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أثر التعليم المتمازج على جودة التعليم للمرحلة األساسية في مدارس اإلناث الحكومية في لواء قصبة اربد

The impact of blended education on the quality of education for the

primary stage in public female schools in the Kasbah of Irbid district
هيا محمد عارف الشياب ،مدرسة ميسون الدمشقية األساسية للبنات .مديرية التربية والتعليم  -لواء قصبة إربد.
Haya Mohamed Arif Al-Sheyab, Maysoon Al-Dimashqiyah Basic School for Grils. Directorate of
Education – Kasbah Irbid, Jordan
ظهرت العديد من األساليب المختلفة نتيجة لتطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي المتسارع كتقنيات

التعلم الحديثة ،وانطالقاً من أهمية دور العملية التعليمية في تكون جيل مثقف وقادر على تحمل

المسؤولية ،مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالتعليم المتمازج .هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
أثر التعليم المتمازج على جودة التعليم للمرحلة األساسية في مدارس اإلناث الحكومية في لواء

تاريخ المقالة:

االرسال٢٠٢١-٠٩-٠١:

المراجعة٢٠٢١-١٠-١١:

القبول٢٠٢١-١٠-١٩:

قصبة اربد .تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراس اإلناث للمرحلة االساسية في قصبة أربد

البالغ عددهم ( )21مدرسة .وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من المعلمات والطالبات .تم أخذ

 %25من مجتمع الدراسة كعينة عشوائية شكل ( )77معلمة و( )231طالبة حيث استخدمت
الباحثة االستبانة كاداة لجمع البيانات ،وتم تطبيق استبانة الطالب واستبانة المعلم في الدراسة.

أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية للتعليم المتمازج على كالً من جودة عملية
التعليم ،التحصيل العلمي للطالب ،جودة األداء التدريسي ،وكذلك تنمية مهارات الطالب للمرحلة

األساسية في مدارس اإلناث الحكومية في لواء قصبة اربد .ومن المؤمل أن تسهم نتائج هذه

الدراسة في تزويد متخذي الق اررات وصانعي ال سياسات وكذلك أولياء أمور الطلبة حول التعليم
المتمازج وأهميته للتعليم للمرحلة األساسية.
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Many different methods emerged as a result of the accelerated scientific،
cognitive and technological development such as modern learning
techniques، and based on the importance of the role of the educational

process in the formation of an educated generation capable of taking
responsibility، which led to the emergence of the so-called blended
education. This study aimed to identify the impact of blended education
on the quality of education for the basic stage in public female schools

in the Kasbah of Irbid district. The study population consisted of all
female schools for the basic stage in the Kasbah of Irbid، which
numbered (21) schools. The study sample consisted of a group of female

teachers and students. 25% of the study population was taken as a
random sample in the form of (77) female teachers and (231) female

students، where the researcher used the questionnaire as a tool for data
collection، and the students' questionnaire and the teacher's

Keywords:
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questionnaire were applied in the study. The results of the study showed

public schools

teaching process، students' educational attainment، the quality of

of education, basic stag,

a statistically significant impact of blended education on the quality of the
teaching performance، as well as the development of students' skills for

the basic stage in public female schools in the Kasbah of Irbid District.
It is hoped that the results of this study will contribute to providing
decision makers and policy makers as well as parents of students about
blended education and its importance for education for the basic stage.
 المقدمة1
.يتيح التعليم الحديث القائم على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام تقنيات حديثة غير تقليدية في العملية التعليمية
حيث دعت و ازرة التربية والتعليم االردنية الى تطبيق استراتيجية التعليم المتمازج في المدارس بهدف تعزيز العملية التعليمة في الظروف
 كما. والذي يهدف الى دمج التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي في العملية التعليمية ليكون متاحاً لدى الجميع.الطارئة واإلستثنائية
 حيث يتيح هذا.يعرف على أنه مزيج من اسلوب التعليم الوجاهي في الغرفة الصفية أو عن بعد باستخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة
 وضمن العديد من التغييرات التي حدثت.)2021 ،النوع من التعليم استخدام االدوات والوسائط المناسبة لكل حاجة تعليمية (شاهين
 مع الحفاظ على، كان يجب إستغالل التقدم التكنولوجي من الناحية التعليمية، والتي أثرت على ال تعليم بشكل كبير،مؤخ ار في العالم
 ويساهم في رفع مستوى التحصيل، وجدت الدراسات أنه يعزز العملية التعليمية، فبدخول التكنولوجيا إلى التعليم،أهمية الطرق التقليدية
 ومن هنا كان السعي إلى، إال أن هذا االسلوب لديه بعض ن قاط الضعف وبعض التأثيرات السلبية على الطالب،العلمي للطالب
. )2019 ،دمج األسلوبين بما يعرف بالتعليم المتمازج والذي يسمى أيضاً بالمدمج أو المختلط (حسين وآخرون
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تحديا كبي ار بالنسبة للمعلمين كونه يتطلب استخدام طرًقا وادوات جديدة للتدريس ،أما بالنسبة للطالب،
يمثل هذا النوع من التعليم
ً
فإنه ينطوي على مستوى ٍ
عال من االستقاللية في المنظومة التعليمية ،باإلضافة إلى حقيقة التعلم من خالل تجارب مختلفة .في
الوقت نفسه ،هو فرصة تتيح زيادة مشاركة الطالب كمسؤولين عن التعلم الخاص بهم ،وبالتالي نشر مجموعة من المهارات الجديدة
لكل من الطالب والمعلمين المرتبطة بتطوير خبرات تدريبية متنوعة تتكامل مع أنشطة مختلفة من منظور شامل (الحمران وآخرون،
. )2016
يتم تطبيق التعليم المتمازج كبديل يتيح بإنشاء نماذج تدريب جديدة تتجاوز مساحات الغرفة الصفية لتنتقل إلى حياة الناس .وفًقا
وجها لوجه مع أنشطة التعليم عبر اإلنترنت وادوات التكنواوجيا عند
للعديد من المؤلفين ،يقترح هذا البديل مز ً
يجا من تجارب التعليم ً
بعد .في هذا السياق ،قد تنشأ مجموعة متنوعة من االحتماالت المركبة ،والتي كانت تحفز على إنشاء نماذج مختلفة من التعليم

المتمازج او المدمج (عبدهللا وحمزة .) 2013 ،هناك العديد من المزايا المستمدة من تنفيذ أسلوب التعليم المتمازج ،ويتم تلخيص
معظمها في أداء األنشطة التي تجمع بين مرونة استخدام بيئة التعلم عبر اإلنترنت والتفاعل االجتماعي الموجود في أنشطة التعلم
وجها لوجه .من ناحية أخرى ،هناك العديد من الدراسات التي تؤكد على تحقيق خبرات التعليم المتمازج كنهج ناجح.
ً
في فترة الطوارئ لـ ، COVID-19اضطرت المؤسسات التعليمية إلى االستجابة للظروف بشكل سريع ،وتغيير منهج التعليم ،وتفعيل
طريقة التعلم عن بعد ،حيث كان على كل من المعلمين والطالب التكيف مع المنهجيات الجديدة ،التي تتميز بالفصول االفتراضية
والمتنوعة ،فتم توفير القنوات الرقمية والمنصات التعليمية وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة تعليمية .وعليه فقد برزت
الصعوبات في التعلم عن بعد من حيث طريقة العمل في سياق عاجل ومفاجئ ،والتعامل مع األدوات واألفكار والمهارات الجديدة
(عبد العايد.)2021،
وفي ضوء العام الدراسي  ، 2021/2020تم االستفادة واالستعانة بالخبرات التعليمية في وضع انطمة ومنصات تعليمية الكترونية
،وحصص محوسبة ومتلفزة بهدف استمرار العملية التعليمية بشكل ناجح  .وتم تفعيلها وتحديثها باستمرار حسب المراجعات التربوية
والمالحظات الهادفة التي من شانها رفع سوية هذه المنصات لترتقي بالعملية التعليمية ولتصبح منصات تفاعلية يتم فيها مشاركة
االطراف التعليمية بالواجبات واالمتحانات والمالحظات على مستوى المعلمين والطالب .وتعتبر هذه المنصات متاحة لجميع الطالب
مجانا ويمكن الدخول اليها واالستفادة منها في اي وقت .
أشار غنيم وآخرون ( ) 2021لوجود مجموعه من المشكالت التي واجهت التعليم المتمازج ،منها عدم جاهزية المعلمين ،وعدم
االندماج باستخدام البرامج اإللكترونية التعليمية ،باإلضافة إلى مشاكل شبكة اإلنترنت .ومن هنا يمكن النظر في مشكلة الدراسة أنها
تبحث في أثر التعليم المتمازج على جودة التعليم للمرحلة األساسية في مدارس اإلناث الحكومية في لواء قصبة اربد.

2

الدراسات السابقة

يعد التعليم الركن األساسي لنهوض األمم والشعوب ،ولهذا تسعى الدول دائما لتطوير منظومة التعليم لديها ،ولهذا ظهرت العديد من

األساليب التعليمية ،ومنها:
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التعليم التقليدي(الوجاهي):
عرفت (الخاني ) 2019 ،عملية التعليم التقليدية بأنها" :منظومة من اإلجراءات واألنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات الطالب
العلمية ،وإكسابهم المعارف النظرية ،أي أنه عملية منظمة ما بين المدخالت والمخرجات لهذا النظام ويحدث ذلك ضمن إطار الغرفة

الصفية" .وبحسب (السيد ومحمد ) 2021 ،يرتكز التعليم التقليدي في أسلوبه على المعلم والمتعلم والمنهج الدراسي ،ويتم التركيز على
الحضور المنتظم وذلك للوصول إلى المستوى المعرفي المطلوب ،واإلستدالل على نقاط القوة والضعف لدى الطالب ومحاولة تقويتهم

عن طريق التواصل الفعال معهم من قبل المعلمين وتوجيههم نحو األفضل.

يمكن صياغة إيجابيات اتباع أسلوب التعليم الوجاهي على النحو اآلتي :تنمية مهارات التواصل عن طريق المقابلة اليومية وجها
لوجه .يعتمد هذا األسلوب على نظا م بيئة تعليمية يمكن أن تتوفر في العديد من الظروف وحتى الصعبة منها؛ مما يجعل من التعليم

خدمة متوفرة لجميع شرائح المجتمع (عبد الرحمن .)2019 ،كما يمتاز هذا األسلوب بسهولته بالنسبة للمعلم ،فمع كثرة الطالب يكون
التواصل المباشر والتفاعل معهم أفضل .أما بالنسبة لل منهج المعتمد ،فيتم تقسيمه خالل الفصل الدراسي ليعطى بشكل كامل خالل

الفترة المحددة (صقر.)2014 ،

أما من الناحية السلبية ،فيمكن النظر إلى أن الطالب ال يبذل جهدا يذكر للحصول على المعرفة فيعتمد كليا على المعلم وأسلوب

التلقين ،كما يتم التركيز على المعرفة العقلية ومهارات الحفظ وإهمال المهارات األخرى (عبد الرحمن.)2019 ،

بين أبو حسين ( ) 2018أن أسلوب التعليم التقليدي منتقد بشكل كبير من حيث أنه ال يرتكز على دافعية المتعلم لتلقي التعليم ،فال
يعمل على تنمية اإلبتكار واإلبداع عنده ،أو حتى المهارات الحياتية وحسن إتخاذ الق اررات ،بل يتمحور حول المعلم واإلعتماد على
األسلوب الذي يتبعه .كل هذا أدى إلى تطوير التقنيات المستخدمة وذلك للوصول إلى أساليب تعليمية حديثة تحد من مشكالت النظام

القديم.
التعليم اإللكتروني:
يمكن النظر لمفهوم التعليم اإللكتروني على أنه أسلوب متطور من أساليب التعليم يتم من خالله اإلعتماد على الوسائط اإللكترونية،

ويعتمد على تلقي المعلومات عن بعد (عبد النبي .) 2016 ،ولضمان نجاح عملية التعليم اإللكتروني ،يجب توفير بيئة تحتوي على
متطلباته مثل األجهزة والبرمجيات ،كما يجب تدعيم كل من المعلم والمتلقي بالمهارات الالزمة.

يعتبر نمو التعلم اإللكتروني عملية ديناميكية ألنه يتأثر بالعديد من العوامل مثل الموضوع ومستوى المعرفة لدى الجمهور والبيئة

مهما في كيفية رغبتهم في التعلم ألن جميع المستخدمين ليس لديهم نفس النهج للتعلم.
أيضا ًا
المحيطة به .يلعب المستخدمون ً
دور ً
أحد العوامل ا لرئيسية التي تؤثر على عملية التعلم اإللكتروني هو مقدار المعلومات التي يريد المستخدم تلقيها ،فيجب على المستخدمين
أن يقرروا بأنفسهم المعلومات المهمة بالنسبة لهم في وقت ما ومقدار ما يمكنهم معالجته .لقد أثرت كل هذه العوامل بشكل كبير على
الطريقة التي تطور بها ا لتعلم اإللكتروني من العصور المبكرة إلى الوقت الحاضر (جبور.)2020 ،

نظر ألن العالم يتجه نحو العصر الرقمي وتحاول الم زيد والمزيد من المؤسسات التعليمية تعظيم استخدام التكنولوجيا ،يجب على
ًا
المرء أن يأخذ في االعتبار مزايا وعيوب القيام بذلك .على الرغم من أن استخد ام التكنولوجيا في مجال التعليم قد أحدث ثورة في

كليا على التكنولوجيا للتعلم .أنظمة التعلم اإللكتروني
الطريقة التي نتعلم بها ،إال أنه ال تزال هناك بعض الجوانب السلبية لالعتماد ً
هي مستودعات للمعلومات والدورات التدريبية والمعرفة ولكنها في نفس الوقت يمكن أن تكون مستودعات للمعلومات المضللة أو
التدريب السيئ التوجيه أو المعرفة السيئة (مليكة.)2019 ،

التعلم اإللكتروني له مزايا عديدة ،فعند النظر إلى المواد المطروحة ،نجد أنها أكثر مالئمة للطالب ،حيث أنها مواد ذاتية ويمكن

الوصول إليها في أي وقت يريده المتعلم ،فال تتطلب من المتعلم أن يكون
أيضا
ًا
ماديا في الفصل الدراسي .يمكن للطالب ً
حاضر ً
تنزيل وحفظ المواد التعليمية لألغراض المستقبلية من النظام .عادةً ما يكون التعلم اإللكتروني منخفض التكلفة بالنسبة لمعظم الطالب
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أيضا فعاالً من حيث التكلفة للعديد من
حيث يمكنهم االختيار من بين مجموعة كبيرة من الدورات وفًقا الحتياجاتهم ،يمكن أن يكون ً
الجامعات ألنه بمجرد إعداد منصات التعلم ،يمكن إعادة استخدامها للعديد من الجلسات .تعتبر المناهج المستخدمة مواد تعليمية
حديثة ،حيث يمكن تحديث مواد الدراسة في أنظمة التعلم اإللكتروني بشكل متكرر أكثر من أنظمة التعليم القائمة على الفصل

الدراسي ،وبمجرد وضع مواد الدراسة في النظام ،يمكن تحديثها دون تغيير المواد بأكملها ويمكن توفير المواد وإعادة استخدامها لفترات
أطول.

يمنح التعليم اإللكتروني طريقة مرنة للتعلم للعديد من الطالب .يتم تخ زين معظم المواد الدراسية للطالب للوصول إليها وقتما يريدون،

أيضا للطالب
أيضا االختيار بين نظام بقيادة المعلم ونظام التعلم الذاتي .في أنظمة التعلم اإللكتروني ،من الممكن ً
كما يمكن للطالب ً

تخطي مواد الدراسة التي يعرفونها بالفعل واختيار المواد التي يريدون تعلمها ،باإلضافة إلى أن أنظمة التعلم اإللكتروني تساعد في
إنشاء مجتمع تعلم عالمي حيث يمكن ألي شخص الوصول إلى مواد الدراسة بغض النظر عن الموقع الجغرافي (زنقي.)2021 ،
أما بالنسبة لعيوب إتباع أسلوب التعليم اإللكتروني ،فتتضمن الحافز المنخفض؛ فقد ال يحقق الطالب ذوو الحافز المنخفض األهداف

المحددة في معظم األوقات ،فالطالب هم أنفسهم مسؤولون عن الروتين وتنظيم الدورة ،مما يؤدي إلى الكسل وانخفاض الدافع في

بعض األحيان .قد يؤدي عدم وجود جدول زمني محدد ومواعيد نهائية إلى تسرب الطالب من الدورة التدريبية قبل األوان .باالعتماد

على التكنولوجيا يتم تسليم المواد الدراسية في التعلم اإللكتروني باستخدام تطبيقات الحاسوب ،بالنسبة لبعض األشخاص فقط لتعلم

أيضا عوامل أخرى مثل ضعف االتصال باإلنترنت وعطل الجهاز ،مما
كيفية استخدام هذه التطبيقات قد يستغرق وقتًا طويالً ،هناك ً
قد يجعل عملية التعلم مملة وتستغرق وقتًا طويالً (سنوسي.)2019 ،

دائما ،هناك أناس يضللون القراء ويقدمون معلومات
بالنظر لموثوقية المحتوى قد ال يكون المحتوى المتاح على اإلنترنت موثوًقا به ً
خاطئة ،لذلك يجب على القراء توخي الحذر أثناء البحث عن المعلومات والتحقق من موثوقية المحتوى قبل تعلمه .قد ال يكون عدم
جيدا لجميع الطالب ،فقد يشعر الطالب بالعزلة االجتماعية في بعض األحيان بسبب
وجود فصل دراسي حقيقي أو زمالء دراسة ً
خيار أرخص على المدى الطويل،
عدم وجود أشخاص حقيقيين حولهم أثناء التعلم .وبالنسبة للتكلفة ،عادة ما يكون التعلم اإللكتروني ًا

مكلفا للغاية بالنسبة لبعض المؤسسات ألول مرة ،فقد ال يكون شراء معدات جديدة مثل أجهزة الحاسوب أو أجهزة
ولكنه قد يكون ً

دائما للمؤسسات الجديدة أو الصغيرة ،كما أن تكلفة تطوير المواد التدريبية مرتفعة
العرض أو البرامج الجديدة دفعة واحدة ًا
أمر سهالً ً
مقارنة بالطرق التقليدية (.) 2021،Rosidah
التعليم المتمازج:

يمكن تعريف التعليم المتمازج على أنه عملية المزج ما بين التعليم التقليدي (المتمثل بالشرح والمناقشة في الغرفة الصفية) والتعليم

االلكتروني (والذي قد يشمل إستخدام جميع الوسائل الرقمية واإلنترنت) ،وقد يكون التعليم االلكتروني الذي في التعليم المتمازج متزامنا
أو غير متزامن (الدسوقي.)2016 ،
يعتبر التعليم المتمازج (المدمج) استراتيجية تعليمية حديثة حلت محل التعلم اإللكتروني تدريجياً في معظم المؤسسات التعليمية ،حيث

تعقيدا من التعلم .يهدف هذا
اعا أكثر
أنه بديل منطقي ومقبول
ً
علميا للتعلم اإللكتروني ،وله عوائد أعلى ،وأقل تكلفة ،ويتضمن أنو ً
ً
غالبا
النوع من التعليم إلى التعلم التفاعلي ،مما يؤدي إلى مزج دور المعلم في الفصل الدراسي التقليدي مع دور المعلم االفتراضيً .
ما تهدف التكنولوجيا المطبقة في هذا النوع إلى إنتاج األداء األمثل من قبل الطالب ،حيث يعمل على تعزيز التعلم من خالل تسهيل
تكامل اإلشارات المرئية والمفاهيم التربوية ،كما يعمل استخدام البيئات االفتراضية على جذب انتباه الجمهور المعني مع زيادة

التفاعالت بين األطراف المعنية 2016)،(Liu et al.
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يعمل التعليم المتمازج على جذب انتباه الطلبة وتشجيعهم على حضور الدروس ،ويعمل على إثراء الطلبة بوسائل معرفة مختلفة
تتالئم مع مختلف احتياجات الطلبة وقدراتهم ،حيث يجعل لهم أدوا ار فاعلة في أنشطة التعلم الفردية والجماعية ،ويسهم التعليم المتمازج
في تقليل الجهد والوقت الذي يخصصه الطالب للتعلم ،ويتميز التقييم في بيئة التعليم المتمازج بالمصداقية العالية ،ويتميز التعليم
المتمازج بالمرونة ،ألنه يمكن المتعلمين من التعلم في الوقت والمكان الذي يؤائمهم ،واستيفاء االحتياجات التعليمية الخاصة بهم (عبد

هللا.)2014،

أفادت دراسة القرني ( )2018التی عنيت بالتعليم المدمج بمجموعة من المزايا لهذا النظام ،وهي :التکلفة االقتصادية األقل مقارنة

بالتعلم اإللکتروني ،التفاعل اإليجابی بين عضو هيئة التدريس والطالب وتعزيز الجوانب اإلنسانية والتواصل بين الطالب بعضهم

البعض ،المرونة فی التطبيق من خالل مقابلة االحتياجات الفردية وأنماط التعلم المختلفة لدى الطالب ،تعدد مصادر المعرفة وسرعة
الحصول عليها من خالل المصادر والمواقع اإللکترونية وعدم التقييد بالمحتوى الدراسی التقليدی أو الساعات الدراسية ،استغالل

التقدم التکنولوجی والثورة الرقمية فی العملية التعليمية لمزيد من اإلثراء والتعلم ،معالجة سلبية عدم التواصل المباشر وجهاً لوجه بين
عضو هيئة التدريس والطالب ،کما فی التعليم اإللکترونی والذی ال تتوافر فيه التغذية الراجعة والتی يوفرها التعليم المدمج ،وأخي ار
تقديم ممارسات تربوية تساهم فی خلق مداخل ابتکارية فی التدريس والتعلم.

تطرقت دراسة السيد ( ) 2018إلى الصفات المطلوبة بالمعلم الذي يعمل ضمن نظام التعليم المتمازج ،فيجب عليه أن يتحلى بالقدرة

على إعطاء المنهج بالجمع ما بين األسلوب التقليدي واإللكتروني ،فيكون متمكنا من إعداد اإلختبارات والتعامل مع الوسائط المتعددة،

باإلضافة إلى تحويل كل ما يعمل على شرحه إلى واقع حي .كما يجب أن تتوافر الرغبة في المعلم لتطوير مناهج التعليم والبحث
عن كل ما هو جديد ،باإلضافة إلى حسن التعامل عن طريق البريد اإللكتروني إلستم اررية التواصل بينه وبين طالبه.

ومن إيجابيات التعليم المتمازج حسب ما ورد في دراسة Buranو )2015( Evseevaتم تطوير مهارات البحث للطالب عبر
اإلنترنت وتحسن تفكيرهم النقدي .كما يعد التعليم المدمج هو تعلم مستقل ،لذلك يتمتع الطالب بفرص أكثر للدراسة في أي مكان
وفي أي وقت .يقوم الطالب بتحسين مهارات القراءة لديهم بسبب كمية كبيرة من المعلومات المقدمة عبر اإلنترنت ،كما عززوا مهارات

الكتابة أثناء نشر تعليقاتهم وكذلك إكمال مهام الكتابة واالختبارات ،كما تطور مشاهدة الفيديو مهارات االستماع لديهم.

أما بالحديث عن عيوب التعليم المتمازج ،من المهم النظر إلى حقيقة أن الطالب والمعلمين ال يمتلكون مهارات تقنية معلومات كافية

وقد يتسب ب ذلك في بعض المشكالت في التعليم المتمازج .يمكن أن يواجه الطالب بعض التحديات التقنية في بعض األحيان كأن
تكون سرعة اإلنترنت غير كافية أو مشاكل متعلقة بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم .في بعض األحيان يمكنهم بسهولة العثور على

الموضوعات الضرورية في الشبكة بدالً من فعل ذلك بأنفسهم .هذا هو القرن الحادي والعشرين والمتعلمون لدينا قادرون على العثور
تحديا للمعلمين لتحليل ما إذا كان الطالب قد قاموا بالمهام أو تم نسخها.
على كل ما يحتاجون إليه على اإلنترنت ،قد يمثل هذا
ً
أثناء تقييم المعلمين ال يمكنهم معرفة من قام بهذه المهمة ،هناك مشكلة أخرى وهي أن الطالب يمكنهم أن يطلبوا أداء مهامهم من

أصدقائهم ،لذلك في بعض األحيان قد يقوم اآلخرون بالمهام وال يستطيع المعلمون إثبات ذلك .ولكن يمكن مالحظة بعض هذه

العيوب في التد ريس التقليدي .إذا شرح المعلمون قيمة المهام التي يجب أن يقوموا بها بأ نفسهم ،فيمكنهم القيام بها .تنفيذ التدريس
المتمازج (المدمج ) ليس بالمهمة السهلة ،فيتطلب بعض االستعدادات األساسية في جميع عناصر عملية التعلم التعليمية  -المعلم

والطالب -وتصميم المحتوى والبنية التحتية .باختصار ،يمكن القول إن التعلم المدمج هو إلى حد ما الحل للمشاكل السائدة في النظام
التعليمي إذا تم تنفيذه بطريقة جيدة التخطيط والمنظمة مع النوع الصحيح من المواقف يمكن أن يصبح مستقبل هذا النظام

(.)2020،Bakhriddinova
دراسة إبراهيم وعنتر ( )2021يهدف البحث إلى دراسة فعالية التعليم المتمازج في العملية التعليمية .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
هناك عالقة ذات داللة احصائية بين إدراک الطالب وفوائد التعليم المتمازج ورضا الطالب عن بيئة التعليم المتمازج .وتوصي الدراسة
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بضرورة قيام المنظومة التعليمية بتحسين کفاءة منصات التعلم عبر اإلنترنت وإثراء موارد التعلم بدقة باستمرار لضمان جودة التعليم،
وينبغي عليها تطوير استراتيجيات التدريس التي تناسب التعليم االمتمازج.

دراسة العمري والعسيري ( )2021أفاد البحث في معرفة أثر استخدام التعليم المدمج على تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط

وبعديا.
قبليا
ً
لمفردات اللغة اإلنجليزية بمحايل عسير ،طبق على المجموعتين اختبار تحصيل مفردات اللغة اإلنجليزية کأداة للبحث ً
وأسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي الختبار تحصيل مفردات اللغة اإلنجليزية ،لصالح المجموعة التجريبية ،کما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في ٍ
أيضا اتضح
کل من االختبار القبلي والبعدي ،لصالح االختبار البعديً ،
األثر اإليجابي على تحصيل مفردات اللغة اإلنجليزية للصف الثالث متوسط عند استخدام التعلم المدمج.

دراسة العجب وآخرون ( )2020سعت الدراسة إلى تقصي أثر تصميم مواد التعلم وفق الدمج بين أساليب التعلم عن بعد واستراتيجية
التساؤل الذاتي على دافعية المتعلمين ومهاراتهم في إعداد خطة البحث في مقرر طرق البحث .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق

دالة إحصائياً وعملياً بين متوسط المجموعتين التجريبية والضابطة في فئات الدافعية مجتمعة ،وذلك لصالح المجموعة التج ريبية .کما
أظهرت النتائج أيضاً وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط المجموعتين في مهارات إعداد خطة البحث مجتمعة ،لصالح المجموعة

التجريبية .توصي هذه الدراسة بتوظيف الدمج بين أساليب التعلم عن بعد واستراتيجية التساؤل الذاتي في تصميم وتدريس مقرر طرق
بحث ،کما تشجع على استخدام هذه التوجه الجديد في تدريس وتصميم مقررات دراسية أخرى.

دراسة ( Anthony (2019ركزت الدراسة على عالقة التعليم المتمازج بأد اء المعلمين .أظهرت عقود من البحث أن جودة التدريس
التي يتلقاها الطالب لها تأثير أكبر من أي عامل آخر على تعلمه ،ولكن ظهور نموذج التعليم المدمج جعل العديد من المعلمين

والقادة يركزون على االبتكار وتغيير الممارسات بدالً من على تطوير ممارسات المعلم القائمة على البحث والتي لها تأثير إيجابي
واضح على تعلم الطالب .في الواقع ،لها تأثير كبير على تعلم الطالب في الفصول الدراسية االبتدائية المختلطة .يجب أن تساعد

هذه النتائج القادة والمعلمين على فهم مكان تركيز وقتهم وطاقتهم من أجل تحسين تعلم الطالب باستخدام نموذج التعلم المدمج.

دراسة  )2019( Harahap et al.بحثت الدراسة ل لتعرف على تأثير استراتيجية التعليم المتمازج على التحصيل العليمي ومهارات
العملية التعلمية للطالب .والتي أكدت أن استراتيجية التعليم المدمج أكثر فاعلية بشكل ملحوظ في تعزيز التحصيل العليمي للطالب
ومهارات العملية العلمية مقارنة باستراتيجية التعلم التقليدية.

نموذجا لتسهل على صانعي السياسات بالجامعة في اتخاذ ق ارراتهم ،لتقييم تعلم
دراسة (  Anthony et al. (2019طورت الدراسة
ً
الطالب ونتائج التدريس ألعضاء هيئة التدريس .عالوة على ذلك ،تستكشف هذه الدراسة العوامل التي تؤثر على تبني التعليم المتمازج
في الجامعات ،من خالل دراسة تجريبية من وجهات نظر المتعلمين والموظفين األكاديميين واإلدارة .كشفت النتائج أن العوامل
الداعمة ،والموقف ،ووضع التعلم ،والرضا ،وإدارة الدورة ،وسهولة االستخدام تتنبأ بشكل إيجابي بتصور المتعلمين والموظفين

األ كاديميين لتبني التعليم المتمازج .وبالمثل ،تشير النتائج إلى أن تصور اإلدارة تجاه تبني التعليم المتمازج يتم تحديده بشكل إيجابي

من خالل اإلستراتيجية والهيكل وعوامل الدعم .عالوة على ذلك ،تكشف النتائج أن تأثير التعليم المتمازج على فعالية المتعلمين يتم

التنبؤ به بشكل إيجابي من خالل اإلنجاز والمشاركة والمشاركة واالحتفاظ والنتائج المعرفية .باإلضافة إلى ذلك ،تشير النتائج إلى أن

تأثير التعليم المتمازج على فعالية أعضاء هيئة التدريس يتأثر بشكل كبير بالتسليم واألداء والتقييم والتحفيز .تساهم اآلثار النظرية

لهذه الدراسة ف ي تعزيز جودة التدريس من خالل إثراء إدارة المقرر الدراسي ،وتحسين محتوى التعلم ،وتسهيل سياسات اإلدارة نحو
اعتماد التعليم المتمازج فعال.

دراسة سالمة وآخرون ( )2018هدف ال بحث إلى قياس أثر تصميم التعليم المدمج التعاوني في تحسين التحصيل المعرفي لمقرر
دراسي لدى طل بة الماجستير ببرنامج اإلعاقات الذهنية والتوحد في کلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بمملکة البحرين ،حيث

طورت بيئة التعليم المدمج التعاوني وفق نموذج التصميم التعليمي وذلك في ضوء معايير تصميم التعليم المدمج .أعد الباحثون أدوات
ُ
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البحث المتمثلة في اختبار التحصيل المعرفي ،وقد أشارت النتائج إلى وجود فرق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد
العينة عند مستوى ( ) α ≥ 0.05في کل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي لصالح التطبيق البعدي.

دراسة الرنتيسي ( )2016أكدت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية
وطلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل المعرفي ،لصالح المجموعة التجريبية ،وكان حجم التأثير كبير وبلغ ( ،)0.62كما

أسفرت نتائج بطاقة مالحظة األداء المهاري عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية
وطلبة المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،وكان حجم التأثير كبير وبلغ ( ،)0.76وأوصى الباحث باستخدام التعليم

المدمج والوسائط الفائقة ،في تدريس المساقات العملية (.)2018a ،Al-Zaqeba et al.
3

منهجية الدراسة

تم اإلعتماد على المـنهج الوصفي التحليلي كونه مالئم ألغراض هذه الدراسة .القائم على تحديد خصائص الظاهرة ،ووصف لطبيعة
ونوع العالقة بين متغيرات الدراسة وأسباب العالقة والتعرف على حقيقتها واقعياً). Al-Zaqeba & AL-Rashdan (2020b
حيث تكون مجتمع الدراسة من كافة مدراسة اإلناث في قصبة اربد البالغ عددها ( )21مدرسة ،تم جمع البيانات بواسطة اإلستنبانه،
والتي تكونت من استبانتين .حيث تم توزيع اإلستبانه األولى على  231طالبة تم إختيارهم عشوائياً؛ بينما تم توزيع اإلستبانه الثانية
على  77معلمة وتم إختيارهم عشوائياً.
مجتمع وعينة الدراسة
حيث تكون مجتمع الدراسة من كافة مدراسة اإلناث في قصبة اربد البالغ عددها ( )21مدرسة ،تم جمع البيانات بواسطة اإلستنبانه،
والتي تكونت من اســتبانتين .حيث تم توزيع اإلســتبانه األولى على  231طالبة تم إختيارهم عشـوائياً؛ بينما تم توزيع اإلســتبانه الثانية

على  77معلمة وتم إختيارهم عشوائياً.
مصادر جمع المعلومات

تم تطوير اس ـ ـ ـ ــتبيان لقياس أبعاد الد ارس ـ ـ ـ ــة ،وقد تكونت الحس ـ ـ ـ ــتبانة من جزئين .حيث أن الجزء األول هو بيانات أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية تخص
المستجيب/ــه ،والقسم الثاني يحتوي على أسئلة تخص موضوع الدراسة.
االساليب اإلحصائية المستخدمة
س ـ ــيس ـ ــتخدم برنامج  SPSS 25ألجراء التحليل االحص ـ ــائي واالختبارات االحص ـ ــائية المناس ـ ــبة لمتغيرات الد ارس ـ ــة كتحليل االرتباط
الخطي ،وتحليل االنحدار المتعدد واالرتباط لمعرفة طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها.

4

النتائج والتحليل

تمت مقارنة مجاالت الدراسة وإعداد الجدول التالي:

أن المتوسـ ـ ــط العام لمجاالت جودة التعلم من وجهة نظر الطالبات ،من حيث األهمية النسـ ـ ــبية متوسـ ـ ــطة ،حيث بلغ المتوسـ ـ ــط العام

( )3.121وبـانحراف معيـاري بلغ ( ،) 0.970وقـد حـل مجـال (تمنيـة مهـارات الطـالـب) في المرتبـة األولى بمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابي بلغ

14

مجلة مارسيل للعلوم االجتماعية ،المجلد  ،١العدد ٢٠٢١ ،٤

( )3.221وبانحراف معياري بلغ ( ،)1.053وبأهمية نسـ ـ ـ ـ ــبية متوسـ ـ ـ ـ ــطة ،حين حل مجال (التحصـ ـ ـ ـ ــيل العلمي) في المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي بلغ ( )2.996وبانحراف معياري ( ،)1.050وبأهمية نسبية متوسطة ،كما هو مبين بالجدول رقم (.)1

الجدول رقم( :)1المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والرتب واألهمية النسبية لمجاالت الدراسة من وجهة نظر الطالبات
الرقم

المتغير

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتب

األهمية
النسبية

1

جودة عملية التعليم

3.106

0.835

3

متوسطة

2

التحصيل العلمي

2.996

1.050

4

متوسطة

3

جودة األداء التدريسي

3.164

0.944

2

متوسطة

4

تنمية مهارات الطالب

3.221

1.053

1

متوسطة

3.121

0.970

التعلم من وجهة نظر الطالب ككل

متوسطة

وأن المتوسـ ــط العام لمجاالت جودة التعلم من وجهة نظر المعلمات ،من حيث األهمية النسـ ــبية متوسـ ــطة ،حيث بلغ المتوسـ ــط العام

( )2.891وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.892وقد حل مجال (جودة عملية التعليم) في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ()3.082
وبانحراف معياري بلغ ( ،) 0.815وبأهمية نسـبية متوسـطة ،حين حل مجال (التحصـيل العلمي) في المرتبة األخيرة بمتوسـط حسـابي
بلغ ( )2.673وبانحراف معياري ( ،)0.942وبأهمية نسبية متوسطة .كما هو مبين بالجدول رقم (.)2

الجدول رقم( :)2المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والرتب واألهمية النسبية لمجاالت الدراسة من وجهة نظر المعلمات
الرقم

المتغير

الوسط

الحسابي

المعياري

1

جودة عملية التعليم

3.082

0.815

1

2

التحصيل العلمي

2.673

0.942

4

متوسطة

3

جودة األداء التدريسي

2.913

0.863

2

متوسطة

4

تنمية مهارات الطالب

2.897

0.951

3

متوسطة

2.891

0.892

التعلم من وجهة نظر الطالب ككل

االنحراف

الرتب

األهمية
متوسطة

قد تم إخضاع الفرضيات ،لتحليل االنحدار الخطي البسيط ،وكانت النتائج كما يلي:

الجدول ( :)3نتائج اختبار أثر أبعاد الدراسة في جودة التعلم من وجهة نظر الطالبات
المتغير التابع

ملخص النموذج

جدول المعامالت

تحليل التباين
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متوسطة
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Model Summery

Coefficients

ANOVA

R

R2

F

Sig

معامل

معامل

المحسوبة

*F

االرتباط

التحديد

البيان

B

الخطأ

المعياري

مستوى

T

Sig

المحسوبة

*t

الداللة
0.871

0.759

137.433

0.000

0.887

0.787

161.322

0.000

0.840

0.700

105.039

0.000

0.870

0.758

136.462

0.000

مستوى
الداللة

عملية

0.748

5.857

0.128

0.000

التعليم

التعليم

المتمازج

التحصيل

0.631

7.230

0.087

0.000

العلمي
جودة

األداء

0.445

4.371

0.102

0.000

التدريسي
تنمية

0.448

5.648

0.079

0.000

مهارات

الطالب
*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى ()α ≥ 0.05

وبناءاً على ما سـ ــبق توجد فروق ذات داللة إحصـ ــائية إيجابية ألثر جميع أبعاد جودة التعلم من وجهة نظر الطالبات وعليه تم قبول

فرضيات الدراسة.

الجدول ( :) 4نتائج اختبار أثر أبعاد الدراسة في جودة التعلم من وجهة نظر المعلمات
المتغير التابع

ملخص النموذج

Model Summery
R

R2

معامل

معامل

االرتباط

التحديد

جدول المعامالت

تحليل التباين
ANOVA

F

المحسوبة

Coefficients

Sig
*F

البيان

B

الخطأ

المعياري

T

المحسوبة

Sig
*t

مستوى

مستوى

الداللة

الداللة

0.828

0.685

50.083

0.000

0.870

0.757

71.645

0.000

0.849

0.721

59.329

0.000

0.886

0.784

83.644

0.000

عملية

0.889

0.195

4.549

0.000

التعليم

التعليم
المتمازج

التحصيل

0.447

0.114

3.907

0.000

العلمي
جودة

0.426

0.113

3.757

0.000

األداء
التدريسي
تنمية
مهارات

الطالب
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*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى ()α ≥ 0.05

وبناءاً على ما ســبق توجد فروق ذات داللة إحصــائية إيجابية ألثر جميع أبعاد جودة التعلم من وجهة نظر المعلمات وعليه يتم قبول
فرضيات الدراسة.

مناقشة النتائج والتوصيات

5

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التعليم المتمازج على جودة التعلم للمرحلة األساسية في مدارس اإلناث الحكومية في لواء

قصبة اربد .وتمت مناقشة فرضيات الدراسة على النحو اآلتي:
مناقشة الفرضية األولى

نصحت الفرضية األولى على انه ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعليم المتمازج على جودة عملية التعليم " .أثبتت الدراسة هذه
الفرضية ،وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة (إبراهيم وعنتر ،) 2021 ،فأظهرت نتائج دراستهم وجود عالقة بين إدراک الطالب وفوائد

التعلم المتمازج ورضا الطالب عن بيئة التعليم .وكشفت دراسة ( ) 2019،Anthony et al.أن العوامل الداعمة ،والموقف ،ووضع
التعلم ،والرضا ،وإدارة الدورة ،وسهولة االستخدام تتنبأ بشكل إيجابي بتصور المتعلمين والموظفين األكاديميين لتبني التعليم المتمازج.

وبالمثل ،أشارت النتائج إلى أن تصور اإلدارة تجاه تبني التعليم المتمازج يتم تحديده بشكل إيجابي من خالل اإلستراتيجية والهيكل
وعوامل الدعم .عالوة على ذلك ،أفادت أن تأثير التعليم المتمازج على فعالية المتعلمين يتم التنبؤ به بشكل إيجابي من خالل اإلنجاز
والمشاركة والمشاركة واالحتفاظ والنتائج المعرفية (2020a ،Al-Zaqeba & AL-Rashdan؛ ،Alzaqebah & Abdullah

.)2015

مناقشة الفرضية الثانية
نصت الفرضية الثانية على أنه ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعليم المتمازج على التحصيل العلمي للطالب " .دعمت الدراسة هذه

بناء على نتيجة دراسة ( ،) 2019،Harahap et al.يمكن استنتاج أن استراتيجية التعلم المدمج التي وجدت أكثر فاعلية
الفرضية ،و ً
بشكل ملحوظ في تعزي ز التحصيل التعليمي للطالب ومهارات العملية العلمية مقارنة باستراتيجية التعلم التقليدية .وفي دراسة (سالمة

وآخرون )2018 ،ودراسة(ال رنتيسي ) 2016 ،أشارت النتائج إلى وجود أثر إيجاب للتعليم المتماوج على التحصيل العلمي للطالب.
وأوصى الباحثون باستخدام التعليم المدمج والوسائط الفائقة ،في تدريس المساقات العملية.

مناقشة الفرضية الثالثة

نصت الفرضية الثالثة على أنه ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعليم المتمازج على جودة األداء التدريسي" .أثبتت الدراسة هذه
الفرضية ،وبالمقارنه مع دراسة (2019،Anthony؛ ) ،)Alzaqebah et al. (2020أظهرت أن جودة التدريس التي يتلقاها
الطالب لها تأثير أكبر من أي عامل آخر على تعلمه ،ولكن ظهور نموذج التعلم المدمج جعل العديد من المعلمين والقادة

يركزون على االبتكار وتغيير الممارسات بدالً من على تطوير ممارسات المعلم القائمة على البحث والتي لها تأثير إيجابي

واضح على تعلم الطالب.
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مناقشة الفرضية الرابعة

نصت الفرضية الرابعه على أنه" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعليم المتمازج على تنمية مهارات الطالب" .دعمت الدراسة هذه

الفرضية ،هذا وقد أشارالعجب وآخرون ( ) 2020إلى مقياس الدافعية نحو المادة التعليمية عن طريق التعليم المتمازج الذي اشتمل

على أربع فئات للدافعية هي :الثقة ،االنتباه ،الصلة والمالئمة ،والرضا.

 6الخاتمة
هدفت هذه الورقة للتعرف أثر التعليم المتمازج على جودة التعليم للمرحلة األساسية في مدارس اإلناث الحكومية في لواء قصبة

اربد؛ حيث بينت الدراسة أن للتعليم المتمازج له أثر إيجابي على كل من عملية التعليم ،التحصيل العلمي للطالب ،األداء

التدريسي ومهارات الطالب .وترى الباحثه أهمية هذه الدراسة بالنسبة للعاملين في و ازرة التربية والتعليم ،ومديري المدارس إلتباع

األسلوب المتمازج في التعليم وذلك تأكيدا على العمل المستمر لتطوير المنظومة التعليمية ،واتباع األساليب التي تعمل على
زيادة المستوى العلمي والمعرفي للطالب .وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بضرورة تدريب معلمي المرحية األساسية حول

التعليم المدمج ،حيث توصي األبحاث المستقلية بدراسة تأثير استخدام التعلم المدمج في التدريس ضمن متغيرات ونتائج التدريس
األخرى .في حين تساهم هذه الورقة في تزويد متخذي الق اررات وصانعي السياسات وكذلك أولياء أمور الطلبة حول التعليم
المتمازج وأهميته للتعليم للمرحلة األساسية.
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