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أثر ال،عمل املدمج يف تمنية ةعض املهارات ال،قنية كط الطالب
"دراسة ميدانية يف لكية اليةية -جامعة صالح اكين"
ش نۆ خليل حسن
سم اخلدمة الاجامتعية ،لكية اليةية ،جامعة صالح اكين-أرةيل ،إا لت كوردس ،اا ،العراق
١

١

______________________________________________________________________________________

املس ،خلص
أدط ال،قدم املس جر يف الوسائل ال،كنولوجية اىل زايدة ال،واصل ةل املؤسسات الصناعية واملؤسسات اخلدمية ،وسوف ي،أثر النظام ال،علميي نتيجة ذلمل اإا جشع امل عةةه اإجيةةاد
مصادر للمعلومات وتدعت منااج عرصية لل،علت وال،عمل مد وعة ابلوسائل ال،كنولوجية احلديثة .ونظراع لعدم درة اجملجع عه الهروب مةةن ال،غةةا خاصةةة اإاا مةةا أرادت مواكبةةة العةةامل
امل،قدم ،له ا حت،اج املؤسسات ال،علميية بشلك عام لل،غيا اس ،جاةة اىل رضورات ال،طور ال،كنولويج من خالرت دمج ال،كنولوجيا يف العملية ال،علمي ةي ة .ةةا تةةوك عةةن امل الكعةةا
من املشاريع وا ر واملصطلحات التةي هتدف اإىل الاس ،فادة من ه ال،قنيات يف جمارت اليةية وال،علت .ومواكبة لل،طورات امل،الحقة يف ه ا اجملارت اكا واجب عا عه املهجل تكـارت
تكنولوجيا ال،علت والباحعل يه اس ،كشاف أمهية و ائدة ه ال،كنولوجيات ،و د أثا الوا ع واكراسات ا مهية والنجاح الباهرين الح حققته ه ال،كنولوجيات يف جمارت اليةية
وال،علت ،والح من أبرزها تمنية املهارات ال،قنية كط الطلبة.
ةناءاع عه ما تقدم هيدف البحث احلاو اىل ال،عرف عه أثر ال،عمل املدمج يف تمنية ةعض املهارات ال،قنيةةة كط الطةةالب ،ول،حقيةةق امل اتبعة الباحعةةة املة هنج ال،كةريو وتصةةمت
اجملموع،ل امل ،ل او الاختبار القبيل  -البعدي ،وتكون العينة من ( )40ثال وثالبة وزع عه مجموع،ل ال اةطة وال،كرياية وبشلك عشوايئ ،وتألف اداة البحث من
ةطا ة املالحظة مت ةنائه من بل الباحعة لقياس اجلان املهاري لعينة البحث حيث تو رت داة اكراسة دللت الصدق والثبات املناس بة ،و د اظهرت الن،اجئ وجود روق داةل
اإحصائي عا يف اجلانبل املعريف واملهاري يف ال،طبيق ةل متوسطي درجات اجملموعة ال،كرياية وال اةطة يف الاختبةةار البعةةدي ولصةةا اجملموعةةة ال،كريايةةة ،واتصةةف ةفاعلي،ةةه يف تمنيةةة
ةعض املهارات ال،قنية كط الطالب .ويف ضوء ما توصل اليه الباحعة من ن،اجئ مت وضع عدد من ال،وصيات واملقيحات.
مفاتيح اللكامت :ا ثر ،ال،عمل ،ال،عمل املدمج ،املهارات ،املهارات ال،قنية.
______________________________________________________________________________________

 .١املقدمة
يشهد العامل اليوم ثورة علمية وتقدم تكنولويج هائل ومتسارع يف مجيع جمـالت احليـاة،
وخاصةةة يف ميةةداا اليةيةةة وال،علةةت ،ةةا تةةوك عةةن امل الكعةةا مةةن املشةةاريع وا ة ر
واملصطلحات التةي هتدف اإىل الاس ،فادة من هة ال،قنيةةات يف جمةةارت اليةيةةة وال،علةةت.
ومواكبة لل،طورات امل،الحقة يف ه ا اجملارت اكا واجبة عا عةةه املهجةةل تكةةـارت تكنولوجيةةا
ال،علت والباحعل يه اس ،كشاف أمهية و ائدة هة ال،كنولوجيةةات ،و ةةد أثاة الوا ةةع
واكراسات ا مهية والنجاح الباهرين الةةح حققتةةه هة ال،كنولوجيةةات يف جمةةارت اليةيةةة
وال،علت ،والح من أبرزها تمنية املهةةارات ال،قنيةةة كط الطلبةةة تةةا ي ،ةةمنه مةةن معةةارف
______________________________________________________________
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اجملدل  ،٢العدد .)٢٠١٩( ٢
أُس ،مل البحث يف  ١٠ش باط ٢٠١٩؛ ُبل يف  ١٣أاير ٢٠١٩
ور ة حبث من،ظمة :نُرشت يف  ٢٩اكنوا ا ورت ٢٠١٩
الربيد الإلكيوين للمؤلفshnow.hassan@su.edu.krd :
حقوق الطبع والنرش ©  ٢٠١٩د .ش نۆ خليل حسن .ه مقاةل الوصورت الهيا مفتوح موزعة حت رخصة
املشاع الإةداعي النساية CC BY-NC-ND 4.0 -

وهمارات وأمناط تفكا و ت واجتاهات ت،علق ابجملالت ال،كنولوجية اخمل،لفة وعه رأسةةها
جمةةارت تكنولوجيةةا ال،علةةت لرتباثةةه الوثيةةق ةوا ةةع حيةةاة ا ةراد ومس ة ،قبلهم عةةه اك ةةة
ا صعدة واملس ،وايت(اإبراهت ،٢٠٠١ ،ص.)١٩ ،
وأشار(القحطاين) ةأنه يف عرص املنكزات واخمليعات وتسارع املعلومات وتطور املعر ةةة
وحجية تمنية املةوارد الارشةةية و ةةةل اعليةةة اكراسةةة ال،قليديةةة ل،منيةةة همةةارات امل،علمةةل،
ظهرت مصطلحات تعلميية ةصيغ ترةوية جديدة مل تكن معرو ةةة مةةن بةةل ،وتةةدرت عةةه
مدط تغلغل ال،قنية يف حياة الارشةة؛ و امل بسةةا اخةياع احلاسة ا و وبرجميةةات
وسائطه امل،عددة ،ذلا ةدأ املهجوا ابليةية وال،علت يف ا إل ادة من درات احلاس ا و
وإادخاهل يف معلية ال،علت ةوصفه وس يةل تعلميية مساعدة لل،علت ومعززة هل ،وما لبث أا
تعال أصوات اليةويل ابملناداة والبحث عن أ ل الطرائةةق وا سةةالي ل،ةةو ا ةة ةةة
تعلميية تفاعلية جديدة وحيوية جل ب انتبا واهامتم الطلبة وحتقيق رسعة التصةةارت لنقةةل
املعلومات وتبادرت ا راء واخلربات (القحطاين ،٢٠١٠ ،ص.)٢ ،
ومن خالرت ما تقدم اكر ترط الباحعة أا اس ،خدام ال،قنيات احلديثة يف ال،ةةدريه هةةو
رضورة لةد مهنا ،خللق جيل مبدع ومفكر ادر عةةه ةةل الرسةةاةل العلميةةة والهنةةو
ابجملجع .ومن خةةالرت اثةةالع الباحعةةة عةةه مسة ،حديت تكنولوجيةةا ال،علةةت وجةةدت أا
ةعض املهةةارات ال،قنيةةة أكةةن أا تسةةهم يف مسةةاعدة الطةةالب عةةه ال،عمةةق يف دراسةةة
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املفاهت الواردة يف تكنولوجيا ال،علت ،ا يتيح هام وإادرأاكع اكم َال له املفاهت.
وهنةةا تجثةةل مشةةلكة البحةةث يف وجةةود عوامةةل ضةةعف يف تطبيةةق أسةةالي الةة،عمل
الإلكةةيوين و ةةد ترجةةع اإىل املشةةةت الفنيةةة والإداريةةة كط الطلبةةة عنةةد حةةالت
ال،طبيق ،اإضا ة اإىل شعور الطلبة ابمللل وعدم امليل والاجتا بشلك اإجيةةال سةةالي
ال،عمل ال،قليدي؛ ا شلك عند الباحعة رغبة ملحة الغةةر حلةةل هة املشةةلكة ،ا مةةر
اذلي حدا هبا لختيار ال،عمل املدمج ةوصفه واحدا ا سالي البديةل مةةن أجةةل حتسةةل
معلية ال،علت وال،عمل والاس ،فادة مةةن ب ةة ةةات الة ،عمل ،اضةةا ة اإىل امل قةةد أكةةدت
اكراسات عه رضورة تاين ه ا النوع من ال،عمل من أجل تعلت أكرث تفاعلية وتشةويق
تا ينسكم مع متطلبات العرص احلديث ،وله ا قد حةةددت مشةةلكة البحةةث ابلسةؤارت
الرئةيس ال،او( :ما أثر ال،عمل املدمج يف تمنية املهارات ال،قنية للطالب).
يني عا :أمهية البحث
 .١تأيت اكراسة اس ،جاةة لالجتاهات العاملية احلديثة يف جمارت تكنولوجيا ال،علت ةرضورة
الاس ،فادة من املس ،حديت ال،كنولوجية يف العملية ال،علميية.
 .٢تفتح ه اكراسة الطريق أمام دراسات أخرط هتدف اإىل تمنيةةة املهةةارات ال،علمييةةة
اخمل،لفة ابس ،خدام ال،عمل املدمج.
 .٣تقدم اكراسة احلالية مجموعةةة مةةن ا دوات الةةح تفيةةد البةةاحعل يف اإجةراء دراسةةات
ممكةل له اكراسة.
 .٤ثبيعة عينة البحةةث والةةح رشثةةل ة ةةة هممةةة مجةةثةل ةطلبةةة اجلامعةةة واذليةةن جية
أعدادمه للمس ،قبل وامل بر ع مس ،وامه ال،كنولويج وبشلك معيل.
 .٥د تفيد اكراسة احلالية عه تاين س ياسة الةة،عمل املةةدمج يف ال،ةةدريه يف جامعةةات
إا لت كوردس ،اا-العراق.
يلث عا :أهداف البحث
هيدف البحث احلاو اإىل:
 .١ال،عرف عه أثر الةة،عمل املةةدمج يف تمنيةةة ةعةةض املهةةارات ال،قنيةةة كط الطلبةةة أ ةراد
العينة املدروسة.
 .٢حتديد املهارات ال،قنية الواج توا رها كط الطلبةةة أ ةراد العينةةة املدروسةةة ،ومهنةةا
همارة اس ،خدام برانمج البورةوين .
راةع عا :رضيات البحث
 .١ل يوجةةد ةةرق او دلةل اإحصةةائية عنةةد مس ة ،وط دلةل ( )٠.٠٥ةةةل متوسةةطي
درجات ا داء للمهارات ال،قنية (البعدي والقبيل) لطلبة اجملموعة ال،كريايةةة الةةح تعةةزط
لس ،خدام ال،عمل املدمج.
 .٢ل يوجةةد ةةرق او دلةل اإحصةةائية عنةةد مس ة ،وط دلةل ( )٠.٠٥ةةةل متوسةةطي
درجات تمنية املهةةارات ال،قنيةةة لطلبةةة اجملموعةةة ال،كريايةةة الةةح تعةةزط لسة ،خدام الةة،عمل
املدمج وثلبة اجملموعة ال اةطة الح درس عه و ق الطريقة الاع،يادية.
خامس عا :حدود البحث
 اجملارت الارشي :ي،حدد اجملارت الارشي للبحث اب إل راد واملجثةل ةطالب سةةم اليةيةةةاخلاصة -لكية اليةية -جامعة صالح اكين.
 اجملارت امل ين :ويقصد ةه املنطقة الح جتري هيا اكراسة ،ورشثل جامعة صالح اكين– لكية اليةية اجملارت امل ين لدلراسة احلالية.
 اجملارت الزماين :ويقصد ةه الفية الزمنية لإجراء اكراسة امليدانيةةة والةةح امتةةدت مةةن ٢٠١٧/١١/١ولغاية .٢٠١٨/٤/٣٠

سادس عا :أ سام البحث
ال عن الإثار العام للبحث ،قد تكون اكراسة من ثالثة صورت ،تنةةاورت الفصةةل
ا ورت الإثار املهنكي للبحث واكراسات السةةاةقة ،يف حةةل لةةل الفصةةل الثةةاين عةةه
حمورين ،تناورت احملةةور ا ورت الةة،عمل املةةدمج وأمهي،ةةه و مهاتةةه وأمه معو ةةات تطبيقةةه ،يف
حةةل اش ة جل احملةةور الثةةاين عةةه املهةةارات ال،قنيةةة وأنواعهةةا وكيفيةةة اكتسةةاهبا مةةن بةةل
الطالب .أما الفصل الثالث قد خصص لعر ن،اجئ اكراسة امليدانيةةة وتفسةةاها .ويف
هناية اكراسة مت عر أمه الاس ،نتاجات الح توصل الهيا اكراسة مع تقدمي عدد من
ال،وصيات واملقيحات حورت املوضوع.
ساةع عا :مفاهت البحث
 -١ال،عمل املدمج Blended Learning
عر ه مخةه ( :)٢٠٠٣ةأنه نظام مت مل هيدف اإىل مساعدة امل،عمل خالرت ب مرحةل
من مراحل تعلمه ،ويقوم عه اكمج ةل ال،علت الصفي ال،قليةةدي والإلكةةيوين ةأشة هل
اخمل،لفة داخل اعات اكراسة (مخةه ،٢٠٠٣ ،ص.)٢٢٥ ،
وال،عمل املدمج :هو دمج ال،علةةت ال،قليةةدي ةأشة هل اخمل،لفةةة والةة،عمل الإلكةةيوين ةأمناثةةه
امل،نوعة؛ لمهيد من اعلية املو ف ال،علميي و رص ال،فاعةةل الاجامتعةةي ،وزايدة اكا عيةةة
لل،عمل ،ا ّحسن من خمرجات العملية ال،علميية (.)85 p،2005 ،Cameron I
ويعرف أي عا ةأنه توظيف املس ،حديت ال،كنولوجية يف اكمج ةل ا هةةداف واحمل،ةةوط
ومصادر وأنشطة ال،عمل وثرق توصيل املعلومات من خالرت أسلول ال،عمل وهج عا لوجةةه
وال،عمل الإلكيوين لإحةةداا ال،فاعةةل ةةةل ع ة و هيئةةة ال،ةةدريه بكونةةه معلةامع ومرشةةد َا
للطالب (اإسامعيل ،٢٠٠٩ ،ص.)٢٢،
ا تقدم أكن تعريف ال،عمل املدمج اإجرائي عا وحبس أهداف البحث ةأنةةه شةةلك جديةةد
للةة،عمل أةةزج ةصةةورة مناسة بة ةةةل الةة،عمل الصةةفي والإلكةةيوين و ةةق متطلبةةات املو ةةف
ال،علميي ،هبدف حتقيق ا هداف ال،علميية ةأ ل هجد وتلكفة كنة
 -٢املهارة:
يعرف كوتريل ( )١٩٩٩املهارة ةأهنا :القدرة عه ا داء وال،عمل اجليد و امت نريد .واملهةةارة
نشاط متعمل يمت تطوير خالرت ارسة نشاط ما تدمعه ال،غ ية الراجعة .وب همارة مةةن
املهارات ت،كوا من همارات رعية أصغر مهنا ،والقصة ور يف أي مةةن املهةةارات الفرعيةةة
يؤثر عه جودة ا داء اللكي ( )21 p،1999،Cottrell
أما اخلطي ( )٢٠٠٠قد اكر أا "املهارة درة الفةةرد عةةه القيةةام ةعمةةل مةةا ،أو تعةةمل
يشء ما سواء اكا جسداي أم عقليا ،بسهوةل ود ةةة وةدرجةةة مةةن اللةةعة والإتقةةاا مةةع
الا تصاد يف اجلهد املب ورت" (اخلطي  ،وأخروا  ،٢٠٠٠،ص.)٣٧ ،
وأكن تعريف املهارة اإجرائية َا عةةه أهنةةا يشء أكةةن تعلمةةه أو اكتسةةاةه أو تكوينةةه كط
امل،عمل ،عةةن ثريةةق ال،ةةدري  ،وأا مةةا ي،علمةةه ،لةةف ابخةةتالف نةةوع املةةادة وثبيع ةةا
والهدف من تعلمها.
 -٣املهارات ال،قنية Technical skills
عر ه عطية ( :)١٩٨٨ابهنا مجموعةةة ا داءات امل،علقةةة ابحلاسة ا و والعمةةل بلةةعة
ود ةةة وكفةةاءة عاليةةة ،وتجةةمه ةأهنةةا مكتسة بة وانميةةة ،أي أا الإنسةةاا يكتسة ا ابخلةةربة
واملامرسة وال،دري علهيا ،وتمنو ةفعل العوامل الساةقة (عطية ،١٩٨٨ ،ص.)٥٢ ،
وأكن تعريف املهارات ال،قنية اإجرائي عا ةأنه سلوك أدايئ مةةنظم ي،كةةوا مةةن مجموعةةة مةةن
اخلطوات والإجراءات املياةطة امل،علقة ابلوسائل وا دوات ال،كنولوجية والح يكتس ا
الفرد ابل،دري املس جر عه مكوانت تكل ال،قنيات.
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الفصل ا ورت /الإثار املهنكي للبحث واكراسات الساةقة.
أو عل :الإثار املهنكي للبحث
 .١مهنكية البحث:
اتبع الباحعة املهنج ال،كريو عه عينة البحث هبدف ال،عرف عه أثر الةة،عمل املةةدمج
يف تمنية املهارات ال،قنية ،ولكونه مناس با لطبيعة وظروف البحةةث ،مت اختيةةار ال،صةةمت
ال،كريو للمكموعات امل ،ة او الاختبار القبيل والبعدي.
 .٢جمجع البحث:
تألف جمجع البحث من ثلبة سم اليةية اخلاصة  -لكية اليةية – جامعة صالح اكين.
 .٣عينة البحث:
اختا ثلبة املرحةل الثالثةةة -سةةم اليةيةةة اخلاصةةة -لكيةةة اليةيةةة -جامعةةة صةةالح اكيةةن
صد عاي ،لكوهنم يدرسوا مادة ال،قنيات اليةوية ،و د تكونة العينةةة مةةن ( )٤٠ثالبةةا
وثالبة وزعوا عشوائي عا اىل مجموع،ل ةوا ع ( )٢٠رداع للمكموعة ا وىل و ( )٢٠ةةرداع
للمكموعة الثانية ،واختات الشةةعبة ا وىل عشةوائي عا لةة،كن اجملموعةةة ال،كريايةةة ل،ةةدرس
ابس ة ،خدام الةة،عمل املةةدمج والشةةعبة الثانيةةة ل اجملموعةةة ال ةةاةطة ل،ةةدرس ابلطريقةةة
ال،قليدية.
 .١أدوات مجع البياانت:
املقصود ةأداة البحث تكل الوسة يةل املسة ،خدمة لةةع البيةةاانت حةةورت الظةةاهرة موضةةوع
اكراسة ،و د مت اعامتد أداة املالحظة ،وخاللها ام الباحعة ابإعداد ةطا ةةة املالحظةةة
للمهةةارات ال،قنيةةة ،وامل ةعةةد الاثةةالع عةةه ا دةيةةات واكراسةةات السةةاةقة امل،علقةةة
تشلكة اكراسة واسة ،طالع رأي عينةةة مةةن أسةةات ة اجلامعةةات واليةةويل ،وامل مةةن
خالرت املقاةالت الشخصية اات الطاةع غةةا الر.ةةي .وةنةةاءا عةةه امل امة الباحعةةة
ةاناء ةطا ة املالحظة والح ت م أبرز املهارات ال،قنية واملراد ياس أثر ال،عمل املدمج يف
تمني ا.
ه ا ولقد أعط الباحعة للك قرة من قرات ةطا ة املالحظة وزا مدرج و ةةق سةةمل
متدرج ثاليث ،اإا أعطي ا وزاا ال،الية (يؤدهيا ةد ة ═ ،٢يؤدهيةةا ═ ،١ل يؤدهيةةا
═ )٠ول،قومي أثر اس ،خدام أسلوب ال،عمل املدمج يف تمنية املهارات ال،قنية وةعد حتديد
الهةةدف مةةن ةطا ة ة املالحظةةة واملهةةارات الرئةس ة ية داء املهةةارات احلاس ةوةية وهمةةارة
اسة ،خدام بةةرانمج البورةوينة ( )Power Pointوالةةح ي،كةةوا مةةن تسةةعة همةةارات
رعية ،ةوا ع ( )٤٠قرة ،راجع ملحق (،)١اكا لةةةد مةةن ال،أكةةد مةةن صةةدق وثبةةات
البطا ةةة هبةةدف ال،عةةرف عةةه مةةدط صةةالحي ا لالسة ،خدام وداة لل،قةةومي .ومةةن هة
الإجراءات:
أ -صدق ا داة:
عرض ةطا ة املالحظة عه عدد من احملمكةةل اخمل،صةةل مةةن أسةةات ة اجلامعةةة ،و ةةد
ثل مهنم اإةداء وهجة نظرمه إازاء وضوح ب قرة كام ثل من احملمكل حتديد مةةدط
صدق العبةةارات ومةةدط يةةاس مةةا وضةةع جة  ،و ةةد أةةةدط احملمكةةوا مالحظةةاهتم
أجرت الباحعة عه ضوهئا تعديالت ثفيفة دوا أا تشةةمل حة ف وان،فةةاء أيةةة قةةرة،
ول اإضا ة قرة أخرط جديدة ،وله ا سوف تكتفي الباحعة قط ةعر أسامء احملمكل
مرتبة حس اللق العلمي ،راجع ملحق (.)٢
ب -ثبات ا داة:
اعجدت ثريقة اعادة الاختبار هبةةدف ال،حقةةق مةةن ثبةةات ا داة وصةةالحي،ه لقيةةاس
الظاهرة موضوع اكراسة ،وت،خلص ه الطريقة ةأا يقدم ا داة اىل اجملموعة الح يةةود
الباحث معر ة درجةةة الثبةةات هيةةا ويةةدوا اكرجةةات للطلبةةة وةعةةد ةةية زمنيةةة لةسة

ابلطويةل خو عا من تدخل عامل النس ياا ،ولةس ابلقصاة بسا عامل ال ،كر ،وعند
الظروف نفسها يقدم الاختبار مرة أخةةرط ،وحبسةةاب معامةةل الارت ةب اط ةةةل درجةةات
الطلبة عند تقدأهم الاختبار يف املرة ا وو وةل درجةةاهتم الةةح حصةةلوا علهيةةا يف املةةرة
الثانية يمت اس ،خراج ثبات ا داة(كواحفة ،٢٠٠٣ ،ص.) ٨٤،
و د ام الباحعة ابإجياد معامالت الارتباط ةةةل درجةةات الطلبةةة يف الاختبةةار ا ورت
ودرجاهتم يف الاختبار الثاين ،وجدت أا معامل الثبات ( ،)٠،٨٨وهو معامل ثبات
عةةارت وتشةةا اىل اإم نيةةة الاثمئنةةاا اىل اس ة ،عامرت ه ة ا الاختبةةار يف يةةاس املهةةارات
ال،قنية كط عينة الاس ،طالعية وكة مل الوثةةوق ةنتا ةةه ملةةا يجةةمه ةةةه مةةن اسة ،قرار يف
الن،اجئ ،راجع ملحق (.)٣
 .١الوسائل الإحصائية املس ،خدمة:
لغر حتقيق رضيات اكراسة ،حلل البياانت املأخواة من العينة اإحصائي عا ،و د
اس ،عان الباحعة يف املعاجلة الإحصائية ةربانمج يف احلاسوب وهو احلقيبةةة الإحصةةائية
للعلةةوم الاجامتعيةةة ( )Statistical Package for the Social Sciencesواذلي
يرمز هل ب (.)S.P.S.S
يني عا :اكراسات الساةقة
 .١دراسة الشمري ( )٢٠٠٧ةعنواا " أثر اس ،خدام ال،عمل املدمج يف تدريه
مادة اجلغرا يا عه حتصيل ثالب الصف الثالث امل،وسط واجتاهاهتم حنو ".
الهدف من اكراسة هو اس ،قصاء أثر اس ،خدام ال،عمل املدمج يف تدريه مادة اجلغرا يا
عه حتصيل ثالب الصف الثالث امل،وسط ،و هيا مت اعامتد املهنج ال،كريو ابس ،خدام
العينة ال،كرياية والعينةةة ال ةةاةطة ،و ةةد تكونة العينةةة مةةن ( )٦٤ثالة  .هة ا و ةةد
توصةةل اكراسةةة اىل العديةةد مةةن الن،ةةاجئ مهنةةا وجةةود ةةرق اات دلةل اإحصةةائية ةةةل
متوسةةطي حتصةةيل واجتةةا الطلبةةة يف اجملموعةةة ال،كريايةةة وال ةةاةطة لصةةا اجملموعةةة
ال،كرياية.
 .٢دراسة اكير ةش وي ( )٢٠١١ةعنةواا " اعليةة اسة ،خدام اإسةياتيكية الة،عمل
املدمج يف ال،دريه".
هد اكراسة اىل ال،عرف عه اعلية اس ،خدام اإسياتيكية ال،عمل املدمج يف حتصيل
ثلبة الصف العاة واجتاهاهتم حنوها ،حيث تكون عينة اكراسة من ( )١١٥ثالبةةا
من مرحةل الثانوية ،و د اس ،عاا الباحث ابملهنج ال،كريو ابس ،خدام العينتل ال،كرياية
وال اةطة .ه ا و د توصل اكراسة اىل العديد ن الن،ةةاجئ نةةوجز مهنةةا مةةا لهةةا عال ةةة
توضةةوع البحةةث احلةةاو ول وجةةود ةةرق داةل اإحصةةائي عا ةةةل اجتاهةةات الطلبةةة يف
اجملموع،ل ال اةطة وال،كرياية لصا اجملموعة ال،كرياية.
 .٣دراسة حسن ،ومحمد ( )٢٠١٨ةعنةواا " ثبيعةة ال،علةت ابسة ،خدام تكنولوجيةا
ال،علت وتأثا عه املس ،وط ال،علميي"
ه اكراسة ل حماوةل لإلقاء ال وء عه ثبيعة ال،علت يف ظةةل العامةةل ال،كنولةةويج،
وك ة مل اإب ةراز ا ثةةر اذلي يلعبةةه ه ة ا العامةةل يف حتسةةل وارتفةةاع املس ة ،وط ال،علمية ي
للطال  ،كام تعد اكراسة من نوع اكراسات الوصةةفية ،أمةةا املةةهنج املسة ،خدم يف هة
اكراسة هو (مهنج دراسة احلارت) ،وعينة اكراسة من نوع (العينة القصدية) ابس ،خدام
عدة أدوات لع املعلومات مهنا (املالحظة واملقةةاةةل) ،و ةةد توصةةل اكراسةةة اىل عةةدة
ن،اجئ ل اك يت:
 أكدت اكراسة عه أمهية اس ،خدام وسةةائل تكنولوجيةةا ال،علةةت يف املو ةةف ال،علميةةي،هة الوسةةائل –بةرأهيم -ل لةسة تر ة عا أو شةةة عا ممكة عال ةةةل ل عنرصة أسةةاس يف
العملية ال،علميية ل غىن للك معمل عهنا ،وامل ا املعلومة املكتسة بة ةواسةةطة وسة يةل
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معينة تكوا أكةةرث ثبةةا َ يف اهةةن املة ،عمل وأكةةرث وضةةوح عا ود ةةة مةةن املعلومةةة املكتسة بة
ةواسطة الطريقة اللفظية اجملردة.
 كام وأظهرت اكراسة أا اس ،خدام وسائل تكنولوجيا ال،علت هل تأثا كبةةا يف حتسةةلنوعية ال،عمل ور ع ا داء عند الطالب ،هيي برأهيم تسةةاعد يف زايدة مشةةاركة الطالة
الإجياةية وال،فاعل مع املوا ف الصفية اخمل،لفة ،وخصوص عا ااا اكنة الوسة يةل مةةن النةةوع
املسيل ،وتمني كيه القدرة عه ال،أمل ود ة املالحظة وإاتباع ال،فكةةا العلمةةي ،كةةام أهنةةا
تؤدي اىل تكوين مفاهت سلمية كط الطال وه ا ا سلوب بةرأهيم تسةةاعد أي ة عا عةةه
مواهجة الفروق الفردية ةل الطالب.
الفصل الثاين /ال،عمل املدمج واملهارات ال،قنية
أو عل :ال،عمل املدمج Blended learning
 ١.١أمهية ال،عمل املدمج
لقد سامه ال،قدم ال،كنولويج يف بزوغ جفر جديد لل،علت وال،عمل ،حيث ساعد يف ةنةةاء
ش بكة من املصادر ال،علميية امل،جددة دامئة ال،ةةد ق ،وظهةةور منةةط جديةةد للةة،عمل يسةةم
ال،عمل املدمج ،اذلي يتيح اإم نية تغيا اجتاهاتنا لةه قط جتةةا مة ا وزمةةاا ارسةةة
الةة،عمل ،ولكةةن جتةةا نوعيةةة املصةةادر وا دوات الةةح تةةدو الةة،عمل ،وكةة مل وسةةائل
اس ،خداهما ،ال،عمل املدمج ي يف أةعادا جديدة ملفهةةوم اكمةةج ،حيةةث يتةةيح للطةةالب
ال،عمل يف اجلامعة ،ويف البة  ،أو حىت يف ةة ات العمل ،كام أكن أا يةةو ر املرونةةة يف
زمن ال،عمل وو الال،حاق يف براجمه ،ويفيد يف ال،وسع يف مصادر الوسائط الح أكن
اس ،خداهما يف معلية ال،عمل ،وه ا اكمج ةل امل ا والزمةةاا والوسةةائط يةةو ر اإمة انت
جديدة من حيث أمناط ا نشطة الح أكن للطالب القيام هبةةا ،والطرائةةق الةةح رشكةةهنم
من ال،عاوا امي ةةهنم مس ،خدمل ا دوات الإلكيونية امل،احة ،ةةال،عمل املةةدمج ي ةةيف
أةعادا جديدة للعملية ال،علميية(الصباغ ،٢٠١٤ ،ص.)٣ ،
و ا س بق ي ،ح أا ا مهيةةة الفعليةةة يف الةة،عمل املةةدمج تمكةةن يف اإم نياتةةه ،ةاإاا نسةةةنا
العنةةواا وركةةزان عةةه العمليةةة ةةد أا الةة،عمل املةةدمج أثةةل رصةةة حقيقيةةة خللةةق
خربات تعمل ،أكن أا تقدم ال،عمل الصةةحيح يف الو ة الصةةحيح ويف املة ا الصةةحيح
ابلنس بة للك رد لةه قط يف العمل ولكن يف املؤسسات ال،علميية ،وحىت يف املزنرت،
ال،عمل املدمج سن من اعلية ال،علت؛ من خالرت تو ا تنةةاو وانسةةجام أكةةرث مةةا ةةةل
متطلبات امل،عمل والربانمج ال،علميي املقدم (املرادين ،٢٠١١،ص.)٢٣٦،
 ١.٢أهداف ال،عمل املدمج
 .١مواكبة ال،طورات املعارصة ورشكل الطال من ال،فاعل هيا بكفاءة كباة.
 .٢زايدة اعلية أع اء هيئة ال،دريه.
 .٣زايدة أعداد امل،علمل.
 .٤نرش الثقا ة الإلكيونيةةة يف اجملجةةع وإاعطةةاء مفهةةوم اا ال،علةةت معليةةة مسة جرة مةةدط
احلياة (مريس ،٢٠٠٨ ،ص.)٨٧ ،
 ١.٣ثرق توظيف ال،عمل املدمج
 .١يُ َّ
وظف ال،عمل املدمج يف العملية ال،علميية و قا للطرق ا تية:
أ -الطريقةةة ا وىل :ت،أسةةه عةةه أا يةةمت هيةةا تعلةةت درس معةةل أو أكة رث يف املقةةرر
اكرايس عن ثريق أسالي ال،علت الصةةفي املع،ةةادة ،وتعلةةت درس أخةةر أو أكةةرث
ةأدوات ال،علت الإلكيوين ،ويمت تقومي الطالة ختاميةةا ةةةأي مةةن وسةةائل ال،قةةومي
العادية أو الإلكيونية.
ب -الطريقة الثانية :ت،أسه عه أا يتشارك هيا ال،علت الصةةفي وال،علةةت الإلكةةيوين
تبادلي عا يف تعلت اكرس الواحةةد ،اإل أا البدايةةة تكةةوا لل،علةةت الصةةفي أو عل ،يليةةه

ال،علت الإلكيوين ،ويمت تقومي الطال ختامي عا ةأي من وسائل ال،قةةومي العاديةةة أو
الإلكيونية.
ج -الطريقة الثالثة :ت،أسةةه عةةه أا يتشةةارك هيةةا ال،علةةت الصةةفي وال،علةةت الإلكةةيوين
تبادليةة عا يف تعلةةت اكرس الواحةةد ،غةةا أا ةدايةةة ال،علةةت تةةمت ةأسةةلوب ال،علةةت
الإلكيوين ،ويعقبه ال،علت الصفي ،ويمت تقةةومي الطالة ختامية عا ةةةأي مةةن وسةةائل
ال،قومي العادية أو الإلكيونية.
د -الطريقة الراةعة :ت،أسه عةةه أا يتشةةارك هيةةا ال،علةةت الصةةفي وال،علةةت الإلكةةيوين
تبادليةة عا يف تعلةةةت اكرس الواحةةةد ،حبيةةةث يةةةمت ال،نةةةاوب ةةةةل أسةةةلوب ال،علةةةت
الإلكيوين ،وال،علت الصفي أكةةرث مةةن مةةرة لةةدلرس الواحةةد ،ويةةمت تقةةومي الطالة
ختامي عا ةأي مةةن وسةةائل ال،قةةومي العاديةةة أو الإلكيونيةةة (زي،ةةوا ،٢٠٠٥ ،ص،
.)١٧٤
 ١.٤عوامل اح ال،عمل املدمج
أ -هناك العديد من العوامةةل املسةةاعدة عةةه ةةاح الةة،عمل املةةدمج ،مهنةةا مةةا ي،علةةق
ابملشةةةاركة املفتوحةةةة ،وال،نةةةا ه ةةةةل الطالة ة  ،واسة ة جرار الطةةةرح اجليةةةد
للموضوعات ،ومهنا ما يرتبط ابمل،اةعة املسة جرة مةةن جانة املعةةمل ،وال،واصةةل
املس جر ،ومن ه العوامل ما ييل:
 .١ال،واصل والإرشاد :ويشمل ال،واصةةل ةةةل املةة،عمل واملعةةمل ،حبيةةث يرشةةد املعةةمل
الطال اإىل و ال،عمل ،واخلطوات الح ينبغي اتباعها من أجل الةة،عمل ،والةربامج الةةح
يس ،خدهما ذلمل.
 .٢العمل ال،عاوين عه شلك ريق :لةد من الا تناع ةةةأا هة ا النةةوع مةةن الةة،عمل
،اج اإىل ال،فاعل من الك اجلانبل (املعمل وامل،عمل) ،والعمل عه هيئةةة ريةةق ،وحتديةةد
ا دوار الح يقوم هبا ب رد.
 .٣تشكيع العمل املبدع :تسمح الوسائط امل،عددة امل،احة للطلبة ابل،عمل اذلايت ،من
خالرت ةراءة مطبوعةةة ،والةة،عمل يف مجموعةةات ،ومةةن خةةالرت مشةةاركة الةةزمالء يف أمةةاكن
أخرط ،وة مل تشكع الوسائط الطال عه ا ةداع والعمل اخلالق.
 .٤املرونة :ي ،ةةمن الةة،عمل املةةدمج اختيةةارات متعةةددة ومرنةةة تناسة اك ةةة الطلبةةة
ابختالف مسة ،وايهتم و ةةدراهتم ،مةةن خةةالرت احلصةةورت عةةه املعلومةةات ،والإجاةةةة عةةن
التساؤلت والاس ،فسارات ةغض النظر عن ال،عمل الساةق كط الطلبة.
 .٥التصارت، :اج ال،علت املدمج اىل تشكيع التصارت الش بيك ةل الطالب ةع هم
ةبعض ل،بادرت اخلةربات وحةةل املشةةةت واملشةةاركة يف الربجميةةات (،2003،Singh
.)51p
 ١.٤مهات ال،عمل املدمج
 .١خفض نفقات ال،عمل بشلك هائل ابملقارنة ابل،عمل الإلكيوين وحد .
 .٢عدم حرماا امل،علمل من متعة ال،عامل مع معلمهيم وزمالهئم وهجا لوجه .
 .٣املرونةةة ال يةةة ملقةةاةةل الاحتياجةةات الفرديةةة اك ةةة وأمنةةاط الةة،عمل كط امل،علمةةل
ابختالف مس ،وايهتم وأعامرمه وأو اهتم.
 .٤يتناسة مةةع اجملجعةةات يف اكورت الناميةةة الةةح مل ت،ةةو ر كهيةةا ةة ةةة الكيونيةةة اكمةةةل
(الغامدي ،٢٠١١ ،ص)١٩ ،
 ١.٥معيقات تطبيق ال،عمل املدمج
عه الرو من املممهات العديدة الح يقدهما الةة،عمل املةةدمج ،اإل أنةةه معةةل أي منةةط أخةةر
يع،ليه أوجه صور ونقاط ضعف ،هناك معو ةةات عةةه مسة ،وط ال،صةةمت ،ومعو ةةات
عه مس ،وط الاس ،خدام ،ومعو ات عه مس ،وط الإدارة ،كام هو موحض أدان :
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 .١تدين مس ،وط اخلربة واملهارة عنةةد ةعةةض الطل ةب ة واملدرسةةل يف ال،عامةةل ديةةة مةةع
تكنولوجيا ال،علت ،وا هجزة احلاسوةية ومر قاهتا.
 .٢ال ،ليف الغالية للهجزة احلاسوةية وكفاءهتا ومر قاهتا ،وتطورها من جيل اإىل أخر
د تقف أحياان عائقا يف سايل ا تناهئا كط ةعض الطلبة واملدرسل واجلهات ا خرط.
 .٣تدين مس ،وط املشاركة الفعلية للمخ،صل يف املناجه يف صناعة املقررات الإلكيونية
املدجمة.
 .٤ةعةةض املراحةةل اكراس ة ية وخاصةةة املةةرحةل الاة،دائيةةة ،وةعةةض املنةةاجه واملقةةررات
اكراس ية وخاصة تكل الح حت،اج اإىل همارات معلية ،د ل جيدي هيا اس ،خدام ال،علت
الإلكيوين( .سلت ،٢٠١٣ ،ص (١٤ ،و )الغامدي ،٢٠١١ ،ص٠)٢٠ ،
يني ُا :املهارات ال،قنية Technical skills
 ٢.١خصائص املهارة
تجمه املهارة همام اكا نوعها عقلية او اجامتعية تكموعة من اخلصائص ول:
 .١ت،كوا املهارة عادة من خليط من الاس ،جاابت او السلوكيات العقلية والاجامتعيةةة
واحلركية.
 .٢تعرب املهارة عةةن القة درة عةةه أداء العمةةل أو معليةةة معينةةة وهة ا العمةةل يف الغالة
مجموعة من ا داءات أو العمليات الصغرط الح تمت بشلك متسلسل ومتناسق.
 .٣ي،أسه ا داء املهاري عه املعر ة أو املعلومات اإا تكوا املعر ة جزا عء مةةن ا داء،
املعر ة وحدها ل ت من اإتقاا الفرد داء املهارة.
 .٤تس جر املهارة يف المنو اىل أا تصل اىل حةةد معةةل ل تمنة و ةعةةد وتسة جر عةةه هة ا
احلارت ية من الزمن د تطورت أو تقترص حس عوامل معينة مث تأخ ةعد ابلحندار
بسا عوامل كثاة ابرزها العمر واحلاةل الصحية (اخلطي  ،١٩٩٧ ،ص.)١٢٨ ،
 ٢.٢أمهية املهارات ال،قنية
 .١جيعل أداء املهارة العملية امل،عمل مشاراكع نشط عا يف معليةةة الةة،عمل ،هةةو جيمةةع ةيةةاانت،
ويبحث ويكشف عال ات ،ويكوا مفاهت ،و ةةل مشةةةت ،ويسة ،نتج أو يسة ،درت
ويفل ويعلل ،وب ه املهارات مطلوةة لل،عمل.
 .٢يع،رب أداء املهارة العملية مناس ب عا ليع امل،علمل عه اخةةتالف ةةدراهتم سةواء أاكنةوا
ةطييئ ال،عمل أو موهوةل ،حيث يسا ب ةةرد يف العمةةل بلةةع،ه اخلاصةةة ةةا يةةؤدي
اإلة زيـادة تقدير ذلاته.
 .٣جتعل املهارة العملية املو ف ال،علميي مشو عا لل،عمل وتبعد عنه امللةةل اذلي يشةةعر ةةةه
خـالرت تعمل اجلان ال،كريدي النظري البح .
 .٤مني املهارات العملية كط امل،عمل ةعض املهارات املرغوب هيا مكهارة العمةةل الةةـاعي
وهمةةارة ال،نظةةت وتنةةاورت ا دوات وإاعادهتةةا ،وال،عةةاوا مةةع ا خ ةرين ابلإضةةا ة اإىل أهنةةا
تكةةـس به ةعةةض القةةدرات عةةه الاسة ،نتاج وال،فسةةا والصةةرب (املقةةرم ،٢٠٠١ ،ص،
.)٣٦
 ٢.٣أنواع املهارات ال،قنية
أورد ب مةةةن (سةةةامل وسة ةةةرااي ،٢٠٠٣ ،ص )٦٨-٦١ ،و (الفةةةـ،الوي،٢٠٠٤ ،
ص )١٢٥،و(سـامل ،٢٠٠٤ ،ص )٢٦٠،أمه املهارات ال،قنية الواج اكتسةةاهبا مةةن
بل الطالب ،ول:
 همارات اجملارت املعريف. همارات الاختيار. -همارات الاس ،خدام.

 همارات اإدارة املو ف ال،علميي. همارات ال،قومي. ٢.٤كيفية اإكساب وتعلت املهارات
َّ
يطرح كثا من املرةل واملعلمل أس ئةل يف ه ا اجملارت وهةةو كيةةف تُعةةمل املهةةـارات ومةةا
خطوات تدريه املهارة ا دائية ول إالجاةة عه امل اإنةةه وعنةةد تةةدريه املهةةارة جية
عه املعمل القيام تا ييل:
ل،عل
 .١ال،قدمي للمهارة :حيث يقةةوم املعةةمل ة،قةةدمي النصةةاا العامةةة والإرشةةادات وا ميةةـات
للطـالب حورت ما س يقوموا ةه ،وكيفية القيام ةةةه ،و ةةد يعطةةي املعةةمل الطةةالب ال،عمةةت
أو عل ،مل يعطي املهارة معىن؛ ا يوك كهيم حا زا يساعد عه ال،عمل.
 .٢ال،فسةا :ويقةةوم املعةةمل يف هة اخلطةةوة ة،فسةةا املبةةدأ ،و ةةد يقةةوم املعةةمل تراجعةةـة
الطـالب ةبعض املعلومات الساةقة والرضورية لفهةةم املبةةدأ أو ال،عمةةت ،لإكسةةاب املهةةارة
احلالية.
 .٣ال،ربيةةر :هنةةةا يةةةوحض املعةةةمل لطالةةةةه أا السةةةا يف اسةة ،خدام هةة اخلطةةوات
والإجراءات ،هةو هنا تؤدي اإىل النتيجة الصحيحة.
 .٤ال،دري  :وه اخلطوة تطور درة الطال عه اإرشام العمل بلةةعة ود ةةة وإاتقةةاا،
ويكـس به املهارة الالزمة (البكري والكـسواين ،٢٠٠١ ،ص.)١٣٧،
 ٢.٥مبادئ وأساس يات ال،دري عه املهارات ال،قنية
توجد مجموعة من املبادئ وا ساس يات الواج اتباعها عند القيةةام ةانةةاء بةرامج تدريبةةة
ل،منية املهارات ال،قنية كط ا راد والح تجثل ب:
 .١أا يكوا ال،دري علهيةةا وظيفية عا متصة عال ابجلانة النظةةري ل،علةةت املهةةارات ولةةةه
منفص عال عنه.
 .٢أا يكوا كط امل،درب الإملام تعىن وهةةدف املهةةارة ويكةةوا كيةةه احلةةا ز لل،ةةدري
علهيا وتمني ا.
 .٣أا يمت تدري الفةةرد عةةه املهةةارة يف أثنةةاء احملةةاولت ا وىل حتة إاةاف املةةدرب
واملركز ليس يخ ال،دري ةطرق حصيحة من البداايت.
 .٤أا ت،و ر الفرصة امل،كررة للجةرين عةةه املهةةارة مصةةحوةة ابل،غ يةةة الراجعةةة وال،قةةومي
املس جر.
 .٥أا تمت مراعات الفروق الفردية ةل امل،درةل أثناء ال،دري عه املهارات.
 .٦أا يكةةوا الةةربانمج ال،ةةدريو مةةر عان حبيةةث أكةةن ال،ةةدري عةةه املهةةارات حس ة
اإم نيات وحاجات امل،درةل امل،عددة (رايا ،١٩٩٩ ،ص.)٤٠٦،
الفصل الثالث/عر ن،اجئ اكراسة امليدانية وتفساها
الن،اجئ امل،علقة ابلفرضية ا وىل:
ل يوجد رق او دلةل اإحصائية عند مس ،وط دلةل ( )٠.٠٥ة ل متوسةةطي درجةةات
ا داء للمهارات ال،قنية (البعدي والقبيل) لطلبة اجملموعة ال،كرياية ة الةةح درسة تعةةزط
لس ،خدام ال،عمل املدمج.
ولل،حقق مةةن حصةةة الفرضةةية ،مت تصةةحيح اإجةةاابت ثلبةةة اجملموعةةة ال،كريايةةة (البعةةدي
والقبيل) يف اختبار املهارات ال،قنية وكام موحض يف اجلدورت (.)١
مث مت حساب امل،وسط احلسال والاحنراف املعياري كرجات اجملموع،ل عه اختبةةار
للمهةةارات ال،قنيةةة ،وتبةةل وجةةود ةةرق ةةةل امل،وسةةطل ،ولبحةةث دلةل الفةةرق ةةةل
امل،وسطل اس ،خدم اختبار ( )T-Testلعيبتل مس ،قل،ل ،وأدرج الن،اجئ يف جدورت
() ١
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جدورت ()١

امل،وسط احلسال والاحنراف املعياري والقمية ال،ائية احملسوةة واجلدولية واكلةل الإحصائية كرجات ثلبة
اجملموعة ال،كرياية (البعدي والقبيل) يف اختبار املهارات ال،قنية
عدد
مس ،وط
امل،وسط الاحنراف درجة القمية
اجملموعة
أ راد
اكلةل
احلسال املعياري احلرية ال،ائية
ال،كرياية
العينة

احملسوةة

البعدي

٢٠

٦٩.٧٥

٩.٤٦

١٩

اجلدولية

القبيل

٢٠

٧.٩٥

٥.٤٣

٢٦.٩٤

٢.٠٩

داةل
اإحصائية
عند
مس ،وط
()٠.٠٥

من مالحظة اجلدورت ،ةلغ امل،وسةةط احلسةةال القةةبيل للمكموعةةة ال،كريايةةة ( )٧.٩٥يف
حةةل ةلةةغ امل،وسةةط احلسةةال البعةةدي للمكموعةةة ال،كريايةةة ( ،)٦٩.٧٥وابس ة ،عامرت
الاختبار ال،ايئ لعينتةةل مياةط،ةةل ( ،)T-testظهةةر وجةةود ةةرق اي دلةل اإحصةةائية
عند مس ،وط دلةل ( )٠.٠٥اإا اكن القمية ال،ائية احملسوةة ( )٢٦.٩٤ول اكرب مةةن
القميةةة ال،ائيةةة اجلدوليةةة ( )٢.٠٩عنةةد درجةةة حريةةة ( ،)١٩ة ة مل تةةر ض الفرضةةية
الصفرية .ول،فسا ن،اجئ ه الفرضية أكن القورت ابا ثريقةةة الةة،عمل املةةدمج ةةد أثبتة
اعلي ةةا يف العمليةةة ال،علمييةةة ،و ةةد أعةةزت الباحعةةة أسة باب امل اىل أا عةةر املةةادة
ال،علميية بشلك جمزأ وماسط ومتدرج د سهل عه الطالة ادراك املثةاات .كةةام وأا
عر املادة ةطريقة ال،عمل املدمج يتناس أكرث مع الفروق الفردية ةةةل الطلبةةة .ة عال
عن امل اإا اس ،خدام احلاسوب وا نين وا الم العلمية أثنةةاء اكرس ةةد زاد مةةن
اجلااةية والتشويق وجعل تفاعل الطلبة اكرث ،أصةةبح املثةاات ا ةةل واكةةرث تةةأثا
اعه نفه امل،عمل.
 .١الن،اجئ امل،علقة ابلفرضية الثانية:

ل يوجد رق او دلةل اإحصائية عند مس ،وط دلةل ( )٠.٠٥ة ل متوسةةطي درجةةات تمنيةةة
املهارات ال،قنية لطلبة اجملموعة ال،كرياية الح درسة عةةه و ةةق ال،صةةمت ال،علميةةي القةةا عةةه
ال،عمل املدمج وثلبة اجملموعة ال اةطة الح درس عه و ق الطريقة الاع،يادية.
ولل،حقق من حصة الفرضية ،مت تصحيح اإجاابت ثلبة اجملمةةوع،ل (ال،كريايةةة وال ةةاةطة) يف
اختبار تمنية املهارات ال،قنية وكام موحض يف اجلدورت (.)٢
مث مت حساب امل،وسط احلسال والاحنراف املعيةةاري كرجةةات اجملمةةوع،ل عةةه اختبةةار تمنيةةة
املهارات ال،قنيةةة ،وتبةةل وجةةود ةةرق ةةةل امل،وسةةطل ،ولبحةةث دلةل الفةةرق ةةةل امل،وسةةطل
اس ،خدم اختبار ( )T-Testلعينتل مس ،قل،ل ،وأدرج الن،اجئ يف جدورت (.)٢
جدورت ()٢
امل،وسط احلسال والاحنراف املعياري والقمية ال،ائية احملسوةة واجلدولية واكلةل الإحصائية كرجات
ثلبة اجملموع،ل يف اختبار تمنية املهارات ال،قنية.

ال اةطة

٢٠

٥٣.١٠

٧.١٧

٣٨

احملسوةة

ال،كرياية

٢٠

٦٩.٧٥

٩.٤٦

اجلدولية

اجملموعة
ال،كرياية

عدد
أ راد
العينة

امل،وسط
احلسال

الاحنراف
املعياري

درجة القمية
احلرية ال،ائية

مس ،وط
اكلةل

٦.٢٦

٢.٠٢

داةل
اإحصائية
عند
مس ،وط
()٠.٠٥

من مالحظة اجلدورت ،ةلغ امل،وسط احلسةةال للمكموعةةة ال،كريايةةة ( )٦٩.٧٥يف حةةل
ةلغ للمكموعة ال اةطة ( ،)٥٣.١٠وابس ،عامرت الاختبار ال،ايئ لعينتل مس ،قل،ل (T-
 ،)Testظهر وجود رق اي دلةل اإحصةةائية عنةةد مسة ،وط دلةل ( )٠.٠٥اإا اكنة
القميةةة ال،ائيةةة احملسةوةة ( )٦.٢٦ول اكةةرب مةةن القميةةة ال،ائ ةي ة اجلدوليةةة ( )٢.٠٢عنةةد
درجة حرية ( ،)٣٨ة مل تر ض الفرضية الصفرية .ول،فسا ن،اجئ الفرضية الثانية ،قةةد
أكدت اكراسة امليدانية أا ال،عمل املدمج يو ر التصارت وهج عا لوجه ،ا يزيد من ال،فاعل
ةل الطالب واملدرس ،والطالب ةع ةةهم الةةبعض ،والطةةالب واحمل،ةةوط ،حيةةث سةةامه
ال،عمل املدمج يف تمنية العديد من املهارات ابسة ،خدام الوسةةائل واملصةةادر ال،كنولوجيةةة.
كام اإا اس ،خدام الرسوم وا الم والصور خالرت عةةر اكرس واسة ،خدام احلاسةةوب
يف عر ا هداف واك ة عنةةارص النظةةام ال،علميةةي وا نينة ةةد سةةاعد عةةه تشةويق
املادة ،كام ساعدت املدرس يف تنفي عالي،ه ال،علميية ال،علمية بكفاءة عالية.
الاس ،نتاجات:
ةناء عه ن،اجئ البحث احلاو مت ال،وصل اىل الاس ،نتاجات ا تية:
 - ١ا َّإا ال،عمل عن ثريق ال،عمل املدمج يؤكد عه تو ا الكعا من ا مور الةةح مل تكةةن
يف حس باا الطريقة الاع،يادية يف ال،عمل مهنا ما ي،علق ابجلانة الانفعةةاو اكلنفعةةالت
وا حاسةه واملشاعر حيث لها اثر كبا يف زايدة الرغبة وامحلاس يف ال،عمل والح هتمل
غالب عا يف ال،دريه ال،قليدي.
 - ٢أكن ا إل ادة من مةمهات احلاسةةوب وخصةةائص معة ابسة ،خدام وسةةائط متعةةددة
وةأبسط ال،قنيات امل،وا رة يف تنفي الكعا من ا مور من امل مةةعال عةةر ا هةةداف
والرسوم وأ الم الفيديو ونصوص املةةادة اكراسة ية وا سة ئةل ال،قوأ ةي ة ،ةةا يةةو ر منةةاخ
تعلميي غين ابمل،عة واملرح وا يرة والتشويق والح تزيد من رغبة امل،عمل يف ال،عمل.
ال،وصيات:
اعلية ال،عمل املدمج يف ال،علت ،تويص الباحعة تةةا

يف ضوء ن،اجئ البحث والح أثبت
يأيت:
 .١رضورة توظيف ال،علت القا عه ال،عمل املدمج بشلك خاص يف ال،علت.
 .٢تقدمي اك ةةة أشة رت اكو ل،طةوير الربجميةةات ال،علمييةةة القامئةةة عةةه الةة،عمل املةةدمج تةةا
يسامه يف حتقيق أهداف املؤسسات ال،علميية.
 .٣زايدة همارة وكفاية املدرسل والطلبةةة والقةةامئل عةةه العمليةةة ال،علمييةةة يف اسة ،خدام
احلاسةةوب وا نينة مةةن اجةةل زايدة رصةةة الاسة ،خدام وتصةةمت الةربامج والانظمةةة
ال،علميية بشلك حديث وممثر.
املقيحات:
 .١رضورة اإجراء دراسات اثةل عه عينات اات أجحام اكةةرب تتنةةاورت دراسةةة اإم نيةةة
اس ،خدام ال،كنولوجيا يف جمارت ال،علت بشلك أوسع ،ملا لهةةا مةةن أمهيةةة ابلغةةة يف املةةرحةل
الراهنة وتا قق أهداف العملية اليةوية بشلك يوازي اكورت امل،قدمة.
 .٢رضورة الاعياف ةأمهية ودور ال،كنولوجيا يف العملية اليةوية ةد عل من اختاا مو ف
سلو متشكك ورا ض مل،غاات العرص واملس ،جدات ال،كنولوجية احلديثة.
 .٣وجةةوب الاس ة ،فادة مةةن ن،ةةاجئ البحةةوا واكراسةةات العلميةةة وامل ةؤرشرات اكوليةةة
وا إل لميية املب وةل يف جمارت تفعيةةل أثةةر الةة،عمل املةةدمج يف العمليةةة اليةويةةة هبةةدف جتةةاوز
ا آلية ال،قليدية يف ال،علت ومواكبة احلديث واملعارص يف ه ا اجملارت.
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املصادر:

تصمت اخلوارزميات كط ثالبات لكية اليةيةةة ابجلامعةةة ا إلسة المية ةغةةزة ،رسةةاةل
ماجس ،ا غا منشورة ،اجلامعة الإسالمية ،غزة.

اإبراهت ،جمدي عزيز ( ،)٢٠٠١املهنج اليةوي وحتدايت العرص ،ط  ،٢عامل الكت ،
ا ردا.
اإسامعيل ،الغري زاهر ( ،)٢٠٠٩ال،علةةت الإلكةةيوين مةةن ال،طبيةةق اىل الاحةياف
واجلودة ،عامل الكت  ،القاهرة.
البكري ،أمل والكسةواين ،عفةةاف)  ،(٢٠٠١أسةةـالي تعلةةـت العلةةةوم والرايضةةيات
دار الفكر للطباعة والنرش وال،وزيع ،عاما.
حسةةن ،د .ش ة نۆ خليةةل ،ومحمةةد ،د .يوسةةف معةةروف ( ،)٢٠١٨ثبيعةةة ال،علةةت
ابس ،خدام تكنولوجيا ال،علت وتأثا عه املس ،وط ال،علميي ،حبث مقدم اىل املؤرشر
العلمي اخلامه جلامعة سوراا-هةولا ةعنواا (اكريگهرط تةةهكنولۆجيای زان ةي ارط
هلسةةةهر چۆانيةة هتیی پرۆسةةةهط پةةةهرو رد و ێركةةةردا) ٧-٦ ،ئةةةاايرط ،٢٠١٨
سوراا -ههولێر.
اخلطي  ،رداح ،وأخروا ( ،)٢٠٠٠الإدارة وا إلةاف اليةوي -اجتاهةةات حديثةةة،
ط  ،٣دار ا مل ،ا ردا.
اخلطية ة  ،عةةةمل اكيةةةن عبةةةد الةةةر ن ( ،)١٩٩٧أساسة ة يات ثةةةرق ال،ةةةدريه،
ط،٢اجلامعة املفتوحة ،ا ردا.
مخةةةه ،محمةةد عطيةةة ( ،)٢٠٠٣من،وجةةات تكنولوجيةةا ال،علةةت ،مكتبةةة دار احلمكةةة،
القاهرة.
اكيرشوي ،عبةةد املهةةمين ( ،)٢٠١١اعليةةة اسة ،خدام اإسةياتيكية الةة،عمل املةةدمج يف
ال،دريه -دراسة جترياية عةةه ثلبةةة الصةةف العةةاة يف حما ظةةة ريةةف دمشةةق،
أثروحة دك،ورا غا منشورة ،جامعة دمشق ،لكية اليةية.
رايا ،كرط حسن ( ،)١٩٩٩ال،دريه " أهدا ه ،أسسه ،أساليبه ،تقومي ن،ا ةةه،
تطبيقاته " .ط  ،٤عامل الكت  ،القاهرة.
زي،وا ،حسن حسل ( ،)٢٠٠٥رؤية جديدة يف ال،علت "ال،عمل الإلكةةيوين :املفهةةوم
–الق ةةااي-ال،طبيةةق-ال،قيةةت ،دار الص ةول،ية لليةيةةة ،اململكةةة العرةيةةة السةةعودية-
الراي .
سامل ،أ د محمد ( ،)٢٠٠٤وسائل وتكنولوجيا ال،علت ،مكتبة الرشد ،الراي .
سامل ،أ ةةد ورسااي ،عةةادرت ( ،)٢٠٠٣منظومةةة تكنولوجيةةا ال،علةةت ،مكتبةةة الرشةةد،
الراي .
سلت ،تةسا اندراوس ( ،)٢٠١٣اعلية ال،علت املدمج يف أاكدأية البلقاء الإلكيونية
من وهجة نظر أع اء هيئة ال،دريه يف جامعة البلقاء الإلكيونية ،ور ة مقدمةةة
اإىل املؤرشر اكوو الثالث لل،علت الإلكيوين وال،علةةت عةةن ةعةةد ابلةةراي  ،اململكةةة
العرةية السعودية ،املركز الوثين لل،عمل الإلكيوين وال،علت عن ةعد.

عطية ،حامد سوادي ( ،)١٩٨٨العملية الإدارية معةةارف نظريةةة وهمةةارات تطبيقيةةة،
معهد الإدارة العامة ،الراي .
الغامدي ،وزية عبد الر ن ( ،)٢٠١١أثر اس ،خدام ال،علت املدمج ابس ،خدام نظام
اإدارة ابلكبورد عه حتصيل ثالبةةات مقةةرر اإن،ةةاج واسة ،خدام الوسةةائل ال،علمييةةة
امعةةة املةةكل سةةعود ،رسةةاةل ماجس ة ،ا جامعةةة املةةكل سةةعود ،اململكةةة العرةيةةة
السعودية.
الفتالوي ،سهيةل ( ،)٢٠٠٤الكفاايت ال،دريس ية املفهوم – التـدري – ا داء ،دار
الرشوق ،مرص
القحطاين ،اةتسام ( ،)٢٠١٠وا ع اس ،خدام الفصورت الا ياضةةية يف بةةرانمج ال،علةةت
عن ةعد من وهجة نظر أع اء هيئة ال،ةةدريه امعةةة املةةكل عبةةد العزيةةز تدينةةة
جدة ،رساةل ماجس ،ا ،لكية اليةية ،جامعة أم القرط ،اململكة العرةية السعودية.
كواحفة ،تةسا مفلح ( ،)٢٠٠٣القيةةاس وال،قةةومي وأسةةالي القيةةاس والتشةةخيص يف
اليةية اخلاصة ،دار املساة للنرش وال،وزيع والطباعة ،عاما.
امل ةرادين ،محمةةد خم،ةةار ( ،)٢٠١١مس ة ،حديت يف تكنولوجيةةا ال،علةةت ،دار ال،وحيةةد
القاهرة.
مريس ،و اء حسن ( ،)٢٠٠٨ال،عمل املدمج كصيغة تعلميية ل،طةوير ال،علةةت اجلةةامعي
املرصي :لسفته ومتطلبةةات تطبيقةةه يف ضةةوء خةربات ةعةةض اكورت جمةةةل راةطةةة
اليةية احلديثة مرص.
املقرم ،سعد ( ،)٢٠٠١ثرق تدريه العلةةوم –املبةةادئ وا هةةداف ،دار الةةـرشوق
للنرش وال،وزيع ،معـاا.
Cameron، I (2005)، Sustaining Motivation in a Blended
Learning Environment. M.A. dissertation، Royal Road
University، Canada.
Cottrell، S. (1999)، The study skills handbook، Macmillan
press Ltd، London.
Singh، H. (2003)، Building effective blended learning
programs، Educational Technology، Hodder-Arnold،
London.

الشةةمري ،محمةةد خةةزمي ( ،)٢٠٠٧أثةةر اس ة ،خدام الةة،عمل املةةدمج يف تةةدريه مةةادة
اجلغرا يا عه حتصيل ثالب الصف الثالث امل،وسط واجتاهاهتم حنو  ،أثروحةةة
دك،ورا غا منشورة ،عاما ،اجلامعة ا ردنية ،لكية اليةية.
الصباغ ،أجمد ( ،)٢٠١٤أثة ر توظيةةف اسةياتيكية ال،علةةت املةةدمج يف تمنيةةة همةةارات
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امللحقات:
امللحق ()١

صاحلة

أ لت كوردس ،اا العراق
جامعة صالح اكين-أرةيل
لكية اليةية /سم اليةية اخلاصة
حتكت ةطا ة املالحظة
حرضة اكك،ور......................../احمليم .
تقوم الباحعة ابإجراء حبث ةعنواا (أثر ال،عمل املدمج يف تمنية ةعض املهارات ال،قنيةةة كط الطةةالب).
وذلا ترجو من س يادتمك ال،كرم ة،حكت ةطا ة املالحظةةة ملهةةارات اسة ،خدام هجةةاز عةةر الوسةةائط
امل،عددة ) (LCDيف ضوء خربتمك يف ه ا اجملارت من حيث:
 صياغة قرات املهارة. حصة خطوات املهارة. احل ف والإضا ة ،ما ترونه مناس با.علام اإا تقيت ةطا ة املالحظة للمهارة س يكوا و ق البدائل ا تية:
يؤدهيا ةد ة وس يعط (درجتاا) ،يؤدهيا س يعط (درجة واحدة) ،ل يؤدهيا س يعط (صفر)
شاكرا لمك حسن تعاونمك وتف لوا ةقبورت ائق الاحيام وال،قدير
الباحعة ش نۆ خليل حسن
 .١ةطا ة املالحظة ملهارات اس ،خدام هجاز عر الوسائط امل،عددة ()LCD
اجملارت  /حت ا ةة ة مناس بة لس ،خدام اجلهاز
صاحلة غا صاحلة ال،عديالت
املهارات الفرعية
 ١ي ع شاشة العر يف امل ا املناس
لالس ،خدام.
 ٢ي ع اجلهاز عه ارتفاع مناس .
 ٣يؤمن اجلهاز من السقوط.
 ٤يو ر درجة اإع،ام مناس بة للعر .
اجملارت /توصيل هجاز عر الوسائط امل،عددة مع الوسائط ا خرط (حاسوب – اكماا)..
صاحلة غا صاحلة ال،عديالت
املهارات الفرعية
،ار الوصةل املناس بة ل،وصيل هجاز
١
العر مع احلاسوب.
 ٢يوصل هجاز العر مع احلاسوب
ةطريقة حصيحة.
،ار الوصةل املناس بة ل،وصيل هجاز
٣
العر مع احلاسوب.
 ٤يوصل هجاز العر مع الفيديو ةطريقة
حصيحة.
اجملارت /تشغيل هجاز عر الوسائط امل،عددة
صاحلة غا صاحلة ال،عديالت
املهارات الفرعية
 ١يزنع غطاء عدسة هجاز العر بل
تشغي .
 ٢يشغل الوس يط أول مث هجاز عر
الوسائط امل،عددة.
 ٣ي غط زر ) (powerلتشغيل اجلهاز.
 ٤ي بط مساحة البقعة ال وئية عه
شاشة العر .
 ٥يظهر القوا من خالرت ال غط عه
الزر(Menu).
 ٦يتنقل عرب القوا املنسدةل ابس ،خدام
ا سهم )(Enter
اجملارت /اإثفاء هجاز عر الوسائط امل،عددة

املهارات الفرعية
 ١يطفئ الوس يط امل،صل ابجلهاز
(احلاسوب – يديو) أول.
 ٢ي غط زر  powerمرتل لإثفاء
اجلهاز.
 ٣ي،أكد من أا مؤة التشغيل ةلوا
برتقاو.
 ٤يفصل اجلهاز من الكهرابء.
 ٥يعيد غطاء العدسة مل هنا.
 .٢ةطا ة املالحظة اخلاصة ملهارات اس ،خدام برانمج البورةوين ()Power Point
اجملارت  /تشغيل الربانمج وإانشاء عر تقدأي.
صاحلة غا صاحلة ال،عديالت
املهارات الفرعية
 ١يفتح برانمج البورةوين .
 ٢ينشئ عر تقدأي جديد.
فظ العر ال،قدأي.
٣
 ٤يفتح عر تقدأي موجود مس بقا.
 ٥يهنيي العر ال،قدأي.
اجملارت /تصمت ةاا العر ال،قدأي
صاحلة غا صاحلة ال،عديالت
املهارات الفرعية
 ١يدرج ةاا متنوعة للعر ال،قدأي.
ف ة ة من العر ال،قدأي.
٢
 ٣ي يف صورة اإىل العر ال،قدأي.
ف صورة من العر ال،قدأي.
٤
 ٥ي يف مقطع يديو للعر ال،قدأي.
اجملارت /معاجلة نصوص العر ال،قدأي
صاحلة
املهارات الفرعية
 ١ي يف نص للعر ال،قدأي.
 ٢ينسق النص املوجود يف العر
ال،قدأي.
 ٣ينسخ نصا من م ا اإىل أخر يف
العر .
ف نصا من ةاا العر ال،قدأي.
٤
 ٥ي يف حركة خمصصة لنصوص يف
العر .
اجملارت /تنس يق ةاا العر ال،قدأي
صاحلة
املهارات الفرعية
 ١ي ع صورة كخلفية لإحدط ةاا
العر .
 ٢ي يف تأثاات حركية ان،قالية ةاا
العر .
 ٣ي يف حركة خمصصة لعنرص يف
العر .
اجملارت /عر ةاا العر ال،قدأي
صاحلة
املهارات الفرعية
 ١يعر ة ة منفردة عه الشاشة.
٢
٣

غا صاحلة

ال،عديالت

غا صاحلة

ال،عديالت

غا صاحلة

ال،عديالت

غا صاحلة

ال،عديالت

يعر الرشاا لكها عه الشاشة.
جيري العر ال،قدأي
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امللحق ()٢
جدورت ةأسامء احملمكل اذلين اس ،عان هبم الباحعة مرتبة حس اللق العلمي
ت
م ا العمل
ال،خصص
الاس

ثرائق تدريه الكميياء

٣

ا .د ندوط محمد محمد ةيف

لسفة اليةية

جامعة السلامينية -لكية
اليةية ا ساس ية
جامعة السلامينية -لكية
اليةية ا ساس ية
جامعة – گهرمياا

١

٤

أ .م .د حسل اإسامعيل عيل

عمل الاجامتع

جامعة گهرمياا

٥
٦
٧
٨

أ.د جبار ا د عبد الر ن
أ.م .د ئازاد عه اإسامعيل
أ.م .د عبد اجمليد غفور اإبراهت
أ.م .د مااا محمد صا

ثرائق تدريه
عمل النفه
عمل الاجامتع
عمل الاجامتع

جامعة كۆيه
جامعة كۆيه
جامعة صالح اكين
جامعة سؤراا

٢

أ .د جواد نعم حسل
أ .د عه عبد الر ن زەنگهنه

ثرائق تدريه نية

ملحق ()٣
يبل ت معامالت الثبات ةطريقة الاختبار وإاعادة الاختبار
ال،طبيق ا ورت ال،طبيق الثاين

الوسط احلسال

الاحنراف املعياري

الوسط احلسال

همارة اخزتارت البةنات واس ،خدام لوحة املفاتيح

معامل الثبات
الاحنراف املعياري

همارات

٠.٧٢ ٧٥.٠ ٥٥.٦ ٧٨.٠ ٢٥.٦

همارة تشغيل برانمج اكسل
همارة ال،عرف عه واهجة الربانمج املكونة من
ا ةثة واخلالاي

٠.٧٩ ٠٥.١ ٩٥.٤ ٨٣.٠ ٢٠.٥

همارة اإنشاء جدورت ابس ،خدام برانمج اكسل

٠.٧٨ ٨١.١ ٦٥.٦ ٩٥.١ ١٥.٦

تشغيل الربانمج وإانشاء عر تقدأي
همارة تصمت ةاا العر ال،قدأي

٠.٧٦ ٦٨.٠ ٥٠.٥ ٦٩.٠ ٨٠.٥
٠.٧٤ ٩٣.٠ ١٥.٥ ٣٥.١ ٤٠.٥

همارة معاجلة نصوص العر ال،قدأي
همارة تنس يق ةاا العر ال،قدم

٠.٨٤ ١٨.١ ٤٠.٤ ٢٦.١ ٣٠.٤
٠.٨٠ ٦٨.٠ ٠٥.٢ ٤٥.٠ ١٥.٢

عر ةاا العر ال،قدم
ب

٠.٧٩ ٨٢.٠ ٦٠.٣ ٧٥.٠ ٥٥.٣
٠.٨٨ ٦٣.٤ ٨٥.٤٥ ٢٧.٤ ٥٥.٤٥

٠.٧٦ ٧١.١ ٠٠.٧ ٤٨.١ ٧٥.٦
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