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اليتعمم الميدم  ق لمهيررات توظيف مدرسي  المرلمية المتوسيطة في  العيرا هدفت الدراسة معرفة درجة    
مدرسييرو ومدرسييةو   (59). تكونييت عينيية الدراسيية ميين ييتهمطم تلصيييل  وعالقتيي  تييدريس الم يية العر ييية فيي 

ضييمن مديرييية تر ييية ا ن ييرر  ولتط يييق الدراسيية جعييد ال رلييل جدال الدراسيية المتمتميية  رسييت رنة فيي  الييتعمم 
ضييلت النتيير  َّ جنظ توظيييف مدرسيي  المرلميية فقييرل  وقييد جو  (02)المييدم  تكونييت  صييي تهر النهر ييية ميين 

المتوسييطة لمهييررات الييتعمم المييدم  جييرت  تقييدير متوسييط. وعييدم وجييود فييروق فيي  مسييتو  الييتعمم المييدم  
يعز  لمجنس, ووجود فروق  ين المدرسين والمدرسرت تعز  لمخ رل التدريسية. ووجود فروق ف  المحهل 

رت رطيية  يين توظييف المدرسيين لمهيررات اليتعمم الميدم  . ووجيود عالقية ج(دراسرت عمير)العمم  لصرلح 
 .مقترلرتالتوصيرت و ال قدمت مجموعة منالنتر    ظلوف   و ين زيردل التلصيل لد  طم تهم 

 الكممرت المفترلية َّ )التعمم المدم   التلصيل الدراس   المرلمة المتوسطة( .
The degree of employment of intermediate school teachers 

in Iraq for blended learning skills in teaching Arabic and 

its relationship to the achievement of their students 

Mohamed Ahmed Fayyad 

Anbar Education Directorate 

Abstract: 

     The study aimed to know the degree to which intermediate school teachers 

in Iraq employ blended learning skills in teaching Arabic and its relationship 

to the achievement of their students. The study sample consisted of (95) male 

and female teachers, within the Anbar Education Directorate. In order to 

implement the study, the researchers prepared the study tool represented by a 
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questionnaire in blended learning, which in its final form consisted of (20) 

items. The results showed: that intermediate school teachers' employment of 

blended learning skills came with an average rating. And there are no 

differences in the level of blended learning due to gender, and there are 

differences between male and female teachers due to teaching experience. 

And there are differences in academic qualifications in favor of (postgraduate 

studies). And there is a correlation between the teachers’ employment of 

blended learning skills and the increase in the achievement of their students. 

In light of the results, the study came out with several recommendations and 

suggestions. 

Keywords: Blended Learning, Academic Achievement, Intermediate 

School. 

 الفصل االول
 التعريف بالدراسة

 : مشكمة الدراسة
التعمم المدم  ف  التدريس يواج   عض الصعو رت لعل من جهمهر  طريقة جن استعمرل      

ت اليتعمم المكتسي ة مين الطيالم  وميد  كيفية الوصول الى الطرا ق المنرس ة لتقويم خ را
مية التعميم  وف  هذا السييرق فرعمية ملتو  التعمم ا لكترون  كون الطرلم هو مركز عم

تحكييد ا هييداف التعميمييية عمييى ا خييذ  صلييدل ميير توصييل الييي  العييرلم ميين تقنيييرت وتييوفير 
مصردر التعمم   ية مواجهة العق رت والتلديرت الت  قد تطرل التعمييم ومين هيذل التقنييرت 

 الفصل .  التعميم المدم  الذي يسرعد الطرلم عمى زيردل فرعميت  ومستوال الدراس  داخل

 الكييوادر عمييى تييدريم يييتم فيهييرجن ا خييذ  نظييرم الييتعمم المييدم  يلتيير  الييى فتييرل جنتقرلييية       
الكترونيية  تقيوم عميى جسيس تتميز  رلفرعميية والسيهولةوايجرد طرق  ا سرليم القديمة ترك

 تعممهيذل المرلمية عين اليفي   ويعتميد  الكتروني  شيكل رل المدرسة ادوالتدريس والمتر عة وج
 (0222عمرشة )ة ا لكترونيو  ةالتقميدي المدم  الذي يقوم  رلجمع  ين الطريقة
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جنييي  عميييى اليييرام مييين جن التعمييييم ا لكترونييي  مييين خيييالل ا نترنيييت لييي   ال رليييلويييير      
العديييد ميين الفوا ييد وا متيييرزات التيي  ميين شييصنهر جن ترتفييع  مسييتو  التعميييم  ا  جن هنييرك 

 لصييفية التيي  ميين اييير الممكيين جن يقييوم  هيير الييتعمم المييدم  .العديييد ميين المزاييير لمقييرتات ا
 . (0202)وهذا مر جشررت الي  دراسة الريمروي

 أسئمة الدراسة :

 ؟ التدريس التعمم المدم  ف  مر درجة توظيف مدرس  المرلمة المتوسطة لمهررات -0
  يييصختالف اليييتعمم درجييية توظييييف مدرسييي  المرلمييية المتوسيييطة لمهيييرراتهيييل يختميييف  -0

 ؟ (الخ رل التدريسيةالمحهل العمم ,  الجنس,)
هيييل هنيييرك عالقييية جرت رطيييية  يييين ممررسييية المدرسيييين لمهيييررات اليييتعمم الميييدم  و يييين  -3

 التلصيل الدراس  لد  طم تهم ؟
 أهمية الدراسة :

 من خالل األهمية تقسيمهر خلى نظرية وتط يقية َّ ال رلللرول     
يم التعمم جو التعميم  يتم فيي  اسيتخدام جن التعمم المدم  هو جلد جسرل:األهمية النظرية -0

عدل وسر ل تواصل سويةو لتعميم موضوع مر وتوظف  موج   جدوات التعمم ا لكتروني  
التيييي  تعتمييييد عميييييى وسيييير ل التكنولوجيييييير اللديتيييية والشيييي كرت كرللرسيييييوم فيييي  جعطيييييرت 

تصيرل الدروس  والت  تتم عردلو ف  القرعرت الدراسية اللقيقية المجهزل  رلقدرل عمى ا 
 . رلش كرت

عمييى العممييية  هكييذا نييوع ميين التعميييمالوقييوف عمييى مييد  فرعمييية األهميةةة التطبيةيةةة:   -0
ا  تعييييرد عيييين التمقييييين وتعميييييم الطرلييييم كيييييف يييييتعمم ميييين خييييالل جسييييتخدام و التعميمييييية 

ات لممدرسييين ميين جرشييردخضييرفة خلييى تقييديم  .ارفيية الصييفالتكنولوجييير اللديتيية داخييل 
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الفصييول ا فتراضييية  ال ريييد )ة جسييتخدام التعميييم ا لكترونيي  الييى جمكرنيييخييالل النتيير   
 .ف  التدريس (ا لكترون  الس ورل التفرعمية

 تحديد المصطمحات :

ميمية عالتعميم يجمع  ين مختمف ا نشطة الت اسموم من اسرليم  صن التعمم المدمج : "
 " متل التعمم لوجهرو لوج  ف  صفوف الدراسة والتعمم ا لكترون  الل

((Harriman,2004. 

  وجهيييييرو لوجييييي   التقمييييييدي اليييييذي ييييييتم اليييييتعمم اليييييذي يجميييييع  يييييين تعمميييييينَّويعيييييرف خجرا ييييييرو 
 .وا لكترون  الذي يقدم من خالل ش كة ا نترنت 

جتقيييرن جممييية مييين المهيييررات والمعيييررف تميييك التييي  يمكييين جن يمتمكهييير  التحصةةةيل الدراسةةة :
يسييية معينيية جو مجموعيية الطرلييم  عييد تعرضيي  لخ ييرات تر وييية فيي  مييردل تدر 

 . (0222لمدان )مواد دراسية 
مقيييدار مييير يكتسييي   الطرليييم مييين الجرنيييم المعرفييي  والمهيييرري مييين نتييير   ويعيييرف خجرا ييييروَّ

 الموضوعرت ويقرس من خالل ا ست رن  المعدل لهذا ال رض .
ر تيالل  ا  تدا يية،  وتسي ق  ادعداديية، وميدته   تمي المرلمية  التي  "هي  :  المرحمُة المتوسطةُ 

لمير  تممية  وهي  م(سينة 02سينة و  00) سنواٍت وتشمل  سينوات  العمير   يين
الطرلم  ف  المرلمة  ا  تدا ية  وتزودل   معمومرٍت جوسٍع ّممر درس،   ف   تعمم ي

  (.7: 0552جمهورية العراق ) "(الم ة  والتقرفة  العرمة  
 حدود الدراسة:

  ية ف  المرلمة المتوسطة.مدرسو ومدرسرت الم ة العر  الحد البشري: -1
 المدارس المتوسطة ف  مدينة الرمردي. الحد المكان : -2
  .0202 -0205الفصل ا ول من العرم الدراس  الزمان  :  الحد -3
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 الفصل الثان 
 األطار النظري 

 أواًل: التعمم المدمج : 
لم  جصيي ح الولييو  الييى عييرلم التقنييية اللديتيية لرجيية ممليية لعييدد ك ييير ميين شييعوم العيير    

ومسييريرل التطييورات العممييية هرجسييرو لكييل مهييتم  رلتر ييية والتعميييم  ميين ججييل سييموك جفضييل 
الطرق وجقصرهر  وجقمهر تكمفة  لتلسين جودل مخرجرتهر . اذ ت يرت الكتيير مين المفيرهيم 
وطرق التواصل التعميمي   وتزاييدت المعرفية  وجصي ح لمتقيدم في  تكنمولوجيير التعمييم تيصتير 

 ق التواصل الفعرل  ين المعمم والمتعمم .جيجر   ف  تلقي
جن اليتعمم الميدم  يجيم جن يركيز عميى  Singh&Reed,2001))ويحكد سن  ورييد     

الوصيييول اليييى الوضيييع ا متيييل لتلقييييق جهيييداف اليييتعمم   وذليييك عييين طرييييق تط ييييق تقنيييية 
 التييدريس المال ميية مييع نمييط الييتعمم الشخصيي  المنرسييم لممسييرعدل فيي  تمقيي  المهييررل لمفييرد

 ف  الوقت والمكرن المنرسم. 
التعمم المدم   صن  " ي ة تعمم ومدخل تدريس  يخميط  مقيردير  (0200)ويعرف الفرر     

اليتعمم ) ملدودل  ين التعمم ا عتيردي )وجهرو لوج ( واليتعمم  صسيتخدام التكنولوجيير اللديتية
 " .(ا لكترون 

ميين كرفيية ا مكرنيييرت والوسيير ط " جسييموم تعميميي  يسييتفيد ( 0200)وعرفيي  الكيالنيي      
التكنولوجية المترلة  وذلك  رلجمع  صكتر من جسموم  وجدال لمتعمم سوات جكرنت الكترونيية 

 جو تقميدية   لتقديم نوعية جيدم من التعمم تنرسم خصر ص المتعممين وجلتيرجرتهم" .
لتعميمييية  صنيي " خعييردل تصييميم جوهرييية لهيكييل العممييية ا (0209) وجضييرف الشييومرن      

التعممية وطرا قهير وذليك مين خيالل فيتح الطرييق واسيعرو لعمميتي  التعمييم واليتعمم لالسيتفردل 
 من ا مكرنيرت الكتيرل الت  الت  من الممكن جن يوفرهر ت ن  هذا النمط من التعمم" .

 :دمج ايا وفوائد التعمم الممز 



 هـ1110-م  0201. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
528 

مسييييتمرل  تواصييييل  ي يييية  خيجييييرد والمييييدرس عيييين طريييييقالطرلييييم   ييييين السييييهل التواصييييل. 0
  مصيييلو ة ع ييير مختميييف الوسييير ل والتط يقيييرت  شيييكل جييييد  يييرلملتو  التعميمييي وتزوييييدل 

و عيرض ج (ال ور وينيت)وض المر يية العير الت  تتم عين طرييق  صرية  و  وسر ل ايضرح 
  رام   جو عرض مقرطع الفيديو. مختمف المن خالل  الصور

  واللصييول عمييى نظييرم تعميميي  جيوالمكييرن فيي  الوقييت قيييود  لع ييورالفرصيية  يعطيي  .0
 . جي وقت يلترج ف   من خالل ش كة ا نترنت رتالمعموم

 عمرلاسيتخيرر  وقيت اليدوام الرسيم  عين طرييق  طم تي الميدرس و التواصل  ين  اترلة .3
مر وتسميم  القدرل عمى ارسرل ا س مة وا ستفسررات لمطرلم  وفرال ريد ا لكترون   كمر ي

  ا ميير الييذي اد  الييى زيييردل ال ريييد ادلكترونيي  تقييررير ع ييرمطمييوم منيي  ميين واج ييرت و 
 . فيمر  ينهم  تفرعلال
لالسييموم رو ت عيي عييديلتسييمح  رلت  صسييرليم متعييددلالمطمو يية  دواتفيي  تييوفير ا  هميسيير .2

كونهيير   ا نتفيرع مين موضييوع اليدرس ضيعيفو التركيييزلمطرليم. ويييوفر لمطيالم  المنرسيم
 . م  شكل سمس ومنرسومنسقة منظمة 

 ييين  المسييرعدل والمشيرركةفيرص منييرت تتيوفر عين طريقيي  يسيرعد عميى تييوفير وتكيوين  .9
 . (Krause,2007) ميولهم ا يجر   فيمر  ينهم وتلسينالطم ة 

 ثانيًا: الدراسات السابةة:

مين ا ليدل اليى ا قيدم مين عرض الدراسرت من خالل تت عهر الزمن   ال رلللرول    
 الييتعمم المييدم  اعتمييدتالدراسييرت التيي  وا خييتالف  ييين كييل  التشيير   خييالل  يييرن نسييم
 َّ والتلصيل الدراس 
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 (0202،السبيع  والةباط )دراسة  -0

"واقةةا اسةةتخدام الةةتعمم المةةدمج مةةن ولمةةة نظةةر معممةة  ومعممةةات  هييدفت خلييى معرفيية  
رن عينيية محلفيية ميين ال رلتيياختييرر المغةةة العربيةةة فةة  تةةدريس طةة ا المرحمةةة االبتدائيةةة" 

فقييرل  (02)  تييم تصييميم اسييت رنة محلفيية ميين ميين معمميي  ومعممييرت الم يية العر ييية (092)
لمعرفة فرعمية استعمرل التعمم المدم  ف  التدريس. تم استخدام المتوسطرت وا نلرافرت 
في  اللصييول عميى النتر  .وقييد اوضييلت نتر جهير جن اسييتخدام الممميين والمعممييرت لمييتعمم 

معوقييرت مرتفعيية فيي  اسييتخدامهر.وعدم  يييرن جتيير  المييدم  جييرت  درجيية متوسييطة. وظهييور
 لمذكور وا نرل .  

 : (0213 ،لحسنا)دراسة  -0
فاعمية التعمم المدمج عمة  التحصةيل الدراسة  فة  مةةرر وهدفت الى التعرف الى "     

". جت يع الميينه  االحيةا  لةدط طة ا الصةف الثةان  بالمةدارس الثانويةة وأتلاهةاتمم نحةو 
طرل رو مقسمين اليى مجميوعتين متكيرف تين ا وليى  (90)ينة ال رل ة ش   التجري   عمى الع

طرل يييرو درسيييت  صسيييتخدام اليييتعمم الميييدم   وا خييير  ضييير طة  م يييت  (02)تجري يييية  م يييت 
طرل رو تم تدريسيهم  رلطريقية التقميديية  جشيررت النتير  َّ وجيود ت يرين  يين متوسيطرت  (09)

 يييرلتعمم الميييدم  ومتوسيييطرت درجيييرت  تلصييييل طيييالم المجموعييية التجري يييية اليييذين درسيييوا
المجموعييية الضييير طة اليييذين درسيييوا  رلطريقييية ا عتيرديييية فييي  ا خت يييرر ال عيييدي لمصيييملة 

 التجري ية .
 : (0227 ،الشمري)دراسة  -3

عمة   "أثةر أسةتخدام العمةم المةدمج فة  تةدريس مةادا اللغرافيةاهدفت الى التعرف اليى   
ة حفةةر البةةاطن بالمممكةةة العربيةةةة الصةةف الثالةةث الثةةانوي فةة  محافظةةتحصةةيل طةة ا 

طرل ييرو قسييموا الييى تجري ييية درسييت موضييوعرت الج رافييير  (22)"   م ييت العينيية السةةعودية
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 صسيييتخدام الييييتعمم المييييدم  وا خيييير  ضيييير طة درسييييوا  ر سييييموم ا عتيييييردي  تييييم اسييييتخدام 
 فيي  اسييتخرا  جميييع النتيير    وقييد دلييت نتيير   (t-test)المتوسييطرت وا نلرافييرت واخت ييرر

الدراسييةَّ وجييود فييروق  ييين الييدرجرت الكمييية لمطم يية تعييز  الييى الييتعمم المييدم   وقييد جييرتت 
 الفروق لصرلح المجموعة التجري ية .

 الموازنة بين الدراسات :

  الدراسييرتلمدراسييرت وجييد اختالفييرت وت رينييرت فيي  معظييم  ال رلييلخييالل اسييتعراض     
   شيي   التجري يي  متييل اللسيينفميين ليييل الميينه  هنييرك  عييض الدراسييرت اسييتعممت الميينه

  ودراسييييرت اسييييتخدمت الميييينه  الوصييييف  كدراسيييية (0227)  ودراسيييية الشييييمري (0203)
  وهيييو مييير اسيييتخدمت  الدراسييية اللرليييية . ومييين لييييل ا دال (0202)السييي يع  والق يييرط  

 اللسييينودراسييية   (0227)الشيييمري  عيييض الدراسيييرت اسيييتخدمت ا خت يييرر متيييل دراسييية 

. وهيييو مييير (0202)ا سيييت رنة كدراسييية السييي يع  والق يييرط  و عضيييهر اسيييتعمل   (0203)
اسييتعممت  الدراسيية اللرلييية . وميين ليييل التط يييق  عييض الدراسييرت اجريييت فيي  السييعودية 

اماا   (0203) اللسيين  و عضييهر فيي  السييودان متييل دراسيية (0227)الشييمري متييل دراسيية 

 (90)عضهر قميل كذلك هنرك فرق ف  لجم العينة ف اندراسة انح نية فك نت في انعراق. 
متييييل دراسيييية السيييي يع  والق ييييرط   (092)  وا خيييير ك ييييير(0203)متييييل دراسيييية اللسيييين 

 . (59)  ف  لين كرن لجم عين الدراسة (0202)
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 الفصل الثالث

 الطريةة وااللرا ات

 :منمج الدراسة 

اعتمد ال رلل المنه  الوصف  ف  هذل الدراسة  لمال متهر لألهداف التي  قرميت مين     
الييتعمم في  العيراق لمهيررات  المرلمية المتوسيطةتوظييف مدرسيي   جمهير  ولكونهير تهيتم في ج

  ليييل يعييد هييذا الميينه  هييو  ييتهمطم تلصيييل  وعالقتيي  الم يية العر ييية تييدريس المييدم  فيي 
 األنسم دجرات متل هذا النوع من الدراسرت من وجهة نظر كتير من ال رلتين.

 :ملتما الدراسة 
ا شييخرص جو الجمرعييرت اليييذين يشييكمون هييدف ال لييل. واليييذي هييم المجموعييرت جو    

: 0200الجيير ري )يريييد ال رلييل جن يعمييم عميييهم النتيير   التيي  يتوصييل اليهيير فيي  دراسييت  

. تكون مجتمع الدراسة من مدرس  المرلمية المتوسيطة ومدرسيرتهر ضيمن مديريية (029
 . 2019-2020تر ية األن رر لمعرم الدراس  

 عينة الدراسة :
لكييي  يسيييتطيع ثي  رليييل مييين نشييير نتر جييي  عميييى المجتميييع.   يييد مييين تمتيمهييير جفضيييل    

. تكونييت عينيية (022: 0200لسيين )تمتيييل لتييى تكييون النتيير   واقعييية وذات مصييداقية 
درسرو ومدرسة ضمن مدارس تر يية ا ن يرر اختييروا عشيوا يرو المجتميع م (59 (الدراسة من
 ذلك تكون عينة  درس ومدرسةمن طم ة كل مكمر قرم ال رلل  رختيرر طرل ين  .اللقيق 

   رلتفصيل. توزيعاليوضح  (1)  الجدولرو وطرل ة، طرل  (051) الطم ة من
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 (1اللدول )

أفراد العينة حسا التوزيا

 

 الدراسة: أدوات  

في  جميع ال يرنيرت  وين  ي  عميي   ال رللا دال ه  الطريقة جو الس يل الت  يقوم  هر    
  .( 92: 0200لسن )وات ألختيرر األفضل منهر دراية ومعرفة جيدل  ر دجن يكون ذو 

ا سيييت رنة جدال لجميييع ال يرنيييرت المتعمقييية  اسيييتخدم ال رليييل:عمم المةةةدمجمةيةةةاس الةةةت - ج
الدراسييييرت السيييير قة يييييرت و  مراجعيييية األد  م ال رلييييلسيييية  ودعييييدادهر قيييير هييييدف الدرا

رن عييين ال رلتيييوتوصيييل  (0203للسييين ا)المشييير   لمدراسييية اللرليييية وج رزهييير دراسييية 
طريييق تمييك الدراسييرت خلييى  نييرت مقيييرس الييتعمم المييدم  وفييق سييمم ليكييرت الخمرسيي  

 فقرل . (20)تكون  صي ت  النهر ية من 

 المستوط المتغير
 الطمبة  المدرسين والمدرسات 

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 اللنس
 52.6 022 90.2 92 ذكر

 47.7 52 27.2 29 جنتى

 100.0 052 100.0 59 الملموع

 المؤهل العمم 
   79.2 70  كرلوريوس

   02.0 03 دراسرت عمير 
   100.0 59 الملموع

 التدريسية الخبرا

   09.3 02 سنوات  5جقل من 
   32.9 05 سنوات9 -5
   22.0 20 سنوات فصكتر10

   100.0 59 الملموع 
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والدراسرت  من خالل النظر وتصفح  عض ا د يرت مةياس التحصيل الدراس  :  - م
 إعييييداد  ال رلييييلقييييرم ( 0222 )شييييرهين المشيييير هة لمدراسيييية اللرلييييية وج رزهيييير دراسيييية

 متعمم.نلو ل الطم ة تلصيلفقرل لقيرس  (09)مقيرس مكون من 

 : صدق االداتين

فيمير  ألنهير تليددجدال ال ليل  في الر يس  الت  يجم وجودهر يعد الصدق من الشروط    
واتسييييرقهر مييييع فقراتهييير  منرسيييي ةعمييييى  وضييييعت ألجميييي   فضيييالو  مييير اذا كرنيييت األدال تقيييييس
المقييرس وهيذا ييحدي اليى  فر يدلهذا الشرط يعني  عيدم  وعدم وجود  ال رض الر يس منهر

 . (002: 0203  تالملرسنة وع د اللكيم مهيدا)   نتر ج عمى عتمرد  استلرلة ا

تصييييميم وا نتهييييرت ميييين ا سييييت رنة سييييوف يييييتم عرضييييهر مجموعيييية ميييين الملكمييييين  عييييد   
المختصييين فييي  هيييذا المجيييرل لألخيييذ  يييأرا هم العمميييية  شيييصن ملتيييو  ا دال . وجنهييير سيييوف 

 تعط  النتر   الالزمة ل رض خنجرح الدراسة. 

 : ثبات االداتين

لكييي  تكيييون  لاألدافييي   كيييوناألسرسيييية التييي  ين  ييي  جن ت يعيييد الت يييرت مييين الخصييير ص   
س الشييي ت اليييذي تقيسييي   جدال ا تسيييرق اليييداخم  فييي  قيييير"  ييي   ويقصيييد لالسيييتعمرل ةصيييرلل
 (022، 0202  مملم )" القيرس

لمتصكيييد مييين ت يييرت جدال الدراسييية تيييم تط يقهييير عميييى عينييية اسيييتطالعية مييين خيييرر  عينييية    
ل معرميييي ديجييييرد  ( يييييوم11)مدتيييي     فييييررق مدرسييييرو ومدرسييييةو  (02)الدراسيييية تتييييصلف ميييين 

كميير ط قييت   الييدرجرت في  التجيير تين(  ييين (Pearson Correlationا رت يرط  يرسييون
 .(2)الجدول كمر ف    لألدالستخرا  معرمل الت رت   معردلة )كرون رت الفر( 
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 (2)اللدول 

)كرونباخ ( ومعامل الثبات األداا  بطريةةPearson Correlationمعامل ثبات التطبيق بطريةة بيرسون )"
 "الفا(

 
 االستبانة

معامل الثبات بطريةة  
 )كرونباخ الفا(

ة  ةمعامل تطبيق بطري
 بيرسون

 *0.84 0.86 ا دال ككل (22المدرسين )ن=

 *0.81 1800 ا دال ككل (12الطم ة)ن=

 (.α≤ ...0*دالة إحصائية عند مستوط الداللة )           

 : المعاللة اإلحصائية
الفيير )ومعرمييل الت ييرت  طريقيية  ( Pearson Correlation)ت ييرت  يرسييون المعرمييل  -0

 . (كرون رت
المتوسطرت اللسر ية وا نلرافرت المعيررية دجر رت جفيراد العينية عين مقييرس اليتعمم  -0

 .هر التالل المدم   ت عرو لمت يرات
مت يرات ملرو وفقككل  عمى مقيرس التعمم المدم  (way ANOVA 3)نتر   تط يق  -3

 الواردل جنفرو . 
 الراباالفصل 

 النتائج ومناقشتما
الفصل قرم ال رلل  عرض مقتضم ومفصل لمنتر   الت  قرمت في  ضيو هر هذا  ف     

 َّالدراسة. خضرفة خلى عرض وشرح مختصر لمنتر   
ما درلة توظيف مدرس  المرحمة المتوسطة لممةارات  النتائج المتعمةة بالسؤال االول:
 التعمم المدمج ف  التدريس ؟



 هـ1110-م  0201. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
515 

عيييين هييييذا السييييحال تييييم اسييييتخرا  األوسييييرط اللسيييير ية وا نلرافييييرت المعيررييييية  لإلجر ييية    
يوضيح  (3)ككيل  الجيدول رقيم  اليتعمم الميدم  سيتو مدجر رت جفراد العينة عين ع يررات 

 ذلك

 (3اللدول )
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إللابات أفراد العينة عن عبارات 

 ملال ككل مرتبة تنازليًا وال التعمم المدمج ستوط مماراتم
الوسط  العبارا الرقم الرتبة

 الحساب 
االنحراف 
 المعياري

درلة 
 التةييم 

 مرتفعة 0.56 4.88 يسهم ف  وصول الطرلم الى المعمومة  سهولة ويسر 00 1
 مرتفعة 0.58 4.75 يزيد من قدرل الطم ة عمى ا ستيعرم 9 2
 مرتفعة 0.53 4.28 لطم ةيسهم ف  زيردل التفرعل  ين المدرس وا 5 3
 مرتفعة 0.60 3.92 ي مكن الطم ة من التعمم ذاتيرو  2 4
 مرتفعة 0.61 3.86 يسرعد عمى تجديد المعمومرت وا فكرر  شكل مستمر 0 5
 مرتفعة 0.64 3.82 يسرعد عمى ا لتفرظ  رلمعمومة لفترل طويمة 2 6
 مرتفعة 0.66 3.76 يعرض المواد التعميمية  طريقة مشوقة لمطم ة 07 7
 مرتفعة 0.74 3.74 يستتمر وقت اللصة الدراسية  شكل فعرل 3 8
 متوسطة 2.22 3.66 يسرعد عمى المشرركة ا يجر ية ف  المنرقشرت 0 9
 متوسطة 0.67 3.64 يوظف التكنولوجير اللديتة ف  المواقف التعميمية 09 10
 متوسطة 2.22 3.62 يزيد من دافعية الطم ة نلو التعمم 2 11
 متوسطة 2.70 3.51 يلقق اهداف الدروس الت  تم تلديدهر 02 12
 متوسطة 0.76 3.56 يشجع عمى المشرركة ف  ا نشطة العممية 02 13
 متوسطة 1.04 3.48 يلفزالطم ة عمى تقديم افضل مر لديهم 02 14
 متوسطة 0.82 3.23 يم   اللرجرت التعميمية لمطم ة 05 15
 متوسطة 0.84 3.14 ة مصردر تعمم مختمفةيوفر لمطم  02 02
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الوسط  العبارا الرقم الرتبة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

درلة 
 التةييم 

 ضعيفة 2.52 2.3 يزيد من تقدير الطم ة لمتعمم 02 07
 ضعيفة 0.22 2.28 يقدم ت ذية راجعة لممواد الدراسية 00 02
 ضعيفة 0.02 2.2 يوفر ف  الوقت والجهد 03 05
 ضعيفة 0.02 2.18  ين الطم ة تمريز والفروقيراع  ال 7 02

 متوسطة 2.772 3.49 مدمج ككممج ل انتعهم ان

مهييررات جن األوسييرط  اللسيير ية دجر ييرت جفييراد العينيية عيين  (3) يظهيير ميين الجييدول   
 األوليييييى الفقيييييرل اتيييييمجيييييرتت فييييي  المر   (0.02 – 2.22)تراوليييييت  يييييين  اليييييتعمم الميييييدم 

األخييييييييرل الفقييييييييرل  اتييييييييمودرجييييييية تقيييييييييم مرتفعيييييييية  و ينمييييييير جييييييييرتت فييييييي  المر  (00،9،5)
 (3.25)   و مغ المتوسط اللسر   لممجرل ككلضعيفةجة تقييم و در  (02،00،03،7)

ويعيييزو ال رليييل هيييذل النتيجييية اليييى تفرعيييل الطم ييية ميييع العمميييية  .ةتوسيييط درجييية تقيييييم  م
التعميميييية  وتكمييييفهم  معموميييرت ي لتيييون عنهييير  ممييير سيييرهم فييي  ا لتفيييرظ  رلمعموميييرت 

ممعمم اليذي يرسيل المعمومية دون وتخزينهر لفترل جطول  جظرفة الى ال رت الدور التقميدي ل
وجود تفرعل  ين  و ين الطرلم جو  ين الطم ة جنفسهم الذي يكتف   كوني  متمقييرو مسيتمعرو 
لممعمومة.وجتسييرع دور الييتعمم المييدم  فصصيي ح هييو المرشييد والموجيي  والمخطييط والمنسييق 

 الذي يلقق التفرعل  ين  و ين الطرلم. 
رلة توظيف مدرس  المرحمة المتوسةطة ل يختمف دهالسؤال الثان : النتائج المتعمةة ب

الخبةةةرا لةةةنسل المؤهةةةل العممةةة ل )ال التةةةدريس بةةة خت فالةةةتعمم المةةةدمج فةةة   لممةةةارات
 (؟التدريسية

رريييية لإلجر ييية عييين هيييذا السيييحال تيييم اسيييتخرا  المتوسيييطرت اللسييير ية وا نلرافيييرت المعي  
الخ ييييرل لمحهييييل العمميييي , س, االجيييين)ت عييييرو  لمقيييييرس الييييتعمم المييييدم دجر ييييرت جفييييراد عينيييية 
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 (4)الجداول رقم ، (way ANOVA 3)(  كمر تم تط يق تلميل الت رين التنر   التدريسية
 توضح ذلك.

 (4اللدول )     
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغيرات )اللنس، 

 المؤهل العمم ، والخبرا التدريسية(
 النحراف المعياريا المتوسط الحساب  المستوط المتغير

 اللنس
 2.20 3.32 ذكر

 2.92 3.30 انتى

 المؤهل العمم 
 0.53 3.20  كرلوريوس

 0.34 3.55 دراسرت عمير

 الخبرا التدريسية
 0.64 3.18 سنوات 9اقل من 

 2.25 3.00 سنوات 5-9

 0.32 3.62 سنوات فصكتر10

ت وفقيرو لمت يراتهير وجيود محشيرات واضيلة في  المتوسيطر (4)يظهر من الجيدول   
تط ييق تلمييل التالل . ولمزيد مين ا يضيرح والتيدقيق لهيدل ا ختالفيرت تيم تط ييق تيم 

 ي ن ذلك. (5)  الجدول(way ANOVA 3)الت رين التالت  
 (5اللدول )

 تبعًا لممتغيرات الث ث  (way ANOVA 3)نتائج تطبيق 
 الداللة اإلحصائية F متوسط المربعات درلات الحرية ملموع المربعات المتغير
 249. 1.352 5.23 1 5.23 اللنس

 000. 11.113 2.772 1 2.772 المؤهل العمم 

 001. 9.52 6.29 0 12.581 الخبرا التدريسية

   1.532 52 137.964 الخط 



 هـ1110-م  0201. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
518 

    59 1693.000 الملموع مصحح

    52 146.248 الملموع

 مر يم َّ (5)يظهر من الجدول 
  الجييينسلمت يييير  واضيييح يمكييين ا عتميييرد عميييي  وفقيييرو لمت ييييرظهيييور خي فيييرق عيييدم  .0

دالية ايير  ةوهي  قيمي (2.025) و د لة الصر ية (F( )1.352) ةليل  م ت قيم
)ذكيييوراو  درسيييينويمكييين جن ت عيييز  هيييذل النتيجييية  خليييى ظيييروف خعيييداد الم .خلصييير ي ر

نرتيرو( ق ييل الخدميية وجتنر هيير في  مجييرل التعميييم وتشيير ههر في  جميييع األليي وال  ليييل وا 
والدل لكال الجنسين  وجن الدورات التدري ية والتصهيميية عميى  وزارل التر ية خن  رنرم 

 .  مدار العرم ه  ذاتهر  رلظروف نفسهر لكال الجنسين جيضرو 
 (F)  م يت قيمية خذ  ممحهيل العممي ل تعيز  ممتوسيطرت اللسير يةجتر لقيقي  لوجود  .0

عند العودل اليى المتوسيط اللسير   , و (2.22)و د لة الصر ية  م ت  (1.1130)
المدرسييين اللرصييمين خلييى جن  ويفسيير هييذا الشيي تجييرتت الفييروق لصييرلح دراسييرت. 

الدراسييرت العمييير جكتيير قييدرل عمييى الييتلكم  معييررفهم وطييرق اكتسيير هم  خذ جنهييم عمييى 
يتميزون  قدرل عرلية عمى تفهم وتنوع ومواك ية األليدال وا سيتفردل مين المعموميرت 

مميير يجعمهييم قييردرل  واد ييداع ر جنهييم جكتيير قييدرل عمييى التفكييير المنطمييق المترليية كميي
المدرسيييين اللرصيييمين عميييى المحهيييل عميييى تنوييييع مصيييردر معيييررفهم  رلمقررنييية ميييع 

 العمم   كرلوريوس.
  ليييل سيينوات الخ ييرلمت ييير فيي   ممتوسييطرت اللسيير يةلجختالفييرت واضييلة وجييود  .3

, وعنيييد الرجيييوع اليييى (2.220)و د لييية الصييير ية  م يييت  (F( )5.90)كرنيييت قييييم 
وقييد يعييز   سيينوات. (02) المتوسييطرت اللسيير ية جييرتت الفييروق لصييرلح جكتيير ميين

الس م ف  ذلك الى وع  المدرسين وادركهم عمى جختالف خ راتهم العممية لمت ييير 
السر ع الذي يشهدل العرلم اليوم  والذي ييحتر  شيكل م رشير عميى النظيرم التعميمي   



 هـ1110-م  0201. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
519 

ض النظير عيين تخصصيرتهم سيوات كرنيت عمميية جو جنسييرنية لييل جن المدرسيين   ي
 فصنهم يواجهون الواقع التر وي عين  .

درسة  المرحمةة ط بين ممارسة مهل هناك ع قة ارتبا :النتائج المتعمةة بالسؤال الثالث  
 ؟ لممارات التعمم المدمج وبين تحصيل طمبتمم المتوسطة

المرلمة  درس ارت رط  يرسون  ين درجة م تم استخرا  معرمل لإلجر ة عن هذا السحال   
يوضييح  (6)هم  الجييدول ييتلطم التلصيييلومسييتو   الييتعمم المييدم  عمييى مقيييرسالمتوسييطة 

 ذلك.

 (6) اللدول                                 
 عم  المرحمة المتوسطة عمم معامل االرتباط بطريةة بيرسون بين درلة م

 ممتلطمبيل الدراس  التحص ومستوطالتعمم المدمج  مةياس
 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط 

 التعمم المدمج  
2.72 0.00 

 التحصيل الدراس 

اليييتعمم الميييدم   )ايجر يييية  يييين المت ييييرين  جن هنيييرك عالقييية (6)يظهييير مييين الجيييدول    
 السيي م فيي  ذلييك خلييى مكيينوي .(20.7)  م ييت قيميية ا رت ييرط  ييين المت يييرين   (التلصيييل
 او ك ييير اسييتنرداو  سييتندوالتيي  تعمم المييدم  ات الييتلمهييرر  درسييينر خزدادت ممررسيية المجنيي  كمميي

 خضييرفة خلييى  وزاد التلصيييل الدراسيي  لييد  الطم يية تفييعار   هيةمييى النرلييية الم وييية الشييفع
عمى الجوانم التعميمية, والذي يتمتيل في  الزييردل الكميية  عمم المدم األتر الذي يلدت  الت

 درس. لمت ردلة  ين الطم ة والمفة اوالنوعية والمعر 
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 التوصيات والمةترحات :
جرشييرد المدرسييين عمييى كيفييية جسييتخدام مهييررات الييتعمم المييدم  فيي  التييدريس ميين  -0

خييييالل عقييييد الييييدورات التدري ييييية لتخطيييي  المشييييكالت والمصييييرعم التيييي  تعتييييرض 
 النظرم التعميم . 

عيييييل الييييتعمم ضييييرورل تييييوفير ا جهييييزل وا دوات والمعييييدات التيييي  تسييييرعد عمييييى تف -0
 المدم  ف  التدريس  رلشكل الذي يسرهم ف  زيردل مخرجرت التعمم . 

ميين العراقييية  فيي  المييدارس الييتعمم المييدم فرعمييية اسييتخدام  اجييرات دراسيية تتنييرول -3
 وجهة نظر مدرس  المرلمة الترنوية .

 المرالا العربية :

  1.طمنةةاهج البحةةث فةة  التربيةةة وعمةةم الةةنفس. (0200)الجيير ري  كييرظم كييريم  
   دادَّ دار النعيم  لمط رعة والنشر.

 المديريية    0ط  األهداف التربوية ف  الةطر العراقة  .(0552)جمهورية العراق
 .   3العرمة لممنره  والوسر ل التعميميةَّ مط عة وزارل التر ية  رقم 

 القيرهرلَّ مكت ية  منةاهج البحةث فة  عمةم الةنفس.. (0200) لسن   ركيرت لميزل
 ة. ا نجمو المصري

 الييييى فرعمييييية الييييتعمم المييييدم  عمييييى التلصيييييل (0203)اللسيييين  عصييييرم جدريييييس.
الدراسييييي  فييييي  مقيييييرر ا لييييييرت ليييييد  طيييييالم الصيييييف التيييييرن   رلميييييدارس الترنويييييية 

  29-93  (32) العدد، ملمة البحوث التربوية والنفسيةوجتجرهرتهم نلول
  ييية   عمييرن َّ دار التر تةيةةيم التحصةةيل الدراسةة . (0222)لمييدان  ملمييد زيييرد 

 اللديتة .
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 أثةر اسةتخدام الةتعمم المةدمج فة  تةدريس المغةة .(0202)الريمروي  فراس تروت
االنكميزية عم  التحصيل المباشر والمؤلل لدط طة ا السةادس االساسة  فة  

. رسيرلة مرجسيتير منشيورل  كميية العميوم التر ويية  جرمعية الشيرق  محافظة عمةان
 ا وسط .

   واقيع اسيتخدام اليتعمم الميدم  مين وجهية  .(0202)الس يع  عم  والق يرط  عم
. نظيييير معمميييي  ومعممييييرت الم يييية العر ييييية فيييي  تييييدريس طييييالم المرلميييية ا  تدا ييييية

 .977 -933  ص (00).العدد الملمة العربية لمنشر العمم 
 مدط فاعمية التعمم المدمج عمة  التحصةيل وتنميةة .(0222)شرهين سعرد جلمد

  رسيرلة س االبتةدائ  واتلاهةاتمم نحةو عممية التعمم لةدط ت ميةذ الصةف الخةام
 مرجستير اير منشورل كمية التر ية  جرمعة طنطر   مصر .

 الةةةةةةةةةةةتعمم المةةةةةةةةةةةدمج والةةةةةةةةةةةتعمم .(0209)الشيييييييييييرمرن  عيييييييييييرطف ج يييييييييييو لمييييييييييييد
  عمرنَّ دار المسيرل لمنشر والتوزيع .0 طالمعكوس

 أثةةر أسةةتخدام العمةةم المةةدمج فةة  تةةدريس مةةادا .(0227)الشييمري   ملمييد خييزيم
الصف الثالةث الثةانوي فة  محافظةة حفةر البةاطن عم  تحصيل ط ا  االلغرافي

بالمممكةةة العربيةةة السةةعودية، رسةةالة دكتةةوراا ،يةةر منشةةورا، عمةةان، اللامعةةة 
 االردنية .

  الةةتعمم االلكترونةة  المةةدمج واةةرورا الةةتخمص  (0222)عمرشيية  ملمييد ع ييدل.
وم عمة  أسةس من الطرق التةميدية المتبعة وايلاد طرق أكثر سمولة وادق تةة

 الكترونية .
  تربويةةةةات )تكنولوليةةةةا الةةةةةرن الواحةةةةد . (0200)الفييييرر  ا ييييراهيم ع ييييد الوكيييييل

 الدلتر لتكنولوجير اللرس رت  دار الكتم والوتر ق المصرية . والعشرين(،
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 اسةةةتراتيليات التعمةةةيم المةةةدمج )سمسةةةمة اصةةةدارات  (.0200)الكيالنييي   تيسيييير
   عمرنَّ مكت ة ل نرن .عمم عن بعدلشبكة العربية لمتعميم المفتوح والت

  الةيةةةاس والتةةةةويم . (0203)الملرسييينة  ا يييراهيم ملميييد  وع يييد اللكييييم مهييييدات
 لمط رعة والنشر.دار جرير عمرنَّ   1  طالصف  

  6  ط. منةاهج البحةث فة  التربيةة وعمةم الةنفس(0202)مملم   سرم  ملمد  
 عمرنَّ دار المسيرل لمنشر والتوزيع
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