وح ام الطلب ة لجذب اهتم هم أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلي
دمج م يعد التعّلإذ ، راء والخبراتعلى تبادل اآل ة      الم ة العادي يم التربوي اليب التعل ًال ألس ، مكم
دًا  التعّل ويعتبر هذا يم   م راف رًا للتعل دي  آبي ى المحاضرة    ، الصفي التقلي د عل ذي يعتم  ّنإإذ ، ال

ا       ة بحد ذاته دفًا أو غاي ق       ، تقنية المعلومات ليست ه ة وتحقي يلة لتوصيل المعرف ل هي وس ب
  .األغراض المعروفة من التعليم والتربية

ة    .٣ ة والمهاري ة التخلص من المشكالت الفني ق تقّ   ، واإلداري ي تعي ة في تع  الت م في   دم الطلب لمه
ين      و، من جهة اإللكتروني التعّلممنظومة  ل والتعب والحفظ والتلق ، التخلص من حاالت المل

  . خرى أالتقليدي من جهة  التعّلم ألساليبالتي تنتاب الطلبة 

ة من خالل    بيئالعمل على توفير  .٤ تعّلم ة مرن رمج من أ   ال ى مستوى من    إجل الوصول   المب ل
نظم دريس الم ى ا، الت د عل ذي يعتم ة ال اليبواأللتقني ادة س ّدأمن و، المعت ي جل تق ة ف م الطلب

  .تحصيلهم العلمي والعملي 

ع  أء من لمعلم والطالب على حد سواأساسي يساعد ا آبديل التعّلممن  يعتبر هذا النوع .٥ جل رف
  . فيهم مرغوب تحقيق تعّللآاديمي المهني واأل سوية االستعداد

يم      تسهم الدراسة الحالية في رسم خطة عملية إ .٦ ويين في مؤسسات التعل دريب الترب جرائية لت
ن    وع م ذا الن ي ه ى تبن الي عل تعّلمالع ن أ ؛ال اراتهم   م ة مه ل تنمي ي أج دراتهم ف اليب وق س

  .التدريس المختلفة 

ة  ترآة في الجامعات األيا مشعدم وجود رؤ .٧ تعّلم ردنية لمنظوم ى     ال ائم عل رمج الق تعّلم المب  ال
تعلّ   ، والطلبة ريسالتدعضاء هيئات أمن قبل  المدمج وع من ال ان من   ، ملتبني مثل هذا الن فك

   .الدراسة  هذهجراء إالضروري 
 

  اإلجرائيةالتعريفات 
   :اآلتية اإلجرائية لقد تناولت الدراسة التعريفات

يم     (Alekse, et al, 2004) لكس وآخرونأيعرفه : المدمج التعّلم وع من التعل بأنه ذلك الن
ي   التعّلمة فعالة من وسائل التقديم المتعددة وطرق التدريس وأنماط الذي تستخدم خالله مجموع الت
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ًا   ، التعّلمتسهل عملية  ويبنى على أساس الدمج بين األساليب التقليدية التي يلتقي فيها الطالب وجه
  . E-learningم اإللكترونيوبين أساليب التعّل  Face – to - face لوجه

اً آما يعرفة الباحث   ى        هبأن  :إجرائي دة عل اليب المعتم مجموعة من الطرق واألدوات واألس
دي من     التعّلمالتي تدمج مع ، آليات اتصالالتقنية الحديثة من وسائل وشبكات و جل  أالصفي التقلي

  .فعال  تعّلمالوصول إلى 

ادة  : الطريقة التقليدية دريس   هي استخدام طرق التدريس االعتيادية في تدريس م ق الت طرائ
  .ىللصفوف األول

   .درجة التي يحصل عليها الطالب الستجابته على اختبار التحصيلالهو  :تحصيل الطلبة

  . سلبيًاوقد يكون إيجابيًا أو ، المبرمج التعّلمهو شعور الطلبة أوميلهم نحو استخدام : االتجاه
 

  محددات الدراسة 
  :جرت الدراسة في ضوء المحددات التالية

ى مساق    اقتصار المادة  :المحدد المكاني ق  الدراسية المستخدمة في هذه الدراسة عل طرائ
 .لطلبة آلية العلوم التربوية في جامعة الطفيله التقنية   التدريس للصفوف األولى

اني دد الزم ة    :المح ي جامع م الصف ف ل ومعل ة الطف ة تربي ى طلب ة عل اقتصرت الدراس
اني      ولىطرائق التدريس للصفوف األالطفيلة التقنية والمسجلين في مساق  للفصل الدراسي الث

  .٢٠١٠/٢٠١١للعام 
 

  الدراسات السابقة
وي   األدبعند مراجعة  ددًا من الدراسات     الترب اك ع د   نجد أّن هن حول موضوع    أجريت ق

  :منهاالمبرمج  التعّلم

ة  طلبة توجهات لدراسة التي هدفت) ٢٠١١(وأبو شميس ، دراسة عدس  نحو  النجاح  جامع
ة  طالبًا) ٩٢ (نم تكونت عينة الدراسة، لمساقاتا المدمج في وعاءالتعّلم   لمساق  مسجلين  وطالب

(OCC)   اس ، جامعي  متطلب  وهو ة  توجهات  ولقي اقات  وعاء  نحو  الطلب ام  المس ان   ق الباحث
ة  تتضمن  ةنااستب بتصميم وى ، اإلجراء  :هي  مجاالت  ثالث وأجرى   .االستخدام  وسهولة ، والمحت
ة  مع مقابالت الباحثان ى  حصول ال أجل  من  الطلب ة  عل ة  تغذي ز ، راجع  .الدراسة  مصداقية  وتعزي
ة  توجهات  أن إلى الدراسة وخلصت تعّلم  نحو  الطلب دمج  ال ة  الم ة  آانت  بعام  المجاالت  في  إيجابي
ة  اهتمامات ذلك وعكست. جميعها اراتهم  الطلب ا  االنترنت  مجال  في  ومه ، المعلومات  وتكنولوجي
  .عليها الحصول وسهولة لتوفرها وذلك
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ى       ) ٢٠١٠(والصوص ، أبو موسى أجرىآما  ائم عل دريبي ق امج ت الم برن دراسًة تصف مع
اط      تحدد حيث، المبرمج التعّلم ين أنَّم تعّلم نسب المزج ب ة   ال ا لوجه  (المختلف م بالوسائط   ، وجه تعل

د   ، المتعددة م عن بع دريبي      ، )تعل ا تعرض الدراسة مواصفات النموذج الت ى   ، آم ذي يعمل عل  ال
اج    ، لتكيف مع متطلبات التعليم اإللكتروني والتكنولوجياالمعلمين من ا تمكين ة إنت من حيث إمكاني
دم   ، وآيفية التعامل مع اللوح التفاعلي، واختبارات إلكترونية، إلكترونية شارحًة وسائط رًا تق وأخي

امج   . الورقة بيانات إحصائية ونوعية متعلقة بتجربة البرنامج على مدى سنوات ثالث   ق البرن طب
دريب    ، )٢٠١٠وحتى  ٢٠٠٧منذ عام (على مدى سنوات ثالث  التدريبي م ت د ت ارآًا   ١٢٠وق مش
ين             ، ومشارآة وة ب دريبي في اإلسهام في جسر اله امج الت ة البرن ائج الوصفية فاعلي أظهرت النت

اج الوسائط        ، البيداغوجيا والتكنولوجيا ى أنفسهم في تصميم وإنت من خالل اعتماد المشارآين عل
  .والعمل على تطوير نماذجهم التدريسية المختلفة، ميةالمتعددة التعلي

زيج في    ) ٢٠١٠( عطيةو، قطوسأجرى و يم الم دراسة هدفت إلى تقّصي أثر استخدام التعل
ة      ة العربي ادة اللغ ي م ي ف ع األساس ات الصف الراب يل طالب رة   ، تحص ر الخب ى أث رف عل والتع

ي التحصيل  داد  ، الحاسوبية ف م إع ق هدف الدراسة ت ة ، أدوات الدراسةولتحقي رت عين د اختي وق
ع األساسي      ) ٤٥(الدراسة قصديًا وبلغ عددها  ات الصف الراب ة من طالب ائج   ، طالب وأظهرت النت

توى     د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ات    ) α≥0.05( وج ات طالب طات عالم ين متوس ب
ة  ة التجريبي الح ال    ، المجموع ابطة ولص ة الض ات المجموع ات طالب طات عالم ة ومتوس مجموع

ة ائياً       ، التجريبي ة إحص روق دال ود ف ى وج ائج إل ارت النت ا أش رة    آم ات ذوات الخب ين الطالب ب
ة  وبية القليل وبية       ، الحاس رة الحاس الح الخب طة ولص وبية المتوس رة الحاس ات ذوات الخب والطالب

طة م يّ  ،المتوس ا ل ائياً    بينم ة إحص روق دال اك ف ن هن وبية     ك رة الحاس ات ذوات الخب ين الطالب ب
  .آبيرةوالطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية ، المتوسطة

المزيج في   التعّلمالتي بحثت في التحديات التي تواجه استخدام ) ٢٠١٠(وفي دراسة القباني 
ة اإل  ات بجامع اونيهم بكلي دريس ومع ة الت دى أعضاء هيئ امعي ل يم الج َتخدمت ، سكندريةالتعل اس

ة عشوائية من أعضاء       و، اسةالباحثة المنهج الوصفي التحليلي آأداة در ى عين طبقت الدراسة عل
ة ال ة تهيئ ات النظري اونيهم بالكلي كندرية ، دريس ومع ة اإلس ة بجامع ائج  . والعملي فرت نت د أس وق

ة    التعّلماستخدام : الدراسة بمجموعة تحديات ة بجمل المزيج في التعليم الجامعي ومن ثم تحديد قائم
تعّلم تحديات استخدام   زيج في ال   ال يم الجامعي  الم ذلك عن عدم وجود        ، تعل ائج آ ا أسفرت النت آم

  .  والخبرة  ي الجنساختالف ذات داللة إحصائية يعزى لعامل

ة     التعّلمدراسة هدفت إلى قياس فاعلية استخدام ) ٢٠٠٩(آما أجرى عمار  رمج في تنمي المب
ي          ناعي ف انوي الص الب الصف األول الث دى ط ري ل ل البص ي والتخي يل المعرف ادة التحص م

ة ة الكهربائي و ، الهندس اتهم نح تعّلمواتجاه رمج ال دَّ الباحثو .المب الث أدوات أع ار  ث ي اختب وه
ا طالب الصف األول       ي يتعلمه ررة الت تحصيلي في المادة المعرفية المرتبطة بالموضوعات الُمَق

ة   ة الكهربائي ادة الهندس ي م اء ف عبة الكهرب نوات ش ثالث س ام ال انوي الصناعي نظ َد آم، الث ا أع
ة     ة الكهربائي ي الهندس ري ف ل البص ار التخي تخدام    ، اختب و اس اه نح اس االتج ًا مقي تعّلموأيض  ال

رمج ن     .المب ث ع ائج البح فرت نت د أس تخدام  : وق ة اس تعّلمفاعلي ن     ال ل م ة آ ي تنمي رمج ف المب
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 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة     الب المجموع دى ط ة ل ة الكهربائي ادة الهندس ي م ري ف ل البص ي والتخي يل المعرف التحص
ة استخدام      ، بيةالتجري ائج عن فاعلي تعّلم آذلك أظهرت النت ة اتجاهات طالب       ال رمج في تنمي المب

     .المبرمج التعّلمالمجموعة التجريبية نحو استخدام 

التي هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج بالوسائط  ) ٢٠٠٨( وحسن، أما دراسة أبوشقير
ق   .لدى طلبة الصف التاسع األساسي   المتعددة على مستوى التحصيل في مادة التكنولوجيا ولتحقي

ة من     ، بتصميم اختبار التحصيل الباحثان هدف الدراسة قام ة قصديه مكون ى عين ) ٥٤( وطبق عل
ة إحصائية       وقد أظهرت نتائج، التاسع األساسي طالبة من الصف روق ذات دالل الدراسة وجود ف

ة الضابطة ومتوسط تحصيل    في المجموع   بين متوسط تحصيل الطلبة (α ≥0.05) عند مستوى
   .لصالح المجموعة التجريبيةل الطلبة في المجموعة التجريبية في اختبار التحصي

تراتيجية  ) ٢٠٠٨(واستهدفت دراسة البيطار  تعّلم إلى تقديم نموذج مقترح الس ي   ال اإللكترون
دريس بكل : مع تحديد آل من، الممزوج ة   المهارات الالزمة لتوظيفه لدى أعضاء هيئة الت ة التربي ي

يوط  ة أس امعي   ، جامع دريس الج ي الت تخدامه ف ات اس ق    ؛ ومعوق ة ُطِب داف الدراس ق أه ولتحقي
تعّلم استبيان للتعرف على المهارات الالزمة لتوظيف   ة       ال دى أعضاء هيئ ي الممزوج ل اإللكترون

ات استخدام    ، التدريس بكلية التربية جامعة أسيوط ى معوق تعّلم وآذلك ُطِبق استبيان للتعرف عل  ال
ائج   ، اإللكتروني الممزوج لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة أسيوط وتمخض عن نت

تراتيجية      ذ االس دريس لتنفي ة الت اء هيئ دى أعض ا ل ب توافره ارات الواج ة بالمه ة قائم الدراس
ة تخدام   ، المقترح ات اس ن معوق ة م ة لمجموع ديم الدراس ن تق تعّلمفضًال ع ل  ال ن قب زوج م المم

ة   : معوقات تحت ثالثة أبعاد رئيسة هيمت هذه البحيث ُقدِّ، أعضاء هيئة التدريس ات التقني المعوق
المعوقات البشرية المتعلقة و، المعوقات البشرية المتعلقة بعضو هيئة التدريسو، واإلداريةوالفنية 
ب ائج أّن .بالطال رت النت ة التحصيل  وأظه ي تنمي ة ف امج فاعلي ادة التكنو للبرن ي م دى ف ا ل لوجي

  .المجموعة التجريبية

في تحصيل  المتمازج التعّلمهدفت إلى التعرف على أثر ) ٢٠٠٧(وفي دراسة قام بها محمد 
ة الدراسة   ، طلبة الصف الثالث اإلعدادي في مادة الجغرافيا في محافظة حفر الباطن وتكونت عين

ن  ًا) ٦٤(م ة إح ، طالب روق ذات دالل ود ف ى وج ائج إل ارت النت د أش ة وق ى طريق صائية تعزى إل
  .المتمازج التعّلمالتدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست من خالل 

المتمازج في تعلم  التعّلمبدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام ) Fu, 2006(آما قام فو 
طالب ) ٢١٢(حيث بلغ عددهم ، مهارة المحادثة لدى طلبة إحدى الجامعات في الواليات المتحدة

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين ، وطالبة ممن سجلوا في مساق المحادثة
درجات الطلبة الذين درسوا المساق بالتعليم المتمازج والطلبة الذين درسوا المساق بالطريقة 

  .التقليدية 

ام   ي تبحث عن أسباب      (Graham et- al , 2005) خرون آوآما أشارت دراسة جراه الت
حيث  : تحسين أساليب التدريس: أسباب هي ثالثةها تتمثل في ُوجد أن، م المدمجر الطلبة للتعّلاختيا

بح  تعّلميص طة  ال تعّلمبواس ي    ال ل ف تراتيجيات التفاع ى اس ر عل ًدا أآث رمج معتم تعّلمالمب ، ال
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تراتيجيات تعّل هاس ل لزميل تعلم  ، م الزمي ول الم زة ح تراتيجيات المتمرآ تخدام االس ادة. واس  وزي
  . آلفة وتأثير فاعلية. المرونة

تعّلم تفوق طالب مجموعة ) (Taradi et al, 2005" تارادي وآخرون"آما بينت دراسة   ال
تعّلم المزيج على طالب مجموعة   ا يخص التحصيل         ال ة إحصائية فيم دي بصورة ذات دالل التقلي

  .المعرفي في مقرر وظائف األعضاء

ان  ة هاريم ارت دراس ا أش ر  ) Harriman, 2004( آم زيج أظه تعّلم الم تخدام ال أن اس
ة  ، مجموعة من التحديات وي  : تمثلت في آيفي زيج    ، إدارة النظام الترب تعّلم الم ة ال ، وتصميم بيئ

ؤوليات  ع األدوار والمس تعّلم        ، وتوزي ن ال وة م ات المرج ق التوقع ة وتحقي ي التكلف تحكم ف وال
  .المزيج

ا  (Job, 2003)وفي دراسة جوب  ة  التي قام من خالله مجموعة  : مجموعات  ثالث  بمقارن
يم   قَّ أي تعل م تتل ي الكامل   ، ضابطة ل يم اإللكترون يم  ، ومجموعة تلقت التعل ومجموعة تلقت التعل

تراتيجية تعّلم بإس رمج ال ة .المب ائج الدراس د أظهرت نت تعّلمأن  فق ي  ال ادة ف ر زي د أظه رمج ق المب
ة األداء بنسبة     ، %٤١سرعة األداء على المهمات بنسبة   ادة في دق ى المجموعات   % ٣٠وزي عل

  .األخرى 

ى    (Collis, 2003)بينما أوضحت نتائج دراسة آوليس  ة إل تعّلم إلى سهولة وصول الطلب  ال
الل   ن خ تعّلمم رمج ال فية     ، المب رف الص ى الغ تطيعون الوصول إل ذين ال يس ة ال ذات الطلب وبال

ا    ون منه د يك ددة ق باب متع ة ألس غيرة  طلب: التقليدي ات الص ة والتجمع اطق الريفي ة ، ة المن وطلب
ي   ، المنازل الذين يتلقون تعليمهم في منازلهم من خالل آبائهم وقد تكون هناك بعض المواضيع الت

ا   يمهم إياه اؤهم تعل تطيع آب اقون  ، ال يس ة المع ذلك الطلب فيات ، وآ زالء المستش ة ، ون والطلب
ول رود   ونالمفص ة أو المط ن الدراس ذين ال  ونم ى ال     ال فية حت رف الص ول الغ تطيعون دخ يس

  .  يصبحوا متخلفين أآاديمًيا عن زمالئهم

ري  أّنالسابق  األدبمراجعة  منيالحظ  اه  التحصيل  متغي تعّلم نحو   واالتج ا    ال دمج حظي الم
راً  احثين نظ ن الب د م ام العدي ا باهتم ي تغ ألهميتهم ر يف اليبي ع التدريس  األس ي الواق ة ف  يالمتبع

م مرغوب          ىعل أفضلرة وانعكاسهما بصو اتهم نحو تعل دراتهم واتجاه ة ق ة وتنمي تحصيل الطلب
تعّلم يجابي عند الطلبة نحو  إلالتحصيل ا أثرالدراسات  هذهمن خالل  أيضًاويالحظ  فيه دمج   ال الم

ة ، ٢٠١٠، والصوص ، موسى (دراسة آل من  ار ، ٢٠١٠، وقطوس ، عطي قير ، ٢٠٠٩، عم ، ش
ن   د، ٢٠٠٨وحس تثناء دراس ) Taradi et al,2005  , Job,2003، ٢٠٠٧، محم ة ـباس
2006) Fu, (         ة ة لطريق يل الطلب ي تحص ر ف ود أث ى وج دل عل م ت ي ل تعّلمالت فت  ، ال ا آش آم

وع من      وجود صعوبات وتحديات  بالدراسات  ذا الن ل ه تعّلم بالنسبة لمث ا دراس   ال اني (  ةمنه ، القب
، )Collis, 2003 Harriman ,2004 Graham et- al , 2005، ٢٠١٠  ،البيطار ، ٢٠١٠
و  ، عدس (المدمج منها دراسة   التعّلميجابية نحو إ اتجاهاتالدراسات بوجود  هذه أظهرت آما واب

ين التحصيل   أعلى ) ,Collis, 2003 ٢٠٠٩، عمار( آما بينت دراسة، )٢٠١١شميس  ثر دال ب
ى وجود اتجاهات     ) ٢٠١٠، القباني(في حين دراسة ، واالتجاه دل عل ة ل إلم ت تعلّ يجابي دمج ل . م الم
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 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى  أمن  نحوُهالمدمج واالتجاهات  التعّلمللكشف عن فاعلية الدراسة الحالية  وتأتي جل الحصول عل
  . االستفادة منها في مؤسسات التعليم العالي نتائج تمكن الواقع التعليمي

  
  الطريقة واإلجراءات

  مجتمع الدراسة
ومعلم الصف في آلية العلوم  لي تربية الطفون مجتمع الدراسة من جمـيع طلبة تخصصتّك

المسجلين خـالل الفصل الصـيفـي من العـام الدراسي  التربوية في جامعة الطفيلة التقنية
القبول  دائرة بيانات وذلك حسب، طالبًا وطالبة) ٣٩٠(والبالـغ عددهـم ، ٢٠١٠/٢٠١١

  .والتسجيل في الجامعة 

  عينة الدراسة 
ة تخصص   ، طالبًا) ٥٨(تكونت عينة الدراسة من   يتم اختيارهم بالطريقة العشوائية من طلب

ومن ثَّم تم توزيع هذه ، طرائق التدريس للصفوف األولىومعلم الصف المسجلين في  تربية الطفل
ـوعتين ى مجم ة إل ـم : العين ة وتضـ ى تجريبي ة) ٣٠(األول ًا وطالب ة ض، طالب ابطة وتضم والثاني

  .توزيع عينة الدراسة على المجموعتين) ١( رقم ويوضح الجدول، طالبًا وطالبة) ٢٨(

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المجموعة: )١(جدول 

  النسبة  العدد  المجموعة
  %٥٢  ٣٠  التجريبية
  %٤٨  ٢٨  الضابطة
  %١٠٠  ٥٨  المجموع

  
  أدوات الدراسة

ة المدمجة    تّك ادة التعليمي ي عر    ، ونت أدوات الدراسة من الم ا الت ة ذاته ادة التعليمي ضت  والم
  :وذلك حسب اآلتي، ومقياس االتجاهات، واختبار التحصيل، بالطريقة التقليدية

  تعليميةالمادة ال  :أوًال
    ّتم إعداد المادة التعليمية على مرحلتين آما يلي

ة وتحل   - أ ادة التعليمي داد الم ة إع امرحل ذه   تّك: يله ي ه تخدمة ف ة المس ادة التعليمي ت الم ون
دريس المختل    واردة في مساق     الدراسة من طرق الت ة ال دريس للصفوف    (ف ق الت طرائ

ة         يلطلبة تخصص) األولى وم التربوي ة العل م الصف في آلي ل ومعل ة الطف وهي  ، تربي
  .مساقالالطرق المدرجة في محتوى 

وترجمتها ، وتحليلها، ودراستها، وتشمل عملية جمع البيانات: مرحلة التحليل الشامل  -  ب
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مثل األساليب التي سيتم من خاللها  ،تبعض المعلوما لإلجابة عن إلى نشاطات؛
 .التعّلمالظروف والشروط التي يتم من خاللها أو، تطبيق المهارات جيدة

  مرحلة التصميم: ثانيًا
ة ، والمسودات األولية وتشمل وضع المخططات ار الوسائل   ، وتحضير المواد التعليمي واختي

اليب د األس بة وتحدي ادة ال ، المناس ام للم ل الع ي ووضع الهيك ل المنطق ث التسلس ن حي ة م ، تعليمي
 .والتخطيط لطريقة التقويم للبرنامج التعليمي

  مرحلة التطوير واإلنتاج: ثالثًا
ة  ، وتشير هذه المرحلة إلى تقسيم البرنامج التعليمي د   ووإخضاع المادة التعليمي التدريسية عن

بتها الحتياجات    إنتاجها ين  لعمليات التقويم لتقرير مدى فاعليتها ومناس دربين والمتعلم ك  ، المت وذل
 .م من استخدام البرنامج التعليمي وفهمه بسهولة لكي يتمكن المتعّل

  مرحلة التنفيذ: رابعًا
امج  ي للبرن ذ الفعل ى التنفي ة إل ذه المرحل ير ه واد ، وتش تخدام الم دريس الصفي باس دء الت وب

ار عن مدى    آما وتزودنا ، وضمان سير النشاطات بجودة وتنظيم، المعدَّة مسبقًا هذه المرحلة بأفك
، ومحتواه التعليمي في ظروف حقيقية ثم تقديمها في مرحلة التطوير ، ومكوناته، مالئمة البرنامج

ة   وهذا يستدعي أنَّ يكون الفريق المنفذ مدربًا بشكل جيد لتنفيذ البرنامج التعليمي في البيئة التعليمي
  ).Orit,2002، ٢٠٠١، قطامي(ودة المنش

  
  البرنامج التعليمي صدق وثبات

امج التعليمي المعّ     وى البرن د من صدق محت م التأآ ة ت تعّلمد بطريق دمج  ال ى  الم بعرضه عل
ين  ة        ٨وعددهم  ، مجموعة من المحكم دريس في الوسائل التعليمي ة الت اس ، من أعضاء هيئ  والقي

ة وقد طلب منهم إبداء مالحظاتهم حول وضوح المادة ال ،والتقويم وتكنولوجيا التعليم ة  ، تعليمي ودق
وى ي، المحت ه المنطق وات، وتتابع وان واألص م  لألل تخدام المالئ وير ، واالس ديل وتط م تع وت

ة                ى عين ه عل م تطبيق د ت امج ق ات البرن د من ثب ا ورد من مالحظات؛ وللتأآ ى م اًء عل البرنامج بن
  .طالبًا من طالب العلوم التربوية) ٢٠(استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من 

ار التحصيلي ار تحصيلي : االختب ي الدراسة اختب تخدم ف ّدأاس ن  ًاه الباحث مكونع ) ٤٥(م
دد    ن متع ار م وع االختي ن ن رة م الطرق     ، فق ار ب ات االختب ن صدق وثب د م ث بالتأآ ام الباح وق

  .المناسبة

ى  : االختبارصدق  تم التحقق من صدق االختبار المستخدم في الدراسة من خالل عرضه عل
ة من ا   دري    لجن ة الت ين من أعضاء هيئ دريس    لمحكم اهج والت الحاسوب و، س في تخصصات المن
ويم  ، التعليمي اس والتق ار وصالحيتها         ، والقي رات االختب م في مدى صدق فق داء أرائه ك إلب ، وذل

رات  % ٨١وتم اعتماد نسبة ، ودقة الصياغة اللغوية، ومدى وضوح فقراته ديل الفق أو ، لغايات تع



 ١٩٣ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالل الذيابات

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار         ، كمينإلغائها من أراء المح رات أخرى ليصبح االختب رات وحذف فق ديل بعض الفق وقد تم تع
  .فقرة )٤٥( في صورته النهائية مكونًا من

ار   : ثبات االختبار ات االختب ة استطالعية من        ، للتحقق من ثب ى عين ه عل ام الباحث بتطبيق ق
ي ثالث     رتين بفاصل زمن ة       ةخارج عينة الدراسة م ات بطريق ك لحساب الثب ابيع؛ وذل ار  أس االختب

ار  ادة االختب ات ، )pre and post test(وإع غ معامل الثب ذه% ٨٦حيث بل ر  وه بة تعتب النس
  .مقبولة لغايات الدراسة 

 مقياس االتجاهات
ة نحو        ًاصمم الباحث مقياس  اس اتجاهات الطلب أداة دراسة لقي تعّلم آ دمج  ال ن حيث تكوّ  ، الم

اس      ، فقرة) ٦٠(المقياس من  م عرض المقي م ت ين    من ثَّ ى عدد من المحكم يهم    ، عل حيث طلب إل
اس من حذف    رات المقي اتهم حول فق داء مالحظ ه يمكن أن   إب ديل ألي من فقرات أو إضافة أو تع

اس ، يخدم هذه الدراسة ة    ، وقد تم حذف عدد من فقرات المقي ا   ) ٤٥(وأصبحت في النهاي رة آم فق
اخ   ة آرونب ي بطريق ات الكل ل الثب اب معام م حس ات غ مع ألف ث بل ي حي ات الكل ل الثب ، )٠.٧٩(ام

وقد تم استخدام تدريج ليكرت  ، واعتبرت قيمة معامل الثبات الواردة آافية ألغراض هذه الدراسة
ى خمسة مستويات وهي            اس عل رات المقي رة من فق ى آل فق ة عل موافق  : الستجابات أفراد العين

دة ق، بش د، مواف ر متأآ ق، غي ر مواف دة ، غي ق بش ر مواف ا ا، غي م إعطاؤه ة وت ديرات الرقمي   لتق
والي ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥( ى الت ين ، عل رت أراء المحكم ديالتهم واعتب ورتها   وتع ي ص تبانة ف لالس

  .النهائية دليًال على صدق محتواها

  ُمتغيرات الدراسة 
  )الطريقة التقليدية، المدمج التعّلم( :مستقلةالالمتغيرات 

  : المتغيرات التابعة
  .المدمج بالتعّلم مللتعل تحصيل طلبة آلية التربية  - أ

  .المدمج التعّلمتقدير الطلبة التجاهاتهم نحو   -  ب
  

  عرض النتائج ومناقشتها

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أوًال
ة        توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج طات  (α≥0.05)ه ين متوس  ب

ادة        تحصيل ة في م وم التربوي ة العل ة آلي دريس للصفوف األ   طلب ى طرائق الت ة    ول تعزى لطريق
  ؟) الطريقة التقليدية، المدمج التعّلم(التدريس 

ابية  تّم، هذا السؤال عنلإلجابة  ات المعي ، حساب المتوسطات الحس درجات   واالنحراف ة ل اري
  : اآلتيعلى النحو ، قبلي  حسب المجموعةال الطلبة على االختبار
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ناقشتهاوم) التكافؤ(النتائج المتعلقة باختبار التحصيل القبلي 
مّ ، للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة  ل        ت ار التحصيل للطرق المستخدمة قب ق  اختب تطبي

ة  راءات الدراس ق إج ّم، تطبي درجات    وت ة ل ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس حس
   .يوضح هذه النتائج) ٢(والجدول ، t - testأفراد العينة على االختبار حيث استخدم اختبار 

على درجات الطلبة في ) Independent Samples T-Test(نتائج تطبيق اختبار : )٢(ل جدو
  .االختبار القبلي تبعًا لمتغير المجموعة

المتوسط   المجموعة
  *الحسابي

االنحراف 
درجات   T  المعياري

  الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

 ٨.٤٦  ٢٠.٦١  الطريقة التقليدية ٠.١٩  ٥٦ ١.٣٢٤  ٦.٧٩  ٢٣.٢٧  المدمج التعّلم

ًا         ) T(أنَّ قيمة ) ٢(يظهر من الجدول  ي تبع ار القبل ة الدراسة في االختب راد عين درجات أف ل
ة  ) ١.٣٢٤(لمتغير المجموعة بلغت  ، (α≥0.05)وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الدالل

ختبار وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات أفراد عينة الدراسة في اال
ار      ، القبلي تبعًا لمتغير المجموعة ي لالختب اس القبل وبالتالي تكافؤ بين مجموعات الدراسة في القي

تعّلم ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى التوازن في قدرات الطلبة واستعدادهم لعمليات . التحصيلي ، ال
  .  والزيادة في الثقة بالنفس، ضوالتناغم مع بعضهم البع

  المدمج التعّلمالدراسة على مقياس االتجاهات نحو تكافؤ مجموعات 
قبل تطبيق  تطبيق أداة االتجاهات تّم، للتحقق من تكافؤ اتجاهات مجموعتي الدراسة

واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد ، حساب المتوسطات الحسابية وتّم، إجراءات الدراسة
  .النتائج  هذهيوضح ) ٣(ول والجد، t - testالعينة على األداة حيث استخدم اختبار 

على إجابات أفراد عينة ) Independent Samples T-Test(نتائج تطبيق اختبار : )٣(جدول 
  .الدراسة على مقياس االتجاهات القبلي تبعًا لمتغير المجموعة

المتوسط   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
درجات  T  المعياري

  الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٤٠  ٢.٧٩  الطريقة التقليدية ٠.١٢  ٥٦ ١.٥٧٠  ٠.٢٧  ٢.٩٣  المدمج التعّلم

إلجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس االتجاهات ) T(قيمة  ّنَأ) ٣(يظهر من الجدول 
وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ١.٥٧٠(القبلي تبعًا لمتغير المجموعة بلغت 

(α≥0.05) ، فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة وهذا يدل على عدم وجود
وبالتالي تكافؤ بين مجموعات الدراسة في ، على مقياس االتجاهات القبلي؛ تبعًا لمتغير المجموعة



 ١٩٥ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالل الذيابات

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتيجة إلى تشابه الظروف البيئية التي  هذهويعزو الباحث ، القياس القبلي لمقياس االتجاهات
 نفسها م هي  الدرجة ذاتها تقريبًا آونهم من المنطقةاستعدادهم للتعّل يعيشها أفراد المجموعتين وأنَّ
  .ومن المستوى الدراسي نفسه 

المبرمج القائم على  التعّلمنتائج الدراسة على القياس البعدي التي تهدف استقصاء فاعلية 
ة التقنية في والطريقة التقليدية  في تحصيل طلبة جامعة الطفيل، المدمج التعّلماستخدام طريقتي 

  : وفقًا ألسئلة الدراسة : واتجاهاتهم نحوه، طرائق التدريس للصفوف األولىمادة 

بين  (α≥0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال األول
تعزى  طرائق التدريس للصفوف األولىطلبة آلية العلوم التربوية في مادة  تحصيل متوسطات
  ؟) الطريقة التقليدية، المدمج التعّلم(ريس لطريقة التد

ار ق اختب م تطبي ذا السؤال ت ة عن ه ى ) Independent Samples T-Test( لإلجاب عل
ادة        ار م اس البعدي الختب ة في القي ى    درجات الطلب دريس للصفوف األول ق الت ر    طرائ ًا لمتغي تبع

  .ضح ذلكيو) ٤(الجدول ، )الطريقة التقليدية، المدمج التعّلم( المجموعة

على درجات الطلبة في ) Independent Samples T-Test(نتائج تطبيق اختبار : )٤(جدول 
 التعّلم( تبعًا لمتغير المجموعة طرائق التدريس للصفوف األولىالقياس البعدي الختبار مادة 

  .)الطريقة التقليدية، المدمج

المتوسط   المجموعة
  *الحسابي

االنحراف 
درجات   T  المعياري

  يةالحر
الداللة 
 اإلحصائية

 ٥.٩٧  ٢٢.٧١  الطريقة التقليدية ٠.٠٠  ٥٦  ٩.١٧٩  ٤.٧٢  ٣٥.٦٣  المدمج التعّلم

في   (α≥0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٤(يظهر من الجدول 
ادة        ار م اس البعدي الختب ة في القي ى    درجات الطلب دريس للصفوف األول ق الت ر   طرائ ًا لمتغي  تبع

تعّلم ( المجموعة دمج  ال ة  ، الم ة التقليدي ة    ، )الطريق ة    ) ٩.١٧٩) (T(حيث بلغت قيم ة دال وهي قيم
بينما بلغ المتوسط الحسابي  ، )٣٥.٦٣(بمتوسط حسابي  المدمج التعّلمإحصائيًا لصالح المجموعة 

ة    ة تقليدي ة الطريق توى       ، )٢٢,٧١(للمجموع د مس ائيًا عن ر دال إحص ود أث ى وج دل عل ذا ي وه
)(α≥0.05)  ة دريس بطريق تعّلمللت دمج ال ادة     الم ي م ة ف وم التربوي ة العل ة آلي ي تحصيل طلب ف

ى  دريس للصفوف األول ق الت ة طرائ ة التقليدي ة بالطريق ى  . مقارن ة إل ذه النتيج زو الباحث ه ويع
دّ   ي ق تعّلم مها الفوائد الت دمج  ال ام    الم يم بشكل ع يما و ، للتعل دمت من خالل     أس ي ُق ات الت  نَّ اإلمكان
ائل السمعية والبصرية    أعطت للطلبة القدرة على إدراك المفاهيم المطروقة للو، الشبكة العالمية س

وى ، األهداف من توضيح    المدمج التعّلمره باإلضافة إلى ما وُف، بشكل جيد ديم  ، والمحت ة  وتق تغذي
ة  ة فوري ك   ، راجع ى ذل إّنوعالوة عل دريس بواسطة   ف ة الت تعّلم طريق دمج  ال ار الم د  أث ة عن الطلب

ى    ي التعرف عل ة ف اليبالرغب ة مّك األس تهم من التوصل  الحديث ىن ة تعلّ  إل ال استطاع الطلب م فع
ا   طرائق التدريس للصفوف األولىالمعروضة في  واألفكاراآتشاف المفاهيم والمعاني   أعطى مم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة  طلبة المجوعة ا  فإّنذلك  إلى أضف، التقليديةم المدمج على حساب الطريقة للتعّل أفضلية لتجريبي
ي طرق   ة لتلق تعداد والجدي ن االس ة م ة عالي ى درج انوا عل تعّلمآ ن  ال دمج بشيء م ة  الم الدافعي

اس البعدي     ر والتشويق مما جعلهم في القي ة      أآث ة المجموعة التقليدي  األخذ مع  ، استجابة من طلب
ا   ار م ين االعتب هبع هيالت و  وفرت ن تس ة م ات إالجامع راءمكان ن   إلج ت م ة جعل ة طلالدراس ب

ار البعدي      إ انعكسفاعلية مما  أآثرالمجموعة التجريبية  ى تحصيلهم في االختب ًا عل ة   .يجابي وعلي
ائج دراسة آل          ، ٢٠١٠، والصوص ، موسى ( من  فقد اتفقت الدراسة من حيث التحصيل مع نت

ار ، ٢٠١٠، وقطوس، عطية قير ، ٢٠٠٩، عم د ، ٢٠٠٨وحسن   ، ش  Taradi et، ٢٠٠٧، محم
al,2005  , Job,2003 ( واختلفت مع دراسةFu, 2006         ر إيجابي ى وجود أث دل عل م ت ي ل الت

  .المدمج التعّلمبالنسبة لطريقة 

ة         : السؤال الثاني د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ين   (α≥0.05)هل توجد ف ب
دريس       اتجاهات متوسطات ة الت ة تعزى لطريق وم التربوي تعّلم (طلبة آلية العل دمج  ال ة  ، الم الطريق

  ؟) لتقليديةا

ار   لإلجابة عن هذا السؤال تّم ى  ) Independent Samples T-Test(تطبيق اختب  أداةعل
  .يوضح ذلك) ٥(الجدول و، تبعًا لمتغير المجموعة للقياس البعدي االتجاهات

أداة  جميع فقرات على) Independent Samples T-Test(نتائج تطبيق اختبار  : )٥(جدول 
  .)الطريقة التقليدية، المدمج التعّلم( تبعًا لمتغير المجموعة بعدي للقياس ال االتجاهات

المتوسط   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
درجات  T  المعياري

 الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٠٩  ٢.٩٨  الطريقة التقليدية ٠.٠٠  ٥٦ ٨.٢٣ ٠.٢٤  ٤.٠٢  المدمج التعّلم

اك فروق  أ ):٥(من جدول   يظهر ة   ًان هن دريس حيث      ذات دالل ين مجموعتي الت إحصائية ب
ة ت   ت قيم ة  ) ٨.٢٣(بلغ ي ذات دالل ائيةوه ة   إحص توى الدالل د مس الح (α≥0.05)  عن ولص

ة  تعّلممجموع دمج ال و      ؛ الم ة نح ة الطلب ا رغب ل أهمه ن العوام ة م ى مجموع ك إل ن رد ذل ويمك
ي    التي تبعث اإلثارة واالهتمام، التحديث في طرق التدريس المختلفةالتطوير و نحو المواضيع الت

ل الطالب يجابي الذي يمكن أن يؤّهإلالدور اإضافة إلى ، يمكن عرضها بمختلف الوسائط المختلفة
تقبلية في     الجامعي إلى مجاراة التغييرات التكنولوجية في مجاالت تخصصاتهم وإلى النظرة المس

ر في     ال إلىو، اإلبداع في أساليب التدريسييز وإحداث نقلة نوعية نحو التم ع والتغي ميل في التنوي
وع نتيجة  ؛ وحب االستطالع  باإلثارةشعر الطلبة أالعرض المقدمة مما  أساليب رات   لتن ي  الخب الت
 يمتلكون طلبة المجموعة التجريبية آانوا  هذا فضًال عن أن .المدمج التعّلمطريقة  من خالل قدمت

ان  ة فك ة العالي ارات التقني رالمه ون همأآث زة يمتلك و أجه ة حاس ا زاد الثق ة مم همب محمول  بأنفس
دريس ميوًال نحو استخدامات  فكانوا أآثر ار شعور     األخذ مع  ، الطرق الحديثة في الت ين االعتب بع

اراتهم نحو     ة مه وع من    الطلبة بعوامل النجاح مما زاد في تطوير اتجاهاتهم وتنمي ذا الن تعّلم ه ، ال
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ا   واتجاهاتهم أرائهمتغيير ج للطلبة مكنهم من المدم التعّلم مهقّدااليجابي الذي لدور اعن ناهيك  مم
اه   إ ثرأوعلية فقد اتفقت الدراسة بوجود  .التقليدي التعّلميجابية من طرق إ أآثرجعلهم  يجابي لالتج

و ، عدس(مع دراسة  ا اتفقت من حيث التحصيل     ) ٢٠١١شميس   وأب اه  آم ة   واالتج تعّلم لطريق  ال
ن   ل م ة آ ع دراس دمج م ار(الم ة ) ,Collis, 2003  ٢٠٠٩، عم ع دراس ت م اني(واختلف ، القب

  .المدمج يجابية للتعلّمإالتي لم تدل على وجود اتجاهات ) ٢٠١٠
  

  التوصيات
ذه الدراسة   ا الباحث فإنّ        ، بعد االنتهاء من إجراءات ه ي توصل إليه ائج الت ه وفي ضوء النت

  :ــب يوصي

ي   .١ ى تبن ل عل لوبالعم تعّلم أس رمج  ال تخدامهالمب دريس واس ي ت اقات  ف رىمس ة  أخ مختلف
  .وتخصصات مختلفة

تخدام  .٢ ة اس د من الدراسات والبحوث لبحث فعالي تعّلمإجراء مزي ات  ال رمج لتشمل عين المب
ررات دراسية     إلىلكي يتم تعميم النتائج والوصول  ؛آبرأ رامج ومق نواتج تحقق الفائدة في ب

  . مختلفة

ذ  ، والماديةالفنية  واإلمكاناتالمبرمج  التعّلم مستلزماتتوفير  .٣ وتأهيل العناصر البشرية لتنفي
  .التعّلمالخطط والبرامج التي تعنى بهذا النوع من 

  
  المراجع العربية واإلنجليزية

ى مستوى     " .)٢٠٠٨( .حسن ،منيرو. محمد ،أبو شقير - ددة عل فاعلية برنامج بالوسائط المتع
ة    ."التحصيل في مادة التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي    ة الجامع  .)٨(٦  .مجل

 . فلسطين

 المدمج التعّلمأثر برنامج تدريبي قائم على ". )٢٠١٠. (سمير، الصوصو .مفيد ،أبوموسى -
الجامعة العربية  ."في قدرة المعلمين على تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة التعليمية

  .األردن  .عمان. المفتوحة

ون - ن ،زيت يم  .)٢٠٠٥. (حس ي التعل دة ف ة جدي يرؤي ر . اإللكترون وليتية للنش دار الص ال
  .المملكة العربية السعودية .الرياض .والتوزيع

ارات صيانة          ). "٢٠٠٩(. رشا ،حسن - زيج إلآساب مه يم الم ى التعل ائم عل امج ق تصميم برن
ة   ة التربي الب آلي دى ط ة ل زة التعليمي الة ماج". األجه ورة رس ر منش تير غي ة . س جامع

  . القاهرة. المنصورة

ديفات - ى ،ش يط " .)٢٠٠٧. (يحي اق التخط ة مس يل طلب ي تحص ت ف تخدام اإلنترن ر اس أث
  .)١(٣ .المجلة األردنية في العلوم التربوية". التربوي في جامعة آل البيت
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د ،الشمري - ر اس). "٢٠٠٧. (محم تعّلمتخدام أث ى  ال ا عل ادة الجغرافي دريس م ي ت رمج ف المب
اتهم نحوه      اطن واتجاه ر الب الة  ". تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في محافظة حف رس

 .األردن  .انعم. الجامعة األردنية. دآتوراه غير منشورة

وملي - طندي ،ش الي). "٢٠٠٧. (قس يم الع ي التعل ة ف اط الحديث يم اإللكترون". األنم ي التعل
ائط دد الوس ة". "المتع ات العربي اد الجامع ات اآلداب اتح داء آلي ؤتمر السادس لعم دوة الم . ن
 .جامعة بيت لحم

و خطوة  أو. حسن  ،عبد العاطي - تعّلم  .)٢٠٠٩( .،السيد ، ب ي الرقمي   ال ة   .اإللكترون  –النظري
 .مصر .اإلسكندرية .دار الجامعة الجديدة .١ط .اإلنتاج –التصميم 

دس - ميس ووأب .هدان ،ع اء ،ش دمج    " .)٢٠١١( .وف يم الم ة التعل و بيئ ة نح ات الطلب توجه
 .١٧١٠-١٦٨١.)٦( ٢٥ .)للعلوم االنسانية(مجلة النجاح " .باستعمال وعاء المساقات

ة - رين ،عطي ا ،قطوسو. جب ي تحصيل " ).٢٠١٠( .رش ازج ف يم المتم تخدام التعل ة اس فاعلي
ي األ   ة ف ة العربي ادة اللغ ي م ع ف ة الصف الراب الم   ".ردنطلب ي ع ة ف ؤتمر التربي اث م أبح

 . األردن. عمان. الجامعة الهاشمية. محور تكنولوجيا التعليم .متغير

ارع - د  ،م تخدام  ).  "٢٠٠٩.(محم ة اس تعّلمفاعلي ي    ال يل المعرف ة التحص ي تنمي رمج ف المب
  . جمهورية مصر العربية. جامعة اإلسكندرية". والتخيل البصري في الهندسة

ه - ب ،عماش يم ). "٢٠٠٩( .راع رق اإلالتعل ن الط تخلص م رورة ال دمج وض ي الم آترون
 .الرياض. جامعة القصيم. آلية المعلمين بالرأس". التقليدية

ب - ماعيل ،الغري راف    .)٢٠٠٩( .إس ى االحت ق إل ن التطبي ي م يم اإللكترون الم  .٣ط .التعل ع
 .مصر العربيةجمهورية  .القاهرة .الكتب

امي - يا ).٢٠٠١( .يوسف، قط دريسأساس ر ). ١ط( .ت تصميم الت ة والنش ر للطباع دار الفك
  . األردن .عمان .والتوزيع
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