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فاعلية استخدام التعلم المدمج في تحصيل طالبات جامعة حفر  

الباطن في مساق تصميم وتطوير دروس الفيزياء ودافعيتهن نحو 
 .التعلم

 
*كوثر حراحشة. د                                                                           

 **عبد السالم العديلي. د                                                            
 الملخص

هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية استخدام التعلم المدمج في تحصيل طالبات جامعة 
حفر الباطن في مساق تصميم وتطوير دروس الفيزياء، ودافعيتهن نحو التعلم، وقد تم اختيار عينة 
الدراسة بالطريقة القصدية من طالبات قسم الفيزياء المسجالت في مساق تصميم وتطوير دروس 

طالبة درسوا ( 96)المجموعة التجريبية : إلى مجموعتين ا  طالبة، مقسم( 49)الفيزياء، بلغ عددهن 
قيق ولتح ،طالبة درسوا بالطريقة االعتيادية( 98)المجموعة الضابطة و باستخدام التعلم المدمج، 

 اختبار تحصيلي ومقياس للدافعية، أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد أدوات الدراسة وهي
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيا  بين متوسطي عالمات الطالبات في مجموعتي 

قة الدراسة على االختبار التحصيلي، ومقياس الدافعية للتعلم لصالح الطالبات اللواتي درسن بالطري
 .التجريبية

 

 .التعلم المدمج، التحصيل، الدافعية: الكلمات المفتاحية

 

 
 
 .السعودية – حفر الباطنجامعة  -املناهج والتدريسيف قسم مشارك  أستاذ *
 .األردن – آل البيتجامعة  -املناهج والتدريسيف قسم مشارك  أستاذ *
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  :مقدمة .1
 األخرية السنوات يف بوادرها ظهرت احلياة، جماالت يعمج يف ومعرفية علمية تقنية ثورة العامل يشهد

 واملنهجية والتغري التطور وأصبح احلياة، جماالت مجيع يف متسارعة تطورات مشلت وقد احلايل، القرن هذا من
 أهم من وهو احلياة، يف الرئيسية اجملاالت أحد والتعليم املختلفة، احلياة جماالت يف العصر هذا مسة املنظمة

 التعليمية العملية أطراف كل منها وأفاد احلايل، التكنولوجيا بعصر تأثر وقد اجملتمع، يف تؤثر اليت االتاجمل
  .التعليمية املؤسسات على انعكس اجليد األداء وهذا ومتعلمني، معلمني من

 مالتعلي أشكال كفاءات زيادة إىل أدت املعلومات تقنيات نتيجة اجملتمع على طرأت اليت والتغريات
 فاعلية، أكثر جديدة أشكال فظهرت وطرائقها، الدراسية املناهج على ذلك انعكس وقد صورها مبختلف

 هنا ومن اإللكرتوين، التعليم فظهر التعليمية، املادة توصيل يف احلاسوب الستخدام الرؤى كانت حيث
 احملتوى يف أكان اءسو  وطالهبم أنفسهم خلدمة وتطويرها معلوماهتم لتجديد املدرسني حلث التوجه ظهر

 هذا مع ينسجم مبا واجلامعات املدارس يف املختلفة التعليمية املؤسسات يف التدريس طرائق يف أم العلمي
 (.9002 خطوة، وأبو العاطي عبد) واملعلوماتية التقنية بعصر مسي الذي العصر

 فروع أساس طبيعية،ال العلوم يف وخباصة التعليم، يف التكنولوجيا لتوظيف األهم الدور ويتجّلى
 توظيف من يأيت وهذا املمارسات، وحتسني القدرات رفع على العلوم تعليم يركز أن بدّ  فال املختلفة، املعرفة
 القضايا حل إىل الوصول املتعلمني على ويسهل الطلبة، تعلم حتسني يف ليسهم الدروس تصميم يف التقنية

 (.Mansour, 2009; Botha, 2012) اليومية حياهتم يف تعرتضهم اليت واملشكالت
 بثقافة النشء لتزويد وسائل جتد أن التعليمية املؤسسات على لزاما   أصبح التكنولوجيا تطور ظل ويف

 إصالح حركات ظهرت ذلك على وبناء العلمية، املعرفة يف املستمر التزايد مالحقة من متكنهم علمية
 العلوم يف التدريس أساليب وتغريت العلمية، الثقافةو  العلمي التنوير اسرتاتيجيات تطوير بضرورة تنادي

 االهتمام إىل معرفة العلم أن على يرتكز الذي التدريس من بالتحّول الفيزياء، معلمي إعداد وطرق الطبيعية
 كل أدوار يف التغري من بد ال ذلك ضوء ويف ،(9002 زيتون،) وتوظيفها العلمية املعرفة إىل الوصول بطرق

 وإمنا ملقنا ، يعد فلم التعليمية، العملية يف السابق من وأكرب أمشل املعلم دور فأصبح ملتعلم،وا املعلم من
 التعليم لتقنيات واستعماله التعليمية، األغراض خلدمة التقنية معطيات مجيع يوظف ومربمج مصمم

 محادات،) ةاحلديث التدريسية الطرائق وبأفضل أقصر، بوقت التعليمية العملية يف فاعليته سيضاعف
9002.) 
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 يف وجسده بعقله اخنراطه خالل من تعلمه ملسؤولية وحتمال   نشاطا   أكثر املتعلم أصبح وكذلك
 تصميم جيب لذلك األنشطة، هلذه الوحيد املصدر املدرسي الكتاب يعد ومل الصفية، وغري الصفية األنشطة

 التكنولوجي التقدم مع ومنسجمة اسبةمن تعليمية بيئة يف وتنفذ هذه، املتعلم أدوار مع تتناسب أنشطة
 وتزيد التعليم، حنو الطلبة دافعية إثارة على تقوم تقنية أكثر طرق إبداع يتطلب وهذا ،(9000 كنعان،)

 من واحدة الفيزياء وألن يفكرون كيف وتعلمهموقدراهتم  استعداداهتم مع وتتناسب ،املعريف حتصيلهم من
 طالبات على الدراسة هذه الباحثان أجرى والتكنولوجيا للعلوم ساسيةأ قاعدة تُعد اليت الطبيعية العلوم

 لتكنولوجيا النابض القلب التدريس تصميم يُعد إذ الفيزياء، دروس وتطوير تصميم مساق يف الفيزياء
 واإلجراءات واألساليب الطرق أفضل بإجياد التعلمية التعليمية بالعملية لالرتقاء يسعى علم فهو التعليم،

 عند الصفية الغرفة إىل التكنولوجيا هذه أثر لنقل التجربة هذه من الطالبة وتستفيد األهداف، يقلتحق
 (.9002 واحلوامدة، العدوان) معلمة ملهنة ممارستها

 بعد التعليمية املؤسسات يف أمهيته وظهرت احلديثة، التعلم أساليب أهم من اإللكرتوين التعلم يُعد
 أمهية من هلا ملا احلديثة التقنية هذه الستخدام جاهدة تسعى التعليمية سساتاملؤ  جعل ما اإلنرتنت، ظهور
 أحناء مجيع من املعلومات كم توفري على وتعمل واملعلم، املتعلم على بالنفع تعود التعليمية العملية يف كبريه
 اعدتس كما ،(Sucaromana, 2013) احلاسب أجهزة عرب واملتعلم املعلم يدي بني ووضعها العامل
 والتمكن بعد، عن التعلم أسلوب خالل من وذلك احملاضرات قاعات ازدحام مشكلة حل يف التقنية هذه
 على والقضاء املتعلمني نسبة رفع يف ويسهم أعماهلم، ترك دون وتأهيلهم وتعليمهم العاملني تدريب من

 لبهان، أبو) الذاتية سرعتهم بحس األفراد ويتعلم الفردية، املتعلمني احتياجات تلبية على ويساعد األمية،
 (.9009 الغديان،) يتعلم وأين مىت يقرر بأن للفرد الفرصة وتتيح ،(9002

 احلاسوب على املعتمدة الوسائط عرب إلكرتوين تعليمي حمتوى تقدمي، بأنه اإللكرتوين التعلم ويعرف
 أقرانه، ومع املعلم، ومع توى،احمل هذا مع النشط التفاعل إمكانية له يتيح حنو على املتعلم، إىل وشبكاته

 عديدة فوائد اإللكرتوين للتعليم أن ومع(. 9002 زيتون،) متزامنة غري أو متزامنة بصورة ذلك أكان سواء
 العالية التكلفة منها اإللكرتوين التعليم يف واملعيقات العيوب بعض عن كشفت الرتبوية الدراسات أن إال

 يساعد ال التعلم وهذا احلاسوب، استخدام مهارات من والطلبة منياملعل متكن ومدى واملعدات، لألجهزة
 إجراء وصعوبة والوجداين، املهاري اجلانب من أكثر املعريف اجلانب على ويركز واملناقشة، احلوار على

 يتجاور فعال جديد تعلم لنموذج احلاجة ظهرت املشكالت هلذه ونتيجة والنهائي، البنائي التقومي عمليات
 والتعليم التقليدي التعليم من كل مميزات بني جيمع النموذج وهذا اإللكرتوين التعلم يف عيقاتامل هذه
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 ؛9002 العنزي،) املدمج التعلم هو النموذج وهذا منها كل يف القصور جوانب على ويتغلب اإللكرتوين،
Miheim, 2006.) 

 الذي التقليدي للتعليم كبريا   رافدا  و  العادية، الرتبوية التعليم ألساليب مكمال   املدمج التعلم يُعد
 يكون ولن املعرفة، لتوصيل وسيلة هي بل غاية ليست املعلومات تقنية إن إذ احملاضرة، على يعتمد

 ميكن بل التقليدي، التعليم يف تتوافر عناصر من أساسية لعوامل افتقر إذ ناجحا ، املتمازج التعليم استخدام
 أنسب هو املدمج والتعلم اإللكرتوين، التعليم إىل التقليدي التعليم من لالنتقال األنسب الشكل عّده

 وسهولة الوقت كمرونة خصائص من به يتميز ما إىل إضافة املستمر التعلم على املتعلم لتعويد الطرائق
 ،املرن التعلم من خمتلفة بأشكال اإللكرتوين التعلم تدمج اليت التعلم طريقة هو املدمج فالتعلم االستعمال؛

 (.Hoic – Bozic etal, 2009) التعلم من تقليدية األكثر واألشكال
 التعليمية الوسائط بني واسع بشكل تكامل بأنه املدمج التعلم( Trapp, 2006) تراب يُعرف

 بأنه املدمج التعليم عرف فقد( Velerie, 2005) فالريي أما التقليدية، التعليمية والطرق اإللكرتونية
 ملطابقة املناسبة، التعليم تكنولوجيا تطبيق بواسطة التعلم أهداف إجناز حتسني على يركز الذي النظام

، املناسب الوقت ويف املناسب للشخص مناسبة ملهارات حتويلها أجل من املناسب، الفردي التعلم أسلوب
 عرفةامل وتوصيل لنقل وسيلة من أكثر فيه تستخدم تعليم برنامج بأنه( 9002) وعقل الرنتيسي وعرفه
 .التنفيذ وكلفة التعلم ملخرجات بالنسبة ميكن ما أحسن حتقيق بغرض املستهدفني إىل واخلربة

 يف تتفق التصورات هذه مجيع أن الباحثان يرى املدمج، التعلم ملفهوم التصورات تعددت ومهما 
 الصف، يف بارز دور للتكنولوجيا ويكون الصفي، والتعليم اإللكرتوين التعليم بني ميزج املدمج التعلم كون
 إمكانية وتتيح للتعلم، الطالب دافعية من تزيد مستمرة تفاعلية تعليمية بيئة يقدم إذ مجاعيا   التعلم ويتم

 .وأفكارهم آرائهم عن التعبري حرية مع لوجه وجها   ومباشرة بسهولة والطالب املعلمني بني التواصل
 جناح يف قصوى أمهية عديدة عوامل من اهب يرتبط وما للطلبة الدراسي التحصيل قياس ولعملية

 تلك يعوق ما معرفة من ميكننا الدراسي التحصيل على وأثرها العوامل هذه ومعرفة ،التعليمية العملية
 تُعد اجلامعي الطالب عليها حيصل اليت الدراسي التحصيل نتائج ألن لذلك، حلول عن والبحث العملية،

 الدراسي حتصيله يف املؤثرة التعلم بيئة طبيعة عن إجيابية أو سلبية صورة من تعطيه مبا ومهما   مؤثرا   عامال  
 (.9002 احلسن،)

 التعلم شروط من شرط فالدافعية والتعلم، الدافعية بني عالقة وجود إىل الرتبوي األدب أشار وقد
 والفهم لمعرفةل العلمي التحصيل من تزيد اليت العوامل أهم من وتُعد التعليمية، األهداف لتحقيق الفعال
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 من بكثري أعلى الدراسي حتصيلهم يكون التعلم، حنو عالية دافعية لديهم الذين واملتعلمون واملهارات،
 عناصر من أساسي عنصر فالدافعية ،(9000 وسعيد، هنداوي) عالية دافعية لديهم ليس الذين املتعلمني

 وسرعة واستقاللية املسؤولية حتمل على قدرة أيضا   لديهم املرتفعة الدافعية ذوو فاملتعلمون التعليمية، العملية
 على التغلب وقدرة ،(9002 والعساف، مساوي) الذات على واعتماد منهم، املطلوب العمل إجناز يف

 (.Ocak & Topal, 2014) نتيجة أفضل إىل يصلوا لكي التعلم أثناء تواجههم اليت الصعوبات
 طالهبم لتعليم مرشدين أو قادة وجعلهم املعلمني دور تطوير :منها املزايا من العديد املدمج وللتعليم

 من لكل الوقت بتوفري ويقوم والعاملية، احمللية املعلومات وشبكات للحواسيب، اخلبري استخدام خالل من
 األصلية الرابطة على وحيافظ الطالب، بعض لدى اإلمكانيات توفر عدم مشاكل ويعاجل والطالب، املعلم

 بأمناط مقارنة كبري بشكل النفقات وخيفض التعليمية، العملية عليه تقوم أساس وهو ملعلم،وا الطالب بني
 بيئة توفري خالل من والطلبة املعلم بني التواصل وسهولة للمتعلمني، املرونة يوفر أنه كما اإللكرتوين، التعلم

 مصحوبة املختلفة تالتطبيقا خالل من واضحة بصورة العلمية باملادة وتزويدهم مستمرة، تفاعلية
 ويوفر أفكارهم عن التعبري من املتعلمني ميكن املدمج التعلم أن كما أحيانا ، والصوت والصور بالرسومات

 (.9002 وحجة، القرارعة) الصف داخل للمشاركة الوقت هلم
 ليثقف املستمر التعلم على املتعلم لتعويد اجلامعي للتعليم الطرق أنسب من املدمج التعليم إن

 وتزويدهم واإلبداعي، الناقد التفكري مهارات تطوير اجلامعي التعليم هدف ألن معلوماته، ويثري فسهن
 الضرورية املهارات واكتسب املعرفة على احلصول طريقة تعلم الطالب استطاع فإذا املعرفة، توليد بأساليب
 املستقبل يف تعلمه متابعة نم اجلامعي الطالب يتمكن وبالتايل أهدافه، اجلامعي التعلم حقق لتوليدها

(Mosleh, 2010.) 
 إىل اإللكرتوين التعليم أدخلت جندها السعودية العربية اململكة يف التعليم مؤسسات إىل النظر وعند

 التكنولوجية األساليب على املعتمدة التطور عناصر وإدخال التعليم حوسبة خالل من اجلامعات يف التعليم
 واملختربات التدريسية القاعات وجتهيز اإللكرتونية، الشبكات أدخلت وكذلك ليمية،التع املنظومة يف احلديثة

 فأصبح التعلم، خمرجات لتحسني التقليدية املنظومة مع الربامج هذه دمج أجل من وذلك االفرتاضية،
 عوديةالس اجلامعات يف والطالب املدرس من لكل ومرافقا   الدرس قاعات يف حاضرا   املدمج التعلم استخدام

 من تدريس هيئة عضو كل ويستطيع الرتبوية، األهداف وحتقيق التعليم، عملية لتسهيل وسهولة يسر بكل
 هذه بإجراء الباحثان اهتم هنا ومن طلبته، مع استخدامه اجلامعات يف اإلمكانات هذه توفر خالل

 .الدراسة
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 الطلبة حتصيل حتسني يف تهأمهي لتؤكد السابقة الدراسات جاءت املدمج التعلم مفهوم ظهور وبعد
 أشارت وقد املدمج، بالتعلم مرورهم بعد وذلك العلوم، تعلم حنو إجيابية اجتاهات وتشكيل الدافعية واثارة

 & Oliver And Trigwell, 2005; Little John) هبا قام اليت الرتبوية الدراسات
Pagler, 2007; Vaughan, 2007) يتم العلوم دريست يف املدمج التعلم توظيف أن إىل 

 وطرق أساليب ويدمج تربوي، هدف لتحقيق اإلنرتنت على املعتمدة التقنية من خمتلفة أنواع باستخدام
 . األمثل التعلم يتحقق مبا والبنائية واملعرفية السلوكية هي متعددة نظريات على مبنية خمتلفة تربوية تدريس

 القائم املدمج التعلم فاعلية استكشاف إىل هدفت دراسة( 9002) والربكات مهيدات أجرى كما
 تدريس بيئات يف البديلة املفاهيم وتعديل العلم، لطبيعة الطلبة فهم حتسني يف التارخيي املدخل على

 التعلمية التعليمية الوحدة من املكونة الدراسة أدوات بإعداد الباحثان قام ذلك ولتحقيق الكيمياء،
 من طالبة( 22) من الدراسة عينة وتكونت البديلة، التصورات واختبار العلم، طبيعة فهم واختبار احملوسبة،
 الدراسة نتائج أظهرت وقد اربد، قصبة ملديرية التابعة الرسول بنت رقية مدرسة يف العاشر الصف طالبات

 واختبار العلم، طبيعة فهم اختبار يف احلسابية املتوسطات أعلى حققوا التجريبية اجملموعة أفراد أن
 .البديلة وراتالتص

 حتصيل يف املتمازج التعليم سرتاتيجيةا أثر استقصاء إىل هدفت بدراسة( 9002) الرمحن عبد وقام
 من البحث عينة تكونت املوصل، جامعة يف لديهم الفقهية املفاهيم وتنمية اإلسالمية العلوم كلية طلبة

 الباحث أعد الدراسة هدف ولتحقيق ،اإلسالمية العلوم كلية طلبة من اختيارهم مت وطالبة طالبا  ( 75)
 طلبة درجات متوسط بني فرق وجود عن الدراسة نتائج وكشفت ،حتصيليا   واختبارا   للمفاهيم، اختبارا  

 .التجريبية اجملموعة لصاحل املفاهيم اختبار ويف التحصيل اختبار يف والضابطة التجريبية اجملموعة
 لدى املدمج التعليم استخدام أثر استقصاء إىل هدفت دراسة( 9002) املطريي أجرى كما

 قام الدراسة أهداف ولتحقيق ،للتعلم الدافعية وتنمية التحصيل يف سعود امللك جبامعة الرتبية كلية طالب
 عينة وتكونت ،للتعلم الدافعية ومقياس الدراسي، التحصيل واختبار املدمج، التعليم برنامج ببناء الباحث
 نتائج أسفرت وقد ،التعلم بيئة يف التقنية دمج مقرر يف الرتبية كلية طالب من طالبا  ( 22) من الدراسة
 التجريبية،) اجملموعتني أفراد لدى البعدي القياس درجات توزيعي بني اختالف وجود عن الدراسة

 اختالف وجود عدم الدراسة أظهرت كما ،للتعلم الدافعية متغري يف التجريبية اجملموعة لصاحل( والضابطة
 .الدراسي التحصيل يف اجملموعتني أفراد لدى البعدي القياس درجات توزيعي نيب
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 والوسائط املدمج التعليم استخدام أثر استقصاء إىل هدفت دراسة( 9007) الرنتيسي وأجرى
بغزة،  األمرة جبامعة الصحافة طلبة لدى الرقمي التصوير مهارات واكتساب املعريف، التحصيل على الفائقة

 الدراسة أهداف ولتحقيق وضابطة، جتريبية جمموعتني إىل قسموا طالبا  ( 20) من البحث ينةع وتكونت
 داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت ،مالحظة وبطاقة املعريف، للتحصيل اختبارا   الباحث أعد

 األداء مالحظة بطاقة نتائج أسفرت كما التجريبية، اجملموعة لصاحل املعريف التحصيل اختبار يف إحصائية
 .التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائية داللة ذات فروق وجود عن املهاري

 آراء عن الكشف إىل هدفت بدراسة( Erdem & Kibar, 2014) وكيبار أردمي وقام
 جامعيا   طالبا  ( 20) من الدراسة عينة وتكونت ،تركيا يف املدمج التعلم بيئة حول بوك الفيس يف الطالب

 آلراء مقياسا   الباحثان أعد الدراسة أهداف ولتحقيق العام، التصميم ملساق املسجلني لرابعةا السنة يف
 وقد املقياس هذا يف مفتوحة أسئلة خالل من البيانات مجع ومت املدمج، التعلم استخدام يف الطالب
 كما التعليمية، اقفاملو  يف وتنفيذه املدمج التعلم استخدام بشأن إجيابية آراء وجود الدراسة نتائج أظهرت
 .املدمج التعلم يف الطلبة بني والتفاعل لالتصال مناسبة أداة الفيسبوك أن إىل الدراسة نتائج أشارت

 فاعلية استكشاف إىل هدفت بدراسة( Ocak & Topal, 2014) وطوبال أوكاك قام كما
 التشريح، ملساق املسجلني الطب كلية طلبة لدى التعلم حنو الدافعية تنمية يف املدمج التعلم استخدام
 أعد الدراسة أهداف ولتحقيق تركيا، يف الطب كلية طالب من طالبا  ( 07) من الدراسة عينة وتكونت
 أن الدراسة نتائج أظهرت وقد التعلم، حنو الدافعية ومقياس املدمج، بالتعلم التدريس دليل الباحثان
 .التعليم جودة من وحيسن الطالب عيةداف من يزيد الطيب التعليم يف املدمج التعلم استخدام

 على القائم املربمج التعلم استخدام فاعلية استقصاء إىل هدفت دراسة( 9002) الذيابات وأجرى
 من الدراسة عينة وتكونت ،الطفيلة جامعة طلبة وحتصيل التقليدية والطريقة املدمج التعلم طريقيت استخدام

 الطفل، تربية: ختصصي طلبة من العشوائية بالطريقة اختيارهم مت الطفيلة، جامعة طلبة من طالبا  ( 75)
 ومقياس حتصيلي، اختبار الدراسة يف استخدم ،األوىل للصفوف التدريس طرائق يف املسجلني الصف ومعلم

 لصاحل الفرق وكان إحصائية، داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت املدمج، التعلم حنو االجتاهات
 .املدمج التعلم حنو الرتبوية العلوم كلية لطلبة إجيابية اجتاهات ووجود التجريبية اجملموعة

 استخدام أثر عن الكشف إىل هدفت بدراسة( Sucaromana, 2013) سوكارومانا وقام
 عينة وتكونت أجنبية، كلغة اإلجنليزية اللغة يدرسون الذين للطالب الذاتية الدافعية يف املدمج التعلم

: جمموعتني إىل العينة قسمت حيث اإلجنليزية، اللغة لدورات املسجلني كالوريوسالب طلبة من الدراسة
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 مقياس وهي الدراسة أدوات بإعداد الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقيق ضابطة، وجمموعة جتريبية جمموعة
 سطمتو  يف فرق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد ،املدمج التعلم وفق للتدريس ودليل الذاتية الدافعية

 اجملموعة ولصاحل والضابطة التجريبية اجملموعتني يف التعلم حنو الذاتية الدافعية مقياس يف الطلبة عالمات
 .املدمج التعلم باستخدام درسوا الذين التجريبية

 تدريس يف تعلمي برنامج فاعلية استقصاء إىل هدفت بدراسة( 9002) وحجة القرارعة قام وأيضا
 الدراسة عينة وتكونت ،املعرفة وراء ما التفكري مهارات وتنمية التحصيل يف املدمج التعلم على قائم العلوم

 األساسيتني الغروب وإناث ذكور مدرسيت من األساسي التاسع الصف طلبة من وطالبة طالبا  ( 020) من
 برناجما   ثانالباح أعد الدراسة أهداف ولتحقيق التعليمية، اخلليل منطقة يف الدولية الغوث لوكالة التابعتني
، التحصيل لقياس واختبارا   املعرفة، وراء ما التفكري ملهارات واختبارا   املدمج، التعلم على قائما   تعليميا  

 يف املدمج التعلم على القائم التعليمي الربنامج ألثر إحصائيا   دال فرق وجود الدراسة نتائج وأظهرت
 .املعرفة وراء ما التفكري مهارات وتنمية التحصيل

 املتمازج التعلم طريقة فاعلية تقصي إىل هدفت بدراسة( 9009) دومي وبين الزعيب من كل وقام
 الدراسة عينة تكونت ،تعلمها حنو ودافعيتهم الرياضيات مادة يف األساسي الرابع الصف طالب حتصيل يف

 ولتحقيق مؤتة، جلامعة التابعة النموذجية املدرسة يف الرابع الصف طالب من وطالبة طالبا  ( 50) من
 دال فرق وجود إىل الدراسة توصلت وقد ،للدافعية ومقياسا   للتحصيل اختبارا   الباحثان أعد الدراسة أهداف

 التحصيلي االختبار على التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة طالب عالمات متوسطي بني إحصائيا  
 .التجريبية اجملموعة لصاحل للتعلم والدافعية

 الذي املدمج، التعلم فاعلية إىل أشارت الدراسات هذه أن السابقة الدراسات مراجعة من يالحظ
 والنفسحركية العقلية واملهارات املعرفية اجملاالت خمتلف يف الرتبوية الفوائد من العديد حتقيق يف أسهم

 نظرا   لدراساتا هذه يف الباحثني من العديد باهتمام تابع كمتغري التحصيل متغري حظي وقد والوجدانية،
 واجتاهاهتم قدراهتم تنمية يف أفضل بصورة وانعكاسه التدريسي الواقع يف املتبعة األساليب تغيري يف ألمهيته

 مثل التحصيل يف املدمج للتعلم اإلجيايب األثر إىل الدراسات مجيع نتائج أشارت وقد التعلم، حنو ودافعيتهم
 الرنتيسي، ؛9002 وحجة، القرارعة ؛9002 ابات،الذي ؛9009 دومي، وبين الزعيب) من كل دراسة

 املدمج التعلم الستخدام اإلجيايب األثر الدراسات هذه بعض أظهرت كما ،(9002 املطريي، ؛9007
 ,Sucaromana, 2013; Ocak, Topal)  من كل دراسة مثل للتعلم الدافعية تنمية يف

 (.9002 املطريي، ؛2014
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 العلم لطبيعة الطلبة فهم حتسني يف املدمج للتعلم اإلجيايب راألث الدراسات بعض نتائج وأظهرت
 اتفقت وقد ؛(9002 وحجة، القرارعة ؛9002 والربكات، مهيدات) دراسة مثل التفكري مهارات وتنمية

 ومن مستقل، كمتغري املدمج التعلم استخدام حيث من اهلدف يف احلالية الدراسة مع السابقة الدراسات
 وفقا   التعليمي الدليل إعداد يف منها الباحثان وأفاد التجريبية، اجملموعة تفوق إىل شارتأ اليت النتائج حيث
 تنفيذ وإجراءات للتعلم، الدافعية ومقياس التحصيل، واختبار التعليمية، األنشطة وإعداد املدمج، للتعلم

 .الدراسة
 حفر جامعة طالبات صيلحت يف املدمج التعلم استخدام فاعلية عن للكشف احلالية الدراسة وتأيت

 الواقع متكن نتائج على احلصول أجل من التعلم، حنو ودافعيتهن الدروس وتطوير تصميم مساق يف الباطن
 .منها لإلفادة العايل التعليم مؤسسات يف التعليمي

 :اوأسئلته الدراسةمشكلة  .2
 يف العايل يمالتعل مؤسسات يف الباحثني أحد عمل خالل من ةاحلالي الدراسة مشكلة ظهرت

 لطالبات التدريس خالل من الواقع مع املباشر والتعامل الباطن، حفر جامعة وهي السعودية العربية اململكة
 يف الطالبات على اإلشراف خالل ومن فصل، من ألكثر الدروس وتطوير تصميم مساق يف الفيزياء
 الطالبات قدرة وعدم املساق، هذا يف املعريف التحصيل اختبارات يف الطالبات درجات تدين لوحظ امليدان،

 الفيزياء طالبات من العديد أن وكما املدارس، يف امليداين التطبيق يف املساق هذا يف املعارف توظيف على
 التطبيق عند توظيفها على قدرهتن عدم على ذلك وانعكس الرتبوية، املفاهيم وضوح عدم من يعانني
 بأحدث التدريسية، القاعات جلميع جتهيز من اجلامعة إدارة به قامت مما الرغم على ،املدارس يف امليداين

 وجود عدم ولكن اإللكرتوين، التعلم تطبيقات مع للتعامل التدريس هيئة أعضاء دربت وكذلك التقنيات،
 كان اإللكرتوين التعليم وتطبيق اإلنرتنت، عرب اإللكرتونية املقررات لتقدمي اجلامعة لدى واضحة اسرتاتيجية

 أوجد املختلفة التدريس واسرتاتيجيات طرائق وتعدد آخر، إىل شخص من ختتلف شخصية جتهاداتا
 عند ضعف عوامل التقليدية بالطريقة والتعلم اإللكرتوين للتعلم نفإ وكذلك ،الطالبات تدريس يف مشكلة
 عوامل من التطبيق عند الطالبات لدى وإدارية فنية ملشكالت ترجع: منها كل تدريس أساليب تطبيق
 اإلجيايب واالجتاه امليل وعدم الطالبات لدى امللل شعور إىل إضافة اإللكرتوين التعلم أساليب تطبيق ضعف

 . التقليدي التعليم أساليب ضعف عوامل من
 خلف، بين) دراسة يف كما السابقة والدراسات األدبيات إليه أشارت ما أيضا   ذلك على ويدل

 للتعلم دافعيتهم وضعف الطلبة، حتصيل يف تدين من( 9002 ،واملطريي ؛9002 احلسن، ؛9000



 العديلي. د شة وححرا. د ..........................الباطن حفر جامعة طالبات تحصيل في المدمج التعلم استخدام فاعلية
 

 

 

011 

 لدى التدريس أساليب يف ثابتة قناعات وجود وعدم التدريس، يف التقليدية الطرائق إىل السبب ويعود
 احلاجة برزت هنا من ،الرتبوية للمواقف مالءمة األكثر واألساليب الطرق اختيار يف الرتبية كليات طالبات

 الدراسة جاءت سبق ملا وتأسيسا   الطالبات، لتدريس التقليدي التعليم مع االلكرتوين يمالتعل دمج إىل
 بيئات يف اإللكرتوين التعلم إدماج خالل من الفيزياء لطالبات التعلم نوعية لتحسني كمحاولة احلالية

 إذ للتعليم، فزةوحم مشجعة تعليمية بيئة توفر اليت املعاصرة التوجهات مع تتماشى حبيث الفيزياء، تدريس
 وحتددت معا ، واحلديث القدمي بني فجمعت واحدة، بيئة يف معا   واإللكرتوين التقليدي التعلم بني دجمت

 :التايل الرئيس بالسؤال الدراسة مشكلة
 تصميم مساق يف الباطن حفر جامعة طالبات حتصيل يف املدمج التعليم استخدام فاعلية ما"

 ".التعلم حنو تهنودافعي الفيزياء دروس وتطوير
 :التالية الفرعية األسئلة السؤال هذا عن وتفرع

 باختالف الدروس وتطوير تصميم مساق يف التحصيل اختبار يف الفيزياء طالبات أداء خيتلف هل .0. 9
 ؟(اعتيادية مدمج، تعلم) التدريس طريقة

 الدروس وتطوير تصميم اقمس يف للتعلم الدافعية مقياس على الفيزياء طالبات أداء خيتلف هل. 9. 9
 ؟(االعتيادية الطريقة املدمج، التعلم) التدريس طريقة باختالف

 :الدراسةفرضيات  .3
 :اآلتية الفرضيات صوغ مت الدراسة، أسئلة على بناء

 جمموعيت طالبات درجات متوسطي بنيa= 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد .0 .3
 .التحصيل الختبار البعدي التطبيق يف والضابطة التجريبية الدراسة
 جمموعيت طالبات درجات متوسطي بنيa= 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد 3. 1.
 .التعلم حنو الدافعية ملقياس البعدي التطبيق يف والضابطة التجريبية الدراسة

 :أهداف الدراسة .4
 :التالية األهداف حتقيق إىل احلالية الدراسة تسعى

 يف الباطن حفر جامعة يف الفيزياء قسم طالبات حتصيل يف املدمج التعلم استخدام فعالية قياس4. 1. 
 .الفيزياء دروس وتطوير تصميم مساق

 جامعة يف الفيزياء طالبات لدى للتعلم الدافعية مقياس على املدمج التعلم استخدام فعالية قياس .9. 2 
 .ويرهاوتط الدروس تصميم مساق يف الباطن حفر
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 :الدراسةهمية أ .5

 :أنه يف احلايل البحث أمهية تكمن
 على تعتمد تدريسية واسرتاتيجيات بطرائق االهتمام بضرورة تنادي اليت لالجتاهات استجابة يأيت .1. 5

 .البنائية النظرية
 حتديث يف ديةالسعو  العربية اململكة يف العايل التعليم وزارة توجهات مع انسجاما   الدراسة هذه تأيت .2. 5

 العملية يف املتقدمة الربجميات وإدخال التكنولوجية املستحدثات استثمار وضرورة اجلامعية، التدريس طرائق
 .العادية الرتبوي التعليم ألساليب مكمال   املدمج التعلم يُعد إذ التعلمية، التعليمية

 يف تعلمهم يف الطلبة تقدم تعيق اليت واإلدارية واملهارية الفنية املشكالت من للتخلص حال   يقدم .3. 5
 من التقليدية التعلم أساليب من الطلبة تنتاب اليت امللل مشاعر من والتخلص جهة، من اإللكرتوين التعلم
 .أخرى جهة

 وضع يف ويسهم التعليمية، العملية يف املدمج التعلم توظيف على التدريس هيئة أعضاء يشجع .4. 5
 .التعلم من النوع هذا لتبين العايل التعليم مؤسسات يف الرتبويني لتدريب عملية خطة

 وقياس الباطن، حفر جامعة يف الفيزياء طالبات حتصيل يف املدمج التعلم فاعلية عن الكشف .5. 5
 .التعلم حنو دافعيتهن

 :حدود البحث ومحدداته .6
 :الدراسة حدود .1. 6
 املسجالت الرتبوية العلوم كلية يف الفيزياء تطالبا على الدراسة اقتصرت: البشرية احلدود .0. 0. 2

 .الباطن حفر جامعة يف الدروس وتطوير تصميم ملساق
 مساق يف املقرر الكتاب من فصول( 5) موضوعات على الدراسة اقتصرت: املوضوعية احلدود .9. 0. 2

 املهمة، ليلوحت التعليمي املوضوع التدريس، تصميم) هي الفصول وهذه الفيزياء دروس وتطوير تصميم
 النظرية األسس التدريس، تصميم أسس السلوكية، األهداف مستويات السلوكية، – التعليمية األهداف

 (.التدريس تصميم يف التقومي التدريس، تصميم يف مناذج التدريس، تصميم لنماذج
 .م9005/9005 اجلامعي للعام األول الدراسي الفصل يف الدراسة تطبيق مت: الزمانيةاحلدود  .2. 0. 2
 على السعودية العربية اململكة يف الباطن حفر جامعة يف الدراسة هذه أجريت: املكانية احلدود .2. 0. 2

 .الفيزياء طالبات من قصدية عينة
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 : الدراسة حمددات .2. 6
 كعينة طبقت اليت املدمج، بالتعلم فصول مثانية تدريس إجراءات على الدراسة نتائج اعتمدت .0. 9. 2
 .الباطن حفر جامعة يف الفيزياء طالبات عينة على ريبيةجت
 على املدمج التعلم ضوء يف املقرتحة الفصول مواضيع تطبيق على الدراسة هذه اقتصرت .9. 9. 2

 إذا إال النتائج تعميم ميكن ال وبالتايل االعتيادية، بالطريقة درست ضابطة واألخرى جتريبية، جمموعتني
 .التطبيق ظروف تشاهبت

 .الباحثني قبل من املعّدة فيها املستخدمة األدوات صدق مبدى الدراسة نتائج حتددت .2. 9. 2
 املستخدمة األدوات فقرات عن باإلجابة الطالبات جدية مبستوى الدراسة نتائج دقة حتددت .2. 9. 2

 .فيها
 :الدراسة وتعريفاتها اإلجرائيةمصطلحات  .7
 إلكرتونية ومواقع حماكاة من اإللكرتوين التعليم طريقيت بني يدمج ذيال التعلم هو: املدمج التعلم .1. 7

 على املعتمدة واألساليب واألدوات الطرق جمموعة بأنه: إجرائيا   ويعرف التقليدية، التدريس طرق مع وفيديو
 إىل الوصول أجل من التقليدي الصفي التعلم مع تدمج اتصال وآليات وشبكات وسائل من احلديثة التقنية
 الدمج يف التكنولوجية املستحدثات وتوظيف وتطويرها الفيزياء دروس تصميم مساق تدريس يف فعال تعلم
 وجها   التعلم أسلويب خالل من املعلومات توصيل وطرق وأنشطته التعلم ومصادر واحملتوى األهداف بني

 خالل من للطلبة، ومرشدا   معلما   كونه التدريس هيئة عضو بني التفاعل إلحداث اإللكرتوين والتعلم لوجه
 .حمددة إلكرتونية أدوات تكون أن يشرتط ال اليت املستحدثات

 حتصل اليت بالدرجة قياسه وميكن التعليمية، باخلربة مرورها بعد الطالبة تتعلمه ما حمصلة: حتصيل الطالبات 
 .فقرة( 27) من مكون متعدد من االختيار نوع من حتصيل اختبار يف الطالبة عليها

 من التعلم يف والرغبة االهتمام إىل املتعلم تدفع داخلية نفسية وعوامل توجهات: الدافعية للتعلم .2. 7
 درجة وتتحدد التعلم، يتحقق حىت بنشاط عليه واإلقبال التعليمي للموقف واالنتباه احلاسوب، خالل

( 22) من واملكون الغرض هلذا ملعدا الدافعية مقياس على الطالبة عليها حتصل اليت بالعالمة للتعلم الدافعية
 .فقرة
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 الطريقة واإلجراءات. 8
 :جمتمع الدراسة .1. 8

مجيع طالبات ختصص فيزياء يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة حفر  تكون جمتمع الدراسة من
م، والبالغ عددهن  9005/9005الباطن املسجلني خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 .البة، وذلك وفق بيانات القبول والتسجيل يف اجلامعةط( 755)
 :عينة الدراسة .2. 8

طالبة من طالبات قسم الفيزياء يف جامعة حفر الباطن يف اململكة ( 22) تكونت عينة الدراسة من
وقد مت هذا االختيار لكون ، مت اختيارهن بالطريقة القصدية من طالبات قسم الفيزياء العربية السعودية

، وذلك لبات مسجالت يف مساق تصميم وتطوير دروس الفيزياء يف الفصل الذي طبقت فيه الدراسةالطا
ذلك ألغراض الدراسة والتقليل من العوامل كو  ألن املساق مقرر على الطالبات يف فصل تطبيق الدراسة،

 توزيع هذه ، وقد متمن أجل تطبيق الدراسة نيالدخيلة وضبطها، إضافة إىل التسهيالت املقدمة للباحث
، ومت توزيع طالبة( 25)طالبة، والثانية ضابطة وتضم ( 22)األوىل جتريبية وتضم : العينة على جمموعتني

 .على املعاجلات بالتعيني العشوائي اجملموعتني
 :أدوات الدراسة .3. 8

 :استخدم الباحثان األدوات التالية
 :اختبار التحصيل املعريف .1. 3. 8

 فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة ( 27)تكون االختبار بصورته النهائية من 
، وصمم لقياس مدى حتصيل الطالبات للمعرفة يف مساق تصميم وتطوير نيوهو من إعداد الباحثأبدال 

 :الدروس قبل املعاجلة وبعدها، وقد اتبع الباحثان اخلطوات التالية يف إعداد االختبار
وى مساق تصميم وتطوير دروس الفيزياء لطالبات جامعة حفر الباطن، وحصر أشكال املعرفة، حتليل حمت -

 .وحتديد األهداف التعليمية اليت تغطي جوانب احملتوى
كل لار التحصيل املعريف لتحديد مفردات االختبار وعدد األسئلة بإعداد جدول مواصفات خاص باخت -

 .أسئلة موضوعية تغطي االختبار متت صياغةو  مستوى من مستويات األهداف،
التحقق من صدق االختبار من خالل عرضه على جلنة حتكيم مؤلفة من عدد من أساتذة اجلامعات من  -

محلة شهادة الدكتوراه يف املناهج وطرق تدريس العلوم والقياس والتقومي واحلاسوب التعليمي وطلب منهم 
يتها، ومدى وضوح فقراته، ودقة الصياغة اللغوية، ومت إبداء الرأي يف مدى صدق فقرات االختبار وصالح
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يف  هالغايات تعديل الفقرات، أو إلغائها، وقد مت تعديل بعض الفقرات واستبدال بعض% 50اعتماد نسبة 
 .فقرة( 27)بعض فقرات االختبار، ليصبح االختبار يف صورته النهائية مكون من 

تبار مت تطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج للتحقق من ثبات االخ: حساب ثبات االختبار -
طالبة من طالبات الفيزياء مل يسبق هلن دراسة املساق وبفاصل زمين ( 27)عينة الدراسة مكون من 

 –أسبوعني بني التطبيق األول والتطبيق الثاين وذلك حلساب معامل الثبات باستخدام معادلة كودر 
 .، وهذه النسبة مقبولة لغايات الدراسة%(55)معامل الثبات  ، حيث بلغ(KR – 20)ريتشاردسون 

-0.95) فقرات االختبار، حيث تراوحت بني معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من استخراج -
 .، وهي مقبولة ألغراض االختبار(0.55

 :مقياس الدافعية للتعلم .2. 3. 8
خربهتما وبالرجوع لألدب الرتبوي ومقاييس قام الباحثان بإعداد مقياس الدافعية للتعلم يف ضوء 

فقرة ومن مث عرض املقياس على عدد من ( 25)الدافعية للتعلم، حيث تكون املقياس بصورته األولية من 
طلب إبداء و احملكمني املختصني يف علم النفس وتكنولوجيا التعليم والقياس والتقومي وطرق التدريس، 

فقراته ميكن أن خيدم هذه  من ف أو إضافة أو تعديل أليمالحظاهتم حول فقرات املقياس من حذ
الدراسة، وقد مت حذف بعض الفقرات، وأضيفت فقرات جديدة وعدلت بعض الفقرات، وأصبح املقياس 

كما مت التحقق من ثبات املقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،   ،فقرة( 22) يف صورته النهائية مكون من
 .، وأعدت قيمة معامل الثبات الواردة مقبولة ألغراض الدراسة(0.52) فكان معامل الثبات يساوي

 :املادة التعليمية .3. 3. 8
 :مت إعداد املادة التعليمية من خالل اخلطوات التالية

اختيار املادة التعليمية املستخدمة يف هذه الدراسة من مقرر تصميم وتطوير دروس الفيزياء املقرر  -
 .اطن يف التخصصات العلميةلطالبات جامعة حفر الب

ذيابات، )مراجعة البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت استخدام التعلم املدمج مثل دراسة كل من  -
 (.9007؛ والرنتيسي، 9002؛ واحلسن، 9002

حتليل موضوعات املادة التعليمية إىل مكوناهتا الرئيسية، مث القيام بإعداد خطط لتدريس موضوعات  -
 .فق التعلم املدمجاملساق و 

اسم اللقاء، اهلدف العام، األهداف  -تنظيم احملتوى على شكل لقاءات يشتمل كل لقاء على  -
، األهداف اخلاصة، الزمن الالزم، التعلم القبلي، األساليب والطرق املستخدمة، آلية التنفيذ على التعليمية
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التقليدي، حبيث تراعي هذه األنشطة التعلم شكل أنشطة متسلسلة جتمع بني التعلم اإللكرتوين والتعليم 
وصياغة أنشطة مرتبطة مبحتوى املادة  ،القبلي، واألنشطة التعليمية، وأساليب التقومي، والتغذية الراجعة

التعليمية املختارة، وما يرتبط هبا من برجميات حاسوبية ومواقع إنرتنت، ومقاطع فيديو، ومقاطع فالشات، 
نت، واحملتويات التفاعلية واحملاكاة، والربيد اإللكرتوين، ولوحة اإلعالنات وعروض بوربوينت، واإلنرت 

 .واحملادثة، والصفوف االفرتاضية، وحمركات البحث
عرضت خطط التدريس قبل تنفيذها على جلنة احملكمني من ذوي االختصاص يف مناهج العلوم،  -

متها وانسجامها مع استخدام التعلم ءومدى مالوالقياس والتقومي وتكنولوجيا التعليم إلبداء الرأي حوهلا 
املدمج، واقرتاح أية تعديالت أو مالحظات، مث مجعت اقرتاحات احملكمني، وأجريت التعديالت 

 .والتحسينات يف ضوء ذلك على املادة التعليمية
 :إجراءات الدراسة. 2. 5
 .بالطريقة العشوائية حددت عينة الدراسة، واختيار اجملموعة التجريبية والضابطة. 0. 2. 5
مع احملتوى  نار التحصيل للطالبات، ومقياس الدافعية حبيث ينسجمابأعّد الباحثان اخت .9. 2. 5

الرتبوية للمادة التعليمية ومت التحقق من صدق االختبارات وحساب معامل ثباهتا وأعدت خطط  واألهداف
 .ج، مث جرى التأكد من صدقهاالتدريس يف مقرر تصميم وتطوير الدروس وفقا  للتعلم املدم

طبق اختبار التحصيل ومقياس الدافعية قبل البدء بتطبيق املعاجلة، وحسبت املتوسطات  .2. 2. 5
احلسابية واالحنرافات املعيارية بعد التصحيح ورصد النتائج، وقد استخدم القياس القبلي كمتغري مصاحب 

 .(ANCOVA)ن املصاحب للتحقق من تكافؤ اجملموعتني من خالل حتليل التباي
تطبيق الدراسة وفق خطط التحضري اليت مت إعدادها مسبقا  ضمن الربنامج الزمين وقد قام  2. 2. 5

الباحثني بتطبيق الدراسة على اجملموعتني التجريبية والضابطة، وقد استمرت عملية تطبيق الدراسة  ىإحد
 .، بواقع ساعتني أسبوعيا  ا  أسبوع( 09)مدة 

ق اختبار التحصيل ومقياس الدافعية البعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية، وذلك بعد طب. 7. 2. 5
 .االنتهاء من تطبيق الدراسة مباشرة

صححت استجابات الطالبات يف اجملموعتني الضابطة والتجريبية، وجدولت البيانات، وأجريت  .2. 2. 5
 .التحليالت اإلحصائية املناسبة هلا
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 :الدراسة منهج9. 
استخدم الباحثان املنهج شبه التجرييب لتقصي أثر استخدام التعلم املدمج يف حتصيل طالبات قسم 

 .الفيزياء يف جامعة حفر الباطن يف مساق تصميم وتطوير دروس الفيزياء ودافعيتهن حنو التعلم
 :الدراسة متغيرات10. 

 :حدد الباحثان متغريات الدراسة كاآليت
 :طريقة التدريس وهلا منطان :املتغري املستقل. 0. 00

 .التدريس وفق التعلم املدمج -
 .دريس بالطريقة االعتياديةالت -

 :املتغريات التابعة وتتضمن .2. 10
 .التحصيل -
 .حنو التعلم الدافعية -

 :المعالجة اإلحصائية11. 
ميم استخدام التعلم املدمج يف التحصيل والدافعية للتعلم يف مساق تص فاعليةللوقوف على 

وتطوير الدروس، حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات الطالبات يف اختبار التحصيل 
الختبار الفروقات بني  (ANCOVA)ومقياس الدافعية، ومن مث استخدام حتليل التباين املصاحب 

 .املتوسطات
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 :نتائج الدراسة12. 
 :وفق أسئلتها على النحو اآليت يقوم الباحثان بعرض نتائج الدراسة

 :النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول .1. 12
اختبار التحصيل يف مساق تصميم وتطوير الدروس  يفهل خيتلف أداء طالبات الفيزياء : نّصه

 ؟(تعلم مدمج، اعتيادية)باختالف طريقة التدريس 
حنرافات املعيارية لدرجات طالبات عن هذا السؤال، مت حساب املتوسطات احلسابية واال ولإلجابة

 .يوضح ذلك( 1)اختبار التحصيل القبلي والبعدي وفقا  ملتغري طريقة التدريس واجلدول  يفأفراد الدراسة 
 1جدول 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالبات أفراد الدراسة على اختبار التحصيل القبلي 
 ريسوالبعدي ملتغري طريقة التد

 اجملموعة
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد

 4,39 24,59 46 3,69 14,98 46 التجريبية

 5,78 18,23 48 3,79 14,41 48 الضابطة

 (.35)الدرجة القصوى على االختبار 
لطالبات يف اجملموعتني اوجود فروق ظاهرية بني متوسطي درجات  (1)يالحظ من اجلدول 

اختبار التحصيل القبلي، والبعدي، والختبار داللة الفروق استخدم الباحثان حتليل  يفالتجريبية والضابطة 
اختبار التحصيل،  يفلدرجات طالبات أفراد الدراسة  (ANCOVA)التباين املصاحب األحادي 

 .يوضح ذلك( 2)واجلدول 
 2جدول 

نتائج حتليل التباين املصاحب األحادي بني املتوسطات احلسابية لدرجات طالبات أفراد الدراسة على 
 اختبار التحصيل البعدي وفقا  ملتغري طريقة التدريس

 حجم األثر الداللة اإلحصائية قيمة ف احملسوبة متوسط املربعات درجات احلرارة جمموع املربعات مصدر التباين
 0,003 0,59 0,28 7,58 1 7,58 بار القبلياالخت

 0,28 0,00 35,81 956,95 1 956,95 طريقة التدريس
    26,73 91 242,05 اخلطأ
     93 3389,12 الكلي
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ملتغري ( = 0,05)إىل وجود فرق دال إحصائيـا  عند مستوى ( 2)وتشري النتائج املبينة يف جدول 
، وبداللة إحصائية (35,81)ناجتة من حتليل التباين املصاحب طريقة التدريس، حيث بلغت قيمة ف ال

يرجع إىل تأثري ( املتغري التابع)من التباين يف التحصيل %( 28)ن إ، أي (0,28)وحجم األثر  ،(0,00)
يرجع إىل عوامل أخرى مل يتم احلكم هبا، ومل %( 72)، بينما (املتغري املستقل)استخدام التعلم املدمج 

 .ما يؤكد التكافؤ بني اجملموعتني( القبلي)تبعا  للمتغري املصاحب يظهر فروقا  
درجات ل حساب املتوسطات احلسابية املعدلة متوملعرفة لصاحل أي من اجملموعتني يعزى الفرق 

 .هذه املتوسطات( 3)يبني اجلدول و اختبار التحصيل البعدي،  يفطالبات أفراد الدراسة 
 3جدول 

 دلة لدرجات طالبات أفراد الدراسة على اختبار التحصيل البعدياملتوسطات احلسابية املع
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املعدل عدد أفراد اجملموعة اجملموعة
 0,76 24,61 46 التجريبية
 0,75 18,21 48 الضابطة

 (.35)االختبار  يفالدرجة القصوى 
، بينما كان (24,61)اجملموعة التجريبية  ويتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب املعدل لدرجات

وهذا يعين أن لطريقة التدريس باستخدام  ،(18,21)املتوسط احلسايب املعدل لدرجات اجملموعة الضابطة 
التعلم املدمج أثرا  فاعال  يف التحصيل لدى طالبات قسم الفيزياء، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية األوىل 

بني متوسطي ( = 0,05)رق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال يوجد ف"اليت تنص على أنه 
، وتقبل "درجات طالبات جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل

ن هناك فرقا  ذا داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية لدرجات الطالبات يف اختبار إ أيالفرضية البديلة 
 مساق تصميم وتطوير الدروس لدى اجملموعة التجريبية والضابطة تُعزى لطريقة التدريس التحصيل يف

لصاحل اجملموعة التجريبية، ما يدل على فاعلية هذه الطريقة يف مساعدة ( التعلم املدمج، االعتيادية)
 .الطالبات يف رفع التحصيل لديهن مقارنة بالطريقة االعتيادية يف التدريس

 :ج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاينالنتائ .2. 12
هل خيتلف أداء طالبات الفيزياء يف مقياس الدافعية للتعلم يف مساق تصميم وتطوير الدروس "نصه 

 (.التعلم املدمج، الطريقة االعتيادية)باختالف طريقة التدريس 
ات طالبات ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرج

 (.4)جمموعيت الدراسة على مقياس الدافعية القبلي والبعدي كما هو موضح يف اجلدول 
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 4جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالبات اجملموعتني الضابطة، والتجريبية على املقياس 

 القبلي والبعدي للدافعية

 االختبار البعدي االختبار القبلي اجملموعة
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد   

 26,29 144,00 46 26,93 87,67 46 التجريبية

 28,73 113,65 48 26,17 85,27 48 الضابطة

 (.180)الدرجة القصوى للمقياس 
ات اجملموعتني التجريبية وجود فروق ظاهرية بني متوسطي درجات طالب( 4)ويتضح من اجلدول 

والضابطة على مقياس الدافعية للتعلم القبلي والبعدي، والختبار داللة الفروق، استخدم حتليل التباين 
 .يوضح ذلك( 5)ملقياس الدافعية، واجلدول  (ANCOVA)املصاحب األحادي 

 5  جدول
اجملموعتني الضابطة والتجريبية  نتائج حتليل التباين املصاحب األحادي بني املتوسطات احلسابية لدرجات

 على مقياس الدافعية البعدي وفقا  ملتغري طريقة التدريس
درجات  جمموع املربعات مصدر التباين

 احلرارة
قيمة ف  متوسط املربعات

 احملسوبة
الداللة 

 اإلحصائية
حجم 

 األثر

0,0 0,14 2,26 1695,09 1 1695,09 املقياس القبلي
24 

طريقة 
 التدريس

21047,90 1 21047,90 28,0
8 

0,00 0,2
4 

    749,45 91 68199,89 اخلطأ
     93 91537,50 الكلي

بني  (= (0,05داللة إحصائيـة عند مستوى الداللة  اإىل أن هناك فرقـا  ذ( 5)ويشري جدول 
طريقة  املتوسطات احلسابية لدرجات طالبات جمموعيت الدراسة على مقياس الدافعية البعدي تعزى إىل متغري

، وكان حجم (0,00)وبداللة إحصائية ( 28,08)دريس ملتغري طريقة الت( ف)بلغت قيمة و التدريس، 
من التباين الكلي يف درجات الطالبات على مقياس الدافعية %( 24)، وهذا يعين أن نسبة (0,24)األثر 

يرجع إىل عوامل %( 76)بينما  (املتغري املستقل)يرجع إىل تأثري استخدام التعلم املدمج ( املتغري التابع)
خرى مل يتم التحكم هبا، وملعرفة لصاحل أي من الطريقتني تعزى الفروق، مت حساب املتوسطات احلسابية أ

 .هذه املتوسطات( 6)يبني اجلدول و مقياس الدافعية البعدي،  يفاملعدلة لدرجات طالبات أفراد الدراسة 
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 6جدول 
 طالبات أفراد الدراسة على مقياس الدافعية البعدي املتوسطات احلسابية املعدلة لدرجات

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املعدل عدد أفراد اجملموعة اجملموعة
 4,04 143,80 46 التجريبية
 3,95 113,84 48 الضابطة

 (.180)الدرجة القصوى للمقياس 
، بينما كان (143,80)لتجريبية ويتضح من اجلدول أن املتوسط احلسايب املعدل لدرجات اجملموعة ا

، وهذا يعين أن لطريقة التدريس باستخدام (113,84)املتوسط احلسايب املعدل لدرجات اجملموعة الضابطة 
التعلم املدمج أثرا  فاعال  يف تنمية الدافعية للتعلم لدى طالبات قسم الفيزياء، وبذلك ترفض الفرضية 

( = (0,05 داللة إحصائية عند مستوى الداللةيوجد فرق ذو ال "الصفرية الثانية اليت تنص على أنه 
ملقياس الدافعية حنو  يبني متوسطي درجات طالبات جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعد

يعزى ( = 0,05) رقا  ذا داللة إحصائية عند مستوىن هناك فإ أيوتقبل الفرضية البديلة، " التعلم
املدمج على مقياس الدافعية لصاحل اجملموعة التجريبية، ما يدل على فاعلية هذه الطريقة  الستخدام التعلم

 .على مساعدة الطالبات على تنمية الدافعية لديهن كذا التعلم مقارنة بالطريقة االعتيادية يف التدريس
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 :مناقشة النتائج13. 
 :مناقشة نتائج السؤال األول. 0. 02

داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطالبات يف اختبار التحصيل  يائج وجود فرق ذأظهرت النت
التعلم )يف مساق تصميم وتطوير دروس الفيزياء لدى اجملموعة التجريبية والضابطة تعزى لطريقة التدريس 

 إىل تفوق من خالل التعلم املدمج، وهذا يشري اليت تعلمتلصاحل اجملموعة التجريبية ( املدمج، االعتيادية
التدريس باستخدام التعلم املدمج على التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية يف حتصيل الطالبات، وتتفق 

؛ 9002الذيابات،  ؛9007؛ والرنتيسي، 9002عبد الرمحن، : )هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من
 (.9009؛ الزعيب وبين دومي، 9002القرارعة وحجة، 

ك إىل أن استخدام التعلم املدمج يف تدريس مساق تصميم وتطوير دروس وميكن أن يُعزى ذل
الفيزياء لطالبات الفيزياء يف اجملموعة التجريبية، ساعد الطالبات على التوفيق بني مزايا التعليم التقليدية 

قة مكنت ن هذه الطريألالتقليدية والتعليم اإللكرتوين، يف الطريقة والتعليم اإللكرتوين، وجتاوز العيوب 
الطالبات من التفاعل املباشر داخل قاعة التدريس عن طريق استخدام آليات االتصال احلديثة كاحلاسوب 
واإلنرتنت، وتوظيف الوسائط املتعددة، واملواقع اإللكرتونية ذات الصلة مبوضوع الدرس يف تقدمي خربات 

طة فعالة مشاركة يف العملية التعليمية، تعليمية أقرب، للواقع، وتوفري بيئة تفاعلية جعلت من الطالبة نش
لوجه مع  ومكنتها من التواصل مع ما يستجد من معلومات يف موضوع الدرس، إضافة إىل االتصال وجها  

الطالبات وحمتوى املادة بني و  ،الطالباتبني التفاعل بني الطالبات وعضو هيئة التدريس،  فزاداملدرس، 
 .التدريسية
بات فرصة التواصل مع احملتوى من خالل بيئة تفاعلية مستمرة يف املنزل ويف هذا التعلم أتاح للطالو 

اجلامعة، وذلك من خالل تعامل الطالبات مع أنشطة فيها حركة من نوع معني، األمر الذي أدى إىل 
سهولة التعلم، واستيعاب املفاهيم بصورة صحيحة واكتساب املهارات، ألن الطالبة عليها أن تقوم بكل 

ة بعد التدرب على هذه املهارات من خالل تدريبات متنوعة، وحتصل على تغذية راجعة فورية على األنشط
فرصة لالطالع على مدى جناحها وتقدمها يف الدرس هبدف تعزيز التعلم الصحيح  هايعطي وهذاأدائها، 

لدى الطالبات  حتسني األداء يفللتعلم التقليدي، وهذا ساهم  ا  وتصحيح التعلم اخلاطئ، ويعد ذلك معزز 
وتعلم املهارات بصورة أفضل من طالبات اجملموعة الضابطة اليت درست طالباهتا بالطريقة االعتيادية، 

على طالبات اجملموعة  نزيادة حتصيل طالبات اجملموعة التجريبية وتفوقه علىوانعكس ذلك فعليا  
 .الضابطة
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دمج يف مساق تصميم وتطوير الدروس، ن استخدام التعلم املبأكما يفسر الباحثان هذه النتيجة 
واستعمال الطالبات للحاسوب كوسيلة فعالة لشرح الدرس، وحفظ املعلومات يف أمناط متعددة من رسوم 

مثريات صوتية، وحركية وفنية يف هذه  بتوفريوصور، وإشارات، وأصوات، بتقنيات يتم فيها توظيف احلواس 
تفاعلت الطالبات معها  إذوالعروض، واملمارسات العملية،  الرسوم والصور ومقاطع الفيديو، والفالشات

زيادة قدرهتن على االنتباه، وحتسني قدرهتن على اإلدراك إىل بشكل مباشر وإجيايب، األمر الذي أدى 
ومعاجلة املعلومات، وختزينها واسرتجاعها بكل سهولة، وتطبيقها يف مواقف جديدة، لتقودهن إىل تنمية 

 .لديهن، ووصوهلن إىل اإلتقاناملهارات الذهنية 
التعلم املدمج من توضيح لألهداف واحملتوى وتقدمي التغذية الراجعة الفورية،  هما وفر أن إضافة إىل 

فيه  عنمن التوصل إىل تعلم فعال استط نآثار الرغبة لدى الطالبات يف التعلم هبذه الطريقة اليت مكنته
أفضلية كطريقة يف  ىاق تصميم وتطوير الدروس، مما أعطاكتساب املفاهيم واألفكار املعروضة، يف مس

زيادة حتصيل الطالبات يف اجملموعة التجريبية على حساب الطريقة التقليدية اليت درست فيها طالبات 
 .اجملموعة الضابطة

ما وفرته اجلامعة من تسهيالت وإمكانات مادية جعلت  النظرإضافة لذلك جيب األخذ بعني 
التجريبية على درجة عالية من االستعداد واجلدية للتعلم باستخدام التعلم املدمج، طالبات اجملموعة 

املواضيع اليت ميكن بالتطوير والتحديث يف طرق التدريس املختلفة، اليت تبعث اإلثارة واالهتمام بورغبتهن 
أن يؤهل الطالبة  عرضها مبختلف الوسائط، كاستخدام التعلم املدمج، إضافة إىل الدور اإلجيايب الذي ميكن

منها يف جمال ختصصها، وإحداث نقله  واإلفادةاجلامعية جملاراة التغريات التكنولوجية يف قاعات الدرس، 
 نوعية حنو التميز واإلبداع يف أساليب العرض املقدمة بالتقنية احلديثة، والتعلم التقليدي معا  يف الوقت

مللفات اإللكرتونية، وتقدمي أنشطة التعلم من خالل ، واستخدام كل من الفيديوهات التعليمية وانفسه
املنتديات التعليمية، حيث مت تقدمي املعلومات املتعلقة بتصميم وتطوير الدروس بصورة واقعية وملموسة مع 

شعور الطالبات بعوامل النجاح، زاد احتفاظهن باملعلومات، وأصبحت املعلومات  النظر أناألخذ بعني 
زاد يف حتصيلهن املعريف، فضال  أن هذا النوع من التعلم وفر إمكانات جعل فن، لديهن مقاومة للنسيا

املمارسة التعليمية لطالبات اجملموعة التجريبية ذات معىن وفاعلية، وهذا جعلهن يفضلن التعلم هبذه الطريقة 
 .الضابطةانعكس إجيابيا  على حتصيل طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة بتحصيل طالبات اجملموعة ف
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 :مناقشة نتائج السؤال الثاين .2. 13
داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطالبات يف مقياس  يأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذ

الدافعية يف مساق تصميم وتطوير دروس الفيزياء لدى اجملموعة التجريبية والضابطة تعزى لطريقة التدريس 
اجملموعة التجريبية الذين تعلموا من خالل التعلم املدمج، وهذا يدل على  لصاحل( التعلم املدمج، االعتيادية)

تفوق التدريس باستخدام التعلم املدمج على التدريس بالطريقة االعتيادية يف تنمية الدافعية حنو التعلم، 
 ,Ocak؛ Sucaromana, 2013؛ 9002املطريي، )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 

Topal, 20149009عيب وبين دومي، الز  ؛.) 
الباحثان هذه النتيجة لتفوق طالبات اجملموعة التجريبية على طالبات اجملموعة الضابطة يف  يعزو

مقياس الدافعية حنو التعلم، إىل أن استخدام التعلم املدمج لدى طالبات اجملموعة التجريبية جعل تعلمهن 
والتعلم التقليدي معا  يف نفس املكان، وذلك ألن  ، من خالل استخدام التقنية احلديثة باحلاسوبا  ممتع

األنشطة اليت يتعامل معها الطالبات يف اجملموعة التجريبية تعمل على جذب االنتباه، من خالل احلركات 
الطالبات مل فاليت تصاحب هذه األنشطة، األمر الذي حبب الطالبات هبذه األنشطة يف قاعة الدرس، 

يوفر التعلم املدمج هذه األنشطة ضمن مواقع  إذاألساليب االعتيادية، يف مثل هذه األنشطة  دنيعت
وبالتايل فإن هذه اإلجراءات  ،ن أساليب حفظ املعرفة واستظهارهاتعليمية تعلمية حسية خمتلفة بعيدا  ع

ام التعليمية باستخدام التعلم املدمج يف مساق تصميم وتطوير الدروس يتيح للمتعلم أن يتعلم ذاتيا  باستخد
يساهم يف توفري جانب من احلرية الذاتية، تسمح للطالبة باستغالل خرباهتا السابقة، حيث فاحلاسوب، 

سب حبمن التعلم،  هاميكنو تقوم حبل األنشطة الواردة يف املادة العلمية ذاتيا ، ومبساعدة وتوجيه املدرس، 
الطالبة طاقتها الفعلية يف  واستثمار. سرعة استيعاهبا، وتصحيح أخطائها دون الشعور باخلجل من زميالهتا

أهدافها، وزيادة قدرهتا على تنظيم خرباهتا السابقة وربطها باملعرفة اجلديدة،  حتقيقالتعلم، يشجعها على 
أدائها للتأكد من حتقق األهداف، وهذه العوامل من على ما سبق تقييم  وبالتايل تستطيع الطالبة وبناء

الداخلي لديها، فيتم هبذه الطريقة الرتكيز على الشخصية املتكاملة  شأهنا أن تزيد من عوامل الضبط
، فتمارس الطالبة فيها خطوات اسرتاتيجية التساؤل الذايت، (املعرفية، املهارية، الوجدانية)للمتعلم جبوانبها 

ات اجملموعة فيزداد تقبلها للمادة الدراسية كنتيجة للدوافع الداخلية للتعلم لديها، لذلك فإن استخدام طالب
الفروق و التجريبية هلذه الطريقة راعى قدرة الطالبات وسرعتهن الذاتية، والتفضيالت التعليمية لديهن، 

فظهرت  ،تفاعلهن وفهمهن حملتوى املادة الفردية بينهن، ما أدى إىل حتقيق أكرب قدر من النجاح يف زيادة
هن للتعلم، ويفسر الباحثان هذه الرغبة واالندفاع زاد دافعيتو الرغبة الفورية لديهن للتعلم هبذه الطريقة، 
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أن التعلم املدمج يتضمن جمموعة من الصور واألصوات والوصالت التعليمية واالنشطة بللتعلم هبذه الطريقة 
األنشطة املقدمة من خالل استخدام  والسيماملل،  بالاليت شوقت الطالبات لالخنراط باألنشطة واملهام 

 أتاحتاأللوان والصور يف املادة التعليمية أن وعرض األشكال والصور، إضافة إىل احلاسوب واإلنرتنت 
طالبات اجملموعة التجريبية حرية االختيار والتحرك وفق قدراهتن ومتطلبات تعلمهن، وقد لوحظ محاسهن ل

كس انعفمن خالل املتابعة أثناء الدروس، فحرصن على متابعة األنشطة وحل التدريبات وأوراق العمل 
 .دافعيتهن للتعلم أكثر من طالبات اجملموعة الضابطة ادز و إجيابيا  على اجتاهاهتن حنو االستمرار يف التعلم، 

 :التوصيات14. 
تضمني استخدام التعلم املدمج ضمن مفردات طرائق تدريس الفيزياء، واملساقات الرتبوية يف  .1. 14

 .الكلية العلمية
قبل أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية، وتوظيفه يف  استخدام التعلم املدمج من .2. 14

 .العملية التعليمية لزيادة التحصيل والدافعية للتعلم
القيام بدراسات مماثلة تتناول استخدام التعلم املدمج على متغريات أخرى مثل التفكري وعمليات  .3. 14

 .العلم واالجتاهات
عضاء هيئة التدريس جبامعة حفر الباطن حول توظيف التعلم عقد دورات تدريبية وورش عمل أل .4. 14

 .املدمج يف تدريس املساقات
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 المراجع العربية
 القراءة جملة .مقارن منظور من اجلامعي التعليم يف اإللكرتوين التعلم مشروع(. 9002) .منه ،لبهان أبو

 .009-20 ،(029) ،مصر ،واملعرفة
عامل : القاهرة .التعلم اإللكرتوين من التطبيق إىل االحرتاف واجلودة(. 9002) .إمساعيل، الغريب زاهر

 .الكتب
جوانب قصور تعلم العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي كما (. 9000) .بين خلف، حممود

، ةاجمللة األردنية يف العلوم الرتبوي .حدى املناطق التعليمية يف األردنحيددها ويقدرها معلم العلوم يف إ
5 (2)، 275- 222. 

فاعلية استعمال التعلم املدمج على التحصيل الدراسي يف مقرر األحياء لدى (. 9002) .احلسن، عصام
جملة البحوث الرتبوية  .ة مبنطقة أم درمان واجتاهتم حنوهطالب الصف الثاين واملدارس الثانوية اخلاص

 .57-75، (22)، والنفسية
 .دار القلم للنشر والتوزيع: ديب .ومة التعليم وأساليب تدريسمنظ(. 9002) .محادات، حممد حسن

تطوير األنشطة العلمية لتنمية التفكري يف ضوء املشروعات (. 9002) .الدسوقي، عيد أبو املعاطي
سلسلة تعلم العلوم، املكتب اجلامعي احلديث، املؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية  .العاملية

 .مصر املوارد البشرية،
ام طريقيت التعلم املدمج والطريقة دالتعلم املربمج القائم على استخ فاعلية(. 9002) .الذيابات، بالل

للصفوف األوىل واجتاهاهتم  التقليدية يف حتصيل طلبة جامعة الطفيلة التقنية يف مادة طرائق التدريس
 .900-050، (0) 95، جملة النجاح لألحباث .حنوها

أثر استخدام التعليم املدمج والوسائط الفائقة على التحصيل املعريف (. 9007) .الرنتيسي، حممود
جملة اجلامعة اإلسالمية  .طلبة الصحافة جبامعة األمة بغزة واكتساب مهارات التصوير الرقمي لدى

 .902-052، (0) 92، للدراسات الرتبوية والنفسية
اجلامعة  .(النظرية والتطبيق العملي)عليم تكنولوجيا الت(. 9002) .وعقل، جمدي ؛الرنتيسي، حممود

 .مكتبة آفاق: ، فلسطنياإلسالمية
أثر استخدام طريقة التعلم املتمازج يف املدارس األردنية يف (. 9009) .وبين دومي، حسن ؛الزعيب، علي

جملة جامعة . حتصيل تالميذ الصف الرابع األساسي يف مادة الرياضيات ويف دافعيتهم حنو تعلمها
 .705-257 ،(0) 95، دمشق
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 .عامل الكتب: القاهرة .تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية(. 9002) .زيتون، كمال عبد احلميد
اسرتاتيجيات التعلم املفضلة لدى عينة من طلبة جامعة (. 9002) .والعساف، مجال ؛مساوي، فادي

 .209-555، (2) 95، نسانيةجملة جامعة النجاح للعلوم اإل .ء التطبيقية وارتباطها بالدافعيةالبلقا
 .دار املسرية: عمان .تصميم التدريس بني النظرية والتصنيف(. 9002) .العدوان، زيد واحلوامدة، حممد

ة أثر اسرتاتيجية التعليم املتمازج يف حتصيل طلبة كلية العلوم اإلسالمي(. 9002) .عبد الرمحن، عبد اهلل
 .222-202، (22)، جملة ديايلوصل، جامعة امل .وتنمية املفاهيم الفقهية لديهم

 –التصميم  –النظرية )التعليم اإللكرتوين الرقمي (. 9002) .وأبو خطوة، السيد ؛عبد العاطي، حسن
 .دار اجلامعة اجلديدة: اإلسكندرية .(اإلنتاج

 أثر استخدام التعلم املزيج يف تنمية التحصيل املعريف والتخيل البصري يف(. 9002) .العنزي، سعود
حبث مقدم للمؤمتر  .اهلندسة الكهربائية لدى طالب الصف األول الثانوي الصناعي، واجتاهاهتم حنوه

 ،العمانية لتكنولوجيا التعليم ، اجلمعية"التعلم املزيج واملتنقل اإلمكانيات والتحديات" الدويل األول
 .ديسمرب

 .صعوبات وسبل التغلب عليهاالتعليم اإللكرتوين التحديات وال(. 9009) .الغديان، عبد احملسن
 .272-292 ،(2) 05، يةدراسات تربوية واجتماع

فاعلية برنامج قائم على التعلم املدمج يف تدريس العلوم يف (. 9002) .وحجة، حكم ؛القرارعة، أمحد
جملة العلوم الرتبوية  .مهارات التفكري ما وراء املعرفة حتصيل طلبة الصف التاسع األساسي وتنمية

 .209-727، (9) 02، يةوالنفس
أثر استخدام التعليم املدمج يف تنمية الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي (. 9002) .املطريي، سلطان
-092، (7) 7، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة .كلية الرتبية جبامعة امللك سعود  لدى طالب

029. 
 حتسني املدمج القائم على املدخل التارخيي يففاعلية التعلم (. 9002) .والربكات، علي ؛مهيدات، رزان

جملة اجلامعة اإلسالمية  .فاهيمي يف بيئات تدريس الكيمياءوالتغري امل فهم الطلبة لطبيعة العلم
 .005-52، (2) 92، للدراسات الرتبوية والنفسية

يف التعلم أثر اختالف مستوى دمج مصادر التعلم املستخدمة  (.9000) .وسعيد أمحد ؛أسامة ي،هنداو 
 .272-205، (022) 9، جملة الرتبيةجامعة األزهر،  .لى التحصيل والدافعية حنو التعلماملدمج ع
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