135-109

)م2018 / هـ1439(  جامعة احلدود الشمالية،)1(  العدد،)3(  اجمللد،جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

فاعلية التعليم المدمج في مستوى التحصيل األكاديمي للطالب
واتجاهاتهم نحوه بكلية العلوم االجتماعية
)*(

عبداهلل بن محمد العقاب

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

) هـ1438/9/9  وقبل للنشر يف، هـ1438/5/16 (قدم للنشر يف
 هدفـت الدِّ راسـة إىل الكشـف عن فاعلية التعليـم املدمج يف التحصيـل األكاديمي للطالب بكلية العلـوم االجتامعية بجامعـة اإلمام حممد:ملخـص الدِّ راسـة
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 وقد توصلت الدِّ راسـة إىل أن هنـاك فروقـ ًا ذات داللة إحصائية عند مسـتوى. واألخرى جتريبيـة، توزعـوا على جمموعتين؛ إحدامهـا جمموعة ضابطـة،طالبـ ًا
 كما أظهرت النتائج، لصالـح املجموعة التجريبية،متوسـطي درجات طلاب املجموعتني يف التطبيق البعـدي لالختبار التحصييل
) بينα 0.05 =( الداللـة
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 ويف ضـوء نتائج الدراسـة أوىص.أن اجتاهـات طلاب املجموعـة التجريبيـة كانـت إجيابيـة نحو اسـتخدام التعليـم املدمـج يف تدريس مقـرر تقنيات التعلـم
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Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of using blended learning in teaching Educational Technology course at Imam University on
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مقدمة:

هو أحدث وأكثر فاعلية؛ كربامج التعليم والتدريب

يواجه التعليم يف العرص احلايل كثريا من التحديات

اإللكرتوين ،ونشأة عدد من اجلامعات االفرتاضية،

العلمي والرقمي واحتدام املنافسة العاملية ،مما يفرض

وأجهزة احلاسب اآليل (سالمة ،)2005 ،وتطبيقات

واستخدام التقنيات احلديثة من شبكات االتصال،

االقتصادية واالجتامعية والتقنية املختلفة يف ظل التطور

الويب الرقمية ،واألجهزة اللوحية الذكية ،يف العملية

عىل امليدان الرتبوي ومؤسساته املختلفة رضورة الوعي

التعليمية.

بأمهية التطوير الرسيع يف أنظمتها وبراجمها ،واالستغالل

وأخذت دائرة التعليم اإللكرتوين تتسع يف

األمثل للموارد التقنية والبرشية ،لالرتقاء بمستوى

مؤسسات التعليم العايل باستخداماته املختلفة؛
سواء كان مبارش ًا يف القاعات الدراسية أو عن بعد يف

التعليم ،وزيادة كفاءة نظامها األكاديمي ،وحتقيق جودة
وفعالية براجمها بام يتوافق مع مطالب التنمية الشاملة،

بعض الربامج التي تطبق التعليم اإللكرتوين الكامل.

وتلبية احتياجات املتعلمني املتجددة.

ويعد التطوير والتحديث املستمر من األدوات

وجتدر اإلشارة إىل أن التعليم اإللكرتوين ،بوصفه
نظام ًا تعليمي ًا بفلسفته ومميزاته وإمكانياته ،يظل قائام

وجتويد خمرجاهتا التعليمية .فاملنافسة يف جمال اجلودة

وهو يف ازدياد مستمر الستيعاب األعداد املتزايدة من

الرئيسة التي تسعى معظم مؤسسات التعليم العايل من

باعتباره أحد الربامج املهمة يف املؤسسات التعليمية،

خالله إىل حتقيق أهدافها ،وحتسني بيئتها األكاديمية،

الطالب ،وحتقيق مرونة الزمان واملكان يف التعلم ،كام

الشاملة واالعتامد األكاديمي يف الربامج الدراسية

أنه يلبي احتياجات املتعلمني يف الربامج التي تتناسب

ونوعيتها وطريقة تنفيذها وتقويمها وفق مجلة من املعايري

مع قدراهتم وتفضيالهتم.

الضابطة للعملية التعليمية ،وكذلك التقدم التقني

إن وجود التعلم اإللكرتوين ال يعني إلغاء التعليم

الرسيع يف األجهزة واألدوات والربامج والتطبيقات

التقليدي ،ولكن قد ال يكون هو اخليار األمثل أو

اإللكرتونية؛ مجيعها مثلت عوامل ذات أولوية يف تطوير

املناسب لكثري من مؤسسات التعليم العايل التي ال

منظومة الربامج اجلديدة.

وهنا نجد أن تطوير التعليم اجلامعي وفق املعطيات

يزال لدهيا كثري من الصعوبات لتحقيق ذلك ،والتحول

املختلفة ،وتوظيف االجتاهات احلديثة يف عملية التعليم

بدائل جديدة؛ األمر الذي دفع اجلامعات للبحث عن

جتاه التعليم اإللكرتوين ،فظهرت احلاجة املاسة إىل

السابقة ساهم يف إعادة هيكلة النظام التعليمي بعنارصه

إسرتاتيجية جديدة جتمع بني خصائص كل من التعلم

والتعلم؛ فتعددت الربامج األكاديمية ،وحتسنت نوعية

التقليدي والتعلم اإللكرتوين؛ للتغلب عىل أوجه

األداء ،وتنوعت طرق تقديم هذه الربامج وفق مفهوم

القصور يف النظامني عىل حد سواء ويف الوقت نفسه.

التعليم املستقبيل ،الذي جتاوز الطرق التقليدية إىل ما
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يف التكامل والتنسيق اجليد فيام بينها (McKenzie et

ويعد التعليم املدمج ()Blended Learning
واحد ًا من هذه اإلسرتاتيجيات التي ُتدمج فيها التقنيات

al., 2013).

ويمكن القول إن التعليم املدمج  -يف حد ذاته  -هو

يف عملية تقديم التعليم؛ بغية التغلب عىل بعض القيود

مستقبل التعليم ) (Brown & Diaz, 2010ملا يتمتع

املفروضة عىل التعليم يف املدارس التقليدية (Porter et

به من خصائص مجعت بني أصالة الفصول التقليدية

 .)al., 2014وغالبا ما يوصف التعلم املدمج بأنه مزيج
بني طريقتني يف التعليم :الطرق التقليدية وجه ًا لوجه يف

وتفاعالهتا املبارشة ومزايا التعليم اإللكرتوين يف املرونة

القاعات الدراسية ،والتعليم اإللكرتوين (Bliuc et

) .(Deperlioglu & Kose, 2013و لضامن جودة

وقد بدأ التعليم املدمج وفق منهج معتمد يف جامعة

جمموعة من املحددات واملعايري ،ولعل من أشهرها

الربامج املقدمة فيه؛ فإنه البد من التقويم املستمر وفق

al., 2007).

وسط فلوريدا يف عام (،(Albrecht, 2006) )1996

نموذج سلون )(The Sloan Consortium, 2011

األخرى يف اعتامده بوصفه وسيلة مبتكرة للتعليم

وهي قائمة عىل مخسة عنارص رئيسة ،هي :الفاعلية،

املستخدم يف تقويم بيئات التعلم املدمج لتأكيد اجلودة،

وبعد ذلك أخذت العديد من مؤسسات التعليم العايل

ورضا أعضاء هيئة التدريس ،ورضا الطالب ،وإمكانية

) (Moreno, Lowrey, & Barlow, 2006ويذكر

الوصول ،والتكلفة املادية ).(Shelton, 2011

وادي ) (Wade, 2012أن العديد من اجلامعات حول

ويضيف ميلر ( )Miller, 2012أن التعليم املدمج
الفعال يتطلب  -أو ً
ال  -حتديد األهداف ،ثم حتفيز

العامل بدأت فعليا يف استخدام تقنية املعلومات ووسائل

االتصال يف التعليم وفق منهج التعليم املدمج ،وأن

معدل نموه عامليا جتاوز  46٪يف السنة (Hilliard,

الطالب عىل حب التعلم ،وسهولة الوصول والتعامل

إن التطور الرسيع يف استخدام التعلم املدمج برناجم ًا
بدي ً
ال يف التعليم إنام جاء ملعاجلة مشاكل التعليم التقليدي

استخدام أدوات التعلم املتنقل.

مع التقنية ،وكذلك وجود فصول افرتاضية ،وأخريا

2015).

ويشري عدد من الدراسات (Donoghue, 2006

من خالل استغالل أدوات التعليم اإللكرتوين (Wu

& Delialioglu & Yildirim, 2007; Schmidt

) Werner, 2007; Young & Ku, 2008إىل أن

) et al., 2010ويتوقع أن يصبح النموذج التقليدي

اجلديد يف العملية التعليمية )(Graham, 2013

التعليم املدمج هو احلل األمثل للمشاكل واالحتياجات

هيئة التدريس والطالب عىل حد سواء (Moskal,

للطالب ،فقد أسهم بشكل مبارش وغري مبارش يف حل

التعليمية ،ويضمن اإلرساع يف حتقيق التعلم التفاعيل

نظرا ألنه يلبي احتياجات كل من اجلامعات وأعضاء

املشاكل التي تواجه اجلامعات ،كنسبة القبول اجلامعي،

) Dziuban & Hartman, 2013ويكمن التحدي
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ويؤكد روش ) )Roach, 2014عىل أن اجتاه
الطالب كان إجيابي ًا جتاه بيئة التعليم املدمج ،وأنه يؤدي

وزيادة عدد الطالب ،واستيعاب الفصول الدراسية،

وانخفاض مستوى التحصيل العلمي (Garrison

يم ِّكن
) ، & Vaughan, 2013وكلفة التعليم ،كام ُ
املؤسسات التعليمية من أن تكون أكثر تأثري ًا وإجيابية

بشكل أفضل وأعمق خالل فرتة زمنية قصرية ،كام

ويذكر كل من بونك وجراهام & (Bonk

العمل التعاوين ) (Miller, 2012وحتفيز الطالب

لتوسع اجلامعات والكليات يف التعليم املدمج

بفعالية ( ،)Snodin, 2013ورفع قدرة الفصول

إىل تنمية مستوى التعليم ،وفهم املحتوى الدرايس

أن له القدرة عىل متييز التعليم ،وإرشاك الطالب يف

(الغريب.)2009 ،

عىل تبادل األفكار ،واملشاركة يف األنشطة اجلامعية

) Graham, 2006أن هناك بعض األسباب الرئيسة

الدراسية ،وزيادة التحصيل الدرايس واالحتفاظ لدى

عىل مستوى العامل ،وهي :زيادة إمكانية الوصول

الطالب). (Hilliard, 2015

للمتعلمني ،واملرونة يف تعلم الطالب ،وحتسني البيئة

كام يذكر كل من (Dziuban, Hartman,

الرتبوية للتدريب والتطوير املهني ،وحتسني املراقبة،

وتقويم األنشطة األكاديمية ،وإعطاء املزيد من االهتامم

& Cavanagh & Moskal, 2011; Garrison

يف التطوير الذايت األكاديمي ،وهتيئة الفرصة لالتصال

Vaughan, 2013; Graham, 2006; Sharpe,

العاملي والتعاون العلمي بني اجلامعات ،واالستخدام

;Benfield, Roberts & Francis, 2006

) Vaughan, 2007أن التعليم املدمج له دور يف

األمثل للموارد وخفض تكلفتها ،وإعداد وتزويد

تعزيز الطلبة ،وحتسني نتائج التعلم ،وزيادة مستوى

الطالب باملهارات الالزمة واملعرفة واالستعداد املهني

التحصيل والرضا عند الطالب ،ويسهم يف رفع كفاءة

بطريقة رسيعة وأكثر فعالية حسب متطلبات سوق

وفاعلية العملية التعليمية ،ويؤدي إىل نتائج تعليمية
مميزة) ، (Eryilmaz, 2015كام أن له دور ًا يف التعلم

العمل التنافسية.

وهنا يذكر كل من سو وبرش )(So & Brush,2008

النشط ،وحتسني اجتاهات الطلبة نحو التعلم بشكل عام

أنه قد لوحظ يف بيئة التعلم املدمج زيادة التحفز الذايت

).(Troha, 2003

للتعلم لدى الطالب بسبب االستغالل األمثل للوقت
داخل القاعة الدراسية وخارجها ،مما ساهم يف زيادة

مشكلة ِّ
الدراسة:

الرتكيز عىل التنظيم الذايت للتعلم ،كام لوحظ زيادة يف

ينظر للتعليم املدمج عىل أنه بيئة تعليمية ثرية تستثمر
خصائص ٍّ
وجها لوجه ومميزات التعلم
كل من التعلم
ً

الدافعية والتحصيل األكاديمي (Joo, Lim & Kim,

) 2012وأن نتائج التعلم أعىل يف التعليم املدمج منه يف

اإللكرتوين ،كام أن له فوائد أخرى متعددة؛ حيث تشري

التعليم العادي )(Albert, Beatty, &. Roach, 2014
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نتائج دراسة أجراها مركز التعلم الرقمي (Center

وسهولة االستعامل (خصاونة وآخرون.)2010 ،

فوائد التعليم املدمج للطالب إىل أنه يوفر فرص تعلم

يف الداخل واخلارج يف جمال التعليم املدمج ،فإنه ال

وعىل الرغم من نجاح جتارب عدد من اجلامعات

) for Digital Education, 2012الستقصاء أهم

يزال هناك حمدودية يف االستخدام يف بعض اجلامعات

بديلة بنسبة  ،92٪وأنه يصل لعدد أكرب من املتعلمني

املحلية .وقد يرجع السبب يف ذلك إىل عدم توافر

عن بعد بنسبة  ،85٪وأنه يشجع الطالب عىل مزيد

دراية تامة بكيفية التعلم املدمج وإمكاناته من حيث

من املشاركة بنسبة  ، 70٪ويساعد عىل زيادة التحصيل

التخطيط والتصميم وآلية التطبيق ،ونقص يف املهارات

الدرايس بنسبة  ،61٪كام أنه يساعد عىل زيادة قدرة

التقنية وتطبيقاهتا التفاعلية لدى أعضاء هيئة التدريس،

الفصول الدراسية بنسبة  ،59٪وزيادة احتفاظ الطالب

وكذلك عدم جاهزية البنية التحتية التي تتمثل يف:

باملعلومة بنسبة  . 56٪وتشري الدراسة – أيضا  -إىل

الكوادر البرشية املدربة ،وتوفري األدوات والتطبيقات

أن هناك أربع فوائد رئيسة يقدمها التعليم املدمج

املطلوبة يف التفاعل ،والتواصل املبارش وغري املبارش،

ألعضاء هيئة التدريس ،وهي :سهولة تواصل أعضاء

وتوفري الدعم الفني الالزم الستمرار عملية التعليم

هيئة التدريس مع الطالب بنسبة  ، 92٪وأنه يساعد

املدمج.

أعضاء هيئة التدريس عىل قياس مدى تقدم الطالب يف

وملا للتعليم املدمج من مزيا متعددة من شأهنا

املواد الرقمية بنسبة  ، 73٪وهو مقياس ألداء القسم أو

تطوير العملية التعليمة ،ورفع إمكانات التعليم ،ودعم

املؤسسة بنسبة  ، ٪ 61ويساعد عىل خفض التكاليف

املتعلمني ،وزيادة مستوى حتصيل الطلبة ،وتعزيز

بشكل عام بنسبة . 54٪

االجتاهات اإلجيابية نحو العملية التعليمة؛ اجتهت

وقد ذكر تنق ) (Ting, 2015أن طالب اليوم
عموم ًا عىل دراية تامة بالتقنية الرقمية ومعرفة كيفية

هذه الدراسة إىل بيان مدى فاعلية التعليم املدمج يف

فهم يتطلعون إىل تعلم فريد جيمع بني أصالة التعليم

العلوم االجتامعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود

التحصيل األكاديمي واجتاهاهتم نحوه للطالب بكلية

الوصول إليها ،وإنشاء املعلومات الرقمية وتبادهلا؛ لذا

اإلسالمية بمدينة الرياض.

التقليدي واألدوات والتطبيقات الرقمية ،ويتامشى مع

قدراهتم ومهاراهتم ،ويلبي احتياجهم .ولعل التعليم
املدمج هو املناسب والقادر عىل تلبية حاجة املتعلم

أسئلة ِّ
الدراسة:

للتعلم املستمر باستخدام الوسائل التقنية ،األمر الذي

تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس

يمكنه من تثقيف نفسه وإثراء معلومات من حوله،

التايل :ما فاعلية التعليم املدمج يف التحصيل األكاديمي

إضافة إىل ما يتميز به من خصائص؛ كمرونة الوقت،
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للطالب واجتاههم نحوه بكلية العلوم االجتامعية يف

اجلانب.

وضع األسئلة الفرعية التالية:
تم
ُ
هذا السؤال َّ

عىل تطوير التعليم اجلامعي نحو توظيف

 -قد تسهم هذه الدراسة يف لفت انتباه القائمني

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟ ولإلجابة عن
1.1ما أثر التعليم املدمج يف حتصيل الطالب بكلية

التعليم املدمج يف التعليم العايل.

2.2ما اجتاهات طالب كلية العلوم االجتامعية

التدريس عىل تبني التعليم املدمج يف مناهجهم

ّ
حتث هذه الدراسة أعضاء هيئة
 -يمكن أن

العلوم االجتامعية؟

الدراسية.

نحو استخدام التعليم املدمج يف مقرر تقنيات

وتوصياتا قد تسهم يف
 نتائج هذه الدراسةُ

التعليم؟

تطوير اجتاهات الطلبة نحو التعليم املدمج من

فرض ِّ
الدراسة:

خالل تعزيز االجتاهات اإلجيابية ،ومعاجلة
االجتاهات السلبية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α = 0.05بني متوسطي درجات طالب

حدود ِّ
الدراسة:

املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف التطبيق

البعدي لالختبار التحصييل ُتعزى إىل التعليم املدمج.

 احلد املكاين :كلية العلوم االجتامعية ،جامعةاإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

أهداف ِّ
الدراسة:

 احلد الزماين :الفصل الدرايس األول للعامالدرايس 1437/1436هـ.

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

 -احلد املوضوعي :اقترصت الدِّ راسة عىل

 .1تعرف فاعلية التعليم املدمج يف حتصيل طالب

استخدام التعليم املدمج يف تدريس مقرر

كلية العلوم االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن

تقنيات التعليم (هنج .)613

سعود اإلسالمية.

 .2الكشف عن اجتاهات طالب كلية العلوم

مصطلحات ِّ
الدراسة:

االجتامعية نحو استخدام التعليم املدمج.

التعليم املدمج ) :(Blended Learningهو دمج

أمهية ِّ
الدراسة:

منظم لبعض تطبيقات التعليم اإللكرتوين يف بيئة التعليم

 -أهنا تتناول التعليم املدمج؛ إذ ال تزال ثمة ندر ٌة

التقليدي لالستفادة من إمكانياهتا املتعددة يف احلصول

عىل خربات تعليمية تفاعلية.

يف الدراسات العربية التطبيقية التي اهتمت هبذا
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والتطورات التي يعيشها املجتمع؛ لذا فإن عليه تبني
طريقة أخرى أو إضافة بعض التحسينات ،وتطوير

من األداء أو الكفاية يف العمل املدريس أو األكاديمي،
و ُي َق َّيم بواسطة املعلم أو االختبارات التحصيلية أو

أساليب األداء ،كي يلبي االحتياجات املطلوبة.

الدراسة بأنه :ما تعلمه الطلبة بعد دراستهم مفردات

أيضا بالتعليم اهلجني ) (Hybrid Learningأو التعليم

فالتعليم املدمج  ، Blended Learningويسمى

كالمها» ) ،(Chaplin, 1971, p.28ويعرف يف هذه

اخلليط واملمزوج (Mixed Learning)،الذي جيمع

مقرر تقنيات التعليم سواء أكان بالطريقة التقليدية

بني خصائص الفصول التقليدية ،ويستفيد من مميزات

أم بالتعلم املدمج ،والذي يقاس من خالل االختبار

التعليم اإللكرتوين؛ قد يكون هو احلل األمثل لتحقيق

التحصييل املعريف.

االجتاه ) :(Attitudeهو مقدار االستعداد النفيس

األهداف التعليمية بفاعلية ،واختصار الوقت واجلهد،

موضوع ما وفق مثري معني .ويعرف يف هذه الدراسة

تتوافر فيه مصادر املعلومات اإللكرتونية ،والتواصل

وفتح آفاق جديدة للتعلم بأسلوب أكثر جاذبية؛ إذ

والعصبي والعقيل ،وأثره عىل استجابة الفرد نحو

التفاعيل ،بام جيعل املؤسسات التعليمية أكثر تأثريا

بأنه :جمموعة االستجابات التي يبدهيا أفراد عينة الدراسة

وإجيابية (الغريب.)2009 ،

نحو التعليم املدمج بالقبول أو الرفض ،ويقاس االجتاه
إجرائي ًا بنوع االستجابة عىل فقرات املقياس.

والتعليم املدمج -كام أشار بونك وجراهام (Bonk

) - & Graham, 2006هو مزج نموذجني للتعليم
منفصلني تارخيي ًا ،ومها :نظام التعلم وجها لوجه ،ونظام

اإلطار النظري:

التعلم املوزع ،مع التأكيد عىل استخدام التكنولوجيا

إن التعليم سواء كان وفق املنهج التقليدي أو

القائمة عىل الكمبيوتر والشبكات .ويعرفه الفقي

ويراعي خصائص املتعلمني ،ويسهم يف التفاعل

التقليدي للتعلم وجها لوجه مع التعلم اإللكرتوين عرب

( ،2011ص )15:بأنه« :نظام متكامل يدمج األسلوب

اإللكرتوين البد أن حيقق أهداف املؤسسات التعليمية،

اإلنرتنت ،لتوجيه ومساعدة املتعلم خالل كل مرحلة

ورفع كفاءة خمرجات التعلم .فمن خالل التقويم

من مراحل التعلم».

املستمر لربامج التعليم العايل يمكن قياس مدى حتقق

هذه األهداف .وتشري بعض الدراسات (Tucker,

إن أمهية التعليم املدمج تكمن يف إمكانياته املتعددة،

التعليم التقليدي بمكوناته احلالية مل يعد قادرا عىل

أمهية يف امليدان الرتبوي ألنه جاء بحلول ملشاكل التعليم

وهنا يذكر تكر) (Tucker, 2012أن التعليم املدمج ذو

) 2012; Garrison & Vaugha, 2013إىل أن

املتجددة؛ كزيادة الطلب عىل التعليم ،والزيادة املستمرة

تلبية احتياجات الطلبة املرحلية املرتبطة باملتغريات
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يف أعداد الطالب ،واحلاجة إىل تنوع مصادر التعلم،

إحداث التغيري والتعلم املوجه.

الطالب وفق معايري اجلودة ،وانتشار التقنية يف املجتمع

أساليب التعلم.

5.5زيادة فرص إكساب املهارات للطالب لتنوع

وقلة املصادر املادية ،واحلاجة إىل االرتقاء بمستويات

6.6زيادة فرص مشاركة الطالب يف العملية

وإتقان الطالب هلا .ويضيف يوسف ( )2007أن

التعليمية لتطبيقه بعض اإلسرتاتيجيات مثل

قصور املؤسسات التعليمية يف الوقت احلارض عن

التعلم التعاوين ،حل املشكالت ،التعلم

مواكبة العرص يستدعي استخدام التعليم املدمج يف

الفردي ،النقاش ،احلوار.

املؤسسات التعليمية والرتبوية.

إن العوامل الرئيسة يف نجاح تنفيذ التعليم املدمج -

7.7يوفر الوقت لكل من األستاذ والطالب ويسهل

) -Garrison,2013تكمن يف توافر املوارد املالية،

8.8خفض تكاليف التعليم مما يسهم يف التوسع

عملية التواصل بينهام.

كام أشار كل من فوغان وكريسون & (Vaughan

ورسعة التنمية.

ودعم اإلدارة العليا ،وتوافر القدرات البرشية من ذوي

9.9دعم التعلم النشط والتعلم الذايت.

املهارات التقنية .كام أن أفضل املامرسات لتنفيذ التعليم

1010املرونة يف الزمان واملكان

املدمج يتطلب الربط والتناغم بني مكونات نظام التعليم
التقليدي (وجه ًا لوجه) ونظام التعليم اإللكرتوين عرب

تصميم التعليم املدمج:

اإلنرتنت من أجل ضامن بيئة التعلم املدمج.

ختتلف إسرتاتيجيات تصميم التعليم املدمج يف
املؤسسات التعليمية وفق ًا لطبيعة النظام التعليمي،

مميزات التعليم املدمج:

هناك العديد من املميزات للتعليم املدمج ،ومن هذه

ومستوى مهارات أعضاء هيئة التدريس ،وخصائص

1.1تفاعل الطالب مع العملية التعليمة من خالل

خيتلف عنة يف التعليم التقليدي .وللوصول إىل تصميم

2.2إتاحة التعليم للجميع وزيادة فرص التعلم

التصميم املبادئ التالية:

الطالب ونتائج التعلم ،كام أن تصميم التعليم املدمج

املميزات ما ذكره جليزر ) (Glazer,2012وهي:

فعال للتعليم املدمج وممارسة أفضل فينبغي أن حيقق

تنوع طرق التعلم.

 .1أن يركز التصميم عىل حتقيق أهداف التعليم

االجتامعي ،والتعاون ،وزيادة املشاركة.

3.3حتقيق أهداف التعلم من خالل استخدام

وتلبية متطلبات خمرجات التعلم ،وليس ملجرد

4.4يشجع التعلم املستمر الذي يعد أكثر فعالية يف

 .2أن يلبي التصميم حاجات الطالب ،وان يصل

االستخدام املحدود للتقنية.

إسرتاتيجيات متعددة.
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جمموعة من مصادر التعلم والدعم الفني.

نامذج التعليم املدمج:

 .3مراعاة التصميم االنسجام التام بني مكونات

ذكر تكر ( )Tucker ,2012أن نامذج التعليم

التعليم املدمج وعدم التقاطع أو التعارض فيام

املدمج تتلخص يف التايل:

بينهام.

 .4أن يراعي التصميم تفضيالت الطالب وطريقة

نموذج املوجه املبارش وجها لوجه (Face-to-

 .5أن يراعي التصميم خصائص وطبيعة املقررات

يف مجيع نامذج التعليم املدمج يعترب التوجيه املبارش

:)Face Driver Model

استخدامهم للتطبيقات اإللكرتونية املتنوعة.

وجها لوجه هو األقرب إىل بيئة املدرسة التقليدية .وفية

الدراسية ويلبي احتياجها حسب نوعية هذه

يستخدم التعليم اإللكرتوين عند احلاجة ملساعدة بعض

املقررات.

الطالب كل عىل حدة ويقدم اجلزء األكرب من املقرر

 .6أن حيتوي التصميم عىل خيارات وبدائل

تتناسب مع خصائص الطالب وطرق تعلمهم.

وجها لوجه ،وهذا يعني أن بعض الطالب من فئة

والعالقات االجتامعية بني املتعلمني.

مثل الطالب الذين يواجهون صعوبات يف التعلم أو

معينة هي من سيشارك يف هذا النوع من التعليم املدمج،

 .7أن يراعي التصميم اجلوانب التفاعلية واملشاركة

الطالب العاملني والذين تساعدهم التقنية يف متابعة

 .8أن يكون التصميم قابل للتقويم والتطوير

الفصول الدراسية.

املستمر.

نموذج التناوب ):(Rotation Model

معايري التعليم املدمج:

يقوم هذا النموذج من التعليم املدمج عىل التناوب

يذكر كل من ساليبا ورانكن وكورتز (Saliba,

بني التعليم وجها لوجه والتعلم اإللكرتوين وفق جدول
زمني حمدد ،وفق هذا النموذج يكون التعليم موزع ًا

) Rankine, & Cortez, 2013أن هناك أربعة معايري
رئيسية ينبغي أن تتوافر يف التعليم املدمج وهي كالتايل:

 .1أن يبنى تصميم التعليم املدمج عىل نظريات

بني املحارضات املبارشة داخل القاعات الدراسية أو

 .2أن يكون تقويم األنشطة والتغذية الراجعة فيه

التعليم أكثر تنوعا ويكون دور األستاذ موجها ومرشفا

املحارضات االفرتاضية والعمل عن بعد ،وفية يكون

ومباديء التعليم املرتكزة حول الطالب.

عىل سري العملية التعليمية.

وفق املنهج املدمج.

النموذج املرن ):(Flex Model

 .3أن تسهل قنوات االتصال والتواصل اإللكرتوين

يعتمد هذا النموذج عىل تقديم املحتوى التعليمي

عملية تفاعل الطالب ومشاركتهم.

إلكرتونيا للمتعلمني ،عىل الرغم من تواجد املعلمني

 .4أن يكون لدى الطالب إمكانية الوصول إىل
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يف القاعات التدريسية لتقديم الدعم واملساندة حسب

املواد يف املقام األول عرب منصة إلكرتونية .وفية يتم

األستاذ .ويف هذه النموذج يكون التعليم موجهه ذاتيا

ويعد هذا النموذج املثايل للطالب الذين حيتاجون إىل

التواصل والنقاش مع األستاذ عرب القنوات اإللكرتونية.

احلاجة إلعطاء الفرصة للمتعلمني للتواصل مع

مزيد من املرونة واالستقاللية يف دراستهم وفق جداول

من الطالب يف بيئة رقمية تعتمد عىل تقديم املتطلبات

أعامهلم اليومية .وتزداد شعبية هذا النموذج كل عام

والقيام باألنشطة واملهام افرتاضيا.
نموذج املعمل اإللكرتوين

بنسبة تزيد عن  15يف املئة.

إسرتاتيجيات التعليم املدمج:

(Online Lab Model):

ويعد هذا النموذج مكم ً
ال للعملية التعليمية

جيمع التعليم املدمج بني خاصية التعليم املتزامن

املؤسسات التعليمية ،وتكمل هذه املعامل االفرتاضية

تقوم عىل بعض اإلسرتاتيجيات التي جتمع بني

والغري متزامن ،لذا فإن بيئة التعليم املدمج التفاعلية

التقليدية ،وحلل مشكلة املعامل املبارشة داخل

خصائص النظامني وحتقق املرونة يف التعليم .وقد وضع

عىل األنرتنت العملية التعليمية ويقدم املحتوى كامال

باباس( (Pappas, 2015سبع اسرتاتيجيات للتعليم

من خالل منصات املعامل املبارشة والتي تدار من قبل

املدمج كام ييل:

معلمني مبارشين ويتيح هذا النموذج بيئة تعلم تسمح

 .1حتديد أهداف التعليم املدمج بوضوح:

لبعض الطالب العمل يف وترية متوازية حسب املوضوع

تعد األهداف بمثابة الدليل لتنفيذ بنود التعليم

الذي يناسبهم دون التأثري عىل الطالب اآلخرين.

نموذج الدمج الذايت(:(Self-Blend Model

املدمج ،فهي خارطة الطريق لرؤية أين يتجه مسار

التعليم املدمج .فاألهداف جيب أن حتدد يف البداية قبل

يقدم هذا النموذج عالوة عىل التعليم املبارش داخل

إنشاء املحتوى العلمي للمقرر .مع األخذ باالعتبار

القاعات الدراسية وجها لوحه والتعليم اإللكرتوين

التايل:

الكامل .ويتيح للمتعلم حرية اختيار الدروس
اإللكرتونية إلكامل متطلبات املقرر ،ويتطلب نجاح هذا

•

النموذج أن يكون لدى الطالب مهة عالية ورغبة ذاتية

املهارات الالزمة للطالب للتعامل مع التعليم

املدمج.

• نوعية املحتوى واملعلومات التي جيب تضمينها

يف التعلم لتحقيق تقدم يف عملية التعلم.
نموذج التوجيه اإللكرتوين

يف منهج التعليم املدمج.

(Online Driver Model) :

• األدوات ونامذج التصميم التعليمية أو نظريات
التعلم التي ينبغي أن تستخدم من أجل تقديم

يف هذا النموذج ال يلغي الفصول التقليدية ولكن

املحتوى العلمي.

معظم التعليم فيه يكون إلكرتونيا عن بعد ويتم تسليم
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 .2حتديد خطة ومفردات منهج التعليم املدمج:
إن خطة ومفردات املقرر يف منهج التعليم املدمج
جيب أن تكون واضحة للمتعلمني قبل التنفيذ ،فهي
الدليل للطالب لالستمرار والتقدم يف املقرر .لذا
ينبغي أن توضح يف اخلطة بعض املعلومات الرئيسية،
مثل األهداف التعليمية ،ومتطلبات املقرر ،واملشاركة
واحلضور ،وطريقة الدخول لألنظمة اإللكرتونية،
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وسائل التواصل االجتامعية.

 .5حتديد كيفية التواصل والتغذية الراجعة:

ينبغي أن تكون آلية التواصل مع عضو هيئة

التدريس واضحة للطالب لإلجابة عن أسئلتهم

واستفساراهتم والرد عرب الوسائل املتفق عليها ،سواء

كان مبارشا عرب اهلاتف أو غري مبارش عن طريق الربيد

اإللكرتوين ،بحيث ال يتجاوز فرتة الرد عليهم مدة 24

واالختبارات ،والعروض التقديمية ،واملواعيد النهائية
لتسليم األعامل ،وغريها.
 .3حتديد مستوى التفاعل يف التعليم املدمج:
قبل تنفيذ التعليم املدمج البد من حتديد مستويات
التفاعل املطلوبة من الطالب وكيفية حتقيقها من خالل
استخدام جمموعة كبرية من أدوات التعلم اإللكرتوين،
وحتديد نوعية املحتوى لكل تطبيق أو وسيلة إلكرتونية
بام يتناسب مع طبيعتها ومدى قابليتها للتفاعل الفردي
واجلامعي بني الطالب سواء أكان متزامن ًا أو غري
متزامن.

إىل  48ساعة .وهذا سوف يشعر الطالب أن لدهيم نظام

دعم قوي يف أي حلظه .أيضا ،حتديد كيفية احلصول عىل
التغذية الراجعة من الطالب.

 .6حتديد قائمة باملصادر واملراجع:

وضع قائمة باملراجع العلمية للمقرر وحتديد أهم

املصادر التي يستفيد منها الطالب ويفضل أن تكون

متاحة عىل شبكة اإلنرتنت ،كام يفضل ترتيبها حسب
املواضيع املدرجة باملقرر بحيث يكون هناك مراجع

للتوسع يف القراءة حول كل موضوع.
 .7وضع خطة فعاله للتقويم:

 .4تكامل أنشطة العمل اجلامعي:
يعد عنرص التعاون من األمهية بمكان يف التعليم
املدمج .فهو يكسب الطالب التفاعل االجتامعي الالزم
لتبادل املعلومات مع الطالب اآلخرين ،واالستفادة
من مهارات أقراهنم ،باستخدام عدد من األدوات
والتطبيقات املختلفة عىل اإلنرتنت .عىل سبيل املثال:
النقاش الغري متزامن يف منتديات النقاش اإللكرتونية،
وكذلك االجتامعات املتزامنة عرب غرف الدردشة،
حيث يتم مناقشة مشكلة معينة أو اإلجابة عن بعض
األسئلة املطروحة ،وكذلك تبادل اآلراء واألفكار عرب

ال توجد اسرتاتيجية كاملة للتعليم املدمج دون

وجود خطة فعاله للتقويم .فهي مهمة لقياس تقدم

الطالب يف املقرر وحتديد مستواهم وأدائهم التحصييل
يف كل وحدة .كذلك تقويم الطالب يف األنشطة
واملتطلبات املتنوعة للمقرر سواء كان التقويم إلكرتونيا
أو مبارشا عرب الوسائل التقليدية.
الدراسات السابقة:

فيام ييل عرض ألهم الدراسات العربية واألجنبية
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الدافعية للتعلم ،ومستوى نواتج التعلم املهاري،

التي تعرضت جلانب أو أكثر من موضوع الدراسة:

دراسة كل من ونتو وجني وزنقن(Wentao,

والتحصيل الدرايس .واستخدم املنهج شبه التجريبي

) ،Jinyu & Zhonggen, 2016وهي بعنوان:

يف الدراسة ملقارنة املجموعتني .وقد توصلت الدراسة

يف تدريس اللغة اإلنجليزية لقسم املكتبات .وكان

للتعلم بكثري (ع =  )0.045من الذين درسوا بالطريقة

خمرجات التعلم والعوامل املؤثرة يف التعليم املدمج

إىل أن الطلبة الذين درسوا بالتعليم املدمج أعىل دافعية
التقليدية ،كام أن مستويات نواتج التعلم املهاري يف

الغرض من هذه الدراسة املقارنة بني نتائج التعلم،

التعليم املدمج أعىل (ع =  ،)0.45إال أنه ال يوجد

وحتديد الفروق بني اجلنسني ،ومعرفة العوامل املؤثرة يف

فروق كبرية يف التحصيل النهائي بني املجموعتني (ع =

بيئات التعلم املدمج والتعليم التقليدي .وقد شارك يف

 .)0.192وعالوة عىل ذلك ،أشار الطلبة الذين مارسوا

الدراسة حوايل ألف مشارك من جامعة واحدة عشوائيا

التعليم املدمج إىل أهنم يرغبون يف دراسة مقررات أخرى

لإلجابة عن األسئلة الواردة يف االستبيانات .وقد تبني

هبذه الطريقة ،وسوف يوصون هبا ألصدقائهم.

أن معدالت النجاح يف ظل التعليم املدمج أعىل مقارنة

دراسة كل من منق وين(Meng & Yen,

بالتعليم التقليدي ،كام أن معدالت الترسب يف بيئة

) ،2015وهي بعنوان :املهارات الرقمية والتعلم الفعال

التعليم املدمج انخفضت مقارنة بالتعليم التقليدي.

يف بيئة التعلم املدمج .وهدفت إىل دراسة العالقات بني

وأشارت النتائج – كذلك -إىل أنه ال توجد أية فروق

املهارات الرقمية وكل من اخللفية املعرفية ،والكفاءات

ذات داللة إحصائية يف نتائج التعلم بني اجلنسني الذكور

املركزية ،والتعلم الفعال ،واالجتاه .واستخدم يف

واإلناث ،وكانت العوامل املؤثرة أكثر مالءمة يف التعليم

الدراسة املنهج شبة التجريبي مع عينة من الطلبة الذين

املدمج منه يف التعليم التقليدي .وأخريا ،كانت الدافعية

يدرسون وفق منهج التعليم املدمج يف إحدى اجلامعات

يف التعليم املدمج للذكور أعىل بكثري من اإلناث ،كام

املحلية .وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة

كان موقف الذكور بشكل ملحوظ أفضل من اإلناث

إحصائية بني املهارات الرقمية والتعلم الفعال.

يف مسألة تقدير الذات والبعد عن القلق.

دراسة كل من سنق و ولش (Tseng &، Walsh,

دراسة اريلامز ( ، (Eryilmaz, 2015وهي

التقليدي يف تقديم الدروس ،مقارنة الطالب من حيث:

هذه الدراسة التجريبية قياس فعالية التعلم يف بيئات

بعنوان :فعالية بيئات التعليم املدمج .وكان اهلدف من

) ،2016وهي بعنوان :التعليم املدمج مقابل التعليم
الدافعية ،ونتائج التعلم ،وتفضيالت التعلم .وهدفت

التعليم املدمج القائمة عىل استثامر مميزات التعليم

وجها لوجه وبيئات التعلم اإللكرتوين .وقد طبقت

الدراسة إىل مقارنة وتقييم جتارب الطالب وتصوراهتم

الدراسة عىل عدد ( )110من طالب جامعة أتيليم،

يف التعليم املدمج مقارنة بالطريقة التقليدية يف مستوى
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يف تركيا .وقد تم تصميم بيئة التعليم املدمج يف شكل

دراسة كل من ونغ وتتنال وبورقيس (Wong,

املنتدى .ومن خالل مقياس فاعلية بيئة التعلم املدمج
املطبقة عىل الطالب أظهرت النتائج أن هناك فرق ًا

مقرتح للتحقيق من فاعلية التعليم املخلوطة يف التعليم

) ،Tatnall & Burgess, 2014وهي بعنوان :إطار

مواد تفاعلية عىل اإلنرتنت ،واملشاركة يف النقاش يف

والتدريب ،وهدفت إىل وضع إطار للتحقيق من فعالية

كبري ًا بني الطالب يف بيئة التعلم املدمج والطالب يف
البيئة التقليدية وجه ًا لوجه ،كام أشارت النتائج إىل أن

وفق نموذج مقرتح ،وتكييفه مع بيئات التعليم املدمج

فاعلية.

األثر واالعتامد يف استخدام التقنيات يف التعلم املدمج.

التعليم املدمج؛ حيث تم بناء إطار للتعليم املدمج
املتنوعة ،لتقييم اجلاهزية واالستعداد ،والتحقق من

الطالب الذين يتعلمون يف بيئة التعليم املدمج أكثر
دراسة وايل (2015م) ،وهي بعنوان :االستعداد

وقد تم اختبار اإلطار املقرتح يف أحد اجلامعات من

بكلية الرتبية .وهدفت الدراسة إىل رصد استعداد

العملية التعليمية ،ومستوى جودة التعلم يف هذا النوع

لتطبيق التعلم املدمج لدى طالب الدراسات العليا

خالل وصف كيفية تبني واستخدام التعليم املدمج يف

من التعليم.

طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية بدمنهور لتطبيق

دراسة احلريب (2014م) ،وهي بعنوان :مطالب

التعلم املدمج وفق ثالثة حماور أساسية ،متثلت يف

استخدام التعلم املدمج يف تدريس منهج (أسس

درجة توافر املهارات التكنولوجية الالزمة لتطبيق

املناهج) من وجهة نظر طالب دبلوم الرتبية بجامعة

التعلم املدمج ،ومستوى الدافعية نحو التعلم املدمج،
فض ً
ال عن تفضيالت الطالب املرتبطة بآليات تطبيق

شقراء .وقد هدفت الدراسة إىل حتديد مطالب استخدام
التعلم املدمج يف تدريس أسس املناهج الواجب توافرها

التعلم املدمج .وأشارت النتائج إىل توافر املهارات

يف كل من :املنهج ،وعضو هيئة التدريس ،واملتعلم،

التكنولوجية لدى الطالب ،وارتفاع مستوى الدافعية
لدهيم لتطبيق التعلم املدمج ،فض ً
ال عن تفضيلهم

والبيئة التعليمية .وأشارت النتائج إىل أمهية جمموعة

من املطالب املتعلقة باستخدام التعلم املدمج فيام

للدراسة بصيغة التعلم املدمج .وأوصت الدراسة

خيص املنهج ،وعضو هيئة التدريس ،واملتعلم ،والبيئة
التعليمية ،كام أوضحت النتائج عدد ًا من الفروق بني

برضورة قيام مؤسسات التعليم العايل بتخصيص أحد
املقررات الدراسية  -عىل األقل -وتقديمه للطالب

وجهات نظر طالب دبلوم الرتبية بجامعة شقراء ،فيام

بصيغة التعلم املدمج .واقرتحت الدراسة دراسة

يتعلق بمطالب استخدام التعلم املدمج الالزمة عند
تدريس أسس املناهج يف ٍّ
كل من :املنهج ،وعضو هيئة

االختالف يف النوع أو يف التخصص األكاديمي أو

يف امتالك املهارات التكنولوجية ،وأثر ذلك عىل

التدريس ،واملتعلم ،والبيئة التعليمية ،تعزي ملتغريي

االستعداد لتطبيق التعلم املدمج.
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التخصص ،واخلربة ،واملؤهل العلمي ،والدورات

دراسة جونسون ( ،)Johnson, 2012وهي

دراسة تانج وتشو (،)Tang & Chaw, 2013

يف مقرر تطوير القراءة يف كلية املجتمع يف كاليفورنيا.

املدمج .وقد توصلت الدراسة إىل أن الطالب الذين

يف مقرر تطوير القراءة من خالل دراسة العالقة بني

التدريبية ،واملرحلة التي يتم تدريسها.

بعنوان :دور التعليم املدمج يف حتصيل ونجاح الطالب

وهي بعنوان :جاهزية وفهم طالب اجلامعة للتعليم

وهدفت الدراسة إىل استكشاف فعالية التعلم املدمج

لدهيم اجتاهات إجيابية نحو التعلم اإللكرتوين والتفاعل
اإللكرتوين واملرونة يف التعلم هم أكثر تكيف ًا مع التعلم

اخلربة والنجاح ،ومعدالت استمرار الطالب يف التعلم

املدمج يف مقرر تطوير القراءة .واستخدم يف الدراسة

املدمج ،ومن َث َّم هم أكثر استعداد ًا للتعلم املدمج .ويف

نموذج حتليل جامعة سنرتال فلوريدا للتعليم املدمج،

املقابل ،أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة سلبية

حيث قارنت الدراسة بني معدالت التحصيل والنجاح
لعدد ( )30طالب ًا ،يدرسون املقرر بالكلية يف أربع

بني االجتاه نحو التعلم يف الفصول التقليدية والتعلم
املدمج ،أي أنه كلام كان اجتاه الطالب نحو التعلم

فرتات خالل الفصل الدرايس .وقد أجريت الدراسة
عىل مرحلتني؛ األوىل :إجراء مقابلة مع ( )20طالب ًا

التقليدي أكثر كان اجتاههم نحو التعلم املدمج أقل.

دراسة الكندري والفريح ( ،)2013وهي بعنوان:

من خالل األسئلة املفتوحة الستكشاف موقف الطلبة

جامعة الكويت ،وهدفت إىل تقويم جودة التعلم
املدمج من منظور مستخدميه من الطلبة ،اعتامد ًا عىل

الثانية ،وهي جتميع وحتليل استمرار ونجاح املتعلمني يف

جودة التعليم املدمج من منظور مستخدميه من طلبة

املشاركني يف املقرر من التعليم املدمج .وأجريت املرحلة

التعليم املدمج املسجلني يف املقرر ،كام تناولت الدراسة
 -أيضا  -مسح ًا لتحصيل الطالب املسجلني يف الربنامج

مر هبا هؤالء
خربات التعليم والتعلم املدمج التي َّ
الطلبة يف مقرر للرتبية البيئية ،وقد صممت أنشطة
املقرر تعليمي ًا وتقني ًا هلذا الغرض .وبعد مرور الطلبة

دراسة خلف اهلل ( ،)2010وهي بعنوان :فاعلية

عنارص اجلودة املنشودة عىل عينة من الطلبة املسجلني

تنمية مهارات إنتاج النامذج التعليمية لدى طالب شعبة

نفسه لألعوام السابقة ومقارنة النتائج.

بخربة التعلم املدمج طبقت استبانة معدة لقياس

استخدام كل من التعليم اإللكرتوين والتعليم املدمج يف

يف املقرر .وقد خلصت النتائج إىل أن بيئة التعلم

تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية ،وهدفت للكشف

بجامعة الكويت بعنارصها التعليمية والتقنية مهيأة

عن مدى فاعلية استخدام كل من التعليم اإللكرتوين

بشكل كامل لتقديم تعلم مدمج ،يتصف بدرجة عالية

واملدمج يف تنمية مهارات إنتاج النامذج التعليمية لدى

من اجلودة التي يمكن أن حتقق رضا الطلبة عن نوعية

طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية ،جامعة

التعليم الذي حيصلون عليه.

األزهر .وقد طبق الباحث اختبار حتصيل وبطاقة
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مالحظة عىل جمموعتي الدراسة ،للتعرف عىل مهارات

عدم وجود فروق دالة إحصائي ًا يف التحصيل املبارش

الباحث بتطبيق الربناجمني التعليميني اللذين أعدمها
-وكان الربنامج األول خاص ًا بالتعليم اإللكرتوين،

مستوى حتصيل الطالب أو التفاعل بينهام ،كام بينت

لطلبة مقرر تقنيات التعليم ُتعزى لطريقة التدريس أو

إنتاج النامذج التعليمية قبل تطبيق الربناجمني ،وقام

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح
املجموعة احلاسوبية التعاونية مقارن ًة بكل من طريقة

وكان الثاين خاص ًا بالتعليم املدمج  -عىل عينة الدراسة
ٌّ
كل عىل حدة .وأظهرت النتائج فاعلية أسلوب التعليم

احلاسوب الفردية والتقليدية ،وكذلك لطريقة احلاسوب
الفردية مقارن ًة بالطريقة التقليدية ،وبينت النتائج أيض ًا

اإللكرتوين باملحارضات املبارشة يف زيادة التحصيل

متوسطي أداء طالب
وجود فرق ذي داللة إحصائية بني
ْ

املعريف املرتبط باملهارات لدى الطالب ،وأظهرت

املجموعة احلاسوبية الفردية يف االختبارين املبارش

كذلك فاعليته يف تنمية أداء املهارات عىل املستوى
العميل ،وكشفت النتائج  -أيض ًا  -فاعلية أسلوب

واملؤجل ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

باملهارات لدى الطالب ،وكذلك فاعليته يف تنمية أداء

االختبارين املبارش واملؤجل.

متوسط أداء طالب املجموعة احلاسوبية التعاونية يف

التعليم املدمج يف زيادة التحصيل املعريف املرتبط

دراسة أيب موسى ( ،)2008وهي بعنوان :أثر

املهارات عىل املستوى العميل ،كام بينت الدراسة تفوق

استخدام طريقة التعلم املدمج عىل حتصيل طلبة الرتبية

جمموعة التعليم املدمج عىل جمموعة التعليم اإللكرتوين

يف اجلامعة العربية املفتوحة يف مقرر (التدريس بمساعدة

يف التحصيل املرتبط باملهارات ،وتفوقها عىل جمموعة

احلاسوب) واجتاهاهتم نحوها .وتكونت العينة من ()20
طالب ًا ،درسوا باستخدام طريقة التعلم املدمج بوصفهم

التعليم اإللكرتوين يف أداء مهارات إنتاج النامذج.

دراسة كنسارة ( ،)2009وهي بعنوان :أثر

إسرتاتيجية التعليم الوقائي باستخدام احلاسوب عىل

جمموعة جتريبية ،وقد درس هؤالء الطلبة املقرر بحضور

التحصيل املبارش واملؤجل لطالب مقرر تقنيات التعليم

حمارضات ،ودراسة الكتاب املقرر ،وقدمت هلم مواد
إلكرتونية عىل شكل أقراص مضغوطة ،و( )15طالب ًا

مقارنة مع الطريقة الفردية والتقليدية ،وقد هدفت

آخرين درسوا بالطريقة التقليدية بوصفهم جمموعة

الدراسة إىل معرفة أثر إسرتاتيجية التعليم باستخدام

ضابطة .وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر يف حتصيل

احلاسوب عىل التحصيل املبارش واملؤجل لطالب مقرر
تقنيات التعليم مقارن ًة بالطريقة الفردية والتقليدية،

الطلبة الذين درسوا باستخدام طريقة التعلم املدمج ،كام

أظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية يف اجتاهات

وذلك بالتطبيق عىل عينة من طالب كلية املعلمني
يف جامعة أم القرى .وقد استخدم الباحث عدد ًا من

الطلبة نحو الطريقة املستخدمة لصالح املجموعة

التجريبية.

األدوات لتحقيق أهداف الدراسة .وأظهرت النتائج
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أدوات ِّ
الدراسة:

منهج ِّ
الدراسة:
استخدم يف هذه الدِّ راسة ٌّ
كل من:
 -املنهج شبه التجريبي

لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء األدوات التالية:

أو ًال :االختبار التحصييل:

(Quasi-Experimental Method):

تم إعداد االختبار التحصييل وفقا للخطوات التالية:

الـــذي يتعـــدى وصـــف الظاهـــرة أو الواقـــع
إىل معاجلـــة عوامـــل معينـــة ،حتـــت رشوط
مضبوطـــة ضبطـــ ًا دقيقـــ ًا (بولـــد & دالـــن،

• حتديد اهلدف من االختبار :هيدف هذا االختبار
إىل معرفة أثر التعليم املدمج يف حتصيل طالب
كلية العلوم االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن

 ،)2007وفيـــه يتـــم إثبـــات الفـــروض عـــن
طريـــق التجريـــب (عبيـــدات وآخـــرون،
.)2016
 املنهج الوصفي )(Descriptive Methodالذي يعتمد عىل استجواب مجيع أفراد جمتمع
الدراسة ،أو عينة كبرية منهم ،وذلك بقصد
وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها،
ودرجة وجودها (العساف.)2012 ،

الستخدام تقنيات التعليم ،معوقات توظيف

جمتمع ِّ
الدراسة وعينتها:

املمكنة ،معايري تقنيات التعليم ،أساسيات يف

سعود اإلسالمية.

• حتديد وحدات املقرر :شملت فقرات
االختبار َّ
كل موضوعات املقرر ،وعددها 19
موضوع ًا ،وهي :نبذة عن التطور التارخيي
لتقنيات التعليم ،مفهوم تقنيات التعليم،

وأمهيتها يف عملية التعليم والتعلم ،التخطيط
تقنيات التعليم يف املؤسسات الرتبوية ،احللول

تكون جمتمع الدِّ راسة من مجيع طالب كلية
ّ

استخدام تقنيات التعليم ،التقنيات التفاعلية

اإلسالمية ،الذين يدرسون مقرر تقنيات التعليم

احلاسوب التعليمي ،املنصات اإللكرتونية،

احلديثة ،بيئات التعلم احلديثة ،الفصول الذكية،

العلوم االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن سعود

مقدمة عن شبكة اإلنرتنت ،اإلنرتنت يف

(هنج  ،)613للفصل الدرايس األول ،للعام الدرايس

التعليم ،الشبكات التعليمية املحلية والشبكات

1436/1435هـ ،وعددهم ( )5079طالب ،وذلك

العاملية ،مصادر املعلومات اإللكرتونية ،قواعد

وتكونت عينة
حسب إحصائية شؤون الطالب بالكلية.
ّ
البحث من ( )64طالب ًا يف قسم االجتامع ،وتم توزيعهم

البيانات واملكتبات الرقمية ،احلوسبة السحابية
وخدماهتا.

عشوائيا إىل جمموعتني متكافئتني؛ إحدامها املجموعة
التجريبية ،وكان عددها ( )32طالب ًا ،واألخرى
املجموعة الضابطة ،وكان عددها ( )32طالب ًا.

• حتديد نوع االختبار :لتغطية وحدات املقرر،
وللبعد عن الذاتية يف التصحيح ،تم اختيار
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االختبار .ويف ضوء املالحظات التي أبدامها املحكمون
عىل األداة ،ووف ًقا لتوجيهاهتم ومقرتحاهتم ،تم تعديل

وتكون من ( )50فقرة ،يتبع كل فقرة
متعدد،
ّ

االختبار ليصبح يف صورته النهائية متضمن ًا  50فقرة،

أربع إجابات حمتملة ،واحدة منها فقط متثل
اإلجابة الصحيحة ،وقد تم تطبيقه قبلي ًا وبعدي ًا

عبارة عن اختيار من متعدد .كام تم حساب الصدق
الذايت بإجياد اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ،وقد بلغت

عىل طلبة املجموعتني :الضابطة ،والتجريبية.

ثاني ًا :استبانة قياس االجتاه:

قيمته  ،0.913وتدل هذه القيمة عىل أن االختبار يتمتع
بدرجة عالية من الصدق.

تم إعداد استبانة لقياس اجتاهات طالب كلية

 .2استبانة قياس االجتاه:

العلوم االجتامعية نحو توظيف التعليم املدمج يف

تم التحقق من صدق االستبانة الظاهري بعرضها
بصورهتا األولية عىل ( )12عضو ًا من أعضاء هيئة

وتكونت من  30فقرة .وقد تم
مقرر تقنيات التعليم،
ّ
اختيار مقياس ليكرت اخلاميس (غري موافق بشدة -غري

ور ِّتبت درجات
موافق -حمايد -موافق -موافق بشدة)ُ ،

التدريس املختصني يف جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية إلبداء الرأي يف مدى حتقيق االستبانة

تنازليا من ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1عىل التوايل .وقد تم
احلكم
ًّ

ألهداف الدِّ راسة ،ومدى وضوح االستبانة من حيث

تطبيق األداة يف هناية الفصل الدرايس الثاين عىل طلبة

الدقة والسالمة اللغوية يف صياغة فقرات االستبانة،
ِ
ووضوحها ،وحذف
للتأكد من درجة مناسبة الفقرة،

املجموعة التجريبية بعد أن استخدمت التعليم املدمج
يف مقرر تقنيات التعليم .ولتمييز مقياس االجتاه (إجيايب

أو إضافة بعض الفقرات وفق ًا ملالحظات املحكمني.

أو سلبي) ،وبناء عىل األوزان الرقمية يف درجات
احلكم؛ فإن االستجابة «حمايد» ذات الرقم (ُ )3تثل

وكان عدد فقرات االستبانة يف صورهتا األولية ()36
فقرة ،ويف ضوء مرئيات املحكمني عىل األداة ،ووف ًقا

القيمة الوسطية ،وبناء عليه فقد تم احتساب كل فقرة
درجتها أعىل من ( )3بأهنا ُتثل اجتاه ًا إجيابي ًا ،وكل فقرة

لتوجيهاهتم ومقرتحاهتم؛ تم تعديل األداة لتصبح يف

درجتها أقل من ( )3بأهنا ُتثل اجتاه ًا سلبي ًا.

صورهتا النهائية متضمنة ( )30فقرة.

صدق أدوات ِّ
الدراسة:

كام تم التحقق من االتساق الداخيل ألداة الدراسة

 .1االختبار التحصييل:

بتطبيق االستبانة بصورهتا النهائية عىل عينة استطالعية
مكونة من ( )20طالب ًا من جمتمع الدراسة خارج العينة،

للتأكد من صدق االختبار ،تم عرض االختبار
بصورته األولية عىل  12عضو ًا من أعضاء هيئة

وباستخدام معامل ارتباط بريسون ( )Personبني

اإلسالمية ،إلبداء الرأي يف صدق املحتوى وفقرات

الفقرات ترتاوح ما بني ( ،)0.67 – 0.45وهذا يشري

فقرات االستبانة ،اتضح أن مجيع قيم معامالت ارتباط

التدريس املختصني يف جامعة اإلمام حممد بن سعود
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إىل أن معامالت االرتباط ٌ
إحصائيا عند مستوى
دالة
ًّ
( ،)0.01وهذا يؤكد أن هناك اتساق ًا عالي ًا لفقرات

معامل الثبات الكيل لالستبانة ( ،)0.892وهي
درجة ٍ
ُ
ثبات عالية.

وارتفاع الصدق الداخيل.
االستبانة،
ِ

إجراءات تطبيق ِّ
الدراسة:

ثبات أدوات ِّ
الدراسة:

متت إجراءات تطبيق الدِّ راسة وفق اخلطوات التالية:

لقياس ثبات أدوات الدراسة؛ تم تطبيق االختبار

 .1تعيني مقرر تقنيات التعليم (هنج  )613ليكون

التحصييل واالستبانة بصورهتام النهائية عىل عينة
استطالعية مكونة من ( )20طالب ًا من جمتمع البحث

حمل الدراسة.

 .2بناء حمتوى املقرر بنا ًء عىل توصيفه املعتمد من

خارج العينة ،وذلك هبدف التأكد من ثبات كل مما ييل:

 .1االختبار التحصييلَ :ت َّم حساب ثبات االختبار

القسم العلمي ،ورفع عنارصه عىل نظام جسور

 حساب الثبات بواسطة معامل ثبات كودر-

 .3اختيار عينة الدراسة ،وحتديد املجموعة

 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية من

 .4إعطاء أفراد املجموعة التجريبية صالحية

إلدارة التعلم (.)LMS

التحصييل بطريقتني:

التجريبية والضابطة.

ريتشارسون ،وبلغت قيمته (.)0.873

دخول موقع املقرر يف نظام إدارة التعلم.

خالل تطبيق االختبار مرة واحدة ،ثم تقسيم
االختبار إىل َ
جزأين متكافئني ،يمثل اجلزء األول

 .5تعريف طالب املجموعة التجريبية بالتعليم
املدمج من حيث مفهومه وخصائصه وآلية

الفقرات الزوجية ،والثاين الفقرات الفردية،
َ
اجلزأين،
ثم يتم حساب درجة كل طالب يف

تطبيقه ،وعرض خطة املقرر بناء عىل ذلك

وبعدها يتم حساب معامل الثبات باستخدام

معادلة سبريمان براون

وطريقة تفعيل حساهبم عىل موقع إدارة التعلم.

 .6تدريب طالب املجموعة التجريبية عىل أدوات

(Spearman-

التعلم اإللكرتوين (الفصول االفرتاضية،

 ،)Brownوبلغت قيمته (.)0.865

املناقشات احلوارية).

وتعد قيم الثبات السابقة مرتفعة ،وهذا يشري إىل
متتع االختبار بدرجة عالية من الثبات ،ومن َث َّم

 .7تدريس طلبة املجموعة التجريبية باستخدام

 .2استبانة قياس االجتاهَ :ت َّم حساب ثبات فقرات

الضابطة بالطريقة التقليدية طيلة الفصل

بلغت قيمة
( ،)Alpha Cronbachوقد
ْ

يت الدراسة :االختبار التحصييل،
 .8إعداد أدا ْ

التعليم املدمج ،بينام درس طلبة املجموعة

يمكننا الوثوق بنتائجه.

الدرايس.

االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
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واستبانة قياس االجتاه ،ثم التحقق من صدقهام

 حساب معامالت السهولة والتمييز لبنود

 .9تطبيق االختبار التحصييل عىل طلبة جمموعتي

 إجراء اختبار ت ( )T-testللفروق بني

وبعد تدريسه ،وتطبيق استبانة االجتاهات عىل

املجموعتني :التجريبية والضابطة ،وللتحقق

وثباهتام.

االختبار التحصييل.

الدراسة قبل تدريس املقرر ملجموعتي البحث

جمموعتني مستقلتني ،للتحقق من تكافؤ

طلبة املجموعة التجريبية فقط ،وذلك بعد

من فرض الدراسة.

االنتهاء من عملية التدريس.

 .11اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،ومناقشة النتائج

 .10إدخال البيانات باستخدام الربنامج اإلحصائي

وتفسريها ،وتوجيه التوصيات.

( )SPSSإلجراء املعاجلات اإلحصائية التالية:

 استخراج معامل كودر-ريتشارسون للثبات.

نتائج ِّ
الدراسة ومناقشتها:

 استخراج معامل ألفا كرونباخ للثبات.

يف البداية تم التحقق من تكافؤ املجموعتني يف

 حساب الثبات باستخدام سبريمان براون

االختبار القبيل باستخدام اختبار (ت)T-test :

( )Spearman-Brownللتجزئة النصفية،

متوسطي املجموعتني،
للتعرف عىل الفروق بني
ْ
وجاءت النتائج كام هو موضح يف اجلدول (.)1

وذلك للتأكد من ثبات االختبار التحصييل.

جدول رقم ( )1اختبار )ت T-test( :داللة الفروق بين متوسط تحصيل الطالب لالختبار
التحصيلي في االختبار القبلي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
المتغير

المجموعات

عدد الطالب

االختبار
التحصيلي

الضابطة
التجريبية

32
32

المتوسط
الحسابي
10.41
9.95

يبني اجلدول رقم ( )1نتائج اختبار (ت)T-test :

االنحراف
المعياري
3.31
3.82

درجة
الحرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

63

1.852

0.436

قيمة (ت )T-test :غري دالة إحصائيا عند مستوى

ملتوسطي درجات طالب املجموعة الضابطة
ْ
واملجموعة التجريبية يف القياس القبيل لالختبار

داللة إحصائية بني املجموعتني التجريبية والضابطة

وهي استخدام التعليم املدمج .ويتضح من النتائج أن

التحصيل.

داللة ( ،)0.05مما يدل عىل عدم وجود فروق ذات

التحصييل قبل إجراء الدراسة عىل املجموعة التجريبية،

يف التحصيل ،وهذا يؤكد عىل تكافؤ املجموعتني يف
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عرض نتائج السؤال األول:

الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصييل ُيعزى

ينص السؤال األول عىل :ما أثر التعليم املدمج

إىل التعليم املدمج .وللتحقق من صحة هذه الفرضية

اإلسالمية؟ ويمكن اإلجابة عن هذا السؤال من خالل

(ت )T-test :الختبار حتصيل طالب جمموعتي

تم حساب املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وقيمة

يف حتصيل الطالب بجامعة اإلمام حممد بن سعود

البحث يف التطبيق البعدي ،للمقارنة بني املجموعتني:

التحقق من فرض الدراسة :ال توجد فروق ذات داللة

التجريبية والضابطة وكانت النتائج كام هو موضح يف

متوسطي
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بني
ْ
درجات طالب املجموعة التجريبية واملجموعة

اجلدول رقم (: )2

جدول رقم ( )2اختبار ( ت )T-test :داللة الفروق بين متوسط تحصيل
الطالب لالختبار التحصيلي في االختبار البعدي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
المتغير

المجموعات

االختبار
التحصيلي

الضابطة
التجريبية

عدد
الطالب
32
32

المتوسط
الحسابي
11.72
15.86

االنحراف
المعياري
5.36
5.87

درجة
الحرية قيمة ت

مستوى
الداللة

2.913

0.006

63

قيمة مربع ايتا
قيمة d
()η2
1.49

0.653

التقليدية) يف التطبيق البعدي لالختبار التحصييل،

يبني اجلدول رقم ( )2نتائج اختبار (ت)T-test :

وقد بلغ متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية

ملتوسطي درجات طالب املجموعة الضابطة
ْ
واملجموعة التجريبية يف القياس البعدي لالختبار

()15.86؛ مما يعني تأثري التعليم املدمج عىل املجموعة

باستخدام التعليم املدمج ،ويتضح من النتائج أن

ولتعرف حجم التأثري الختبار (ت )T-test :؛

التجريبية يف مقرر تقنيات التعليم.

التحصييل بعد تدريس طالب املجموعة التجريبية

تم حساب قمية (مربع إيتا) ( )η²لنتائج املجموعتني:

قيمة «ت» تساوي ( ،)2.913وأن مستوى الداللة

الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار

أقل من ( ،)0.006مما ُيشري إىل رفض فرض البحث؛

التحصييل ،وقد بلغ  ،0.65وهذا يعني أن % 65

أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

من التباين بني متوسط درجات طالب املجموعتني:

متوسطي درجات طالب
الداللة ( )α = 0.05بني
ْ

الضابطة والتجريبية يعود لتأثري استخدام التعليم

املجموعة التجريبية (التي تدرس باستخدام التعليم

املدمج.

املدمج) واملجموعة الضابطة (التي تدرس بالطريقة
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وقد يعزى ذلك إىل أن جتربة التعليم املدمج

ودراسة جونســـــــــون )(Johnson, 2012

يف التدريس ،فقد تعددت طرق التعلم ،وكان دور

خلف اهلل ( ،)2010ودراسة كنسارة ( ،)2009التي

ودراســــــة اريلامز ( ،(Eryilmaz, 2015ودراسة

للطالب حديثة وثرية وخمتلفة عن النمط التقليدي
الطالب إجيابي ًا وفاع ً
ال يف عملية التعلم ،وهذا ساعد

أكدت عىل أمهية التعليم املدمج وفاعلية استخدامه

يف العملية التعليمية ،وأن التعليم املدمج ساهم يف

عىل حتمله ملسؤولية التعلم داخل القاعة الدراسية

رفع مستوى حتصيل الطالب ،وزيادة الدافعية نحو

وخارجها ،واحلصول عىل املعلومات ،وفهمها،

التعلم املستمر ،وكذلك العمل ضمن املجموعات،

وحتليلها بطريقة أوسع وأعمق.

والتفاعل عرب وسائل االتصال ،والقدرة عىل حل

كام قد يعزى ذلك لتنوع املواد التعليمية املستخدمة

املشكالت.

يف التعليم املدمج( :الصور ،مقاطع الفيديو ،أنشطة،

مواضيع النقاش) ،وهو يلبي احتياجات وخصائص

الطالب ،فكان له دور يف تعزيز التعلم الذايت بني

الطالب ،وساهم يف جعل عملية التعلم عملية

عرض نتائج السؤال الثاين:

مستمرة ،وتتجاوز حدود القاعة الدراسية ،وهذا

ينص السؤال الثاين عىل :ما اجتاهات طالب كلية

يزيد فرصة املامرسة والتطبيق ،كام ساهم النقاش يف

العلوم االجتامعية نحو استخدام التعليم املدمج يف

منتدى النقاش اإللكرتوين يف التعبري عن وجهات

مقرر تقنيات التعليم؟

النظر والنقد ،وهذا أدى إىل زيادة محاس وفاعلية

الطالب يف املشاركة يف النقاش اإللكرتوين يف بيئة

ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج

مرنة متكنهم من ترتيب أفكارهم ،ومن ثم يكتسبون

املتوسطات احلسابية ،واالنحرافات املعيارية؛ لتقدير

الثقة يف التعبري عن آرائهم .وأخريا ،فإن عامل اجلذب

استجابات طالب املجموعة التجريبية من عينة

والتشويق والتنوع يف اإلمكانيات املتوافرة يف التعليم

الدراسة حول فقرات األداة املتعلقة بقياس اجتاهات

إجيابيا يف طريقة الطالب يف التعلم ،ومن
املدمج أثرت
ًّ

َث َّم يف حتصيل الطالب الدرايس.

طالب كلية العلوم االجتامعية نحو استخدام التعليم
املدمج يف مقرر تقنيات التعليم ،واجلدول رقم ()3

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة

يوضح ذلك:

سنق وولش )، (Tseng & Walsh, 2016
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جدول رقم ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات عينة الدراسة
(طالب المجموعة التجريبية) نحو استخدام التعليم المدمج مرتبة تنازلياً
ترتيب الفقرة

رقم
الفقرة

نص الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

االتجاه

21

دراسة المقرر بواسطة التعليم المدمج ممتع وشيق.

4.54

0.62

25

أرغب في دراسة مقرر آخر باستخدام التعليم المدمج.

4.51

0.70

إيجابي
إيجابي

17
29
2

4.40

0.67

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

يُقدم التعليم المدمج المحتوى العلمي للمقرر بأنماط مختلفة.
يساعد على التواصل المباشر وغير المباشر مع األستاذ وبين الطلبة.
يسهل التعليم المدمج الوصول لمحتوى المقرر.
ال أجــد صعوبــة فــي التعامــل مــع التقنيــات التفاعليــة فــي بيئــة التعليــم
المدمــج.
التعليم المدمج يقدم طرائق تعليم متنوعة تلبي احتياجات المتعلم.
التعليم المدمج ين ّمي دافعية البحث واالطالع.
يساعد التعليم المدمج في تحسين عملية التعلم.
يقدم األستاذ في التعليم المدمج تغذية راجعة فورية.
استخدام التقنيات التفاعلية في التعليم المدمج ساعد على فهم المقرر.
يقدم التعليم المدمج أنشطة تعليمية متنوعة.
أشعر بمرونة أكثر في أداء متطلبات المقرر.
يسهم التعليم المدمج في تنمية مبدأ التعلم الذاتي والتعليم المستمر.
يقدم المادة التعليمية بصورة واضحة يسهل العودة إليها.
يسهم التعليم المدمج في تقليل االعتماد على أستاذ المقرر.
يغيّر التعليم المدمج من رتابة الفصول العادية.
يراعي التعليم المدمج خصائص المتعلمين.
التعلم المدمج مناسب لطريقتي في التعلم.
التعلم بواسطة الفصول االفتراضية طريقة تعليمية جديدة وفعّالة.
يعمل منتدى النقاش على تعزيز العمل الجماعي.
يشجع التعلم المدمج على استثمار وقت المحاضرة بشكل فعال.
التعليم المدمج أكثر مرونة في التعلم من التعليم العادي.
الفصول االفتراضية أكثر تشويقا من الفصول العادية.
يوفر التعليم المدمج بيئة تفاعلية غنية ومتعددة المصادر.

4.49
4.46
4.42

0.61
0.61
0.67

إيجابي
إيجابي

4.38
4.34
4.32
4.30
4.26
4.23
4.19
4.17
4.15
4.12
4.11
4.09
4.06
4.01
3.97
3.93
3.88
3.78
3.73

0.67
0.68
0.65
0.74
0.73
0.81
0.54
0.61
0.65
0.72
0.65
0.45
0.61
0.67
0.73
0.73
0.91
0.79
0.58

3

النقاش اإللكتروني في موقع المقرر يزيد من التفاعل بين الطالب.

3.69

0.49

إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي

27.

10

التعليم المدمج يزيد الدافعية والرغبة المستمرة في التعلم.

3.62

0.82

إيجابي

5

29.

التعليــم المدمــج يقــرب المفاهيــم العلميــة أكثــر مــن التدريــس بالطريقــة
التقليديــة.

3.66

0.64

إيجابي

4

يزيد التعليم المدمج من التفاعل مع محتوى المقرر واألنشطة التعليمية.

3.51

0.60

إيجابي

30.
المتوسط
الحسابي الكلي

16

يساعد التعليم المدمج الطلبة على التقويم الذاتي.

3.46

0.52

إيجابي

4.09

0.66

إيجابي

1.
2.
3.
4.
5.
6.

28.

19
8
24
1
20
9
14
4
12
30
7
23
18
6
22
28
11
27
13
2
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وقد ُيعزى هذا إىل أن ممارسة الطالب لربنامج

تعليمي تتنوع فيه أنامط التعلم ،وحيقق املرونة يف املكان

أفراد عينة الدراسة (طالب املجموعة التجريبية) قد
تراوحت بني ( ،)3.46 – 4.54وبلغ ٌّ
كل من املتوسط

والزمان ،وتسهل فيه عملية التواصل والتفاعل بني
الطالب ،كام أن وعي الطالب بأمهية التعليم الذايت

احلسايب الكيل ( ،)4.09واالنحراف املعياري الكيل

واملستمر ،والشعور بأمهية االستخدام األمثل للتقنية،
كونت لدى الطالب اجتاه ًا إجيابي ًا نحو بيئة التعليم

( ،)0.66وأن مجيع الفقرات جاءت بدرجة إجيابية.
وهذا يعني أن اجتاهات طالب كلية العلوم االجتامعية

املدمج .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة

نحو استخدام التعليم املدمج يف مقرر تقنيات التعليم
إجيابية ،وتقابل التقدير( :موافق بشدة) وفق ًا ملقياس

روش ) )Roach, 201ودراسة تانج وتشو (Tang

ويتضح من النتائج املذكورة يف اجلدول أعاله أن أعىل

( ،)2013التي أكدت عىل أن التعليم املدمج وتطبيقاته

) & Chaw, 2013ودراسة الكندري والفريح

ليكرت اخلاميس املعتمد عليه يف هذه الدراسة.

يف العملية التعليمية ساهم يف دفع وحتسني اجتاهات

الفقرات عىل التوايل هي «:دراسة املقرر بواسطة التعليم

الطالب جتاه التعلم.

املدمج ممتع وشيق» بمتوسط حسايب بلغ ()4.54

وبانحراف معياري ( ،)0.62ويليه «أرغب يف دراسة

مقرر آخر باستخدام التعليم املدمج» بمتوسط حسايب

توصيات ِّ
الدراسة:

بلغ ( )4.51وبانحراف معياري ( ،)0.70ثم « ُيقدم

يف ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ،فإن

التعليم املدمج املحتوى العلمي للمقرر بأنامط خمتلفة»

الباحث ُيويص بالتايل:

بمتوسط حسايب بلغ ( )4.49وبانحراف معياري

1.1تعميم جتربة التعليم املدمج يف املقررات

( ،)0.61أما الفقرة «يساعد عىل التواصل املبارش وغري

الدراسية األخرى بكلية العلوم االجتامعية

املبارش مع األستاذ وبني الطلبة» فتأيت يف املرتبة الرابعة

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

بمتوسط حسايب بلغ ( )4.46وبانحراف معياري

لفاعليته يف تنمية حتصيل الطالب.

( ،)0.61يف حني جاءت الفقرة« يسهل التعليم املدمج

2.2تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل كيفية توظيف

الوصول ملحتوى املقرر» يف املرتبة اخلامسة بمتوسط

التعليم املدمج يف بيئة التعليم اجلامعي.

حسايب بلغ ( )4.42وبانحراف معياري ( .)0.67كام
يتضح أيض ًا أن أدنى الفقرات هي «:يساعد التعليم

3.3هتيئة البنية التحتية من املعامل والقاعات
الدراسية بام يتناسب مع متطلبات التعليم

املدمج الطلبة عىل التقويم الذايت» بمتوسط حسايب بلغ

املدمج.

( )3.46وبانحراف معياري (.)0.52
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