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ملخص :هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل,
ولقد اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي  ,وقام باعداد اختبارا تحصيليا  ,وبلغ مجتمع الدراسة ( )119طالبا وطالبة في مادة مناهج البحث العلمي ,وأما
عينة الدراسة فقد بلغت (  )40طالبا وطالبة  ,تم اختيارها بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة  ,وكما قام الباحث بتطبيق اختبارمناهج البحث العلمي
على عينة استطالعية قوامها ( )40طالبا ً وطالبة  ،وهذه العينة تتفق مع عينة الدراسة في عمرها الزمني ,وقد طبق الباحث االختبار على هذه العينة
بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار ,وبعد التطبيق توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها عدم وجود فروق دالة احصائيا في
القياس القبلي على اختبار التحصيل بين الذكور واالناث ,وهذا يعني تكافؤ الذكور واالناث في المجموعة الواحدة والتي تعزى الى متغير التحصيل
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ).01بين متوسط درجات مجموعة الطالب (الذكور) الذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس
القبلي ومتوسط درجات نفس المجموعة من الطالب على القياس البعدي الختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي لصالح القياس البعدي,
ووجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالبات ( االناث) اللواتي تعلمن بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي ومتوسط
درجات نفس المجموعة من الطالبات على القياس البعدي على اختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي لصالح القياس البعدي  ,وعدم
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالب (الذكور) اللذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس البعدي ومتوسط
درجات مجموعة الطالبات( االناث) اللواتي تعلمن بطريقة التعليم المتمازج على القياس البعدي الختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي.
كلمات مفتاحية :التعليم المتمازج ,التحصيل ,مناهج البحث العلمي
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المقدمة :

المحاضــرات  ,وهــذا النــوع مــن التعلــيم يتمركــز حــول الطالــب كمحــور فــي
العملية التعليمية التعلمية وهذا ما يصبوا الباحث اليه .
مشكلة الدراسة :على الرغم من التطورات الكبيرة والهائلـة فـي
مجــال التربيــة والتعلــيم مــن حيــث مصــادر المعرفــة وتكنولوجيــا المعلومــات
واإلتصـــاالت إال أن تنرـــيم هـــذا الحجـــم الهائـــل وتوظيفـــه بشـــكل يزيـــد مـــن
تحصيل المعرفة العلمية قد أصبح يشـكل عبئـا ً يثقـل أفـق النرـام التعليمـي ،اذ
أن ازدحام القاعات الدراسـية بالطلبـة ,ونقـص المختبـرات العلميـة فـي اغلـب
الجامعـــات الفلســـطينية خاصـــة فـــي جامعـــة الخليـــل ,وتـــدهور البنـــى التحتيـــة
واعتماد معرم المدرسين على طرائق التـدريس اإلعتياديـة التـي تركـز علـى
الحف والتلقين وااللقاء من جانـب المـدرس والتلقـي والحفـ مـن الطالـب كـل
ذلك ادى الى انخفا التحصيل لدى الطلبةخاصـة فـي مسـاق منـاهج البحـث
العلمي ،فمعرم الطرائق التدريسية المتبعـة فـي تـدريس المـادة العلميـة تتميـز
بضعف التخطيط المسبق من قبل المدرس مما ادى ذلـك الـى جعـل التـدريس
يســير بصــورة نمطيــة وبقوالــب متشــابه فــي معرــم الــدروس كــل ذلــك دعــا
الباحــث إلــى توظيــف التعلــيم المتمــازج والــذي يزيــد مــن تحصــيل المعرفــة
العلمية.
لذا تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
ما اثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبةة منةاهج البحةث العلمةي
في كلية التربية في جامعة الخليل ؟
وينبثق عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 -1هل توجد فروق دالة إحصائيا ً عند ( )α≤ 0.05بين متوسط
درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة مناهج البحث
العلمي بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي(الذكور) ومتوسط
درجاتهم على القياس البعدي؟
 -2هل توجد فروق دالة إحصائيا ً عند ( )α≤ 0.05بين متوسط
درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن مادة مناهج
البحث العلمي بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي ) اناث)
ومتوسط درجاتهن على القياس البعدي؟
 -3هل توجد فروق دالة إحصائيا ً عند( )α≤ 0.05بين متوسط
درجات طالب المجموعة التجريبة (الذكور) اللذين درسوا مادة
مناهج البحث العلمي بطريقة التعليم المتمازج ومتوسط درجات
ّ
درسن مادة مناهج البحث
الطالبات في المجموعة التجربية اللواتي
العلمي بطريقة التعليم المتمازج على االختبار البعدى.
فرضيات الدراسة:
ولإلجابــــــة علــــــى هــــــذه األســــــئلة اعتمــــــدت هــــــذه الدراســــــة
على الفرضيات التالية:
 .1التوجـد فـروق دالـة إحصـائيا ً عنـد ( )α≤ 0.05بـين متوسـط درجـات
طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة مناهج البحـث العلمـي بطريقـة
التعليم المتمازج على القياس القبلي(الذكور) ومتوسط درجاتهم علـى القيـاس
البعدي.
 -2التوجـد فـروق دالـة إحصـائيا ً عنـد ( )α≤ 0.05بـين متوسـط درجـات
طالبــات المجموعــة التجريبيــة اللــواتي درســن مــادة منــاهج البحــث العلمــي
بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي)انـاث( ومتوسـط درجـاتهن علـى
القياس البعدي.
 -4التوجــد فــروق دالــة إحصــائيا ً عنــد( )α≤ 0.05بــين متوســط درجــات
طــالب المجموعــة التجريبــة (الــذكور) اللــذين درســوا مــادة منــاهج البحــث
العلمي بطريقة التعليم المتمازج ومتوسط درجـات الطالبـات فـي المجموعـة
ّ
درسن مادة مناهج البحث العلمي بطريقة التعلـيم المتمـازج
التجربية اللواتي
على االختبار البعدى.
أهداف الدراسة:
 -1التعرف إلى اثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبـة منـاهج
البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل.
 -2تقــديم مقترحــات لتحســين توظيــف التعلــيم المتمــازج مــن وجهــة نرــر
المدرسين والطلبة .
 )1أهمية الدراسة:
تعتبـــر الدراســـة مـــن الدراســـات المهمـــة فـــي التعلـــيم المتمـــازج
وتكتســب أهميتهــا العتبــارات عــدة مــن أهمهــا مــا يلــي :تقــدم الدراســة إطــارا
توضـــيحيا للـــتعلم المـــزيج ،ومعرفـــة نقـــاط القـــوة و الضـــعف فـــي التعلـــيم
المتمازج ،وتم ّكن الدراسة أصحاب القرار في الكليـة مـن العمـل علـى تـوفير
الدعم الكافي إلنجاح التدريس بواسطة التعليم المتمازج .
 )2حدود الدراسة:

يعـد التعلـيم أسـاس تقـدم الشـعوب واألمـم لـذلك تسـعى الـدول لتطـوير
تعليمهـا ،اذ انـه يعتمـد فـي كثيـر مـن مراحلـه علـى التعلـيم التقليـدي
الـذي يقـع العـبء األكبـر منـه علـى المـدرس ودور الطالـب السـلبي الـى
حـد كبيـر لـذلك تسـعى المؤسسـات العلميـة والتربويـة الـى بايجاد طرق
جيدة للتدريس تهدف الى أن يكون الطالب نشطا وايجابيا َ والمدرس موجها
ومرشدا من أجل تحقيق مخرجات التعليم ويتم من خالل مزج التعليم
التقليدي بالتعليم االلكتروني بأنماطه المتعددة ومستحدثاته التكنولوجية
وااللكترونية داخل قاعات الدراسة وخارجها لذلك فهو يتركز على نوعين
من التعليم هما التقليدي وااللكتروني في آن واحد (اصالن ,)10 :2015 ,
ويرى احمد ( ) 2011أن مصطلح التعليم المتمازج ليس جديدا ففكرة
الخلط بـين التكنولوجيـا والتعلـيم فكـرة قديمـة ابتداءا ً من الخلط بين
الكلمات الشفهية والكتابية على االحجار واأللواح وصوال الى التعلم
االلكتروني ( احمد )36 :2011 ,
تعد شبكة االنترنت شبكة واسعة للتعلم تتكون من مجموعة من الحواسيب
موصولة ببعضها البعض موزعة في أنحاء العالم وتخزن قدرا ً هائالً من
المعلومات بأشكال من النصوص والصوت والرسومات والصور
المتحركة ،ونستطيع أن تبحر في هذه الشبكة لإلفادة من المعلومات بسهولة
ويسر (الزعبي وآخرون)203 :2006 ،
لم يتأخر قطاع التعليم عن استثمار هذه التقنية واستخدام ها بما يحقق أهدافه
 ،فقد دخلت في مفردات مقرراته الدراسية ،وهيأها لمنسوبيه طالبا ومعلمين
وإداريين ففي عقد الثمانينيات ظهرت األقراص المدمجة ) )CDللتعليم لكن
عيبها كان واضحا ً وهو افتقارها لميزة التفاعل بين المادة والمدرس والمتعلم،
ثم جاء انتشار اإلنترنت مبررا ً العتماد التعليم اإللكتروني على اإلنترنت،
الذي يساعد األستاذ والطالب في توفير بيئة تعليمية جذابة ،ال تعتمد على
المكان أو الزمان وتساهم في تحسين المستوى العام للتحصيل الدراسي (
غراب و أبو سلطان .) 2 :2006 ،
ولـــذلك نجــــد أن هنــــام مســــميات عديــــدة لهــــذا النـــوع مــــن
التعلــــيم منهــــا مــــا يــــدعى بـــ التعلــيم الم ـزيج  ،التعلــــيم الخلــــيط ،التعلــــيم
المتمـــــازج والممــــزوج ،التعلــــيم الثنــــائي ،التــــوليفي ،التكــــاملي ،التعلــــيم
المخلـوط او التعلـيم المـدمج (ابـوالريش(13: 2013 ،
وأن سـبب تعـدد المسـميات لهـذا النـوع مـن التعلـيم يرجــع الــى
اخـــتالف وجهـــات النرـــر حـــول طبيعـــة التعلــيم المتمازجونوعـــه ،وعلـــى
العمـــوم فهنـــام شـــبه اتفـــاق علـــى أن التعلــيم المتمازجهـــو خلـــط أو مـــزج
بــــين التعلــــيم اإللكترونــــي والتعلــــيم التقليــــدي ،ويكــــون هــــذا الخلــــط عــــن
طريــــق اســـتخدام أدوات التعلــــيم التقليــــدي وطرائقـــه مـــع أدوات التعلـــيم
االلكترونــي اســتخداما صـــحيحا وفقــا لمتطلبــات الموقـــف التعليمــي  ( .عبـــد
المعاطي والمخيني)2 : 2009 ،
لــذا يــرى عــدد مــن التربــويين والخبــراء أن التعلــيم المتمــازج قــد
يلقــى مقاومــة تعيــق نجاحــه اذا أخــل بســير العمليــة التعليميــة فــالمعلم والمــتعلم
يمثالن المكمالت االساسية اضافة الى المناهج التعليمية ولكي يتم ذلـك ال بـد
أن يكون المعلم قادر علـى اسـتخدام تقنيـات التعلـيم الحديثـة وكـذلك الطالـب
الذي يجب أن يكون على دراية في اسـتخدام الحاسـوب واالنترنـت والبريـد
االلكتروني التي تساعد على نقل هذا التعليم الى غرف الصفوف (شـديفات ،
)2007
مــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن العمليــة التعليميــة فــي الجامعــات
خرجــت عــن اإلطــار التقليــدي ونحــت المنحــى التقنــي وكان ـت الجامعــة مــن
المؤسسات السباقة الستخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم.
اذ أن ازدحـام القاعـات الدراسـية بالطلبـة وتـدهور البنـى التحتيـة واعتمـاد
معرم المدرسين على طرائق التدريس االعتياديـة التـي تركـز علـى الحفـ
والتلقين وااللقاء من جانب المدرس واالستقبال والتلقي والحف من الطالب
التحصـيل لـدى الطلبـة ،فمعرـم الطرائـق
كـل ذلـك ادى الـى انخفـا
التدريسية المتبعة في تدريس المادة تتميز بضعف التخطيط المسبق من قبل
المدرس مما ادى ذلـك الـى جعـل التـدريس يسـير بصـورة نمطيـة وبقوالـب
متشـابه فـي معرـم المحاضـرات ,كمـا أن ضـعف تحصـيل الطلبـة يعـود الـى
المعلـم الـذي يلقــي المعلومـة بطريقــة المحاضـرة فيصـبح الطالــب متلقـي فــال
يبحث عن المعلومة وانمـا يأخـذ المعلومـة جـاهزة مـن المعلـم (دوره سـلبي)
كمــا أن أغلــب اعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــات يدرســون بطريقــة
المحاضرة  ,وهذا ما دعا الباحـث الـى توظيـف التقنيـات الحديثـة فـي التعلـيم
كطريقـــة التعلـــيم المتمـــازج لرفـــع مســـتوى الطلبـــة والبعـــادهم عـــن روتـــين

82

أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل

وتشير الدراسات  ،واألدبيـات الـى عوامـل نجـاح هـذا النـوع مـن
التعلم بأنه يعمل على تحسين مخرجات التعلم ومناسبته مع طبيعـة الطـالب ،
والعمل على رفع كفاية المعلم المهنيـة وتـوفير الوقـت والجهـد لـدى المعلمـين
وتبنــي اســتراتيجيات مســاعدة مرتكــزه علــى خبــرات الــتعلم المتعــددة بأفضــل
الطرق واألساليب في عمليات التدريس  ،وتحقق األهـداف المهنيـة (الغريـب
. )2009 ،
ومةةن مميةةاات التعلةةيم انلكترونةةي أنــه يراعــي المالءمــة ()Convenience
وكـــــــــذلك المرونـــــــــة ( )Flexibilityو الفاعليـــــــــة (، )Effectiveness
والتفاعلية ( ،)Interactivityوالتكافؤ ( ()Equityأحمد.)91: 2005 ،
عيوب التعليم اإللكتروني:وتجـدر اإلشـارة إلـى أن هنـام العديـد مـن العيـوب
للتعليم اإللكتروني والتـي يعـد اللجـوء إلـى التعلـيم المتمـازج محاولـة للتغلـب
على الكثير منها ،ومن هذه العيوب :الشعور بالعزلة وغياب المشـاعر ,وقلـة
اإلحساس بالمجتمع والتفاعل مع األقـران وجهـا ً لوجـه ،والمشـكالت المتعلقـة
بالوقـــت مـــع الحمـــل المعلومـــاتي الزائـــد ،و المشـــكالت المتعلقـــة بـــالتقويم ،و
مشكلة التسرب ،و الكلفة ،وال استخدام الخـاط للتكنولوجيـا( Misuse of
، ) Technologyوالمشكالت الفنية( أحمد.)90 : 2005 ،

تتحدد الدراسة فيما يلي:
• الحـــد الموضـــوعي :اقتصـــرت الدراســـة علـــى اثـــر توظيـــف التعلــــيم
المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربيـة فـي
جامعة الخليل.
• الحد المكاني  :جامعة الخليل .
• الحـــــد الزمـــــاني  :تـــــم إجـــــراء الدراســـــة الفصـــــل األول فـــــي العـــــام
. 2018/2017
• الحدود البشرية  :طلبة مناهج البحث العلمي.
 )3مصطلحات الدراسة:
التعليم المتمازج:
ويعرفـــه أبـــو الـــريش بأنـــه طريقـــة تعليميـــة  ,تعتمـــد فـــي تقـــديم
المحتــوى التعليمـــي علــى أفضـــل مزايــا التعلـــيم اإللكترونــي ومزايـــا التعلـــيم
الصفي االعتيادي داخل حجـرة الصـف وخارجهـا  ،وذلـك بـالجمع بـين أكثـر
مــن أســلوب وأداة للــتعلم  ,ســواء كانــت إلكترونيــة أم تقليديــة  (.أبــو الــريش ,
)2013:10
ويعرفه مطير بأنه ترام متكامل يقـوم علـى دمـج التعلـيم التقليـدي
للتعلـيم الوجــاهي مــع التعلــيم اإللكترونــي عــن بعــد إلكســاب المــتعلم الخبــرات
التعليمية والتي تكون أكثر فاعلية في بقـاء أثـر الـتعلم لفتـرة أطـول( مطييـر ,
)14 :2015
(الغامــدي  ) 2007 ،بأنــه زمــزج أو خلــط أدوار المعلــم التقليديــة
في الفصول الدراسية التقليدية مع الفصـول االفتراضـية والـتعلم اإللكترونـي,
أي أنـه تعلــم يجمــع بــين الــتعلم التقليــدي والــتعلم االلكترونــي .وأفضــل مفتــاح
للتوليفة هو الذي يجمع يـن عـدة طـرق مختلفـة للحصـول علـى أعلـى إنتاجيـة
بأقل تكلفة .
ويعرفـــه الباحـــث اجرائيـــا  :بأنـــه برنـــامج يعتمـــد علـــى تـــدريس
مســـاقات دراســـية ب اســـتخدام وســـائل تجمـــع بـــين التقنيـــات االلكترونيـــة و
أســلوب المحاضــرات التقليديــة ،بهــدف تــوفير بيئــة تعليميــة مناســبة للطلبــة و
معالجة المشاكل التي قد تواجههم في حضور المحاضرات.
والتحصــــيل عرفــــه الســــلخي :زهــــو مــــدى اكتســـــاب الطالـــــب
للحقـــائق والمفـــاهيم والمبـــادظ والنرريـــات التعليميـــة فـــي مرحلـــة دراســـية
معينـــة او فــي صــف دراســي معــين او مســاق معــين ومــدى تمكنــه مــن ذلــكز
(السلخي(26 :2013 ،
ويعرفـه الباحـث اجرائيــا  :كـل مـا اكتســبه الطالـب مـن معلومــات
ومهارات من مقرر منـاهج البحـث العلمـي ويقـاس مـن خـالل االختبـار الـذي
قام بإعداده الباحث ويقوم بتطبيقه على طالبه فبل وبعد اجراء التجربه.
اإلطار النظري
إن اللغــة الســائدة فــي هــذا العصــر هــي لغــة التقــدم العلمــي الــذي
يشــكل المحــور األساســي لكــل جوانــب الحيــاة المختلفــة  ,وتعتبــر التكنولوجيــا
احدى مجاالت التطور العلمي  ,والتي لم تقتصر على مجال واحد بـل غـزت
كافة مجاالت الحياة بما فيها الجامعات  ,وهذا التقدم العلمي سـاهمة فـي حـل
الكثير من المشكالت ( .برهوم )3 :2012 ,
ليس التعليم االلكتروني هو النمط الوحيد من هذا النوع مـن التعلـيم فهنـام
نمـاذج متعلقــة باســتخدام التعلــيم االلكترونــي فــي عمليــة التعلــيم والــتعلم منهــا
التعليم المتمازج وفيـه يوظـف التعلـيم االلكترونـي مـدمجا مـع التعلـيم الصـفي
بحيث يتشاركا فيه معا في انجاز عملية التعلم وفي تلك الصيغة يكون التعلـيم
والــتعلم موجهــا مــن قبــل المعلــم أي أن المعلــم هــو الموجــه والمرشــد لعمليــة
الــتعلم لــدى الطــالب وعلــى هــذا األســاس فــان هــذا النمــوذج يجمــع بــين مزايــا
التعليم االلكتروني ومزايا التعليم الصفي ( .حسن . )2009 ،
وقـد أختلـف المتخصصـون فـي هـذا المجـال فـي توضـيح مفهـوم) التعلـيم
المتمازج (فهنام من يرى أنـه مـدخل تعليمـي يمـزج بـين الـتعلم اإللكترونـي
بأنواعه المختلفة) التعلم المعتمد على الكمبيوتر والتعلم المعتمد على الشـبكة
العنكبوتيـة( ،والتعلـيم التقليـدي وجهـا ً لوجـه داخـل غرفـة الصـف ،وذلـك
للحصول على أفضل المخرجات التعليمية .في حين يرى آخرون أنه مدخل
تعليمي يمزج بين التعليم التقليدي وجها ً لوجه داخل غرفـة الصـف ،والتعلـيم
عبر الشبكة العنكبوتية بحيـث يتكـامالن معـا ً لتحقيـق األهـداف المنشـودة مـن
عملية التعلم )،علي)43: 2012 ،
فالتعليم المتمازج يعتبر مكمال ألساليب التعلـيم التربويـة التقليديـة
ورافدا كبيرا للتعليم التقليدي الجامعي فهـو وسـيلة لتوصـيل المعرفـة وتحقيـق
االغــرا المعروفــة مــن التعلــيم والتربيــة وتســاعد المــتعلم علــى مواجهــة
متطلبات الحياة والتي تعتمد في معرمها على تقنية المعلومـات ولـذلك يعتبـر
التعليم المتمازج مكمال للتدريس المعتاد ( .الشطرات . )2009 ،

ويشير سالم ( )3 : 2007إلـى انـه توجـد ثـالث صـيغ السـتخدام
التكنولوجيــا فــى عمليتــي التعلــيم والــتعلم فــي مؤسســة تعليميــة مــا ،والتــي قــد
توظــف مجتمعــة أو منفــردة منهــا النمــوذج الجزئــي أو المســاعد ،و النمــوذج
الكامل للتعلم اإللكتروني ،و النموذج المختلط أو المخلوط ( المدمج) .
وأشار ) (Carman, 2002إلى أنه توجد خمس مكونات رئيسـة
للتعليم المزيج وهي:
• األحـداث الحيّـة (  ) Live Eventsحيـث يقـدم المعلـم أحـداثا متزامنـة
يشارم فيها كل المتعلمين في نفس الوقت وصوال إلى ما يمكن أن يسـمى
الفصــل االفتراضــي(  . )virtual classroomويمكــن ذلــك مــن خــالل
نموذج  ARCSالذي قدمـه ( )Kellerوالـذي يتكـون مـن أربـع خطـوات
متمثلـــــــة فـــــــي :جـــــــذب انتبـــــــاه الطـــــــالب ) ، )Attentionوالصـــــــلة
( )Relevanceوذلــك حفاظــا علــى تركيــز المــتعلم بإدراكــه الصــلة بــين
التــدريب واحتياجاتــه المختلفــة ،والثقــة ) )Confidenceحيــث يجــب أن
يثق المتعلم بما لديه مـن مهـارات وإمكانـات ليبقـى متحفـزا لعمليـة الـتعلم،
الرضــا ( )Satisfactionوالــذي يتمثــل فــي ضــرورة أن يرضــى المــتعلم
عن نتائج خبرات التعلم التي مر بها.
• ال ـتَعَلّم ذو الخطــو الــذاتي ) ) Self-Paced Learningوذلــك بتقــديم
خبرات تعليمية يستطيع المتعلم إنجازها بمفرده وبما يتناسب مـع سـرعته
في التعلم وفيما يناسبه من وقت.
• التعــاون ( )Collaborationوذلــك مــن خــالل تــوفير بيئــات تعليميــة
يســـتطيع المـــتعلم فيهـــا أن يتواصـــل مـــع الخـــرين عـــن طريـــق البريـــد
اإللكتروني أو الدردشة على اإلنترنت .ويوجد هنام نوعـان مـن التعـاون
األول ما يسمى ( )Peer-to-Peerويسمح في هذا النـوع بمناقشـة العديـد
القضــايا بــين المتعلمــين بعضــهم الــبعض ،والثــاني مــا يســمى Peer-to-
) )Mentorويتم فيه النقاش بين المتعلم والمعلم.
• التقيـيم () Assessmentوذلــك حيـث يــتم تقيــيم معـارف الطالــب ســواء
تلك التي لديه قبل المرور بخبرات التعلم عن طريق التقييم القبلي أو تلـك
التي اكتسبها نتيجة المرور بالخبرات التعليمية عن طريق التقييم.
• المــواد الداعمــة وهــي تلــك المــواد التــي تــدعم عمليــة الــتعلم فــي التعلــيم
المتمازج(مصطفى.) 7 :2008 ،
الدراسات السابقة:
هــدفت دراســة مطيــر( )2015الــى التعــرف علــى فاعليــة اســتخدام التعلــيم
المدمج في تنمية التفكير االسـتداللي بمبحـث التربيـة االسـالمية لـدى طـالب
الصف الحادي عشربغزة  ,وتم اختيار العينة بالطريقة بشكل عشوائية وقام
البحـث بتطبـق أداة تحليـل المحتـوى واعـداد اختبـار لقيـاس مهـارات التفكيــر
اإلســتداللي  ،واتبــع الباحــث المــنهج التجريبــي للوصــول الــى النتــائج والتــي
أدت الـى وجـود فـروق دالــة إحصـائياعند مسـتوى الداللــة ( )α≤ 0.05فــي
تنميــة التفكيــر االســتداللي بمبحــث التربي ـة االســالمية لــدى طــالب الصــف
الحادي عشربغزة في االختبار البعـدي بـين متوسـط المجمـوعتين الضـابطة
والنجريبية في االختبارالبعدي ولصالح المجموعة التجريبية .

83

أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل

تفســير اســتخدام المعلمــين لبيئــات الــتعلم اإللكترونــي فــي التعلــيم الجــامعي.
وتكونــت عينــة الدراســة مــن  178مدرســا ً فــي أقســام مختلفــة فــي جامعــة(
 )Wageningenفــي هولنــدا وقــام البــاحثون بإعــداد اســتبيان  ,وأوضــحت
نتائج الدراسة أن اتجاهات وآراء أعضاء هيئة التدريس تلعب الـدور الحاسـم
فــي اســتخدام بيئــات الــتعلم اإللكترونــي بالجامعــات حيــث تمثــل  %43مــن
التباين في متغير استخدام بيئات التعلم اإللكتروني .وأكدت النتـائج علـى أن
آراء أعضـــاء هيئـــة التـــدريس حـــول األنشـــطة المطبقـــة مـــن خـــالل شـــبكة
المعلومـات والتعلـيم بمســاعدة الحاسـب اللــي .كمـا أوضــحت الدراسـة أهميــة
إدرام أعضاء هيئة التدريس لقيمة فائدة بيئات الـتعلم اإللكترونـي فـي تحقيـق
أهداف العملية التعليمية.
وهدفت دراسة (يـوين ومـا) ( )2008( )Ma & Yuenإلـى التعـرف علـى
مــــدى تقبــــل المعلمــــين لتكنولوجيــــا التعلــــيم اإللكترونــــي ( e-learning
 )technologyخاصــة وأن نجــاح هــذا النــوع مــن التعلــيم يتوقــف علــى تقبــل
المتعلمين واتجاهاتهم نحو هذه التكنولوجيا .وتكونت عينة الدراسة مـن 152
معلما ً والذين يتم تدريبهم في أحد برامج التدريب أثنـاء الخدمـة للمعلمـين فـي
هــونج كــونج .وقــام الباحثــان بتصــميم اســتبيان للتعــرف علــى تقبــل المعلمــين
واتجاهاتهم نحـو التعلـيم اإللكترونـي .كمـا أعـد الباحثـان نموذجـا ً لفهـم طبيعـة
عملية تقبل المعلمين للتعليم اإللكتروني وهو نموذج ( The Technology
) Acceptance Modelويتكـون هـذا النمـوذج مـن خمـس مفـاهيم :النيـة ل
اســــتخدام التكنولوجيــــا ،الفائــــدة المدركــــة (،)perceived usefulness
السهولة المدركة في ال استخدام  ،المعايير الموضوعية ،وفاعليـة الـذات فـي
استخدام الكمبيوتر ،وأوضحت نتائج الدراسة إلـى أن المعـايير الموضـوعية
وفاعليــة الــذات فــي اســتخدام الحاســب اللــي تعتبــر مــن أهــم المكونــات أو
المكونـــات الرئيســـية فـــي النمـــوذج .وأشـــارت نتـــائج الدراســـة أيضـــا ً إلـــى أن
المعــايير الموضــوعية وفاعليــة الــذات وســهولة ال اســتخدام المدركــة تفســر
 %68من التباين في استخدام تكنولوجيا التعليم اإللكتروني.
التعليق على الدراسات السابقة :
مـن خـالل النرـرة الثاقبـة الـى الدراسـات السـابقة تبـين أن هنـام وجـوه اتفــاق
واخـــتالف بينهـــا وبـــين الدراســـة الحاليـــة حيـــث اتفقـــت كـــل مـــن ودراســـة
مطيـــــر( )2015ودراســـــة شـــــهوان (  )2014ودراســـــة برهـــــوم ( )2013
ودراســة الغامــدي( )2010ودراســة  )2010( T.Sriwongkolفــي المــنهج
المستخدم حيث استخدمت هـذه الدراسـات المـنهج التجريبـي  ,كمـا اتفقـت مـع
هذه الدراسة في كيفية اختيار العينة (الطريقة العشوائية )  ,كمـا اتفقـت معهـا
فـــي المتغيـــر المســـتقل(التعليم المتمـــازج أو المـــدمج ) ,إال أنهـــا اختلفـــت مـــع
الدراسة الحالية في المتغـر التـابع وفـي العينـة المختـارة  ,وفـي طبيعـة المـادة
التي طبقت عليها التجربة ,وفـي البيئـة المطبـق فيهـا التجربـة  ,كمـا اتفقـت -
دراسة مغير( )2015والفهيـد ( )2015وغـراب وآخـرون ( )2013وعـدس
وابـو شـميس( ، )2011ودراسـة ( ماهـديزاده وزمالئـه ) Mahdizadeh
) )2008()et. alودراســة (يــوين ومــا) ( - )2008( )Ma & Yuenفــي
المتغيــر المســتقل واختلفــت هــذه الدراســات فــي المــنهج المتبــع  ,وفــي طبيعــة
المادة التي تم اجراء التطبيق عليها  ,وفي العينة ,وفي البيئة التعليمية .
ولقـــد اســـتفادت الدراســـة الحاليـــة مـــن الدراســـات الســـابقة فـــي كتابـــة األدب
التربوي  ,وكيفية اعـداد اإلختبـار التحصـيلي  ,ومـن المـنهج المتبـع بمقارنتـه
مع نتائج الدراسة الحالية .
واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة -كما وردت في التعليق-
في أنها تقوم بدراسة أثر استخدام التعليم المتمازج على تحصيل طلبة
مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل وهذه الدراسة األولى
 -حدود علم الباحث  -التي أجريت في الجامعات الفلسطينية.

وأوضـــحت دراســـة الفهيـــد ( )2015واقـــع اســـتخدام التعلـــيم المـــدمج فـــي
تــدريس العلــوم الطبيعيــة فــي المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نرــر مشــرفي
ومعلمــي العلــوم بمنطقــة القصــيم حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن ()200
مشرف ومعلم  ,واستخدم الباحث االستبانة كأداة للبحث العلمـي  ,وأظهـرت
نتائج الدراسة ارتفاع موافقة أفراد العينة في محور أهمية استخدام التعلـيم
المدمج في تدريس العلوم الطبيعية بالمرحلـة الثانويـة  ,بينمـا جـاءت موافقـة
العينــة بصــورة متوســطة فــي محــور اســتخدام ه  ,كمــا أظهــرت النتــائج أن
درجـة تـوافر التجهيـزات الماديـة المســاعدة علـى تطبيـق التعلـيم المـدمج فــي
تدريس العلوم الطبيعية في المرحلـة الثانويـة جـاءت بصـورة متوسـطة لـدى
المعلمين ومنخفضة لدى المشرفين .
كمــا بينــت دراس ـة الشــهوان ( )2014أثــر التعلــيم المــدمج فــي التحصــيل
المباشـــر والتفكيـــر التـــأملي لطالبـــات الصـــف األول ثـــانوي فـــي مـــادة نرـــم
المعلومات اإلداريـة ولقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي  ,وأمـا االداة
المســتخدمة فتمثلــت فــي اختبــار التفكيــر التــأملي وتــم اخنيــار عينــة مقصــودة
والبالغ عددها ( )52طالبـة  ,وتوصـلت الدراسـة الـى وجـود فـرق ذي داللـة
احصـــائية فـــي التحصـــيل البعـــدي لمـــادة نرـــم المعلومـــات اإلداريـــة يعـــزى
لطريقة التدريس ( التعليم المدمج) وكان لصالح المجموعة التجريبية  .كمـا
توصـــلت الـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات أداء
مجموعتي الدراسة على مقياس التفكير التـأملي البعـدي تبعـا إلسـتراتيجية (
التعليم المتمازج والمعتاد) وكان لصـالح المجموعـة التـي درسـت مـادة نرـم
المعلومات االدارية بإستراتيجية التعليم المتمازج.
وكذلك وضحت دراسة برهوم ( )2013اثر اسـتخدام التعلـيم المـدمج فـي
تنميــة مهــارات  ،ومفــاهيم تكنولوجيــاالتعليم المتضــمن فــي محتــوى مقــرر
تكنولوجيا التعليم لطالب كلية التربية في الجامعة االسالمية وقـد اسـتخدمت
الباحثة المنهج التجريبي كمـا اسـتخدمت اداة المالحرـة واالختبـار  ,وبلغـت
عينة الدراسة ( )32طالبة تـم اختيـارهم بالطرقـة العشـوائية ،وتوصـلت الـى
مجموعة من النتائج ابرزها وجود فروق ذات داللـة احصـائية بـين متوسـط
درجــــات طالبــــات المجموعــــة التجريبيــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة
الضــابطة فــي كــل مــن (االختبــار التحصــيلي  ،وبطاقــة مالحرــة مهــارات
اســتخدام جهــاز عـــر الوســائط المتعــددة  ،وبطاقـــة مالحرــة اســـتخدام
الســــبورة الذكيــــة  ،وبطاقــــة مالحرــــة اســــتخدام البوربونيــــت ) لصــــالح
المجموعة التجريبية.
كما بينت دراسة غراب وآخرون ( ) 2013تقويم برنامج التعليم المـدمج فـي
الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة مــن وجهــة نرــر المدرســين والطلبــة .حيــث
تكونت عينة الدراسة مـن ( )90طالبـا وطالبـة ممـن يدرسـون ضـمن برنـامج
التعليم المدمج و( ) 10مدرسين ممن يدرسون ضـمن برنـامج التعلـيم المـدمج
فــي الكليــة الجامعيــة  ،وقــد تــم اختيــار عينــة الطلبــة بطريقــة عشــوائية أمــا
المدرسين فكانت العينة قصديه لصغر حجمها  ,وظهرت الدراسة نتائج منها
 :فقد اظهـرت النتـائج علـى وجـود فـروق ذات دالئـل إحصـائية عنـد مسـتوى
 0.05فـي تقـديرات الطـالب والمدرسـين فيمـا يتعلـق بـالمحور األول وكانـت
الفــروق دالــة لصــالح الطلبــة  ،وأمــا المحــور الثــاني فــال توجــد فــروق بــين
وجهتـــي نرـــر الطلبـــة والمدرســـين حيـــث أنهـــم أجمعـــوا علـــى عـــدم كفايـــة
التجهيزات الالزمة ،كذلك المحور الثالث بينت النتائج أن هنام فرق معنـوي
عند مسـتوى الداللـة  0.05بـين أراء الطـالب وأراء المعلمـون ،وكانـت أراء
الطالب أكثر ايجابية مقارنة بالمعلمين.
وأما دراسة عدس  ،وابو شميس ( )2011هدفت الى التعرف على توجهـات
طلبة جامعة النجاح نحو التعليم المدمج في وعـاء المسـاقات  ،وتكونـت عينـة
الدراســة مــن ( )92طالبــا وطالبــة مســجلين لمســاق ( )OCCوهــو متطلــب
جــامعي  ،ولقــد قــام الباحثــان باعــداد االســتبانة  ،كمــا اعتمــد الباحثــان علــى
المقابالت مع الطلبة من اجل عمل تغذية راجعة  ،واسفرت الدراسـة الـى أن
توجهات الطلبة نحو التعليم المدمج بعامة كانت ايجابية  ،وهذا يعكس اهتمـام
الطلبة ومهارتهم في مجال االنترنت والتكنولوجيا
وهدفت دراسة  )2010( T.Sriwongkolالى بناء نمـوذج للـتعلم االمزجـي
بناء على نررية( )AAAالمبنية على فلسفة اقتصاد المعرفة ،وتكونت عينـة
الدراسة من( )21طالبـا مـن طـالب الدراسـات العليـا فـي جامعـة التكنولوجيـا
شـــمال بـــانكوم وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجريبـــي القبلـــي والبعـــدي ،
واسفرت نتائج الدراسـة عـن زيـادة قـدرة الطـالب علـى تنرـيم افكـارهم علـى
شكل خرائط مفاهيمية .
كمـــــــا هــــــــدفت دراســـــــة( ماهــــــــديزاده وزمالئــــــــه ) et.al (.
)2008()Mahdizadehإلى التعرف على العوامل التـي يمكـن فـي ضـوئها

الطريقة واالجراءات:
منهجية الدراسة :
يتناول هذا الجزء مـن الدراسـة الطريقـة واإلجـراءات التـي
اتبعهــا الباحــث فــي دراســته ،ويشــمل مــنهج البحــث ووصــف مجتمــع
الدراسة وعينتها ،ووصف أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها.
أونً :مةةنهج الدراسةةة :اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج شــبه
التجريبي باستخدام تصميم المجموعة الواحـدة مـع قيـاس قبلـي وبعـدي
 ،وهو المنهج المناسب واألفضل لمثل هذه الدراسات  ,ثم استخدم عـدد
من المعامالت اإلحصائية  ,للتحقق من فـرو الدراسـة ,منهـا اختبـار
مــان وتنــي (  )Mann- Whitney Testومربــع معامــل إيتــا ()2
لقيــاس حجـــم التـــأثير ,ومعامـــل ارتبــاط (بيرســـون وســـبيرمان ) نرـــرأ
لمالئمة ذلك للدراسة .
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ثانياً :المجتمع األصلي للدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من طلبـة منـاهج البحـث العلمـي فـي
كلية التربية فـي جامعـة الخليـل  ,فـي الفصـل الدراسـي األول مـن العـام
الدراسي  2018/2017والبالغ عددهم (  )119طالب وطالبة .
ثالثاً :عينة الدراسة :تتكون عينة الدراسة من (  ) 40طالبا وطالبة
من مجتمع الدراسة األصلي من مادة مناهج البحث العلمي وقد
اختيرت بشكل عشوائي مقسمة الى ( )20طالبا و( )20طالبة .
العينة انستطالعية :تم تطبيق اختبارمناهج البحث العلمي على
عينة استطالعية قوامها ( )40طالبا ً وطالبة  ،وهذه العينة تتفق
مع عينة الدراسة في عمرها الزمني ,وقد طبق الباحث االختبار
على هذه العينة بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية.
رابعاً :أداة الدراسة:
 .1اختبــار التحصــيل الدراســي فــي لمــادة منــاهج البحــث العلمــي :مــن
إعداد الباحث
بعــــد االطــــالع علــــى الدراســــات التــــي تناولــــت موضــــوع
التحصــيل الدراســي فــي منــاهج البحــث العلمــي وعــدد مــن االختبــارات
ذات العالقـة ت َـ نم بنــاء اختبــار التحصـيل الدراســي لمســاق منــاهج البحــث
وتكــون االختبــار مــن أســئلة رئيســة مــن أنــواع متعــدده مــن
العلمــي,
ّ
األسئلة  ،موضوعية ،أو مقالية قصيرة  ،أو مقننة ،وهي موزعـة علـى
الموضــوعات الرئيســة لمســاق منــاهج البحــث العلمــي وتشــتمل األســئلة
الرئيســـة علـــى ( )50ســـؤاال وتـــتم اســـتجابة المفحـــوص علـــى فقـــرات
االختبــار حســب نــوع كــل ســؤال ،وتتــراوح الدرجــة الكليــة للمفحــوص
على االختبار بين ( 50 – 0درجة).
تحليل فقرات انختبار:
لتحليل فقرات االختبار تم حساب معاملي الصعوبة والتمييـز لكـل فقـرة
من فقرات االختبار:
 -1معامةل الصةعوبة:يقصـد بمعامـل الصـعوبة زالنسـبة المئويـة للــذين
أجابوا عن كل سؤال من أسئلة االختبـار إجابـة غيـر صـحيحة  ،ولـذلك
فقد جرى تقسيم درجـات الطلبـة علـى مجمـوعتين ،وفـرز الـذين أجـابوا
عـن الســؤال إجابـة غيــر صــحيحة  ،والـذين أجــابوا عـن الســؤال إجابــة
صـــحيحة ،ثـــم إيجـــاد معامـــل الصـــعوبة  ،ويفضـــل أن تتـــدرج فقـــرات
االختبار في صـعوبتها ،بحيـث تبـدأ بـالفقرات السـهلة وتنتهـي بـالفقرات
الصعبة ،وبالتالي تتـراوح قيمـة صـعوبتها بـين ( ،)90% – 10بحيـث
يكون معامل صعوبة االختبار عامة في حـدود  )%50عليـان وغنـيم،
)80:2013
 -2معامةةل التمييةةا:تــم حســاب معامــل التمييــز لكــل فقــرة مــن فقــرات
االختبار.انرر الجدول()1
والجدول( )1يبين معامالت الصعوبة والتمييا لكل فقرة من
فقرات انختبار
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.36
.55
معامل الصعو بة الكلي= .57

.36
50
معامل التمييا الكلي = .518

يتضح من الجدول ( )1أن درجات صعوبة معرم فقرات
االختبار تراوحت بين ( ،).68 -.36وأن درجة تمييز فقرات االختبار
تراوحت بين ( ) .68 –.27مما يشير إلى أن معرم فقرات االختبار تقع
ضمن المستوى المقبول لمعامالت الصعوبة والتمييز ،وجميعها
معامالت صعوبة وتمييز مقبولة علمياً.
صدق اختبارمناهج البحث العلمي وثباته :
صدق انختبار:
صةةدق المحكمةةين  :عــر الباحــث االختبــار علــى عــدد مــن
األساتذة المتخصصـين فـي الجامعـات الفلسـطينية( جامعـة الخليـل ,جامعـة
القدس المفتوحة ,جامعـة االسـتقالل ,جامعـة النجـاح) ،وذلـك بهـدف التأكـد
من مدى قيـاس كـل سـؤال للمسـتوى الـذي وضـع لـه ,ومـدى صـحة المـادة
اللغويــة ,وفــي ضــوء الملحوظــات التــي أبــداها المحكمــون ،جــرى تعــديل
بعض الفقرات من زيادة أو حذف أو اضافة  ,أو تعديل.
صةةدق انتسةةاق الةةداخلي  :تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي بتطبيــق
االختبار على عينـة اسـتطالعية مكونـة مـن (  )40طالبـا وطالبـة مـن خـارج
أفراد العينة وتم حسـاب معامـل ارتبـاط (بيرسـون ) بـين عالمـات كـل سـؤال
مــن أســئلة االختبــار والعالمــة الكليــة لاختبــار الــذي تنتمــي إليــه مــن خــالل
استخدام البرنامج االحصائي ( .)spss
انظر الجدول()2
معامالت انرتباط بين كل فقرة من فقرات انختبار مع الدرجة الكلية

رقم
الفقرة

معامل
الصعوبة
%

معامل
التمييا

رقم
الفقرة

معامل
الصعوبة
%

معامل
التمييا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

.59
.55
.68
.64
.68
.68
.50
.45
.50
.68
.68
.73
.64
.55
.45
.50
.59
.55
.45
.68
.68
.50
.68
.50

.45
.36
.64
.55
.64
.64
.45
.36
.45
.64
.64
.55
.55
.55
.36
.45
.45
.55
.36
.64
.64
.45
.45
.45

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

.68
.50
.55
.68
.68
.55
.50
.45
.50
.68
.68
.36
.55
.68
.68
.59
.59
.55
.55
.41
.55
.45
.55
.50

.55
.45
.64
.64
.36
.64
.36
.64
.64
.64
.36
.55
.64
.55
.64
.2
.45
.36
.55
.64
.36
.36
.64
.27

85

.64

أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل

رقم
الفقر
ة

معامل
اإلرتبا
ط

مستو
ى
الدنلة

رقم
الفقر
ة

معامل
اإلرتبا
ط

مستو
ى
الدنلة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

.908
.877
.656
.543
.689
.768
.725
.657
.973
.674
.872
.951
.648
.888
.789
.863
.931
.741
621
.578
.753
.829
.762
.356
.865

.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

.347
.642
.798
.551
.435
.321
.870
.632
.526
.768
.889
.602
.739
.754
.403
.359
.919
.507
.734
.826
.763
.379
.951
.611
.844

.05
.01
.01
.01
.01
.05
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.05
.01
.01
.01
.01
.01
.05
.01
.01
.01

*قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة
.304 =.05
* قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة
.393=.01
يتضــح مــن الجــدول الســابق أن جمــع األســئلة تــرتبط مــع الدرجــة الكليــة
للمســتوى ارتباطــا داال داللــة احصــائية عنــد مســتويي الداللــة ().01 , .05
وهذا يدل على اتساق االختبار
ضةةبم متريةةر التحصةةيل القبلةةي  :قبــل بــدء التجربــة قــام الباحــث بتســجيل
عالمـات الطلبــة لضـبط متغيــرات التحصـيل فــي االختبـار القبلــي حيـث تــم
اسـتخدام اختبـار مـان وتنـي (  )Mann- Whitney Testللتعـرف الـى
الفـــروق بـــين الـــذكور واالنـــاث ذات المجموعـــة الواحـــدة قبـــل البـــدء فـــي
التجربة  .انرر الجدول ()3
المتوسطات واننحرافات المعيارية وقيمة ( )Zومستوى الدنلة
للتعرف الى الفروق بين الذكور وانناث ذات المجموعة الواحدة والتي
تعاى الى مترير التحصيل في انختبار القبلي .

النتائج :

فيما يلي عرضا ً وتحليالً للنتائج التي توصلت إليها هـذه الدراسـة مـن
خــالل التطبيــق القبلــي البعــدي ألدوات الدراســة علــى أفــراد العينــة،
وفي ضوء ما أسفرت عنه المعالجة اإلحصائية ب استخدام برنامج
) ،(spssثم تقديم التوصيات والمقترحات بنا ًء على مـا تـم التوصـل
إليه من نتائج .وفيما يلي نتائج الدراسة تبعا ً لتسلسل التساؤالت:
 -1نتةةائج الفةةرو األول الةةذي يةةنص علةةى :التوجــد فــروق
دالـــة إحصـــائيا ً عنـــد ( )α≤ 0.05بـــين متوســـط درجـــات طـــالب
المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة مناهج البحث العلمي بطريقة
التعلــيم المتمــازج علــى القيــاس القبلي(الــذكور) ومتوســط درجــاتهم
على القياس البعدي.
تمت المقارنة بين متوسط
للتحقق من هذا الفر
درجات طالب المجموعة التجريبية الذكور (ن=  )20على القياس
القبلي ،ومتوسط درجات نفس المجموعة على القياس البعدي
الختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي  ،وبعد
االنتهاء من التدريس بطريقة التعليم المتمازج  ,وتم استخدام
اختبار (مان وتني ) للكشف عن داللة الفروق بين عينتين
استخدامه (االسدي
مرتبطتين ،وذلك لتحقق شروط
وفارس ،)21 :2015،والجدول
جدول ()2
العدد ومتوسم الرتب ومجموع الرتب و قيمة ( )Uوقيمة ()Z
وقيمة الدنلة ومستوى الدنلة للتعرف الى الفروق بين متوسم
درجات طالب المجموعة التجريبية ( ذكور) في القياس القبلي
ومتوسم درجات المجموعة التجريبية ( ذكور ) في القياس
البعدي على اختبار التحصيل الدراسي في مناهج البحث العلمي

يتضح من الجدول( )3ان قيمة ( )Zدالة احصائيا عند مستوى الداللة (
 ) 0.01وهذا يؤكد وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور على
االختبار القبلي واالختبار البعدي لصالح االختبار البعدي
يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  ،0.01بين متوسط درجات مجموعة الطالب
الذكور الذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي
ومتوسط درجات نفس المجموعة من الطالب على القياس البعدي
الختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي ،وكانت الفروق
لصالح القياس البعدي.
أثر في تنمية
مما يشير إلى أن التدريس بطريقة التعليم المتمازج له ٍ
التحصيل الدراسي في مساق مناهج البحث العلمي لدى طلبة كلية
التربية  ,وبذلك نرفض الفر الصفري ويقبل الفر البديل.
فالكيفية التي ت ّنِّرم بها المعلومات والمواقف والخبرات التربوية التي
تقدم للمتعلم عن طريق الوسائط المتعددة التي توفرها التقنية الحديثة
أو تكنولوجيا المعلومات والتي تختصر الوقت والجهد والمال وذلك
بإيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وتوفير بيئة تعليمية جذابة
ففيها يقبل الطلبة على التعلم بشغف والن التعليم بهذه الطريقة يحفز
على التعلم
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من :دراسة مطير( )2015ودراسة
شهوان (  )2014ودراسة برهوم ( ،)2013ودراسة الغامدي(،)2010
ودراسة  )2010( T.Sriwongkolوهذا وقد أظهرت نتائج هذه
الدراسات تفوق المجموعة التجربية على المجموعة الضابطة.
وأما بالنسبة الى حجم التأثير فقد قام الباحث بحساب مربع ايتا( )2كما
هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( )3يبين قيمة ( )Zومربع معامل إيتا( )2وحجم التأثير لدرجات
الطالب مجموعة الذكور
في القياسين القبلي والبعدي على اختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج
البحث العلمي

يتضح من الجدول( )3ان قيمة ( )Zغير دالة احصائيا عند مستوى الداللة (
 )0.05وهـذا يؤكـد عـدم وجـود فـروق دالـة احصـائيا بـين الـذكور واالنـاث
,وهذا يعني تكافؤ الذكور واالناث في المجموعـة الواحـدة والتـي تعـزى الـى
متغير التحصيل
ثبات انختبار:
طريقة التجائة النصفية  :قام الباحث بترتيب درجات العينة
االستطالعية الثانية تنازليا ً وتقسيمها إلى قسمين متساويين ،يضم القسم
األول درجات الطلبة على الفقرات الفردية ويضم القسم الثاني درجات
الطلبة على الفقرات الزوجية،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون ،إذ
بلغ ( ).947وقد صحح معامل االرتباط ب استخدام معادلة سبيرمان -
براون ،فأصبح معامل الثبات بعد التصحيح ( ).949وهذا يؤكد ثبات
االختبار.
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وهذا يدل على فاعلية استخدام التعليم المتمازج في زيادة
التحصيل الدراسي للطالب ،وتنمية بعض المهارات لديهم من خالل
استخدام طرق التدريس الحديثة  ،والتعليم المتمازج الذي يجعل من
المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية .ومثل هذه الطرق تمكن المتعلم
وتشجعه على التعلم  ,كما أن مثل هذه الطرق الحديثة تجعل من المتعلم
منتجا للمعرفة العلمية  ،ساعدت األفالم العلمية ومقاطع الفيديو
وتواصل الطالبات عبر شبكة االنترنيت تحقيق تواصل إنساني وذلك
بخلق جو اجتماعي وتربوي ونفسي مالئم للتعليم .بل جعلهن قادرات
على تفهم المعلومة مع التوضيح واألمثلة واألفالم التي تحفزهن للبحث
ماوراء المعلومات والحقائق ،مما أسهم بشكل فعال في تنمية مواهبهن
يعد التعليم أساس تقدم الشعوب واالمم لذلك تسعى الدول لتطوير
تعليمها ،اذ انه يعتمد في كثير من مراحله على التعليم التقليدي الذي
يقع العبء االكبر منه على المدرس ودور الطالب السلبي الى حد
كبير لذلك تسعى المؤسسات العلمية والتربوية الى تطوير التعليم بأيجاد
طرائق جديدة للتدريس تهدف الى ان يكون الطالب نشيطا ً وايجاٍبيا ً
والمدرس موجها ً ومرشدا ً من أجل تحقيق مخرجات التعلم ال متلقيا ً سلبيا ً
لها ،وذلك من خالل قيامة بالبحث واالستقصاء .
نتائج الفرو الثالث الذي ينص علي  :التوجد فروق دالة
-3
إحصائيا ً عند( )α≤ 0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبة
(الذكور) اللذين درسوا مادة مناهج البحث العلمي بطريقة التعليم المتمازج
ّ
درسن مادة
ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجربية اللواتي
مناهج البحث العلمي بطريقة التعليم المتمازج على االختبار البعدى.
للتحقق من هذا الفر تمت المقارنة بين متوسط درجات طالبات المجموعة
)  )20ومتوسط درجات المجموعة البعدية إناث (ن= 20البعدية ذكور (ن=
في القياس البعدي على اختبار التحصيل الدراسي في مناهج البحث العلمي
العربية ،وذلك باستخدام اختبار (مان وتني ) للكشف عن داللة الفروق بين
عينتين مرتبطتين ،وذلك لتحقق شروط استخدامه (األسدي،)21 ,2015 ,
العدد ومتوسم الرتب ومجموع الرتب و قيمة ( )Uوقيمة ( )Zوقيمة
الدنلة ومستوى الدنلة للتعرف الى الفروق بين متوسم درجات طالب
المجموعة التجريبية (ذكور) ومتوسم درجات طالبات المجموعة
التجريبية ( إناث ) في القياس البعدي على اختبار التحصيل الدراسي
في مناهج البحث العلمي

يتبين من الجدول السابق أن مربع معامل إيتا الذي يقـيس مـدى فاعليـة
التعلــيم المتمــازج علــى التحصــيل الدراســي فــي منــاهج البحــث العلمــي
لدى مجموعة الذكور كانـت ( ،).879أي أن التـدريس بطريقـة التعلـيم
المتمــازج ذو فاعليــة كبيــرة فــي تنميــة التحصــيل الدراســي فــي مســاق
مناهج البحث العلمي لدى الطالب الذكور من أفراد العينة.
 -2نتائج الفرو الثاني الذي ينص على :التوجد فروق دالة إحصائيا ً
عند ( )α≤ 0.05بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
اللواتي درسن مادة مناهج البحث العلمي بطريقة التعليم المتمازج
على القياس القبلي ومتوسط درجاتهن على القياس البعدي.
للتحقق من هذا الفر تمت المقارنة بين متوسط درجات
طالبات المجموعة القبلية إناث (ن=  )20ومتوسط درجات المجموعة
البعدية إناث (ن=  )20في القياس البعدي على اختبار التحصيل
الدراسي في مناهج البحث العلمي العربية ،وذلك باستخدام اختبار (مان
وتني ) للكشف عن داللة الفروق بين عينتين مرتبطتين ،وذلك لتحقق
شروط استخدامه (األسدي ،)21 ,2015 ,والجدول التالي جدول ()4
العدد ومتوسم الرتب ومجموع الرتب و قيمة ( )Uوقيمة ( )Zوقيمة
الدنلة ومستوى الدنلة للتعرف الى الفروق بين متوسم درجات
طالبات المجموعة التجريبية ( إناث) في القياس القبلي ومتوسم
درجات المجموعة التجريبية ( إناث ) في القياس البعدي على اختبار
التحصيل الدراسي في مناهج البحث العلمي

يتضح من الجدول السابق أن قيمة ز Zز المحسوبة دالة إحصائيا ً عند
مستوى  ،0.01في الدرجة الكلية لالختبار وهذا يدل وجود فروق ذات
داللة احصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالبات اللواتي تعلمن
بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي ومتوسط درجات نفس
المجموعة من الطالبات على القياس البعدي على اختبار التحصيل
الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي.
مما يشير إلى أن التدريس بطريقة التعليم المتمازج له فاعلية اكثر
على تنمية التحصيل الدراسي في مساق مناهج البحث العلمي ,وبذلك
نرفض الفر الصفري ويقبل الفر البديل.
وأما بالنسبة الى حجم التأثير فقد قام الباحث بحساب مربع ايتا( )2كما هو
موضح في الجدول التالي:
جدول ()5
يبين قيمة ( )Zومربع معامل إيتا( )2وحجم التأثير لدرجات طالبات
مجموعة اإلناث في القياسين القبلي والبعدي على اختبار التحصيل
الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي

يتضح من الجدول السابق أن قيمة ز Zز المحسوبة غير دالة إحصائيا ً عند
مستوى  ،0.01في الدرجة الكلية لالختبار وهذا يدل عدم وجود فروق
ذات داللة احصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالب (الذكور)
اللذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس البعدي ومتوسط
درجات مجموعة الطالبات( االناث) اللواتي تعلمن بطريقة التعليم
المتمازج على القياس البعدي الختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج
البحث العلمي.

المناقشة :

مناقشة نتائج الفرو األول الذي ينص علةى :التوجـد فـروق دالـة إحصـائيا ً
عنــد ( )α≤ 0.05بــين متوســط درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة الــذين
درســوا مــادة منــاهج البحــث العلمــي بطريقــة التعلــيم المتمــازج علــى القيــاس
القبلي(الـــذكور) ومتوســـط درجـــاتهم علـــى القيـــاس البعـــدي ،لصـــالح القيـــاس
البعدي .
وقــد يرجــع الســبب إلــى األســـلوب الــذي نرمــت ب ـه الخبــرات العلميــة
المتضــمنة مــن خــالل التعلــيم المتمــازج لموضــوعات مســاق منــاهج البحــث
العلمي ،حيث تم عر تلك الخبرات بأسلوب مشوق ومثير النتباه الطلبـة ،
وبـنفس الوقـت فـإن هـذه الخبـرات تتحـدى القـدرات العقليـة للطـالب  ,فتقـوم
بتقريـب الخبـرات التعليميـة مـن الواقـع ممـا يسـاعد علـى خلـق بيئـة تفاعليـة
جذابة للطالب  ,وكذلك احتواء التعليم المتمازج على خصائص معينة منهـا:
مزج التكنولوجيا فـي التعلـيم تعطينـا نتـائج أفضـل وفـي وقـت أقصـر وبتكلفـة
أق ّل على المدى البعيد ونوعية أحسن ،إذ أنها توفر إمكانية تحفيـز المتعلمـين
وتشجيعهم على حل المشكالت عبر استعمال التكنولوجيا في التعليم وسهولة
التـدريس بهـا ,واسـتخدام التكنولوجيـا تثيرالتشـويق للـدرس والـتعلم والرغبـة

يتبين من الجدول السابق أن مربع معامل إيتا الذي يقيس مدى فاعلية
التدريس بطريقة التعليم المتمازج على التحصيل الدراسي في مناهج
البحث العلمي لدى طالبات مجموعة اإلناث كانت ( ،)0.880أي أن
التدريس بطريقة التعليم المتمازج ذو أثر كبير في تنمية التحصيل
الدراسي في مساق مناهج البحث العلمي لدى الطالبات اإلناث من أفراد
العينة.
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التوصيات

بإطالـة الـدرس فهـذه الطريقـة التدريسـية (الـتعلم المـزيج) ينـتج عنـه التفاعـل
والمشـاركة وتنميــة القــدرات وتطـوير العمليـة التعليميــة للوصــول الـى
مخرجـات ومهـارات تقنيـة نفخـر بهـا فـي المسـتقبل  ،السـيما أن التعلـيم
المتمــازج فــي مســاق منــاهج البحــث العلمــي ق ـ ِّدم فــي غيــر القالــب التقليــدي
المألوف المتمثل في المساق.
مناقشة نتةائج الفةرو الثةاني الةذي يةنص علةى :التوجـد فـروق
دالــة إحصــائيا ً عنــد ( )α≤ 0.05بــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة
التجريبية اللواتي درسن مادة مناهج البحث العلمي بطريقة التعليم المتمازج
على القياس القبلي ومتوسـط درجـاتهن علـى القيـاس البعـدي ،لصـالح القيـاس
البعدي.
فالتحسن االيجابي في مستوى التحصيل لدى أفراد مجموعتي الدراسة
والذي ارتفع في التطبيق البعدي لـدى أفراد المجموعتين عن متوسط
التطبيق القبلي يعود الى أسباب عدة  ،منها  ،إن تدريس الطالبات
للموضوعات مناهج البحث العلمي وفق طريقة التعليم المتمازج تميز
بعنصر اإلثارة والتشويق ,وكذلك رغبة المتعلمين في اكتساب خبرات
ومهارات ومعارف تساعدهم في إشباع حاجات حقيقة لديهم ،وإرضاء
ميولهم واضافة طابع الحيوية على المادة ،مما أسهم بشكل فعال في
تنمية وابراز مواهب الطالبات ودافعيتهن نحو المادة وكما أن للتقنيات
الحديثة المستخدمة ,والجاذبة النتباه الطالبات والمستخدمة في تنفيذ
موضوعات مناهج البحث العلمي مثل مقاطع الفيديو والصور الثابتـة
والمتحركـة و استخدام االنترنت كل ذلك ساعدة في نجاح المجموعة
التجريبية.
وعر المادة التي ت ّكِّون لديهن الفهم السليم للمعلومة ،وتعويدهن
على عدم التسليم باسترهار الحقائق واستدعائها كما ترد في الكتاب
المدرسي ،بل جعلهن قادرات على تفهم المعلومة مع التوضيح
واألمثلة واألفالم التي تحفزهن للبحث ما وراء المعلومات والحقائق،
والتعمق في فهم المعلومات والحقائق المتعلمة وهذا أساس التعلم
الفاعل ؛ األمر الذي س نهل الوصول إلي األهداف الموضوعة لها  ،مما
ساعد على إقبال الطالب على التعلم بطريقة التعليم المتمازج
وأصبحت محل الدراسة ،كل ذلك كان له أثر االكبر على نتائج الدراسة
كما أن للمعلم دور ايجابي ،فلم يعد دوره تقليدياً ،فهو ليس ملقنا ً  ،وإنما
أصبح مرشدا ً وموجها للطلبة ,وغدا منرما ً للعملية التعليمية ،فجعل من
الطلبة محور العملية التعليمية التعلمية .
نتائج الفرو الثالث الذي ينص علي  :التوجد فروق دالة إحصائيا ً
عند( )α≤ 0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبة
(الذكور) اللذين درسوا مادة مناهج البحث العلمي بطريقة التعليم
المتمازج ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجربية اللواتي
ّ
درسن مادة مناهج البحث العلمي بطريقة التعليم المتمازج على االختبار
البعدى.
والنتيجة هذه تعود الى أن الطلبة( الذكور واالناث ) لديهم إلتزام
وتقبل للتعليمات التي تصدر عن عضو الهيئة التدريسة وعدم الغياب
ووعدم االستهتار بالمحاضرة  ،إلى جانب وجود دافعيتهم للتعلم ,
والشيء بالشيء يذكر فأماكن التواصل االجتماعي والفيس بوم وتويتر
واأللعاب األلكترونية لها دور كبير في اتقان الطلبة ( الذكور واإلناث)
في استخدام التقنيات االلكترونية الحديثة وفي التمرس عليها  ,األمر
الذي يزيد دافعتية الطلبة للتعليم  ,ولذلك تميز تدريس الطلبة بهذه
الطريقة) التعليم المتمازج( بعنصر اإلثارة والتشويق  ,مما أسهم
بشكل فعال في تنمية وابراز مواهبهم ,بعكس الطريقة االعتيادية التي
كانت تركز على المدرس فقط  ,وال دور للطلبة ( الذكور واإلناث )
سوى تلقي المعلومة فيكون دورهم فيها سلبياً ، ،فممارسة التعليم
المتمازج كان له األثر األكبر في ظهور التفاعل االيجابي عند الطلبة
جميعا ولذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق في االختبار البعدي في
المجموعة التجريبية بين الذكور واالناث .
فالدراسة الحالية تتفق مع هذه الدراسات ومنها دراسة من,
ودراسة مطير( ,)2015والفهيد ( ,)2015ودراسة شهوان (
 ,)2014ودراسة برهوم (  ,)2013وغراب وآخرون (,)2013
وعدس وابو شميس( ,)2011ودراسة الغامدي( ,)2010ودراسة
 ,)2010( T.Sriwongkolودراسة ( ماهديزاده وزمالئه )
) ,)2008()Mahdizadeh et. alودراسة (يوين وما) (Yuen
&  ,) 2008( )Maفي اهمية استخدام التعليم المتمازج وضرورة
تطبيقه في المدارس والجامعات .

في نهاية البحث يضع الباحث التوصيات التالية:
• إن لـــوعي المدرســـين بأهميـــة التعلـــيم المتمـــازج دور مهـــم فـــي إنجـــاح
أسلوب التدريس بالتعليم المتمازج  ،لذلك يجـب علـى إدارة الكليـة تعزيـز
هذا الوعي لدى المدرسين بدفعهم إلى استخدامها بالشكل األنسب.
• ضرورة أن تهـتم إدارة الكليـة بتجهيـز القاعـات الدراسـية بحيـث تتـوفر
فيهــا األجهــزة المالئمــة (المختبــرات) إلتمــام عمليــة التــدريس فــي التعلــيم
المدمج مثل أجهزة العر (.)LCD
• حــث المســؤولين والمشــرفين التربــوين علــى ضــرورة تفعيــل التعلــيم
المتمازج في العملية التعليمية التعلمية
• تعزيــز تجربــة التعلــيم المتمــازج لــدى مدرســي الجامعــات الفلســطينية
بشــكل خــاص والجامعــات العربيــة والعلميــة بشــكل عــام ,وبعمــل دورات
مكثفة لتدريب أعضاء الهيئة التدريسـية علـى اسـتخدام البـرامج المتاحـة
وكذلك توفير التجهيزات الالزمة لهم.
• العمـــل علـــى إنشـــاء وحـــدة متخصصـــة لمســـاعدة المدرســـين لتلبيـــة
احتياجاتهم في إعداد المواد التدريسية االلكترونية.
 .1المقترحات
• عقد دورات تدريبية للمدرسين لتدريبهم على كيفية العمل ضمن
برنامج التعليم المتمازج .
• تشكيل وحدة متخصصة في الكلية تقوم على إنتاج المواد العلمية
المستخدمة في التعليم المتمازج.
• توفير أجهزة حاسوب كافية للطلبة في المختبرات خاصة المختبرات
الحرة .
• توفير برنامج محوسب إلدارة االختبارات الكترونيا و وتعزيز مفهوم
التقييم اإللكتروني.
• وضع آلية مدروسة لمتابعة تقدم الطلبة دراسيا في التعليم المدمج.

قائمة المراجع :
• المراجع العربية
 1أبــو ال ـريش ،الهــام حــرب  ،)2013(،زفاعليــة برنــامج قــائم علــى التعلــيم
المدمج في تحصيل طالبات الصف العاشر في النحو واالتجاه في غـزةز،
رسالة ماجستير غيـر منشـورة ،كليـة التربيـة ،الجامعـة االسـالمية ،غـزة،
فلسطين.
 2احمد ،أمال محمد محمود )2011(،زاثـر اسـتخدام التعلـيم المـدمج فـي
تــدريس الكيميــاء علــى التحصــيل واالتجــاه نحــوه وبقــاء اثـــر الـــتعلم لــدى
طالب المرحلة الثانويةز ،مجلة التربية العلمية  ،العدد.35
 3أحمـــد ،إيهـــاب الســـيد ( .)2005زالتعلـــيم االلكترونـــي وإمكانيـــة تطبيقـــه
بالجامعــات المصــريةز ،رســالة دكتــوراه ،كليــة التربيــة ،جامعــة األزهــر،
ص ص.92-90
 4األســـدي ،ســـعيد جاســـم ،وفـــارس ،ســـندس عزيـــز ،)2015( ،األســـاليب

اإلحصائية في البحوث للعلـوم التربويـة والنفسـية واألجتماعيـة واإلداريـة
والعلمية ،ط ،1دار صفاء ،عمان.

 5أص ـالن ،محمــد ريــا مصــطفى :)2015( ،زفاعليــة اســتخدام التعلـــيم
المـدمج لتنميـة مفــاهيم الوراثــة ومهــارات التفكيــر التــاملي فــي العلـوم
الحياتيــة لــدى طالــب الصــف العاشــر األساســيز ،رســالة ماجســتيرغير
منشورة ,كلية التربية .الجامعة االسالمية ،غزة.
 6برهوم  ،أماني محمود ( : )2013زأثر استخدام اسلوب التعلـيم المـدمج
في تنمية مفاهيم ومهارات استخدام المستحدثات التكنولوجية المتضـمنة
فـــي مســـاق تكنولوجيـــا التعلـــيم لـــدى طالبـــاتز  ،رســـالة ماجســـتير غيـــر
منشورة  ,كلية التربية الجامعة االسالمية  ,غزة .
 7الجبـــوري  ,نـــورس كـــريم علـــوان ( , )2017زأثـــر اســـتخدام التعلـــيم
المزيج في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط ودافعيـتهن نحـو مـادة
علم االحياءز  ,مجلة كلية التربية للعلـوم األساسـية والتربويـة واإلنسـانية,
جامعة بابل  ,العراق  ,العدد 35
 8حســـــن  ،رشــــــا  ) 2009( ،ز تصـــــميم برنــــــامج قـــــائم علــــــى التعلــــــيم
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