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اثر استخدام التعليم المتمازج في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي في 
 مادة الكيمياء واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم

in the  Blended TeachingThe effect of using 
hemistry Cof scientific fifth graders in  Achievement

 chingTeaind of Kowards this Tttitudes Aand their  

 
 أ.د.رائدادريس محمود   أ.م.د.حيدر مهدي داود                                   

 مدير مركز التطوير والتعليم المستمر                     االحصاء        قسممدير            
 العراق –جامعة تكريت 
 

  مشكلة البحث
سلبيات عدد   االعتياديم يم اإللكتروني والتعليتعلن اللكل م إلى أن أشار عديد من الباحثين والمتخصصين

 ألندوعين بدد مدن تطبيدق كدا مثلدى يدي التعلديم يدا إسدتراتيجية ومدن اجدل تطبيدق، عند تطبيق كل منهمدا علدى حددا 
 م المتمازج .يوهذا ما يسمى بالتعل ،ميمن التعل
دراسدة   إذ بينت نتدائ  الباد العربية ,تمازج يي م الميبضرور  البدء بإجراء دراسات حول التعل واقد أوص و

إن الحاسددوو وحدددي ال يكيددي يددي  , اذضددرور  الدددم  بددين الوسددائل التاليديددة والوسددائل الحديثددة  (6002)طوالبددة , 
 زياد  تحصيل الطلبة الذين يتياوتون يي مستوياتهم التحصيلية. 

سددتخدام الوسددائط المتعدددد  التعليميددة ال لممارسددة اليعليددة عدددم ميددل المدرسددينمددن خددال ا لاددد لمددس الباحثددان
علددى تعددديل  قدددر  المدددرس عدددم وقددد يعددزك ذلددا الددى اسددباو عددد  منهددا المتددواير  يددي المدددارس الثانويددة واإلعداديددة

الوسددائط المتعددددد  التعليميدددة بحيددد  تتناسدددو مدددي طرياتدددف يدددي التددددريس أو تتوايدددق بشدددكل تدددام مدددي الخطدددة اإلجرائيدددة 
 .سي المستمد  من الكتاو المدر 

كما لوحظ يي مؤسساتنا التعليميدة اهمدال لعديدد مدن الجواندو االنيعاليدة مدن ضدمنها االتجاهدات , والدي تعدد 
 من الدوايي المهمة للسلوا اإلنساني .

ي تحصديل طداو الصدع الخدامس ويعد هذا البح  محاولة متواضدعة للكشدع عدن اثدر التعلديم المتمدازج يد
 نحو هذا النوع من التعليم . يي ماد  الكيمياء واتجاهاتهم العلمي

 
 اهمية البحث 

م يولاد توجف االهتمام مؤخرًا نحو استعمال أساليو أكثر ياعليدة يدي العمليدة التعليميدة متمثلدة ببسداليو التعلد
  م إذ لددم تعددد وظييددة المدددرس ماتصددر يالتددي تتطلددو أيجابيددة المتعلمددين ونشدداطهم ، وهددي شددرطًا اساسددًا لعمليددة التعلدد

متعلمين بالحاائق العلمية بل أصبحت تتعداها الى تنمية مختلع المهدارات والتددريو علدى الماحظدة على تزويد ال
 .وأكتساو المياهيم واالتجاهات واساليو التيكير على نحو أكثر تخصيصًا 

م يتهددع الدى تكامدل الدتعلم ييهدا مدن خدال ادمداج التعلد  التديصدي   م المتمازج مدن أهدم اليطرياة التعل تعد
م االلكتروني، سواء المعتمدد  ييى اطار واحد، حي  يتم خالها توظيع أدوات التعل يم التاليديكترونى مي التعلاالل
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علددى الكمبيددوتر أو المعتمددد  علددى الشددبكات يددى الدددروس والمحاضددرات ، وجلسددات التدددريو والتددي تددتم  البددا يددى 
 قاعات الدرس الحاياية المجهز  بإمكانية االتصال بالشبكات.

كدذلا مددن أهدم ايسدداليو المكملدة يسدداليو التعلديم التربويددة العاديدة, وكددذلا رايددا كبيددرا للتعلديم التاليدددي  ويعدد      
الذي يعتمد على المحاضر ، إذ أن تانية المعلومات التي ستعتمد عليها لسدد الدناا الحاصدل يدي الطدرق التاليديدة  

لتوصدديل المعريددة وتحايددق اي ددراف المعرويددة مددن التعلدديم ليسددت هددديًا ييهددا  أو  ايددة بحددد ذاتهددا، بددل هددي وسدديلة 
والتربيددة, يهددي تجعددل المددتعلم مسددتعدًا لمواجهددة متطلبددات الحيددا ، التددي أصددبحت تعتمددد بشددكل أو بدد خر علددى تانيددة 
المعلومات, ولهذا يدم  هذا ايسدلوو مدي التددريس المعتداد ييكدون داعمدا لدف، بصدور  سدهلة وسدريعة وواضدحة ولدن 

دام التعلديم المتمدازج ناجحدا، إذا ايتادر لعوامدل أساسدية مدن عناصدر تتدوير يدي التعلديم التاليددي الحدالي, يكون اسدتخ
يهذا ايخير يحاق الكثير من المهام بصور   ير مباشر  أو  ير مرئيدة، حيد  يشدكل الحضدور الجمداعي للطداو 

مباشددر . إضدداية إلددى أن االتصددال مددي  أمددرًا هامددا، يعددزز أهميددة العمددل المشددترا، ويوددرس قيمددا تربويددة بصددور   يددر
النصوا المكتوبة هام جدا، إذ يديي إلى التيكدر بعمدق بالنصدوا التدي يدتم التعامدل بهدا, ولعدل التعلديم المتمدازج، 
ثدراء المعلومدات مدن  هو انسدو الطدرق لتعويدد المدتعلم علدى الدتعلم المسدتمر، ايمدر الدذي يمكندف مدن تثايدع نيسدف واا

 (.39:  6002الحنيطي , )يتميز بف من خصائا، كمرونة الوقت وسهولة اإلستعمال  حولف، إضاية إلى أن ما
 ( أن التعليم المتمازج يتمتي بعد  ميزات منها:6002)شوملي , ويذكر 

 لم يسلو. يدور يى العملية التعليمية وأن دور  فيشعر المدرس أن ل -
 ياوم بتويير الوقت لكل من المعلم والطالو. -
 ن للتعلم يمكن االختيار بينهما بداًل من االعتماد على طرياة واحد .طرياتي يوير -
 يعال  مشاكل عدم توير االمكانيات لدك بعف الطاو. -
 يتناسو مي المجتمعات يى الدول النامية التى لم تتوير لديها بيئة الكترونية كاملة. -
 .ايخركاحد  على دون تبثير و  يةعلى الجوانو المعريية والمهارية والوجدان يركز -
 العملية التعليمية. فابط االصلية بين الطالو والمعلم وهو اساس تاوم عليو يحايظ على الر  -

ق ائدددعلدددى الطر  مددداومدددن خدددال إطاعه انونظدددرا يهميدددة هدددذي الطريادددة وقربهدددا مدددن المدددواد العلميدددة يادددد وجدددد الباحثددد
 –المتواضدعة  مدامدن وجهدة نظره –ن حي  التنداول التدريسية المتبعة حاليا داخل حجرات الدراسة ببنها اييضل م

يهي تنمي مهارات البح  والتاصي لدك الطلبة ، وكذلا يبنها تسهم يي ربط ودم  مصادر مختلية لوسائل التعلم 
) كالمدداد  العلميددة المددراد تدريسددها ، والصددوت والصددور ( بشددكل متكامددل  والددربط بددين النصددوا المكتوبددة والصددور 

م االلكتروني كالوسائط المتعدد  واليائاة المواقع التي يمكن مدن خالهدا ياعل, يتهيئ برام  التعلوالرسوم بشكل متي
للمتعلم أن يتياعل مي الماد  عن طريق اللوة الليظية التدي تنشدب نتيجدة االسدتجابة للمداد  التدي تعدرف علدى شاشدة 

 . الحاسوو, والتوذية الراجعة التي يتلااها الطالو
دورًا كبيرًا يي توجيف اليرد يي كثير من مواقع الحيا  وتمدنا يي الوقدت نيسدف بتنبدؤات  وتؤدي االتجاهات

صادقة عن سلوكف يي تلا المواقع بصورها المختلية واذ ال توجد لدك الكائن الحي استجابة لمثيرات يتعرف لها 
ن االتجاهدات تنظديم مكتسدو اليرد يدي حياتدف ييكدون موقيدف منهدا الابدول أو الدريف كدرد يعدل لهدا . ويدرك  خدرون أ

لصددية الثبددات واالسددتمرار النسددبي للمعتادددات التددي يعتادددها اليددرد نحددو موقددع أو موضددوع أو أشددياء أو رمددوز يددي 
 ( 86: 8311البيئة التي تستثير هذي االستجابة . )زيتون ، 
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 هدف البحث
يددي  خددامس العلمدديلي تحصدديل طدداو الصددع ايهدددع البحدد  الحددالي الكشددع عددن اثددر التعلدديم المتمددازج يدد

 ماد  الكيمياء واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم .
 

 حدود البحث
 يتحدد البح  الحالي بما ياتي :

 والثانوية يي مدينة الموصل )المركز( . عداديةيي المدارس اال خامس العلميطاو الصع ال -8
 . خامس العلميال تدريسف لطاو الصع( من كتاو الكيمياء المارر 1,  2,  2,  5اليصول ) -6
 .  6086-6088العام الدراسي  -9

 تحديد المصطلحات
 التعليم المتمازج

( ببنددف أسددلوو حدددي  ياددوم علددى توظيددع التكنولوجيددا واختيددار الوسددائل التعلميددة Bersin, 2003عريددف بيرسددن ) 
 واإلتاان. المناسبة لحل المشكات المتعلاة بإدار  الصع واينشطة الموجهة للتعلم والتي تتطلو الدقة

( على أنف أسدلوو يدي الدتعلم يعتمدد علدى مدزج ايسداليو اإلعتياديدة للمعلدم Alexander, 2004وعريف ألكسندر )
مددي الددتعلم اإللكترونددي، ووسددائل اإليضدداو السددمعية والبصددرية، والددتعلم عددن طريددق الشددبكة بهدددع تحسددين 

 وتجويد عملية التعلم والتعلم. 
ف برندام  تعليمدي يادوم علدى مدزج أسداليو نادل المعلومدات المختليدة، ومطاباتهدا ( ببنBark, 2004عريتف بارا ) و 

 لتحايق ايهداع والمخرجات التعلمية.
 التحصيل

( "ببنددف مسددتوك محدددد مددن ايداء أو الكيايددة يددي العمددل المدرسددي أو ايكدداديمي Chaplin :1971عريددف جددابلن )
 ( Chaplin, 1971: 5)  ياوم بف المعلم بوساطة االختبارات" .

( "ببنف المستوك الذي يصل إليف المتعلم يي التعليم المدرسي أو  يري ماررًا من قبدل المددرس 8311عريف عاقل )و 
 (86: 8311أو االختبارات" . )عاقل ، 

 االتجاه 
( "هدو نظدام ثابدت نسدبيا مدن التادويم اإليجدابي أو السدلبي للمشداعر نحدو موضدوع 6000عريف الكبيسدي والدداهري )

 ( 22: 6000اعي معين" .  )الكبيسي والداهري ، اجتم
( "هو حالة يكرية أو موقع يتخذي اليرد إزاء موضوع ما سواًء أكان بدالابول أم بدالريف 6008عريف المخزومي )و 

 .( 862: 6008أم المحايد  .     )المخزومي ، 
 

 رية ظخلفية ن
 م المتمازجيمفهوم التعل

إذ لدف جدذور قديمدة تشدير يدي معظمهدا إلدى مدزج  ؛ جديًدا بل هو جديدد قدديم ليس ميهوًما المتمازجم يإن التعل 
ن م الهجدييالتعلدو ،  المتمدازجم يم واستراتيجياتف مي الوسائل المتنوعة، وتستخدم لدف مصدطلحات، مثدل: التعلديطرق التعل

م من خالف يعتمد على ، وهو بالتالي قد يتنوع بشكل كبير جًدا، ين حدو  التعل(Orey,2002) م المختلطيالتعلو ، 
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: الخبر ، والسياق، والطلبة، وأهداع التعلم، والمصادر. وهذا يعني أنف ليس  على سبيل المثالمنها عناصر متعدد ، 
 . تمازجم المييوضح الماصود من التعل (8)شكل وال،  ة واحد  للمزجهناا استراتيجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
%( مددن أنشددطتف للتطبيددق عبددر 25 -% 90يوظددع )الددتعلم الددذي  ببنددف المتمددازجم يوهندداا مددن يعددرع التعلدد

 New Jersey Institute of) دم التاليدددددي يددي الصددديوع الدراسددددية.يدداإلنترنددت، ويخيددف ييدددف وقددت التعلد
Technology, 2005) ، يي حين ترك المجموعة االستشارية للتعلم المرن(Flexible Learning Advisory 

Group 2004) م اإللكتروندي ببشدكال مختليدة مدن الدتعلم يم التدي تددم  التعلديهدو: طدرق التعلد المتمدازجم يلأن التع
 م.يالمرن، وايشكال ايكثر تاليدية من التعل

، المتمدازجم يأن هنداا معدانث ثاثدة للتعلد (Whitelock and Jelfe, 2003)ويرك كل من وايتلوا وجلع 
 هي: و 

 م المعتمد على اإلنترنت. يي مي التعلم التاليدياالشتراا الكامل بين التعل 
 م اإللكتروني. ياالشتراا بين الوسائط وتوظيع أدوات يي بيئات التعل 
 اشتراا عدد من طرق وأساليو التدريس بوف النظر عن استخدام التكنولوجيا.  

 م ايتي: يياصد بف نوع التعل المتمازجم يييرك أن التعل (Valiathan 2002)وأما يالياذان     
( والمددراد منددف الجمددي بددين الددتعلم بالسددرعة (Skill-Driven Learningالددتعلم المادداد بالمهددار   

 الذاتية مي المدرس أو تسهيل الدعم لتطوير المعرية والمهارات الخاصة. 
(وهددو الددذي يخلددط بددين ايحدددا  Attitude-Driven Learningم المادداد باالتجاهددات )يالتعلدد 

 ة لتطوير سلوكات محدد . المختلية والوسائط التنييذي

 المتمازجم ي: مفهوم التعل1شكل 

 اختيار الحاضر والمستقبل  المتمازجم  يالتعل
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الدذي يمدزج بدين أدوار الددعم   (Competency-Driven Learningم الماداد بالكيايداتيالتعلد 
 بمصادر إدار  المعرية والمراقبة لتطوير كيايات العمل. 

م عدن طريدق يعلى المزج بين التعل المتمازجم يياد قصر التعل (Selix,2001)وأما يي دراسة سيليكس     
وهندداا مددن وسذددي هددذا التعريددع كمددا يددي تعريددع  المتددزامن واالتصددال الامتددزامن بددين المعلددم والطالددو.  االتصددال

ببنددف المددزج بددين طددرق التواصددل عبددر شددبكة  المتمددازجم يحيدد  عددرع التعلدد (Osguthorpe,2003)أوسددجيثوربي 
 اإلنترنت وبين لااء المدرسين والمتعلمين وجًها لوجف. 

ياد أشدارت  (Graham, Allen, and Ure, 2003)ويور  ،وألن ،ت بها جراهاما يي الدراسة التي قامأمذ 
إلددى أن هندداا ثاثددة أشددياء يددتم التيكيددر ييهددا للمددزج وهددي: مددزج   ؟المتمددازجم يعنددد سددؤالها مددا الددذي يامددزج يددي التعلدد

 .مزج التدريس عبر اإلنترنت ووجًها لوجفو  مزج طرق التدريسو  نماذج التدريس أو وسائط التنييذ،
دار   المتمدازجم يبتعريدع التعلد (Smelser,2002)وقد قام سميلسدر  ببندف عبدار  عدن تكامدل إدار  المعريدة واا

ببندف النظددام الددذي يركدز علددى تحسددين إنجدداز  المتمددازجم يياددد عدراع التعلدد (Valerie, 2005)الدتعلم.  أمددا يدداليري 
بادددة أسدددلوو الدددتعلم اليدددردي المناسدددو، مدددن أجدددل أهدددداع الدددتعلم، بواسدددطة تطبيدددق تكنولوجيدددا التعلددديم المناسدددبة، لمطا
 تحويلها لمهارات مناسبة للشخا المناسو ويي الوقت المناسو. 

ببنف اشتراا طرق عد  يي التنييذ، مثل: البدرام  التعاونيدة، والددروس  (Gordon,2005)ووصيف جوردون 
 & Oliver)ى هددذا الميهدددوم جويددل علدديويعتدددرف أوليددر وتر   المعتمددد  علددى الويددو، وممارسددة إدار  المعريددة.

Trigwel, 2005) خدادع يندف لديس هدو الدتعلم بحدد ذاتدف، والتعبيدر ايدق  المتمدازجم يإذ ياوال: ببن مصدطلح التعلد
( أو Blended Teachings) المتمازج( أو التدريس  (Blended pedagogiesةالمتمازج هو أساليو التدريس

( وذلدا حتدى  (Learning with Blended Pedagogiesة زجدالمتماحتدى الدتعلم بواسدطة أسداليو التددريس 
 يباى التركيز ييها وبؤر  اهتمامها هو الطالو. 

 هو التعلم الذي يمزج ما بين كل من:  المتمازجم يأن التعل ، يمكن استنتاجاسابامن خال ما مرذ 
 م التاليدييم اإللكتروني والتعليالتعل .8
 م وجًها لوجف.ينترنت والتعلم المبني على االتصال بشبكة اإليالتعل .6
 م الاائم على االتصال الامتزامنيم الاائم على االتصال المتزامن والتعليالتعل .9

  :المتمازجم يمزايا التعل
 ,Wingard) يعلى سبيل المثال أشارت دراسة وينوراد المتمازجم يتشير كثير من الدراسات إلى مزايا التعل

بدة بعضدهم مدي بعدف، وبدين المعلدم والطلبدة، وزيداد  نسدبة الدتعلم لددك الطلبدة، إلى زياد  التياعل بين الطل (2005
بالجدددددول  متدددبثر  سدددلباً المحادثدددة يددددي الدددتعلم التاليددددي  إلدددى أن (Sands, 2002) سددداندس بينمدددا تشدددير دراسدددة

حصدتف تكددون وأراد عرضددها علدى المعلدم أو الطلبددة ولكدن  ، مدثًا،يلدو أن طالًبددا لديدة يكدر  يددوم ايربعداء؛ ايكداديمي
يسدتطيي الطالدو  المتمدازجم ييوم الثاثاء يإنف يضطر إلى االنتظار ستة أيام متتالية لمناقشة اليكر ، ولكن يي التعل

أن  (Reay, 2001; Troha, 2003)أن ينداق  اليكدر  مباشدر  مدي الطلبدة والمعلدم، ويدرك كدل مدن: راي وتروهدا
 نحو التعلم بشكل عام.  يؤدي إلى تحسين اتجاهات الطلبة المتمازجالتعلم 

نظم المحتوك الرقمي الدذي يسداعد ويجمي ي المتمازجم يأشار إلى أن التعل ياد  (Colin, 2005)كولينوأما 
علددى إمكانيددة زوال الكتددو المدرسددية الثايلددة مددن قاعددة الدددروس؛ وذلددا عندددما يددتم اسددتبدال الكتددو الماددرر  بمحتددوك 

ى تاليل كلية شراء الكتو المدرسية، وكدذلا يزيدل المخداوع الطبيدة مدن إلكتروني ومصادر إلكترونية؛ مما يؤدي إل
 للكتو الثايلة.  –وخصوًصا الصوار منهم  –حمل الطلبة 
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 مددن خددالإلددى سددهولة وصددول الطلبددة إلددى الددتعلم  (Collis, 2003)دراسددة كددوليس  بينمددا أوضددحت نتددائ 
وبالددذات الطلبددة الددذين ال يسددتطيعون الوصددول إلددى الوددرع الصدديية التاليديددة يسددباو متعدددد  قددد  المتمددازجم يالتعلدد

يكون منها: طلبة المناطق الرييية والتجمعات الصوير ، وطلبة المنازل الذين يتلاون تعليمهم يي منازلهم من خدال 
ياهددا، وكددذلا الطلبددة المعدداقين ونددزالء  بددائهم، وقددد تكددون هندداا بعددف المواضدديي التددي ال يسددتطيي  بدداؤهم تعلدديمهم إ

المستشييات، والطلبة الميصدولين مدن الدراسدة أو المطدرودين والدذين ال يسدتطيعون دخدول الودرع الصديية حتدى ال 
 يصبحوا متخليين أكاديمًيا عن زمائهم. 

ة تنددت  المتمازجدإلدى أن الدددروس  (Rovai and Jordan, 2004)توصدلت دراسدة رويدداي و جدوردن و 
يادط  االعتيداديم يم مدن خدال التعلديًسا مجتمعيًّا أقوك لدك الطلبة عند ماارنتهم مي الطلبة الذين يتلادون التعلدإحسا

 م اإللكتروني الكامل.يم عبر التعليأو مي الطلبة الذين يتلاون التعل
لمنتظمدين نسدبة االنتظدام يدي الددوام المدرسدي، حيد  بلودت نسدبة الطلبدة ا يدي زيداد  المتمدازجم يوساهم التعلد
 % من عدد الطلبة بشكل عام. 33حوالي  (Oblender, 2002)يي دراسة أابليندير كما يي الدوام المدرسي 

 
 اجراءات البحث 

 -شملت اجراءات البح  الخطوات االتية :
تحديد مجتمي البح  : شمل مجتمدي البحد  الحدالي طداو الصدع الخدامس العلمدي يدي المددارس الثانويدة  -8

 ( .6086 -6088باحية يي مدينة الموصل )المركز( للعام الدراسي )واالعدادية الص
إعدداديتين مدن نيدس المنطادة السدكنية , وبالطريادة العشدوائية تدم اختيار عينة البحد  : تدم اختيدار مدرسدتين  -6

م ي( طالبدددا تدددم تدريسدددهم باسدددتعمال التعلددد96اختيدددار مجموعدددة لتمثدددل مجموعدددة تجريبيدددة تكوندددت مدددن )
هم باسدتعمال الطريادة االعتياديددة , ( طالبدا تدم تدريسدد98ة ضدابطة تكونددت مدن )المتمدازج , ومجموعد

 عتين . و بعد استبعاد الطاو الراسبين من المجم
التدي يمكدن ان تدؤثر يدي المتويدرات  متويدراتالتدم تكدايؤ طداو المجمدوعتين يدي تكايؤ مجموعتي البحد  :  -9

ي تددم تكددايؤ طدداو المجمددوعتين ييهددا هددي ) التابعددة )التحصدديل الدراسددي واالتجدداي( , والمتويددرات التدد
التحصددديل الدراسددددي السدددابق , درجددددة الكيميددداء للعددددام السدددابق , العمددددر الزمندددي محسددددوبا باالشددددهر , 

  التحصيل الدراسي للوالدين ( .
 باختبار قبلي وبعدي . تم اختيار تصميم المجموعتين المتكايئتين  اختيار التصميم التجريبي : -2
 جل تحايق هديي البح  قام الباحثان باعداد اداتين هما :اداتا البح  : من ا -5
 اختبار تحصيلي : اتبي الباحثان الخطوات االتية لبناء االختبار التحصيلي : - أ

 ( يصول دراسية .2يد الماد  العلمية : شمل االختبار التحصيلي )داوال : تح
 (  رضا سلوكيا .650)ثانيا : تمت صيا ة اال راف السلوكية بهذي اليصول , اذ بل  عددها 

( ياددر  50ثالثددا : تددم اعددداد خارطددة اختباريددة لاختبددار التحصدديلي , اذ تكددون االختبددار بصددورتف النهائيددة مددن )
 من نوع االختيار من متعدد .

اهري لاختبددار بعرضدف علددى مجموعددة مددن الخبدراء والمحكمددين يددي مجددالي ظددرابعدا : تددم التاكددد مدن الصدددق ال
 ياس والتاويم .ئق التدريس , والاطرا

, تدم مددن خالهددا  ( طالددو800خامسدا : تددم تطبيدق االختبددار التحصدديلي علدى عينددة اسددتطاعية تكوندت مددن )
 حساو متوسط زمن االجابة على االختبار , والكشع عن اليارات  ير الميهومة ييف .
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تطدريتين , وقدد تبدين ان سادسا : تم حساو الاوك التمييزية ليادرات االختبدار باسدتخدام طريادة المجمدوعتين الم
يضدددا عدددن حسددداو مسدددتويات صدددعوبة اليادددرات ويعاليدددة البددددائل , اليادددرات جميعهدددا ذوات قدددوك تمييزيدددة جيدددد  

 الخاطئة .
سددابعا : تددم حسدداو ثبددات االختبددار بطرياتددي التجزئددة النصدديية ومعامددل كرونبددا  اليددا , وقددد تبددين ان معدداملي 

 ويعد هذان المعامان مابوالن يي الدراسات التربوية .  ( على التوالي ,0,18,  0,15الثبات بلوا )
 ماياس االتجاي نحو التعليم المتمازج : اتبي الباحثان الخطوات االتية لبناء الماياس :  - و

اوال : قددام الباحثددان بدداالطاع علددى الدراسددات والبحددو  التددي تناولددت موضددوع بندداء مادداييس االتجاهددات ,  
( 92يداس االتجاهدات نحدو التعلديم المتمدازج , تكدون بصدورتف االوليدة مدن )ويي ضوءها تم اعداد مايداس لا

 ( بدائل هي )موايق ,  ير متاكد ,  ير موايق( . 9يار  , وامام كل يار  توجد )
 خبدراء والمحكمدين يدي مجدالبعرضدف علدى مجموعدة مدن الللمايداس اهري ظدثانيا : تدم التاكدد مدن الصددق ال

 ( يار  .92اراء الخبراء تم حذع يارتين من الماياس ليصبح عدد ياراتف ), وبناء على  العلوم التربوية
( طالبدا , تدم مدن خالهدا حسداو متوسدط 50على عينة استطاعية تكوندت مدن ) الماياس: تم تطبيق  ثالثا

 , والكشع عن اليارات  ير الميهومة ييف . الماياسزمن االجابة على 
باسدتخدام طريادة المجمدوعتين المتطدريتين , وقدد تبدين ان  المايداسات : تم حساو الاوك التمييزية ليار  رابعا

 اليارات جميعها ذوات قوك تمييزية جيد  .
, وقدددد تبدددين ان معددداملي واعددداد  االختبدددار بطرياتدددي التجزئدددة النصددديية المايددداس: تدددم حسددداو ثبدددات  خامسدددا 

 ن يي الدراسات التربوية . ( على التوالي , ويعد هذان المعامان مابوال0,11,  0,10الثبات بلوا )
م , اذ تددم تدددريس طدداو المجموعددة التجريبيددة  6086-6088تددم تطبيددق تجربددة البحدد  خددال العددام الدراسددي  -2

باالعتمدداد علددى اسدتخدام شددبكة المعلومدات الدوليددة )االنترنددت( وعديدد مددن الوسددائط م المتمدازج يباسدتخدام التعلدد
 تخدام الطرياة االعتيادية .وطاو المجموعة الضابطة باسالمتعدد  , 

مربدي كدداي , معامدل ارتبداط بيرسدون , معامدل سدبيرمان بددراون , اسدتخدم الباحثدان الوسدائل االحصدائية االتيدة ) -2
 ( .االختبار التائي لعينتين مستالتين 

 
  نتائج البحث

 -بينت نتائ  البح  الحالي ما ياتي :
لمجموعة التجريبية ومتوسط تحصيل طاو المجموعة وجود يرق دال احصائيا بين متوسط تحصيل طاو ا -8

 ( :8الضابطة , وكما يي الجدول )
 (8جدول)

عدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  المجموعة
 الطاو

المتوسدددددددددددددددط 
 الحسابي

االنحدددددددددددراع 
 المعياري

درجددددددددددددددددة 
 الحرية

الداللة  الايمة التائية
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

  2.52 28.98 96 التجريبية
28 

 
6.992 

 
6.00 

 صائياً دال اح
 2.03 92.63 98 الضابطة

وجود يرق دال احصائيا بين متوسط درجات طداو المجموعدة التجريبيدة ومتوسدط درجدات طداو المجموعدة  -6
 ( :6م المتمازج , وكما يي الجدول )يالضابطة يي ماياس االتجاي نحو التعل
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 (6جدول)
عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  المجموعة

 الطاو
المتوسدددددددددددددددط 

 الحسابي
االنحدددددددددددراع 

 المعياري
درجددددددددددددددددة 

 الحرية
الداللة  الايمة التائية

 الجدولية المحسوبة اإلحصائية
  2.52 22.65 96 التجريبية

28 
 

2.681 
 
6.00 

 دال احصائياً 
 2.02 21.25 98 الضابطة
 

المتعلم وسرعتف الذاتية، كما راعي قدر  يكونف  التعليم المتمازجلنتيجة إلى ياعلية ويمكن أن تعزك هذي ا
أدك إلى زياد  تياعل  ا على الطاوجديد فراعي التيضيات التعلمية ييراد المجموعة التجريبية. ولعل كوني أنف

. وقد تعزك هذي النتيجة  الطلبة ويهمهم واستيعابهم لمحتوك الماد  التعيلمية. ايمر الذي أسهم يي زياد  تحصيلهم
ضوا إلى عملية تعلم مستمر ، ريعت من استخدامهم لموقي أيضا إلى أن المتعلمين يي المجموعة التجريبية قد تعر 

نحو  واتجاهاتهم إدار  التعلم وكان ذلا كلف مصحوبا بتشوق أيراد المجموعة التجريبية للتعلم مما زاد من دايعيتهم
 فالمعلومات مما جعل واستيعاوالمتعلم من التياعل والتعامل  مكن التعليم المتمازجالتعلم. باإلضاية إلى أن 

 .  عن الطرياة االعتيادية استخدام. وهذا ما أدك إلى نجاحف وتميزيمائمة ل
( ودراسة شدييات Nguyen, 2002وتتيق هذي النتيجة مي معظم الدراسات الساباة مثل دراسة نجوين )

 حي  أشارت جميي الدراسات إلى (6005( ودراسة اإلبراهيم )(Trotter, 2007دراسة لتروترو ( ودراسة 6002)
 م المتمازج . يظهور أثر ايجابي لصالح التعل

 
 التوصيات

 اعتمادا على نتائ  هذي الدراسة يوصى الباحثان بما يلي: 
ممدا قدد يسدهم المددارس المتوسدطة والثانويدة بدل أعضداء هيئدة التددريس يدي من ق المتمازجم يالتعل استخدام -8

 .م واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعلي يي زياد  تحصيل الطلبة
ومدن  تعلديم المتمدازج باسدتخدام ال علدى التددريس يدي المددارسعاد دورات خاصة يعضاء هيئة التدريس  -6

 م.يالتي تتبنى مثل هذا النوع من التعل مؤسسات التعليميةتعميم التجربة على باية ال ثم
رهددا علددى (  وبحدد  أثBlended teachingم المتمددازج )يالتعلدد مماثلددة تتندداول اسددتخدامالايددام بدراسددات  -9

 مثل التيكير بانواعف المختلية . متويرات أخرك
 

 المصادر
(. معايير الجود  والنوعية يي التعلم الميتوو والتعلم عن بعدد. سلسدلة إصددارات 6002، عبد الرحيم ) الحنيطي -

 الشبكة العربية للتعليم الميتوو والتعلم عن بعد، ايردن. 
ات والميدددول العلميدددة يدددي تددددريس العلدددوم ، جمعيدددة عمدددال المطدددابي ( ، االتجاهددد8311محمدددود عددداي  ) زيتدددون ، -

 التعاونية ، االردن .
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 أو الوسدائط اإللكتروندي المتعددد التعلديم :العدالي التعلديم يدي الحديثدة اينمداط" ،(6002 )قسدطندي ، شدوملي -
 الجامعات داتحا يي ايعضاء يي الجامعات اآلداو كليات لعمداء السادس المؤتمر "المتمازج التعليم

 ايكداديمي واالعتمداد – الجندان، جامعدة . 6002 أبريدل 66 التعلديم  جدود  ضدمان نددو  العربيدة،
 .لبنان 68 اليتر   يي المنعاد 

(. أثر استخدام برمجية تعليمية من نمط التدريس الخصوصي يي تحصيل قواعد اللوة 6002، محمد ) طوالبة -
 (،6) 6ي يدي ايردن المجلدة ايردنيدة يدي العلدوم التربويدة، العربية لددك طلبدة الصدع العاشدر ايساسد

12 – 809. 
 ، دار الرائد العربي ، بيروت . 8( ، معجم العلوم النيسية ، ط8311عاقل ، ياخر ) -
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