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 التحصيل لتنمية االجتماعية الدراسات تدريس في الخميط التعمم ىمع مئاق جمانر ب فاعمية
 االبتدائية المرحمة تالميذ لدي لإلنجاز والدافعية

 جيزاوي ـــعال الــبد الــــيم عــــراهـبري إبـــص .د.م.أ /دادعإ
 :ممخص البحث

التعمـ الخميط في تدريس الدراسات االجتماعية  ىمع ـئاق جمانر ب فاعميةبحث إلي التعرؼ عمي ىدؼ ال    
وقاـ الباحث بإعداد برنامج قائـ عمي ،  ةلتنمية التحصيل والدافعية لالنجاز لدؼ تالميذ المرحمة االبتدائي

 التعمـ الخميط في وحدة ) الطبيعة في بمدؼ ( المقررة عمي تالميذ الصف الرابع االبتدائي.

في الوحدة المختارة مف  في االختبار التحصيمي في الدراسات االجتماعية البحثوتمثمت أدوات        
 إعداد الباحث، ومقياس الدافعية لالنجاز مف إعداد الباحث.

 وتوصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي :      

رجات ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية ومتوسطي د يوجد فرؽ  -
 المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.   

ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية ومتوسطي درجات  يوجد فرؽ  -
 المجموعة الضابطة في مقياس الدافعية لالنجاز لصالح المجموعة التجريبية.  

ي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدؼ  ذات داللة احصائية بيف متوسط يوجد فرؽ  -
 في االختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدؼ.   

ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي  يوجد فرؽ   -
 والبعدؼ  في مقياس الدافعية لالنجاز لصالح التطبيق البعدؼ.   
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Summary of the Study Summary of the Study 
The current study aimed to identify the effectiveness of 

blended learning for teaching social studies in developing 
achievement and motivation for achievement among primary 

school pupils. 
     
The researcher prepared a program based on blended learning in the unit 

(Nature in my country) which is prescribed to fourth grade pupils.The 
instruments of the study were the achievement test in social studies based on 
the selected unit and the motivation for achievementscaleprepared by the 
researcher.The study reached the following results: 
- There were statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental group and the mean scores of the control group in the 
achievement test in favor of the experimental group. 
- There were statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental group and the mean scores of the control group in the motivation 
for achievementscale in favor of the experimental group. 
- There were statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental group in the pre and post administration in the achievement test in 
favor of the post administration. 
- There were statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental group in the pre and post administration in the motivation for 
achievementscale in favor of post administration. 
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 التحصيل لتنمية االجتماعية الدراسات تدريس في الخميط التعمم ىمع مئاق جمانر ب فاعمية
 االبتدائية المرحمة تالميذ لدي لإلنجاز والدافعية

 جيزاوي ـــعال الــبد الــــيم عــــراهـبري إبـــص .د.م.أ /دادعإ
 رهز أل ا ةعماج -ةيمهقدلاب ةيبر تلا ةيمك                                                            

 :مقدمةلا
يتميز العصر الذؼ نعيش فيو بالعديد مف السمات، فيناؾ مف يقوؿ أنو عصر تدفق المعمومات، وعصر 
االنفجار المعموماتي، والثورة المعموماتية، وآخر يطمق عميو عصر التكنولوجيا، والعصر الرقمي، وعصر 

خرػ ميمة ليذا العصر، وىو أنو ُيعد االتصاالت، وعصر الطرؽ السريعة لممعمومات، ويمكف إضافة سمة أ
، حيث يتعامل أفراد المجتمع يوميًا مع العديد مف األيقونات والبصريات Visualsأيضًا عصر البصريات 

الرسـو بأنواعيا المختمفة( سواء في مجاؿ االتصاؿ الجماىيرؼ،  –بأشكاليا المختمفة )الصور الثابتة، والمتحركة
 Visualميـ والذؼ أصبح يعتمد وبصفة أساسية عمى المغة البصرية أو اإلعالـ، وحتى مجاؿ التع

Language باإلضافة إلى المغة المفظية ،Verbal Language والتي ظمت تحتل المكانة الرئيسية في ،
 العمميات التعميمية لفترة طويمة.

عمومات، وجعمت وثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت قد أسيمت في تعدد مصادر الحصوؿ عمى الم  
الكتاب المدرسي أحد مصادر الحصوؿ عمى المعمومات؛ ولذا فقد أصبح لزاًما عمى أفراد المؤسسات التعميمية 
التكيف والتفاعل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لمحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ والقيـ، بما يحقق 

 (.217، 3122ى، وسمير الصوص،األىداؼ المنشودة مف العممية التعميمية)مفيد أبو موس
وأوضح المؤتمر الدولي لمتعميـ اإللكتروني بماليزيا أىمية دور التعمـ اإللكتروني في تعزيز المواقف اإليجابية 
لممتعمـ، مف خالؿ خمق بيئات تعمـ تعمل عمى تحسيف عممية التعميـ، باستخداـ تكنولوجيا المعمومات 

 .(Mohammed Ageel, 2012)زيد مف فاعمية العممية التعميميةواالتصاالت بالمدارس المعاصرة؛ ما ي
وأشارت نتائج العديد مف الدراسات والبحوث السابقة إلى أف التجربة العممية أثبتت وجود جوانب قصور في 
 التعمـ اإللكتروني بنوعيو المباشر)المتزامف(، وغير المباشر)غير المتزامف(، منيا: أنو تعميـ مكم ِّف، وأنو تعمـ
يفتقد إلى النقاش والحوار والتفاعل اإلنساني بيف المعمـ والطالب وجًيا لوجو، كما أنو يضعف الجانب 
االجتماعي؛ ما يؤدؼ إلى عدـ تحقيق األىداؼ المنشودة، إضافة إلى إىماؿ دور المؤسسات التعميمية 

التغريب الثقافي وفقداف اليوية  االجتماعية والتربوية والحضارية التي تنقل التراث الحضارؼ؛ ما قد يتسبب في
 (.289، 288، 3119الوطنية والقومية لألجياؿ القادمة.)أحمد جابر، ومبارؾ حمداف، 

فالتعمـ اإللكتروني ميما تعددت أنماطو وأشكالو لف يكوف بدياًل عف التعميـ التقميدؼ، فكما لـ ُتْغف التجارة 
بريد اإللكتروني عف البريد العادؼ، فإف التعمـ اإللكتروني لف يكوف اإللكترونية عف التجارة التقميدية، ولـ ُيْغف ال

بدياًل عف التعميـ التقميدؼ، وال عف المعمـ اإلنساف، وال الفصل المدرسي والمدرج الجامعي، ومف ىنا ظير 
عمى بوصفو تطوًرا طبيعيًا لمتعمـ اإللكتروني، كمحاولة لمتغمب  (Blended Learning)مفيـو التعميـ المدمج

سمبيات التعمـ اإللكتروني، حيث يجمع بيف التعمـ اإللكتروني والتعميـ الصفي العادؼ، فيو تعمـ ال يمغي التعمـ 



28 
 

اإللكتروني وال التعميـ التقميدؼ، ألنو مزيج مف االثنيف مًعا، بمعنى أننا ال نمغي التطور التكنولوجي، ولكف 
(، 64، 3117)حسف سالمة،  ، أو في المعامل المدرسيةنستخدمو بشكل وظيفي في الفصوؿ المدرسية العادية

 (.4، 3، 3125)فراس الريماوؼ، 
ويقصد بالتعميـ المدمج: ذلؾ التعمـ الذؼ يتـ مف خالؿ استخداـ وسائل اتصاؿ مختمفة لتحقيق أىداؼ 

والتواصل عبر مرتبطة بأية مادة دراسية، وقد تتضمف ىذه الوسائل مزيًجا مف اإللقاء المباشر في قاعة الدرس، 
اإلنترنت، والتعمـ الذاتي، فيو يمزج التعميـ االعتيادؼ واستخداـ التقنيات التعميمية المتنوعة، بما يتيح الحرية 

 .(Rasmussen, 2003)لممعمـ في استخداـ تقنيات االتصاؿ في غرفة الصف
ي الفصل الدراسي مع اإلمكانات وُيعد التعميـ المدمج نموذًجا تعميميًّا تتحد فيو الفاعمية االجتماعية ف   

أكثر مف كونو نسبة األشكاؿ المقدمة، فيو لنشط في بيئة التعمـ اإللكتروني، التكنولوجية؛ لُتعزز وتثرؼ التعمـ ا
 .(John Watson, 2009, 4)خميط مف التفاعل الصفي التقميدؼ والتدريس الحي المباشر

ماعية عمى أىمية استخداـ التعميـ المدمج في تعميـ وتعمـ وقد أكد المجمس الوطني البريطاني لمدراسات االجت
الدراسات االجتماعية بصفة عامة والجغرافيا بصفة خاصة؛ لما لو مف فوائد ومميزات متعددة، والتي بدورىا 

 .(Friedman, Adam, 2005, 1-6)تضيف أبعاًدا ىامة لمتعمـ لدػ الطالب
ة في مدارسنا يالحع أف المعمموف ال يزالوف يستخدموف الطرؽ وبالنظر إلى واقع تدريس الدراسات االجتماعي

التقميدية في التدريس حيث اإللقاء مف جانب المعمـ والحفع مف جانب المتعمـ، فاستخداـ ىذه الطرؽ جعمت 
دور المتعمـ سمبي مجرد ممتقي لممعمومات وليس لو أؼ دور، فدوره الوحيد ىو االستماع والحفع فقط دوف أؼ 

فأدػ ذلؾ إلى ابتعاده ونفوره في معظـ الحاالت عف ىذه المادة لذا البد لنا مف إعادة النظر في تمؾ مشاركة 
المناىج وتحديد ما ينبغي أف تكوف عميو بما يتناسب مع خصائص وقدرات ىذه الفئة مف التالميذ وتقديـ مادة 

لمقصور في تدريس مادة الدراسات  دراسية تراعي ميوليـ واحتياجاتيـ التربوية، ومف ثـ يمـز اقتراح عالج
االجتماعية التي تعتمد عمى الطرؽ التقميدية، وذلؾ مف خالؿ استخداـ التعمـ الخميط كنمط مف أنماط التدريس 
الحديثة التي تناسب عصر وتفكير التالميذ والعمل عمى إكساب ىذه الطريقة لمتالميذ حتى ينمي لدييـ التعمـ 

وب الحفع واالستظيار، ولذلؾ فإف ىذه الطريقة تسعى لتنمية تحصيل التالميذ نحو الذاتي ويتجنب التالميذ أسم
 .مادة الدراسات االجتماعية وذلؾ مف خالؿ تعميـ أنفسيـ، وتنمية ميارات الدافعية لالنجاز لدييـ

  :ثحبلا ةمكشم :ايناث
تماعية ألف معظـ يواجو تالميذ الصف الرابع االبتدائي صعوبات عديدة في تعمـ مادة الدراسات االج

موضوعات المادة تعتمد عمي الكثير مف المفاىيـ التاريخية والجغرافية البعيدة عف واقعيـ تاريخيًا وجغرافيًا ، كما 
أف المادة تعتمد عمي الخرائط، والخرائط عبارة عف رسـ خطى، والرسـو الخطية شكل مف أشكاؿ المواد البصرية 

، وىى تتضمف العديد مف المعمومات واألفكار، ويتـ عرض التي تستخدـ لغرض تمثيل موضوع معيف
موضوعات المنيج مقترنة بالكثير مف الخرائط ومدلوالت ىذه الخرائط مف عنواف الخريطة ومقياس رسـ 
الخريطة واالتجاىات الرئيسة والفرعية عمي الخريطة والرموز واأللواف عمي الخريطة، مما يزيد مف صعوبة 

، ويعتمد التدريس لدؼ التالميذ عمي الطريقة السائدة التي تعتمد عمي المفظية مما يزيد مف المادة لدؼ التالميذ
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باستخداـ التعمـ الخميط وقياس  التغمب عمي ىذه الصعوبات ؿو احي الحالي ثحبلافصعوبة المادة، وعمى ذلؾ 
 ع االبتدائي.  فاعميتو في تنمية التحصيل الدراسي والدافعية لالنجاز لدػ تالميذ الصف الراب

 في التساؤؿ الرئيس التالي:  ثحبلاويمكف صياغة مشكمة 
ما فاعمية برنامج قائم عمي التعمم الخميط في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية التحصيل   "

 "والدافعية لالنجاز لدي تالميذ المرحمة االبتدائية؟ 
 لية:ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التا

ما فاعمية برنامج قائـ عمي التعمـ الخميط في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية التحصيل الدراسي لدؼ  -2
 تالميذ الصف الرابع االبتدائي ؟

ما فاعمية برنامج قائـ عمي التعمـ الخميط في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية الدافعية لالنجاز لدؼ  -3
 بتدائي ؟تالميذ الصف الرابع اال

 :ثحبلاثالثًا : أهمية 
 فيما يمي : ثحبلاترجع أىمية 

البحث عف سبل التغمب عمى جفاؼ مادة الدراسات االجتماعية مف حيث بعدىا عف بيئة التالميذ التي  -2
 يعيشوف فييا وذلؾ باستخداـ التعمـ الخميط .

تدريس الدراسات االجتماعية في التعرؼ عمى كيفية استخداـ التعمـ الخميط في  القائميف عمى ديفت -3
 تدريس موضوعات الدراسات االجتماعية المختمفة.

لتالميذ لموضوع الدرس و تنمية  تدريب المعمميف عمى استخداـ التعمـ الخميط كأسموب إلثارة اىتماما -4
 سات االجتماعية.ميارات اتخاذ القرار وزيادة تحصيميـ في مادة الدرا

في إعادة صياغة باقي وحدات منيج الدراسات االجتماعية في ضوء  الحالية االستفادة مف الوحدة -5
 التعمـ الخميط.

تقديـ اختبار تحصيمي في مادة الدراسات االجتماعية يمكف اإلفادة منو عند بناء اختبارات مماثمة في  -6
 ىذا المجاؿ .

يط في الدراسات االجتماعية لالستفادة منو في عمل برامج أخرػ تقديـ برنامج قائـ عمي التعمـ الخم -7
 مماثمو .

 تقديـ مقياس في الدافعية لإلنجاز يمكف اإلفادة منو عند بناء مقاييس مماثمة في ىذا المجاؿ. -8
 :ثحبلارابعًا : أهداف 

 في اآلتي : الحالي ثحبلاتتمثل أىداؼ 
 التحصيل الدراسي لدؼ تالميذ الصف الرابع االبتدائي  . يةفي تنم الكشف عف فاعمية التعمـ الخميط -2
 لدؼ تالميذ الصف الرابع االبتدائي  . لالنجازالكشف عف فاعمية التعمـ الخميط في تنمية الدافعية  -3
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 :ثحبلافروض  :اسماخ
 عمي النحو التالي: فروضلايمكف صياغة  ومتغيراتو ثحبلامف خالؿ منيج 

بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػطي درجػػات ذات دالػػة إحصػػائية  ؽ ر فػػ دجػػو ي -2
 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية. تالميذ المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدؼ

ذات دالػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػطي درجػػات  ؽ ر فػػ دجػػو ي -3
 اس الدافعية لالنجاز البعدؼ لصالح المجموعة التجريبية.تالميذ المجموعة الضابطة في مقي

ذات دالػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات تالميػػػػذ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي االختبػػػػار  ؽ ر فػػػػ دجػػػػو ي -4
 التحصيمي القبمي وأدائيـ في االختبار البعدؼ لصالح التطبيق البعدؼ.

وعػة التجريبيػة فػي مقيػاس الدافعيػة ميػذ المجمذات دالػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات تال ؽ ر فػ دجو ي -5
 القبمي وأدائيـ في االختبار البعدؼ لصالح التطبيق البعدؼ. لالنجاز

 مصطمحات البحث: :اسداس
 Blended Learningالتعمم الخميط: 

ُيعرَّؼ إجرائًيا بأنو: برنامج يجمع بيف التعمـ اإللكتروني والتعميـ الصفي التقميدؼ باستخداـ الحوار والمناقشة، 
 نشطة التعميمية، في نموذج متكامل يستفيد مف التقنيات الحديثة. واأل

 motivation for achievement الدافعية لإلنجاز:
يعرفو الباحث إجرائيا عمى أنو: استعداد المتعمـ لتحمل المسؤولية في المياـ الدراسية، والسعي نحو التفوؽ    

العقبات والمشكالت التي تواجيو في الموقف الدراسي، لتحقيق األىداؼ التعميمية، والمثابرة لمتغمب عمى 
والشعور بأىمية الوقت، والتخطيط لممستقبل، ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في المقياس المعد 

 لذلؾ.  
 اإلطار النظري والدراسات السابقة لمبحث:

 :Blended Learning  أواًل: التعمم الخميط
يد لبرامج التدريب والتعمـ، تمزج بصورة مناسبة بيف التعميـ الصفي واإللكتروني، يمكف تعريفو بأنو "شكل جد

)حسيف عبد  .ووفق متطمبات الموقف التعميمي، بيدؼ تحسيف تحقيق األىداؼ التعميمية وبآفل تكمفة ممكنة
 (.4، 3118الباسط: 

الفاعمية والفرص  بأنو "نموذج تعميمي تتحد فيو (John Watson, 2009, 4) ويعرفو جوف واطسوف 
االجتماعية لمفصل الدراسي مع اإلمكانات التكنولوجية لتعزز وتثرؼ التعمـ النشط في بيئة التعمـ اإللكتروني 

 Classroom أكثر مف كونو نسبة األشكاؿ المقدمة، فيو خميط مف التفاعل الصفي التقميدؼ
Interaction والتدريس الحي المباشر( Live Instruction).. 

( بأنو " أحد أنماط التعميـ والتعمـ التي يخمط فيو التعمـ اإللكتروني مع 28، :311رفو )كرامي بدوؼ، ويع
 ".التعمـ التقميدؼ )الصفي( في إطار واحد متكامل بأسموب تشاركي أو ذاتي
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بيف ( بأنو "إستراتيجية تعميمية تقوـ عمى الدمج :4، 3121بينما يعرفو كال مف )فؤاد عياد، ياسر صالحة، 
 ."أسموبيف أو إستراتيجيتيف تعميميتيف أو أكثر

 أشكال التعمم الخميط:
 :بيف عدة أشكاؿ لمتعمـ المدمج ىي (Gray, C., 2006) يميز جراؼ

 .الدمج بيف التعميـ اإللكتروني والتعميـ التقميدؼ .2
 .الدمج بيف برامج التعمـ الذاتي وبرامج التعمـ التعاوني .3
 .لكتروني المتزامف وبرامج التعميـ اإللكتروني غير المتزامفالدمج بيف برامج التعميـ اإل .4
 .ويعد النوع شائع استخدامو ىو الذؼ يربط التعميـ اإللكتروني .5
 ويعد التعميـ المدمج أفضل لكاًل مف المعمـ والمتعمـ، فالمتعمموف مستعدوف لمدراسة .6

قيبة جديدة مف األدوات التي تساعده ويصل المتعمـ إلى مستوػ اإلتقاف في التعميـ، أما المعمـ فيمتمؾ ح
 .(Karan, M. & et al. 2004) عمى التنوع بيف أساليب التعمـ المختمفة

ولقد ثبت أف استخداـ التعمـ الخميط زاد مف معرفة التالميذ لممقرر الدراسي وزاد مف تحصيميـ وأكد ذلؾ مف 
 Steve (2001) ( دراسة ستيف3122(، ودراسة دينا أحمد منصور )3122خالؿ دراسة دمحم أبو الميل )

 ، دراسة ليStephen (2008) (، ستيفف3117، دراسة حسف سالمة )(Karen 2004 )دراسة كاريف
Lee(2008). 

ومف الدراسات التي تناولت ضرورة استخداـ التعمـ الخميط في تدريس الدراسات االجتماعية وأثبتت فاعميتو 
(، دراسة دمحم الشمرؼ 3121سة أسامة عبد الرحمف )، ودراozgen (2009)دراسة اوزجينويوفيوؾ

(3118.) 
 :مكونات التعمم الخميط

 Michael)، (Sigh, 2003, 53)  مف خالؿ األدبيات والبحوث السابقة التي تناولت التعمـ الخميط  
Power, 2008, 504) ،(Fernando Alonso, et al, 2008, 395: 396)  يمكف القوؿ بأف ىذا

التعمـ الصفي  –التعمـ اإللكتروني المباشر  –عمـ يتكوف مف )التعمـ اإللكتروني الغير مباشر النمط مف الت
 .(التقميدؼ

 :ـــ خصائص التعمم الخميط
 ,Singh) مف خالؿ االطالع عمى بعض األدبيات والبحوث التي تناولت التعمـ اإللكتروني والتعمـ الخميط

2003) ،(Donald Clark, 2003) ،(Hughes, 2007) ،(Joergen Bang, et al, 2008) 
( يمكف توضيح أىـ الخصائص التي يتميز بيا التعمـ الخميط كما 69، 3121،)فؤاد عياد، ياسر صالحة، 

 :يمي
، Diversity، التنوعIndividuality، الفرديةFlexibility، المرونةInteractivityالتفاعمية
 ، المالئمةBlended Content محتوػ الخميط، الGlobality، العالميةAccessibilityاإلتاحة

Convenienceالمساواة ، Equity والمشاركة Engagement  والتعاوفCollaboration ،
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 ، التوفير والفعاليةMotivation، الدافعيةLearner Centered، التمركز حوؿ المتعمـEvaluationالتقويـ
Effectiveness & Cost. 

 :في التعميمدواعي استخدام التعمم الخميط 
تتعدد دواعي استخداـ التعمـ الخميط في العممية التعميمية وفيما يمي األسباب الرئيسية الستخدامو: )طبيعة 
المجتمع وتطمعاتو المستقبمية، الفمسفة التربوية الحديثة، زيادة حجـ المعمومات، زيادة الطمب عمى التعميـ، 

 .التحديات المستقبمية(واقع التعمـ اإللكتروني، التوجيات العالمية و 
 .عناصر التعميم المدمج

 :التعميـ المدمج يشمل العناصر التالية
 .فصوؿ تقميدية وافتراضية -
رشاد تقميدؼ -  .توجيو وا 
 .فيديو متفاعل أو أقمار اصطناعية -
 .بريد إلكتروني، وصفحات الويب، والمحادثات الصوتية عمى الشبكة -
 .(38 -32: 3118ديجة الغامدؼ: )خ) CD, DVD الحاسوب والبرامج الحاسوبية -

 المكونات األساسية لمتعميم المدمج:
األحداث الحية المتزامنة: تعتبر مكوف أساسي لمتعمـ اإللكتروني المدمج فال شيء يمكف أف يحل محل  -

 .التواصل المباشر مع المعمـ
تعتمد عمى  أحداث التعمـ الذاتي غير المتزامف: وىي تضيف قيمة كبيرة لمتعمـ المدمج ويجب أف -

التوظيف الفعاؿ لممبادغ الحديثة والتقميدية لمتصميـ التعميمي مثل استخداـ الوسائل المتعددة وصفحات 
 .االنترنت، والتعمـ الشبكي ومجموعات النقاش

التعاوف: وىو يمكف مف التأكد مف المحتوػ الذؼ يتعمموه بالفعل ويحسف مف تجربتيـ الخاصة بالتعمـ  -
 .المدمج

 .األداء: وىي المكوف األكثر أىمية حيث يضمف بقاء التعمـ وانتقاؿ أثره في بيئة التعمـ أدوات دعـ -
 ــــ مطالب التعمم المدمج:

( إلى مجموعة مف أىـ مطالب التعمـ 341: 3117يشير كل مف )مصطفي صالح، مراد نجمة،  -
 :المدمج وىي

 .نية )البيئة اإللكترونية الصفية(توفير أدوات وصوؿ المتعمميف لمدروس، والمحاضرات بصورة إلكترو  -
 .توفير مقررات إلكترونية تفاعمية -
 .إتاحة مصادر معمومات إلكترونية، لدعـ ما يدرسو المتعمموف  -
 .تقديـ المساعدة والدعـ الفني لممتعمميف الذيف تواجييـ مشكالت أثناء تعمميـ وفق ىذا النظاـ -
دارتيا ب -  .طريقة التعمـ المدمجضرورة تدريب المعمميف لتقديـ المقررات وا 
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تمكف المعمـ مف التنويع في استخداـ األساليب والطرائق التدريسية، كالمحاضرات والتعمـ الذاتي،  -
والدروس المستقمة، والتعمـ التعاوني اإللكتروني، والتعمـ المبني عمى المصادر، والمناقشات المفتوحة، 

 .تخداـ سجالت األداءوالمناقشات المحددة بصورة ال تزامنية، والتقويـ باس

 المدمج:" أنماط التفاعل في التعمم الخميط
ُيعد التفاعل مف المبادغ األساسية في بيئات التعمـ الناجحة بصفة عامة، وبيئة التعمـ الخميط بخاصة، 

 :ومف أىـ أنماط التفاعل التي يمكف أف تحدث في التعمـ الخميط ما يمي
نوع مف التفاعل مرغوب لمعديد مف المتعمميف ألنو ُيعد كمرحمة وسط بيف التفاعل بيف المتعمـ والمعمـ: وىذا ال -2

الدافعية والتعزيز لمحتوػ البرنامج، ُيتيح الفرصة لمتعرؼ عمى مدػ تقدـ المتعمميف في إنجاز المياـ 
مناسبة  التعميمية الموكالة إلييـ كذلؾ تقديـ المساعدة لممتعمـ في حالة ما إذا كانت االستراتيجيات التعميمية

أـ ال، كما يشجع عمى التواصل والحوار العممي مع المعمـ، ويزيد مف أثر التغذية الراجعة بيف الطرفيف، 
 .وجدير بالذكر أف ىذا النمط مف التفاعل يمكف أف يحدث في التعمـ اإللكتروني المتزامف وغير المتزامف

أكثر داخل بيئة التعمـ الخميط في أوقات  التفاعل بيف المتعمميف بعضيـ البعض: وىو تفاعل بيف فرديف أو -3
متزامنة وغير متزامنة، ويشجع ىذا النوع مف التفاعل عمى زيادة التواصل وتبادؿ اآلراء واالستفسارات وُيثرػ 
التفكير الجماعي وتكويف "مجتمعات افتراضية" التي ُتعد عاماًل أساسيًا في أؼ عممية تعميمية سواء كانت 

 (.:22 -3:، 3121: مجدؼ فييـة )تقميدية أـ إلكتروني
بحيث يسمح لممتعمـ أف يتفاعل مع المادة  التفاعل بيف المتعمـ والمحتوػ: ويقصد بو تبسيط المحتوػ  -4

واالمتحانات والتكميفات المنزلية بطريقة تؤثر في عممية الفيـ اإلدراؾ والتركيب المعرفي لديو، ومف أمثمة 
الوسائل التي تحقق ىذا النوع: الكتب، والمواقع عمى الويب، والكتيبات المصاحبة، والفيديو، وعمى الرغـ مف 

ج تحت منحى التعمـ الذاتي إال أنو يتزوج مع أشكاؿ أخرػ مف التفاعل مثل )تفاعل المعمـ أف ىذا النوع يندر 
 مع المتعمـ(.

التفاعل بيف المتعمـ وواجية البرنامج: ومقصد ىذا النوع التفاعل بيف المتعمـ والمحيط أو البرامج التي تيسر  -5
ـ في ىذه الحالة أف تكوف لو معرفة ولو مف عرض محتوػ المادة العممية )ولجية البرنامج(، ويحتاج المتعم

تقاف بعض ميارتو  .بسيطة في استعماؿ الحاسب وا 
التفاعل بيف المعمـ وواجية البرنامج: وىنا يتوجب عمى المعمـ أف يكوف لو معرفة بتقنيات الحاسوب  -6

مف أجل  واإلنترنت حتى يتمكف مف تصميـ صفحات اإلنترنت وتحميل وتنزيل المعمومات مف الشبكة الدولية
 .مرونة التفاعل مع المتعمميف

يتضح مما سبق أف ىناؾ عدد مف المستويات المختمفة والتطبيقات الخاصة بالتفاعل التعميمي عبر بيئة 
ف ما يراه "يريده" الباحث ىو التفاعل بيف المتعمـ والمعمـ والتفاعل بيف المتعمميف بعضيـ  التعمـ الخميط، وا 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%81%D9%87%D9%8A%D9%85
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ل مف خالؿ تكنولوجيا التعمـ الخميط المتزامنة وغير المتزامنة ويساعد عمى البعض بما يمكنيـ مف التواص
 .تحقيق النتاجات التعميمية المرجوة
 المدمج:" ــــ اعتبارات هامة لنجاح التعمم الخميط

تحميل المحتوػ: ويعد  مرشدًا في عممية اختيار البدائل األكثر مناسبة لنقل المعرفة، فثمة العديد مف الميارات  .2
 .التي ال يمكف أداؤىا بفاعمية إال مف خالؿ أنماط التدريب المباشرة وجيًا لوجو

التحميل المادؼ: وىو يؤدؼ دورًا ميمًا في اتخاذ القرارات بشأف طريقة التوصيل المناسبة، فما يمقى عمى الطمبة  .3
 .في الصف أقل كمفة مما يتمقونو عبر مؤتمرات الفيديو

جل التحقق مف البدائل المتاحة لوسائل نقل المعرفة التي ستكوف أكثر فاعمية في تحميل الفئة المستيدفة: مف أ .4
 .تحقيق أىداؼ األداء المحددة

المشاركة في العمل: عمى التعمـ المدمج أف يجيد إمكانية المشاركة بيف المعمـ والمتعمـ مف جية، والمتعمميف  .5
 .لنتائج المتوقعةجميعًا مف جية أخرػ كفريق عمل أو كفرؽ عمل لموصوؿ إلى ا

المعمومات المناسبة: عمى المدرس أف يوجو الطمبة ويرشدىـ إلى جميع قنوات الدمج كاإلنترنت واالستماع  .6
التقميدؼ والقراءة العادة واإللكترونية... الخ لموصوؿ إلى المعمومات والمعارؼ واإلجابة عف تساؤالت الطمبة 

 .بغض النظر عف المكاف والزماف لدػ المتعمـ
عادة إرساؿ المعمومات مرارًا: عمى المدرس إعادة إرساؿ المعمومات بقنوات تعميـ مختمفة لمطمبة، كأف يقدـ إ  .7

أو عمى  (CD) المدرس درسًا تقميديًا في الصفوؼ العادية، ومف ثـ  تعطى ىذه المعمومات لمطمبة إلكترونيًا كػ
 .أو... الخ Web صفحات اإلنترنت

 .تناسب االختالفات بيف المتعمميفتصميـ مياـ وبدائل تعميمية  .8
 .عممية التواصل: إف ىذه العممية في غاية األىمية ألف المدر س ُيعد المرشد والموجو لممتعمـ .9
لذا مف أركاف نجاح ىذه االستراتيجية أف يقـو المدرس بتوجيو سموكيات المتعمـ وأعمالو وتوقعاتو، وما يحتاج  .:

 -3:، 3121: مجدؼ فييـجو أو عف طريق االتصاؿ االفتراضي )إليو مف أدوات وتقنيات، سواء وجيًا لو 
22: .) 

 :ت االجتماعية  في التعمم الخميطــــ دور معمم الدراسا
يحتاج التعمـ الخميط إلى معمـ مف نوع خاص يكوف لديو القدرة عمى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والبرامج 

، وتصميـ االختبارات اإللكترونية بحيث يستطيع أف يشرح الدرس بالطريقة التقميدية، باالنترنتالحديثة، واالتصاؿ 
مف خالؿ الكمبيوتر، وحل االختبارات اإللكترونية، واالطالع عمى روابط تتعمق بالدرس الذؼ  ثـ التطبيق العممي

يقـو بشرحو، والبحث عف الجديد والحديث في الموضوع، وجعل الطالب يشاركو في عممية البحث، بحيث يكوف 
أف يصمـ الدرس بنفسو  دور الطالب ميـ، ومشارؾ مع المعمـ وليس متمقي فقط، ويحتاج أيضًا إلى معمـ يستطيع

بما يتناسب مع اإلمكانيات المتوفرة لديو في المدرسة بداًل مف أف يتوفر في المادة العممية بشكل متقدـ وال يستطيع 
 .أف ينقذىا في المدرسة، ممكف أف يستخدـ البرامج البسيطة وممكف أف يكوف ىناؾ قوالب جاىزة
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ي ظل التعمـ الخميط لديو القدرة عمى:) الجمع بيف التدريس التقميدؼ لذا يجب أف يكوف معمـ الدراسات االجتماعية ف
واإللكتروني، تصميـ االختبارات والتعامل مع الوسائط المتعددة، خمق روح المشاركة والتفاعمية داخل الفصل، 

 .(استيعاب اليدؼ مف التعميـ
حصائية في مستوػ التحصيل، وفي ( فقد أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إ:311أما دراسة)تياني العنزؼ،  -

فيـ الطالب لمخرائط التوضيحية بيف المجموعتيف)الضابطة، والتجريبية( وكانت ىذه الفروؽ لصالح المجموعة 
 التجريبية التي درست باستخداـ التعميـ المتمازج. 

يس في تنمية ( إلى فاعمية استخداـ التعميـ الخميط لمقرر طرؽ التدر :311كما توصمت دراسة)صفاء أحمد،  -
التحصيل والتفكير االبتكارؼ واالتجاه نحو التعمـ الذاتى لدػ طالب الفرقة الرابعة شعبة التاريخ بكمية التربية 

 بالوادؼ الجديد.
( أشارت النتائج إلى فاعمية استخداـ مدخل التعميـ الخميط في تدريس :311وفي دراسة)كرامي عزب،  -

نمية ميارات البحث الجغرافي واالتجاه نحو تكنولوجيا المعمومات لدػ الدراسات االجتماعية عمى التحصيل وت
 تالميذ الحمقة اإلعدادية.

إلى فاعمية نموذج لمتعميـ الخميط مف خالؿ صفحة  (Korkmaz;&Karakus, 2009)وقد توصمت دراسة -
ر الناقد في ويب خاصة عمى اتجاىات الطالب نحو مقرر الجغرافيا، وعمى مياراتيـ، واستعداداتيـ لمتفكي

 المدرسة الثانوية بتركيا.
( التي أظيرت نتائجيا وجود فروؽ ذات داللة Melton, Grafe&Chopak-foss, 2009وكذا دراسة) -

 إحصائية في التحصيل والرضا تعزػ لطريقة التدريس، ولصالح طريقة التعميـ المتمازج.
برنامج قائـ عمى البنائية االجتماعية ( دراسة توصمت إلى أف استخداـ 3121وأجرػ)أسامة عبد الموال،   -

باستخداـ التعميـ الخميط في تدريس الدراسات االجتماعية لو فعالية عمى تنمية المفاىيـ الجغرافية، والتفكير 
 البصرؼ، والميارات الحياتية لدػ تالميذ الصف األوؿ اإلعدادؼ الميني لمصـ.

عميـ المدمج في اكتساب تالميذ الصف الثامف في مدارس ( إلى فاعمية الت3121وأشارت دراسة)دمحم العيفرؼ،  -
 أمانة العاصمة الحكومية واألىمية لمفيومات االجتماعيات، وفي اتجاىاتيـ نحوىا.

( إلى فاعمية برنامج قائـ عمى البنائية االجتماعية باستخداـ التعميـ 3121وتوصمت دراسة)وليد فرج هللا،  -
ميارات التربية المائية، والمعتقدات البيئية لدػ الطالب المعمميف بكمية  الخميط في التحصيل المعرفي، وتنمية

 التربية.
( إلى فاعمية التعميـ الخميط في تنمية المفاىيـ الجغرافية، والميل نحو 3122وأشارت دراسة)أحمد الصغير،  -

عة إلدارة قوص المادة لدػ طالب الصف األوؿ اإلعدادؼ، بمدرسة الشيداء اإلعدادية بحجازة قبمي التاب
 التعميمية بمحافظة قنا.

( التي توصمت إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيًّا بيف متوسط عالمات طالبات 3122وكذا دراسة)أميرة الزيدانييف،  -
المجموعة الضابطة، والمجموعة التجريبية عمى االختبار التحصيمي في الجغرافيا لصالح المجموعة التجريبية 

المتمازج، في حيف ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًّا بيف المجموعتيف)التجريبية،  التي درست بطريقة التعميـ
 والضابطة( عمى اختبار التفكير الناقد.
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( فقد أشارت نتائجيا فاعمية استخداـ التعميـ الخميط في تنمية التحصيل 3122أما دراسة)إدريس سمطاف،  -
 سادس االبتدائي.والدافعية؛ لتعمـ الدراسات االجتماعية لدػ تالميذ الصف ال

( لتتوصل نتائجيا إلى فعالية استخداـ التعميـ المدمج في التحصيل وتنمية 3122وتأتي دراسة)عباس عالـ،  -
بعض الميارات التدريسية واالتجاه نحو مقرر طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية لدػ طالب الدبمـو العاـ 

 عيد.شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية جامعة بور س
( إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات 3123وقد توصمت دراسة)فاتف عبد المقصود،  -

المجموعتيف)التجريبية، والضابطة( في التطبيق البعدؼ الختبار التحصيل الدراسي، واختبار ميارات البحث 
عة التجريبية مف طالب الصف ( لصالح المجمو 1,12الجغرافي، ومقياس الوعي الحياتي عند مستوػ داللة)

 األوؿ الثانوؼ العاـ.
( إلى فعالية التعميـ المدمج في تحصيل االجتماعيات واتجاىاتيـ نحوه، 3124وأشارت دراسة)سعود العنزؼ،  -

 لدػ طالب الصف األوؿ الثانوؼ بمدرسة اإلماـ دمحم بف سعود بمحافظة حفر الباطف. 
بأىمية استخداـ التعميـ الخميط في تعميـ وتعمـ التاريخ  (Adesote, &Fatoki, 2013) كما أوصت دراسة -

بالمدارس الثانوية؛ وذلؾ لمواجية التحديات التعميمية التي يواجييا المعمموف والطالب مف خالؿ الطرؽ 
 التقميدية، وبالتالي ضماف جودة التعميـ. 

مج فى تنمية الحس الجغرافي لدػ ( إلى فاعمية التعميـ المد3125وتوصمت نتائج دراسة)فتحية أبو الخير،  -
 تالميذ الصف األوؿ االعدادؼ. 

بيف متوسطي ‚( 12( إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًّا عند مستوػ)3125وأشارت دراسة)نواؿ البسطويسى،  -
درجات المجموعتيف)التجريبية، والضابطة( لالختبار البعدؼ لميارات التفكير الناقد، ولمقياس االتجاه نحو 

 لمدمج لصالح المجموعة التجريبية.التعميـ ا
( توصمت النتائج إلى فاعمية برنامج قائـ عمى استخداـ التعميـ الخميط في تنمية 3126وفي دراسة)ىند زائد،  -

ميارات التفكير التاريخي والتواصل االجتماعي لدػ طالبات الصف األوؿ الثانوؼ بمدرسة الثانوية الثالثة، 
 المدينو المنورة، السعودية.

( فقد توصمت نتائجيا إلى فعالية التعميـ المدمج في تحصيل 3127أما دراسة)عمي الصوالحة، وآخروف،  -
 طالب الصف التاسع األساسي بمدينة عماف، واتجاىاتيـ نحو مادة الجغرافيا.

تنمية فاعمية برنامج قائـ عمى التعميـ المدمج في  ( فقد توصمت نتائج الدراسة إلي:312دراسة )سعد الزفتاوؼ،  -
 .الوعي بأبعاد التنمية المستدامة، والميارات الحياتية، لدػ طالبات الصف الثاني الثانوؼ 

 motivation for achievement ــــ الدافعية لإلنجاز:
( أنيا حالة داخمية مرتبطة بمشاعر الفرد وتوجو نشاطو نحو التخطيط لمعمل :: 7::2وترػ الراندؼ )   

 محدد مف التفوؽ يؤمف بو الفرد ويعتقد بو.وتنفيذه بما يحقق مستوػ 
وجية النظر السابقة؛ إذ يرػ : أف دافعية اإلنجاز سمة تفاعمية في الشخصية  (32: 3111ويؤيد الغامدؼ )    

 تعنى رغبة الفرد في اإلتقاف واالمتياز في تحقيق المياـ التي يقـو بيا.
 الدراسي في ضوء تقسيمو إلى ثالثة جوانب: ( متغيرات الدافع لإلنجاز6:: 3111خميفة )ويفصل     



88 
 

اإلنجاز باعتباره دافعا )الميل لإلنجاز( ويعني استعداد الفرد لمسعي في سبيل االقتراب مف النجاح، وفقا  -
حساسو بالفخر واالعتزاز عند إتماـ ذلؾ.  لمعيار معيف مف الجودة أو االمتياز، وا 

يعنى بو اعتبار نتيجة التحصيل الدراسي تعبيرا عف شدة الدافع اإلنجاز باعتباره األداء )التحصيل الدراسي( و  -
 لإلنجاز.

 اإلنجاز باعتباره سمة شخصية تتضمف أو ترتبط بخصائص معرفية ومزاجية . -
وبتحميل التصورات السابقة التي قدميا الباحثوف حوؿ مفيـو الدافعية لإلنجاز الدراسي يمكف تعريفو إجرائيا     

تمميذ لتحمل المسؤولية في المياـ الدراسية، والسعي نحو التفوؽ لتحقيق األىداؼ التعميمية، عمى أنو: استعداد ال
والمثابرة لمتغمب عمى العقبات والمشكالت التي تواجيو في الموقف الدراسي، والشعور بأىمية الوقت، والتخطيط 

 لممستقبل .
 المفسرة لدافعية اإلنجاز الدراسي: النظريات -ب
ميالند عمى االستثارة االنفعالية لممتعمميف؛ وىو في ذلؾ يحاوؿ تطوير تصور موراؼ  حوؿ يؤكد ماك     

الدوافع والحاجات كمكوف ميـ مف مكونات شخصية المتعمميف ؛ إذ يرػ أف ىذا الميل الدافعي يشير إلى 
وفق مستوػ معيف استجابات توقع األىداؼ اإليجابية أو السمبية التي تستثار في المواقف التي تتضمف سعيا 

 (.582: 7::2مف االمتياز والتفوؽ ، وحيث يقـو األداء عمى أنو نجاح أو فشل )الزيات،
( أف ىذه النظرية تشير إلى أف ىناؾ ارتباطا بيف الخبرات السابقة وما يحقق الفرد 221: 3111خميفة )ويرػ 

و يميل لألداء واالنيماؾ في السموكيات مف إنجازات ؛ فإذا كانت الخبرات األولية إيجابية بالنسبة لمفرد فإن
المنجزة، أما إذا حدث نوع مف الفشل، وتكونت بعض الخبرات السمبية، فإف ذلؾ سوؼ ينشأ عنو دافع لتحاشي 

 الفشل، وفي تطويره ليذا التصور لمدافعية لإلنجاز يؤسس أتكنسوف نظريتو عمى عامميف أساسييف:
 العامل األوؿ:

 ة تجعل المتعمـ يتجو نحو اليدؼ وتتولد لديو ىذه الرغبة نتيجة لمتغيرات الرغبة في النجاح بدرج 
 دافع النجاح : ويمثل مجرد الرغبة في القياـ بعمل معيف. -
 ترجيح النجاح : ويمثل التنبؤ مستقبال بنتائج السموؾ. -
 القيمة المحفزة لمنجاح وتتمثل في المنبيات التي تجذب المتعمـ إلى تحقيق ىدؼ معيف. -
 مل الثاني:العا

الخوؼ مف الفشل مما يجعل الفرد يبتعد عف اليدؼ نتيجة تجربة سابقة مرت بو ، ويكوف ذلؾ لمتغيرات      
 ثالثة:

 القيمة الحافزة لمفشل.ػػػػػػػػػ                       احتماؿ الفشل.ػػػػػػ               الدافع لتجنب الفشل.ػػػػػ 
نجازية مف النظريات التي فسرت الدافع تفسيرا كيفيا يعتمد عمى نوع ؼ االوتعتبر نظرية توجيات األىدا   

 الدافع وليس كمية أو درجة وجوده، وافترضت ىذه النظرية وجود ثالثة أنواع مف توجيات أىداؼ اإلنجاز
  ىـ كما يمي:

بتنمية الكفاءة في النوع األوؿ: يتمثل توجو التعمـ أو الميمة؛ حيث تتضح دافعية المتعمـ مف خالؿ اىتمامو 
 األداء والتمكف مف الميمة التي يسعى إلى إنجازىا.
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النوع الثاني: يتمثل في توجو االندماج في األداء والذؼ يتضح في محاولة المتعمـ الحصوؿ عمى االىتماـ 
 والتأييد لكفاءتو مف اآلخريف.

 مف اآلخريف. النوع الثالث : ويتمثل في تجنب المتعمـ لألحكاـ غير المؤيدة لكفاءتو
وبتحميل التصورات النظرية السابقة المفسرة لدافعية اإلنجاز الدراسي يمكف أف نحدد أربعة عوامل لمدافعية      

 لإلنجاز اثناف منيا يعوداف لممتعمـ، واآلخراف يتعمقاف بالميمة التعميمية.
ختمفة في مجاؿ التوجو نحو أما ما يتعمق بالمتعمـ فإف ىناؾ نمطيف مف المتعمميف يعمالف بطريقة م   

 اإلنجاز:
 األوؿ: المتعمموف الذيف يتسموف بارتفاع الحاجة لإلنجاز بدرجة أكبر مف الخوؼ مف الفشل. -
 الثاني: األشخاص الذيف يتسموف بارتفاع الخوؼ مف الفشل بالمقارنة بالحاجة لإلنجاز. -

 أما ما يتعمق بخصائص الميمة:
 وبة المدركة لمميمة.احتمالية النجاح ؛ وتشير إلى الصع -
 الباعث لمنجاح في الميمة  -
 قياس الدافعية لإلنجاز الدراسي: -ج 

 مف خالؿ تحميل المقاييس التي استخدمت في قياس الدافعية لإلنجاز الدراسي يمكف تصنيفيا إلى فئتيف:
ف أربع صور قاـ ماكميالند وزمالؤه بإعداد اختبار لقياس الدافع لإلنجاز مكوف م المقاييس اإلسقاطية: -

أما البعض  2:94( الذؼ أعده موراؼ عاـ T. A.Tتـ اشتقاؽ بعضيا مف اختبار تفيـ الموضوع )
اآلخر فقد قاـ ماكميالند بتصميمو لقياس الدافع لإلنجاز؛ وفي ىذا االختبار يتـ عرض كل صورة مف 

ض كتابة قصة الصور عمى شاشة العرض لمدة عشريف ثانية أماـ المبحوث، ثـ يطمب منو بعد العر 
 تغطي أربعة أسئمة بالنسبة لكل صورة واألسئمة ىي:

 ماذا يحدث؟ ومف ىـ األشخاص؟  -
 ما الذؼ أدػ إلى ىذا الموقف؟  -
 ما محور التفكير؟ ما المطموب عممو؟ ومف الذؼ يقـو بالعمل؟  -
 ماذا يحدث؟ وما الذؼ يجب عممو؟  -

سبة لكل صورة ، ويستكمل عناصر القصة الواحدة ثـ يقـو المفحوص باإلجابة عف ىذه األسئمة بالن
في مدة ال تزيد عف أربع دقائق، ويستغرؽ إجراء االختبار كمو في حالة استخداـ الصور األربع 
عشريف دقيقة؛ ومف المالحع أف ىذا االختبار يرتبط أساسا بالتخيل اإلبداعي، ويتـ تخيل القص أو 

 (.211: 3111دافع لإلنجاز )خميفة،وء ما يشير إليو النواتج الخياؿ لنوع معيف مف المحتوػ في ض
عمى أثر النقد الموجو لممقاييس اإلسقاطية في قياس الدافعية قاـ الباحثوف في  المقاييس الموضوعية : -

 ىذا المجاؿ بتصميـ مقاييس موضوعية لقياس الدافع لإلنجاز 
 لإلنجاز )المقاييس الموضوعية(.وقد تبنت الدراسة الحالية النمط الثاني مف مقاييس الدافعية 
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 :خصائص ذوي الدافعية لإلنجاز المرتفعة
تشير العديد مف الدراسات والبحوث في مجاؿ دافعية اإلنجاز إلى: مجموعة مف الخصائص التي تميز 
األفراد ذوؼ دافعية اإلنجاز العالية عف غيرىـ مف منخفضي الدافعية لإلنجاز، ومف أىـ تمؾ الخصائص ما 

 :يمي
فضل ذوو الدافعية لإلنجاز المرتفعة المواقف التي يستطيعوف فييا امتالؾ ناصية أمورىـ بأنفسيـ، وىي: ي -

 .تمؾ المواقف التي يتحمموف فييا مسؤولية شخصية بالنسبة لنواتج مساعييـ ونشاطاتيـ
يختاروف ذوو الدافعية لإلنجاز المرتفعة يدخموف في مواقف تنافسية مقابل بعض مستويات االمتياز، و  -

 .المياـ الصعبة التي بيا تحديات في إمكانية التحقيق مف الصعوبات
لى  Murray "وذو الدافعية العالية في رأؼ "موراؼ - أميل إلى الثقة بالنفس، إلى تفضيل المسؤولية الفردية، وا 

المعتدلة تفصيل المعرفة المفضمة بنتائج أعماليـ، وىـ يحصموف عمى درجات عالية، ويستمتعوف بالمخاطرة 
في المواقف التي تتوقف عمى قدرتيـ الخاصة ال المواقف التي ترتكز عمى الحع والتي ال يكوف ليـ فييا 

 (.:3: 3118تأثير. )عالء الديف السيد، 
كما تعتبر الرغبة في التفوؽ واالمتياز أو اإلتياف بأشياء ذات مستوػ راقي خاصية مميزة مف األشخاص  -

 الدافعية لإلنجاز وتتعمق ىذه الدافعية لإلنجاز بعناصر، منيا: التمكفذوؼ المستوػ المرتفع مف 
mastering  مف البيئة الفيزيقية االجتماعية، والتبادؿ، وتنظيـ البيئة؛ وذلؾ لمتغمب عمى ما قد يصادؼ

 )36، 3113الفرد مف معوقات واالحتفاظ بمستويات عالية مف العمل والنشاط. )عفاؼ دمحم، 
نجاز المرتفع يكرىوف الميف الرتيبة ويقبموف الميف التي تحدث فييا تغيرات دائمة وأيضا أصحاب اإل -

وتحديات مستمرة ويكرىوف تضيع الوقت وذو اإلنجاز المرتفع مستعد لمتضحية في الوقت الراىف مف أجل 
 .أف يجني مزايا في المستقبل مثل: الجد في العمل بدؿ االستمتاع والسرور

 .عمى األنشطةيظيروف مواظبة عالية  -
 .يظيروف صفة استثنائية في األداء -
 .يقوموف باألنشطة بدرجة كفاءة عالية -
 .ييتموف بالميمة أكثر مف اىتماميـ باألشخاص -
 .يتميز عمميـ بالمخاطرة والضغط وتحمل المسؤولية -
 .يفضموف معرفة نتائج النشاط الذؼ يشتركوف فيو ليحكموا عمى قدراتيـ -
 .ل لفترات طويمة دوف مملالرغبة في االستمرار لمعم -
 .لدييـ قدرة عمى التغمب عمى الصعوبات التي تواجييـ -
 .يتمتعوف بدرجة مرتفعة مف المثابرة -
 .لدييـ القدرة عمى تحقيق األشياء التي يرػ اآلخروف أنيا صعبة -
 .لدييـ قدرة عمى السيطرة عمى البيئة الفيزيقية واالجتماعية -
 .نظيميا وسرعة األداء واالستقالليةوحسف تناوليا وت األفكارالتحكـ في  -
 .يتسموف بالواقعية في المواقف التي تتطمب المغامرة أو المخاطرة -
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 .يحبوف معرفة نتائج أدائيـ لتقييـ قدراتيـ وتطويرىا نحو األفضل -
 .التخطيط بذكاء وعناية -
 .استغالؿ الوقت -
 .يتمتعوف بدرجة عالية مف الجاذبية بيف األقراف مف الجنسيف -

 :نخفضي الدافعية لإلنجازخصائص م
 .تجنب المشاركة في األنشطة -
 .سرعة الممل -
 .الميل إلى التعاوف ومساعدة األقراف -
 .تواضع الطموحات والتوقعات المستقبمية -
 .االستجابة لمفشل أكثر مف االستجابة لمنجاح -
 .ال يتوقعوف النجاح في أؼ عمل يقوموف بو ويتجنبوف اإلقداـ عمى اإلنجاز خشية الفشل -
رفضوف أداء األعماؿ التي يشعروف أف قدراتيـ عمى أدائيا أقل مف اآلخريف أو التي تتطمب منيـ جيود ي -

 .أو مثابرة
تتثبط ىمتيـ بسرعة عندما تواجييـ عوائق حتى ولو كانت بسيطة ويستسمموف لمفشل بسرعة عادة ،وال  -

 .يعاودوف المحاولة ليأسيـ مف النجاح
 .ضمونة النجاحالسيمة الم األعماؿيقبموف عمى  -
 .يضعوف ألنفسيـ أىدافا بسيطة سيمة ال تكمفيـ جيدا أو مشقة -
يرضوف بما ىـ عميو وال يسعوف إلى تحسيف مستواىـ في أؼ ناحية مف نواحي الحياة ،وكثيرا ما يقنعوف  -

أنفسيـ بأف فشميـ كاف نتيجة ألسباب خارجية خارجة عف إرادتيـ فالنجاح مف وجية نظرىـ حظًا ومصادفة 
 .ىـ ليسوا مف المحظوظيفو 

 .يشعروف بالممل والعجز -
 .يقاوموف التغيير -
 . ضعف الرغبة في التعميـ لدػ بعض الطالب -
 .قمة الحماس واإليجابية لمعمل الدراسي -
 .عدـ بذؿ الجيد الكافي الذؼ يتناسب مع استعدادات الطمبة وقدراتيـ -
 .تدني االىتماـ بالواجبات الصعبة -
دارة المدرسةعدـ االستجابة لتعميمات  -  .المعمـ وا 
 .إىماؿ المواد الضرورية لمتعميـ مف كتب وأدوات -
 .وجود أفكار خاطئة لدػ الطالب عف مدػ أىمية التعميـ -
 (.55: 3119المفيـو السمبي عف الذات. )نرميف محمود،  -
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 إجراءات البحث:

مف منيج (الطبيعة في بمديولي )الوحدة األالوحدة المختارة  وذلؾ لتدريسإعداد برنامج التعمم الخميط:  -
التعمـ الخميط لتنمية التحصيل  ، باستخداـالمقررة عمي تالميذ الصف الرابع االبتدائيالدراسات االجتماعية
 .(5)رقـ ممحق لدييـ .  لالنجازالدراسي والدافعية 

 االختبار التحصيمى: -
 ت التالية: قاـ الباحث بإعداد االختبار التحصيمى في ضوء الخطوا  
الوحدة األولي )الطبيعة في بعد تحديد وحدات المعرفة والمفاىيـ التي تتضمنيا وحدة الدراسة حدود االختبار : -

. وقاـ الباحث بتحديد األىداؼ المقررة عمي تالميذ الصف الرابع االبتدائيمف منيج الدراسات االجتماعيةبمدؼ( 
يذ، وكذلؾ تحديد أوجو التعمـ المراد قياسيا في المستويات الثالثة المعرفية المطموب تحقيقيا بالنسبة لمتالم

التطبيق(. وتتكوف أسئمة االختبار مف نوع   -الفيـ -األولى في تصنيف بمـو لألىداؼ المعرفية وىى: )التذكر
سؤاؿ ويطمب مف التمميذ أف يختار اإلجابة  (53)"االختيار مف متعدد" ويتكوف في صورتو المبدئية مف 

 صحيحة مف بيف أربعة اختيارات )بدائل( موضوعة أسفل السؤاؿ.ال
الدراسة  ييدؼ االختبار التحصيمي إلى قياس تحصيل التالميذ لوحدةتحديد الهدف من االختبار :  -

المقررة عمي تالميذ الصف الرابع مف منيج الدراسات االجتماعيةالوحدة األولي )الطبيعة في بمدؼ(المختارة
المستويات التالية)التذكر، الفيـ، التطبيق(، وذلؾ لمعرفة فاعمية التعمـ الخميط في تنمية  عند .االبتدائي
 . لالنجازالدراسي والدافعية  التحصيل

بإعداد جدوؿ مواصفات االختبار حيث يحتوػ  قاـ الباحث :إعداد جدول المواصفات لالختبار التحصيمي  -
بية لكل مستوػ مف مستويات التعمـ التي يشمميا االختبار وىى عمى األوزاف النسبية لألسئمة واألوزاف النس

 التطبيق(.  -الفيـ  -)التذكر
يوضح األوزاف النسبية ألىداؼ وموضوعات الوحدة األولي )الطبيعة في بمدؼ( المقررة عمي  (  5جدول ) 

 تالميذ الصف الرابع االبتدائي ومستوياتيا المعرفية.

 موضوعات الوحدة م
 عرفيالم المستوى 

 الوزن النسبي المجموع
 التطبيق الفهم التذكر

 %52,11 8 1 3 3 الدراسات االجتماعية وأدواتها 5
 %15,11 2 1 1 3 موقع مصر وأهميته 1
 %15,11 2 3 1 1 الحدود الجغرافية والسياسية لمصر 3
 %52,11 8 1 3 3 سطح مصر 1
 %52,11 8 1 1 1 المناخ والنبات الطبيعي في مصر 1

                 11 55 51 51 المجموع
 

 %11,52 %33,33 %11,11 الوزن النسبي 511%           

 ( يوضح توزيع مفردات االختبار حسب األوزاف النسبية لألىداؼ وموضوعات الوحدة.3جدوؿ)
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 موضوعات الوحدة م
 المستوى المعرفي 

 النسبة % المجموع
 التطبيق الفهم التذكر

 %52,11 8 1,  3 8,   1,  1   1,  1,  5 راسات االجتماعية وأدواتهاالد 5
 %15,11 2 51,  51 11,  51,  53, 51 51, 55,  2 موقع مصر وأهميته 1

الحدود الجغرافية والسياسية  3
 لمصر

51 ,58  ,52  ,
11 13  ,11 15  ,11 ,18 2 15,11% 

 %52,11 8 31,  31 31,  31, 35 12, 11,  11 سطح مصر 1

 المناخ والنبات الطبيعي  1
 في مصر     

31  ,33  ,31  ,
11 38  ,15 11 ,11 8 52,11% 

                 53 22 25 28 المجموع 
 

211% 
 %11,52 %33,33 %11,11 النسبة المئوية 

 ــــــ التجربة االستطالعية لالختبار:
 ( تمميذًا مف41ر عينة البحث تتكوف مف )تـ تجريب االختبار عمى عينة غي بعد صياغة االختبار

اختيار ىذه العينة العشوائية وتـ تطبيق مفردات االختبار  ) تالميذ معيد أكوة الحصة االبتدائي األزىرؼ (، تـ
 وىدفت ىذه التجربة إلى:عمييا، 

 حساب معامل الثبات.     -حساب معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار.  -
 حساب زمف االختبار.-ولة والصعوبة والتمييز.             حساب معامالت السي -
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 :أواًل: الصدق 
 معامالت االتساؽ بيف درجات كل سؤاؿ والدرجة الكمية ألسئمة االختبار التحصيمي ( 4جدوؿ رقـ ) 

مستوى الداللة عند  معامل االرتباط العبارة
 مستوى الداللة  معامل االرتباط العبارة 1.11مستوى 

 1.11ى عند مستو 
 دالة 1.85 11 دالة 1.11 5
 دالة 1.13 13 دالة 1.11 1
 دالة 1.11 11 دالة 1.11 3
 دالة 1.11 11 دالة 1.11 1
 دالة 1.11 11 دالة 1.11 1
 دالة 1.31 11 دالة 1.13 1
 دالة 1.33 18 دالة 1.11 1
 دالة 1.11 12 دالة 1.11 8
 دالة 1.11 31 دالة 1.33 2
 دالة 1.11 35 دالة 1.11 51
 دالة 1.11 31 دالة 1.33 55
 دالة 1.13 33 دالة 1.31 51
 دالة 1.12 31 دالة 1.33 53
 دالة 1.11 31 دالة 1.11 51
 دالة 1.31 31 دالة 1.11 51
 دالة 1.11 31 دالة 1.11 51
 دالة 1.31 38 دالة 1.11 51
 دالة 1.32 32 دالة 1.11 58

 دالة 1.11 11 دالة 1.13 52
 دالة 1.11 15 دالة 1.13 11
 دالة 1.11 11 دالة 1.33 15
 )تذكر، فيـ، تطبيق( والدرجة الكمية لالختبار التحصيمي معامل االتساؽ الداخمي بيف كل مستوػ  (  5جدوؿ) 

 1.16مستوػ الداللة عند  معامل االرتباط بيرسوف  عدد بنود كل مستوػ  المستوػ المعرفي
 دالة 1,947** 28 التذكر

 دالة 1,955** 25 الفيـ

 دالة 1,843** 22 التطبيق

وبػػػالنظر إلػػػى الجػػػدوؿ السػػػابق يتضػػػح أف قػػػيـ معامػػػل االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػة كػػػل مسػػػتوػ مػػػف مسػػػتويات االختبػػػار 
( ممػا يػدؿ عمػى صػدؽ مسػتويات 1,16والدرجة الكميػػػػػػة لالختبػػػػػار ىػي معػامالت دالػة إحصػػػػػػػائيا عنػد مستػػػػوػ )

 لتحصيمي، وبيذا يعد االختبار صالًحا لقياس تحصيل التالميذ.االختبار ا
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 ـــ الثبات :
تػػػـ حسػػػاب ثبػػػات االختبػػػار؛ وذلػػػؾ عػػػف طريػػػق التجػػػػػػػػزئة النصػػػفية لحسػػػػػػػاب ثبػػػػػػػات االختبػػػػػػػار، ومعرفػػػة         

االسػتطالعية ، ثػـ معامل االرتبػاط بػيف نصػفيو، وقػد تػـ ذلػؾ مػف خػالؿ تطبيػق االختبػار مػرة واحػدة عمػى العينػة 
 :تجزئة أسئمة االختبار إلى نصفيف متكافئيف

 ( سؤاؿ.32،........(، وعددىا )4، 3، 2يضـ األسئػػمة ذات األرقاـ الفػػػػردية وىي) األول: -
 ( سؤاؿ.32،........(، وعددىا )7، 5، 3يضـ األسئمة ذات األرقاـ الزوجية وىي) الثاني: -

معادلة سبيرماف  -SPSS V 25ستخداـ برنامج التحميل اإلحصائي )وبعدىا تـ تصحيح معامل الثبات با
براوف( وقد تـ استخداـ ىذه الطريقة لتقميل ما أمكف مف العوامل المؤثرة في أداء التالميذ مثل: الوقت، والجيد، 

امل باإلضافة إلى أف ىذه الطريقة تعمل عمى توحيد ظروؼ اإلجراء توحيًدا تاًما، ويوضح الجدوؿ التالي مع
 الثبات لالختبار التحصيمي:

 ( يوضح معامل ثبات االختبار التحصيمي. 6جدوؿ )

 مستوى الداللة معامل الثبات معامل االرتباط عدد أفراد العينة االستطالعية

 مناسب 1.12 1.11 51

االختبار بطريقة التجزئة  وبالنػػػػػظر إلػػػى المعامػػػػالت السػػػابقة نجػػػػػد أنيػػػا منػػاسبة؛ حيث إف معامل ثبات
( وىػػػػو مػػػػرتفع إلى حػػػد كبيػػػػر؛ وبالتػػػالي يمػػػكف استخداـ االختبػػار كػػػػأداة لقيػاس :1.8النصفيػػػة يساوؼ )

 التحصيػػل بالدراسة الحالية.

 معامالت السهولة والصعوبة والتمييز:
 لتالية:تـ حساب معامل السيولة لكل سؤاؿ باستخداـ المعادلة ا

 عدد اإلجابات الصحيحة                                           
  معامل السيولة =

 عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخطأ                         
 التالية: كما تـ حساب معامل الصعوبة لكل سؤاؿ باستخداـ المعادلة

 معامل السيولة - 2معامل الصعوبة =
( تكػػوف شػػديدة السػػيولة، وأف المفػػردات التػػي يقػػل 1.91وقػػد اعتبػػرت المفػػردات التػػي يزيػػد معامػػل سػػيولتيا عػػف )

 ( تكوف شديدة الصعوبة.1.31معامل سيولتيا عف )
:  1,39)وباسػػػػػتخداـ المعػػػػػادلتيف السػػػػػابقتيف تبػػػػػيف أف معػػػػػامالت السػػػػػيولة لمفػػػػػردات االختبػػػػػار تتػػػػػراوح مػػػػػا بػػػػػيف 

وبػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ بػػأف جميػػع مفػػردات االختبػػار مناسػػبة كمػػا (،1,83:  1,35) يفومعامػػل الصػػعوبة بػػ(،1,87
 (.  6يوضحو جدوؿ )  
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 كما تـ حساب معامل التمييز لكل سؤاؿ باستخداـ المعادلة التالية:
 ص د -م ز= ص ع معامل التمييز=

 ن                        
  حيث ـ ز: معامل التمييز

 جابوا إجابة صحيحة مف اإلرباع األعمىص ع :عدد التالميذ الذيف أ
 ص د: عدد التالميذ الذيف أجابوا إجابة صحيحة مف اإلرباع األدنى

 (. 7كما يوضحو جدوؿ )  ف: عدد أفراد إحدػ المجموعتيف
 معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لالختبار التحصيمي ( 7جدوؿ )

 لتمييزمعامل ا معامل الصعوبة معامل السهولة رقم السؤال
5  1,31 1,18 1,18 
1  1,11 1,18 1,18 
3  1,11 1,18 1,18 
1  1,1 1,1 1,18 
1  1,31 1,18 1,11 
1  1,11 1,31 1,11 
1  1,31 1,18 1,11 
8  1,18 1,11 1,11 
2  1,31 1,11 1,11 
51  1,11 1,18 1,18 
55  1,18 1,11 1,18 
51  1,11 1,11 1,18 
53  1,1 1,1 1,18 
51  1,11 1,31 1,11 
51  1,1 1,1 1,18 
51  1,11 1,11 1,18 
51  1,11 1,11 1,18 
58  1,18 1,18 1,18 
52  1,11 1,18 1,11 
11  1,11 1,18 1,18 
15  1,11 1,11 1,11 
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 ( معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لالختبار التحصيل 8جدوؿ )  
 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل السيولة رقـ السؤاؿ

33  1,63 1,59 1,53 

34  1,83 1,39 1,39 

35  1,59 1,63 1,53 

36  1,63 1,59 1,68 

37  1,47 1,75 1,53 

38  1,7 1,5 1,53 

39  1,5 1,7 1,39 

3:  1,83 1,39 1,39 

41  1,7 1,5 1,82 

42  1,63 1,59 1,39 

43  1,87 1,35 1,39 

44  1,83 1,39 1,39 

45  1,79 1,43 1,68 

46  1,39 1,83 1,53 

47  1,75 1,47 1,39 

48  1,63 1,83 1,39 

49  1,87 1,35 1,39 

4:  1,5 1,7 1,39 

51  1,39 1,59 1,39 

52  1,67 1,55 1,82 

53  1,7 1,5 1,82 
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:  1,39وبقػػػػػػػراءة الجػػػػدوؿ السابق يتضػػػػػح أف معػػػامل السيػػػولة لجميػػػػع مفػػػػردات االختبػػػػار تػػػػػػػراوح بيػػػػػف )
(، وباإلشارة إلى أف قيـ 1,83:  1,35(، بينما تراوح معامل الصعوبة لجميع مفردات االختبار بيف )1,87

(، فأنو قد تـ قبوؿ جميع مفردات 1,91:  1,31معامل السيولة والصعوبة المقبولة ىي التي تنحصر بيف)
 االختبار؛ نظًرا ألنيا حققت معامالت السيولة والصعوبة المطموبة. 

(، وىذا يشير إلى أف 1,82:  1,39ف )كما تراوح أيضػػػػا معامػػػػل التمييػػػػز لجميػػع أسئمة االختبار بي     
مفػػردات االختبػػػػار ذات قوة تميػػػػػزية مناسبػػػػة، نظًرا ألف معامػػػالت التمييػػػز المناسبػػػػة لالختبار ىي التي تنحصر 

 (.1,91ػػػػػػػ  1,31بيػػػػػف )
  :زمن االختبار 

لذؼ انتيى عنده كل تمميذ مػف اإلجابػة عػف جميػع تـ حساب الزمف الالـز لالختبار عف طريق تدويف الزمف ا    
 (: 9األسئمة المتضمنة في االختبار كما يوضحو جدوؿ ) 

 زمف االختبار التحصيمي (  9جدوؿ ) 
 الوقت التالميذ الوقت التالميذ

5 11 51 31 

1 31 51 33 

3 31 58 33 

1 11 52 31 

1 11 11 31 

1 11 15 31 

1 31 11 31 

8 31 13 35 

2 11 11 33 

51 31 11 31 

55 31 11 31 

51 31 11 31 

53 11 18 33 

51 31 12 31 

51 11 31 31 

 دقيقة 211اإلجمالي 

 دقيقة 31المتوسط 
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بمػا فػي ذلػؾ قػراءة تعميمػات  -وبالنظر إلى الجدوؿ السابق نجد أف إجمالي الزمف الذؼ أجاب فيو جميػع التالميػذ
( بمػػ  41بقسػػمة ىػػذا الػػزمف الػػذؼ اسػػتغرقو جميػػع التالميػػذ عمػػى عػػدد العينػػة )( دقيقػػة، و 11:) -بمػػ   االختبػػار

( دقيقػػػة، وبػػػذلؾ تػػػـ التوصػػػل لمصػػػورة النيائيػػػة لالختبػػػار 41متوسػػػط الػػػزمف الػػػالـز لإلجابػػػة عمػػػى االختبػػػار ىػػػو )
 التحصيمي.

 مقياس الدافعية لإلنجاز: -ب

 دراسي لتالميذ الصف الرابع االبتدائي .إذ ييدؼ لقياس دافعية اإلنجاز ال تحديد اليدؼ مف المقياس : -
 تحديد مكونات المقياس , وتمثمت في خمسة مكونات وهي:  -
الشعور بالمسئولية : ويقصد بو االلتزاـ والجدية في أداء ما يكمف بو التمميذ مف أعماؿ عمى أكمل وجو  -

عض األعماؿ التي مف شأنيا وبذؿ المزيد مف الجيد واالنتباه لتحقيق ذلؾ ، والتفاني في العمل والقياـ بب
 تنمية مياراتو .

السعي نحو التفوؽ : ويقصد بو بذؿ الجيد لمحصوؿ عمى أعمى التقديرات ، والرغبة في االطالع  -
ومعرفة كل جديد ، وابتكار حموؿ جديدة لممشكالت والسعي لتحسيف األداء ، وتفضيل األعماؿ األكثر 

 حث . صعوبة والتي تتطمب المزيد مف التفكير والب
المثابرة : ويقصد بيا السعي نحو بذؿ الجيد لمتغمب عمى العقبات التي تواجو التمميذ في أدائو لبعض  -

األعماؿ والسعي نحو حل المشكالت الصعبة ميما استغرقت مف الوقت والجيد ، واالستعداد لمواجية 
ية مثل قضاء وقت الفراغ الفشل إلى أف يكتمل العمل الذؼ يؤديو ، والتضحية بكثير مف األمور الحيات

 وممارسة األنشطة الترفييية .
الشعور بأىمية الوقت : ويقصد بو إنجاز التمميذ الواجبات التي تطمب منو في مواعيدىا وااللتزاـ بجدوؿ  -

زمني لكل ما يفعمو التمميذ سواء فيما يتعمق بأدائو لبعض األعماؿ أو في زياراتو وعالقاتو باآلخريف 
 ـ التزاـ الغير بالمواعيد.واالنزعاج مف عد

التخطيط لممستقبل : ويتمثل في ممارسة التمميذ لألعماؿ التي ينوؼ القياـ بيا ، والشعور بأف ذلؾ مف  -
شأنو تنظيـ حياتو وتفادؼ الوقوع في المشكالت ، وأف التخطيط لممستقبل مف أفضل السبل لتوفير كل 

 مف الوقت والجيد . 

 اور المقياس اإلجراءات التالية :وقد اتبع  الباحث في بناء مح

ػػػػػػ االطالع عمى بعض المقاييس النفسية التي أجريت في مجاؿ قياس الدافعية لإلنجاز ومنيا :مقياس دافعية 
 ( .3111( وعبد المطيف خميفة )4::2( ومنصور العمارؼ )1::2اإلنجاز لممدوح الكتاني )

خميط والدافعية لإلنجاز  مف حيث األسس النظرية التي يرتكز عمييا ػػػػ مراجعة اإلطار النظرؼ المرتبط بالتعمـ ال
 كل منيما وخصائصو وغير ذلؾ مما عرض لو في اإلطار النظرؼ لمدراسة .
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ػػػػػ صياغة مفردات المقياس ؛ في ضوء المحاور الخمسة سالفة الذكر تـ صياغة مفردات المقياس وقد عني 
 لتالية  :الباحث في صياغة مفرداتو بالمعايير ا

 . أف تكوف عالية االرتباط مف الناحية النفسية بالدافعية لإلنجاز الدراسي 
 . الوضوح في الصياغة         
 . البساطة واالقتصار عمى فكرة واحدة 
 . تجنب المفردات السالبة 
 .تجنب نفي النفي 

 ( مفردة تدور حوؿ محاور المقياس الخمسة. 69وقد صيغت )              

المقياس ؛ تعد تعميمات المقياس مف اإلجراءات الميمة ؛ حيث تساعد عمى فيـ طبيعة  تعميمات -
 المقياس وكيفية اإلجابة عميو ، وقد وضعت في بداية االختبار بعد عنوانو شاممة :

 . البيانات األولية لممتعمـ 
 . ىدؼ المقياس 
 . كيفية اإلجابة عمى المقياس  مع وضع نموذج إرشادؼ لذلؾ 
 تبار زمف االخ 

 ضبط المقياس:

صدؽ المقياس : واتبع الباحث في حساب صدؽ المقياس طريقة االتساؽ الداخمي مف خالؿ إيجاد  -
معامل االرتباط بيف عبارات كل محور ودرجتو ، وبيف درجة كل محور وغيره مف المحاور ، وبيف كل 

 ومستوػ الداللة لكل معامل. محور والدرجة الكمية لممقياس ، والجدوؿ التالي يوضح معامالت االرتباط

 أواًل: صدق االتساق الداخمي:
حساب معامل ارتباط درجة كل  تـبعد تطبيق المقياس في صورتو النيائية عمى العينة االستطالعية، 

الصالحة، وبم  عدد مواقف المقياس  الستبعاد المواقف غيرعبارة بالمجموع الكمي لعبارات كل بعد تنتمي إليو؛ 
( )كماؿ زيتوف، 1.31، وقد ُروعي أف تحذؼ المواقف التي يصل معامل ارتباطيا إلى أقل مف )( موقًفا67)

 ( معامالت الصدؽ الداخمي لعبارات مقياس الدافعية لالنجاز. :ويبيف الجدوؿ رقـ )  (،695، 3114
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مقياس الدافعية والدرجة الكمية لمبعد الذؼ تنتمي إليو ل ( معامالت االرتباط بيف درجة كل عبارة :جدوؿ ) 
 (41لالنجاز)ف = 

 الشعور بأهمية الوقت المثابرة إلنجاز المهام التعميمية الشعور بالمسئولية

 قيمة ر رقـ المفردة قيمة ر رقـ المفردة قيمة ر رقـ المفردة

5 1.252** 55 1.811** 13 1.811** 

1 1.125** 51 1.811** 11 1.811** 

3 1.182** 53 1.121** 11 1.181** 

1 1.811** 51 1.181** 11 1.121** 

1 1.111** 51 1.181** 18 1.118** 

1 1.252** 51 1.111** 12 1.118** 

1 1.111** 51 1.831** 31 1.183** 

8 1.313* 58 1.111** 35 1.115** 

2 1.252** 52 1.111** 31 1.315* 

51 1.321* 11 1.111** 33 1.122** 

  15 1.811** 31 1.115** 

  11 1.121** 31 1.183** 
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 الثقة بالنفس التخطيط لممستقبل

 قيمة ر رقـ المفردة قيمة ر رقـ المفردة

31 1.252** 12 1.811** 

31 1.181** 11 1.111** 

38 1.313* 15 1.111* 

32 1.122* 11 1.111** 

11 1.111** 13 1.185** 

15 1.811** 11 1.813** 

11 1.181** 11 1.313* 

13 1.181** 11 1.181** 

11 1.111** 11 1.181** 

11 1.111** 18 1.111** 

11 1.325*   

11 1.811**   

18 1.811**   

 :1.45( = 1.16، )1.559( = 1.12مستوػ الداللة عند )

 ( 1.12(، ** داؿ عند مستوػ )1.16*داؿ عند مستوػ )

( 1.16(، )1.12دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة )يتضح مف الجدوؿ السابق أف جميع قيـ معامالت االرتباط 
 .وبالتالي فيي مقبولة

ثـ تـ حساب الصدؽ الداخمي لعبارات المقياس وذلؾ عف طريق حساب معامل االرتباط بيف درجة كل بعد 
 (:  21والدرجة الكمية لممقياس كما يتضح في الجدوؿ )  
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 والدرجة الكمية لممقياس (41)ف = النجازالدافعية لمقياس معامالت ارتباط أبعاد  (21جدوؿ ) 

 األبعاد
المثابرة إلنجاز 
 المياـ التعميمية

الشعور بأىمية 
 الوقت

التخطيط 
 لممستقبل

 الدرجة الكمية الثقة بالنفس

 **76:.1 **1.932 **33:.1 **1.988 **49:.1 الشعور بالمسئولية
 المثابرة إلنجاز المياـ 

 التعميمية   
---- 1.979** 1.:46** 1.:44** 1.:89** 

 **39:.1 **1.977 **1.978 ----  الشعور بأىمية الوقت
 **82:.1 **33:.1 ----   التخطيط لممستقبل
 **39:.1 ----    الثقة بالنفس

 :1.45( = 1.16، )1.559( = 1.12مستوػ الداللة عند )

 .وبالتالي قبوليا جميعا يتضح مف الجدوؿ السابق أف جميع قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائياً 

 ثانًيا: ثبات المقياس:

 ألفالكرونباك: باستخدام معادلة -5
 (  22) معادلة ألفا لكرونباؾ ، ويوضح الجدوؿ  باستخداـ ثبات مقياس الدافعية لالنجازتـ حساب معامل 
 .معامالت الثبات

 الكمية لممقياس باستخداـ طريقةوالدرجة  (41مقياس الدافعية لالنجاز)ف = معامالت ثبات أبعاد  (22جدوؿ )
 ألفا لكرونباؾ

 معامل الثبات األبعاد
 1.963 الشعور بالمسئولية

 1.992 المثابرة إلنجاز المياـ التعميمية
 1.923 الشعور بأىمية الوقت
 1.919 التخطيط لممستقبل
 1.925 الثقة بالنفس
 :7:.1 المقياس ككل

( لممقياس ككل وتراوح بيف :7:.1ثبات لممقياس بم  )يتضح مف الجدوؿ السابق أف معامالت ال
 ( وىي معامالت دالة إحصائيًا مما يدعو لمثقة في صحة النتائج التي يسفر عنيا المقياس.:7:.1، 1.919)
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 باستخدام طريقة التجزئة النصفية: -5
 (41)ف =  الثبات لممقياس( يوضح معامالت  23جدوؿ )                 

 البعد
 تباطمعامل االر 

 قبل تصحيح سبيرماف براوف 
 معامل االرتباط
 بعد التصحيح

 معامل جتماف

 66:.1 69:.1 51:.1 المقياس ككل

( لممقياس ككل وىي معامل دالة إحصائيًا 69:.1يتضح مف الجدوؿ السابق أف معامالت الثبات لممقياس بم  )
 مما يدعو لمثقة في صحة النتائج التي يسفر عنيا المقياس.

 = حساب زمن المقياس:ثالثا 
تػػـ تحديػػد زمػػف اإلجابػػة عػػف المقيػػاس عػػف طريػػق الوقػػت الػػذؼ اسػػتغرقو جميػػع التالميػػذ مػػف أوؿ تمميػػذ 

( دقيقػػة، والوقػػت الػػذؼ اسػػتغرقو آخػػر تمميػػذ انتيػػى مػػف اإلجابػػة عمػػى 45انتيػػى مػػف اإلجابػػة عمػػى المقيػػاس وىػػو )
 تية:( دقيقة وتـ حساب ذلؾ وفقًا لممعادلة اآل65المقياس وىو )

 مجموع )الزمف الذؼ استغرقو التالميذ في اإلجابة عف االختبار(                      
 زمف االختبار =

 عدد التالميذ
 (41)ف =  حساب زمف المقياس ( 24جدوؿ رقـ ) 

 زمف المقياس =
2421 

 دقيقة  55= 
41 

( دقيقػػة وتػػـ قسػػمتيـ عمػػى :244ميػػذ)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابق أف مجمػػوع وقػػت انتيػػاء اإلجابػػة لجميػػع التال
 .( دقيقة55متوسط زمف المقياس تقريًبا خمس وأربعوف ) إذاً  (،41عددىـ)

 رابعًا= الصورة النهائية لممقياس:
أصػػػبح المقيػػػاس فػػػي صػػػورتو  بعػػػد أف تػػػـ حسػػػاب الصػػػدؽ والثبػػػات، والػػػزمف لمقيػػػاس الدافعيػػػة لالنجػػػاز

( مواقػػػػػف، والبعػػػػػد 21األوؿ )الشػػػػػعور بالمسػػػػػئولية( عمػػػػػى)( عبػػػػػارة، أشػػػػػتمل البعػػػػػد 69النيائيػػػػػة، يتكػػػػػوف مػػػػػف )
( 24( عبػػػارة، والبعػػػد الثالث)الشػػػعور بأىميػػػة الوقػػػت(عمى )23الثاني)المثػػػابرة إلنجػػػاز الميػػػاـ التعميميػػػة( عمػػػى )
 ( عبارة.21( عبارة، والبعد الرابع)الثقة بالنفس( عمى )24عبارة، والبعد الرابع)التخطيط لممستقبل( عمى )

ونسبتيا المئوية التي يشمميا كل بعػد مػف األبعػاد الرئيسػة لمقيػاس  ( يوضح أرقاـ العبارات25والجدوؿ )
 :الدافعية لالنجاز
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 موزعة عمى األبعاد الرئيسية (41)ف =  عدد مواقف المقياس (:25جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية بنود المواقف أرقام عدد المواقف األبعاد الرئيسة م

، 22، 21،:، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 21 يةالشعور بالمسئول 2
23 ،24 ،25 ،26 

28.35% 

 المثابرة إلنجاز  3
 المياـ التعميمية

23 
27 ،28 ،29 ،29 ،2: ،31 ،32 ،33 ،
34 ،35،36،37،38 

31.79% 

 الشعور بأىمية  4
 الوقت

24 39،3:،41،42،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،
48 ،49 ،4: ،51 

33.52% 

، 47، 46، 45، 44، 41،42،43،:39،3 24 لالتخطيط لممستقب 5
48 ،49 ،4: ،51 

33.52% 

، 59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52 21 الثقة بالنفس 6
5: ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 

28.35% 

 %211 69 المجموع 

 وبذلؾ يكوف المقياس جاىًزا لمتطبيق.( موقف،69يتضح مف الجدوؿ السابق أف مجموع عبارات المقياس )

 وتفسيرها: ثحبلانتائج ـــــ 

 تكافؤ المجموعتين قبل التجريب: -5

 اختبار )ت( لمعينات ،قاـ الباحث باستخداـ التجربة إجراء قبل الدراسة مجموعتي تكافؤف م لمتحقق
 في المجموعتيف درجات تالميذ كمتا متوسطي بيف إحصائيا داؿ فرؽ  وجود عدـ مف التأكد بغرض المستقمة
 .القبمي لمقياس الدافعية لالنجاز التطبيق التحصيمي، وكذا في بارلالخت القبمي التطبيق

 اتبع الباحث اإلجراءات التالية لمتعرف عمي نتائج البحث من خالل ما يمي:

 التحقق من تجانس المجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار التحصيل: - أ

سػػػموب اإلحصػػػائي المعػػػروؼ ؛ باسػػػتخداـ األ التحصػػػيلتػػػـ التحقػػػق مػػػف مػػػدػ تجػػػانس المجمػػػوعتيف فػػػي 
، لحساب المتوسط الحسابي واالنحػراؼ المعيػارؼ والنسػبة التائيػة ومسػتوػ الداللػة، لمتحقػق t-Testباختبار )ت( 

مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف، والوقػػوؼ عمػػى مسػػتوػ أفػػراد العينػػة قبػػل تعرضػػيـ لممعالجػػة التجريبيػػة، ويوضػػح جػػدوؿ 
 وتكافؤ المجموعتيف:يمالتحصنتائج التطبيق القبمي الختبار  (26)

  



998 
 

 في والتجريبية الضابطة المجموعة طالب درجات النسبة التائية بيف متوسطي اختبار نتائج (:26جدوؿ )
 .التحصيل الختبار القبمي التطبيق

 المتوسط العدد القياس المجال
 االنحراف
 المعياري 

متوسط 
الفرق بين 

 القياسين

الخطأ المعياري 
 لمفرق 

 قيمة "ت"
مستوى 

 لةالدال 

مستوى 
 الداللة

 التذكر
 الضابطة

31 
51.31 5.11 

1.13 1.3281 1.181 1.111 
 

 غير دال
 5.18 51.11 التجريبية

 الفهم
 الضابطة

31 
8.13 5.83 

1.13 1.113 1.111 1.211 
 

 غير دال
 5.11 8.11 التجريبية

 التطبيق

 
 الضابطة

 31 
1.11 5.22 

1.1 1.188 1.852 1.151 

 
 دال غير

 5.18 1.11 التجريبية

 الدرجة
 الكمية 

 الضابطة
31 

11.11 5.85 
1.1 1.111 5.11 1.112 

 
 غير دال

 5.81 11.11 التجريبية

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابق: أف قيمة )ت( غير دالة إحصائًيا، حيث بمغت قيمة النسبة التائية 
( وعند درجة حرية 1.16كمية وىي أصغر مف القيمة الجدولية عند مستوػ )( لمدرجة ال2.38المحسوبة )

(، مما يشير إلى عدـ وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية في الدرجة الكمية لالختبار القبمي بيف المجموعتيف، 59)
 وىذا يعد مؤشًرا عمى تكافؤ المجموعتيف قبل التجريب.

 :لالنجاز ة والضابطة( في مقياس الدافعيةب ــــ التحقق من تجانس المجموعتين )التجريبي

؛ باسػتخداـ األسػموب اإلحصػائي المعػروؼ  مقيػاس الدافعيػةتـ التحقق مف مػدػ تجػانس المجمػوعتيف فػي 
، لحساب المتوسط الحسابي واالنحػراؼ المعيػارؼ والنسػبة التائيػة ومسػتوػ الداللػة، لمتحقػق t-Testباختبار )ت( 
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   عمػػى مسػػتوػ أفػػراد العينػػة قبػػل تعرضػػيـ لممعالجػػة التجريبيػػة، ويوضػػح جػػدوؿ مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف، والوقػػوؼ 
 وتكافؤ المجموعتيف: نتائج التطبيق القبمي لمقياس الدافعية (27) 

 لتطبيق فيا والتجريبية الضابطة المجموعة طالب درجات النسبة التائية بيف متوسطي اختبار (:نتائج27جدوؿ )
 .لالنجاز مقياس الدافعيةالقبمي ل

 المتوسط العدد القياس المجال
 االنحراف
 المعياري 

متوسط 
الفرق بين 

 القياسين

الخطأ المعياري 
 لمفرق 

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

5 
 الضابطة

31 
11.11 5.113 

1.33 1.151 1.811 1.111 
 5.131 11.13 التجريبية

1 
 الضابطة

31 
11.13 5.21 

1.1 1.181 1.523 1.793 
 5.81 11.83 التجريبية

3 
 الضابطة

31 
11.11 5.11 

 التجريبية 1.648 1.732 1.181 1.3
 

11.11 1.15 

1 
 الضابطة

31 
18 1.11 

1.11 1.131 1.746 1.639 
 1.33 11.11 التجريبية

1 
 الضابطة

31 
11.51 1.51 

1.51 1.115 1.419 1.86: 
 1.11 11.31 التجريبية

الدرجة 
 الكمية

 ضابطةال
31 

513.31 1.55 
1.1 5.581 1.449 1.131 

 6.132 8:.233 التجريبية

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابق: أف قيمة )ت( غير دالة إحصائًيا، حيث بمغت قيمة النسبة التائية 
( وعند درجة حرية 1.16( لمدرجة الكمية وىي أصغر مف القيمة الجدولية عند مستوػ )2.296المحسوبة )

(، مما يشير إلى عدـ وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمقياس حب االستطالع بيف 59)
 المجموعتيف، وىذا يعد مؤشًرا آخرا عمى تكافؤ المجموعتيف قبل التجريب.
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 :ثحبلاــــ نتائج 
ف متوسػطي درجػات ذات دالػة إحصػائية بػي ؽ ر فػ دجػو ي" ــــ النتائج الخاصة بالفرض األول والذي ينص عمي : 5

 تالميػػػذ المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي االختبػػػار التحصػػػيمي البعػػػدؼ
 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية".

في  يوضح قيمة "ت" داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة(: 51جـدول )
 تحصيل.القياس البعدي في اختبار ال

 المتوسط العدد القياس المجال
 االنحراف
 المعياري 

 متوسط الفرق 
 بين القياسين

الخطأ المعياري 
 لمفرق 

 قيمة "ت"

 تذكر
 الضابطة

31 
51.31 5.11 

1.1 1.131 1.511 
 5.11 53 التجريبية

 فهم
 الضابطة

31 
8.13 5.83 

1.81 1.133 1.115 
 5.15 55.11 التجريبية

 تطبيق
 ضابطةال

31 
1.11 5.22 

 التجريبية 3.158 1.111 5.13
 

8 5.18 

 الدرجة 
 الكمية

 الضابطة
31 

11.11 5.85 
1.11 1.113 53.151 

 3.47 43.38 التجريبية

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابق أف قيمة )ت( دالة إحصائًيا، حيث بمغت قيمة النسبة التائية المحسوبة 
(، مما 59( وعند درجة حرية )1.12مية وىي أكبر مف القيمة الجدولية عند مستوػ )( لمدرجة الك24.121)

( بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية 1.12يشير إلى وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية عند مستوػ )
 والضابطة في التطبيق البعدؼ لالختبار لصالح المجموعة التجريبية.

ذات دالة إحصائية بيف متوسطي  ؽ ر ف دجو يوالذي ينص عمي ما يمي: " نيلثاــــ النتائج الخاصة بالفرض ا 3
 درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة في مقياس الدافعية لالنجاز

 البعدؼ لصالح المجموعة التجريبية.
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في  موعتين التجريبية والضابطةيوضح قيمة "ت" داللة الفروق بين متوسطي درجات المج(: 58جـدول )
 القياس البعدي في مقياس الدافعية.

 المتوسط العدد القياس المجال
 االنحراف
 المعياري 

متوسط الفرق 
 بين القياسين

الخطأ المعياري 
 لمفرق 

 قيمة "ت"

5 
 الضابطة

31 
15.13 5.25 

1.1 1.111 1.331 
 1.31 13.23 التجريبية

1 
 الضابطة

31 
11.31 1.18 

1.1 1.118 1.121 
 1.11 18.21 التجريبية

3 
 الضابطة

31 
18.51 5.11 

 التجريبية 1.111 1.111 3.8
 

35.21 1.13 

1 
 الضابطة

31 
18.51 1.11 

1.1 1.181 1.511 
 1.11 31.31 التجريبية

1 
 الضابطة

31 
11.51 1.51 

1.5 1.111 1.121 
 5.13 11.11 التجريبية

الدرجة 
 الكمية

 الضابطة
31 

511.11 1.18 
51.5 5.118 51.151 

 7.85 252.4 التجريبية

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابق أف قيمة )ت( دالة إحصائًيا، حيث بمغت قيمة النسبة التائية المحسوبة 
، مما (59( وعند درجة حرية )1.12( لمدرجة الكمية وىي أكبر مف القيمة الجدولية عند مستوػ )21.326)

( بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية 1.12يشير إلى وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية عند مستوػ )
 والضابطة في التطبيق البعدؼ لالختبار لصالح المجموعة التجريبية.

ذات دالة إحصائية بيف متوسطي  ؽ ر ف دجو يـــــ النتائج الخاصة بالفرض الثالث والذي ينص عمي ما يمي :3
جات تالميذ المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي القبمي وأدائيـ في االختبار البعدؼ لصالح التطبيق در 

 البعدؼ.
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داللة الفرؽ بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدؼ في (: :2جدوؿ )
 اختبار التحصيمي.

 المتوسط العدد القياس المجال
 االنحراف

 لمعياري ا
 متوسط الفرق 
 بين القياسين

 الخطأ المعياري 
 لمفرق  

 قيمة "ت"

 تذكر
 قبمي

31 
51.11 5.18 

1.23 1.312 8.23 
 5.11 53 بعدي

 فهم
 قبمي

31 
8.11 5.11 

1.81 1.331 8.11 
 5.15 55.11 بعدي

 تطبيق
 قبمي

31 
1.11 5.18 

5.23 1.111 1.11 
 5.18 8 بعدي

 الدرجة 
 كميةال

 قبمي
31 

11.11 5.81 
1.11 1.118 53.11 

 3.47 43.38 بعدي

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابق أف قيمة )ت( دالة إحصائًيا، حيث بمغت قيمة النسبة التائية المحسوبة 
(، مما 35( وعند درجة حرية )1.12( لمدرجة الكمية وىي أكبر مف القيمة الجدولية عند مستوػ )53,11)

( بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 1.12ى وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية عند مستوػ )يشير إل
 التطبيقيف القبمي والبعدؼ لالختبار لصالح التطبيق البعدؼ.

قيمة مربع إيتا لمفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية عمى اختبار ( 11)جدول     
 التحصيل.

مة مربع إيتاقي د.ح قيمة ت األداة
 داللة الفاعمية وحجـ التأثير حجـ األثر= 2

 كبير  1.55 1.81 12 24.86 االختبار

 3.15= :3( وبدرجات حرية 1.16القيمة الجدولية عند مستوػ )
 
ذات دالػة إحصػائية بػيف متوسػطي  ؽ ر فػ دجػو ي ـــــ النتائج الخاصة بالفرض الرابع والـذي يـنص عمـي مـا يمـي :1

القبمػػػي وأدائيػػػـ فػػػي المقيػػػاس البعػػػدؼ لصػػػالح  المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي مقيػػػاس الدافعيػػػة لالنجػػػازدرجػػػات تالميػػػذ 
 التطبيق البعدؼ.
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 في والبعدي القبمي التطبيقين في التجريبية المجموعة داللة الفرق بين متوسط درجات طالب( 15)جدول
 .لالنجاز مقياس الدافعية

 المتوسط العدد القياس المجال
 االنحراف

 عياري الم
 متوسط الفرق 

 بين القياسين 
 الخطأ المعياري 

 لمفرق  
 قيمة "ت"

5 
 قبمي

31 
11.13 5.11 

3.11 1.111 1.111 
 1.31 13.23 بعدي

1 
 قبمي

31 
11.83 5.81 

1.11 1.111 8.151 
 1.11 18.21 بعدي

3 
 قبمي

31 
11.11 1.15 

1.13 1.121 8.21 
 1.13 35.21 بعدي

1 
 قبمي

31 
11.11 1.33 

1.11 1.181 2.11 
 1.11 31.31 بعدي

 
1 

 قبمي
31 

11.33 1.11 
5.23 1.311 1.11 

 5.13 11.11 بعدي

 الدرجة
 الكمية 

 قبمي
31 

511.21 1.11 
58.33 5.11 51.11 

 1.11 515.3 بعدي

لنسبة التائية المحسوبة يتضح مف نتائج الجدوؿ السابق أف قيمة )ت( دالة إحصائًيا، حيث بمغت قيمة ا
(، مما 59( وعند درجة حرية )1.12( لمدرجة الكمية وىي أكبر مف القيمة الجدولية عند مستوػ )23.88)

( بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية 1.12يشير إلى وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية عند مستوػ )
 لصالح المجموعة التجريبية.والضابطة في التطبيق البعدؼ لمقياس الدافعية لالنجاز 

 (: قيمة مربع إيتا لمفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية عمى مقياس الدافعية.11جدول )

قيمة مربع إيتا د.ح قيمة ت األداة
 داللة الفاعمية وحجـ التأثير حجـ األثر= 2

 كبير  1.11 1.81 12 23.88 االختبار

 3.15= :3( وبدرجات حرية 1.16القيمة الجدولية عند مستوػ )
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 ـــــ تفسير النتائج :
أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف كل مف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في       

التحصيل الدراسي والدافعية لالنجاز لصالح المجموعة التجريبية، مما يدؿ عمي فاعمية التعمـ الخميط في تدريس 
الجتماعية مقارنة بطريقة التدريس السائدة في تحقيق ىذه المخرجات وىذا ما يتفق مع نتائج الدراسات ا

 (،ودراسة :311) كرامي عزب،  (، ودراسة:311صفاء أحمد،  الدراسات السابقة ، ومنيا دراسة)
(Korkmaz;&Karakus, 2009)( 3121أسامة عبد الموال، ، ودراسة،) ،( 3121دراسة)دمحم العيفرؼ

        (، 3122أميرة الزيدانييف،  (، ودراسة )3122أحمد الصغير،  (،ودراسة )3121سة)وليد فرج هللا، ودرا
(، ودراسة 3123فاتف عبد المقصود،  (،ودراسة )3122عباس عالـ،  (،)3122إدريس سمطاف،  )

(Adesote, &Fatoki, 2013)  ،ي (، ودراسة )عم3126(، ودراسة )ىند زائد، 3124ودراسة )سعود العنزؼ
 (.:312دراسة )سعد الزفتاوؼ، (، 3127الصوالحة، وآخروف، 

وبمناقشة النتائج السابقة نستنتج أف التعمـ الخميط أكثر فاعمية مف الطريقة المتبعة مف حيث التأثير عمى      
 التجريبية في االختبار التحصيمي. األداء البعدؼ لتالميذ المجموعة

 : لالختبار التحصيمي مف خالؿ اآلتيعف الطريقة المتبعة بالنسبة ويرجح الباحث فاعمية التعمـ الخميط 

تنوع الوسائل التعميمية المعروضة مف خالؿ برنامج التعمـ الخميط الذؼ يعتمد عمى الكثير مف           
الوسائل ومنيا )النص المكتوب، الصوت، والصورة الثابتة، والصورة المتحركة ، ولقطة الفيديو( مما ساعد 

جذب انتباه التالميذ نحو موضوعات الوحدة المختارة، وىذا عمى العكس مف الطريقة السائدة والتي  عمى
تركز عمى المعمـ والذؼ يعتمد في معظـ شرحو لمدرس عمى طريقة اإللقاء مما يؤدػ إلى سمبية المتعمميف 

ض تحصيميـ ، كما تركز وتشتيت انتباىيـ وقمة اىتماميـ بمادة الدراسات االجتماعية ، وبالتالي انخفا
الطريقة السائدة عمى المحتوػ التعميمي المتمثل في الكتاب المدرسي، وطريقة عرض المحتوػ تعتمد عمى 
سرد المعمومات التاريخية والجغرافية بطريقة متسمسمة مف القديـ إلى الحديث في نمط ثابت ال يتغير منذ 

إعدادؼ، ثانوؼ، جامعي( مما يؤدػ إلى صعوبة فيـ التمميذ  دخوؿ التمميذ مراحل التعميـ المختمفة ) ابتدائي،
لممحتوػ التعميمي الذؼ يتحدث عف الماضي البعيد عف حياة المتعمميف ، وعف األماكف البعيدة عف الواقع 

 الذؼ يعيش فيو التمميذ. 

دة المقررة عمى التالميذ يعمل التعمـ الخميط عمى تنوع األنشطة التي يقوـ بيا التمميذ والمتصمة بالوح           
يضاح مدلوؿ الرموز واأللواف عمي الخريطة واالتجاىات الرئيسة والفرعية عف موضوعات  ورسـ الخرائط وا 
الوحدة المختارة ، وأدػ ذلؾ إلى مشاركة التالميذ تجاه ما يتعرضوف لو مف موضوعات ، والطريقة المتبعة 

يمية المختمفة مما يؤدػ إلى سمبية المتعمـ واعتماده عمى ال تؤدػ إلى مشاركة المتعمـ في األنشطة التعم
المدرس والكتاب المدرسي فقط دوف أف يقـو بأؼ أنواع مف النشاط المتصل بالمادة التعميمية وبالتالي 

 تنخفض نسبة تحصيمو لممادة .
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زالة الرىبة بيف التمميذ والكمبيوتر وف            اعمية التمميذ ومشاركتو تعامل التمميذ مع جياز الكمبيوتر وا 
وتحكمو في إدارة الدرس مف خالؿ الكمبيوتر مف حيث االستمرار في عرض جزء خاص مف الموضوع حتى 
يصل إلى مرحمة اإلتقاف بدوف خوؼ مف المدرس مف حيث أسئمتو المتكررة عف األشياء الصعبة أو الخوؼ 

ة مف المدرس أدػ ذلؾ إلى فاعميتو في العممية مف استيزاء زمالئو بو فنجد أف ترؾ الحرية لمتمميذ وبمتابع
 التعميمية . 

في برنامج التعمـ الخميط يتـ تقسيـ الدرس إلى عدد مف العناصر مما يعمل عمى تبسيط وتسييل           
الموضوع المراد تدريسو، ويتيح ذلؾ لمتالميذ الرجوع إلى العنصر الذؼ يجد صعوبة في فيمو في سيولة 

 البرنامج الكمبيوترؼ مما يؤدؼ إلي تنمية التحصيل والدافعية لالنجاز لدؼ التالميذ  . ويسر مف خالؿ 

يعمل البرنامج الكمبيوترؼ عمى التعزيز الفورؼ الستجابات التالميذ سواًء الصحيحة أو الخاطئة مف         
وترؼ بحماس وفاعمية خالؿ شاشة الكمبيوتر مما يشجع التمميذ عمى االستمرار في دراسة البرنامج الكمبي

وتشويق، كما أف استخداـ البرنامج الكمبيوترؼ في عرض مادة الدراسات االجتماعية أضفى عمييا حيوية 
وفاعمية وجعميا قريبة مف أذىاف التالميذ، كما يتيح البرنامج الكمبيوترؼ فرصة التعمـ الذاتي مف خالؿ 

مكاناتو وتنمية الدافعية لالنجاز لدييـ .   قدراتو وا 

كما يمكف تفسير النتائج المتعمقة بالدافعية لالنجاز في ضوء مبادغ نظريات التعمـ  بأف التعمـ الخميط     
يعتمد عمى الوسائط المتعددة الكمبيوترية والتي ثبت فاعميتيا في العممية التعميمية ، حيث يستند استخداميا 

 .في العممية التعميمية إلى أسس تربوية ، ونفسية ،  وعممية

يتيح البرنامج الكمبيوترؼ لمتمميذ فرصة التعمـ الذاتي فكل تمميذ يتعمـ حسب إمكاناتو وقدراتو مما يتيح           
لدػ التمميذ الحرية في إدارة عممية التعمـ بنجاح ولكف تحت إشراؼ المدرس مما يؤدػ إلى تنمية العديد مف 

 الجوانب والميارات ومنيا تنمية الدافعية لالنجاز .

ويتيح أسموب التعمـ لدػ أفراد المجموعتيف )التجريبية، والضابطة( حيث تستخدـ المجموعة التجريبية           
برنامج التعمـ الخميط الذؼ يعتمد في عرض المحتوػ التعميمي عمى عدد مف الوسائط منيا )النص ، 

الطالب فرصة التخيل وربط المفاىيـ والصورة الثابتة ، والصورة المتحركة ، ولقطة الفيديو( مما يتيح لدػ 
التي يتعمميا بمواقعيا عمى الخريطة التي يشاىدىا عمى شاشة الكمبيوتر مما يؤدػ إلى تنمية التحصيل 

 الدراسي  وتنمية الدافعية لالنجاز لدػ التالميذ . 

جات التعمـ وأف التالميذ ويمكف القوؿ أف بيئة التعمـ القائـ عمي التعمـ الخميط بديل جيد ومناسب لمعديد مف مخر 
في جميع المراحل التعميمية قادريف عمي التفاعل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة ، وتقترح الدراسة الحالية 
إدخاؿ نظاـ التعمـ الخميط في تعميـ الدراسات االجتماعية بكافة المراحل التعميمية والعمل عمي االستفادة منو  

 إلثراء عممية التعمـ .
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  ات البحث:توصي -
 في ضوء ما أسفرت عنو نتائج ىذا البحث نوصي بما يمي :

  إعداد برامج أخرػ مماثمة لمطالب في المراحل التعميمية المختمفة. فيضرورة االسترشاد بالبرنامج 
  االىتماـ بتوعية اإلدارات التعميمية والموجييف والمدرسيف بأىمية استخداـ برامج التعميـ المدمج في

 لتعميمية؛ ألنيا تعمل عمى تقميل الوقت والجيد المبذوؿ في الشرح أثناء عرض المادة. العممية ا
  إجراء دورات تدريبية لممعمميف أثناء الخدمة؛ لتدريبيـ عمى كيفية تصميـ واستخداـ برامج التعميـ

 المدمج والمواقع التعميمية، وكيفية توظيفيا ودمجيا في العممية التعميمية.
 وتدريبيـ عمى استخداـ التقنيات ني لدػ المتعمميف في جميع المراحل التعميميةنشر الوعي التق ،

 الحديثة، مثل: البريد اإللكتروني، ومحركات البحث، والمدونات، والمواقع التعميمية.
  دمج التقنيات الحديثة بأشكاليا المختمفة داخل الفصوؿ الدراسية؛ لالستعانة بيا جنًبا إلى جنب طرؽ

 تقميدية؛ لتصبح العممية التعميمية أكثر كفاءة وفاعمية.التدريس ال

  تشجيع الطالب المعمميف عمى االبتكار والتجديد في عمميات التعمـ والتعميـ مف خالؿ التعرؼ عمى
 المستحدثات التكنولوجية الحديثة التي يمكف أف تسيـ في تطوير العممية التعميمية.

 مقترحات البحث  :
ميارة قراءة وفيـ و في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية التفكير البصرؼ  خميطالتعمـ الفاعمية ــ 5

 الخريطة لدؼ تالميذ المرحمة اإلعدادية.

تالميذ اللدؼ  المفاىيـ وتقدير الذاتفي تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية  التعمـ الخميطفعالية ــ 1
 المرحمة االبتدائية.ذوؼ صعوبات التعمـ ب

في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية التعاطف التاريخي والثقة بالنفس لدؼ  التعمـ الخميطة فاعميــ 3
 .تالميذ المرحمة اإلعدادية

في تدريس التاريخ لتنمية التفكير التاريخي والمسؤولية االجتماعية لدؼ طالب  التعمـ الخميطفاعمية ػػػػػ 5
 المرحمة الثانوية.

لتنمية التفكير الجغرافي والوعي البيئي لدؼ  دراسات االجتماعيةفي تدريس ال التعمـ الخميطفاعمية ــ 1
 .اإلعداديةطالب المرحمة 
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

(. التعميـ الخميط وتدريس الدراسات االجتماعية، مجمة الجمعية التربوية 3119أحمد جابر السيد، ومبارؾ سعيد حمداف)
 .3:999متاح عمى دار المنظومة برقـ  ،2:7 – 281، فبراير، ص ص 25، مصر، علمدراسات االجتماعية

(. فعاليػػة الػػتعمـ الخمػػيط فػػي تنميػػة بعػػض المفػػاىيـ الجغرافيػػة والميػػل نحػػو المػػادة لػػدػ تالميػػذ 3122أحمػػد دمحم الصػػغير)
   المرحمة اإلعدادية، ماجستير، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

فاعميػػة اسػػتخداـ الػػتعمـ الخمػػيط فػػي تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة فػػي تنميػػة التحصػػيل  (.3122إدريػػس سػػمطاف صػػالح)
، المجمػػػة الدوليػػػة لألبحػػػاث التربويػػػة، جامعػػػة :3والدافعيػػػة لمػػػتعمـ لػػػدػ تالميػػػذ الصػػػف السػػػادس االبتػػػدائي، ع

 .  241 -218اإلمارات العربية المتحدة، ص ص 
مية برنامج قائـ عمى البنائية االجتماعية باسػتخداـ الػتعمـ الخمػيط فػي فاع (.3121) أسامة عبد الرحمف أحمد عبد الموال

تدريس الدراسػات االجتماعيػة عمػى تنميػة المفػاىيـ الجغرافيػة والتفكيػر البصػرؼ والميػارات الحياتيػة لػدػ تالميػذ 
 .الصـ بالحمقة اإلعدادية، رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة سوىاج

(. أثر طريقة التعمـ المتمازج في الجغرافيا عمى التحصػيل والتفكيػر الناقػد لػدػ طالبػات 3122ف)أميرة إسماعيل الزيدانيي
الصف السابع األساسي فػي مػدارس مديريػة تربيػة المػزار الجنػوبي، ماجسػتير، عمػادة الدراسػات العميػا، جامعػة 

 .8954:3برقـ متاح عمى دار المنظومة مؤتة، األردف، 
أثػر الػتعمـ المتمػازج فػي التحصػيل وفيػـ الخػرائط التوضػيحية فػي مػادة الجغرافيػا لػدػ طمبػة (. :311تياني فيد العنزؼ)

ػػػافالمرحمػػة المتوسػػطة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية، ماجسػػتير، كميػػة الدراسػػات العميػػا، الجامعػػة األردنيػػة ، ، عم 
 .656984برقـ متاح عمى دار المنظومة 

يط التطػور الطبيعػي لمتعمػيـ اإللكترونػي، مجمػة كميػة التربيػة بسػوىاج، التعمػيـ الخمػ (. 3117) حسف عمي حسف سالمة 
 .جامعة جنوب الوادؼ

فعالية استخداـ نظػـ المعمومػات الجغرافيػة فػي تنميػة بعػض المفػاىيـ والميػارات  (.3115عبد الباسط ) أحمد حسيف دمحم
 .بية، جامعة جنوب الوادؼالجغرافية لدػ طالب كمية التربية. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التر 

(. الػػتعمـ متعػدد المػػداخل: إسػػتراتيجية جديػػدة السػتخداـ تكنولوجيػػا المعمومػػات فػػي التعمػػيـ 3118حسػيف دمحم عبػػد الباسػػط)
مػػا قبػػل الجػػامعي، بحػػث مقػػدـ إلػػى المػػؤتمر الػػدولي األوؿ السػػتخداـ تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاؿ لتطػػوير 

أبريػػػػل. متػػػػاح عمػػػػى الموقػػػػع  35 -34فػػػػي مدينػػػػة مبػػػػارؾ فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف التعمػػػػيـ قبػػػػل الجػػػػامع، والػػػػذؼ عقػػػػد 
http://www.coe.sdsu,edu/eet/articles/blendedlearning. 

لطالبػات  Power Point (. فاعمية التعمـ المدمج في إكساب ميارات وحدة العػروض التقديميػة3118خديجة الغامدؼ)
 .ستير، كمية التربية، جامعة الممؾ سعودالصف الثاني الثانوؼ بمدينة الرياض. رسالة ماج

فاعميػػة اسػػتخداـ التعمػػيـ المػػدمج فػػي تنميػػة ميػػارات الرياضػػيات بريػػاض األطفػػاؿ، رسػػالة  (.3122دينػػا أحمػػد منصػػور )
 .ماجستير، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة
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المرحمػػة الثانويػػة بدولػػة الكويػػت، مجمػػة  (. عالقػػة الػػدافع لإلنجػػاز بالتحصػػيل الدراسػػي لػػدػ طمبػػة7::2ربيعػػة الرانػػدؼ. )
 .36- 7، ص ص 29كمية التربية، العدد 
فاعميػة بػرنػامػج قػائػـ عمػى التػعميػـ المػدمػج فػي تػنميػة الوعي أبعاد التنمية المستدامة  (.:312سعد إسماعيل الزفتاوؼ )

رسالة دكتوراه. غير منشورة. كمية التربية. . والميارات الحياتية في مادة الجغرافيا لدػ طالب المرحمة الثانوية
 جامعة األزىر.

(. أثػػػػر اسػػػػتخداـ الػػػػتعمـ المػػػػدمج عمػػػػى تحصػػػػيل طػػػػالب الصػػػػف األوؿ ثػػػػانوؼ فػػػػي 3124سػػػػعود بػػػػف فرحػػػػاف العنػػػػزؼ)
، ص ص 2، ج265االجتماعيػػػات واتجاىػػػاتيـ نحػػػوه، مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة، جامعػػػة األزىػػػر، مصػػػر، يوليػػػو، ع

 .632256لمنظومة برقـ ، متاح عمى دار ا256 -224
(. الػتعمـ الخمػيط لمقػرر طػرؽ التػدريس وأثػره عمػى التحصػيل وتنميػة التفكيػر االبتكػارؼ واالتجػاه :311صفاء دمحم أحمػد)

نحو التعمـ الذاتي لدػ طالب الفرقة الرابعة شعبة التاريخ بكمية التربية بالوادؼ الجديد، مجمػة الجمعيػة التربويػة 
 .297 -252، مايو، ص ص32مية التربية، جامعة عيف شمس، علمدراسات االجتماعية، ك

(. أثر استخداـ التعمـ المدمج في التحصيل وتنميػة بعػض الميػارات التدريسػيية واالتجػاه نحػو 3122عباس راغب عالـ)
مقػػرر طػػرؽ تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة لػػدػ طػػالب الػػدبمـو العػػاـ شػػعبة الدراسػػات االجتماعيػػة، مجمػػة كميػػة 

، متػػاح عمػػى دار المنظومػػة بػػرقـ 389 -:33، يوليػػو، ص ص98، ع33، جامعػػة بنيػػا، مصػػر، مػػجالتربيػػة
226113. 
 (. الدافعية لإلنجاز، القاىرة: دار غريب .3111خميفة ) عبد المطيف دمحم

 (. الفػروؽ فػػي مفيػـو الػذات ودافعيػة اإلنجػػاز لػدػ عينػة مػف المػػراىقيف المحػروميف مػف األسػػرة3111الغامػدؼ) عبػد هللا
 وغير المحروميف في محافظة جدة ، رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية جامعة أـ القرػ.

(: دراسػػػة مقارنػػػة لدافعيػػػة اإلنجػػػاز لػػػدػ طػػػالب المػػػدارس المشػػػتركة وغيػػػر المشػػػتركة، رسػػػالة 3118) عفػػػاؼ دمحم يحيػػػى
 .ماجستير غير منشورة، معيد الطفولة، جامعة عيف شمس

(: فاعمية برنامج إرشادؼ لخدمة الفػرد فػي رفػع مسػتوػ دافعيػة اإلنجػاز لعينػة مػف طمبػة 3118) عالء الديف السيد خالد
 .المرحمة الثانوية، رسالة ماجستير، معيد الدراسات الطفولة، جامعة عيف شمس

(. فاعميػة اسػتخداـ الػتعمـ المػدمج 3127عمي سميماف الصوالحة، وموسى عبد القادر اليػروط، وأحمػد محمػود الخطيػب)
ي تنميػػة التحصػػيل واالتجػػاه نحػػو مػػادة الجغرافيػػا لػػدػ طػػالب الصػػف التاسػػع األساسػػي بمدينػػة عمػػاف، مجمػػة فػػ

 .:88846، متاح عمى دار المنظومة برقـ 38 -2، يناير، ص ص2، ع35العمـو التربوية، مصر، مج
حػػو المعرفػػة فػػي تنميػػة (. فاعميػػة الػػتعمـ المػػدمج والدافعيػػة ن3121فػػؤاد إسػػماعيل عيػػاد، ياسػػر عبػػد الػػرحمف صػػالحة )

نتاجيػػا لػػدػ طمبػػة قسػػـ التكنولوجيػػا بجامعػػة األقصػػى. مجمػػة جامعػػة  ميػػارات اسػػتخداـ بػػرامج الوسػػائط الفائقػػة وا 
 .، يونيو3الشارقة لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية، المجمد السابع العدد

ـ المػػدمج فػػي تػػدريس الجغرافيػػا (. برنػػامج قػػائـ عمػػي اسػػتخداـ مصػػادر المعرفػػة لمػػتعم3123فػػاتف كامػػل عبػػد المقصػػود)
لتنمية بعض ميػارات البحػث والػوعي الحيػاتي لػدؼ طػالب الصػف االوؿ الثػانوؼ العػاـ، دكتػوراه، كميػة التربيػة، 

 .  جامعة الفيـو
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(. أثر استخداـ التعمـ المدمج فػي تػدريس الجغرافيػا عمػى تنميػة الحػس الجغرافػي لػدػ 3125فتحية أبو اليزيد أبو الخير)
 مرحمة اإلعدادية، ماجستير، كمية التربية، جامعة المنوفية.تالميذ ال

(. أثر التعمػيـ المػدمج فػي تػدريس المغػة اإلنجميزيػة عمػى التحصػيل المباشػر والمؤجػل لػدػ 3125فراس ثروت الريماوؼ)
 طالب الصف السادس األساسي، ماجستير، كمية العمـو التربوية، جامعة الشرؽ األوسط.

(. فعالية استخداـ مدخل الػتعمـ الخمػيط فػي تػدريس الدراسػات االجتماعيػة عمػى تحصػيل :311)كرامي دمحم بدوؼ عزب 
وتنميػػػة ميػػػارات البحػػػث الجغرافػػػي واالتجػػػاه نحػػػو تكنولوجيػػػا المعمومػػػات لػػػدػ تالميػػػذ الحمقػػػة اإلعداديػػػة. رسػػػالة 

 .دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة سوىاج
. مجمػة العمػـو البدنيػة والرياضػية(. التعمـ الخميط في ضوء االتجاىات الحديثػة لمتعمػيـ. 3121دمحم ) مجدؼ محمود فييـ
 .:22 -3:، يوليو، ص ص 29ة الرياضية. جامعة المنوفية. العدد كمية التربي

(: أثػػر اسػػتخداـ التعمػػيـ المػػدمج عمػػػى التحصػػيل واكتسػػاب ميػػارات تصػػػميـ 3122دمحم أبػػو الميػػل عبػػد الوكيػػل إبػػػراىيـ )
نتاج برامج المحاكاة الكمبيوتريػة التعميميػة لػدػ طػالب شػعبة معمػـ الحاسػب، رسػالة دكتػوراه، جامعػة القػا ىرة، وا 

 .معيد الدراسات التربوية
(: أثر اسػتخداـ الػتعمـ المػدمج فػي تػدريس مػادة الجغرافيػا عمػى تحصػيل طػالب الصػف 3118دمحم خزيـ عمير الشمرؼ)

الثالػػث المتوسػػط فػػي محافظػػة حفػػر البػػاطف واتجاىػػاتيـ نحػػوه، رسػػالة دكتػػوراه، كميػػة الدراسػػات العميػػا، الجامعػػة 
 .األردنية

(. أثػر اسػتخداـ التعمػيـ المػدمج فػي اكتسػاب تالميػذ الصػف الثػامف أساسػي فػي مػدارس أمانػة 3121دمحم سيف العيفػرؼ)
   العاصمة الحكومية واألىمية لمفيومات االجتماعيات واتجاىاتيـ نحوىا، دكتوراه، كمية التربية، جامعة عدف.

جربػة كميػة التربيػة الرياضػية (. "نموذج مقترح لمتعميـ المػدمج فػي ضػوء ت3117مصطفى جودت صالح؛ مراد دمحم نجمة)
 .44، 924)بنيف( باإلسكندرية"، مجمة تكنولوجيا التعميـ، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ، مصر، 

(. آراء المعممػػػيف فػػػي برنػػامج تػػػدريبي قػػػائـ عمػػػى الػػػتعمـ 3122مفيػػد أحمػػػد أبػػػو موسػػػى، وسػػػمير عبػػد السػػػالـ الصػػػوص)
انيـ لمميػػػارات الخاصػػػة بتصػػػميـ الوسػػػائط التعميميػػػة المتعػػػددة ( وعالقتػػػو بإتقػػػBlended Learningالمػػػزيج)
نتاجيػػػا أيمػػػوؿ، ص ص  سػػػبتمبر/، 36، عفمسػػػطيف -، مجمػػػة جامعػػػة القػػػدس المفتوحػػػة لألبحػػػاث والدراسػػػاتوا 
214- 249 ، 

(.تصػور مقتػرح السػتخداـ التعمػيـ الخمػيط فػي خطػة الجامعػة لمتعمػيـ عػف بعػد. مجمػة 3121منصور أحمػد عبػد المػنعـ )
 .21 -2.أكتوبر. ص ص :7. كمية التربية. جامعة الزقازيق. العدد دراسات تربوية ونفسية

(: العالقة بيف مفيـو الذات القرائي ودافعيػة اإلنجػاز لػدػ األطفػاؿ ذوؼ صػعوبات الػتعمـ، 3119نرميف محمود أحمد. )
 .لمتعمـ األساسي، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، معيد الدراسات التربوية

تػػدريس التػػاريخ لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدػ (. فعاليػػة اسػػتخداـ الػػتعمـ المػػدمج فػػى 3125نػػواؿ دمحم البسطويسػػى)
 طالب المرحمة الثانوية واتجاىاتيـ نحوه، ماجستير، كمية التربية، جامعة المنصورة.

(. فاعميػػػة برنػػامج مقتػػػرح قػػائـ عمػػػى اسػػتخداـ الػػػتعمـ الخمػػيط لتنميػػػة ميػػارات التفكيػػػر التػػػاريخي 3126ىنػػد يوسػػػف زائػػد)
ت الصف األوؿ الثانوؼ، دكتػوراه، منػاىج وطػرؽ تػدريس التػاريخ، كميػة التربيػة والتواصل االجتماعي لدػ طالبا
 ، جامعة عيف شمس.        

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%81%D9%87%D9%8A%D9%85
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%81%D9%87%D9%8A%D9%85
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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(. فاعمية برنامج مقترح في الجغرافيا قائـ عمى البنائية االجتماعيػة باسػتخداـ الػتعمـ الخمػيط فػي 3121وليد دمحم فرج هللا)
المعتقػػدات البيئيػػػة لػػدػ الطػػالب المعممػػػيف بكميػػة التربيػػػة، التحصػػيل المعرفػػي وتنميػػػة ميػػارات التربيػػة المائيػػػة و 

 .81638دكتوراه، كمية التربية، جامعة سوىاج، متاح عمى دار المنظومة برقـ 
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