أثر استخذام التعلين املذهج يف تنوية الذافعية للتعلن
والتحصيل الذراسي لذى طالب كلية الرتبية جباهعة امللك
سعود  -دراسة جتريبية
سمطان بن هويدي المطيري*

* جامعة الممك سعود
يشكر الباحث مركز بحوث كمية التربية بجامعة الممك سعود لدعمها هذا البحث.
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أثر استخذام التعلين املذهج يف تنوية الذافعية للتعلن
والتحصيل الذراسي لذى طالب كلية الرتبية جباهعة امللك
سعود  -دراسة جتريبية
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر استخداـ التعميـ

المجاالت الرئيسة في الحياة كىك مف أىـ المجاالت التي تؤثر

المدمج لدل طالب كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد كقياس أثره في

في المجتمع ،كقد تأثر بعصر التقنية الحالي كاستفاد منيا كالن

تنمية الدافعية لمتعمـ ،كزيادة التحصيؿ الدراسي ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة

مف المعمـ كالمتعمـ ككلي األمر كىذا انعكس باألداء الجيد عمى

تـ اعتماد المنيج شبو التجريبي ،حيث قاـ الباحث ببناء برنامج التعميـ

المؤسسات التعميمية ،كمف أىـ أدكات التقنية في العصر الحالي

المدمج باتباع نمكذج ) (ADDIEلمتصميـ التعميمي ،كمع بداية

ىك التعمـ اإللكتركني.

التجربة قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الدافعية قبميان لمتحقؽ مف تكافؤ

برزت أىمية التعمـ اإللكتركني في المؤسسات التعميمية بعد

مجمكعتي البحث ،ثـ قاـ بتنفيذ خطة التدريس عمى طالب المجمكعة

ظيكر اإلنترنت ،حيث أصبحت ىذه المؤسسات التعميمية في

التجريبية مف خالؿ تقديـ كؿ المحاضرات كجيان لكجو باستخداـ أدكات

كثير مف دكؿ العالـ متصمة يبعضيا البعض كبمراكز المعمكمات

التعمـ اإللكتركني عف طريؽ تكظيؼ نظاـ البالؾ بكرد Blackboard

عبر ىذه الشبكة المتطكرة التي أصبحت جزنء ال يتج أز مف الثقافة

كالمحتكل الرقمي المعد مف قبؿ الباحث إلكتركنيان كاستخداـ المنتديات
التعميمية كالكاجبات اإللكتركنية ،كأبقى المجمكعة الضابطة عمى

التعميمية ،كمصدر تعمـ ميـ داخؿ القاعات الدراسية ،مما جعؿ

التعميـ التقميدم .كفي نياية التجربة قاـ الباحث بالتطبيؽ البعدم

المؤسسات التربكية كالتعميمية تسعى جاىدةن في استخداـ ىذه

ألداتي البحث ،كقد أظيرت النتائج كجكد اختالؼ بيف بيف تكزيعي

التقنية الحديثة لما ليا مف قدرات عالية عمى تكفير المعمكمات

درجات القياس البعدم لدل أفراد المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة)

مف جميع أنحاء العالـ ككضعيا بيف يدم المعمـ كالمتعمـ عبر

لصالح المجمكعة التجريبية في متغير الدافعية لمتعمـ ،بينما تكصمت

أجيزة الحاسكب [ ،]1حيث سارعت ىذه المؤسسات التعميمية

الدراسة إلى عدـ كجكد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس البعدم

الجامعية الستثمار التطكرات التكنكلكجية الحديثة مف خالؿ

لدل أفراد المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة) في التحصيؿ الدراسي.

دمجيا في المنظكمة التعميمية [ ،]2لكي تعمؿ ىذه التقنيات

كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات منيا :تكظيؼ التعميـ المدمج

ع58لى مكاجية المشكالت التعميمية المكجكدة في التعميـ

في التعميـ ،كعقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ ألعضاء ىيئة التدريس

التقميدم ،كمف أفضؿ ما تقدمو التقنية الحديثة في مجاؿ التعميـ

بالجامعة حكؿ تكظيؼ التعميـ المدمج في العممية التعميمية ،كتقديـ

إتاحة الفرصة لمفرد بأف يقرر متى كأيف يتعمـ كىذا يعد مف اىـ

الحكافز المادية أك المعنكية ألعضاء ىيئة التدريس عند استخداميـ

خصائص التعمـ اإللكتركني [.[3

الستراتيجية التعميـ المدمج.

يعرؼ زيتكف [ ]4التعمـ اإللكتركني بأنو" :تقديـ محتكل

الكممات المفتاحية :التعميـ المدمج ،الدافعية لمتعمـ ،التحصيؿ

تعميمي (إلكتركني) عبر الكسائط المعتمدة عمى الكمبيكتر

الدراسي.

كشبكاتو إلى المتعمـ بشكؿ يتيح لو إمكانية التفاعؿ النشط مع

 .1المقدمة

إف دخكؿ عصر التقنية في جميع مجاالت الحياة أدل إلى

ىذا المحتكل كمع المعمـ كأقرانو سكاء أكاف ذلؾ بصكرة متزامنة

رقي العمؿ بيذه المجاالت كتيسيره لمعامميف بو ،كالتعميـ أحد

 Sychronousأك غير متزامنة  Asychronousككذلؾ
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إمكانية اتماـ ىذا التعمـ في الكقت كالمكاف كبالسرعة التي

في التعميـ عف بعد ،فيك ال يتطمب حضكر الطالب إلى قاعات

تناسب ظركفو كقدراتو ،فضالن عف إمكانية إدارة ىذا التعمـ أيضان

الصؼ التقميدية.

كيعرفو السكراف [ ]5بأنو" :استخداـ
مف خالؿ تمؾ الكسائط"ُ ،

 -3النمكذج المدمج ) (Blended Modelكىك أحد صيغ

تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات في تكسيع نطاؽ التعميـ كمان

التعمـ التي يندمج فييا التعمـ اإللكتركني مع التعميـ الصفي

ككيفان ،بما يحقؽ متطمبات العصر الحديث" .كما يعرفو إسماعيؿ

(التقميدم) في إطار كاحد ،حيث تكظؼ أدكات التعمـ اإللكتركني

[ ]1بأنو " :طريقة لمتعمـ باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة مف

في الدركس كالمحاضرات ،كالتي تتـ غالبان في قاعات الدراسة

حاسب كشبكات ككسائطو المتعددة مف صكت كصكرة،

الحقيقية المجيزة بإمكانية االتصاؿ باإلنترنت ،كفي ىذا النمكذج

كرسكمات ،كآليات بحث ،كمكتبات إلكتركنية ،ككذلؾ بكابات

يقكـ المعمـ بإدارة بيئة التعمـ كيككف دكر المعمـ مكجو كمرشد

اإلنترنت سكاء كاف عف بعد أك في الفصؿ الدراسي بيدؼ

لمطالب في حيف يتعمـ الطالب ذاتيان أك تشاركيان مع زمالئيـ.
كقد عرؼ سينج كريد [ ]7التعميـ المدمج بأنو" :استخداـ

إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ بأقصر كقت كأقؿ جيد كأكبر فائدة".
كيمتاز التعمـ اإللكتركني بالعديد مف المميزات منيا:

أكثر مف طريقة في تكصيؿ المعمكمات عبر برنامج تعميمي

إمكانية التعمـ في أم كقت كفي أم مكاف ،كمركنة كسيكلة

كذلؾ بيدؼ تحسيف مخرجات التعمـ كتقميؿ تكمفة تقديمو" ،كعرفو

تعديؿ كتحديث المحتكل التعميمي لمطالب ،كتكفير كسيمة

المكسكم [ ]8بأنو" :طريقة التدريس التي يتـ فييا استخداـ

لتكصيؿ التعميـ بدكف انقطاع كبمستكل جكدة عالية ،كتغيير دكر

الكسائط التكنكلكجية التقنية الحديثة كبرمجيات الحاسكب

المعمـ مف الممقي كالممقف كمصدر المعمكمات الكحيد إلى دكر

كشبكات االنترنت كاالنترانت متداخمة مع طرائؽ التدريس

المكجو كالمشرؼ ،كمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف ،كتنمية

التقميدية (المحاضرة)" .كيعرفو شرقاكم [ ]9بأنو" :عممية تعميمية

القدرات الفكرية لدييـ ،كزيادة إمكانية االتصاؿ بيف الطالب مع

يقكـ بيا المعمـ عف طريؽ مزج التعميـ اإللكتركني باإلضافة إلى

بعضيـ البعض كبيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس ليتجاكز

الشبكات االجتماعية مع التعميـ التقميدم في مكقؼ تعميمي

حدكد الزماف كالمكاف مما يزيد كيحفز الطالب عمى المشاركة

كاحد" ،كيعرفو بانكيف كركبيرتس كسافيك [ ]10بأنو ":مجمكعة

كالتفاعؿ [ .]6كتنكظؼ أدكات التعمـ اإللكتركني في العممية

مف الفرص التعميمية المتكاممة كالتي تستخدـ أكثر مف طريقة

التعميمية بأحد الطرؽ اآلتية كما ذكرىا زيتكف [ ]4كىي:

لمتدريس كالتدريب ،داخؿ القاعة الدراسية كخارجيا" ،كما عرفو

 -1النمكذج المساعد ) (Supplementaryكفيو تكظؼ بعض

 [11] Valiathanبأنو" :الجمع بيف أنماط كأساليب التعمـ

أدكات التعمـ اإللكتركني جزئيان في دعـ التعمـ الصفي (التقميدم)

اإللكتركني كالتعميـ التقميدم ،كذلؾ لخمؽ بيئات تعميمية أكثر

كتسييمو كرفع كفاءتو كيتـ ىذا التكظيؼ عادة خارج ساعات

فعالية".

الدكاـ الرسمي كخارج الصؼ الدراسي ،كيمكف أف يتـ أثناء

يتـ التعميـ المدمج مف خالؿ دمج التطكرات التكنكلكجية

التدريس الصفي في حجرات الدراسة كقاعات الدراسة التي يكجد

المبتكرة التي يكفرىا التعمـ اإللكتركني مع التفاعؿ كالمشاركة

بيا جياز حاسكب.

التي يكفرىا التعميـ التقميدم ،فالتعميـ المدمج مزيجان مف

 -2النمكذج المنفرد ) (Solitary Modelكفيو يكظؼ التعمـ

تكنكلكجيا الكسائط المتعددة كأجيزة عرض الفيديك كاستخداـ

اإللكتركني كحده في عممية التعميـ كالتعمـ ،فالطالب يتعمـ

الفصكؿ االفتراضية ،كالبريد اإللكتركني كالرسائؿ النصية

الدركس أك المقررات ،كيتفاعؿ مع محتكاىا اعتمادان عمى أدكات

اإللكتركنية ،بداخؿ القاعة الدراسية التقميدية [ ،]12حيث يجمع

التعمـ اإللكتركني كحدىا ،كيعد ىذا النمكذج مف النماذج الشائعة

التعميـ المدمج بيف مميزات التعمـ اإللكتركني عبر الشبكة
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كالتعميـ التقميدم كجيان لكجو ،فيك أحد المداخؿ الحديثة القائمة

الدركس سكاء التي تـ تعمميا باألسمكب التقميدم أك بأدكات

عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في تصميـ مكاقؼ تعميمية

التعمـ اإللكتركني مف خالؿ كسائؿ التقييـ التقميدية أك مف خالؿ

جديدة تزيد مف استراتيجيات التعمـ النشط كاستراتيجيات التعمـ

أساليب التقييـ اإللكتركني.

المتمركز حكؿ المتعمـ ،كبالتالي فإنو ُيعد مدخالن جيدان لصياغة

• االستراتيجية الثانية :كفييا يتشارؾ كؿ مف التعميـ الصفي مع

البرامج التعميمية القادرة عمى مراعاة الفركؽ الفردية بيف

التعمـ اإللكتركني تبادليان في تعميـ كتعمـ الدرس الكاحد إال أف

المتعمميف مف ناحية ،كتحقيؽ تعميـ متميز مف ناحية أخرل

البداية تككف لمتعميـ الصفي كيميو التعمـ اإللكتركني ،كمف ثـ يتـ

[.[13

تقييـ الطالب مف خالؿ كسائؿ التقييـ التقميدية أك مف خالؿ
كمف خالؿ إطالع الباحث عمى األدبيات السابقة كجد َّ
أف

أساليب التقييـ اإللكتركني.

مصطمح  Blended Learningقد ترجـ إلى عدة مسميات

• االستراتيجية الثالثة :كىي تشبو االستراتيجية الثانية غير أف

كيرجع التعدد في ىذه األسماء الختالؼ كجيات نظر الباحثيف

البداية تككف لمتعمـ اإللكتركني كيميو التعمـ الصفي ،كيتـ التقكيـ

حكؿ طبيعة التعميـ المدمج ،حيث يسمى ب التعميـ المدمج ،أك

بأحد األسمكبيف.

التعميـ الخميط ،أك التعميـ الممزكج ،أك التعميـ المتمازج ،أك

• االستراتيجية الرابعة :كىي تجمع بيف االستراتيجية الثانية

التعميـ المؤلؼ ،أك التعمـ اليجيف (السيد كحمداف ]14[ ،كسالـ،

كالثالثة ،إال أف التناكب بيف التعميـ الصفي كالتعمـ اإللكتركني

[ ]15كالعكضي ]16[ ،كالغامدم ،)]17[ ،كبغض النظر عف

يحدث أكثر مف مرة داخؿ أحداث الدرس الكاحد كليس مرة

اختالؼ مسمياتو إال َّأنو يمتاز بمجمكعة مف المميزات أدت إلى

كاحدة ،كيتـ التقكيـ بأحد األسمكبيف.

استخدامو في المؤسسات التعميمية حيث أنو يقدـ بيئة تعميمية

تناكلت مجمكعة مف الدراسات مكضكع التعميـ المدمج

تفاعمية مستمرة تزيد مف دافعية الطالب لمتعمـ ،كيزكدىـ بالمادة

نذكر منيا :دراسة شاىيف [ ]13كالتي ىدفت إلى معرفة فاعمية

المصحكبة بالرسكمات كالصكر كالمؤثرات الصكتية ،ككذلؾ يتيح

التعميـ المدمج عمى التحصيؿ كتنمية عمميات العمـ لدل تالميذ

إمكانية التكاصؿ بيف المعمميف كالطالب بسيكلة مع حرية

المرحمة االبتدائية كاتجاىاتيـ نحكه حيث أشارت نتائج الدراسة

التعبير عف آرائيـ كأفكارىـ ،كما أنو يجعؿ عممية التعمـ مناسبة

إلى فاعمية التعميـ المدمج في تنمية عمميات العمـ (المالحظة،

مع قدرات كميكؿ الطالب مع إعطائيـ الكقت الكافي لممشاركة

التصنيؼ ،التنبؤ ،االستنتاج ،التجريب) ك َّأنو ساىـ في كضع

كالتفاعؿ [.[9

التالميذ في بيئة تعميمية تمكنيـ مف التكاصؿ مع مبتكرات

كما ذكر ىيكنج كما كزىانج [ ]18مجمكعة مف ميزات

العمماء كالبحكث العممية ،كما كفر ليـ فرص تعميمية غنية كذات

التعميـ المدمج كمنيا أنو يستخدـ في العممية التعميمية مع

معنى ،ككذلؾ أتاح لمتالميذ دخكؿ المكقع التعميمية مف منازليـ

المجمكعات الكبيرة جدان ،ككذلؾ يستخدـ مف أجؿ ربط الطالب

مما أدل إلى متعة كسيكلة في التعمـ كأكصت الدراسة باستخداـ

خارج الفصؿ الدراسي بالعممية التعميمية.

التعميـ المدمج في العممية التعميمية بدالن مف استخداـ الطريقة

يذكر زيتكف [ ]4أف التعميـ المدمج يكظؼ في العممية التعميمية

التقميدية حيث يساعد عمى تنمية التحصيؿ كعمميات العمـ

عف طريؽ أحد االستراتيجيات اآلتية:

المختمفة كاختيار افضؿ كسيمو ككسيط لكؿ ىدؼ تعميمي،

االستراتيجية األكلى :كيتـ فييا تعميـ بعض الدركس مف خالؿ

كىدفت دراسة كشؾ [ ]19إلى التعرؼ عمى فاعمية التعميـ

التعميـ الصفي (التقميدم) ،كتعميـ البعض اآلخر مف خالؿ

المدمج في تحصيؿ مادة الكيمياء لدل طالب الصؼ األكؿ

أدكات التعمـ اإللكتركني ،ثـ تقكيـ تعمـ الطالب ختاميان لتمؾ

الثانكم ،حيث تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان
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لصالح المجمكعة التجريبية (التي درست باستخداـ التعميـ

كأفضؿ مف غيرىـ ،ك َّ
أف لدييـ القدرة عمى تحمؿ المسئكلية

المدمج) كقد أكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات منيا:

كالتنبؤ بنتيجة أدائيـ ،كيتصفكف بالسرعة في إنجاز العمؿ

تكظيؼ طريقة التعميـ المدمج في عممية التعمـ كالتعميـ ،كتصميـ

المطمكب منيـ ككذلؾ يتصفكف باالستقاللية كاالعتماد عمى

بعض المكاقع اإللكتركنية عمى شبكة االنترنت لعرض البرامج

النفس" [ ،]22فالدافع ىك حالة شعكرية ،أك حاجة ،أك حافز

كالمقررات الدراسية في مختمؼ التخصصات لطالب المرحمة

يؤدم إلى القياـ بسمكؾ ما ،كيمكف أف تككف الدكافع داخمية

الثانكية ،كعقد دكرات تدريبية لممعمميف بمختمؼ التخصصات

كدافع اإلنجاز كدافع الكفاءة أك المنافسة ،أك خارجية كدافع

لتمكينيـ مف تفعيؿ طريقة التعميـ المدمج في مختمؼ المناىج

االنتماء كدافع السيطرة ،كتكجد عالقة بيف الدافعية كالتعمـ فعندما

الدراسية ،كضركرة اىتماـ المسؤكليف في ك ازرة التربية كالتعميـ

تككف الدافعية كسيمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية ،فإنيا تعد مف

بتشجيع المعمميف كالمعممات عمى بناء البرامج التعميمية

أىـ العكامؿ التي تزيد مف تحصيؿ المعرفة كالفيـ كالميارات

المحكسبة المعتمدة عمى التعميـ المدمج ،كتدريب المعمميف عمى

كغيرىا مف األىداؼ التي نسعى لتحقيقيا مثؿ الذكاء كالخبرة

التدريس باستخداـ التعميـ المدمج سكاء قبؿ الخدمة أك أثناءىا،

السابقة ،ك َّ
أف المتعممكف الذيف لدييـ دافعية عالية نحك التعمـ فإف

كضركرة االىتماـ بأسمكب التعميـ المدمج في التدريس ،كذلؾ

التحصيؿ الدراسي لدييـ أعمى بكثير مف المتعمميف الذيف ليس

لمتحكؿ مف ثقافة االستماع السمبي كالتمقي كالقبكؿ ،إلى ثقافة

لدييـ دافعية عالية [.[23
عرؼ كابمي [ ]24الدافعية نحك التعمـ مف خالؿ اإلنترنت
ُي ِّ

المشاركة كالتعبير عف التفكير.
كسعت دراسة الرفاعي [ ]20إلى تصميـ كضبط برنامج

بأنيا" :تمؾ التكجيات كالعكامؿ النفسية الداخمية التي تحفز

تدريبي مدمج  -يستخدـ منتدل تعميمي  -مف خالؿ تحديد

المتعمميف نحك البحث كاالستكشاؼ كالتعمـ كالتدريب مف خالؿ

االحتياجات التدريبية لمطالب المعمـ بالفرقة الثانية شعبة التعميـ

اإلنترنت ،ككمما ارتفع مستكل تمؾ الدافعية كمما كاف معدؿ التعمـ

االبتدائي تخصص رياضيات ،كقياس عائد البرنامج التدريبي في

لمطالب مف اإلنترنت أعمى كأفضؿ" .كما يعرفيا سماكم

الجانب المعرفي كالجانب الميارم كالجانب الكجداني/االنفعالي،

كالعساؼ [ ]25بأنيا" :الرغبة في اإلجادة كتحقيؽ األىداؼ

كأشارت النتائج إلى كجكد تحسف في المستكل الميارم لمترابطات

المرجكة مف التعميـ ،كالطاقة التي تحرؾ سمكؾ الطالب لمتعمـ،

الرياضية كاالتجاه نحكىا لدل الطالب بعد التدريب عمى البرنامج

كتكجو نحكه" .كيعرفيا اسماعيؿ [ ]1بأنيا" :الرغبة التي تكجو

التدريبي.

نشاط التالميذ العممي لبذؿ المزيد مف الجيد كالمثابرة كالتركيز

كما ىدفت دراسة الصباغ [ ]21إلى الكشؼ عف أثر

كاالنتباه في التعمـ كاالستمتاع بو كالتغمب عمى الصعكبات التي

تكظيؼ استراتيجية التعميـ المدمج في تنمية ميارات تصميـ

يمكف أف تكاجييـ أثناء عممية التعمـ ،لكي يصؿ إلى أفضؿ

الخكارزميات لدل طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة،

نتيجة دكف النظر إلى اإلثابة أك المكافأة" ،كالدافعية تأخذ شكميف

كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد تأثير إيجابي لمتعميـ المدمج

رئيسيف ىما :الدافعية الداخمية كالدافعية الخارجية ،كقد عرؼ

عمى التحصيؿ المعرفي كتنمية ميارات تصميـ الخكارزميات.

رياف كدم سي  Ryan & Deciالدافعية الداخمية بأنيا إنجاز

كلما لمدافعية لمتعمـ مف أىمية بالغة لدل المتعمميف فإنيا

عمؿ ممتع يقكـ بو المتعمـ كذلؾ بسبب الحافز الداخمي ،ككذلؾ

تشكؿ عنص انر أساسيان مف عناصر العممية التعميمية" ،حيث أف

عرفا الدافعية الخارجية بأنيا إنجاز عمؿ يقكـ بو المتعمـ بسبب

المتعمميف ذكم الدافع المرتفع لمتعمـ يعممكف كيجتيدكف بدرجة

المحفز الخارجي [.[26
يشير سكراف [ ]5إلى أف التعمـ في البيئات اإللكتركنية يحتاج

أداء جيدان
أفضؿ مف ذكم الدافع المنخفض ،كما أنيـ يؤدكف ن
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إلى نكعيف مف الدافعية ،دافعية اإلقباؿ عميو ،كدافعية إكماؿ

في تنمية الدافعية الداخمية لمتعمـ كتحسيف مستكل التحصيؿ

برامجو ،ككالىما ضركرم لعممية التعمـ.

الدراسي.

قاـ كيمر لعدة سنكات بتطكير كاختبار نمكذج لمساعدة التربكييف

كما ىدفت دراسة كابمي [ ]24إلى بحث كيفية تنمية

لتحميؿ الدافعية عند المتعمـ ،كتصميـ أساليب لزيادة الدافعية

الدافعية التعميمية في مكاقع التعمـ اإللكتركني مف خالؿ الجيؿ

لدييـ ،حيث قاـ بتصنيؼ أىـ مفاىيـ نظريات الدافعية ككضعيا

الثاني مف الكيب ،كذلؾ لمحاكلة تنشيط العمميات العقمية

في نمكذج أطمؽ عميو اسـ  ARCSاختصا انر ألربعة عناصر

المرتبطة بزيادة الدافعية لدل المتعمميف مف خالؿ الكسائؿ

كىي:

اإللكتركنية كالرقمية الحديثة ،كقد تكصمت إلى فاعمية نمط

 -1جذب انتباه الطالب )(Attention

استخداـ الكيب (المكاقع اإللكتركنية – الشبكات االجتماعية) في

 -2إقامة االرتباط (العالقة) بيف التدريس كأىداؼ الطالب

تنمية الدافعية نحك التعمـ اإللكتركني عبر الكيب ،كاكدت دراسة

كأسمكب تعمـ الطالب )(Relevance

أككاؾ كطكباؿ [ ]30أف استخداـ بيئة التعمـ اإللكتركني المدمج

 -3تعزيز الثقة بالنفس )(Confidence

في التعميـ الطبي تزيد مف دافعية الطالب كتحسف مف جكدة

 -1تحكيؿ تجربة التعمـ إلى تجربة مرضية ][27

التعميـ.
عكامؿ الشعكر بالمشكمة:

)(Satisfaction
مف خالؿ اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة كجد

قامت جامعة الممؾ سعكد بتبني أفضؿ أنظمة إدارة التعمـ

مجمكعة مف الدراسات تحدثت عف التعميـ المدمج كمدل تأثيره

كتجييز جميع القاعات الدراسية لتككف قاعات ذكية كقامت

عمى دافعية الطالب ،فقد ىدفت دراسة ىنداكم كسعيد [ ]23إلى

بتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تطبيقات التعمـ اإللكتركني،

التعرؼ عمى أثر اختالؼ مستكل دمج مصادر التعمـ

كحيث أنو ال تكجد استراتيجية معتمدة لدل الجامعة لتقديـ

المستخدمة في التعميـ المدمج عمى التحصيؿ كالدافعية لدل

مقررات إلكتركنية عبر االنترنت كأف تطبيؽ التعمـ اإللكتركني

طالب كمية التربية بجامعة طيبة في مادة الكسائؿ كتقنيات

مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس ىك اجتيادات شخصية تختمؼ

التعميـ ،كتكصمت النتائج إلى َّ
أف دمج مصادر التعمـ لو تأثير

مف شخص آلخر في كيفية تكظيؼ أدكات التعمـ اإللكتركني.
كمف ىنا ظيرت عكامؿ الشعكر بالمشكمة لدل الباحث في

إيجابي عمى الدافعية نحك التعمـ.

كيفية تطبيؽ استراتيجية التعميـ المدمج في جامعة الممؾ سعكد

ككذلؾ دراسة الزعبي كدكمي [ ]28كالتي ىدفت إلى

لالستفادة مف جميع التقنيات اإللكتركنية التي تقدميا الجامعة.

استقصاء أثر طريقة التعمـ المتمازج في تحصيؿ تالميذ الصؼ
الرابع األساسي في مادة الرياضيات كفي دافعيتيـ نحك تعمميا،

 .2مشكمة الدراسة

كتكصمت الدراسة إلى َّ
أف الطمبة الذيف تـ تعميميـ بكاسطة التعمـ

تتحدد مشكمة الدراسة في تقديـ نمكذج لتطبيؽ التعميـ المدمج

المتمازج قد استثيرت دافعيتيـ مف خالؿ األنشطة المقدمة

في الجامعة كقياس أثره في تنمية الدافعية ككذلؾ أثره عمى زيادة

باستخداـ الحاسكب كما يصاحبيا مف حركات معينة،

التحصيؿ الدراسي لدل طالب كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد
كتتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي :ما أثر استخداـ

أما دراسة العتيبي [ ]29فقد ىدفت إلى معرفة أثر التعمـ
اإللكتركني المدمج في تنمية التفكير الناقد كتحسيف مستكل

التعميـ المدمج في تنمية الدافعية لمتعمـ كالتحصيؿ الدراسي لدل

الدافعية الداخمية لمتعمـ كالتحصيؿ الدراسي ،كقد تكصمت نتائج

طالب كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد؟

الدراسة إلى كجكد داللة إحصائية ألثر التعمـ اإللكتركني المدمج
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أ .أسئمة الدراسة

المستخدمة كطرؽ إعدادىا ،ككيفية التأكد مف صدقيا كثباتيا،

يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة اآلتية:

كما يكضح متغيرات البحث التجريبية مع عرض كتفسير

 -1ما صكرة البرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ التعميـ

المعالجات اإلحصائية المستخدمة.

المدمج المستخدـ في الدراسة؟

أكالن :التصميـ التجريبي:
تتبنى ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي الذم ييدؼ إلى

 -2ما أثر البرنامج التعميمي المدمج عمى تنمية الدافعية لمتعمـ
لدل طالب كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد؟

معرفة أثر المتغير المستقؿ (التعميـ المدمج) عمى المتغير التابع

 -3ما أثر البرنامج التعميمي المدمج عمى زيادة التحصيؿ

(الدافعية لمتعمـ كالتحصيؿ الدراسي) .كالتصميـ التجريبي في ىذه

الدراسي لدل طالب كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد؟

الدراسة يقكـ عمى كجكد مجمكعتيف أحدىما تجريبية كاألخرل

ب .فركض الدراسة

ضابطة ،مع استخداـ القياس القبمي كالبعدم مع المجمكعتيف.

 -1ال يكجد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس القبمي كالبعدم

ب .مجتمع وعينة الدراسة
تككف مجتمع الدراسة مف طالب كمية لتربية بجامعة المؾ
َّ

لدل افراد المجمكعة الضابطة في مقياس الدافعية لمتعمـ.
 -2ال يكجد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس القبمي كالبعدم

سعكد ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )34طالبان مف طالب مقرر

لدل افراد المجمكعة التجريبية في مقياس الدافعية لمتعمـ.

دمج التقنية في بيئة التعمـ ( 242كسؿ) ،اختيرت عينة البحث

 -3ال يكجد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس البعدم لدل

بطريقة العينة المقصكدة ألغراض التجربة ،كقد تـ تعيينيـ

أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مقياس الدافعية.

عشكائيان إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية قكاميا ( )18طالبان

 -4ال يكجد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس البعدم لدل

كمجمكعة ضابطة قكاميا ( )16طالبان ،كذلؾ في الفصؿ الدراسي

أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ.

األكؿ لعاـ 1437 -1436ق.
ثالثان :التصميـ التجريبي:

 .4الطريقة واإلجراءات

اعتمد التصميـ التجريبي لمبحث الحالي عمى نمط المجمكعتيف

أ .منهج الدراسة

(التجريبية ،الضابطة) كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:

يتضمف ىذا الجزء كصفان لعينة الدراسة التجريبية كاألدكات

جدول 1
التصميم التجريبي لمبحث
المجموعة

التطبيق القبمي

المعالجة التجريبية

التطبيق البعدي

المجمكعة التجريبية

مقياس الدافعية

التدريس باستخداـ التعميـ المدمج

اختبار تحصيمي

المجمكعة الضابطة

مقياس الدافعية

التدريس باستخداـ الطريقة التقميدية

مقياس الدافعية
اختبار تحصيمي
مقياس الدافعية

 -1تحديد مكضكع التعمـ :كقد تـ في ىذه المرحمة تقسيـ

رابعان :إجراءات البحث:
بعد اطالع الباحث عمى العديد مف البحكث كالدراسات السابقة

مكضكعات المقرر الدراسي عمى كحدات خالؿ عشرة أسابيع

قاـ الباحث ببناء برنامج التعميـ المدمج باتباع نمكذج

مكزعة عمى الدركس اآلتية" :مفاىيـ تقنيات التعميـ ،الدمج ،دمج

) (ADDIEلمتصميـ التعميمي كذلؾ كفؽ المراحؿ اآلتية:

التقنية في التعميـ ،الفرؽ بيف دمج التقنية في التعميـ كاستخداـ

المرحمة األكلى :التحميؿ :تعتبر ىذه المرحمة ىي أكؿ مرحمة يتـ

التقنية في التعميـ ،التحكالت التربكية التي عجمت بدمج التقنية

البدء بيا كتضـ العديد مف الخطكات اآلتية:

في التعميـ كاعتمادىا في البرامج التربكية ،التقنيات التعميمية التي
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( 242كسؿ).

يمكف دمجيا في التعميـ ،،بيئات التعمـ اإللكتركني ،القاعات

= اكتساب ميارات استخداـ كدمج التعميـ المدمج بمقرر دمج

الذكية ،مفيكـ التعمـ اإللكتركني كمميزاتو ،أنكاع أنظمة إدارة
التعمـ اإللكتركني ،القنكات الرقمية ،تقنية الكاقع المعزز" )(QR

التقنية في بيئة التعمـ ( 242كسؿ).

 -2تحديد األىداؼ العامة لممحتكل :بعد تحديد مكضكع التعمـ

 -3تحديد األىداؼ اإلجرائية لممحتكل :بعد تحديد األىداؼ

تـ تحديد األىداؼ العامة لممحتكل كالتي تتمثؿ في :إللماـ

العامة لمكضكعات التعمـ تـ صياغة األىداؼ اإلجرائية كما

بالجكان ػب المعػرفيػ ػة الخاص ػة بمقػرر دم ػج التقني ػة ف ػي بيئ ػة التعمػـ

يمي:
جدول 2

األهداف اإلجرائية لممحتوى
االسبوع
األكؿ

األهداف اإلجرائية
-

الثاني

-

الثالث
الرابع
الخامس

-

السادس
السابع
الثامف

-

التاسع
العاشر

-

أف يتعرؼ الطالب عمى أىداؼ المقرر.
أف يتعرؼ الطالب عمى زمالئو في المقرر.
أف يتعرؼ الطالب عمى كيفية الكصكؿ إلى نظاـ إدارة التعمـ (بالؾ بكرد)
أف يتعرؼ الطالب عمى مفيكـ تقنيات التعميـ.
أف يتعرؼ الطالب عمى مفيكـ الدمج.
أف يتعرؼ الطالب عمى مفيكـ دمج التقنية في التعميـ.
أف يستنتج الطالب الفركقات بيف دمج التقنية في التعميـ كاستخداـ التقنية في التعميـ.

أف يتعرؼ الطالب عمى أىـ التحكالت التربكية التي َّ
عجمت بدمج التقنية في التعميـ كاعتمادىا في البرامج التربكية.
أف يستنتج الطالب أىـ التقنيات التعميمية التي يمكف دمجيا في التعميـ.
أف يتعرؼ الطالب عمى بيئات التعمـ اإللكتركني.
أف يتعرؼ الطالب عمى القاعة الذكية.
أف يستخدـ الطالب القاعة الذكية في تقديـ درس مصغر.
أف يتعرؼ الطالب عمى التعمـ اإللكتركني.
أف يتعرؼ الطالب عمى مككنات التعمـ اإللكتركني.
أف يتعرؼ الطالب عمى أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني.
أف يتعرؼ الطالب عمى أنكاع أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني.
أف يسجؿ الطالب عمى في نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني (بالؾ بكرد).
أف ينشئ الطالب مقرر إلكتركني متكامؿ.
أف يتعرؼ الطالب عمى مفيكـ القنكات الرقمية.
أف ينشئ الطالب قناة رقمية عمى اليكتيكب.
أف يتعرؼ الطالب عمى تقنية رمز االستجابة السريع ).)QR
أف ينشئ الطالب أككاد رمز االستجابة السريع (.)QR
أف يستخدـ الطالب تقنية رمز االستجابة السريع في العممية التعميمية.

المرحمة الثانية :مرحمة التصميـ :مرت مرحمة التصميـ

التعامؿ مع نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني (بالؾ بكرد) مف خالؿ

بالخطكات اآلتية:

المنتديات التعميمية ،كالرسائؿ التنبييية ،كذلؾ بعض عناصر

 -1تصميـ االستراتيجية التعميمية كالخاصة بالتصكر المقترح

التعمـ الرقمية  Learning Objectsالتي طكرىا الباحث لمطرح

لمبرنامج التعميمي القائـ عمى التعميـ المدمج :كفييا تـ تدريس

كالعرض عمى نظاـ بالؾ بكرد.

المجمكعة التجريبية باستخداـ التعميـ المدمج أم عف طريؽ

 -2تصميـ أدكات القياس :تركز أدكات القياس عمى قياس مدل

حضكر كؿ المحاضرات كجيان لكجو مع الباحث يعقب ذلؾ

تحقؽ األىداؼ التعميمية لممادة لذلؾ قاـ الباحث بتصميـ أداة
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االختبار التحصيمي ،ككذلؾ استخدـ مقياس الرفاعي [ ]31الذم

 )1مقياس الدافعية نحك التعمـ:

يقيس دافعية التعمـ.

بعد االطالع عمى األدبيات التربكية العربية كاألجنبية كالبحكث

 -3تنظيـ المحتكل التعميمي :قاـ الباحث بتنظيـ المحتكل

كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع دافعية التعمـ لمطالب

التعميمي كترتيبو في تسمسؿ منطقي لتحقيؽ األىداؼ التعميمية.

استخدـ الباحث مقياس الرفاعي [ ]31الذم اعتمد عمى مقياس

حيث تـ تنظيـ المحتكل ىرميان في عشر كحدات تعميمية،

ككزيكي كانتكسؿ المترجـ لمعربية مف قبؿ سميماف ( )1989حيث

تتضمف كؿ كحدة األىداؼ المعرفية كاألدائية ،كمحتكل الكحدة

قاـ الرفاعي بتطكيره ليتالءـ مع المجتمع السعكدم ليتككف في

المككف مف عناصر التعمـ الرقمية التي تـ تطكيرىا في ضكء

صكرتو النيائية مف ( )36فقرة مكزعو عمى ستة أبعاد كىي:

األىداؼ التعميمية ،مع تكظيؼ المنتدل التعميمي لمنقاش

الميؿ ،كالدؼء ،كاالجتماعية ،كالكفاءة ،كالطاعة ،كالمسؤكلية.

كالتفاعؿ.

كقد قاـ الباحث بتطبيقو عمى عينة الدراسة (المجمكعة التجريبية

المرحمة الثالثة :مرحمة التطكير :في ضكء ما تـ التكصؿ اليو

كالمجمكعة الضابطة) مرتيف (قبمي ،بعدم) ،كفيما يمي

مف الخطكات السابقة ،تـ تجميع محتكل المادة العممية ككضعو

اإلجراءات التي اتبعت إلعداد مقياس الدافعية:

عمى نظاـ إدارة التعمـ (بالؾ بكرد) كقد تككف مف الممفات

أ -اليدؼ مف مقياس الدافعية:

النصية ) ،(PDFكممفات فيديك ،ككاجبات إلكتركنية ،كمنتدل

ييدؼ المقياس إلى قياس الدافعية لمتعمـ لدل الطالب

تعميمي .كقد تضمنت ىذه المرحمة بناء المحتكل التعميمي

الدارسيف لمقرر " دمج التقنية في بيئة التعمـ (242كسؿ)" بكمية

باستخداـ تطبيقات كبرامج التعمـ اإللكتركني المختمفة،

التربية جامعة الممؾ سعكد ،كيتككف المقياس مف  36فقرة تقيس

المرحمة الرابعة :مرحمة التنفيذ :تيدؼ ىذه المرحمة إلى تطبيؽ

الجكانب المختمفة لمدافعية ،كيقاس التقدير بمقياس ليكرت كالذم

كتنفيذ خطة التدريس لمكضكعات التعميـ كالتعمـ ،كقد قاـ الباحث

يتككف مف خمسة استجابات كىي (أكافؽ بشدة ،أكافؽ ،متردد ،ال

مع بداية التجربة بتطبيؽ مقياس الدافعية لمتحقؽ مف تكافؤ

أكافؽ ،ال أكافؽ بشدة) كتعطى الدرجات ( )1-5لكؿ استجابة

مجمكعتي البحث ،ثـ قاـ بتنفيذ خطة التدريس عمى طالب

مكجبة عمى التكالي ،كالدرجة الكمية عمى المقياس تمثؿ درجة

المجمكعة التجريبية مف خالؿ تقديـ كؿ المحاضرات كجيان لكجو

الدافعية لمتعمـ لمطالب.

مع تكظيؼ أسمكب التعمـ اإللكتركني عف طريؽ تكظيؼ نظاـ

ب -صدؽ المقياس:

البالؾ بكرد كالمحتكل الرقمي المعد مف قبؿ الباحث تحقيقان

قاـ الرافعي [ ]31بالتحقؽ مف صدؽ المقياس الذم تككف

ألىداؼ الكحدات التعميمية ،كأبقى المجمكعة الضابطة عمى

في صكرتو األكلية مف ( )39فقرة مف خالؿ عرضو عمى

التعميـ التقميدم .كفي نياية التجربة قاـ الباحث بالتطبيؽ البعدم

مجمكعة مف المحكميف كالمختصيف في مجاؿ القياس كالتقكيـ،

ألداتي البحث.

كالتربية الخاصة ،كعمـ النفس التربكم ،كاإلرشاد التربكم،

المرحمة الخامسة :مرحمة التقكيـ :تأتي مرحمة التقكيـ لمتأكد مف

كالمناىج كطرؽ التدريس بيدؼ تحكيـ المقياس ،كفي ضكء

أف تقديـ المادة العممية لممقرر باستخداـ استراتيجية التعميـ

بيانات المحكميف أصبح المقياس في صكرتو النيائية يتككف مف

المدمج قد حقؽ األىداؼ المطمكبة ،كقد مرت مرحمة التقكيـ

( )36فقرة .كما تـ التحقؽ مف صدؽ التككيف االفتراضي عف

بالمراحؿ اآلتية :التقكيـ القبمي ،كالتقكيـ البنائي ،كالتقكيـ البعدم.

طريؽ االتساؽ الداخمي كذلؾ بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف لكؿ

ج .أدوات الدراسة

بعد مف أبعاد المقياس بالدرجة الكمية حيث تراكحت ما بيف

لتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ األدكات اآلتية:

( )040-0.77كىي دالة إحصائيان كىذا يؤكد أف المقياس يتمت ػع
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التحصيمي المتضمف تحميؿ المحتكل لممقرر ،كصياغة األسئمة

بدرجة عالية مف صدؽ البناء كاالتساؽ الداخمي .

كفقان لما يتضمنو محتكل كأىداؼ المقرر ،كقد تككف االختبار في

ثبات المقياس:

صكرتو النيائية مف  20فقرة ،ثـ قاـ الباحث بتطبيقو عمى عينة

قاـ الرافعي [ ]31بالتأكد مف ثبات المقياس باستخداـ إعادة
االختبار عمى عينة مككنة مف ( )30طالبان مف خارج عينة

البحث بعديان.

الدراسة بفارؽ اسبكعيف بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني ثـ استخرج

سادسان :إجراءات تنفيذ التجربة:

معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف الذم بمغ

 -1مع بداية الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ  1437-1436ق قاـ

( )0.87كىذه القيمة كافية إلعطاء المقياس صفة الثبات كفؽ

الباحث بتطبيؽ المقياس القبمي لمدافعية عمى المجمكعتيف

مقياس بيرسكف ،كما تـ استخراج معامؿ الثبات بطريؽ االتساؽ

التجريبية كالضابطة ،كاستخدـ اختبار ماف كتني لمتأكد مف تكافؤ

الداخمي (كركنباخ الفا) لألداة الكمية الذم بمغ ( )0.74كىك

المجمكعتيف ،كيبيف الجدكؿ ( )1قيـ مجمكع الرتب كمتكسط

معامؿ ثبات مرتفع كيعتبر مؤشر جيد كمقبكؿ لثبات المقياس.

الرتب لدرجات المجمكعتيف كقيمة اختبار ماف كتني  Uكقيمتيا

 )2االختبار التحصيمي لممقرر:

االحتمالية ):(P-value

لقياس الجكانب المعرفية كتحصيؿ طالب مجمكعتي

الجدكؿ  :1قيـ مجمكع الرتب كمتكسط الرتب لدرجات

البحث ،أعد الباحث اختبا انر تحصيميان في مقرر دمج التقنية في

المجمكعتيف كقيمة اختبار ماف كتني  Uكقيمتيا االحتمالية (P-

بيئة التعمـ ،كفؽ الخطكات كاألسس الرئيسة في إعداد االختبار

)value

جدول 3
قيم مجموع الرتب ومتوسط الرتب لدرجات المجموعتين وقيمة اختبار مان وتني  Uوقيمتها االحتمالية )(P-value
المجموعة

مجموع الرتب

متوسط الرتب

العينة (ن)

قيمة ()U

مستوى الداللة

التجريبية

315

17.5

18

144

1.000

الضابطة

280

17.5

16

استخدـ الباحث نمكذج  ADDIEلتصميـ كتطكير كحدات في

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )1أف قيمة ) (Uغير دالة عند

بناء البرنامج التعميمي القائـ عمى التعمـ المدمج ،حيث تككف

)(α = 0.05مما يدؿ عمى أنو ال يكجد اختالؼ بيف الدرجات
عمى مقياس الدافعية بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة.

البرنامج التدريبي مف عدد مف كحدات تعميمية مصغرة مكزعة

 -2بعد ذلؾ قاـ الباحث بتدريس المجمكعة التجريبية باستخداـ

عمى الدركس اآلتية" :مفاىيـ تقنيات التعميـ ،الدمج ،دمج التقنية

اسمكب التعميـ المدمج بينما ابقى المجمكعة الضابطة عمى

في التعميـ ،الفرؽ بيف دمج التقنية في التعميـ كاستخداـ التقنية

االسمكب التقميدم (اسمكب المحاضرة) كذلؾ خالؿ الفصؿ

في التعميـ ،التحكالت التربكية التي عجمت بدمج التقنية في

الدراسي كامال.

التعميـ كاعتمادىا في البرامج التربكية ،التقنيات التعميمية التي

 -3كفي نياية الفصؿ الدراسي قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس

يمكف دمجيا في التعميـ ،،بيئات التعمـ اإللكتركني ،القاعات

الدافعية كاالختبار التحصيمي (بعدم) عمى المجمكعتيف

الذكية ،مفيكـ التعمـ اإللكتركني كمميزاتو ،انكاع انظمة ادارة

(التجريبية كالضابطة).

التعمـ اإللكتركني ،القنكات الرقمية ،تقنية الكاقع المعزز" )،(QR

 .5النتائج ومناقشتها

كقد قاـ الباحث بتكزيعيا عمى عشرة أسابيع تدريسية مف خالؿ

لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذل نص عمى ":ما التصكر المقترح

دمج نظاـ إدارة التعمـ بالؾ بكرد  Black Boardمع الطريقة

لمبرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ التعميـ المدمج بالبحث

التقميدية ،كقد قاـ الباحث برفع الممفات التعميمية لمطالب عمى

الحالي؟"

نظاـ ادارة التعمـ  Black Boardعمى صيغة ممفات ككرد
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مف المحكميف في قسـ تقنيات التعميـ ككذلؾ خبراء التعمـ

التعميمية مف أجؿ مناقشة األنشطة كاستخدـ نظاـ

اإللكتركني كالتعميـ عف بعد كتـ تعديؿ البرنامج المقترح كفؽ

التكميفات كالكاجبات اإللكتركنية.

مالحظات كتعديالت المحكميف حيث أصبحت استراتيجية التعميـ

كقد قاـ الباحث بتكزيع البرنامج المقترح تطبيقو عمى مجمكعة

المدمج المقترحة لممقرر حسب الجدكؿ اآلتي:
جدول 4

استراتيجية تقديم المادة العممية (باستخدام التعميم المدمج)
األسبوع
األكؿ

استراتيجية تقديم المادة العممية (باستخدام التعميم المدمج)

تعميم اإللكتروني

وجهاً لوجه

تعريؼ بأىداؼ المقرر ،التعرؼ عمى الطالب ،شرح طريقة التعمـ

إنشاء منتدل تعميمي لمتعارؼ.

باستخداـ استراتيجية التعميـ المدمج ،كيفية الدخكؿ إلى نظاـ إدارة

ارساؿ السيرة الذاتية لكؿ طالب بصيغة ممؼ ككرد.

التصنيف
معرفي

التعمـ (بالؾ بكرد).
الثاني

-

شرح المفاىيـ اآلتية :تقنيات التعميـ ،الدمج ،دمج التقنية

رفع فيديك تعميمي بعنكاف "دمج التقنية في التعميـ"،

في التعميـ.

رفع ممفات  PDFلممادة العممية ،إنشاء منتدل تعميمي

معرفة الفرؽ بيف دمج التقنية في التعميـ كاستخداـ التقنية

لمناقشة المفاىيـ.

في التعميـ.

التعرؼ عمى التحكالت التربكية التي َّ
عجمت بدمج التقنية في

رفع ممفات  PDFلممادة العممية ،إنشاء منتدل

التعميـ كاعتمادىا في البرامج التربكية.

تعميمي ،فصؿ افتراضي ،كاجب إلكتركني.

الرابع

التعرؼ عمى التقنيات التعميمية التي يمكف دمجيا في التعميـ.

رفع ممفات  PDFلممادة العممية ،إنشاء منتدل

الخامس

التعرؼ عمى بيئات التعمـ اإللكتركني كالقاعات الذكية ،تطبيؽ

رفع ممفات  PDFلممادة العممية ،إنشاء منتدل

عممي.

تعميمي.

الثالث

معرفي

معرفي
معرفي

تعميمي.

السادس

-

التعرؼ عمى مفيكـ كمميزات التعمـ اإللكتركني.

رفع ممفات  PDFلممادة العممية ،إنشاء منتدل

التعرؼ عمى مككنات التعمـ اإللكتركني (المادية،

تعميمي ،كتاب إلكتركني ،كاجب إلكتركني.

معرفي كأدائي.
معرفي كأدائي

البرمجية ،البشرية) ،تطبيؽ عممي.
رفع فيديك تعميمي بعنكاف "التعمـ اإللكتركني كأنظمة

السابع

التعرؼ عمى مفيكـ كمميزات أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني.

الثامف

معرفة أنكاع أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني ،ككيفية الكصكؿ الييا،

رفع ممفات  PDFلممادة العممية ،إنشاء منتدل

تطبيؽ عممي.

تعميمي.

التعرؼ عمى مفيكـ القنكات الرقمية ،ككيفية استخداميا ،تطبيؽ

رفع فيديك تعميمي بعنكاف "كيفية إنشاء قناة يكتيكب"،

عممي

رفع ممفات  PDFلممادة العممية ،إنشاء منتدل

معرفي.

إدارة التعمـ" ،رفع ممفات  PDFلممادة العممية ،إنشاء
منتدل تعميمي.

التاسع

معرفي ،أدائي.
معرفي ،أدائي.

تعميمي ،كاجب.
العاشر

التعرؼ عمى رمز االستجابة السريع ) ،)QRككيفية تكظيفيا في

رفع فيديك تعميمي بعنكاف " رمز االستجابة السريع"،

العممية التعميمية ،تطبيؽ عممي.

رفع ممفات  PDFلممادة العممية ،إنشاء منتدل

معرفي ،أدائي.

تعميمي.

الفرض األكؿ :ال يكجد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني الذل نص عمى ":ما أثر البرنامج

القبمي كالبعدم لدل افراد المجمكعة الضابطة في مقياس

التعميمي القائـ عمى استخداـ التعميـ المدمج عمى تنمية الدافعية
لمتعمـ لدل طالب كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد؟"

الدافعية لمتعمـ.

استطاع الباحث اإلجابة عف السؤاؿ مف خالؿ التأكد مف صحة

الختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار كيمكككسف إلشارة

الفركض اآلتية:

الرتب ألفراد المجمكعة الضابطة لمقارنة استجابات الطالب في
136

كقيمة اختبار كيمكككسف إلشارة الرتب كقيمتيا االحتمالية.

التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس الدافعية كيبيف الجدكؿ ()2
عدد الرتب السالبة كعدد الرتب المكجبة كعدد الرتب المتساكية

جدول 5

عدد الرتب السالبة وعدد الرتب الموجبة وعدد الرتب المتساوية وقيمة اختبار ويمكوكسن إلشارة الرتب وقيمتها االحتمالية
المجموعة

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

الرتب المتساوية

العينة (ن)

مستوى الداللة

الضابطة

6

8

2

16

0.489

لمتعمـ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )2أف القيمة االحتمالية الختبار
كيمكككسف إلشارة الرتب تساكم  0.489كىي قيمة غير دالة

الختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار كيمكككسف إلشارة

عند ) (α = 0.05األمر الذم يعني أنو ال يكجد اختالؼ بيف

الرتب ألفراد المجمكعة التجريبية لمقارنة استجابات الطالب في

درجات المجمكعة الضابطة القبمي كالبعدم عمى مقياس

التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس الدافعية كيبيف الجدكؿ ()3

الدافعية.

عدد الرتب السالبة كعدد الرتب المكجبة كعدد الرتب المتساكية

الفرض الثاني :ال يكجد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس

كقيمة اختبار كيمكككسف إلشارة الرتب كقيمتيا االحتمالية.

القبمي كالبعدم لدل افراد المجمكعة التجريبية في مقياس الدافعية
جدول 6

عدد الرتب السالبة والموجبة والمتساوية وقيمة اختبار ويمكوكسن إلشارة الرتب وقيمتها االحتمالية الختبار الدافعية القبمي والبعدي ألف ارد
المجموعة التجريبية
المجموعة

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

الرتب المتساوية

العينة (ن)

مستوى الداللة

التجريبية

5

13

0

18

0.006

يتضح مف الجدكؿ ( )2أف القيمة االحتمالية الختبار

الفرض الثالث :ال يكجد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس

كيمكككسف إلشارة الرتب تساكم  0.006كىي قيمة دالة

البعدم لدل أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مقياس

عند ) (α = 0.05األمر الذم يعني أنو يكجد اختالؼ بيف

الدافعية .كالختبار ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار ماف كتني حيث

درجات المجمكعة التجريبية في االختبار القبمي كالبعدم لمقياس

يبيف الجدكؿ ( )4قيـ مجمكع الرتب كمتكسط الرتب لدرجات

الدافعية لصالح القياس البعدم كيعزل ىذا االختالؼ إلى

المجمكعتيف كقيمة اختبار ماف كتني  Uكقيمتيا االحتمالية (P-

البرنامج التدريبي الذم تـ تطبيقو عمييـ حيث أثبت فاعميتو.

)value
جدول 7

قيم مجموع الرتب ومتوسط الرتب لدرجات المجموعتين وقيمة اختبار مان وتني  Uوقيمتها االحتمالية ()P-value
المجموعة

مجموع الرتب

متوسط الرتب

العينة (ن)

قيمة ()U

مستوى الداللة

التجريبية

388

21.56

18

79

0.025

الضابطة

222

13.88

16

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )4أف قيمة ) (Uدالة عند

درجات القياس البعدم لدل أفراد المجمكعتيف التجريبية

) (α = 0.05مما يدؿ عمى أنو يكجد اختالؼ بيف الدرجات

كالضابطة في مقياس الدافعية "كيعزم الباحث ذلؾ إلى أف تقديـ

عمى مقياس الدافعية بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة لصالح

المادة العممية ألفراد المجمكعة التجريبية بالتقنية الحديثة مثؿ

المجمكعة التجريبية .كبذلؾ ال يتحقؽ الفرض الصفرم كيتحقؽ

الفيديكىات التعميمية كالممفات اإللكتركنية ،WOARD PDF

الفرض البديؿ كالذم ينص عمى انو " يكجد اختالؼ بيف تكزيعي

كربط المحتكل بمكاقع إثرائية ،كتقديـ أنشطة تعمـ مف خالؿ
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المنتديات التعميمية زاد مف دافعية أفراد المجمكعة التجريبية لتمقي

 -دراسة إردـ ككيبار [ ]34التي اثبتت أنو لدل طالب التعميـ

المادة العممية بيذه االستراتيجية الشيقة ليـ مما يدلؿ عمى فاعمية

العالي الرغبة في استخداـ التعميـ المدمج كتطبيقاتو المختمفة

البرنامج.

أكثر مف التعميـ التقميدم كذلؾ لما لو مف تأثير عمى تحفيز

كتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع نتائج الدراسات اآلتية:

دافعيتيـ نحك تعمـ أفضؿ.

 -دراسة شاىيف [ ]13التي أكدت عمى اف التعميـ المدمج يزيد

كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة أككاؾ [ ]30التي أثبتت أف

مف اتجاىات الطالب اإليجابية نحك التعمـ كبالتالي تزداد دافعية

الطالب الذيف درسكا باستخداـ الطريقة التقميدية لدييـ دافعية

التعمـ لدييـ.

عالية لمدراسة بالطريقة التقميدية.

 -دراسة صالح [ ]32التي أثبتت فاعمية استخداـ التعمـ الخميط

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث كالذل نص عمى ":ما أثر البرنامج

(المدمج) عمى زيادة الدافعية لدل الطالب في مادة الدراسات

التعميمي المدمج عمى زيادة التحصيؿ الدراسي لدل طالب كمية

االجتماعية.

التربية بجامعة الممؾ سعكد؟"

 -دراسة حمد [ ]33التي تكصمت إلى فاعمية التعميـ المتمازج

استطاع الباحث اإلجابة عف السؤاؿ مف خالؿ التحقؽ مف صحة

عمى تنمية الدافعية لدل الطالب في مادة المغة العربية.

الفرض اآلتي:

 -دراسة العتيبي [ ]29التي أثبتت أثر التعمـ اإللكتركني المدمج

الفرض الرابع :ال يكجد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس

عمى تنمية الدافعية لدل طالب كمية المعمميف.

البعدم لدل أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في

 -دراسة الزعبي كبني دكمي [ ]28التي اثبتت فاعمية استخداـ

التحصيؿ .كالختبار ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار ماف كتني

طريقة التعمـ المتمازج (المدمج) عمى زيادة الدافعية لدل الطالب

حيث يبيف الجدكؿ ( )5قيـ مجمكع الرتب كمتكسط الرتب

في مادة الرياضيات.

لدرجات المجمكعتيف كقيمة اختبار ماف كتني  Uكقيمتيا

 -دراسة سككاركمكنا [ ]26التي أثبتت أف التعميـ المدمج زاد مف

االحتمالية )(P-value

دافعية طالب الجامعة الدارسيف لمغة اإلنجميزية كمغة ثانية.
جدول 8

قيم مجموع الرتب ومتوسط الرتب لدرجات المجموعتين وقيمة اختبار مان وتني  Uوقيمتها االحتمالية ()P-value
المجموعة

مجموع الرتب

متوسط الرتب

العينة (ن)

قيمة ()U

مستوى الداللة

التجريبية

276

15.33

18

99.5

0.809

الضابطة

233

14.56

16

 -دراسة المكسكم [ ]8التي أثبتت أثر فاعمية التعميـ المدمج

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5أف قيمة ) (Uغير دالة عند

عمى زيادة التحصيؿ الدراسي لدل طالب كمية التربية بجامعة

)(α = 0.05مما يدؿ عمى تحقؽ الفرض الصفرم الذم ينص
عمى انو ":ال يكجد اختالؼ بيف تكزيعي درجات القياس البعدم

بغداد.

لدل أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ" .كتتفؽ

 -دراسة عكض كأبك بكر [ ]36التي أثبتت فاعمية التعميـ

نتيجة ىذا الفرض مع نتائج دراسة صالح [ ]35التي اثبتت عدـ

المدمج عمى زيادة التحصيؿ الدراسي لدل طالب جامعة القدس

كجكد تأثير إيجابي لمتعميـ المدمج عمى تحصيؿ طالب

المفتكحة  -فمسطيف.

تكنكلكجيا التعميـ بجامعة عيف شمس كمية التربية.

 -دراسة طو [ ]37التي أثبتت فعالية استخداـ استراتيجية التعميـ

اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع الدراسات اآلتية:

المدم ػج عم ػى زي ػادة التحصي ػؿ المعرف ػي ل ػدل ط ػالب كميػة التربية
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] [4زيتكف ،حسف ( .)2005التعمـ اإللكتركني المفيكـ –

بجامعة كفر الشيخ.

القضايا – التطبيؽ  -التقييـ ،الدار الصكلتية ،الرياض.

 دراسة العتيبي [ ]29التي أثبتت أثر التعمـ اإللكتركني المدمجعمى تنمية التحصيؿ الدراسي لدل طالب كمية المعمميف بجامعة

] [5السكراف ،السيد ( .)2008أثر الدافعية الداخمية  /الخارجية

الممؾ سعكد.

لمطالب كبعض الممارسات التدريسية عمى شكؿ كبنية

 .6التوصيات

نمكذج االستثمار في تنبؤه برضا الطالب كالتزاميـ في

في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث فإنو يكصي بمجمكعة

مجاؿ التعميـ اإللكتركني ،مجمة كمية التربية  -جامعة بنيا

مف التكصيات كىي كما يمي:

 -مصر ،مج  ،19ع  ،77ص ص .51 -1

 -إجراء المزيد مف الدراسات عف فاعمية التعميـ المدمج عمى

] [6بسيكني ،عبدالحميد ( .)2007التعميـ اإللكتركني كالتعميـ

زيادة التحصيؿ الدراسي لمطالب.

الجكاؿ ،دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 إجراء المزيد مف الدراسات عف فاعمية التعميـ المدمجباختالؼ متغير الجنس ،كالكمية.

] [8المكسكم ،سالـ ( ،)2012اثر التعميـ المدمج في تحصيؿ

 -تكظيؼ التعميـ المدمج في التعميـ كذلؾ بسبب فاعميتو في

طمبة كمية التربية ،العمكـ التربكية كالنفسية  -العراؽ ،ع

زيادة دافعية الطالب لمتعمـ.

 ،89ص ص .593 - 522

 -عقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ ألعضاء ىيئة التدريس

] [9الشرقاكم ،جماؿ ( .)2012تصميـ استراتيجية مقترحة

بجامعة الممؾ سعكد حكؿ تكظيؼ التعميـ المدمج في العممية

لتطكير التعميـ المدمج في ضكء الشبكات االجتماعية

التعميمة.

لتنمية ميارات تصميـ كنشر المقرر اإللكتركني لطالب

 -تقديـ حكافز مادية أك معنكية ألعضاء ىيئة التدريس عند

الدراسات العميا بكميات التربية ،مجمة كمية التربية

استخداميـ الستراتيجية التعميـ المدمج.

بالمنصكرة  -مصر ،ع  ،81ص ص .654 - 543

المراجع
أ .المراجع العربية

] [13شاىيف ،سعاد ( .)2008فاعمية التعميـ المدمج عمى

] [1اسماعيؿ ،رجب ( .)2009فاعمية أساليب التعمـ اإللكتركني

التحصيؿ كتنمية عمميات العمـ لدل تالميذ المرحمة

في تحصيؿ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي كدافعيتيـ

االبتدائية كاتجاىاتيـ نحكه ،مجمة كمية التربية – جامعة

نحك تعمـ العمكـ ،مجمة التربية العممية  -مصر ،مج ،12

طنطا  -مصر ،ع  ،38مج  ،1ص ص .142 - 104

ع  ،1ص ص .71- 17

] [14السيد ،أحمد كحمداف ،مبارؾ ( .)2008التعميـ الخميط

] [2أبك لبياف ،منة ( .)2013مشركع التعمـ اإللكتركني في

كتدريس الدراسات االجتماعية .مجمة الجمعية التربكية

التعميـ الجامعي مف منظكر مقارف ،مجمة القراءة كالمعرفة

لمدراسات االجتماعية  -مصر ،ع  .14ص ص - 170

 -مصر ،ع  ،142ص ص .112 – 91

.196

] [3الغدياف ،عبدالمحسف ( .)2012التعميـ اإللكتركني التحديات

] [15سالـ ،سماح ( .)2012تأثير نظاـ التعميـ اإللكتركني

كالصعكبات كسبؿ التغمب عمييا ،دراسات تربكية كاجتماعية

المتمازج عمى ديناميكية جماعة الصؼ :دراسة مطبقة عمى
طالبات الفرقة الرابعة كمية الخدمة االجتماعية جامعة

 مصر ،مج  ،18ع  ،4ص ص .454 - 423139

5

األميرة نكرة بنت عبدالرحمف الرياض المممكة العربية

] [23ىنداكم ،أسامة كسعيد ،أحمد ( .)2010أثر اختالؼ

السعكدية .مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية كالعمكـ

مستكل دمج مصادر التعمـ المستخدمة في التعمـ المدمج

اإلنسانية  -مصر ،ع  ،33ج .2831 - 2789 ،7

عمى التحصيؿ كالدافعية نحك التعمـ ،التربية (جامعة
األزىر)  -مصر ،ج  ،2ع  ،144ص ص - 417

] [16العكضي ،فكزم .)2012( .درجة رضا معممي كمعممات

.454

الرياضيات في المدارس االستكشافية عف التعمـ المتمازج
في األردف .التربية (جامعة األزىر)  -مصر ،ع  ،151ج

] [24كابمي ،طالؿ ( .)2013فاعمية استخداـ بعض أدكات

.418 - 367 ،2
][17

5

2016

الغامدم،

خديجة

الجيؿ الثاني مف الكيب "  " 0.2كنمط التخصص
(.)2008

التعمـ

لممتعمميف في تنمية ميارات التعمـ النشط عبر االنترنت

المكلؼ.

كالدافعية نحك التعمـ لدل طالب كطالبات الدراسات العميا

 ،Cybrarians Journalع .71 - 63 ،17

بكمية التربية جامعة طيبة بالمممكة العربية السعكدية،

] [19كشؾ ،نرميف ( .)2012فعالية استخداـ التعميـ المدمج في

التربية (جامعة األزىر)  -مصر ،مج  ،1ع  ،154ص

تحصيؿ مادة الكيمياء كتنمية بعض ميارات ما كراء

ص .497 - 461

المعرفة لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم ،مجمة كمية

] [25سماكم ،فادم كالعساؼ ،جماؿ ( .)2013استراتيجيات

التربية بالمنصكرة  -مصر ،ج  ،1ع  ،80ص ص 139

التعمـ المفضمة لدل عينة مف طمبة جامعة البمقاء التطبيقية

.164 -

كارتباطيا بالدافعية ،مجمة جامعة النجاح لمعمكـ اإلنسانية -

] [20الرفاعي ،أحمد ( .)2012اثر برنامج تدريبي مدمج في

فمسطيف ،مج  ،27ع  ،4ص ص .912 - 887

الترابطات الرياضية  -يستخدـ منتدل تعميمي  -عمى

] [28الزعبي ،عمي كبني دكمي حسف ( .)2012اثر استخداـ

تحسيف معرفة كاتجاه كأداء الطالب المعمـ شعبة التعميـ

طريقة التعمـ المتمازج في المدارس االردنية في تحصيؿ

االبتدائي تخصص الرياضيات ،المجمة التربكية  -الككيت،

تالميذ الصؼ الرابع االساسي في مادة الرياضيات كفي

مج  ،26ع  ،103ص ص .253 - 195

دافعيتيـ نحك تعمميا ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ التربكية -

] [21الصباغ ،أمجد ( .)2014أثر تكظيؼ استراتيجية التعميـ

سكريا ،مج  ،28ع ،1ص ص .518 - 485

المدمج في تنمية ميارات تصميـ الخكارزميات لدل طالبات

] [29العتيبي ،خالد ( .)2012أثر التعمـ اإللكتركني المدمج في

كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير غير

تنمية ميارات التفكير الناقد كالدافعية الداخمية لمتعمـ

منشكرة.

كتحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي ،مجمة جامعة الممؾ

] [22عبدالقادر ،عبدالباسط ( .)2013برنامج مقترح قائـ عمى

عبد العزيز  -العمكـ التربكية  -السعكدية ،مج  ،17ع ،1
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THE EFFECT OF USING BLENDED
LEARNING ON DEVELOPING LEARNING
MOTIVATION AND ACADEMIC
ACHIEVEMENT OF THE STUDENTS OF
THE COLLEGE OF EDUCATION AT KING
SAUD UNIVERSITY: EXPERIMENTAL
STUDY
SULTAN H. AL-MUTAIRY
College of Education
King Saud University
Abstract _ The current study aimed at investigating the effect of using blended learning with the
students of the College of Education at King Saud University and measuring its effect on
developing learning motivation and increasing academic achievement. To achieve the objective of
the study, the quasi-experimental approach was used, and the researcher developed the blended
learning program following ADDIE model for educational design. At the beginning of the
experiment, the researcher applied the motivation pre-test to check the adequacy of both research
groups. Then he applied the teaching plan to the students of both groups through delivering all
lectures face to face using the e-learning tools by making use of Blackboard and digital content
which he prepared electronically along with educational forums and electronic assignments. He
kept using traditional teaching with the control group. At the end of the experiment, the researcher
carried out a post-test of the research tools. The findings showed a difference between the
distribution of grades in the post-test of the members of both groups ( the experimental and the
control groups ) in favor of the experimental group in the variable of learning motivation. There
was no difference in the distribution of grades of the post-test of the members of both groups in
academic achievement. The study recommended that blended learning should be used in
education, training courses and workshops be held for staff members on the use of blended
learning in education and that financial as well as moral incentives should be given to staff
members who use blended learning.
Key words: blended learning, learning motivation, academic achievement
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