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 ملخص البحث

في   الحياةاثر التدريس باستخدام استراتيجيات العليم المدمج في مهارات التدريس لطلبة قسم علوم  معرفة  يهدف البحث الى           
العملية التربية  البحث  قي تحقول،  مقرر  المرحلة    هدف  التدريس لطلبة  الباحثان اربعة فرضيات صفرية لغرض قياس مهارات  وضع 

( طالبا 39كلية التربية/ جامعة واسط، بواقع ) طلبة  من  ( طالبا وطالبة  78)  ، بلغ حجم عينة البحثالرابعة في مقرر التربية العملية
قام   الضابطة والتجريبية،  المجموعتين  كلتا  في  )  بإعداد الباحثان وطالبة  البحث والتي تكونت من  فقرة توزعت  24اداة  في ثالثة ( 

بعد    فقرة ( 9فقرات، االتصال الفعال وادارة الصف   10واستخدام التقنيات  الدرس  عرض فقرات،   5التهيئة وتقديم الدرس  )   :مجاالت
ن على عاتقه تطبيق التجربة بنفسه في الفصل الدراسي االول من العام الدراسي ، وقد اخذ احد الباحثاان تحققا من صدقها وثباتها

النتائج  (،  2022  -2021) اظهرت  المناسبة  االحصائية  الوسائل  التدريس  وباستعمال  مهارات  في  احصائيا  دال  فرق  ككل  وجود 
، كما اظهرت   التعليم المدمجاستراتيجيات  المجموعة التجريبية التي درست باستعمال    لصالح ارة الصف  ومهارة االتصال الفعال واد

وفي نهاية  عدم وجود فرق دال احصائيا بين المجموعتين في مهارتي ) التهيئة وتقديم الدرس، وعرض الدرس واستخدام التقنيات(  
التوصيات    جملةالباحثان  قدم   التجربة مهارات   اهمهامن  في  والتدريسيين  الطلبة  تدريب  في  المدمج  التعليم  استراتيجيات  اعتماد 

استخدام استراتيجيات التعليم المدمج في الدافع المعرفي   ألثردراسة  كان من ضمنها    تالمقترحاكما قدما جملة من التدريس الجامعي  
 طلبة نحو التخصص العلمي . الواتجاهات 
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Abstract: 

        The Current  research aims to identify the impact of using strategies of blended 
learning on developing teaching skills for students of biology Department of Life Sciences 
in practical curriculum. To verify this, the researchers put four null hypotheses to measure 
teaching skills of fourth stage students in practical lessons for a sample of (78) male and 
female students from Wasit University /college of education with 39 students fell evenly in 
both groups of research . The researchers made tool with (24) paragraphs in three fields ( 
introduction , presentation  5 items, teaching and use of techniques 10 items, effective 
communication and class management 9 items) after researchers verified their validity and 
reliability. One of the researchers implemented the experiment  by himself in the first 
semester of the academic year 2021-2022 Using the appropriate statistical means, results 
showed a statistically significant difference in teaching skills in general , effective 
communication and class management in particular in favor of experimental group who 
used blended teaching strategies and absence of statistically significant difference between 
both groups in (introduction, presentation, teaching and using techniques).Finally, 
researchers presented  a number of recommendations like adopting blended teaching 
strategies to teach students , as well as a number of suggestions such as writing  a 
research dealing with blended teaching strategies in cognitive  motivation and attitudes  of 

students towards scientific specialization                                                         

 :مشكلة البحث 

إكساب          أهمية  من  الرغم  والعمليةالمعرفة   الطلبةعلى  طرائق   إال ،التدريسومهارات    العلمية  أن 
م في اكتساب سهال ت،  تقليدية  ت الما ز   المشاهدة او التربية العمليةمادة  التدريس المتبعة في تدريس    واستراتيجيات 
العلمية  الطلبة   والقوانين  والمفاهيم  القليلوالعملية  الحقائق  بالشيء  الذيا ،  اال  غالبَا   ألمر  بعضهم  موقف  يجعل 
بالقدر  ، والمدرس يحاول أن يفسر ويذكر األمثلة ويكررتجاه المادة العلميةسلبيًا   يقنعه    الشرح   باستيعابهمالذي 

لتلك المفاهيم والحقائق ومن هنا الّبد أن تتجه الدراسات والبحوث العلمية في مجال المناهج وطرائق التدريس الى 
الدراسية   المناهج  تقديم محتوى  القدر وتقدي  التدريسيراعي مهارات  بشكل  أعادة  متناغمة مع  متنوعة  أنشطة   ات م 

التع  مع ضرورةلديهم    ةالمتعدد  انشطة  العديد من  التدريس    المدمج  ليم  تضمين  المقررات والمناهج ومهارات  في 
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وكورونا المستجد   19ييد كوف)جائحة كورونا  والمتمثل ب  العصيب   ف الصحيونحن في ظل الظر خصوصا  الدراسية  
الجامعي    (20والمطور االستاذ  تركيز  في  سببا  كان  وحفظها،والذي  المعلومات  تدريس  الطالب ل  على  يقوم 
االهتمام    باسترجاعها دون  االختبارات  التدريس  لديه  العقلية  باإلمكانات في  معالج  ومهارات  المعلومات   ةفي 
وهذا  هاوتوظيف يتناسب ،  طبيعة    ال  التدريس  مع  العمليةمادة  في  وخصوصا  مهارات  من    التربية  تتطلب  التي 
  ان ومن خالل خبرة الباحث،  مستقبالً تعلمه كمدرس مطبق  التي توّجه  لتدريسية  عدد من المهارات ا  استعمالالطالب  

مادة المشاهدة )التربية وتدريس    لبة في المجالين التربوي والعلميعلى الط  واالشرافالجامعي    في مجال التدريس
الى يعتمدون  علوم الحياة، أن مدرسي ولعدة سنوات  الميدانية لعدد من المدارس مزياراته خالل من  االحظالعملية( 
اطريقة  في  هذا  يومنا   للمادة  اآللي  بالحفظ  االهتمام  من  ذلك  يتبع  وما  والتلقين  االلقاء  على  لعلمية تدريسهم 

الشعور بالملل وعدم الرضا وضعف في التعلم، ألن المعلومات الطلبة  يولد لدى    مما  واسترجاعها في االختبارات 
مهارات   ال تنمي  قدراتهم ومهاراتهم فضاًل عن أنهاوال تتالءم مع    لهم أية أهمية  ال تشكلالمكتسبة بهذه الطريقة  

مالديهم  التدريس على  وبناءا  البحث   ،  مشكلة  تبلورت  فقد  أثر  "  :االتيالتساؤل  ب  تقدم  باستخدام الما  تدريس  
 " ؟مقرر التربية العملية  في استراتيجيات التعليم المدمج في مهارات التدريس لطلبة قسم علوم الحياة 

 : ة البحث اهمي

الذي يتطلب   المراالمجاالت،    شتىثورة معلوماتية وتكنولوجية هائلة تزداد يومًا بعد يوم في    ناعصر يشهد    
أصبحت عملية  قد  فوبناءا على ذلك  قارئًا سريعًا واعيًا فاهمًا لما يدور حوله في مجتمعه والمجتمعات االخرى،  

بصفة خاصة وعلوم الحياة  التدريس للمواد المختلفة في جميع المراحل بصفة عامة    استراتيجيات تجديد وتحديث  
التواز   حيويا ضرورة ملحة ومطلبًا   الحياة  من أجل إحداث  بين  التغييرسر و ن  الذي شمل كافة   عة  العلمي  والتقدم 

الحياة القرن  ،  مجاالت  يتسموفي ضوء متطلبات هذا  ولوجية متالحقة، به من تطورات معرفية وعلمية وتكن  وما 
من التعليم  تنمية    أصبح  التدريسأجل  كثير  استراتيجياهدفًا    مهارات  في  يمّكن    للتعليم  إذ  المتقدمة،  الدول  من 

على   يعتمد  الذي  المعاصر  العالم  ومتغيرات  المعرفة  انتشار  مع  وفاعلية  بكفاءة  التعامل  من  مهارات الطالب 
 )الباحثان(                                                         .كأساس للتقّدم والتطور الحضاري  التدريس

مساعدة  المدمج  التعليم    ويعد كما      شانها  من  التي  الحديثة  التدريس  في طرائق  االساسية  االتجاهات  من 
ويمكن   متعددة،  نظر  وجهات  من  وفهمها  الحياتية  المواقف  مع  التعامل  على  التدريس مهارات    اعتبارالطالب 

المهارات   اتقانهااالداللطالب جملة من  الواجب عليه  الطالب  ذلك  ،  ئية  يتمتعأن  واحد من  ب   ال  بل المهارةنوع   ،
تساعده على  اللغويةمهارات يتعامل بها مع المواقف الحياتية التي يصادفها، فالمهارات اليمتلك أنماطًا متعددة من 
،   متفاوتةاالصوات وااللحان ويتعامل معها بدرجات    وبة او المنطوقة والمسموعة ويميزالتعامل مع الكلمات المكت

حد   والبصرية يدرك  التجعله  الحدود  ضمن  الوانها  ويميز  والخرائط  والرسوم  االشكال  من  حوله  ما   –مكانية ود 
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مية  الجس  -والمهارات الحركية  اصل المنطقي التو و   االجتماعي، فضاًل عن مهارات أخرى كمهارة االتصال  البصرية
إطاروالتي   في  متكاملة  يسمى  تتفاعل بصورة  علوم  و   ،(  74  :  2007يري ورشدي،  رد د ال)المدمج  بالتعليم    ما 
المواد    الحياة أكثر  التوجه  ارتباطامن  تدريس  بهذا  ان  إذ  الحياة،  العديد   علوم  تحقيق  الى  االهداف   يهدف  من 
التعليم    المبادئو  مبادئ  وفق  تتناغم  التي  ومهارات    الطلبة  واكساب المدمج  العملية  علمية   التدريس معارف 

ية وممارستهم لألنشطة العلمية المتضمنة في لمتعلّمهم المواد العومون به عند  على فهم أعمق لما يقهم  ليساعد 
الدراسي، فضاًل عن البحث واالستقصاء وممارست  المحتوى  لعمليات  التعليمي  تطلبه يما  هم  من مهارات   الموقف 
والتقني الصفي  المشكالت   التدريس  وحل  المعرفي    العلمية  الفني  للمحتوى  دراستهم  أثناء  تواجههم  للمادة التي 

،  .العلمية والمهارات فقد  وبهذا    (43:    2008) أشرف  المعلومات  إعطاء  العلوم من مجرد  المدرس  دور  تغير 
للطالب بصورة حقائق ومبادئ علمية أو المساهمة في إعداد االنشطة العلمية واالنتاجية وارشاد طالبه ألدراكها 

 (15: 2002،  وليم).                            المدمج ألنشطة التعليم  استعمالهوأدائها بصورتها العلمية عند 

وأدوات اذ    وعمليات  بإجراءات  واحدة  تعليمية  تحقيق مخرجات  الى  يرمي  تعليمي  نظام  المدمج  التعليم  يعد 
التي يتم بها استراتيجية من االستراتيجيات  تعددة التي تعد  بالكفاءات الملك يلتقي مع استراتيجية التعليم  مختلفة وبذ 
بي (324:    2009)عطية،   يوفر  فهو  الطلبة  ،  لجميع  مناسبة  تعليمية  الطرائق ئة  تنويع  اساس  على  يقوم  ألنه 

قة واالدوات والنشاط الذي واإلجراءات واألنشطة ،االمر الذي يمّكن كل طالب من بلوغ االهداف المطلوبة بالطري
 ( 26:  2008)كوجك واخرون،                                                                    .    يالئمه

مهارات   الطلبة  إكساب  التعليمية    التدريسوأن  االهداف  تحقيق  في  يسهم  المناسبة  باالستراتيجيات  وتنميتها 
، إذ أن  المتعلمين من التعلم بشكل فاعلن  بأنماطه المختلفة وتمكيمنشودة ، كما ينعكس على التدريس  والتربوية ال

تعتمد  استالمها جاهزة ، كما  المعرفة وليست مجرد  بناء  باعتباره عملية  التعلم  للتعلم تركز على  الحديثة  النظرة 
بناء معارف جد  ، وأن الطلبة  واعون بالعمليات المعرفية وبإمكانهم التحكم  يدةعلى توظيف المعرفة السابقة في 

يتعلمونهوالتأثير    فيها فيما  بالعبفاعلية  واالهتمام  مهمة،  ضرورة  المعرفية  ألن  ملية  لدى  تك ا،  معرفة  أي  ساب 
 (. 77:  2005سون ،لب)توم          .من االحتفاظ بها وتوظيفها مستقبالً وتمكنه الطالب تشكل البنية المعرفية له 

المعلومات وتنمو مع تّقدم العمر والخبرة من أهم مكونات السلوك الذكي في معالجة    مهارات التدريس تعد  اذ 
العاملة الموجهة لحل المشكالت باستعمال مهارات المعرفية  لسيطرة على جميع نشاطات التدريس  وتقوم بمهمة ا

 (   330:  2006) صالح الدين،                       . للطالب بفاعلية في مواجهة متطلبات التدريس النشط

التعليمية من تحصيل كم  ممارسة الطالب لمهارات التدريس    بأن(    2009،  قطاميويشير )   تحّول العملية 
ي لدى الطالب بعملياته التفكيرية، وفهم  ، وعن طريقها يمكن تكوين وعالى تحصيل المعرفة بالبحث الذاتيمعرفي  

كمتعلمين اأنفسهم  وفهم  بها،  يقومون  التي  التعليمية  االس لمهمة  من  متنوعة  مجموعة  وممارسة  ات  تراتيجي، 
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  هذا يعمل على دفع الطالب الى تحقيق الهدف التعليمي الذي ُخطط له وتقويمو ،  واستعمالها في سياقات متنوعة
 ( 38:  2009، قطامي) .                                               الطريقة التي حقق بها هذا الهدف

اال  التدريسوتكمن  لمهارات  التربوية  والتجديد   همية  االنتقاء  على  الطالب  لدى  القدرة  تنمية  في  والمتمثلة 
، وتمكينه من توليد االفكار لمعرفي ومواجهة درس علوم الحياة المتسارع المدعم تكنولوجياً واالبتكار ومواجهة الكم ا
بأساليب  والوعي  والتدريس  االبداعية  الدماغية  ا،  المعالجة  مع  التعامل  باستراتيجيات  وعيه  وقدرته   لمعرفة نتيجة 

 (   44:   2006) الطناوي ،                                  .     ختلفةعلى استعمالها في مواقف التعلم الم

   وبناءا على ما تقدم فان اهمية البحث تتجلى بما يأتي :

 الجامعة.استخدام استراتيجيات التعليم المدمج لغرض تطوير المهارات التدريسية لدى طلبة  -1
في الجامعات العراقية  اعداد طلبة الكليات التربوية  الواجب توفرها عند  التعرف على المهارات التدريسية   -2

   . تمهيدا لمرحلة التطبيق العملي
 اضافة علمية متواضعة من الممكن ان يستفيد منها الباحثون في مجال طرائق التدريس الحقا.  -3
ا البحث، كونها مرحلة مهمة في تطوير القائمين على العملية التعليمية  اهمية المرحلة الدراسية التي تناوله -4

 مستقباًل. 
وتكوين   -5 فهم طبيعة  مباشرة لغرض  فيها بصورة  وتؤثر  الطالب  تمس حياة  التي  الحياة  مادة علوم  اهمية 

 جسمه والتغييرات التي تحدث معه في كل مرحلة من مراحل حياته. 

باستخدام استراتيجيات التعليم المدمج في مهارات تدريس الأثر " معرفة  البحث الىيهدف  :هدف البحث وفرضياته
مجموعة من    انولتحقيق هدف البحث وضع الباحث  "،مقرر التربية العملية  في  التدريس لطلبة قسم علوم الحياة  
 الفرضيات الصفرية االتية :

( بين متوسط درجات طلبة المرحلة الرابعة  قسم    0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )"   .1
 ومتوسط درجات الطلبة  الذين يدرسون استراتيجيات التعليم المدمج الذين يدرسون على وفق علوم الحياة  

 ." على وفق الطريقة االعتيادية في مهارات التدريس
( بين متوسط درجات طلبة المرحلة الرابعة  قسم   0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال يوجد فرق ذو "  .2

الذين يدرسون على  ومتوسط درجات الطلبة استراتيجيات التعليم المدمج الذين يدرسون على وفق علوم الحياة  
 . "التهيئة وتقديم الدرس مهارة وفق الطريقة االعتيادية في  
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( بين متوسط درجات طلبة  المرحلة الرابعة قسم   0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )" .3
ومتوسط درجات الطلبة الذين يدرسون على  استراتيجيات التعليم المدمج الذين يدرسون على وفق علوم الحياة  

 ."العرض واستخدام التقنيات مهارة   وفق الطريقة االعتيادية في
( بين متوسط درجات طلبة المرحلة الرابعة قسم  0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال"  .4

ومتوسط درجات الطلبة  الذين يدرسون على  استراتيجيات التعليم المدمج الذين يدرسون على وفق علوم الحياة 
 ." االتصال الفعال وادارة الصف مهارة وفق الطريقة االعتيادية في  

 حدود البحث :

 . الدراسة الصباحيةم علوم الحياة /المرحلة الرابعة طلبة جامعة واسط /كلية التربية للعلوم الصرفة/ قس .1
 . م 2022 /2021الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  .2
 .المشاهدة للمرحلة الرابعة /يةالتربية العملمادة  .3
المدمج .4 التعليم  التوضيحية  و المصورة  التعليمية    )االفالم   والحضوريةااللكترونية   استراتيجيات  و  المجسمات 

 . (  جامعة واسط -المقررة من عمادة كلية التربية المنصات التعليمية 
 . تحديد مصطلحات البحث

  ليب والطرائق والوسائل التعليميةمجموعة من االجراءات واالسابانها " (2011عرفتها)الحريري،  :ستراتيجيةاال .1
   " يستعملها المدرس لتمكين الطالب من الخبرات التعليمية المخططة وتحقيق االهداف التربويةالتي 

       (  291:  2011)الحريري،                                                                                    
 التعليم المدمج    .2
 راتهم  تعليم هادف يسعى الى رفع مستوى تحصيل الطلبة وفق قد  "بانه (:2009ابو السميد،و  )عبيدات عرفه 

السابقة وخبراتهم  التعليمية   وخصائصهم  التعليم    ومهاراتهم  بتكنلوجيا  المتمثل  الفني  التعليم  من  نوعين  من خالل 
 (117 :2009ابو السميد ،و )عبيدات         ".الصوتي والسمعي والصوري والصفي الحضوري لقاعة الدرس

أنماط التعلم المفضلة ورفع مستوى جميع  على  تعرف  التعليم يهدف الى  "  ( بأنه    2016عرفه )مهدي واخرون ،
التحصيلالطلبة وليس   يواجهون مشكالت في  التعليم  فقط  الذين  انواع  باختالف  السابقة وقدراتهم  ، وفق خبراتهم 

 (140:  2016)مهدي واخرون ،                                                  " . التقني الحديث والصفي

 استراتيجيات التعليم المدمج : -3

بين اشكال التعلم المباشر على   ( على انها: " استراتيجيات تعليمية تجمع ما2009عرفها ) الشناق وبني دومي،  
مزج او خلط ادوار المعلم التقليدية االنترنيت وغير المباشر والذي يحدث في اطار الصفوف التقليدية من خالل  
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النظرية   الدراسية  المواد  بين  تجمع  بحيث  االلكتروني  والمعلم  االفتراضية  الصفوف  مع  الدراسية  الصفوف  في 
 ( 218: 2009الشناق وبني دومي،  .                        )"حضوريا والكترونيا والعملية التي يتلقاها الطالب 

ويعرفها الباحثان اجرائيا على انها استراتيجيات تعليمية قائمة على مساعدة طلبة قسم علوم الحياة في كلية      
خاصة بطرائق التدريس التربية على تحقيق مخرجات تعليمية سليمة تعينهم على تطبيق المعارف والمعلومات ال

المحاضرات  قاعة  داخل  التقليدية  التدريس  اساليب  بين  الدمج  خالل  التعليم    من  تكنلوجيا  استخدام  خالل  من 
 . وبين التعلم االلكتروني من خالل المنصات التعليمية  كالداتاشو واالفالم التوضيحية والمجسمات التعليمية

 مهارات التدريس   -4

مجموعة السلوكيات التدريسية الي يظهرها المدرس في نشاطه التعليمي بهدف " ( هي 2009عرفها )سليمان   •
تحقيق اهداف معينة وتظهر السلوكيات من خالل الممارسات التدريسية للمدرس في صورة استجابات انفعالية  

لموقف التعليمي وتنمو هذه المهارة  وحركية ولفظية تتميز بعناصر الدقة والسرعة في االداء والتكيف مع ظروف ا
 (   19،  2009سليمان،  )                                        ".               عن طريق التدريب والخبرة 

اداء المدرس الذي يتم في سرعة ودقة ويختلف نوع هذا االداء " ( بانها 2011وعرفها )الخزاعلة واخرون  •
     (  151:  2011)الخزاعلة واخرون ،    " .   يعتها وخصائصها والهدف من تعليمهاباختالف المادة الدراسية وطب

في نشاطهم    المرحلة الرابعةمجموعة المهارات التدريسية التي يظهرها طلبة  :  على انهااجرائيا    انوعرفها الباحث
في صورة استجابات انفعالية وحركية ولفظية تتميز هذه المهارات    التدريسي بهدف تحقيق اهداف معينة وتظهر

ال الموقف  ظروف  مع  والتكيف  التدريسي  االداء  في  والسرعة  الدقة  و بعناصر  استمارة   قاستتدريسي  خالل  من 
ال مجاالت   ألداءمالحظة  بطاقة  ثالثة  في  المطبق  التقنيات، )  الطالب  واستخدام  العرض  الدرس،  وتقديم  التهيئة 

     . (االتصال الفعال وادارة الصف

 

                                                             خلفية نظرية ودراسات سابقة :

 :   اواًل/ الخلفية النظرية

   :  التعليم المدمج  -ا

نشأت فكرة التعليم المدمج ) المتمازج( من اجل الحصول على افضل النتائج فيما يتعلق بالتعليم االلكتروني      
في اواخر التسعينات من القرن الماضي والذي يمثل احد اشكال تكنولوجيا التعليم تدخل فيه الكثير من التقنيات 
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االق اعتماد  شهد  الثمانينات  عقد  ان  المعروف  فمن  التعليمية  واالساليب  العملية  ولكن  التعليم  في  المدمجة  راص 
جاءت مبادئ التعليم  وقد    (289:  2009) اليماني،  .كانت تفتقر الى التفاعل بين المادة والمدرس والمتعلم    آنذاك

العلمية عن طريق االنتقال من مهارة ألخرى من خالل تنشيط كل قدرة عقلية على حد  لتقّدم المعرفة  ، االمدمج 
التدريس  ب واستراتيجيات  والتي  أساليب  المختلفة  تتناالحديثة  التعلم  أنماط  مع  كل لنا  يتسنى  لسب  قدرة  مخاطبة 

)م يناسبه  الذي  المدخل  من  و (29:  2015،  رسيطالب  استراتيجيات  ،  نطبق  المدمجلكي  العملية    التعليم  في 
مع ضرورة  ،  ستجيب لالختالفات بين الطلبةاستعمال استراتيجيات واساليب تدريس متنوعة ت  التعليمية، فان علينا

اختيار اساليب تدريس تنال رضا كل و  ،  بين الطلبة  المدمج  تصميم دروس تعليمية وفق متطلبات اهداف التعليم
الطلبة   من  عاليةطالب  وكفاءة  بفاعلية  بها  السابقة األو    ويتعلم  وخبراتهم  الطلبة  االعتبار خصائص  بعين  خذ 

 .  المدمجيوضح التعليم ادناه  ( والشكل325: 2009الثقافية )عطية،وخلفياتهم 

 

 
 عامة للتعليم المدمجموجهاً  بمبادئ 

 
 

 يتدربوايستطيع المدرسون ان 
 
 
 
 

 باالعتماد على ما للطلبة من
 
 
 

 (  انمن عمل الباحثشكل )  
والتاي تشاتمل علاى ، االخار اذ تشتمل استراتيجيات التعليم المدمج على مجموعة من الوساائط لتاتم بعضاها الابع  

، العديد من ادوات التعلم مثل ) برمجيات التعلم الفوري، المقررات المعتمدة على االنترنيت، ومقررات الاتعلم الاذاتي
(  271-270: 2018التااادريس فاااي الصااافوف التقليدياااة حضاااوريا ( .                     ) ساااويدان والزهياااري، 

  عند تدريس طلبة المجموعة التجريبية للبحث الحالي.لباحثان وهي نفسها االستراتيجيات التي اعتمدها ا
 : المدمجالمبادئ التي يقوم عليها التعليم  

 هو استجابة المدرس المسبقة الحتياجات الطلبة 

 بيئة تعليمية
 داعمة

تقويم لمتابعة 
 التعليم والتعلم

تدريس مستجيب 
 لفروقات الطلبة

منهج يتميز 
 بالجودة

قيادة وادارة غرفة 
 الصف

            المحتوى

المعلومات واالفكار التي 

يصارع معها الطلبة للوصول 

 الى اهداف التعلم

 العملية

اب عكيف يقوم الطلبة باستي

 المحتوى وتكوين معنى له

 النتاجات

كيف يظهر الطلبة ما تعلموه 

 وفهموه وما يستطيعون عمله

 البيئة التعليمية المؤثرات/

 مناخ او انطباع غرفة الصف

 

                    استعدادات

مدى قرب الطالب من االهداف 

 المحددة

                سجل التعلم

المداخل المفضلة للتعليم, الذكاء, 

 االولويات, الجنس, والثقافة

            اهتمامات                  
الصالت الرغبة, االنتماء,         

 االسرية التي تحث على التعلم
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 اسلوب التعلم .، اللغة، الثقافة، الجنس، الكفاءات يختلف الطلبة في الخبرة، االستعداد، االهتمامات،  .1
المدرسون الى مقابلة كل طالاب عناد نقطاة بداياة من اجل زيادة امكانات كل طالب الى الحد االقصى، يحتاج  .2

 كل منهم اثناء كل فصل دراسي .
ان الصاافوف التااي تتجاهاال اختالفااات الطلبااة تكااون ذات احتماليااة بعياادة جاادا عاان زيااادة امكانااات الطلبااة الااى  .3

 اقصى حدودها لدى اي طالب يختلف عن المعايير .
درساااون الاااى اجاااراء تعاااديالت تناساااب الطلباااة بااادالً مااان للتأكاااد مااان نماااو الطلباااة الاااى الحاااد االقصاااى يحتااااج الم .4

 افتراضهم بان على الطلبة ان يغيروا انفسهم ليالئموا المنهج.
، ومعاادل اسااتجابة الختالفااات الطلبااة الماادمجان التعلاايم القااائم علااى التطبيااق العملااي هااو نقطااة البدايااة للتعلاايم  .5

 (p13  ,Tomlinson :2013)                                                  .ًً تساعد جميع الطلبة فعليا
باسااتعمال طريقااة واحاادة فااي  عاادم قاادرة المدرسااين علااى تحقيااق المسااتوى المطلااوب ماان التعلاايم لجميااع الطلبااة .6
   دريس.الت
يقاوم علاى اسااس التنوياع فاي الطرائاق واالجاراءات واالنشاطة  ألنهيوفر بيئة تعليمية متنوعة المدمج  ان التعليم   .7

 (324: ص 2009)عطية،                                              بما يتالءم مع مختلف انماط الطلبة. 
وفااق الطلبااة  م الطلبااة باسااتعمال طريقااة تاادريس تناسااب كااليتعلاا للماادرس الماادمج يمكاان  : الموودمج خطوووات التعلوويم

 : يأتيوكما  واستعداداتهم قدراتهم
 استعمال اساليب تدريس تسمح بتنويع المهام والنتاجات التعليمية . ▪
 . المزدوج التقني والصفي الحضوري إعداد وتخطيط الدروس وفق مبادئ التعليم  ▪
 ( 117: ص 2009، ابو السميد )عبيدات و              وفق كفايات المدرسين.  المزدوجتحديد اساليب التعليم  ▪
 وهي كاآلتي :  المدمج الخطوات التعليمالى ان  ( فقد اشار2009)عطية، اما 
 اجراء تقويم قبلي يستهدف تحديد ُكالً من: المعارف السابقة . ▪
 تصنيف الطلبة في ضوء نتائج االختبار القبلي.  ▪
 تحديد اهداف الدرس والنتاجات التعليمية المتوقعة. ▪
 تدريس مالئمة لكل طالب او لكل مجموعة من الطلبة . استراتيجيات تحديد  ▪
 اختيار المواد واالنشطة ومصادر التعلم وأدوات التعلم. ▪
 تحديد االنشطة والمهام التي ستكلف بها كل مجموعة . ▪
 .الطلبة حاجات غبات ر تنظيم بيئة تعليمية تستجيب لجميع ميول و  ▪
 (328: 2009)عطية،                            . ذ لقياس مخرجات التعلماجراء عملية التقويم بعد التنفي ▪
 مهارات التدريس : -ب
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)  تتضاااامن عمليااااة التاااادريس بصااااورة عامااااة، وتاااادريس العلااااوم بصاااافة خاصااااة ثااااالث مهااااارات اساسااااية هااااي:      
تدريسااية فرعيااة ينبغااي علااى معلاام ويتطلااب انجاااز كاال منهااا ان يجيااد المعلاام مهااارات  التخطاايط، والتنفيااذ والتقااويم(
  (233: 2004) زيتون،                                                            العلوم امتالكها وممارستها.

( الااى ان مهااارة التخطاايط تختلااف باااختالف الفتاارة الزمنيااة التااي يااتم فيهااا تنفيااذ 2020وقااد اشااارت )الختاتنااة،      
لحصة واحدة وتخطيط لشهر او سنة دراسية كاملاة، اماا فيماا يخاص مهاارات تنفياذ الادرس الخطة فهنالك تخطيط  

فتضم مهارات فرعياة وهاي ) التهيئاة، مهاارة اثاارة الدافمياة، مهاارة ادارة الصاف وضابطه، مهاارة اساتخدام التقنياات 
(، وفيما يخص مهارة التقويم فقد ذكرت بان على المعلم لكي يتم عملية التقويم بشكل صحيح وموضوعي التربوية

فعلياااه ان ينظااار الاااى التقاااويم باناااه عملياااة تشخيصاااية وقائياااة عالجياااة يشااامل مجااااالت االهاااداف التربوياااة الاااثالث 
 ( 2020،1222) الختاتنة،              )المعرفية، المهارية، الوجدانية( .                                     

 ثانيًا/ دراسات سابقة :
 : (2001دراسة ) عبد الرزاق،  -1
مهارات تدريس الرياضيات  اكتساب هدفت الدراسة التعرف الى اثر استخدام التدريس المصغر/ التعاوني في     

( طالبة في  27( طالبة، بواقع ) 46لطالبات كلية التربية للبنات في قسم الرياضيات، بلغ حجم عينة البحث )
( طالبة في المجموعة الضابطة التي 19المجموعة التجريبية التي درست وفقا الستراتيجية التدريس المصغر، و )

تدرس وفقا للطريقة االعتيادية، تمثلت اداة البحث في اعداد استمارة المالحظة لمهارات التدريس من قبل الباحثة، 
حصائية المناسبة توصلت الباحثة وجود فرق دال احصائيا لصالح المجموعة التجريبية في  وباستخدام الوسائل اال

 (284 -283:  2011عن ) فتاح، ال (؛ نق2001) عبد الرزاق،           ريسية ككل .            المهارات التد 
 (:2018دراسة ) محمد،  -2
م العلمية لدى تالميذ المرحلة مفاهي الهدف البحث تطوير مقرر العلوم في ضوء التعليم المدمج واثره في تنمية      

( تلميذا من تالميذ الصف الثاني االعدادي مقسمة في مجموعتين "  40االعدادية من الصم، بلغ حجم العينة )
الذي اعدته الباحثة، وباستخدام الوسائل االحصائية تجريبية وضابطة "تمثلت اداة البحث باختبار المفاهيم العلمية 

 (2018) محمد،                          المناسبة اظهرت النتائج وجود فرق دال لصالح المجموعة التجريبية .
 ( :2019دراسة )التميمي،   -3
الكيمياء عند طالب الصف لى فاعلية استراتيجية التعليم المدمج في تحصيل مادة الى التعرف عهدف البحث      

( طالبا في كل من المجموعتين " التجريبية  36( طالبا، بواقع ) 72بلغ حجم عينة البحث ) الثالث المتوسط،
، ( فقرة بصيغة االختيار من متعدد 49والضابطة"، ولتحقيق هدف البحث اعد الباحث اختبارا تحصيليا تكون من )

التجربة استخدام الباحث االختبار التائي لعينتين مستقلتين وقد اظهرت  تم التحقق من صدقه وثباته، وبعد انتهاء
النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التعليم المدمج على المجموعة الضابطة 

 ( 2019)التميمي،                              التي درست وفقا للطريقة االعتيادية في تحصيل مادة الكيمياء.
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 (:2020دراسة ) الختاتنة   -4
 هدفت الدراسة التعرف الى فاعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة باستخدام التعليم المدمج لتنمية االداءات     

( معلمة من معلمات 20بحث )التدريسية لمعلمات الرياضيات بمرحلة التعليم االساسي باالردن، بلغ حجم عينة ال
مادة الرياضيات مقسمة الى مجموعتي البحث "التجريبية والضابطة" بالتساوي، تمثلت اداة البحث في اختبار  

معرفي لالداءات التدريسية، وباستخدام الوسائل االحصائية المناسبة توصلت الباحثة الى وجود فرق دال احصائيا 
 ( 2020) الختاتنة                                         اءات التدريسية.لصالح المجموعة التجريبية في االد 

 اجراءات البحث 
التجريبيا  -أوال والتجريبية    :   لتصميم  الضابطة  للمجموعتين  الجزئي  الضبط  ذي  التجريبي  التصميم  اختيار  تم 
 ومتغيرات البحث الحالي .، وذلك لمالئمته طبيعة ويتي العدد ذات االختبار البعديالمتسا

 المتغير التابع  المتغير المستقل  اتالتكافؤ  المجموعة 
 لمرحلة الثالثة لالدراسي ل التحصي   التجريبية    

 معدل التحصيل العام لجميع المواد 
 للمرحلة الثالثة         

 اختبار الذكاء رافن       

                                                                                                                      استراتيجيات التعلم 
 المدمج

   بطاقة المالحظة   
 ستمارة مهارات التدريس ا

 الطريقة االعتيادية     الضابطة   

 مخطط التصميم التجريبي للبحث

    : وعينته: مجتمع البحث ثانيا   

التربية  جميع  ب تمثل مجتمع البحث         المرحلة   -للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة طلبة جامعة واسط/ كلية 
، ( شعب 3)موزعين على  لبًا  ( طا128)البالغ عددهم  ( و م 2022/ 2021للعام الدراسي )الرابعة الدراسة الصباحية  

بطريقة القرعة عشوائيا  طلبة قسم علوم الحياة المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية  من  اختيرت  فقد  عينة البحث  اما  
بين الثال  من  )ثةالشعب  شمبة  تمثلت  إذ   ،B  )عددهاالموعة  مج بال البالغ  أما وطالبة  طالباً   (40)  تجريبية   ،

( بشمبة  تمثلت  فقد  الضابطة  )Aالمجموعة  عددها  والبالغ  وبعد  43(  طالبًا  ، إحصائياالراسبين    الطلبة  أبعاد ( 
 .  وطالبة( طالبًا 39أصبحت كل مجموعة تضم )

 : تكافؤ مجموعتي البحثًا: ثالث

المجموعة  طلبة المجموعة التجريبية واألخرى طلبة على الرغم من اختيار الشعبتين  عشوائيا لتمثل إحداهما      
عينة  طلبة  تكافؤ اجراء  انالشعبتين من فئات وبيئات اجتماعية متقاربة ارتأى الباحث  عن طلبة ، فضاًل الضابطة

التحصيل  )لنتائج البحث ومن هذه المتغيرات البحث في بع  المتغيرات لزيادة الحرص على السالمة الداخلية  
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النحراف  الوسط الحسابي وا  وباستخراج(  الذكاء رافناختبار ، لمادة طرائق تدريس علوم الحياة  الدراسي السابق
 عينة البحث  تكافؤ  معادلة االختبار التائي لعينتين مستقلتين متساويتي العدد اظهرت النتائج   وباستخدام الممياري 

   . )1كما في جدول ) (،76ودرجة حرية )  (0.05عند مستوى داللة ) 
 (  1جدول )

 عتين  المجمو طلبة لدرجات  المعياري والقيمة التائية االنحراف المتوسط الحسابي و 
 التكافؤ اتالتجريبية والضابطة لمتغير 

 البالغة( أن القيمية التائية المحسوبة لدرجات المجموعتين أقل من القيمة الجدولية  1تبين من الجدول )          
 . في متغيرات التكافؤ تكافؤ المجموعتينعلى ( مما يدل 76( ودرجة حرية ) 0.05داللة ) عند مستوى (  2.000)

 مستلزمات البحث ًا : رابع 

للمرحلااااة الرابعااااة التربيااااة العمليااااة درس  تدريسااااهكتااااب المقاااارر الحاااددت المااااادة العلميااااة لتجربااااة البحااااث ماااان       
)  والمعاد مان قبالاة المشاهدة ودليل التربياة العملياة اعتماادا علاى وصاف المقارر الدراساي لمفاردات قسام علاوم الحيا

 . كلية التربية ابن الهيثم جامعة بغداد  -( 2012 ،الباوي 
 سًا :اعداد الخطط التدريسية لمجموعتي البحثخام
التعلايم  اساتراتيجيات  ت ناوع االول خطاط تادريس يومياة اعتماد ، الوعين من الخطط التدريساية اليومياةعداد نا  تم    

لتاادريس لطريقااة االعتياديااة وفقااا لوالنااوع الثاااني خطااط تدريسااية يوميااة  ،التجريبيااةالمجموعااة طلبااة لتاادريس الماادمج 
 آرائهملالستفادة من  *عرضت نماذج منها بنوعيها على مجموعة من  الخبراءثم  المجموعة الضابطة طلبة 

 
 * الخبراء الذين تم استشارتهم :

 للعلوم االنسانية .جامعة واسط كلية التربية  /د. محمد هادي حسنا.  

   الداللة 

 اإلحصائية 

 القيمة التائية

 المحسوبة 

 المجموعة التجريبية لمجموعة الضابطةا
 االحصاءات       

االنحراف   اتالتكافؤ     
 المعياري 

       المتوسط
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

       المتوسط
 الحسابي 

                                                               احصائيا                                                                                                                       غير دال
 عند مستوى 

( ودرجة         0.05) 
 (76حرية )

0.293 13.553 71.794 14.992 72.743 
تدريس  مادة طرائقل  التحصيلدرجات 

  المرحلة الثالثة علوم الحياة

0.105 120.872 659.205 111.977 662.025 
      لدرجاتالعام معدل التحصيل 

 المرحلة الثالثة

 اختبار الذكاء رافن  53.564 4.728 52.076 6.375 1.170
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 جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانية  /د. شيماء نصيف عنادا.  
                                                         ا.م. د. علي عناد زامل جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانية .     

                                                        ة للعلوم االنسانية ا. م. د. عباس فاضل كاظم جامعة واسط كلية التربي
 ا.م .د. اسماء شاكر حمودي جامعة واسط كلية التربية للعلوم االنسانية 

غراض السلوكية التاي تمات صاياغتها، وبنااء وااللخطوات االستراتيجية  ومقترحاتهم بشان مالئمتها لمحتوى المادة   
 بصيغتها النهائية.لتصبح جاهزة وصالحة للتطبيق راء بع  التعديالت على هذه الخطط تم اج ،على ذلك

  استمارة بطاقة المالحظة لمهارات التدريس  –ًا : اداة البحث دسسا
 -للتحقق من هدف البحث تم  اتباع الخطوات االتية:

 وبع  البحوث التي طبقت  والممارسات التدريسيةفي مهارات التدريس المشابهة االستمارات االطالع على  -1
 مثل هذه المقاييس والمدرجة في الدراسات السابقة لهذا البحث.

للطالبااة  /للطالااب ، فقاارات بمااا يتفااق والمجاااالت  والمكااون ماانبطاقااة مالحظااة لمهااارات التاادريس  اناعااد الباحثاا -2 
وفااي صااورة اسااتجابات انفعاليااة وحركيااة ولفظيااة تتميااز بعناصاار الدقااة والساارعة فااي االداء التدريسااي والتكيااف مااع 

الطالاب المطباق ألداء ظروف الموقف التدريسي وتقاس كمية اكتساب المهارة من خاالل اساتمارة بطاقاة المالحظاة 
 (تخدام التقنيااات ، االتصااال الفعااال وادارة الصاافواسااالاادرس عاارض ، التهيئااة وتقااديم الاادرس مجاااالت ) فااي ثااالث 

 ،جيادة فقرة مقرونة في ثالثة بدائل وهاي يؤديهاا بدرجاة ) (24وتضمين كل مجال عدد من الفقرات بلغ مجموعها )
 (.1-2-3) وبدرجات  ضميفة ( ،متوسطة
تادريس فاي مجاال طرائاق  االولية على مجموعة من الخبراء : تم عرض االختبار بصورته  ظاهري صدق الال   -3 

، وطريقاة التصاحيح اوالهادف منها االساتمارة مع اعطائهم نباذه عان طبيعاة *  والعلوم التربوية والنفسية  علوم الحياة  
 .هاوبهذا تم التحقق من صدقمن راي الخبراء ( % 100) اتفاق  على نسبة ستمارةاال ت وحصل
الباحث بتطبيق   -5 قام  الفقرات  البحث يمكن استخدامها في تحليل  لغرض الحصول على عينة ممثلة لمجتمع 

التدريس  لمهارات  )  االستمارة  عددها  بلغ  استطالعية  عينة  الحياة (  40على  علوم  قسم  طلبة  من  وطالبة   طالبا 
   -على :للحصول 

وبفاصال زمناي قادره ق االختبار مرة ثانية يطبتم اعادة تعلى العينة االستطالعية ثم  ستمارة اال  ت طبق  :ثبات  ال -أ
ذ ، اةالمالحظاااساتمارة تبااط بيرساون تاام التعارف علاى ثبااات علاى نفااس المجموعاة وباساتخدام معاماال ار ( يوماًا 15)

 . وهو معامل ثبات مرتفع (%84بلغت نسبة االرتباط )
بيرسون تم التعرف على موضاوعية التصاحيح للمالحاظ عان طرياق عارض النتاائج وباستخدام معامل ارتباط   -ب 

( وهاذا %87لمالحاظ )ااالساتمارة الاى عالقاة اكيادة باين مالحظاة الباحاث و   اذ تشاير موضاوعية  على مالحاظ اخار
 يعد ارتباطا كبيرا.
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رتبااات درجاااات العيناااة االساااتطالعية فاااي االختباااار تنازلياااا وقسااامت الاااى  :القووووة التمييزيوووة لفقووورات االسوووتمارة -ب
ماان طلبااة  وطالبااة اً البااط( 20دنيااا وبهااذا بلااغ عاادد طلبااة  كاال مجموعااة ) %50عليااا و %50مجمااوعتين متساااويتين 

 فقرات لمعامل تمييز احساب كل فقرة، تم حساب قوة تمييز  وألجل، قسم علوم الحياة من خارج عينة البحث الفعلية
تكااون الفقاارة مقبولااة اذا كاناات ، اذ ( 0.33 -0.27راوحاات قيمتهااا بااين ) فت(  t-testباسااتخدام االختبااار التااائي )
 (.13 :1999) الظاهر وآخرون ،                                           ( 0.20درجة تميزها تزيد على )

 وبعد   (دقيقة 20)استمارة المالحظة لمهارات التدريس استغرق متوسط زمن اإلجابة على  : زمن االختبار -جو
لتطبيق لة  جاهز االستمارة    ت من حيث الصدق والثبات والموضوعية والتمييز اصبحاالستمارة  من صالحية    التأكد 

    على عينة البحث .
 : تطبيق تجربة البحث:ًا سابع
اساابوعيا  بواقااع ثالثااة ساااعات جمااوعتين التجريبيااة والضااابطة المطلبااة  كاال ماانتاام تطبيااق تجربااة البحااث علااى    

 وعلاى وفاق اساتراتيجيات التعلايم المازدوج او للمرحلاة الرابعاة قسام علاوم الحيااةالطلبة مقارر التربياة العملياة    لتدريس
تدريس ن على عاتقه احد الباحثا، اذ اخذ " والطريقة االعتيادية " المجموعة الضابطة"المجموعة التجريبية" المدمج 
وبحساب الخطاط ( 13/1/2022)الخمايس ياوم الى (  12/2021/  9)  خميسالعتبارا من يوم  ، ا المجموعتينطلبة  

 . انالتدريسية التي اعدها الباحث
 -بالوسائل االحصائية االتية:  اناستعان الباحث :الوسائل االحصائية  :  ثامناً 

 ( Spssاالحصائية )نظام الرزم  -1
استخدم االختبار التائي لعينتين مستقلتين ومتساويتين لمكافئة مجموعتي البحث   ) t-Testاالختبار التائي ) -2
 والختبار فرضيات البحث . إليجاد معامل تمييز فقرات و 

 استخدم إليجاد ثبات. :معامل ارتباط بيرسون  -3
 عرض نتائج البحث وتفسيرها

 -النتائج وتفسيرها في ضوء فرضية البحث وكاالتي :سيتم عرض  
بين متوسط ( 0.05) لة إحصائية عند مستوى داللة ال يوجد فرق ذو دال  "  :  الفرضية االولىالنتائج المتعلقة ب 

ومتوسط استراتيجيات التعليم المدمج الذين يدرسون على وفق درجات طلبة المرحلة الرابعة  قسم علوم الحياة  
التحقق من صحة  ض لغر " التدريس ات تيادية في مهار ع اال  لذين يدرسون على وفق الطريقةدرجات الطلبة  ا 

تبار ا ، التدريس ت لمهارا الفرضية المتعلقة بالمجموع الكلي  خ عادلة اال ( لعينتين -Test tتائي ) ل وبتطبيق م
 (.  2فقد تم الحصول على النتائج كما في جدول)مستقلتين متساويتين العدد ، 

 (  2جدول ) 
 والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجاتاالنحراف المعياري المتوسط الحسابي و 

 طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في المجموع الكلي لفقرات مهارات التدريس 
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 الداللة االحصائية 
االنحراف  القيمة التائية 

 الممياري 
 المتوسط
 المجموعة العدد الحسابي 

 المحسوبة  الجدولية
 التجريبية  39 44.33 7.67 3.38 02.00 دالة

 الضابطة  39 38.66 7.09
 (2.00( هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )3.38يتبين من الجدول أعاله، ان القيمة التائية المحسوبة )

المجموعة طلبة  المجموعة التجريبية علىطلبة يعني تفوق  هذا  و ، ( 0.05وبمستوى معنوية ) ( 76رية )بدرجة ح 
 .  ة الصفرية وتقبل الفرضية البديلةوعليه ترف  الفرضي، لفقرات مهارات التدريسالضابطة في المجموع الكلي 

 : التهيئة وتقديم الدرسبمهارة النتائج المتعلقة 
( بين متوسط درجات طلبة   0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )"  الفرضية الثانية :  .5

ومتوسط درجات الطلبة   استراتيجيات التعليم المدمج الذين يدرسون على وفق المرحلة الرابعة  قسم علوم الحياة  
، لغرض التحقق من صحة الفرضية  " قديم الدرسالتهيئة وتمهارة الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية في 

( لعينتين مستقلتين  -Test tوبتطبيق معادلة االختبار التائي ) الستمارة مهارة ادارة الصف وضبطه المتعلقة 
 ( 3، فقد تم الحصول على النتائج كما في الجدول )ومتساويتين

 (  3جدول ) 
والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات طلبة المجموعتين   نحراف المعياري المتوسط الحسابي واال 

    وتقديم الدرسالتهيئة التجريبية والضابطة في 

 الداللة االحصائية 
نحراف اال القيمة التائية 

   الممياري 
المتوسط 
 المجموعة العدد الحسابي 

 المحسوبة    الجدولية    
 التجريبية  39 8.79 2.27 1.16 2.000 دالة  غير 

 الضابطة  39 8.25 1.78
 
( بدرجاة  2.00من القيمة الجدولية البالغاة ) قل( هي ا1.16يتبين من الجدول اعاله ان القيمة التائية المحسوبة )

عدم وجود فرق دال احصائيا بين المجموعتين في هاذه المهاارة وهذا يعني  (،0.05( وبمستوى معنوية )76ية )حر 
   .الفرضية الصفرية وبهذا تقبل

 : عرض الدرس واستخدام التقنياتبمهارة النتائج المتعلقة   
( بين متوسط درجات طلبة  المرحلة  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الثالثة )

ومتوسط درجات الطلبة الذين  استراتيجيات التعليم المدمج الذين يدرسون على وفق  الرابعة قسم علوم الحياة 
لغرض التحقق من صحة  ( ، عرض الدرس واستخدام التقنيات مهارة  يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية في
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لعينتين   (-Test t(، وبتطبيق معادلة االختبار التائي)عرض الدرس واستخدام التقنيات  )بمهارة الفرضية المتعلقة  
 ( 4، فقد تم الحصول على النتائج كما في الجدول )مستقلتين ومتساويتين

 (  4جدول) 
والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات طلبة المجموعتين   نحراف المعياري المتوسط الحسابي واال 

 ربوية  واستخدام التقنيات التالدرس التجريبية والضابطة في عرض 

 الداللة االحصائية 
نحراف اال القيمة التائية 

   الممياري 
المتوسط 
 المجموعة العدد الحسابي 

 المحسوبة    الجدولية    
 التجريبية  39 17.51 4.44 1.74 2.000 دالة  غير 

 الضابطة  39 15.58 5.27
(  2.00من القيمة الجدولية البالغة ) اقل( هي 1.74يتبين من الجدول أعاله، ان القيمة التائية المحسوبة )     

عرض  مهارة في وجود فرق ذو داللة احصائية عدم (، وهذا يعني 0.05( وبمستوى معنوية ) 76بدرجة حرية )
 .  الفرضية الصفريةة، وبهذا تقبل واستخدام التقنيات التربويالدرس 

 االتصال الفعال وادارة الصفبمهارة النتائج المتعلقة 
الرا ) "  :  بعةالفرضية  داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  طلبة   0.05ال  درجات  متوسط  بين   )

التعليم المدمج  الذين يدرسون على وفق  المرحلة الرابعة قسم علوم الحياة    ومتوسط درجات الطلبة  استراتيجيات 
، لغرض التحقق من صحة "    االتصال الفعال وادارة الصفمهارة  الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية في  

( لعينتين مستقلتين ومتساويتين ، فقد تم الحصول -Test  tبتطبيق معادلة االختبار التائي ) قام الباحثان  الفرضية  
 .(5على النتائج جدول)

 ( 5جدول)
والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات طلبة المجموعتين   نحراف المعياري المتوسط الحسابي واال 

 التجريبية والضابطة في االتصال والتفاعل الصفي

 الداللة االحصائية 
نحراف اال القيمة التائية 

   الممياري 
المتوسط 
 المجموعة العدد الحسابي 

 المحسوبة    الجدولية    
 التجريبية  39 18.02 4.17 3.05 2.000 دالة

 الضابطة  39 14.82 5.05
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الجدول اعاله   المحسوبة )،  يتبين من  التائية  القيمة  البالغة )3.05ان  الجدولية  القيمة  اكبر من  ( 2.00( هي 
 ( حرية  وبمستوى 76بدرجة   )   ( يعني    ،(0.05معنوية  لصالح  وهذا  المهارة  هذه  في  احصائيا  دال  فرق  وجود 
 . وتقبل الفرضية البديلة لذا ترف  الفرضية الصفرية، التجريبيةالمجموعة 

 
 :تفسير النتائج ومناقشتها

 المجموعة طلبة  على المدمج وفق استراتيجيات التعليم المجموعة التجريبية التي تعلمت طلبة يعزى تفوق 
 : يأتيالى ما  االتصال والتفاعل الصفيومهارة مهارات التدريس الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية في 

  يشاركوااو الطلبة فرصًا إيجابية ومواقف يتفاعل معها المدمج وفرت للطلبة التعليم  استراتيجيات قد تكون  .1
 على شكل حل مشكالت وقضايا المدمج كما أن تنظيم المادة في استراتيجيات التعليم  شاط وحيويةنفيها ب
ساتطيع الساير فيهاا بكال ، إذ يبخطاوات متتابعاةللطلباة  ، تم تقديمها  عات منظمة بصورة منطقية ومتسلسلةوموضو  

 .رسهولة ويس
التعلمياة، ولاه  –ة التعليمياة فااعاًل فاي العمليامن الطالب أن يكاون مشااركًا المدمج التعليم   استراتيجيات تتطلب   .2
 من أجل توليد افكار جديدة. أفكاره ومناقشةايجابيًا يجعله قادرًا على تحمل المسؤولية في طرح االسئلة  دور
تتايح فرصااة   الطلباة بمااا تاوفره مان جاو ماان التفاعال االجتمااعي والتعااون بااين المادمج التعلايم  اساتراتيجيات أن  .3

 .  التدريس في علوم الحياة ، وبالتالي تطوير مهارات بين الطلبةت والمعارف تبادل الخبرا
 قدرات التي يمتلكها الطالب وبما فيها االنشطة الاشتمال التدريس على استراتيجيات تدريسية تتناسب و  .4

 .تفكيرهم والطلبة التعليمية التي تتمحور حول اهتمامات 
 اساااتراتيجيات تنظااايم الماااادة العلمياااة علاااى وفاااق اجاااراءات ونشااااطات مخططاااة ومنظماااة مسااابقًا باالعتمااااد علاااى  .5

 اطول. ترسيخ المعلومات في ذاكرتهم لمدة، ادى الى حصول تعلم ذي معنى و المدمجالتعليم 
سااعدت الباحاث فاي اتبااع أكثار مان طريقاة تادريس المدمج التنوع في استراتيجيات تدريسية قائمة على التعليم  .6

، ، االلغااااز الصاااورية ، االستقصااااءومنهاااا خااارائط المفااااهيم، العصاااف الاااذهنياكسااااب مهاااارات التااادريس مااان أجااال 
فاي  وهاذه النتاائج التاي تام التوصال اليهاا، العلمياة، المحطاات االحيائياة  االستكشاف، االسئلة الساابرة، حال المساائل

المجموعاة طلباة ، من حيث تفوق م استعراض بع  منها من قبل الباحثينالتي تالدراسات السابقة    تتفق مع نتائج
 (2001عبد الرزاق، ) المجموعة الضابطة التي درست على وفق الطريقة االعتيادية كدراسة طلبة  التجريبية على
 . (2020)الختاتنة  ودراسة (2019( ودراسة )التميمي،2018مد،  ودراسة ) مح

، فلاام يكاان هنالااك واسااتخدام التقنيااات التربويااةالاادرس عاارض ، و التهيئااة وتقااديم الاادرس تيمهااار فيمااا يخااص امااا  .7
مااادرس ساااواء كاااان يااادرس وفقاااا فروقااا دالاااة احصاااائيا كونهاااا مااان المهاااارات االساساااية والتاااي ينبغااي ان يمتلكهاااا كااال 

او باستخدام الطريقة االعتيادية، ولم تتفق هذه النتيجاة ماع أي مان نتاائج الدراساات الساابقة   لالستراتيجيات الحديثة
 التي تم استعراضها انفا.
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 التوصيات:
 االتي: انضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثفي 
 تدريب الطلبة مهارا ت التدريس لطلبة االقسام العلمية في في  المدمج نهج استراتيجيات التعليم ماتباع  -1
 . كليات التربية للعلوم الصرفة     
 مع امثلة المدمج يتضمن كيفية التدريس باستخدام استراتيجيات التعليم علوم الحياة  اعداد دليل لتدريسي -2

 تطبيقية.
 في التدريسالمدمج لتدريسهم على استراتيجيات التعليم  فتح دورات لتدريسي كليات التربية للعلوم الصرفة  -3

 . الجامعي 
 المقترحات:
 :الدراسات المستقبلية االتيةان اجراء ث الحالي وتطويرا له يرى الباحثاستكماال للبح

لمراحل دراسية و الصرفة م ة االخرى في كلية التربية للعلو االقسام العلميدراسة مماثلة للبحث الحالي في  -1
 .اخرى 

 التخصاص العلمايفاي الادافع المعرفاي واتجاهاات الطلباة نحاو المدمج  التعليم    ةاستراتيجيثر استخدام  دراسة ال -2
 .لدى طلبة المرحلة المتوسطة  استراتيجيات التعليم المدمج في تنمية التفكير المستقبليثر دراسة ال -3
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