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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة تق�صي فاعلية برنامج تعلمي يف تدري�س العلوم قائم على
التعلم املدمج يف التح�صيل وتنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة ,وتكون �إفراد
الدرا�سة من ( )140طالبا وطالبة من طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي من مدر�ستي
ذكور و�إناث الغروب الأ�سا�سيتني التابعتني لوكالة الغوث الدولية يف منطقة اخلليل
التعليمية من العام الدرا�سي  2010/ 2011م ،موزعني على �أربع �شعب� :شعبتني
جتريبيتني� ,شعبتني �ضابطتني.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة؛ اعد الباحثان برناجما تعلميا ً قائما ً على التعلم املدمج,
واختبارا ً قبليا ً للمفاهيم القبلية يتكون من ( )38فقرة؛ للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعات,
واختبارا ً قبليا ً وبعديا ً ملهارات التفكري ما وراء املعرفة يتكون من ( )41فقرة ،واختبارا ً
بعديا ً لقيا�س التح�صيل يتكون من ( )43فقرة ،وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ,مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجموعات الدرا�سة ,وحتليل التباين الثنائي
امل�صاحب ( )ANCOVAللك�شف عن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجموعات
الدرا�سة يف اختباري التفكري ما وراء املعرفة واالختبار التح�صيلي ,و�أظهرت النتائج
الآتية -:
وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αلأثر الربنامج التعليمي القائم
على التعلم املدمج يف التح�صيل وتنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة ,وعدم وجود
فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αلأثر الربنامج يف التح�صيل وتنمية
مهارات التفكري ما وراء املعرفة يعزى للنوع االجتماعي ،وعدم وجود فرق ذي داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αللتفاعل الثنائي بني متغريي الدرا�سة الربنامج
التعليمي والنوع االجتماعي يف التح�صيل وتنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة,
و�أو�صت الدرا�سة بتو�صيات منها� -:رضورة الأخذ بنهج التعلم املدمج من قبل وزارة
الرتبية والتعليم يف تدري�س املواد العلمية.
الكلمات املفتاحية :التعلم املدمج ،التح�صيل ،التفكري ما وراء املعرفة.
* تاريخ ت�سلم البحث2011/9/28 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/5/30 :م
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Abstract
The study aims at developing a program on teaching science based on blended
learning to develop the metacognitive thinking skills and achievement of ninth graders. A 140- male and female 9th graders were chosen as a sample for this study from
two UNRWA basic schools in Hebro in the scholastic year 2010/2011. The four-class
sample was divided into two groups (controlled & experimental).
For achieving the study aims, the researchers designed a program on science teaching based on blended learning for the 9th grade. A38 – item pretest on concepts of
the target unit was prepared to guarantee equality among groups . A 41- item prepost test was also designed on metacognitive skills to assure equality among groups
before implementing the study. Moreover, the researchers constructed a post scale on
metacognitive skills after implementing the study. The researchers also constructed an
achievement post test consisting of (43) items.
To answer the questions of the study , means, SD and ANCOVA were used to
determine the differences in statistical means of the groups of the study . The study
showed the following results.
There is statistically significant difference at (0.05 ≤ α) for the effect of the program on teaching science based on blended learning in developing the metacognitive
thinking skills and achievement in favor of experimental group , and there is no statistically significant difference at (0.05 (α ≤ for the effect of the program on teaching
science based on blended learning to develop the metacognitive thinking skills and
achievement attributed to gender , and there is no statistically significant Difference
at (a=0.5) for the dual interaction between the variables of instructional program and
gender in developing the metacognitive thinking skills, and metacognitive skills. and
achievement.
The study recommended that the Ministry of Education should apply the blended
learning in teaching scientific subjects.
Key words: blended learning, metacognitive thinking, achievement.
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املقدمة

ي�شهد الع�رص احلديث ثورة علمية وتكنولوجيا وانفجارا ً معرفيا ً وتكنولوجياً ,حيث يتواىل

تراكم االكت�شافات والنظريات ,وتطبيقاتها التكنولوجية ب�صورة مل ت�شهدها الب�رشية من

قبل ,ويحمل ع�رص املعلوماتية هذا يف طياته تغريات يف جميع مناحي احلياة؛ لذا كان من
ال�رضوري اال�ستجابة لهذه املتغريات من خالل تطوير م�ؤ�س�سات املجتمع كافة ,ومن خالل

توظيف املعرفة والتكنولوجيا ملواكبة طبيعة الع�رص واال�ستجابة للتحوالت التي ت�شمل
جماالت احلياة املختلفة.

وعلى �ضوء هذا ,ف�إن امل�ؤ�س�سات التعليمية جتد نف�سها �أمام ق�ضية هامة تتمثل يف

كيفية تزويد الن�شء بثقافة علمية متكنهم من مالحقة التزايد امل�ستمر يف املعرفة العلمية،

وتعينهم على فهم عاملهم املعا�رص والتعاي�ش معه ومواجهة م�شكالته ,ولقد ظهرت العديد
من حركات الإ�صالح التي تنادي ب�رضورة تطوير ا�سرتاتيجيات التنوير العلمي والثقافة العلمية,
وتغيري �أ�ساليب تدري�س العلوم وطرق �إعداد معلمي العلوم ,والتحول من التدري�س الذي ينطلق
من فكرة �أن العلم ج�سم معريف �إىل االهتمام بطرق الو�صول �إىل املعرفة العلمية وتوظيفها,

ومن هذه احلركات  -:حركة العلم والتكنولوجيا واملجتمع (Science, Technology,
 ،)Society STSوامل�رشوع الأمريكي  ,)Science for all Americans( 2061وظهور املعايري

الوطنية للرتبية العلمية يف الواليات املتحدة الأمريكية (Education Standard National
( )Scienceزيتون  2004 ,؛ . )AL-sheikh, 2000

ويف فل�سطني �أكدت �أهداف تدري�س العلوم على �رضورة امتالك الطلبة لثقافة علمية

وتقنية مالئمة لفهم الآثار املتبادلة لكل من العلم والتقنية واملجتمع ,و�رضورة تعليم التفكري

واكت�ساب الطلبة مهارات عقلية منا�سبة مرتبطة بالتفكري مثل -:الت�صنيف ,واالت�صال,

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
والقيا�س ,والتجريب ,واال�ستقراء ,واال�ستنتاج ,والتنب�ؤ ,و�صياغة الفر�ضيات ,وعزل املتغريات
من خالل  -:تنمية عادات ومهارات عقلية ,وا�ستخدام عمليات العلم يف املواقف احلياتية

املختلفة ,وتطوير القدرة على التفكري العلمي ,واال�ستق�صاء العلمي ,وحل امل�شكالت ,وتطوير

مهارات التفكري الناقد والتفكري الإبداعي ,وتطوير مهارات التعلم الذاتي ,والتعلم التعاوين,
وتطوير كفايات عالية يف احل�صول على املعلومات ,و�رضورة توظيف احلا�سوب والتقنيات

املت�صلة به يف ممار�سة عمليات العلم ومعاجلة البيانات العلمية (وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية.)1999 ,

ويف هذا ال�صدد ,يجمع الرتبويون على �أن �أهم �أهداف تدري�س العلوم ,هو تعليم الطلبة

كيف يفكرون؟ وكيف ي�سيطرون على تفكريهم؟ وبالتايل كيف يجب �أن يعمل معلمو العلوم
على تهيئة البيئة املنا�سبة للمتعلمني لإك�سابهم مهارات التفكري املعرفية وما وراء املعرفية,

وعن طريق التدريب واملمار�سة (النمروطي)2001 ,؛ ولكي ننمي امل�ستويات العليا من التفكري

لدى املتعلمني ,ينبغي م�ساعدتهم على اكت�ساب مهارات التفكري ما وراء املعريف؛ لذا يعد
امتالك هذه املهارات هدفا ً تعليميا ً و�رضوريا ً ومطلبا ً تربويا ً ي�سعى املربون �إىل تنميته لدى

املتعلمني يف ع�رص االنفجار املعريف والتكنولوجي وخا�صة يف جماالت العلم والتكنولوجيا
واملعلوماتية واالت�صاالت.

ولقد تزايد االهتمام مب�صطلح التفكري ما وراء املعرفة METACOGNITIVE

THINKING

على امل�ستويني النظري والتطبيقي بعد �أن �أثبتت �أهميته يف التعلم

الفعال ,وقد ظهر هذا امل�صطلح يف �سبعينات القرن املا�ضي ,على يد فالفل ()1976 ,Flavell
يف �أبحاثه يف علم النف�س املعريف ,وعرفه ب�أنه معرفة الفرد بعملياته املعرفية ,ونواجتها وما

يت�صل بتلك املعرفة ،يف حني يعرفه عبيد ( )2000ب�أنه التفكري يف التفكري وت�أمالت عن

املعرفة ،ووعي الفرد بالعمليات و�آليات التنظيم امل�ستخدمة حلل امل�شكالت ,ومن التعريفات
الأكرث حداثة تعريف كو�ستا وكاليك ( )Costa & Kallick, 2001ب�أنه التفكري حول التفكري,

وهو ما يحدث يف الق�رشة الدماغية للفرد ,ويعرب عن مقدرتنا على معرفة ما نعرف وما ال
نعرف ،وي�شتمل �أي�ضا مقدرتنا على التخطيط ال�سرتاتيجية من �أجل �إنتاج املعلومات الالزمة

ملواجهة املوقف الذي نحن ب�صدده ,وتعرفه وولفولك ( )2010ب�أنه املعرفة حول املعرفة� ,إذ �أن
املتعلمني لديهم املعرفة والدراية عن �آلية عملهم وتفكريهم.

وقد اختلف الرتبويون وعلماء النف�س يف تق�سيم مكونات التفكري ما وراء املعرفة� ,إال �أن
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�أكرث هذه التق�سيمات �شيوعا ً هو تق�سيم يور ( ,)Yore, 1998والذي ق�سمها �إىل جمالني
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وا�سعني هما -:

�أوال ً  -:التقومي الذاتي للمعرفة (الوعي)  self- Appraisal of Cognitionويت�ضمن ثالثة

�أنواع من املعرفة -:

 -1املعرفة التقريرية :وهي التي تت�صل مب�ضمون التعلم وت�شتمل على -:الوعي باملفاهيم,

وامل�صطلحات ,والرموز ،والقوانني.

 -2املعرفة الإجرائية :وهي تتعلق بالإجراءات املختلفة التي يقوم بها الفرد للو�صول �إىل عمل

ما (كيفية التعلم) ،وت�شتمل على � :إدراك اخلطوات ،والنماذج ،واحللول ،والرتاكيب.

 -3املعرفة ال�رشطية :وهي ت�شري �إىل وعي و�إدراك املتعلم بال�رشوط التي ت�ؤثر يف التعلم.

ثانياً -:الإدارة الذاتية للمعرفة  -:Self – management of cognitionوهي تهدف �إىل

م�ساعدة املتعلم على زيادة وعيه بالتعلم؛ وذلك من خالل عمليات التحكم وال�ضبط الذاتي
ل�سلوكه وت�شتمل على الآتية-:

 -1التخطيط :وهو االختيار املتعمد ال�سرتاتيجيات معينة لتحقيق �أهداف حمددة ,وت�شتمل

على الآتية:

�أ -حتديد ا�سرتاتيجيات وخطوات حمددة ذات قيمة لإدارة املعرفة والتخطيط لها.
ب -و�ضع خطط لتنفيذ مهمة معرفية معينة.
ج -بناء خطوات لإجناز مهمة معينة.

د� -إدراك عالقات وفهم للعالقات القائمة بني اجلوانب املختلفة للموقف املعريف وت�سل�سلها.
هـ -تهيئة الظروف �أو املناخ ال�صفي املالئم لتح�صيل تلك املهمة.

 -2التنظيم :الذي يت�ضمن مراجعة مدى التقدم نحو �إحراز الأهداف الرئي�سية والفرعية

وتعديل ال�سلوك �إذا كان ذلك �رضوريا ,وت�شمل على الآتية-:

�أ� -إعادة املخطط :وي�أتي يف �ضوء الك�شف عن نقاط القوة وال�ضعف� ,إذ ي�ستطيع املتعلم
�إعادة تنظيم املخطط �أو اخلطوات التي ي�ستخدمها يف التعلم �أو التفكري ,بعد �أن يت�أكد من

�أخطاء عدم و�صوله للأهداف املحددة.

ب -تعديل النتاجات :من خالل التغذية الراجعة املتوفرة يف البيئة ال�صفية� ،أو من خالل
تعديل نف�سه.

ج -تو�ضيح املتعلم للأخطاء وكيفية حدوثها (�أين ,ومتى ,وملاذا) ,من �أجل تالفيها والتخل�ص

منها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
د� -إجراء معاجلات فورية خلطوات التعلم �أو لأمناط التفكري امل�ستخدمة يف حل م�شكلة معينة
هـ تنظيم تفكري  :وهذا امل�ستوى يعد �أعلى م�ستويات ما وراء املعرفة ,وهو �أن يقوم املتعلم

بتنظيم تفكريه من حني لأخر ب�صورة �شاملة ,وطبقا ً للظروف والأحول التي مير بها.

 -3التقييم :الذي يت�ضمن تقدير مدى التقدم يف عمليات حمددة ويحدث يف �إثناء مراحل

العملية املختلفة ,وهي نقطة البداية والنهاية يف �أي عمل ,وي�شمل الآتية-:

�أ -تعديل النمط :وهو ما يقوم به املتعلم من تعديل �أو تغري لأ�سلوب تعلمه �أو �أمناط ال�سلوك

التي ي�ستخدمها يف �ضوء مربرات مقنعة.

ب -تبديل �إ�سرتاتيجية  :وهو �أن يلج�أ املتعلم �إىل تبديل �إ�سرتاتيجية ب�أخرى �أكرث فائدة ,و�إذا مل

حتقق الإ�سرتاتيجية الأوىل الهدف �أو �أنها غري مفيدة .

ج -حت�سني �سياق :وهو ي�أتي بعد �أن ي�ستخدم املتعلم �أ�سلوبا ً معينا ً يف طرح �أفكاره ويكت�شف
�أن هذا الأ�سلوب مل يكن مقنعا �أو معربا ً فيلج�أ �إىل �إعادة �صياغة ال�سياق ب�صورة �أف�ضل
لي�صبح مقنعاً.

د -الت�أكد من احلل :وهو �أ�سلوب ي�ستخدمه املتعلم للت�أكد من �صحة مو�ضوع �أو فكرة معينة

�أو فر�ضية خا�صة ,لإعطاء ثقة باخلطوات التي ا�ستخدمها.

يف حني يرى فالفل (� )Flavell, 1976أن مكوين ما وراء املعرفة هما:

 .1معرفة ما وراء املعرفة  -:Metacognitive Knowledgeوالتي تتكون من املعرفة,

واملعتقدات املتعلقة بالعوامل واملتغريات التي تتفاعل معا ً لتنتج �أعماالً� ,أو خمرجات معرفية,
وتت�ضمن العنا�رص الآتية -:

�أ -معرفة ال�شخ�ص  -:Person knowledgeوت�شمل كل ما تفكر فيه حول طبيعتك ,وطبيعة

غريك من النا�س كمعاجلني للمعرفة ,وتق�سم �إىل -:الفروق �ضمن الفردية intraindividual
 differencesمثل تعلمك معظم الأ�شياء عن طريق اال�ستماع بدال ً من القراءة ,والفروق
بني الفردية  interindividual differencesمثل اعتقادك ب�أن �أحد الأفراد ميتلك قدرة �أكرث

من غريه.

ب -معرفة املهمة  -:task knowledgeتهتم باملعلومات املتوفرة للمتعلم خالل العملية

املعرفية.

ج -معرفة الإ�سرتاتيجية  :Strategy knowledgeتتعلق بالكميات الهائلة من املعلومات

التي ميكن اكت�سابها بخ�صو�ص الأماكن التي تكون فيها اال�سرتاتيجيات الفعالة يف حت�سني
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يف �ضوء املتابعة واملراجعة.
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الأهداف الرئي�سية والثانوية.
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 .2خربات ما وراء املعرفة -:حتتاج �إىل تفكري وا ٍع وحذر لأنها ت�ؤثر يف الأهداف واملهمات املعرفة
ومعرفة ما وراء املعرفة واال�سرتاتيجيات املعرفية ,كما ت�ستطيع هذه اخلربات �أن تقود املتعلم

�إىل و�ضع �أهداف جديدة و�أن تراجع وتلغي القدمية ,و�أن ت�ؤثر يف معرفة ما وراء املعرفة عن طريق

الإ�ضافة واحلذف منها و�إليها �أو تعديلها ,كما ميكن لهذه اخلربات �أن تن�شط اال�سرتاتيجيات

التي ت�سعى �إىل حتقيق الأهداف.

ويف جمال ت�صنيف مهارات التفكري ما وراء املعرفة يعترب ت�صنيف �سترينربغ Sternbong

من �أ�شهر الت�صنيفات � ,إذ �صنفها �إىل ما يلي ( -:ابراهيم2009 ،؛ عبدالعزيز)2007 ،
�أوال ً  :التخطيط  :والتي ميكن تطبيقها يف احلاالت الآتية -:

�أ .عند حتديد الهدف (الإح�سا�س بوجود اخلطوات.وحتديد طبيعتها)
ب .عند اختيار �إ�سرتاتيجية التنفيذ ومهاراته.

ج .عند ترتيب ت�سل�سل العمليات �أو اخلطوات.

د .عند حتديد �أ�ساليب مواجهة ال�صعوبات املرغوبة.
هـ .عند حتديد العقبات والأخطاء املحتملة.

ز .عند التنب�ؤ بالنتائج املحتملة �أو املرغوبة.

 .1املراقبة والتحكم -:والتي ميكن تطبيقها باحلاالت الآتية-:

�أ .عند الإبقاء على الهدف يف ب�ؤرة االهتمام.

ب .عند احلفاظ على ت�سل�سل العمليات �أو اخلطوات.

ج .عند القدرة على معرفة متى يتحقق هدف فرعي.

د .عند اختيار العملية املنا�سبة التي تتم�شى مع ال�سياق .
هـ .عند اكت�شاف العقبات والأخطاء.

و .عند معرفة متى يجب االنتقال �إىل العملية الالحقة.
 .2التقييم  -:والتي ميكن تطبيقها يف احلاالت الآتية-:

�أ .عند تقييم مدى حتقق الهدف.

ب .عند احلكم على مدى ودقة و�صحة النتائج ومدى كفاءتها.

ت .عند تقييم مدى فاعلية الأ�ساليب التي ا�ستخدمت.

ث عند تقييم كيفية تناول الأخطاء وال�صعوبات والعقبات.
ج .عند تقييم فاعلية اخلطة وتنفيذها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
هذا ,وتعترب مهارات ما وراء املعرفة من �أهم امل�ستحدثات الرتبوية التي ظهرت على ال�ساحة

تعليم الطلبة كيف يكونون �أكرث وعيا ً بعمليات التعلم ,بالإ�ضافة �إىل كيف ميكن �أن ينظموا
لأحداث تعلم �أف�ضل ,كما تلعب دورا ً هاما ً وح�سا�سا ً يف التعلم الناجح ,لذا كان من املهم
درا�سة كيفية تنمية هذه املهارات لدى املتعلمني لتحديد كيف ميكنهم �أن ي�صلوا �إىل تطبيق
العمليات املعرفية ب�شكل �أف�ضل من خالل ال�سيطرة على ما وراء املعرفة (�أبو ال�سعود,

.)2009

ولتحقيق ذلك ،ال بد من التغيري يف ادوار كل املعلم واملتعلم ,بحيث ي�صبح املتعلم �أكرث

ن�شاطا ً وحتمال ً مل�س�ؤولية تعلمه من خالل انخراطه بعقله وج�سده يف الأن�شطة ال�صفية
وغري ال�صفية التي ت�أخذ طابعا ً جتديديا ً متعدد امل�صادر� ,إذ مل يعد الكتاب املدر�سي هو امل�صدر

الوحيد لهذه الأن�شطة ,بالإ�ضافة �إىل �رضورة ت�صميم هذه الأن�شطة ب�شكل يتنا�سب مع

احتياجات املتعلمني وقدراتهم؛ لتجعلهم منتجني للمعرفة ولي�س متلقني ,على �أن تنفذ هذه

الأن�شطة �ضمن بيئة تعليمية متنا�سبة مع التقدم العلمي والتكنولوجي؛ لت�صبح جزءا ً

من املوقف التعليمي ولي�ست جمرد ر�سائل معينة لتدري�س العلوم (الكنعان ،)2010 ،كما �أن
طرق التعليم التقليدية مل تعد قادرة على نقل �أفكار الع�رص وتقنياته �إىل �أذهان املتعلمني؛

مما ي�ستدعي �إبداع طرق و�أ�ساليب �أكرث تقنية تقوم على الإثارة بحيث تكون منطلقة من
احتياجات املتعلمني ,ومتم�شية مع ا�ستعداداتهم وقدراتهم ,وم�صممة بطريقة تقلل امللل

والقلق والإحباط ,وت�ساعد املتعلمني على االحتفاظ مبا لديهم من طاقات (القرارعة.)2003 ،

ومهما كانت طريقة التدري�س التي يتبعها معلم العلوم ,ف�إن �أ�ساليب التدري�س احلديثة

ينبغي �أن حتقق مطالب الرتبية احلديثة ،واملتمثلة ب�إثارة تفكري املتعلم وتنمية ميوله وقدراته

بحيث يتعلم كيف يفكر ,وكيف ي�ستفيد من طريقة تفكريه يف احلياة (�سالمة.)2002 ،

ولقد ظهرت الكثري من امل�ستحدثات التكنولوجية يف الفرتة الأخرية الهدف منها هو جعل

املتعلم حمور العملية التعليمية بدال ً من املعلم ,والرتكيز على ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط,

ومن هذه امل�ستحدثات التعلم االلكرتوين ،ويق�صد به ب�صفة عامة ا�ستخدام احلا�سوب
بو�سائطه املتعددة يف �إي�صال املعلومة للمتعلم ب�أقل وقت وجهد ،وهذا ما �أطلق عليه التعلم
االلكرتوين ,والذي يعرفه زيتون ( )2004انه تقدمي حمتوى تعليمي (الكرتوين) عرب الو�سائط

املعتمدة على الكمبيوتر و�شبكاته �إىل املتعلم ,ب�شكل يتيح له �إمكانية التفاعل الن�شط مع

هذا املحتوى ومع املعلم ومع �أقرانه� ,سواء �أكان ذلك ب�صورة متزامنة �أم غري متزامنة ,وكذلك
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�إمكانية �إمتام هذا التعلم يف الوقت واملكان وبال�رسعة التي تنا�سب ظروفه وقدراته ,ف�ضال ً عن
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�إمكانية �إدارة هذا التعلم �أي�ضا ً من خالل تلك الو�سائط املتعددة .

�إن ا�ستثمار خ�صائ�ص احلا�سوب قد جعل من املمكن احلديث عن قدرته يف حتقيق �أهداف

عمليات التفكري العليا (التحليل والرتكيب والتقومي) عالوة على حتقيقه للأهداف الأخرى

(التذكر والفهم التطبيق) بكفاءة �أعلى ,فمن املعلوم �إن خماطبة �أكرث من حا�سة يف وقت
واحد لتحقيق هدف تعليمي ما هو �أكرث �ضمانا ً لتحقيق الهدف املق�صود مبخاطبة حا�سة
واحدة ,عالوة على �أن الدرا�سات ت�شري �إىل �أن خماطبة �أكرث من حا�سة ي�ساعد على ا�ستبقاء
اخلربات التعليمية يف الذاكرة طويلة الأمد ,وهو ما �أكددته الدرا�سات التجريبية يف هذا املجال,

كما �أن خماطبة �أكرث من حا�سة ي�ضمن ح�صول التعلم لدى �رشيحة �أو�سع من الطلبة

مبنا�سبة ذلك للفروق الفردية (عبود.)2007 ،

�إال �أن ال�ستخدام احلا�سوب (من خالل التعلم االلكرتوين) عيوبا ً ومعيقات منها  -:غياب

االت�صال االجتماعي املبا�رش بني عنا�رص العملية التعليمية ,والتكلفة العالية للأجهزة
واملعدات ,ومدى متكن املعلمني والطلبة من مهارات ا�ستخدام احلا�سوب ونظم التعلم

االلكرتوين ,و�صعوبة �إجراء عمليات التقومي التكويني والنهائي ,وعدم منا�سبة نظم التعلم

االلكرتوين لطلبة املرحلة االبتدائية؛ ونتيجة لهذه امل�شكالت ظهرت احلاجة لنظام تعلم

جديد فعال يتجاوز عيوب ومعيقات التعلم للتعلم االلكرتوين وا�ستخدام التقنية املتجددة يف
العملية النعلبمية التعلمية يف ظل النظام الرتبوي ال�سائد يف مدار�سنا ,ولديه القدرة على
تنمية مهارات التفكري ي�شكل عام وحت�سني التح�صيل وحتقيق كافة الأهداف الرتبوية ،ويجمع

بني مزايا التعليم التقليدي والتعلم االلكرتوين ويتجاوز العيوب واملعيقات لكل منهما ،وهو

التعلم املدمج والذي ي�شار �إليه على انه تعلم ميزج بني خ�صائ�ص كل من التعلم ال�صفي

التقليدي والتعلم عرب االنرتنت يف منوذج متكامل ,ي�ستفيد من �أق�صى التقنيات املتاحة لكل
منهما ( ،)Miheim, 2006ويعرفه ال�شوملي ( )2007ب�أنه ا�ستخدام التقنية احلديثة يف
التدري�س دون التخلي عن الواقع التعليمي املعتاد واحل�ضور يف غرفة ال�صف ،ويتم الرتكيز على

التفاعل املبا�رش داخل غرفة ال�صف عن طريق ا�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة كاحلا�سوب
واالنرتنت ,ومن ثم ميكن و�صف هذا التعلم ب�أنه الكيفية التي تنظم بها املعلومات واملواقف
واخلربات الرتبوية التي تقدم للمتعلم عن طريق الو�سائط املتعددة التي توفرها التقنية احلديثة

�أو تكنولوجيا املعلومات.

وي�ستند التعلم املدمج على عدد من نظريات التعلم والتعليم ومنها :النظرية ال�سلوكية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التي ت�ؤكد على دور املثري يف �إحداث اال�ستجابة ,وتقدمي التعزيز املنا�سب والتغذية الراجعة,
للمتعلم (وبخا�صة عند تعلم املهارات) كحافز ملوا�صلة التعلم وت�صحيح م�ساره �سواء من

خالل �إ�شعار املتعلم بذلك من قبل املعلم �أثناء االت�صال وجها لوجه �أو �شعوره الداخلي بنجاح
ما قام به نتيجة تفاعله مع مواقع االنرتنت� ,أو �أثناء العمل منف�صال ً حيث يكون هو �صاحب

الدور االيجابي ،كما ي�ستفاد من ما يقدمه جهاز احلا�سوب من خ�صائ�ص م�شوقة ومثرية
لالنتباه لإدامة التوا�صل املتعلم وزيادة دافعيته نحو التعلم با�ستمرار ,كما ي�ستند التعلم
املدمج على النظرية البنائية من خالل النظر �إىل عملية التعلم على �أنها عملية مرتابطة
ومتفاعلة بجميع عنا�رصها ,وان املتعلم يكون متفاعال ً مع املعلم وزمالئه �سواء عن طريق

التفاعل ال�صفي وجها لوجه �أو على احلوارات التفاعلية عرب املواقع التفاعلية االجتماعية،

وهنا يكو ن املتعلم متحمال ً مل�س�ؤولية تعلمه مع معلمه ومع زمالئه ومع عنا�رص البيئة
التعليمية الأخرى (�سواء املت�صلة وجها لوجه �أو عرب االنرتنت �أو املنف�صلة) باجتاه بناء احل�صيلة
املعرفية ,وكلما تعددت الطرق و�أدوات االت�صال امل�ستخدمة يف املوقف التعليمي التعلمي

وتفاعل ت�أثرياتها �شكال ً وم�ضمونا ً ب�شكل دعامة �أ�سا�سية يف نظر �أ�صحاب النظرية البنائية
لتحقيق تعلم فعال(�إ�سماعيل 2009،؛ عبود2007 ،؛ خان.)2005 ،

ومن هنا ,ف�إن ت�صميم املواقف التعليمية التعلمية اعتمادا ً على مناذج التعلم املدمج

والتي تعتمد على نظريات التعلم والتعليم ميكن �أن يحقق الن�شاطات التعليمية املرغوبة

التي حتقق التعلم الفعال.

مزايا التعلم املدمج

يرى الكثري من الرتبويني �أن التعلم املدمج من �أهم �أ�ساليب التعلم احلديثة التي تتميز بعدة

مزايا تتمثل يف الآتية-:

 .1الفعالية يف حتقيق الأهداف وتعزيز امل�شاركة االيجابية.

 .2يخف�ض نفقات التعلم ب�شكل كبري مقارنة ب�أمناط التعلم االلكرتوين الأخرى ,ويتيح فر�صة
لالت�صال وجها ً لوجه؛ مما يزيد التفاعل بني املتعلم واملعلم ،واملتعلمني مع بع�ضهم ،واملتعلمني

واملحتوى ،كما ميكن �أن يرثي املعرفة الإن�سانية ويرفع جودة العملية التعليمية.

 .3التعلم املدمج ي�ساعد يف توفري املرونة للمتعلمني ,وذلك من خالل تقدمي العديد من الفر�ص

للتعلم بطرق خمتلفة ,كما يركز على �أن يكون التعلم بطريقة تفاعلية ولي�س بالتلقني.
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والرتكيز على الأن�شطة تنفذ بطريقة فردية مت�صلة باحلا�سوب ,والتي توفر فر�ص التكرار
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 .4ي�ساعد التعلم املدمج على الدرا�سة الذاتية للوحدات الدرا�سية ،كما ي�سمح للمتعلمني
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ا�ستعرا�ض حمتوى معني يف �أي وقت والتعلم بال�رسعة التي تنا�سب قدراتهم ،وهذا ي�ساهم

يف ارتفاع معدل االجناز املتعلمني يف ال�صفوف املدجمة �أكرث من املتعلمني الذين ي�ستخدمون
التعليم االلكرتوين ,كما ي�سمح ذلك للطلبة االنخراط يف ال�صفوف الدرا�سية يف �أي وقت

معني ،كما ي�شجع ذلك على االنخراط يف التعلم التعاوين حيث يرون �أن م�شاركتهم ت�صبح
�أكرث عملية.

 .5يح�سن من فعالية التعليم وذلك من خالل توفري تناغم وان�سجام �أكرث بني متطلبات

املتعلم والربنامج التعليمي املقدم (خان;)Alvarez, 2005; Gray, 2006. 2005 ،
وي�شري عما�شه (� )2009إىل �أن متطلبات التعليم املدمج هي:

� .1أن يكون التعلم املدمج متكامال ً مع �أ�ساليب التعليم التقليدية القائمة.

 .2ت�شجيع املعلمني ا�ستعمال طرق و�أ�ساليب غري تقليدية يف التعليم وت�ساعد يف تفعيل

احل�صة ال�صفية.

� .3أن يكون املعلم قادرا على ا�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة وا�ستخدام الو�سائل املختلفة

لالت�صال.

� .4أن تتوافر لدى املتعلم املهارات اخلا�صة با�ستخدام احلا�سوب واالنرتنت والربيد االلكرتوين.
 .5توفري الربجميات والأجهزة لهذا النوع من التعلم.

 .6توفري البنية التحتية التي تتمثل يف �إعداد الكوادر الب�رشية املدربة ،وتوفري خطوط االت�صاالت

املطلوبة التي ت�ساعد على نقل هذا التعلم �إىل غرف ال�صف.

ويف ظل الإ�صالح والتطوير يف عملية التعلم ,فان العلوم الطبيعية هي من �أهم العلوم

التي ميكن لها اال�ستفادة من احلا�سوب وتقنياته يف تدري�سها ,كون العلوم الطبيعية حتمل

جوانب ميكن للحا�سوب �أن ي�سهم يف �إي�صالها للمتعلم ب�صورة �أف�ضل مثل القيام بتطبيق

التجارب العلمية اخلطرة من خالل املعامل االفرتا�ضية ،وكذلك تخيل الو�صول �إىل �أماكن ال
ميكن للطالب الو�صول �إليها مثل الفلك �أو اخللية؛ وذلك من خالل الر�سوم الكمبيوترية التي

حتاكي الواقع ,كما �أن العلوم الطبيعية هي �أ�صل التقدم التقني ,فهي �أحق بتوظيفه يف
خدمتها ,والأخذ به يف جمال تدري�س العلوم (ال�شهراين 1430 ،ه).

وعند مراجعة الدرا�سات التي �أجريت حول �أثر التعلم يف املتغريات لوحظ �إجراء العديد

من الدرا�سات منها -:درا�سة العو�ض ( )2005التي تهدف �إىل ا�ستق�صاء اثر ا�ستخدام

طريقة التعلم املتمازج يف حت�صيل طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف وحدتي االقرتانات وحل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعادالت ويف اجتاهاتهم نحو الريا�ضيات ,وتكونت عينة الدرا�سة من ( )148طالبا ً موزعني على
التي �شملت اختبارا ً يف املتطلبات ال�سابقة لدرا�سة الوحدتني الدرا�سيتني  -:االقرتانات ،وحل

املعادالت ،واختبارا ً حت�صيليا ً يف الوحدتني املذكورتني ،ومقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات ،وقد

در�ست املجموعة التجريبية الوحدتني الدرا�سيتني با�ستخدام التعلم االلكرتوين املتمازج مع
التقليدي ملنهاج الريا�ضيات املحو�سب الذي تتبناه وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع معهد

�سي�سكو التعليمي الذي بد�أ تطبيقه فعليا ً يف بداية الف�صل الدرا�سي الأول من العام
الدرا�سي  , 2004/2003ويف الوقت نف�سه در�ست املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية,
ثم طبقت �أدوات الدرا�سة بعديا ً على طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ,و�أظهرت

نتائج الدرا�سة وجود اثر ذا داللة �إح�صائية لطريقة التعلم املتمازج يف حت�صيل الطلبة يف
الريا�ضيات ,ويف اجتاهاتهم نحوها.

ويف درا�سة ال�شمري ( )2007التي هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج

يف تدري�س مادة اجلغرافيا على حت�صيل طالب ال�صف الثالث املتو�سط يف حمافظة حفر

الباطن واجتاهاتهم نحوه ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )64طالباً ,موزعني على جمموعتني
متكافئتني �إحداهما جتريبية در�ست مو�ضوعات جغرافية با�ستخدام �أ�سلوب التعلم املدمج،
والأخرى �ضابطة در�ست من خالل �أ�سلوب التعلم االعتيادي ,وا�ستخدم الباحث �أداتني جلمع
بيانات الدرا�سة هما -:اختبار حت�صيلي �صمم خ�صي�صا لأغرا�ض الدرا�سة ,وا�ستبانة قيا�س
اجتاهات الطلبة نحو التعلم املدمج ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية

يف حت�صيل الطلبة يف اجلغرافيا ،ويف اجتاهاتهم نحوها تعزى ال�ستخدام التعلم املدمج يف

تدري�س اجلغرافيا ل�صالح املجموعة التجريبية.

ويف درا�سة الدغيدي ونبوي ( )EL-deghaidy & Nouby , 2007التي هدفت �إىل و�صف

فاعلية النهج التعاوين للتعلم االلكرتوين واملدمج (Blended E-learning Cooperative

 Approach (BELCAيف حت�صيل واجتاهات املعلمني قبل اخلدمة نحو التعلم االلكرتوين
التعاوين ,وا�ستخدم الباحثان املنهجني الكمي والنوعي مع جمموعتي الدرا�سة التجريبية

وال�ضابطة ,حيث ا�ستخدم الباحث نهج ( )BELCAمع املجموعة التجريبية ,والطريقة

االعتيادية مع املجموعة ال�ضابطة ,كما طبقا الت�صميم القبلية والبعدية على جمموعتي
الدرا�سة ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف الأداء ل�صالح املجموعة التجريبية.

ويف درا�سة عواد و�صاحلة ( )2008التي هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية التعلم املدمج

املجلد  14العدد  2يونيو 2013
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والدافعية نحو املعرفة يف تنمية مهارات ا�ستخدام برامج الو�سائط الفائقة و�إنتاجها لدى
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طلبة تخ�ص�ص التكنولوجيا يف جامعة الأق�صى ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف -:بطاقة مالحظة

مهارات ا�ستخدام الو�سائط الفائقة ،وبطاقة تقييم مهارات �إنتاج الو�سائط الفائقة ،ومقيا�س
الدافعية نحو املعرفة ،وتكونت عينة الدرا�سة من جميع طلبة تخ�ص�ص التكنولوجيا امل�سجلني
مل�ساق الو�سائط املتعددة يف الف�صل الأول من العام اجلامعي 2008-2007م ،والبالغ عددهم

( )64طالبا وطالبة.

و�أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية التعلم املدمج يف تنمية مهارات ا�ستخدام برامج الو�سائط

الفائقة و�إنتاجها لدى طلبة املجموعة التجريبية ،وفروقا ذات داللة �إح�صائية يف درجتي

تنمية مهارات ا�ستخدام برامج الو�سائط الفائقة و�إنتاجها بني طلبة املجموعة التجريبية

من ذوي الدافعية املعرفية املرتفعة وطلبة املجموعة نف�سها من ذوي الدافعية املعرفية
املنخف�ضة ل�صالح طلبة الدافعية املعرفية املرتفعة ،وكذلك فروق ذات داللة �إح�صائية يف
درجتي تنمية مهارات ا�ستخدام برامج الو�سائط الفائقة و�إنتاجها بني طلبة املجموعتني

التجريبية وال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية.

ويف درا�سة العنزي ( )2009التي هدفت �إىل قيا�س اثر التعلم املتمازج يف حت�صيل وفهم

اخلرائط التو�ضيحية لطلبة ال�صف الأول املتو�سط يف مادة اجلغرافيا يف مدينة عرعر يف
اململكة العربية ال�سعودية ,وتكون �أفراد الدرا�سة من ( )98طالبا ً وطالبة ,و�أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التح�صيل بني جمموعتي الدرا�سة

ل�صالح املجموعة التجريبية يعزى ال�ستخدام التعلم املتمازج يف تدري�س اجلغرافيا.

ويف درا�سة بيلينق�سلي و�سيكورمان وويرب (Billingsley , scheuermann & webber ,

 )2009التي هدفت حتديد �أكرث الطرق فعالية من بني ثالث طرق تعليمية لتدري�س الريا�ضيات
لطالب املدار�س الثانوية الذين يعانون من ا�ضطرابات عاطفية و�سلوكية ،وا�ستخدم الباحث

ت�صميم املعاجلات الأحادية املتتابعة للمقارنة بني الطرق الثالث - :التعليم املبا�رش ،والتعليم
مب�ساعدة احلا�سوب ,واجلمع بني الطريقتني (التعلم والدمج) ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن

طريقة التعلم املدمج كانت �أكرث فاعلية من الطرق الأخرى فيما يتعلق بالتح�صيل املعريف
للطلبة.

�أما درا�سة الر�سون و�سونق ( )Larson & sung ,2009فقد هدفت �إجراء مقارنة بني

التعلم با�ستخدام التعلم املدمج والتعلم با�ستخدام االنرتنت مقارنة بالطريقة االعتيادية,
وذلك من خالل تدري�س م�ساق مدخل �إىل نظم املعلومات الإدارية لثالث �شعب يف جامعة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الينوي يف الواليات املتحدة الأمريكية ,وقد �أظهرت النتائج �أن طلبة املجموعتني  -:التعلم
ويف درا�سة املحمدي وحممد ( )2010والتي هدفت فاعلية التعليم االلكرتوين املدمج يف

تدري�س العلوم يف ا�ستيعاب املفاهيم العلمية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدينة املنورة،
�إذ تكونت عينة الدرا�سة ( )60طالبا ،وزعوا على جمموعتني ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق دالة �إح�صائيا ً ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام التعلم املدمج ،و�أن

حجم الأثر كان كبريا؛ مما ي�ؤكد فاعلية ا�ستخدام التعلم املدمج يف تعليم العلوم.

يت�ضح مما �سبق �أهمية ا�ستخدام التعلم املدمج يف التدري�س ،وتفوق الطلبة الذين در�سوا

بهذه الطريقة يف خمتلف النتاجات التعليمية كالتح�صيل والتفكري واالجتاهات ،ودور التعلم
االلكرتوين والتعلم التقليدي والدمج بينهما يف حت�سني برامج �إعداد املعلمني ،وما ينعك�س

ذلك على �أداء الطلبة وحت�صيلهم املعريف وتنمية مهارات التفكري لديهم ،وقد ا�ستفادت
الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء الربنامج التدريبي الذي �سيطور مهارات
التفكري ما وراء املعريف للطلبة ،ويعمل على زيادة التح�صيل ،كما ا�ستفادت من الدرا�سات

ال�سابقة يف �إعداد مقيا�س مهارات التفكري ما وراء املعريف منا�سب للبيئة الفل�سطينية،

ومتتاز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها جتمع بني التح�صيل ومهارات التفكري
ما وراء املعريف كمتغريين تابعني ،والتي قد تكون الأوىل -ح�سب علم الباحثني -يف املجتمع

الفل�سطيني على م�ستوى املرحلة الأ�سا�سية العليا ،و�ستقدم دليال تعليميا للتدريب على

مهارات التفكري ما وراء املعريف عن طريق دجمها باملحتوى الدرا�سي والتقنيات امل�ستخدمة
يف التدري�س ،وقد جاءت هذه الدرا�سة لتكمل جوانب مل تتناولها الدرا�سات ال�سابقة ،وبهذا

تكون قد ا�ستفادت مما �سبق و�سوف ت�ضيف �إليه �أفكارا جديدة يف جمال ا�ستخدام التعلم
املدمج يف التدري�س يف املرحلة الأ�سا�سية العليا لزيادة التح�صيل يف العلوم وتنمية مهارات

التفكري ما وراء املعريف.

م�شكلة الدرا�سة

لقد �أ�شارت العديد من نتائج الدرا�سات �إىل تدين حت�صيل طلبة فل�سطني يف العلوم ،ومن

هذه الدرا�سات ،الدرا�سة الدولية يف العلوم والريا�ضيات “ ”TIMSSالتي �أ�شارت �إىل تدين

نتائج حت�صيل طلبة فل�سطني �إىل �أدنى �سلم نتائج الدول امل�شاركة يف الدرا�سة يف الدرا�سة
يف مهارات الت�صنيف ،واالت�صال ،والقيا�س ،والتجريب ،واال�ستقراء ،واال�ستنتاج ،والتنب�ؤ،
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املدمج ،والتعلم من خالل االنرتنت كانت لديهم فاعلية �أكرب.
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و�صياغة الفر�ضيات ،وعزل املتغريات و�ضبطها ،والتخطيط ،واملتابعة والتقومي (Ministry of
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 ،) Education & Higher Education ,2009كما �أ�شارت نتائج االختبارات الوطنية التي

جتريها وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية �سنويا �إىل تدين التح�صيل يف العلوم ،وان

ن�سبة عالية من الطلبة يعانون من م�شكالت حقيقية ذات عالقة ب�إتقان املهارات العلمية
واملفاهيم الأ�سا�سية يف العلوم (وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،)2005 ،وقد يعزى
ذلك �إىل طرائق التدري�س القائمة.

و�إزاء ذلك ،فانه ال بد من البحث عن طرائق تدري�س ت�ساعد املتعلمني يف التغلب على

معوقات تعلم مهارات التفكري مب�ستوياته املختلفة ،من خالل العمل على رفع م�ستوى القدرات
العقلية لدى املتعلمني وجعلهم �أكرث قدرة على ربط املعرفة اجلديدة باملعرفة القبلية ،وان

يبادر املتعلمون �إىل تعلم كيف يتعلمون من خالل البحث يف م�صادر املعرفة املتنوعة يف ظل
توفر و�سائل االت�صال احلديثة واالنرتنت وبرجميات احلا�سوب وتقنيات معاجلة املعلومات ،ومن

هنا جاءت هذه الدرا�سة لدرا�سة اثر التعليم املدمج يف التح�صيل ومهارات التفكري ما وراء
املعرفة.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل حتديد فاعلية برنامج قائم على التعلم املدمج يف تدري�س العلوم

يف حت�صيل طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي وتنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة ،وبناء

الربنامج التعليمي.

�أ�سئلة الدرا�سة

حتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية :

 .1ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم على التعلم املدمج يف تنمية مهارات التفكري ما وراء

املعريف لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ؟

 .2هل تختلف فاعلية الربنامج التدريبي القائم على التعلم املدمج يف تنمية مهارات التفكري

ما وراء املعرفة لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي باختالف النوع االجتماعي ؟

 .3هل هنالك اختالف يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف لدى طلبة ال�صف التا�سع

الأ�سا�سي ،يعزى للتفاعل بني النوع االجتماعي والربنامج التدريبي؟

 .4ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم على التعلم املدمج يف التح�صيل يف العلوم لدى

طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .5هل تختلف فاعلية الربنامج التدريبي القائم على التعلم املدمج يف التح�صيل يف العلوم
 .6هل هناك اختالف يف التح�صيل يف العلوم لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،يعزى

للتفاعل بني النوع االجتماعي والربنامج التدريبي ؟

فر�ضيات الدرا�سة

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل اختبار الفر�ضيات الآتية :

 .1ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات عالمات طلبة ال�صف

التا�سع الأ�سا�سي على اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف تعزى للربنامج التدريبي (القائم
على التعلم املدمج ،والربنامج االعتيادي).

 .2ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات عالمات طلبة ال�صف

التا�سع الأ�سا�سي على اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف للنوع االجتماعي.

 .3ال يوجد اثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αللتفاعل بني الربنامج التدريبي

والنوع االجتماعي ،يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف .

 .4ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( ) 0.05 ≤ αبني متو�سطات عالمات طلبة
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي على اختبار التح�صيل يف العلوم ،تعزى للربنامج التدريبي (القائم

على التعلم املدمج ،والربنامج االعتيادي).

 .5ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات عالمات طلبة ال�صف

التا�سع الأ�سا�سي على اختبار التح�صيل يف العلوم ،تعزى للنوع االجتماعي.

 .6ال يوجد اثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αللتفاعل بني الربنامج التدريبي

والنوع االجتماعي ،يف حت�سني التح�صيل يف العلوم.

�أهمية الدرا�سة

تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من التوجهات العاملية نحو التعلم املدمج ،الذي ميزج بني

التعلم االلكرتوين والتعلم التقليدي ،بهدف اجلمع بني نقاط القوة يف التوجهني واحلد من

نقاط ال�ضعف يف العملية التعليمية ،يف ظل الطلب املتزايد على التعلم االلكرتوين وعدم
اال�ستغناء عن الأمناط التقليدية والتفاعل وجها لوجه �ضمن التعلم ال�صفي.

كما تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من الدمج الذي توفره بني حمتويات العلوم وا�ستخدام
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لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي باختالف النوع االجتماعي؟
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التقنيات يف تدري�سها وخا�صة االت�صال واالنرتنت يف البيئة الفل�سطينية ،التي يعترب الدمج
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فيها من التوجهات اجلديدة الرامية �إىل تعزيز مبادرة التعلم االلكرتوين يف فل�سطني ،كما توفر
فر�صة للم�رشفني الرتبويني واملعلمني لالطالع على برامج تدريبية قائمة على التعلم املدمج

ميكن تطبيقها وا�ستخدامها على م�ستوى املدر�سة الفل�سطينية.

كما ميكن �أن نعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات الأوىل التي ت�ستق�صي اثر التعلم املدمج

يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف ،الذي ين�سجم مع متطلبات التطوير الرتبوي العاملي
وحركات الإ�صالح يف الرتبية العلمية ،بهدف تطوير القدرات العقلية العليا لدى املتعلمني

ليتمكنوا من مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ويحققوا متطلبات التنور العلمي.

كما تكمن �أهمية الدرا�سة ب�أنها ت�سلط ال�ضوء على طريقة تدري�س يف العلوم تعطي

املتعلم الفر�صة يف البحث عن املعرفة من م�صادرها الأ�صلية ،بجهده الذاتي يف الزمان

واملكان الذي يختار ،وهذا يغري النظر بان املعلم والكتاب املدر�سي هما امل�صدران الوحيدان
للمعرفة ،و�إمنا هنالك م�صادر �أخرى ،وهذا يعزز ثقة املتعلم وويل الأمر بالتقنيات و�أهمية
ا�ستخدامها يف عملية التعلم ،وخا�صة �أن هذا النمط ال يلغي االجتاه التقليدي يف التعليم

الذي اعتاد عليه النا�س ،و�إمنا يقوم بتعزيزه عن طريق دمج التكنولوجيا كجزء من عملية
التدري�س .

و�أخريا تكمن �أهمية الدرا�سة فيما �ستتو�صل له من بناء الربنامج التدريبي القابل للتطبيق،

وجتريبه يف البيئة الفل�سطينية ،والت�أكد من فاعليته بالإ�ضافة لبناء �أدوات تتمتع بال�صدق

والثبات قادرة على قيا�س فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف
وحت�سني التح�صيل يف العلوم.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف مدر�ستي ذكور العروب

الأ�سا�سية ومدر�سة بنات العروب الأ�سا�سية التابعتني ملديرية الرتبية والتعليم يف وكالة الغوث
الدولية يف حمافظة اخلليل يف فل�سطني كما اقت�رصت الدرا�سة على ا�ستخدام الربنامج

التدريبي القائم على التعلم املدمج يف تدري�س وحدة “ الكهرباء املتحركة “ من كتاب العلوم
لل�صف التا�سع الأ�سا�سي اجلزء الثاين والذي يدر�س يف مدار�س فل�سطني.

م�صطلحات الدرا�سة

التعلم املدمج :هو مزيج من التعليم االعتيادي (القائم على غرفة ال�صف والتفاعل املبا�رش

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وجها لوجه بني املعلم والطلبة وبني الطلبة �أنف�سهم ،با�ستخدام ا�سرتاتيجيات وطرق تدري�س
بحيث ت�ستخدم التكنولوجيا ك�أ�سلوب داعم للتدري�س االعتيادي.

التح�صيل الدرا�سي يف مبحث العلوم :الناجت التعليمي الذي يحتفظ به الطلبة بعد تعلم

مو�ضوع ما ،ويتم قيا�سه �إجرائيا بالدرجة التي يح�صل عليها طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
يف اختيار التح�صيل الذي �أعده الباحثان ،لقيا�س حت�صيل الطلبة للجوانب املعرفية يف وحدة
الكهرباء ،ووفقا لت�صنيف م�ستويات بلوم يف املجال املعريف.

مهارات التفكري ما وراء املعرفة :هي مهارة الفرد يف ال�سيطرة على العمليات املعرفية التي

ي�ستخدمها يف مواجهة امل�شكلة ،وامتالك املعرفة لل�سيطرة عليها ،واال�ستخدام املالئم لها،
ووعي الفرد الذاتي لعملياته املعرفية التي هو م�صدر حلها ،و�سيتم قيا�سها �إجرائيا من خالل
الدرجة الكلية التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س املهارات فوق املعرفية الذي �أعده
الباحثان.

التعليم االعتيادي :طريقة التدري�س التي يقوم بها املعلم با�ستخدام ا�سرتاتيجيات وطرائق

تدري�س متنوعة ،ولكن دون ا�ستخدام التكنولوجيا (االنرتنت وو�سائل االت�صال وبرجميات
حا�سوبية).

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

يت�ضمن هذا اجلزء و�صفا مف�صال لأفراد الدرا�سة والأدوات امل�ستخدمة وطرق �إعدادها،

وكيفية الت�أكد من �صدقها وثباتها ،كما يو�ضح متغريات الدرا�سة ،واملعاجلات الإح�صائية

التي �سوف ت�ستخدم.

�أفراد الدرا�سة

لقد اختار الباحثان لهذه الدرا�سة ( )140طالبا ً وطالبة من طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي

يف املدار�س التابعة لوكالة الغوث الدولية يف حمافظة اخلليل يف فل�سطني ،موزعني بالت�ساوي
على �أربع �شعب درا�سية يف مدر�ستي بنات العروب ،وذكور العروب الأ�سا�سيتني ،يف الف�صل

الثاين من العام الدرا�سي 2012 / 2011م ،ومت اختيار املدر�ستني بطريقة ق�صدية ،وذلك لتوفر

البنية التحتية املنا�سبة لتطبيق التعلم املدمج فيهما من خمتربات حا�سوب ي�ضم كل
منها ( )30جهازا ً حديثاً ،ويرتبط ب�شبكة االنرتنت ،مع �إمكانية فتح املخترب للطلبة يف �أوقات
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متنوعة) مع التعلم با�ستخدام التكنولوجيا (من �أجهزة ات�صال وانرتنت وبرجميات حا�سوبية)،
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الفراغ ،كما يتوفر يف املدر�ستني معلمني ومعلمات م�ؤهلني لتدري�س العلوم ،لديهم م�ؤهالت
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يف العلوم �إ�ضافة لدبلوم الرتبية ،وميتلكون مهارات يف ا�ستخدام احلا�سوب و�شبكة االنرتنت،

ومت تعيني جمموعات جتريبية و�أخرى �ضابطة بطريقة ع�شوائية ،ومت تدري�س املجموعة التجريبية
وحدة الكهرباء املتحركة من كتاب العلوم لل�صف التا�سع الأ�سا�سي واملعتمد من قبل وزارة
الرتبية والتعليم الفل�سطينية منذ العام الدرا�سي 2004 / 2005م بطريقة التعلم املدمج،

فيما تدر�س املو�ضوعات نف�سها للمجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية.

�أدوات الدرا�سة

لتحقيق هدف الدرا�سة مت ا�ستخدام الأدوات الآتية -:

�أوال  -:اختبار املعرفة القبلية -:

للت�أكد من تكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة يف املعرفة ذات ال�صلة مبفاهيم وحدة الدرا�سة

(الكهرباء املتحركة) قبل البدء بالتدري�س ،قام الباحثان ب�إعداد اختبار (من نوع االختبار من

متعدد) لقيا�س املعرفة القبلية ،وقد تكون االختبار يف �صورته النهائية من ( )38فقرة ملحق
رقم ( ،)1ومت ذلك من خالل مراجعة حمتوى كتب العلوم وكتب التكنولوجيا ،من ال�صف
الأول حتى الثامن الأ�سا�سي املقرر تدري�سها لهذه ال�صفوف يف فل�سطني وح�رص املو�ضوعات
املتعلقة بوحدة الدرا�سة (وحدة الكهرباء املتحركة) ،وا�ستخراج عنا�رص املعرفة التي تت�ضمنها
(حقائق ،مفاهيم ،تعميمات ،قوانني ،ونظريات) ،وللت�أكد من �صدق االختبار القبلي مت عر�ضه

على جمموعة من املحكمني والذين يحملون درجة الدكتوراة يف مناهج وطرق تدري�س العلوم

ويدر�سون يف اجلامعات الفل�سطينية ،ومن معلمني ومعلمات ممن يدر�سون ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي ويحملون درجة البكالوري�س يف الفيزياء بالإ�ضافة �إيل دبلوم الرتبية ومن ذوي اخلربة

الطويلة يف التدري�س ،وبلغ العدد الكلي للمحكمني ( ،)10ويهدف ذلك للت�أكد من الأمور
الآتية  -:و�ضوح العبارات و�صحتها من الناحية العلمية ،و�صحة ال�صياغة اللغوية لفقرات
االختبار ،ومدى ت�صنيف الأ�سئلة �ضمن م�ستويات بلوم املعرفية ،ومالءمة الفقرات وبدائل

�إجاباتها مل�ستوى الطلبة ،ومدى قدرة الفقرات على قيا�س الهدف الذي و�ضعت لقيا�سه ،ويف
�ضوء مالحظات املحكمني حول �صياغة الفقرات وبدائل الإجابات �أجريت التعديالت املقرتحة
حيث مت �صياغة ( )5فقرات من االختبار لغويا ،وتغيري ( )8بدائل ،ومل حتذف �أي فقرة منه.

كما مت تطبيق االختبار يف �صورته النهائية على عينة ا�ستطالعية من طلبة ال�صف

التا�سع الأ�سا�سي من خارج عينة الدرا�سة مت اختيارهم ع�شوائياً ،لغايات ح�ساب درجة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�صعوبة ومعامالت التمييز لكل من فقرات االختبار� ،إذ تراوحت ال�صعوبة بني (– 0.26

التي ترتاوح درجة �صعوبتها ما بني ( )0.75 – 0.25تعترب مقبولة� ،إما معامالت التمييز لفقرات
االختبار فقد تراوحت ما بني ( ,)0.75-0.25وكان متو�سط معامالت التمييز الكلي لالختبار

( )0.53حيث �أ�صبح االختبار يف �صورته النهائية يتكون ( )38فقرة� ،إما ثبات االختبار فقد مت
التحقق منه من خالل تطبيقه على العينة املذكور �سابقا ,وبعد ت�صحيح االختبار مت ح�ساب

معامل الثبات با�ستخدام معادة كورد-ريت�شارد�سون حيث بلغ ( )0.82وهي ن�سب منا�سبة
ومقبولة لالختبار،

ثانيا -:اختبار مهارات التفكري ما وراء املعرفة

قام الباحثان ببناء اختبار يقي�س مهارات التفكري ما وراء املعرفة (التخطيط ,املراقبة,

التقومي) لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ,باال�ستعانة بالأدب الرتبوي ال�سابق ,واتبعا

اخلطوات التالية يف بنائه لالختبار-:

 -1حتديد مهارات التفكري ما وراء املعرفة الرئي�سية واملهارات الفرعية املنبثقة عنها ,والتي

يعمل االختبار على قيا�سها ,ومت حتديد املهارات املنا�سبة لطلبة املرحلة الأ�سا�سية والتي ميكن
تنميتها من خالل وحدة الدرا�سة « الكهرباء املتحركة « ،واملعرفة القبلية املرتبطة بها وذلك

باال�ستعانة بالأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة.

 -2اختيار حمتوى االختبار ,وذلك مبراجعة حمتوى كتب العلوم وكتب التكنولوجيا ،من ال�صف

الأول حتى التا�سع الأ�سا�سي املقرر تدري�سها لهذه ال�صفوف يف فل�سطني وح�رص املو�ضوعات
املتعلقة بوحدة الدرا�سة (وحدة الكهرباء املتحركة) ,وا�ستخراج املهارات التي تت�ضمنها
(التخطيط,املراقبة,التقومي) ,وكان عددها ( )68مهارة.

 -3قام الباحثان ب�صياغة فقرات االختبار ب�صورته الأولية من نوع االختيار من متعدد حيث
ا�شتمل على ( )45فقرة ,لكل فقرة �أربعة بدائل منها فقط واحد �صحيح ,وللت�أكد من �صدق

االختبار ,مت عر�ضها -الفقرات -على جلنة من ا املحكمني واملتخ�ص�صني يف املناهج وطرق
التدري�س والقيا�س والتقومي ممن يعملون يف اجلامعات الفل�سطينية ،و�أق�سام الإ�رشاف الرتبوي يف

مديريات الرتبية والتعليم ،وممن يدر�سون مبحث العلوم لل�صف التا�سع من املعلمني ومعلمات
ومتخ�ص�صني يف جمال الفيزياء وقد بلغ عددهم ( )8حمكمني؛ وذلك ال�ستطالع �أرائهم حول

مدى �صالحية كل من الآتية  -:عدد فقرات االختبار ,ومدى متثيل فقرات االختبار للمهارات

املراد قيا�سها ,ومدى تغطية فقرات االختبار ملحتوى الوحدات ,ومدى �صحة فقرات االختبار
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 ،)0.72ومتو�سط درجات ال�صعوبة لالختبار الكلي ( ،)0.49وي�شري ملحم (� )2005إىل �إن الفقرة
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لغويا ,ومدى دقة �صياغة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار ,ومدى منا�سبة فقرات
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االختبار مل�ستوى الطلبة ،وقد �أ�شار %80من املحكمني �إىل تعديل ( )4فقرات ,وتغيري ( )6بدائل,

وحذف ( )4فقرات؛ لي�صبح االختبار بعد التحكيم مكونا من ( )41فقرة ,وطبق االختبار على
عينة ع�شوائية حل�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز� ,أما ثبات االختبار فقد مت التحقق منه

با�ستخدام معادلة كورد-ريت�شارد�سون حيث بلغ ( ,)0.83وهي قيم منا�سبة لالختبار.

ثالثا :اختبار التح�صيل يف العلوم
ومت ذلك ب�إتباع اخلطوات الآتية-:

�أوال -:ح�رص املفاهيم واملبادئ والقوانني والنظريات يف وحدة الكهرباء من كتاب العلوم

لل�صف التا�سع الأ�سا�سي ,وحتديد الأهداف التعليمية املتعلقة باالختبار وكان عددها()50

هدفا ,و�إعداد جدول املوا�صفات ,ثم �صياغة فقرات االختبار حيث ا�شتمل على ( )46فقرة,
لكل فقرة �أربعة بدائل منها بديل واحد فقط �صحيح ,وبعد كتابة الفقرات ،وللت�أكد من
�صدق االختبار مت عر�ضها على جلنة من املحكمني بع�ضهم يحمل درجة الدكتوراة يف
مناهج وطرق تدري�س العلوم ،و�آخرين يحملون درجة الدكتوراة يف القيا�س والتقومي ويدر�سون

يف اجلامعات الفل�سطينية ،ومن معلمني ومعلمات ممن يدر�سون ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
ويحملون درجة البكالوري�س يف الفيزياء بالإ�ضافة �إيل دبلوم الرتبية ومن ذوي اخلربة الطويلة يف

التدري�س ،وبلغ العدد الكلي للمحكمني ()8؛ وذلك ال�ستطالع �أرائهم حول مدى �صالحية كل

من الآتية -:مدى متثيل فقرات االختبار للأهداف املراد قيا�سها ,ومدى تغطية فقرات االختبار
ملحتوى الوحدة ,ومدى �صحة فقرات االختبار لغويا ,ومدى دقة �صياغة البدائل لكل فقره

من فقرات االختبار ,ومدى منا�سبة فقرات االختبار مل�ستوى الطلبة ,وقد �أ�شار املحكمون �إىل
تعديل ( )4فقرات ,وتغيري ( )6بدائل ,وحذف ( )3فقرات؛ لي�صبح االختبار بعد التحكيم مكونا

من ( )43فقرة ,وطبق االختبار على عينة ع�شوائية حل�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز� ,أما

ثبات االختبار فقد مت التحقق منه با�ستخدام معادلة كورد -ريت�شارد �سون حيث بلغ (,)0.83
وهي قيم منا�سبة لالختبار.

رابعاً -:الربنامج التدريبي

لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت بناء الربنامج وعلى النحو التايل -:

�أوال -:املادة التعليمية

اتبعت اخلطوات التالية يف �أعداد املادة التعليمية-:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -1اختيار وحدة الكهرباء ال�ساكنة من كتاب العلوم لل�صف التا�سع الأ�سا�سي املقرر تدري�سه
 -2حتليل هذه املو�ضوعات �إىل مكوناتها الرئي�سية من  -:حقائق  ,ومفاهيم ,ومبادئ ,وقوانني,

ونظريات ,وغريها.

 -3تنظيم املحتوى على �شكل لقاءات تدريبية ي�شتمل كل لقاء على -:ا�سم اللقاء ,الهدف
العام ,الأهداف التعليمية ,الأهداف ما وراء املعرفية ,الزمن الالزم ,التعلم القبلي ,الأ�ساليب
والطرق امل�ستخدمة ,واللوازم ,و�آلية التنفيذ على �شكل �أن�شطة مت�سل�سلة جتمع بني التعلم

االلكرتوين (املت�صل واملنف�صل) والتعليم التقليدي ,بحيث تراعي هذه الأن�شطة التمهيد
الختبار التعلم القبلي ,والأن�شطة التعليمية ,و�أ�ساليب التقومي.

� -4صياغة �أن�شطة مرتبطة مبحتوى وحدة الدرا�سة ،وما يرتبط بها من برجميات حا�سوبية

ومواقع انرتنت ومقاطع فيديو ،ومقاطع فال�شات ،وعرو�ض بوربوينت ,ومت تق�سيمها �إىل ()12
جل�سة تدريبية بواقع (� )15ساعة تدريبية.

 -5تنويع �أ�ساليب التدري�س مثل  -:املحا�رضات ,العرو�ض العلمية ,التدري�س املبا�رش ,ور�شات
العمل ,لعب الأدوار ,املحاكاة ,وامل�ؤمترات ,والتدريب ,واملراقبة ,والتغذية الراجعة ,وتعلم املهام,

وامل�شاريع  ,وزيارة املواقع ،احلوار واملناق�شة ،والتعلم التعاوين ،وا�ستخدام (،)DVD CDs
وعرو�ض البوربوينت واالنرتنت وو�سائط التفاعل مثل  -:م�صادر التعلم الب�سيطة ،واملحتويات

التفاعلية ،واملحاكاة ،والتدري�س االلكرتوين ،والتدريب االلكرتوين ،واملراقبة االلكرتونية ،والتغذية

الراجعة ،والربيد االلكرتوين ،والفي�سبوك ،ولوحات الإعالنات ،واملحادثة ،امل�ؤمترات ال�صوتية،
وم�ؤمترات الفيديو ،وال�صفوف االفرتا�ضية ،واملعرفة املعتمدة على البحث ،و�س�ؤال اخلرباء،

وحمركات البحث ،ومواقع االنرتنت ،وجمموعات الإخبار.

متغريات الدرا�سة

 .1املتغري امل�ستقل وله م�ستويان :الربنامج التدريبي القائم على التعلم املدمج .والربنامج

التدريبي االعتيادي.

 .2املتغري الت�صنيفي :النوع االجتماعي وله م�ستويان :الذكور ،والإناث.

 .3املتغريات التابعة :مهارات التفكري ما وراء املعريف ،والتح�صيل يف العلوم.

املجلد  14العدد  2يونيو 2013
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املعاجلة الإح�صائية امل�ستخدمة

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

لقد قام الباحثان ب�إجراء املعاجلة الإح�صائية لبيانات الدرا�سة ب�إتباع الأ�ساليب الإح�صائية

الآتية:

 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.

ب .اختبار (ت) ملقارنة املتو�سطات احل�سابية على نتائج االختبارات ما بني املجموعات ال�ضابطة
والتجريبية ،للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعات.

ج  .حتليل التباين امل�صاحب ( )ANCOVAللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

نتائج الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل تق�صي فاعلية برنامج تدريبي يف تدري�س العلوم قائم على

التعلم املدمج يف التح�صيل وتنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة لدى عينة من طلبة

ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف منطقة اخلليل التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية .

وقبل �إجراء املعاجلة مت تطبيق اختبار مهارات التفكري ما وراء املعرفة القبلي على املجموعتني

التجريبية وال�ضابطة قبل البدء بالتجربة ،ومت ا�ستخدام اختبار (ت) للتعرف على الفروق بني

املجموعتني التجريبية وال�ضابطة قبل البدء يف التجربة ،واجلدول رقم ( )1يو�ضح ذلك :

اجلدول رقم ()1
نتائج اختبار التفكري ما وراء املعرفة القبلية وقيمة (ت) للتعرف �إىل الفروق
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف االختبار
جمموعة
جتريبية
�ضابطة

العدد
70
70

املتو�سط احل�سابي
21.34
21.25

االنحراف املعياري
5.47
5.44

قيمة(ت)

قيمة الداللة

م�ستوى الداللة

0.1

0.92

غري دالة
�إح�صائية

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1إن قيمة (ت) غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ()0.05 ≤ α

وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،وهذا

يعني تكاف�ؤ املجموعتني يف اختبار مهارات التفكري ما وراء املعرفة القبلي.

النتائج املتعلقة بفر�ضيات الدرا�سة الثالث الأوىل
ن�صت الفر�ضبات الثالث الأوىل على ما يلي

 -1توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات عالمات طلبة ال�صف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التا�سع الأ�سا�سي على اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف تعزى للربنامج التدريبي (القائم
 -2ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات عالمات طلبة

ال�صف التا�سع الأ�سا�سي على اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف للنوع االجتماعي.

 -3ال يوجد اثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αللتفاعل بني الربنامج التدريبي

والنوع االجتماعي ،يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف .

والختبار �صحة هذه الفر�ضيات ف�إنه بعد املعاجلة التجريبية مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية

واالنحرافات املعيارية لعالمات الطلبة على اختبار مهارات التفكري ما وراء املعرفة ،واجلدول

رقم ( )2يو�ضح ذلك ،كما ي�أتي -:

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات �إفراد الدرا�سة
على اختبار مهارات التفكري ما وراء املعرفة
املجموعة
التجريبية

ال�ضابطة

النوع االجتماعي

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

العدد

ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع

26.8857
27.2857
27.0857
20.9714
20.4571
20.7143

2.7629
4.42301
3.66631
5.31638
4.61036
4.9465

35
35
70
35
35
70

ت�شري النتائج الوارد يف اجلدول رقم (� )2إىل �أن هنالك اختالقا ً بني املتو�سطات احل�سابية لأداء

املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على اختبار مهارات التفكري ما وراء املعرفة� ،إذ يالحظ �إن

املتو�سطات احل�سابية لعالمات �إفراد املجموعة التجريبية التي طبق عليها الربنامج القائم
على التعلم املدمج �أعلى من املتو�سطات احل�سابية لعالمات �إفراد املجموعة ال�ضابطة التي

طبق عليها الربنامج االعتيادي.

وملعرفة ما �إذا كانت هذه الفروق الظاهرة بني متو�سطات عالمات �إفراد الدرا�سة يف اجلدول

( )2فروقا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفقد ا�ستخدام حتليل التباين

الثنائي ( ،)ANCOVAواجلدول ( )3يو�ضح نتائج التحليل .

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

على التعلم املدمج ،والربنامج االعتيادي).
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اجلدول رقم ()3
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حتليل التباين الثنائي ( )2x2) ( ANCOVAبني متغريي الدرا�سة (املجموعة ،النوع
االجتماعي) لعالمات �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات التفكري ما وراء املعرفة
م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
قيمة ف
م�صدر التباين
الداللة
املربعات
احلرية
املربعات
0.000
4169.635 79969.400
1
79969.400
التباين امل�شرتك
0.000
74.083
1420.829
1
1420.829
املجموع
0.939
0.006
0.114
1
0.114
النوع االجتماعي
0.538
0.381
7.314
1
7.314
املجموعة × النوع االجتماعي
19.179
136
2608.343
اخلط�أ
140
84006.00
املجموع
يبني اجلدول رقم ( )3النتائج املتعلقة بفح�ص فر�ضية الدرا�سة الأوىل ،وقد �أظهرت هذه

النتائج وجود فروق ذات داللة عند م�ستوى الداللة( )0.05 ≤ αحيث بلغت قيمة "ف" املح�سوبة

( ،)74.083ول�صالح املجموعة التجريبية التي تعلمت با�ستخدام التعلم املدمج ،وعلى ذلك

ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية الأوىل.

�إما فيما يتعلق بفاعلية الربنامج القائم على التعلم املدمج يف تنمية مهارات التفكري

ما وراء املعرفة لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي باختالف النوع االجتماعي فت�شري النتائج

الواردة يف اجلدول رقم (� )2إىل �إن هنالك اختالفا ً بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات الذكور

والإناث على اختبار مهارات التفكري ما وراء املعرفة� ،إذ يالحظ �أن املتو�سط احل�سابي لعالمات
الإناث �أعلى من املتو�سط احل�سابي لعالمات الذكور.

وملعرفة ما �إذا كانت هذه الفروق الظاهرة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( )0.05≤αفقد ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي ( ،)ANCOVAواملو�ضح يف اجلدول ( ،)3والذي

ي�شري للنتائج املتعلقة بفح�ص فر�ضية الدرا�سة الثانية ،فقد �أظهرت النتائج �أن قيمة ف
املح�سوبة ( )0.006وهذه القيمة مرتبطة باحتمال ي�ساوي ( )0.939وهي غري دالة عند م�ستوى

الداللة ( ،)0.05 ≤ αوعلى ذلك تقبل الفر�ضية ال�صفرية الثانية.

كما ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )3إىل عدم وجود اثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة

( )0.05≤ αللتفاعل بني املجموعة والنوع االجتماعي ،حيث بلغت قيمة اختبار "ف" الناجتة من
حتليل التباين امل�شرتك الثنائي لهذا التفاعل ( ،)0.381وهذه القيمة مرتبطة باحتمال ي�ساوي

( )0.538وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αوبذلك تقبل الفر�ضية

ال�صفرية الثالثة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أما فيما يتعلق ب�أثر الربنامج التدريبي على نح�صبل الطلبة يف العلوم ف�إنه قبل املعاجلة
وح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات الطلبة على اختبار التح�صيل

القبلي ،ومت ا�ستخدام اختبار (ت) للتعرف على الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
قبل البدء يف التجربة واجلدول ( )4يو�ضح ذلك -:

اجلدول رقم ()4
نتائج االختبار التح�صيل القبلي وقيمة (ت) للتعرف �إىل الفروق بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
االنحراف
املتو�سط
قيمة(ت) قيمة الداللة م�ستوى الداللة
العدد
جمموعة
املعياري
احل�سابي
جتريبية

70

21.75

5.49

�ضابطة

70

21.83

5.47

0.08

0.94

غري دالة
�إح�صائيا

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ت) غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ()0.05 ≤ α

وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ,وهذا
يعني تكاف�ؤ املجموعتني يف االختبار التح�صيلي القبلي.

ثانيا  :النتائج املتعلقة بفر�ضيات الدرا�سة املتعلقة باختبار التح�صيل يف العلوم
ن�صت الفر�ضبات الآتية ما يلي -:

 -4ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات عالمات طلبة
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي على اختبار التح�صيل يف العلوم ،تعزى للربنامج التدريبي (القائم

على التعلم املدمج ،والربنامج االعتيادي).

 -5ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات عالمات طلبة

ال�صف التا�سع الأ�سا�سي على اختبار التح�صيل يف العلوم ،تعزى للنوع االجتماعي.

 -6ال يوجد اثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αللتفاعل بني الربنامج التدريبي

والنوع االجتماعي ،يف حت�سني التح�صيل يف العلوم.

والختبار �صحة هذه الفر�ضيات ف�إنه بعد املعاجلة التجريبية مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية

واالنحرافات املعيارية لعالمات الطلبة على اختبار التح�صيل يف مبحث العلوم ،واجلدول ()5
يو�ضح ذلك كما ي�أتي-:

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

التجريبية مت تطبيق االختبار التح�صيلي القبلي على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
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املجموعة
التجريبية

ال�ضابطة

النوع االجتماعي

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

العدد

ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع

29.6000
28.2286
28.9143
24.6286
24.000
24.3143

5.96164
6.077834
6.01627
6.50830
7.20702
6.82396

35
35
70
35
35
70

ت�شري النتائج الواردة اجلدول (� )5إىل �إن هناك اختالفا ً بني املتو�سطات احل�سابية لأداء

املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على اختبار التح�صيل يف العلوم� ,إذ يالحظ �إن املتو�سطات
احل�سابية لعالمات لإفراد املجموعة التجريبية التي طبق عليها الربنامج التدريبي القائم على

التعلم املدمج �أعلى من املتو�سطات احل�سابية لعالمات لأفراد املجموعة ال�ضابطة التي

طبق عليها الربنامج االعتيادي.

وملعرفة ما �إذا كانت هذه الظاهرة بني متو�سطات عالمات �أفراد الدرا�سة يف اجلدول ()5

فروقا ً ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفقد ا�ستخدم حتليل التباين

الثنائي ( ،)ANCOVAاجلدول رقم ( )6يو�ضح نتائج التحليل-:

اجلدول رقم ()6

حتليل التباين امل�شرتك الثنائي ( )2X2) (ANCOVAبني متغريي الدرا�سة (املجموعة,
النوع االجتماعي) لعالمات �أفراد الدرا�سة على اختبار التح�صيل يف العلوم
م�صدر التباين

جمموع املربعات

التباين امل�شرتك
املجموعة
النوع االجتماعي
املجموعة  Xالنوع
االجتماعي
اخلط�أ
املجموع

99164.829
740.600
35.000
4.829
5670.743
105616.00

1
1
1
1
136
140

متو�سط املربعات

قيمة «ف»

م�ستوى الداللة

99164.829
740.600
35.000
4.829
41.697

2378.245
170762
0.839
0.116

0.00
0.00
0.361
0.734

يبني اجلدول ( )6النتائج املتعلقة بفح�ص فر�ضية الدرا�سة الرابعة ،وقد �أظهرت نتائج

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التحليل وجود فروق ذات داللة عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αحيث بلغت قيمة «ف» املح�سوبة

ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية الرابعة.

وفيما يتعلق بفاعلية الربنامج التدريبي القائم على التعلم املدمج يف التح�صيل يف

العلوم لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي باختالف النوع االجتماعي يف املجوعة التجريبية،
فت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )5إىل �إن هناك اختالفا ً بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات

الذكور والإناث على اختبار التح�صيل يف العلوم� ,إذ يالحظ �أن املتو�سطات احل�سابية لعالمات

للذكور �أعلى من املتو�سطات احل�سابية لعالمات للإناث يف املجموعة التجريبية.

وملعرفة ما �إذا كان هذه الفروق الظاهرة بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات الذكور والإناث

ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفقد ا�ستخدم حتليل التباين الثنائي

( ,)ANCOVAواملو�ضح يف اجلدول ( ,)6و�أظهرت نتائج التحليل �أن قيمة «ف» املح�سوبة

( ,)0.839وهذه القيمة مرتبطة باحتمال ي�ساوي ( ,)0.361وهي غري دالة عند م�ستوى الداللة
( ،)0.05 ≤ αوعلى ذلك تقبل الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة.

كما ت�شري نتائج جدول (� )6إىل عدم وجود اثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (α

≤  )0.05للتفاعل بني املجموعة والنوع االجتماعي ,حيث بلغت قيمة اختبار «ف» الناجتة من
حتليل التباين امل�شرتك الثنائي لهذا التفاعل ( )0.116وهذه القيمة مرتبطة باحتمال ي�ساوي

( ،)0.734وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αمبعنى انه ال يوجد
اثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αللتفاعل بني متغريي املجموعة والنوع

االجتماعي على اختبار التح�صيل يف العلوم  ,وبذلك تقبل الفر�ضية ال�رصفية ال�ساد�سة.

مناق�شة النتائج

لقد �أظهرت النتائج املتعلقة بفاعلية الربنامج التعليمي يف تنمية مهارات التفكري ما وراء

املعرفة وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αبني املجموعتني التجريبية

وال�ضابطة يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة ول�صالح املجموعة التجريبية ,وي�ستدل

من هذه النتائج فاعلية الربنامج التعليمي يف تدري�س العلوم القائم على التعلم املدمج يف

تنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة ,وميكن �أن يعزى ذلك �إىل الربنامج التعليمي قي تدري�س
العلوم القائم على التعلم املدمج ،حيث �أن ا�ستخدام التعلم املدمج يف تدري�س وحدة الكهرباء

املتحركة من كتاب العلوم لل�صف التا�سع �أعطى الطلبة فر�صة التعلم الذاتي؛ مما �ساهم
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وطاقته الفعلية يف مادة التعلم؛ الأمر الذي ي�شجعهم على و�ضع �أهدافهم ,وزيادة قدرتهم
على تنظيم خرباتهم ال�سابقة ,وربط املعرفة اجلديدة بال�سابقة يف �إطار تنظيمه للمعرفة

و�ضبطه لتعلمه؛ وبالتايل قدرته على تقييم �أدائه للت�أكد من مدى تدفق الأهداف؛ وهذا ي�ؤدي
�إىل �أمتام املهمة التعليمية التي يتعامل معها ,وهذه الأمور تزيد من دافعية الطالب ،وتزيد من

عوامل ال�ضبط الداخلية لديه لي�صبح حمفزا ً ذاتيا غري معتمدا على م�صادر احلفز اخلارجي� ،إذ
يزداد حبه وزيادة تقبله للمادة الدرا�سية كنتيجة للدوافع الداخلية للتعلم لديه.

�إن ا�ستخدام التعلم املدمج �ساهم يف �أن يدرك الطالب �أهمية ما يتعلم ,و�سبب قيامه

بالأن�شطة والتجارب وزيادة املواقع االلكرتونية والتفاعلية وغري التفاعلية وتنفيذه لأوراق العمل

واملحادثة من خالل هذه املواقع ,بل يتعدى ذلك �إىل تطبيق ما يتعلم يف مواقف جديدة,

مو�ضحا خطوات احلل �أو خطوات العمل �أو مراحل تنفيذ الأن�شطة هذا ما �أ�شار �إليه (خان,
 ,)2005كما يتناول ال�صعوبات والعقبات والأخطاء التي قد تواجهه ,وكيفية جتاوزها والتغلب
عليها ذاتيا ً �أو من خالل الرجوع �إىل م�صادر املعرفة املختلفة با�ستخدام االنرتنت� ،أو من خالل
طلب م�ساعدة الآخرين بطريقة مبا�رشة (وجها لوجه) �أثناء احل�صة� ،أو من خالل طلب امل�ساعدة

من املعلم �أو الزمالء من خالل ا�ستخدام و�سائط التوا�صل االلكرتونية (مت�صل) مثل الفي�س

بوك وغريها من امل�صادر ,وهذه الأمور تعد من عمليات التحكم يف عملية التعلم؛ الأمر الذي
يجعل الطالب �أكرث تفهما ً للمعلومات والأن�شطة التي يقوم بتنفيذها �أو درا�ستها.

�إن الأ�ساليب واال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف التعلم املدمج من تعلم ذاتي فردي (غري مت�صل)

با�ستخدام عرو�ض بوربوينت ومقاطع الفيديو ،ومقاطع الفال�شات ،واملختربات االفرتا�ضية،
وزيارة املواقع االلكرتونية ،والتعلم املت�صل (وجها لوجه) با�ستخدام التدري�س املبا�رش ,والتدريب

واملمار�سة ,والعمل يف جمموعات ,والعر�ض العلمي ,واملحاكاة ,والتغذية الراجعة ,واملت�صلة
باالنرتنت وو�سائط التفاعل با�ستخدام الفي�سبوك ,ومواقع االنرتنت ,و�أوراق العمل ,كل ذلك

�سهل على الطلبة فهم الغر�ض من التعلم؛ وبالتايل �سهولة تطبيقها يف تعلمهم ،وهذا ما
�أ�شار �إليه رو�ست ودوغال�س وفريزي ()Rossett, Douglis,& Frazee, 2005؛ وبالتايل �سهل

على الطلبة ا�ستيعاب مهارات التفكري ما وراء املعرفة ,ومن ثم زيادة رغبتهم يف معرفة املزيد
عن املو�ضوعات والأن�شطة التي در�ست ،فمن خالل قيامهم بالأن�شطة والتجارب وم�شاهدة

العرو�ض العلمية اعتمدوا على �أنف�سهم يف بناء املعنى والو�صول �إىل التعلم ذي معنى ,كما

�أن وعيهم بالأهداف حقق م�ستوى عايل من الفهم واكت�ساب املهارات الذاتية ,كما �أن العمل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف جمموعات �سواء �أثناء احل�صة ال�صفية� ،أو من خالل النقا�شات اجلماعية وموا�ضيع النقا�ش
�أ�صدقاء �ساهم يف خلق جو من التناف�س بني املجموعات وبني الطلبة �أنف�سهم ,و�أ�صبح الكل

يحر�ص على �إنهاء املهمة التعليمية ب�إتقان وب�أقل وقت وجهد؛ لي�سجل تفوق جمموعته على

املجموعات الأخرى؛ مما جعل الطالب مهتما ً مبراقبة تعلمه ،وفهمه للمادة الدرا�سية من خالل
تنفيذ الأن�شطة وامل�شاركة يف النق�شات اجلماعية بتوجيه الأ�سئلة لنف�سه ولزمالئه والبحث
عن الإجابات واحللول املنا�سبة؛ وبالتايل تقييم الإجابات والنتائج ومن ثم �إعادة بناء مفاهيمه

ومعرفته اجلديدة وتنظيم �أفكار؛ مما يظهر عليه ال�شعور بالر�ضا واالرتياح لتحقيقه الأهداف
وزيادة حت�صيله وفهمه للمادة الدرا�سية وما يرتبط بها من مهارات وراء معرفية ,وهذا يتوافق

مع ما طرحه (الرويثي2009 ،؛ جروان  )2010يف �أن من �أهم ا�سرتاتيجيات تعليم مهارات

التفكري ما وراء املعرفة  -:النمذجة ,والتعلم املبا�رش ,وامل�شاركة الثنائية للطلبة ,وهذا مايقوم
عليه الربنامج التدريبي.

ي�ضاف �إىل ذلك �أن ا�ستخدام فعاليات التعلم االلكرتوين كجزء من الربنامج التعليمي

القائم على التعلم املدمج والتي ت�ساعد الطلبة على حفظ املعلومات يف �أمناط متعددة

من ر�سوم ,و�صور ,و�إ�شارات ,وكتابات ,و�أ�صوات بتقنيات يتفاعل معها الطلبة ب�شكل مبا�رش
وايجابي لتقودهم خطوة نحو الإتقان؛ وذلك بو�ضع املعلومات القائمة على الو�سائط املتعددة,

ومتكينهم من اال�ستجابة لها ب�أ�شكال خمتلفة ,و�إتاحة الفر�صة للطالب لالطالع على مدى
جناحه وتقدمه يف التعليم من خالل تقدمي تغذية فورية بهدف تعزيز التعلم ال�صحيح,

وت�صحيح التعلم اخلاطئ ,ويعترب ذلك معزز جيد للتعليم التقليدي ,فيمكن �أن تدمج هذه

الأ�ساليب والأن�شطة مع التدري�س املعتاد فتكون داعما له ,ويف هذه احلالة فان املعلم قد يحيل
للطالب بع�ض الأن�شطة �أو الواجبات املعتمدة على الو�سائط االلكرتونية التي تعمل على
توجيه و�ضبط تعلم الطالب ,وهذا يعمل على تنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة ,كما

�إن الأن�شطة املدجمة التي يتناولها الربنامج حتفز التفكري ,والإدراك ,والفهم ,والبحث ,والت�أمل
عندما ي�ستعني الطالب مبا يقدمه احلا�سوب من خ�صائ�ص ومميزات كو�سيلة فعالة ل�رشح

الدر�س �أو تب�سيطه ,كما ينمي احلا�سوب املهارات الذهنية لدى الطلبة ،ويزيد من قدرتهم

على التفكري املنهجي املنظم ،ويحثهم على التفكري املجرد ،ويجعلهم �أكرث �إدراكا للكيفية

التي يفكرون بها ويتعلمون من خاللها ,كما تناول الربنامج التدريبي من خالل �أوراق العمل
والأن�شطة والعرو�ض العلمية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية النمذجة ,وا�سرتاجتية الت�سا�ؤل الذاتي,
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و�إ�سرتاتيجية التفكري ب�صوت عال ,و�إ�سرتاتيجية التعلم التعاوين التي لهما ت�أثري ايجابي يف
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تنمية كل من �أ�سلوب التفكري الرتكيبي والتفكري التحليلي لدى الطلبة.

�إن �إتباع خطوات تنفيذ احل�صة ال�صفية كما هو خمطط لها با�ستخدام التعلم املدمج,

حيث تكون البداية للأن�شطة املنف�صلة (غري املت�صلة) القائمة على التعلم الذاتي يدفع

الطلبة �إىل البدء بتحديد الأفكار الرئي�سية للدر�س ،والت�أكد من ت�سل�سلها وترابطها ,ومدى
ارتباطها باملعرفة ال�سابقة لديهم ,وت�شخي�ص ال�ضعف لديه ,وو�ضع �آلية عمل ملعاجلة هذا

ال�ضعف ,ومن ثم تنفيذ الأن�شطة و�أوراق العمل بالرتتيب الذي يختاره الطالب بح�سب

ما يخطط له ,ثم الت�أكد من �صحة �إجابته بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ,واال�ستعداد
للأن�شطة الالحقة؛ مما زاد من دافعتيهم لتحديد �أهدافهم ومراقبة تقدمهم ,وقد ترجع هذه

النتيجة �أي�ضا ً �إىل �أن تدريب الطلبة على ا�ستخدام مناذج متنوعة وخمتلفة من الأن�شطة
والو�سائط التعليمية التفاعلية يف تعلمهم والتي تتبع ب�أوراق عمل تقيميه ،وتقدمي ملخ�ص

عن املو�ضوع �أدى �إىل تقييم الطالب لتعلمه ووعيه الداخلي وحتكمه بالتعلم� ,أي �أن هناك

مراقبة ذاتية ووعيا وحتكما ً بالتعلم� ،أن فاعلية هذه الإ�سرتاتيجية يف تنمية مهارات ما وراء
املعرفة يبدو وا�ضحا ً من خالل مناق�شة الباحثني مع الطلبة الذين ي�ستخدمون الو�سائط

التفاعلية وخا�صة الفي�س بوك ,وقد �أ�شار �أبو ال�سعود (� )2009إىل �أن املمار�سات التدري�سية
ال�سابقة تعترب ممار�سات منا�سبة لتعليم مهارات التفكري ما وراء املعرفة.

�أما فيما يتعلق ب�أثر فاعلية الربنامج التعليمي باختالف النوع االجتماعي ف�أ�شارت النتائج

�إىل انه ال يوجد اثر ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αللنوع االجتماعي يف تنمية

مهارات التفكري ما وراء املعرفة.

وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن الطالب والطالبات يف جمموعة الدرا�سة الواحدة ,قد تعلموا

املحتوى التعليمي نف�سه ,ومروا باخلربات التعليمية نف�سها ,دون اعتبار للنوع االجتماعي,

كما واجهوا الظروف ذاتها ,و�أدوات الدرا�سة نف�سها التي طبقت عليهم ,بالإ�ضافة �إىل �أنهم
تعر�ضوا للإجراءات ومتغريات الدرا�سة نف�سها ,وا�ستغرقوا املدة الزمنية الالزمة نف�سها لإنهاء
الدرا�سة ,وقد �أدى هذا كله لعدم وجود فروق يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة لديهم

يعزى للنوع االجتماعي.

كما �أ�شارت النتائج �إىل انه ال يوجد اثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αلتفاعل

الثنائي بني متغريي الدرا�سة والنوع االجتماعي والربنامج التعليمي يف تنمية مهارات التفكري
ما وراء املعرفة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن الطالب والطالبات يف جمموعة الدرا�سة الواحدة ,قد تعلموا

كما واجهوا الظروف ذاته ،و�أدوات الدرا�سة نف�سها التي طبقت عليهم ,بالإ�ضافة �إىل �أنهم
تعر�ضوا للإجراءات ومتغريات الدرا�سة نف�سها ,وا�ستغرقوا املدة الزمنية الالزمة نف�سها لإنهاء

الدرا�سة ,وقد �أدى هذا كله لعدم وجود فروق يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة لديهم

يعزى للتفاعل بني النوع االجتماعي والربنامج التعليمي القائم على التعلم املدمج.

�أما فيما يتعلق بفاعلية الربنامج التعليمي القائم على التعلم املدمج يف التح�صيل

يف العلوم لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،فقد �أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة

�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التح�صيل
ول�صالح املجموعة التجريبية ,وي�ستدل من هذه النتائج على فاعلية الربنامج التعليمي يف

تدري�س العلوم ,وميكن �أن يعزى ذلك �إىل �أن الربنامج القائم على التعلم املدمج ,والذي متيز

بتنوع ا�سرتاتيجيات وطرق التدري�س امل�ستخدمة ,وتنوع الأن�شطة ال�صفية والال�صفية ,التي
كانت تنفذ وفق جمموعات تعاونية وجها لوجه �أثناء احل�صة ال�صفية� ,أو تفاعلية مت�صلة

با�ستخدام االنرتنت من خالل الفي�س بوك� ,أو منف�صلة با�ستخدام احلا�سوب وبرجمياته

واالنرتنت ومقاطع الفيديو ,حيث كانت التدريبات املقدمة للطلبة �سواء �أكانت �صفية �أم
ال �صفية با�ستخدام �أوراق العمل ,القائمة على التعلم الذاتي والت�أمل والنقا�ش اجلماعي
الهادف لتنمية املهارات ال�شخ�صية واالجتماعية ,و�إك�ساب الطلبة عادات و�أمناط تعلم جديدة

قائمة على التعلم الذاتي والتعلم التعاوين ,وتوفري فر�ص امل�شاركة الفعلية للطلبة يف
مواقف التدري�س ال�صفية ,وامل�شاركات واملناق�شات الثنائية واجلماعية با�ستخدام الفي�س بوك

قبل وبعد احل�صة ال�صفية ,كل هذا م�ؤ�رشا على التعلم الن�شط املتمركز حول املتعلم الذي

ي�رشك الطلبة بجميع م�ستوياتهم يف عملية التعلم ويحملهم م�س�ؤولية تعلمهم؛ مما دفع
بالطلبة لطرح �آرائهم وت�صوراتهم ووجهة نظرهم يف خمتلف املواقف التعليمية بحرية,

وبطريقة ممتعة من خالل الفي�س بوك وامل�شاركات اجلماعية ،ووفر بيئة �آمنة للتعلم الن�شط
ومناخا مالئما للتعاون ومتابعة تنفيذ الأن�شطة �إىل درجة املناف�سة يف تنفيذها من خالل
االنرتنت؛ مما �أدى �إىل مزيد من االنخراط والرتكيز يف التعلم وحت�سني التح�صيل.

كما �أن �آلية التدري�س ح�سب هذا الربنامج تعطي الطالب حرية التعلم ح�سب الوقت

املنا�سب له ،وح�سب اجلهد الذي يرغب يف �إعطائه ,كذلك ي�ستطيع الطالب �إعادة درا�سة
املادة والرجوع �إليها الكرتونيا كلما احتاج �إىل ذلك ,واحل�صول على تغذية راجعة من املعلم يف
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وذلك الن معظم الدرا�سة تقوم على التعلم الذاتي؛ وهذا ي�سهم ب�صورة ايجابية يف حت�سني

التح�صيل.

ي�ضاف �إىل الربنامج التعليمي ي�ساهم يف توظيف حوا�س املتعلم بطريقة ايجابية من

خالل ما ي�ستخدم من مثريات �صوتية وحركية وفنية من خالل مقاطع الفيديو والفال�شات

واملختربات االفرتا�ضية والعرو�ض واملمار�سات العملية؛ الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تنمية قدرة

الطلبةعلى االنتباه؛ وبالتايل حت�سني قدرات الإدراك ومعاجلة املعلومات وتخزينها وا�سرتجاعها

بكل �سهولة وي�رس وتطبيقها يف مواقف جديدة ي�سهم ذلك يف حت�سني التعلم؛ وبالتايل
حت�سني التح�صيل ,كما �أن الو�سائل املتحركة واملرئية واملواقع التفاعلية واالنرتنت ت�ساعد يف

الإدراك املفاهيمي على جميع امل�ستويات يف تعلم الطلبة للعلوم ،ويزيد يف تعمق فهمهم
وحت�صيلهم ,كما �أن اعتماد التعلم القبلي يف الربنامج على �أن�شطة و�أوراق عمل ،وو�سائل
بطريقة مت�صلة �أو منف�صلة ت�ساعد املتعلم على الت�شخي�ص الذاتي ملعرفته ال�سابقة
مبفاهيم الدر�س اجلديد ,ومعاجلة ال�ضعف �أن وجد وبطريقة ممتعة و�شائقة قائمة على التعلم

الذاتي من خالل ما يوفره الربنامج من و�سائط ,ثم ربط التعلم اجلديد يف التعلم القدمي.

وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية التي ت�شري �إىل زيادة وا�ضحة يف التح�صيل مع درا�سات

عديدة منها درا�سة العنزي( )2009التي تو�صلت �إىل �أن للتعلم املتمازج (املدمج) �أثرا يف

رفع التح�صيل يف مبحث اجلغرافيا ،ودرا�سة بيلينقل�سلي و�سكيورمان وويرب (Billinqsley,
 )Scheuermann & Webber, 2009التي تو�صلت �إىل �أن للتعلم املدمج �أثرا ً يف رفع

التح�صيل يف الريا�ضيات ,ودرا�سة الدغيدي ونبوي ( )E-deqhaidy & Nouby, 2007التي
تو�صلت �إىل �أن للتعلم املدمج �أثرا يف زيادة التح�صيل العام للمعلمني قبل اخلدمة ,ودرا�سة

ال�شمري ( )2007التي تو�صلت �إىل �أن للتعلم املدمج �أثرا يف التح�صيل يف مبحث اجلغرافيا,
ودرا�سة العو�ض ( )2005التي تو�صلت �إىل �أن للتعلم املدمج �أثرا يف زيادة التح�صيل يف مبحث

الريا�ضيات.

�أما الدرا�سات التي تعار�ضت مع نتائج الدرا�سة احلالية فكانت درا�سة (Larson & Sung,

 )2009حيث بينت النتائج ب�أنه ال توجد فروق دالة يف التح�صيل بني جمموعات الدرا�سة

الثالث (التقليدية ,املدمج ,با�ستخدام االنرتنت) يف مبحث نظم املعلومات الإدارية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التو�صيات

وزارة الرتبية والتعليم يف التدري�س للمواد العلمية ,و�أجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث على
جتريب التعلم املدمج يف مراحل درا�سية �أخرى وعلى مباحث درا�سية �أخرى ,وتدريب معلمي
العلوم لل�صف التا�سع على هذا الربنامج ,وكذلك امل�رشفون الرتبويون  ,لال�ستفادة من الأن�شطة

والفعاليات يف عملهم  ,والتي يزخر بها الربنامج التدريبي.
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