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اثر استخدام التعليم المتمازج في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي في
مادة الكيمياء واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم
The effect of using Blended Teaching in the
Achievement of scientific fifth graders in Chemistry
and their Attitudes Towards this Kind of Teaching
أ.م.د.حيدر مهدي داود
مدير قسم االحصاء

أ.د.رائدادريس محمود
جامعة تكريت – العراق

مدير مركز التطوير والتعليم المستمر

مشكلة البحث

أشار عديد من الباحثين والمتخصصين إلى أن لكل من التعليم اإللكتروني والتعليم االعتيادي سلبيات عدد

عند تطبيق كل منهمدا علدى حددا  ،ومدن اجدل تطبيدق إسدتراتيجية مثلدى يدي التعلديم يدا بدد مدن تطبيدق كدا ألندوعين
من التعليم ،وهذا ما يسمى بالتعليم المتمازج .
و قد أوصوا بضرور البدء بإجراء دراسات حول التعليم المتمازج يي الباد العربية  ,إذ بينت نتدائ

د ارسدة

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

لاددد لمددس الباحثددان مددن خددال الممارسددة اليعليددة عدددم ميددل المدرسددين السددتخدام الوسددائط المتعدددد التعليميددة
المت دواير يددي المدددارس الثانويددة واإلعداديددة وقددد يعددزك ذلددا الددى اسددباو عددد منهددا عدددم قدددر المدددرس علددى تعددديل
الوسددائط المتعدددد التعليميددة بحي د

تتناسددو مددي طرياتددف يددي التدددريس أو تتوايددق بشددكل تددام مددي الخطددة اإلجرائيددة

المستمد من الكتاو المدرسي .

كما لوحظ يي مؤسساتنا التعليميدة اهمدال لعديدد مدن الجواندو االنيعاليدة مدن ضدمنها االتجاهدات  ,والدي تعدد

من الدوايي المهمة للسلوا اإلنساني .
ويعد هذا البح

محاولة متواضدعة للكشدع عدن اثدر التعلديم المتمدازج يدي تحصديل طداو الصدع الخدامس

العلمي يي ماد الكيمياء واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم .
اهمية البحث

ولاد توجف االهتمام مؤخ اًر نحو استعمال أساليو أكثر ياعليدة يدي العمليدة التعليميدة متمثلدة ببسداليو التعلديم

التددي تتطلددو أيجابيددة المتعلمددين ونشدداطهم  ،وهددي شددرطاً اساسداً لعمليددة التعلديم إذ لددم تعددد وظييددة المدددرس ماتصددر

على تزويد المتعلمين بالحاائق العلمية بل أصبحت تتعداها الى تنمية مختلع المهدارات والتددريو علدى الماحظدة

وأكتساو المياهيم واالتجاهات واساليو التيكير على نحو أكثر تخصيصاً .
تعد طرياة التعليم المتمازج مدن أهدم الصدي

االلكترونى مي التعليم التاليدي يى اطار واحد ،حي

التدي تهددع الدى تكامدل الدتعلم ييهدا مدن خدال ادمداج التعلديم
يتم خالها توظيع أدوات التعليم االلكتروني ،سواء المعتمدد
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علددى الكمبيددوتر أو المعتمددد علددى الشددبكات يددى الدددروس والمحاض درات  ،وجلسددات التدددريو والتددي تددتم البددا يددى
قاعات الدرس الحاياية المجهز بإمكانية االتصال بالشبكات.
ويعدد كدذلا مددن أهدم ايسدداليو المكملدة يسدداليو التعلديم التربويددة العاديدة ,وكددذلا اريددا كبيد ار للتعلديم التاليدددي

الذي يعتمد على المحاضر  ،إذ أن تانية المعلومات التي ستعتمد عليها لسدد الدناا الحاصدل يدي الطدرق التاليديدة

ليسددت هدددياً ييهددا أو ايددة بحددد ذاتهددا ،بددل هددي وسدديلة لتوصدديل المعريددة وتحايددق اي دراف المعرويددة مددن التعلدديم

والتربيددة ,يهددي تجعددل المددتعلم مسددتعداً لمواجهددة متطلبددات الحيددا  ،التددي أصددبحت تعتمددد بشددكل أو بد خر علددى تانيددة

المعلومات ,ولهذا يدم هذا ايسدلوو مدي التددريس المعتداد ييكدون داعمدا لدف ،بصدور سدهلة وسدريعة وواضدحة ولدن

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

يشدكل الحضدور الجمداعي للطداو

أمد اًر هامددا ،يعددزز أهميددة العمددل المشددترا ،ويوددرس قيمددا تربويددة بصددور يددر مباشددر  .إضدداية إلددى أن االتصددال مددي
النصوا المكتوبة هام جدا ،إذ يديي إلى التيكدر بعمدق بالنصدوا التدي يدتم التعامدل بهدا ,ولعدل التعلديم المتمدازج،

هو انسدو الطدرق لتعويدد المدتعلم علدى الدتعلم المسدتمر ،ايمدر الدذي يمكندف مدن تثايدع نيسدف اواثدراء المعلومدات مدن
حولف ،إضاية إلى أن ما يتميز بف من خصائا ،كمرونة الوقت وسهولة اإلستعمال (الحنيطي .)39 : 6002 ,

ويذكر (شوملي  )6002 ,أن التعليم المتمازج يتمتي بعد ميزات منها:
 يشعر المدرس أن لف دور يى العملية التعليمية وأن دوري لم يسلو. -ياوم بتويير الوقت لكل من المعلم والطالو.

 يوير طرياتين للتعلم يمكن االختيار بينهما بدالً من االعتماد على طرياة واحد . -يعال مشاكل عدم توير االمكانيات لدك بعف الطاو.

 يتناسو مي المجتمعات يى الدول النامية التى لم تتوير لديها بيئة الكترونية كاملة. -يركز على الجوانو المعريية والمهارية والوجدانية دون تبثير واحد على ايخرك.

 يحايظ على الروابط االصلية بين الطالو والمعلم وهو اساس تاوم عليف العملية التعليمية.الطرئددق
ا
ونظ د ار يهميددة هددذي الطرياددة وقربهددا مددن الم دواد العلميددة ياددد وجددد الباحث دان ومددن خددال إطاعهمددا علددى
التدريسية المتبعة حاليا داخل حجرات الدراسة ببنها اييضل من حي
يهي تنمي مهارات البح

التنداول – مدن وجهدة نظرهمدا المتواضدعة –

والتاصي لدك الطلبة  ،وكذلا يبنها تسهم يي ربط ودم مصادر مختلية لوسائل التعلم

( كالمدداد العلميددة المدراد تدريسددها  ،والصددوت والصددور ) بشددكل متكامددل والدربط بددين النصددوا المكتوبددة والصددور

والرسوم بشكل متياعل ,يتهيئ برام التعليم االلكتروني كالوسائط المتعدد واليائاة المواقع التي يمكن مدن خالهدا
للمتعلم أن يتياعل مي الماد عن طريق اللوة الليظية التدي تنشدب نتيجدة االسدتجابة للمداد التدي تعدرف علدى شاشدة
الحاسوو ,والتوذية الراجعة التي يتلااها الطالو .
وتؤدي االتجاهات دو اًر كبي اًر يي توجيف اليرد يي كثير من مواقع الحيا وتمدنا يي الوقدت نيسدف بتنبدؤات

صادقة عن سلوكف يي تلا المواقع بصورها المختلية واذ ال توجد لدك الكائن الحي استجابة لمثيرات يتعرف لها
اليرد يدي حياتدف ييكدون موقيدف منهدا الابدول أو الدريف كدرد يعدل لهدا  .ويدرك خدرون أن االتجاهدات تنظديم مكتسدو
لصددية الثبددات واالسددتمرار النسددبي للمعتادددات التددي يعتادددها اليددرد نحددو موقددع أو موضددوع أو أشددياء أو رمددوز يددي
البيئة التي تستثير هذي االستجابة ( .زيتون )86: 8311 ،
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يهدددع البحد

هدف البحث

الحددالي الكشددع عددن اثددر التعلدديم المتمددازج يدي تحصدديل طدداو الصددع الخددامس العلمددي يددي

ماد الكيمياء واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم .

يتحدد البح

حدود البحث

الحالي بما ياتي :

 -8طاو الصع الخامس العلمي يي المدارس االعدادية والثانوية يي مدينة الموصل (المركز) .

 -6اليصول ( )1 , 2 , 2 , 5من كتاو الكيمياء المارر تدريسف لطاو الصع الخامس العلمي .
 -9العام الدراسي . 6086-6088
التعليم المتمازج

تحديد المصطلحات

عريددف بيرسددن ( )Bersin, 2003ببنددف أسددلوو حدددي

ياددوم علددى توظيددع التكنولوجيددا واختيددار الوسددائل التعلميددة

المناسبة لحل المشكات المتعلاة بإدار الصع واينشطة الموجهة للتعلم والتي تتطلو الدقة واإلتاان.
وعريف ألكسندر ( )Alexander, 2004على أنف أسدلوو يدي الدتعلم يعتمدد علدى مدزج ايسداليو اإلعتياديدة للمعلدم
مددي الددتعلم اإللكترونددي ،ووسددائل اإليضدداو السددمعية والبص درية ،والددتعلم عددن طريددق الشددبكة بهدددع تحسددين
وتجويد عملية التعلم والتعلم.

وعريتف بارا (  )Bark, 2004ببنف برندام تعليمدي يادوم علدى مدزج أسداليو نادل المعلومدات المختليدة ،ومطاباتهدا
لتحايق ايهداع والمخرجات التعلمية.
التحصيل

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

()Chaplin, 1971: 5

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

االتجاه

عريف الكبيسدي والدداهري (" )6000هدو نظدام ثابدت نسدبيا مدن التادويم اإليجدابي أو السدلبي للمشداعر نحدو موضدوع
اجتماعي معين" ( .الكبيسي والداهري )22: 6000 ،

اء أكان بدالابول أم بدالريف
وعريف المخزومي (" )6008هو حالة يكرية أو موقع يتخذي اليرد إزاء موضوع ما سو ً
(المخزومي . )862: 6008 ،
أم المحايد .
خلفية نظرية
مفهوم التعليم المتمازج

جديدا بل هو جديدد قدديم ؛ إذ لدف جدذور قديمدة تشدير يدي معظمهدا إلدى مدزج
ميهوما
إن التعليم المتمازج ليس
ً
ً
طرق التعليم واستراتيجياتف مي الوسائل المتنوعة ،وتستخدم لدف مصدطلحات ،مثدل :التعلديم المتمدازج  ،والتعلديم الهجدين

جدا ،ين حدو التعلم من خالف يعتمد على
 ،والتعليم المختلط ) ،(Orey,2002وهو بالتالي قد يتنوع بشكل كبير ً

3

nd

Proceedings of the 2 e-learning Regional Conference-State of Kuwait, 25-27 March 2013

عناصر متعدد  ،منها على سبيل المثال  :الخبر  ،والسياق ،والطلبة ،وأهداع التعلم ،والمصادر .وهذا يعني أنف ليس
هناا استراتيجية واحد للمزج  ،والشكل ( )8يوضح الماصود من التعليم المتمازج .

شكل  :1مفهوم التعليم المتمازج

التعليم المتمازج اختيار الحاضر والمستقبل

وهندداا مددن يعددرع التعلديم المتمددازج ببنددف الددتعلم الددذي يوظددع ( )%25 - %90مددن أنشددطتف للتطبيددق عبددر

اإلنترنددت ،ويخيددف ييددف وقددت التعلدي ددم التالي دددي يددي الصدديوع الد ارسد ددية(New Jersey Institute of .

) ، Technology, 2005يي حين ترك المجموعة االستشارية للتعلم المرن (Flexible Learning Advisory
) Group 2004أن التعليم المتمدازج هدو :طدرق التعلديم التدي تددم التعلديم اإللكتروندي ببشدكال مختليدة مدن الدتعلم
المرن ،وايشكال ايكثر تاليدية من التعليم.
وهي:

ويرك كل من وايتلوا وجلع ) (Whitelock and Jelfe, 2003أن هنداا مع ث
دان ثاثدة للتعلديم المتمدازج،
 االشتراا الكامل بين التعليم التاليدي مي التعليم المعتمد على اإلنترنت.
 االشتراا بين الوسائط وتوظيع أدوات يي بيئات التعليم اإللكتروني.
 اشتراا عدد من طرق وأساليو التدريس بوف النظر عن استخدام التكنولوجيا.

وأما يالياذان ) (Valiathan 2002ييرك أن التعليم المتمازج ياصد بف نوع التعليم ايتي:
 الددتعلم المادداد بالمهددار ) )Skill-Driven Learningوالم دراد منددف الجمددي بددين الددتعلم بالسددرعة
الذاتية مي المدرس أو تسهيل الدعم لتطوير المعرية والمهارات الخاصة.
 التعلديم المادداد باالتجاهددات ()Attitude-Driven Learningوهددو الددذي يخلددط بددين ايحدددا

المختلية والوسائط التنييذية لتطوير سلوكات محدد .
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 التعلديم الماداد بالكيايدات ) Competency-Driven Learningالدذي يمدزج بدين أدوار الددعم
بمصادر إدار المعرية والمراقبة لتطوير كيايات العمل.
وأما يي دراسة سيليكس ) (Selix,2001ياد قصر التعليم المتمازج على المزج بين التعليم عدن طريدق

وسددي هددذا التعريددع كمددا يددي تعريددع
االتصددال المت دزامن واالتصددال الامت دزامن بددين المعلددم والطالددو .وهندداا مددن ذ
أوسددجيثوربي ) (Osguthorpe,2003حي د عددرع التعل ديم المتمددازج ببنددف المددزج بددين طددرق التواصددل عبددر شددبكة
اإلنترنت وبين لااء المدرسين والمتعلمين وجهًا لوجف.
أما يي الدراسة التي قامت بها جراهام ،وألن ،ويور ) (Graham, Allen, and Ure, 2003ياد أشدارت
ذ

عنددد سدؤالها مددا الددذي ايمددزج يددي التعلديم المتمددازج؟ إلددى أن هندداا ثاثددة أشددياء يددتم التيكيددر ييهددا للمددزج وهددي :مددزج
نماذج التدريس أو وسائط التنييذ ،ومزج طرق التدريس ومزج التدريس عبر اإلنترنت ووجهًا لوجف.
وقد قام سميلسدر ) (Smelser,2002بتعريدع التعلديم المتمدازج ببندف عبدار عدن تكامدل إدار المعريدة اوادار

الدتعلم .أمددا يدداليري ) (Valerie, 2005ياددد ع ادرع التعلديم المتمددازج ببندف النظددام الددذي يركدز علددى تحسددين إنجدداز
أهددداع الددتعلم ،بواسددطة تطبيددق تكنولوجيددا التعلدديم المناسددبة ،لمطاباددة أسددلوو الددتعلم اليددردي المناسددو ،مددن أجددل

تحويلها لمهارات مناسبة للشخا المناسو ويي الوقت المناسو.
ووصيف جوردون ) (Gordon,2005ببنف اشتراا طرق عد يي التنييذ ،مثل :البدرام التعاونيدة ،والددروس
المعتمددد علددى الويددو ،وممارسددة إدار المعريددة .ويعتددرف أوليددر وتريجويددل عل دى هددذا الميهددوم

& (Oliver

) Trigwel, 2005إذ ياوال :ببن مصدطلح التعلديم المتمدازج خدادع يندف لديس هدو الدتعلم بحدد ذاتدف ،والتعبيدر ايدق

هو أساليو التدريس المتمازجة ) )Blended pedagogiesأو التدريس المتمازج ( )Blended Teachingsأو
حتدى الدتعلم بواسدطة أسداليو التددريس المتمازجدة ) )Learning with Blended Pedagogiesوذلدا حتدى
يباى التركيز ييها وبؤر اهتمامها هو الطالو.
مر ساباا ،يمكن استنتاج أن التعليم المتمازج هو التعلم الذي يمزج ما بين كل من:
من خال ما ذ
 .8التعليم اإللكتروني والتعليم التاليدي
.6
.9

التعليم المبني على االتصال بشبكة اإلنترنت والتعليم وجهًا لوجف.
التعليم الاائم على االتصال المتزامن والتعليم الاائم على االتصال الامتزامن

مزايا التعليم المتمازج:

تشير كثير من الدراسات إلى مزايا التعليم المتمازج يعلى سبيل المثال أشارت دراسة وينوراد (Wingard,
) 2005إلى زياد التياعل بين الطلبدة بعضدهم مدي بعدف ،وبدين المعلدم والطلبدة ،وزيداد نسدبة الدتعلم لددك الطلبدة،
بينم ددا تش ددير د ارس ددة س دداندس )2002

 (Sands,إل ددى أن المحادث ددة ي ددي ال ددتعلم التالي دددي مت ددبثر س ددلباً بالج دددول

طالبددا لديدة يكدر يددوم ايربعداء ،مدثاً ،وأراد عرضددها علدى المعلدم أو الطلبددة ولكدن حصدتف تكددون
ايكداديمي؛ يلدو أن ً
يوم الثاثاء يإنف يضطر إلى االنتظار ستة أيام متتالية لمناقشة اليكر  ،ولكن يي التعليم المتمدازج يسدتطيي الطالدو
أن ينداق

اليكدر مباشدر مدي الطلبدة والمعلدم ،ويدرك كدل مدن :راي وتروهدا) (Reay, 2001; Troha, 2003أن

التعلم المتمازج يؤدي إلى تحسين اتجاهات الطلبة نحو التعلم بشكل عام.

وأما كولين ) (Colin, 2005ياد أشار إلى أن التعليم المتمازج يجمي وينظم المحتوك الرقمي الدذي يسداعد

علددى إمكانيددة زوال الكتددو المدرسددية الثايلددة مددن قاعددة الدددروس؛ وذلددا عندددما يددتم اسددتبدال الكتددو الماددرر بمحتددوك
إلكتروني ومصادر إلكترونية؛ مما يؤدي إلى تاليل كلية شراء الكتو المدرسية ،وكدذلا يزيدل المخداوع الطبيدة مدن
وخصوصا الصوار منهم – للكتو الثايلة.
حمل الطلبة –
ً
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بينمددا أوضددحت نتددائ د ارسددة كددوليس ) (Collis, 2003إلددى سددهولة وصددول الطلبددة إلددى الددتعلم مددن خددال
التعل ديم المتمددازج وبالددذات الطلبددة الددذين ال يسددتطيعون الوصددول إلددى الوددرع الصدديية التاليديددة يسددباو متعدددد قددد
يكون منها :طلبة المناطق الرييية والتجمعات الصوير  ،وطلبة المنازل الذين يتلاون تعليمهم يي منازلهم من خدال
بددائهم ،وقددد تكددون هندداا بعددف المواضدديي التددي ال يسددتطيي بدداؤهم تعلدديمهم إياهددا ،وكددذلا الطلبددة المعدداقين ون دزالء

المستشييات ،والطلبة الميصدولين مدن الد ارسدة أو المطدرودين والدذين ال يسدتطيعون دخدول الودرع الصديية حتدى ال
أكاديميا عن زمائهم.
يصبحوا متخليين
ً
وتوصدلت د ارسدة رويدداي و جدوردن ) (Rovai and Jordan, 2004إلدى أن الدددروس المتمازجدة تنددت

إحسا ًسا مجتمعيًّا أقوك لدك الطلبة عند ماارنتهم مي الطلبة الذين يتلادون التعلديم مدن خدال التعلديم االعتيدادي يادط
أو مي الطلبة الذين يتلاون التعليم عبر التعليم اإللكتروني الكامل.
وساهم التعلديم المتمدازج يدي زيداد نسدبة االنتظدام يدي الددوام المدرسدي ،حيد

بلودت نسدبة الطلبدة المنتظمدين

يي الدوام المدرسي كما يي دراسة أابليندير ) (Oblender, 2002حوالي  %33من عدد الطلبة بشكل عام.

-8

الخطوات االتية -:

شملت اجراءات البح

 :شمل مجتمدي البحد

تحديد مجتمي البح

اجراءات البحث
الحدالي طداو الصدع الخدامس العلمدي يدي المددارس الثانويدة

واالعدادية الصباحية يي مدينة الموصل (المركز) للعام الدراسي (. )6086 -6088
-6

اختيار عينة البحد

 :تدم اختيدار مدرسدتين إعدداديتين مدن نيدس المنطادة السدكنية  ,وبالطريادة العشدوائية تدم

اختيددار مجموعددة لتمثددل مجموعددة تجريبيددة تكونددت مددن ( )96طالبددا تددم تدريسددهم باسددتعمال التعل ديم

المتمدازج  ,ومجموعدة ضدابطة تكونددت مدن ( )98طالبدا تدم تدريسدهم باسدتعمال الطريادة االعتياديددة ,
بعد استبعاد الطاو الراسبين من المجموعتين .
-9

تكايؤ مجموعتي البحد

 :تدم تكدايؤ طداو المجمدوعتين يدي المتويدرات التدي يمكدن ان تدؤثر يدي المتويدرات

التابعددة (التحصدديل الد ارسددي واالتجدداي)  ,والمتوي درات الت دي تددم تكددايؤ طدداو المجمددوعتين ييهددا هددي (
التحص دديل الد ارس ددي الس ددابق  ,درج ددة الكيمي دداء للع ددام الس ددابق  ,العم ددر الزمن ددي محس ددوبا باالش ددهر ,

التحصيل الدراسي للوالدين ) .
-2
-5

اختيار التصميم التجريبي  :تم اختيار تصميم المجموعتين المتكايئتين باختبار قبلي وبعدي .
اداتا البح

 :من اجل تحايق هديي البح

قام الباحثان باعداد اداتين هما :

أ -اختبار تحصيلي  :اتبي الباحثان الخطوات االتية لبناء االختبار التحصيلي :
اوال  :تحديد الماد العلمية  :شمل االختبار التحصيلي ( )2يصول دراسية .

ثانيا  :تمت صيا ة اال راف السلوكية بهذي اليصول  ,اذ بل عددها ( )650رضا سلوكيا .
ثالثددا  :تددم اعددداد خارطددة اختباريددة لاختبددار التحصدديلي  ,اذ تكددون االختبددار بصددورتف النهائيددة مددن ( )50ياددر
من نوع االختيار من متعدد .

رابعدا  :تددم التاكددد مدن الصدددق الظداهري لاختبددار بعرضدف علددى مجموعددة مددن الخبدراء والمحكمددين يددي مجددالي

ط ارئق التدريس  ,والاياس والتاويم .
خامسدا  :تددم تطبيدق االختبددار التحصدديلي علدى عينددة اسددتطاعية تكوندت مددن ( )800طالددو  ,تدم مددن خالهددا
حساو متوسط زمن االجابة على االختبار  ,والكشع عن اليارات ير الميهومة ييف .
6
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سادسا  :تم حساو الاوك التمييزية ليادرات االختبدار باسدتخدام طريادة المجمدوعتين المتطدريتين  ,وقدد تبدين ان
اليا درات جميعهددا ذوات قددوك تمييزيددة جيددد  ,يضددا عددن حسدداو مسددتويات صددعوبة اليا درات ويعاليددة البدددائل
الخاطئة .

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

الثبات بلوا ( )0,18 , 0,15على التوالي  ,ويعد هذان المعامان مابوالن يي الدراسات التربوية .
و -ماياس االتجاي نحو التعليم المتمازج  :اتبي الباحثان الخطوات االتية لبناء الماياس :
اوال  :قددام الباحثددان بدداالطاع علددى الد ارسددات والبحددو التددي تناولددت موضددوع بندداء مادداييس االتجاهددات ,

ويي ضوءها تم اعداد مايداس لايداس االتجاهدات نحدو التعلديم المتمدازج  ,تكدون بصدورتف االوليدة مدن ()92
يار  ,وامام كل يار توجد ( )9بدائل هي (موايق  ,ير متاكد  ,ير موايق) .
ثانيا  :تدم التاكدد مدن الصددق الظداهري للمايداس بعرضدف علدى مجموعدة مدن الخبدراء والمحكمدين يدي مجدال
العلوم التربوية  ,وبناء على اراء الخبراء تم حذع يارتين من الماياس ليصبح عدد ياراتف ( )92يار .

ثالثا  :تم تطبيق الماياس على عينة استطاعية تكوندت مدن ( )50طالبدا  ,تدم مدن خالهدا حسداو متوسدط
زمن االجابة على الماياس  ,والكشع عن اليارات ير الميهومة ييف .
رابعا  :تم حساو الاوك التمييزية ليارات المايداس باسدتخدام طريادة المجمدوعتين المتطدريتين  ,وقدد تبدين ان
اليارات جميعها ذوات قوك تمييزية جيد .
خامسددا  :تددم حسدداو ثبددات المايدداس بطرياتددي التجزئددة النصدديية واع دداد االختبددار ,وقددد تبددين ان معدداملي

الثبات بلوا ( )0,11 , 0,10على التوالي  ,ويعد هذان المعامان مابوالن يي الدراسات التربوية .
 -2تددم تطبيددق تجربددة البحد

خددال العددام الد ارسددي  6086-6088م  ,اذ تددم تدددريس طدداو المجموعددة التجريبيددة

باسدتخدام التعلديم المتمدازج باالعتمدداد علددى اسدتخدام شددبكة المعلومدات الدوليددة (االنترنددت) وعديدد مددن الوسددائط
المتعدد  ,وطاو المجموعة الضابطة باستخدام الطرياة االعتيادية .

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

بينت نتائ البح

الحالي ما ياتي -:

نتائج البحث

 -8وجود يرق دال احصائيا بين متوسط تحصيل طاو المجموعة التجريبية ومتوسط تحصيل طاو المجموعة
الضابطة  ,وكما يي الجدول (: )8
المجموعة

جدول()8

عد د د د د د د د د د د د د د د د دددد المتوس د د د د د د ددط االنحد د د د د دراع درجد د د د د د د ددة

الطاو

الحسابي

المعياري

التجريبية

96

28.98

2.52

الضابطة

98

92.63

2.03

الحرية
28

الايمة التائية
المحسوبة
6.992

الجدولية
6.00

الداللة
اإلحصائية
دال احصائياً

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

عد د د د د د د د د د د د د د د د د دددد المتوس د د د د د د ددط االنحد د د د د دراع درجد د د د د د د ددة

الطاو

الحسابي

المعياري

التجريبية

96

22.65

2.52

الضابطة

98

21.25

2.02

الحرية

الايمة التائية
المحسوبة

28

2.681

الجدولية
6.00

الداللة
اإلحصائية
دال احصائياً

ويمكن أن تعزك هذي النتيجة إلى ياعلية التعليم المتمازج كونف يراعي قدر المتعلم وسرعتف الذاتية ،كما
أنف يراعي التيضيات التعلمية ييراد المجموعة التجريبية .ولعل كونف جديدا على الطاو أدك إلى زياد تياعل
الطلبة ويهمهم واستيعابهم لمحتوك الماد التعيلمية .ايمر الذي أسهم يي زياد تحصيلهم  .وقد تعزك هذي النتيجة
أيضا إلى أن المتعلمين يي المجموعة التجريبية قد تعرضوا إلى عملية تعلم مستمر  ،ريعت من استخدامهم لموقي
إدار التعلم وكان ذلا كلف مصحوبا بتشوق أيراد المجموعة التجريبية للتعلم مما زاد من دايعيتهم واتجاهاتهم نحو

التعلم .باإلضاية إلى أن التعليم المتمازج مكن المتعلم من التياعل والتعامل واستيعاو المعلومات مما جعلف
مائمة لاستخدام .وهذا ما أدك إلى نجاحف وتميزي عن الطرياة االعتيادية .

وتتيق هذي النتيجة مي معظم الدراسات الساباة مثل دراسة نجوين ( )Nguyen, 2002ودراسة شدييات
( )6002ودراسة ودراسة لتروتر) )Trotter, 2007ودراسة اإلبراهيم ( )6005حي
ظهور أثر ايجابي لصالح التعليم المتمازج .

أشارت جميي الدراسات إلى

التوصيات

اعتمادا على نتائ هذي الدراسة يوصى الباحثان بما يلي:
 -8استخدام التعليم المتمازج من قبدل أعضداء هيئدة التددريس يدي المددارس المتوسدطة والثانويدة ممدا قدد يسدهم
يي زياد تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم .
 -6عاد دورات خاصة يعضاء هيئة التدريس يدي المددارس علدى التددريس باسدتخدام التعلديم المتمدازج ومدن
ثم تعميم التجربة على باية المؤسسات التعليمية التي تتبنى مثل هذا النوع من التعليم.

 -9الايددام بد ارسددات مماثلددة تتندداول اسددتخدام التعلديم المتمددازج ( )Blended teachingوبح د

أثرهددا علددى

متويرات أخرك مثل التيكير بانواعف المختلية .
المصادر

 الحنيطي  ،عبد الرحيم ( .)6002معايير الجود والنوعية يي التعلم الميتوو والتعلم عن بعدد .سلسدلة إصدداراتالشبكة العربية للتعليم الميتوو والتعلم عن بعد ،ايردن.

 -زيتددون  ،محمددود عدداي

( ، )8311االتجاه دات والميددول العلميددة يددي تدددريس العلددوم  ،جمعيددة عمددال المطددابي

التعاونية  ،االردن .
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التعلديم اإللكتروندي المتعددد الوسدائط أو: " اينمداط الحديثدة يدي التعلديم العدالي،)6002 ( قسدطندي،  شدومليالتعليم المتمازج "المؤتمر السادس لعمداء كليات اآلداو يي الجامعات ايعضاء يي اتحاد الجامعات
 – واالعتمداد ايكداديمي، جامعدة الجندان. 6002  أبريدل66  نددو ضدمان جدود التعلديم،العربيدة
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