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مستخلص الدراسة
 دراسة: واقع استخدام التعليم المتمازج في مواد التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة.عنوان ال

هدفتالدراسةالحاليةإلىالتعرفعلىأهميةاستخدامالتعليمالمتمازجفيموادالتربيةاإلسالمية,والتعرفعلى     

المادة,ودرجةومعوقاتاستخدامهفيموادالتربيةدرجةتوافرمتطلباتاستخدامالتعليمالمتمازجفيمقررات

اإلسالميةللمرحلةالمتوسطةبمدينةجدة.

(معلمةدراساتإسالمية222ولتحقيقأهدافالدراسةتماستخدامالمنهجالوصفي,علىعينةعشوائيةقوامها)

تخدمتالدراسةاالستبانةأداةلجمعبياناتها,(مشرفةتربيةإسالمية.واس55بالمرحلةالمتوسطة,وعينةقصديةقوامها)

(فقرةموزعةعلىأربعةمحاوروهي:المحوراألول44تمتطبيقهابعدالتأكدمنصدقهاوثباتها,وقدتكونتاألداةمن)

التعليم:أهميةاستخدامالتعليمالمتمازجفيموادالتربيةاإلسالمية,والمحورالثاني:درجةتوافرمتطلباتاستخدام

المتمازجفيموادالتربيةاإلسالمية,والمحورالثالث:درجةاستخدامالتعليمالمتمازجفيموادالتربيةاإلسالمية,

والمحورالرابع:معوقاتاستخدامالتعليمالمتمازجفيموادالتربيةاإلسالميةللمرحلةالمتوسطةبمدينةجدة.

تالباحثةالتكراراتوالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوبرنامجوللتوصلإلىنتائجالدراسةاستخدم

وقدخلصتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجمنأهمها:اتفاقعينةالدراسةعلىأهمية (spss)الحزماإلحصائية

(.واتفاقهن1131سابيالعام)استخدامالتعليمالمتمازجفيموادالتربيةاإلسالمية,بدرجةعالية,حيثبلغالمتوسطالح

(.3151علىتوافرمتطلباتالتعليمالمتمازجفيموادالتربيةاإلسالميةبدرجةضعيفة,حيثبلغالمتوسطالحسابي)

(.فيحين2135وكانتدرجةاستخدامالتعليمالمتمازجفيموادالتربيةاإلسالميةضعيفة,حيثبلغالمتوسطالحسابي)

تخدامالتعليمالمتمازجفيموادالتربيةاإلسالميةمتوفرةبدرجةمتوسطة,حيثبلغالمتوسطكانتمعوقاتاس

(.كماكشفتالدراسةعنعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطاتاستجاباتعينةالدراسة112الحسابي)

جودفروقذاتداللةإحصائيةبينعلىمحاورالدراسة)الثاني,والثالث,والرابع(تعزىإلىمتغيرالمهنة,وو

متوسطاتاستجاباتهنعلىمحورالدراسةاألول؛لصالحالمشرفاتالتربويات.ووجودفروقذاتداللةإحصائيةبين

سنوات6متوسطاتاستجاباتعينةالدراسةعلىالمحورينالثانيوالثالثتعزىلمتغيرالخبرةلصالحالالتيخبراتهن)

فروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطاتاستجاباتهنعلىالمحوريناألولوالرابع.ووجودفروقفأكثر(.وعدموجود

ذاتداللةإحصائيةبينمتوسطاتاستجاباتعينةالدراسةعلىمحاورالدراسةاألربعةحسبمتغيرالتدريب,لصالح

الحاصالتعلىثالثدوراتتدريبيةفأكثر.

لدراسةمننتائجأوصتالباحثةبضرورةعقددوراتتدريبيةوورشعملللمعلمات,وفيضوءماتوصلتإليها

بهدفتوعيتهنبأهميةالتعليمالمتمازج,وخصائصه,وسيلالتعاملمعالتقنياتالتعليميةفيالموادالدراسية.وتصميم

ةبصفةعامة.واقترحتإجراءدراساتوإنتاجبرامجوتطبيقاتلمناهجالتربيةاإلسالميةخاصة,وجميعالموادالدراسي

مماثلةللدراسةالحاليةفيمناطقمختلفةمنالمملكة,وإجراءدراسةتقويميةلمناهجالتربيةاإلسالمية,ومدىمالءمتها

,إجراءدراسةشبهتجريبيةعلىعينةمنالطالبوالطالباتفيالتعليمالعام,وقياسأثرالتعليمللتقنياتالحديثة

متمازجفيمتغيراتبحثيةمختلفة.ال
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Abstract 

 

Title of study: The reality of using “Blended learning” in teaching Islamic studies subjects for 

intermediate schools in Jeddah. 

The goal of this study aims to recognize the importance of using blended learning  in Islamic studies 

subjects for girls’ intermediate schools in Jeddah, and to study the availability of resources needed 

for blended learning. The study also examined the degree of use of this blended learning identified 

the constraints facing this kind of learning. 

A Descriptive survey was used in this study. It included, a random sample of 227 intermediate-

school Islamic Studies teachers, and another sample of 59 Islamic Studies supervisors chosen 

specifically. 

A survey was used as a tool to collect the data. It consisted of 40 questions distributed amongst four 

different themes. The four themes were, the Importance of blended learning in teaching Islamic 

Studies subjects, the degree of the availability of resources needed for blended learning in teaching 

Islamic studies subjects, Identifying the extent of use of blended learning in teaching Islamic studies, 

and finally the constraints facing this blended learning.   

Frequencies, percentages, and arithmetic averages, standard deviations were calculated. SPSS was 

used for data analysis. The study concluded to a number of findings. Regarding the first theme, 

results were in favor of “widely available” with an arithmetic mean of (3.13). Regarding the second 

theme, results were in favor of “Available to a low extent” with an arithmetic mean of (1.98). 

Regarding the third theme (Identifying to how extent is this blended learning being used in teaching 

Islamic studies subjects for middle schools in Jeddah) results were in favor of “Available to a low 

extent” with an arithmetic mean of (2.19). Regarding the fourth theme results were in favor of 

“Moderately available”  with an arithmetic mean of (3.7) 

Regarding the variables in the study (Job, Years of experience, training courses) the results showed; 

A statistically significant differences with a (p=0.05) significance level were found where the average 

of their responses was (3.85) with respect to the “job” variable. No statistically significant 

differences were found at the (p=0.05) significance level with respect to the “years of experience” 

variable. No statistically significant differences were found at the (p=0.05) significance level with 

respect to the “training courses” variable. 

In light of the results presented in this study, the researcher has some recommendations: to provide 

training workshops and courses for teachers in order to make them more aware of “Blended 

learning” and its characteristics to help recognize its importance and benefits as well as to deal with 

Blended learning as a technique to use in the field of teaching. To design and produce programs and 

applications in the Arabic language for Islamic studies in particular and the rest of the subjects in 

general. This in a way will ease scientific topics for teachers and students and help them in their new 

roles in this blended learning process together. Finally, to train teachers and students through 

designed workshops to better cope with the use of technology in school curriculum.
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 اإلهداء

  صنعتها من أوراق الصرب, إىل من نذرت عمرها يف أداء رسالة

  وتعلم الوفاء كيف يكون الوفاء, العطاء رسالة تعلم العطاء كيف يكون

  بني رسالة ورسالة وشتان, إليك أمي أهدي هذه الرسالة

  جزاك اهلل خرياً.. وأمد يف عمرك بالصاحلات

 ,احلياة ونورها فأنت زهرة

 ,عزوتي وبلسم احلياة...أخواني وأخواتي إىل من هم

  بذرناه معاً.. وحصدناه معاً, إىل من سار معي حنو احللم.. خطوة خبطوة

 ...زوجي احلبيببإذن اهلل ,معاً وسنبقى

 ,إىل طفالي الرائعان..ثامر وورد

 إىل من ساندني وساعدني يف رحلة دراسيت..أقاربي وصديقاتي مجيعاً
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 شكر وتقدير


التكياسكألأأن–هملكالحمدوالشككرعلكىتوفيقككلكي,وبكأنمننكتعلكيبذتمكامهكذ الدراسكةالل

فلهجلجاللهالفضلفيإتمامهااستغنيتبهعنالعالمينفأغنكاني,فعليككربكي–يجعلهاعلماًنافعا

توكلتوبكآمنت.



يحككقحقككهمككن3اءكككلذوانطالقككامككنالعرفككانألصككحابالفضككلبفضككلهم,وإيمانككابوجككوبإعطكك

الشكروالثنكاءوالتقكدير,فكذنيأتوجكهبجزيكلالشككروالعرفكانإلكىالصكرجالشكام جامعكةأمالقكرى

ممثلةفيمعاليمديرالجكامعاألسكتاذالكدكتوركبككريبكنمعتكوقعسكاس,ولكليكةالتربيكةممثلكةفكي

ريسممككثالفككيرئيسككهعميككدهاالككدكتوركعلككيبككنمصككلحالمطرفككي,وقسككمالمنككاهجوطككرقالتككد

الدكتوركمرضيبنغكرمأالزهرانكي,ووكيلتكهالكدكتورةكنكوالبكنياسكين,والسكادةأعضكاءهيئكة

التدريسبالقسمعلىسيعهمالدائمفيخدمةالعلموأهله.



وأتوجهبالشكروالتقديرإلىالدكتورةكرقيةبنكتعبكداللطيفمنكدورة,التكيتفضكلتباإلشكرافعلكى

سالةومنحتنيمنعلمهاووقتها,وكانكلذلكعنرحابةصكدروطيكبنفكسوتواضكعجكم.هذ الر

,علكىفكايزةمغربكي,والكدكتورةكعبكدالرحمنالمكالكيكماأتقدمبجزيلالشكرإلكىككلمكنالكدكتورك

قبولهمامناقشةهذ الرسكالةالعلميكة,ومابكذال فكيسكبيلتقويمهكاوماقكدما مكنمالحظكاتأثكرتهكذا

النمكري,سكرحانالكدكتورةكحنكاناالسكتاذةحث.كمايسعدنيأنأتقدمبالشكرالجزيلإلىكلمكنالب

والككدكتورةكودادراوة,اللككواتيتفضككلنبتحكككيمخطككةالبحككثالحككاليوإثرائهمككالككهبككا راءالسككديدة

والمالحظككاتالقيمككه.وأقككدمشكككريوتقككديريألعضككاءهيئككةالتككدريسفككيمختلككفالجامعككاتالككذين

ساهموافيتحكيمأداةالدراسة,وعلىماقدمو تجاههامنمالحظاتوتوجيهات.



لتكدقيقهاهيفاءترجمكان,قتقديريلألستاذ ككمايشرفنيأنأتقدمبعظيمشكريوجزيلامتنانيوفائ

اللغويللرسالة,وعلىماقدمتتجاههامنمالحظاتوتوجيهات.



إلككييككدا,أوقككدمإلككيعونككاأودعككالككيمككدمعروفككا,أولككيوجزيككلشكككريوتقككديريلكككلمككنصككنع

بدعوةصادقةفثوابهعلىالباريعزوجل.



والحمدهللأوالواخراوصلىأوسلمعلىنبيهمحمدوألهوصحبهوسلم,,,



الباحثة,,,
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 قائمة المحتويات

 الصفحة املوضوع
  اآلية  ــــ
 أ مستخلص الدراسة ابللغة العربية ــــ
 ب مستخلص الدراسة ابللغة اإلجنليزية ــــ
 ت اإلهداء ــــ
 ث الشكر والتقديرــــ 
 ج قائمة احملتوايت ــــ
 ح قائمة اجلداول ــــ
 خ قائمة املالحق ـــ

 ل:)املدخل إىل الدراسة(الفصل األو 
 2 املقدمة  ــــ

 3 لدراسةأسئلة  ــــ -
 3 الدراسة هدافأ ــــ -
 5 اسةأمهية الدر  ــــ -

 5 حدود الدراسة ــــ
 6 مصطلحات الدراسة ــــ   ـ

 الفصل الثاين:أدبيات الدراسة.
 7 أواًل:اإلطار النظري

 7 :التعليم املتمازج  :ولاملبحث األ
 8 مفهوم التعليم املتمازج

 9 مكوانت التعليم املتمازج
 01 مميزات التعليم املتمازج
 00 أمهية التعليم املتمازج

 02 اع التعليم املتمازجأنو 
 03 مستوايت التعليم املتمازج

 01 متطلبات إستخدام بيئة التعليم املتمازج
 06 سلبيات بيئة التعليم املتمازج

 06 إسرتاتيجيات الدمج يف بيئة التعليم املتمازج
 06 عوامل جناح التعليم املتمازج

 07 معوقات إستخدام التعليم املتمازج
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  :تدريس موادالرتبيةاإلسالمية                                                   :ثايناملبحث ال
 09 مفهوم وطبيعة مقررات الرتبية اإلسالمية

 20 أمهية تدريس الرتبية اإلسالمية ــــ
 23 أهداف تدريس الرتبية اإلسالمية
 26 مفهوم املرحلة املتوسطة وأمهيتها
 27 رحلة املراهقةخصائص النمو العقلي يف م

 27 أساليب وطرق تدريس مواد الرتبية اإلسالمية
 31 أهداف املرحلة املتوسطة

 31 مواصفات ومعايري أهداف تدريس الرتبية اإلسالمية
 30 أهداف تدريس مقررات الرتبية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة

 الصفحة املوضوع
  اثنياً:الدراسات السابقة

 32 الدراسات اليت تناولت التعليم املتمازج:ألولاحملور ا
 39  الدراسات املتعلقة إبستخدام احلاسوب يف تدريس الرتبية اإلسالمية:ثايناحملور ال

 12 الدراسات األجنبية
 16 وعالقتها ابلدراسة احلالية التعليق على الدراسات السابقة

 الفصل الثالث: إجراءات الدراسة
 51 منهج الدراسة ــــ
 51 جمتمع وعينة الدراسة ــــ
 55 أداة الدراسة ــــ

 57 صدق األداة
 60 ثبات األداة

 60 إجراءات تطبيق الدراسة ــــ
 62 األساليب اإلحصائية ــــ

  عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها الفصل الرابع:                
 63 اإلجابة عن السؤال األول
 66 اإلجابة عن السؤال الثاين
 68 اإلجابة عن السؤال الثالث
 71 اإلجابة عن السؤال الرابع

 73 اإلجابة عن السؤال اخلامس
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 الجداول: قائمة

رقم 
 اجلدول

 عنوان اجلدول
رقم 

 الصفحة
 50 توزيع جمتمع الدراسة من املعلمات وفقا لإلدرات التعليم يف املنطقة  0
 50 توزيع جمتمع الدراسة من املشرفات وفقا إلدارات التعليم يف املنطقة 2
 52 توزيع عينة البحث من حيث املهنة 3
 53 اخلربةتوزيع عينة البحث من حيث سنوات  1
 51 توزيع عينة البحث من حيث الدورات التدريبية 5
 57 متوسطات قيم التوافر لدى أفراد عينة الدراسة وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي  6

7 
معامــل إرتبــا  قــل فقــرة مــن فقــرات احملــور األول:اأمهيــة إســتخدام التعلــيم املتمــازج  مــع الدرجــة 

 58 الكلية للمحور

قــــل فقــــرة مــــن فقــــرات احملــــور الثاين:ادرجــــة تــــوافر متطلبــــات إســــتخدام التعلــــيم معامــــل إرتبــــا    8
 املتمازج  مع الدرجة الكلية للمحور

59 

9 
معامل إرتبا  قـل فقـرة مـن فقـرات احملـور الثالث:ادرجـة إسـتخدام التعلـيم املتمـازج  مـع الدرجـة 

 61 الكلية للمحور

ع:امعوقات إسـتخدام التعلـيم املتمـازج  مـع الدرجـة معامل إرتبا  قل فقرة من فقرات احملور الراب 01
 الكلية للمحور

61 

 60 معامالت ألفا قرونباخ لكل حمور من حماور اإلستبيان 00

02 
املتوســطات ااســابية واإلارافــات املعياريــة إلجــاابت أفــراد عينــة البحثاأمهيــة إســتخدام التعلــيم 

 املتمازج 
63 

03 
ات املعياريــة إلجــاابت أفــراد عينــة البحثادرجــة تــوافر متطلبــات  املتوســطات ااســابية واإلارافــ

 66 التعليم املتمازج 

 68املتوسـطات ااســابية واإلارافـات املعياريــة إلجـاابت أفــراد عينـة البحثادرجــة إسـتخدام التعلــيم  01

 ملخص النتائج ، التوصيات ، املقرتحات الفصل اخلامس:
 81 ملخص النتائج ــــ
 80 توصيات الدراسة ــــ
 80 مقرتحات الدراسة ــــ

 83 املصادر واملراجع
 93 املالحق

  



 

00 

 

 املتمازج 

05 
قــــات إســــتخدام املتوســــطات ااســــابية واإلارافــــات املعياريــــة إلجــــاابت أفــــراد عينــــة البحثامعو 

 70 التعليم املتمازج 
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 الفصل األول

 مدخل إلى الدراسة
 مقدمة:

الحمد هلل والصالة والسالم على سيد األولين واألخرين نبينا محمد صلى ًللاه عليه وسلم           
وتقنية  والتكنولوجي العلمي التقدم عن الناجمة السريعة بالتغيرات يتميز العصر هذاوبعد, فإن 
 التغيرات؛ لمواجهة هذه مواكبة التربوي  النظام على الضروري  من لذا أصبح ؛المعلومات
 وبعد المعلمين, المتعلمين, ونقص أعداد وزيادة المعلومات, عنها, كثرة تنجم قد التي المشكالت
  .المسافات

والتعلم, فالثورة التقنية التي  للتعليم وطرائق عديدة أنماط ظهور التغيرات إلى هذه أدت وقد     
من  , لم تكن بمنأى عن المجال التربوي والتعليمي, فظهرت الكثيرطالت كل مرافق الحياة

م يوالتعل اإللكتروني, ظهور التعلم ذلك ومن التعليمية الجديدة والمناسبة للعصر, الوسائل
  .المتمازج
 كل تفوق  قد كبرى  أهمية عموماه, العام التعليم مراحل في اإلسالمية التربية مواد وتشكل     
عقائدية  أبعاد من التربية هذه تتضمنه انطالقاه مما األهمية هذه وتأتي؛ ة األخرى الدراسي المواد
 وعلى الشريفة, النبوية والسنة عز وجل هللا كتاب وأخالقية, مصدرها ونفسية واجتماعية وتربوية

تمنع  والمعوقات التي الصعوبات تدريس مواد التربية اإلسالمية كثيرا من يواجهه الرغم من ذلك,
اإلسالمية لألجيال الصاعدة,  الشخصية على المحافظة يضمن والذي المطلوب, بالشكل الهاإيص

في زمن كثرت فيه التحديات الخارجية, التي قد تبعد النشء عن التطبيق السليم والفهم القويم 
ليد لشريعتنا المتكاملة, كما أن الثورة التقنية حملت معها رياح التيارات الفكرية المسمومة, والتقا

الغربية, وأصبح من السهل على النشء االطالع عليها وتداولها عبر التطبيقات المتنوعة كتويتر 
مجابهتها بنفس السالح, إلى والفيس بوك والمدونات والمنتديات, وهي عوامل قوية تحتاج 

 وتطوير التعليم الديني الحتواء الشباب والمحافظة على هويتنا اإلسالمية.
م رجال التربية ومعلمو مواد التربية اإلسالمية, بتطوير تدريس موادهم؛ لتواكب ومن هنا اهت     

 وتطويره موادهم هاالتطورات التكنولوجية, وتفيد من كل ماهو جيد وجاذب ومفيد في تدريس
 والتطور. بركب التقدم لاللتحاق وتوظيفه؛

 واجه المختصون بعض خدامهاست على اإلقبال وزيادة اإللكتروني التعلم أنماط انتشار ومع     
 بين االتصال االجتماعي المباشر كغياب فاعليتها, أو تطبيقها دون  تحول قد التي الصعوبات
ومعدات ضرورية للتعليم  اإلدارة(, أو عدم توفر أجهزة المعلم, الطالب,) التعليمية العملية عناصر

المؤسسات  األحيان لدى من يركث في تتوافر ال قد المرتفعة, والتي تكلفتها اإللكتروني بسبب
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م يالتعل بين مزايا يجمع جديد لنمط الحاجة ظهرت الصعوبات لهذه ونتيجة المختلفة, التعليمية
 .  (Blended Learning)المتمازج  بالتعليم سمي ما وهو التقليدي, ميالتعل ومزايا اإللكتروني

التعليم  الخليط, التعليم :ومنها مازجالتعليم المت على تطلق التي المسميات من العديد وهناك     
 فيها يندمج التي ميالتعل أنماط أحدوهو  .المولف, والتعليم المدمج التعليم المزيج, الممزوج أو

 التعليم أدوات توظف حيث إطار واحد, في التقليدي الصفي التعليم مع التعليم اإللكتروني
 داخل الدروس في شبكة اإلنترنت على أو التعليمية البرمجيات على سواء المعتمدة اإللكتروني

األحيان )  معظم وجهاه لوجه الطالب مع المعلم ويلتقي الذكية, الفصول اآللي أو الحاسب معامل
 (.861: 5002 زيتون,
 ويوفر الوقت كما بأن دوره الرئيس لم يسلب منه, المعلم يشعر المتمازج التعليم ظل فيو      
 حيث ,والطريقة العادية التقليدية الطريقة هما التعلم من طريقتين فرويو  والمتعلم, المعلم من لكل
: 5002ويرى )سالمة,  التعليم, مؤسسات معظم في اإللكتروني التّعلم محل تدريجيا يحل بدأ

 أعلى إنه بل للتعلم اإللكتروني, المقبول والعلمي المنطقي البديل هو المتمازج مي( أن التعل851
 أدوار خلط أو مزج: المتمازج ميويقصد بالتعل تطوراه. الحديث التعلم أنواع أكثرتكلفة و  وأقل عائداه 
 الفصول في اإللكتروني المعلم مع أدوار التقليدية, الدراسية في الفصول التقليدية المعلم

 .اإللكتروني ميالتقليدي والتعل ميبين التعل يجمع فهو االفتراضية,
وغير  اإلنترنت على المباشر التعلم أشكال بين ما جمعت استراتيجية المتمازج ميوالتعل    

 اإلنترنت واإلنترانت, استخدام اإلنترنت على المباشر اإللكتروني التعلم يعني ما المباشر, وعادة
 النوع هذا ومثال الصفوف التقليدية, إطار في يحدث الذي هو المباشر غير إن التعلم حين في
 حين في اإلنترنت, على مباشرة ومصادر بحثية دراسية ادمو  يوفر برنامج تعليمي المزج, من
 (.66: 5002 )الخان, للتعليم أساسية الصفية وسيطة التدريب المعلم وجلسات توجيه يوفر
 تتعلق معوقات (, وجود32:  5003)( والعجمي52: هـ8310)ويرى كل من عفيف      

 التي الحديثة, بطرائق التدريس المعلم إلمام عدم أبرزها ومن تدريس التربية اإلسالمية, بطرائق
 للمعلمين المقدمة الحوافز اإلسالمية, وضعف التربية مواد تدريس في استخدامها بفعالية يمكن
عليه,  والتدرب الحاسوب الستخدام للمعلمين المتاح الوقت استخدام الحاسوب, وقلة يجيدون  الذين
 التعليمية البرمجيات لمدرسة, باإلضافة لقلةا في اإلنترنت الستخدام وقت للمعلمين تحديد وعدم

وترى الباحثة أن استخدام التعليم المتمازج قد يكون الحل  .التربية اإلسالمية مجال في المتوفرة
األمثل للعديد من مشكالت تدريس التربية اإلسالمية, لذا أجرت الباحثة الدراسة الحالية للكشف 

تدريس مواد التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة عن واقع استخدام التعليم المتمازج في 
 جدة.
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 تحديد مشكلة الدراسة : 
إن تعليم مواد التربية اإلسالمية رغم تطويرها ضمن المشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم,      

تخدام يغلب عليه الطابع التقليدي, الذي يعتمد على اإللقاء والشرح والمناقشة, باإلضافة لقلة اس
نطالقا من توصيات الدراسات السابقة التي أكدت  الوسائل التعليمية الحديثة في تعليمها, وا 

م( التي أوصت بضرورة 5088ضرورة تطوير تدريس مواد التربية اإلسالمية كدراسة الشهراني)
تأهيل المتابعة المستمرة من قبل إدارة التربية والتعليم لتوفير التقنيات الحديثة في المدارس, و 

المعلمين قبل وأثناء الخدمة على المهارات الالزمة إلستخدامها في التدريس, ودراسة 
م( التي أوصت بضرورة تبني المقررات اإللكترونية المدمجة في تقديم المقررات 5085المصري)
بية عن: واقع استخدام التعليم المتمازج في مواد التر  لذا فقد رأت الباحثة ضرورة الكشف ;الدراسية 

اإلسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة. وبناء على ماتقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية 
 بالسؤال الرئيس التالي :

ما واقع استخدام التعليم المتمازج في تدريس مواد التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة 
 جدة؟
بتفريعه إلى أسئلة فرعية متعلقة بواقع استخدام ولإلجابة على السؤال الرئيس قامت الباحثة      

  :التعليم المتمازج في تدريس مواد التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة على النحو التالي
لمرحلة المتوسطة لالتربية اإلسالمية  وادما أهمية استخدام التعليم المتمازج في تدريس م -8
 جدة؟مدينة ب
لمرحلة لالتربية اإلسالمية  موادخدام التعليم المتمازج في ما درجة توافر متطلبات است -5

 المتوسطة بمدينة جدة؟ 
 لمرحلة المتوسطة بمدينة جدة؟ لالتربية اإلسالمية  موادما درجة استخدام التعليم المتمازج في  -1
 لمرحلة المتوسطة بمدينةلالتربية اإلسالمية  في موادمامعوقات استخدام التعليم المتمازج  -3

 جدة؟
(, بين متوسط استجابات a=0002هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ) -2

 أفراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة )المهنة, سنوات الخبرة, الدورات التدريبية(؟
 أهداف الدراسة:

 الكشف عن واقع استخدام التعليم المتمازج في تدريس مواد إلى الدراسة الحاليةتهدف 
 التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة, من خالل مايلي:
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لمرحلة لالتربية اإلسالمية  موادالتعرف على أهمية استخدام التعليم المتمازج في   -8
 المتوسطة بجدة.

لمرحلة لالتربية اإلسالمية  موادتحديد درجة توافر متطلبات استخدام التعليم المتمازج في  -5
 دينة جدة.المتوسطة بم

لمرحلة المتوسطة بمدينة ل التربية اإلسالمية موادتحديد درجة استخدام التعليم المتمازج  -1
 جدة
لمرحلة لالتربية اإلسالمية  في موادالكشف عن معوقات استخدام التعليم المتمازج  -3

 المتوسطة بمدينة جدة.
(, بين متوسط a=0002ة )لالالكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الد    -2

 استجابات أفراد العينة, تعزى لمتغيرات الدراسة )المهنة, سنوات الخبرة, الدورات التدريبية(.
 أهمية الدراسة :

 تتأكد أهمية الدراسة من نواحي عدة منها:
مواكبة التوجهات العالمية المعاصرة في االستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها في  .8

 تعليم والتعلم.عمليتي ال
ضرورة التجديد والتحديث في الواقع التعليمي باستخدام التقنيات الحديثة, التي تجذب  .5

 انتباه الطالب وتشوقهم للمادة العلمية.
الدراسة نقطة انطالق إلجراء المزيد من الدراسات حول أثر استخدام التعليم تعد  .1

 المتمازج في التعليم.
ات المعنية في التعليم العام؛ بإلقاء الضوء على كيفية ربما تساعد نتائج الدراسة الجه .3

االستفادة من التقنيات التعليمية الحديثة؛ إلحداث نقله نوعية في مجال التعليم من 
 خالل توظيفها في عمليتي التعلم والتعليم.

قد تسهم الدراسة في استعراض الصعوبات التي قد تواجه استخدام التعليم المتمازج,  .2
 المقترحات للتغلب عليها. وتقديم بعض

 إثراء المكتبة العربية بالدراسات المفيدة تربويا. .6
 

 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

البشرية: طبقت أداة الدراسة على معلمات ومشرفات التربية اإلسالمية للمرحلة الحدود  .8
 المتوسطة في مدينة جدة.
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التربية اإلسالمية  موادواقع استخدام التعليم المتمازج في  الموضوعية: معرفةالحدود  .5
 .(دراسة وصفية)للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة 

المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على المدارس المتوسطة الحكومية للبنات في الحدود  .1
 مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 هـ.8312-8313ل الدراسي األول عام الزمانية: طبقت هذه الدراسة خالل الفصالحدود  .3
 مصطلحات الدراسة :

 (  :  Blended Learningالتعليم المتمازج  ) -1

 تحقيق على المتعلم مساعدة إلى تهدف للتعليم بأنه: "طريقة م(5080)حسن ويعرفه
 التعليم وبين التقليدية, التعليم أشكال بين خالل الدمج من وذلك مخرجات التعليم المستهدفة؛

 ".88.ص وخارجها الدراسة قاعات داخل لكتروني بأنماطه,اإل
, الّتعليمية المتعّددة الوسائط من لمجموعة   خلط   أو تجميع   وتعرفه الباحثة إجرائياه بأّنه:
معلمات التربية  تستخدمها اّلتي اإللكتروني, ميالّتعل وتقنيات ,وأستراتيجيات التدريس المتنوعة

ا ,مع الطالبات المتوسطة لةلمرحالتدريس ل في اإلسالمية,  الّصّفّية الّدروس فيه لوج وجهه
 , لتكون أكثر فعالية, ممايؤدي إلى تحقيق أهداف مواد التربية اإلسالمية.االعتيادّية

 تدريس مقررات التربية اإلسالمية : -2
بأنه: "عملية مقصودة تستضيء بنور الشريعة, هدفت إلى تنشئة  م(5006)الجالد  عرفه

صية اإلنسانية جميعها لتحقق العبودية هلل سبحانه, ويقوم فيها أفراد ذوو كفاءة جوانب الشخ
عالية بتوجيه تعلم أفراد آخرين وفق طرق مالئمة, مستخدمين محتوى تعليمي محدد وطرق 

 .56صتقويم مالئمة"
وعقلياه التعاهد التام والرعاية الشاملة للطالبة, روحياه وبدنياه  وتعرفه الباحثة إجرائياه بأنه:

جتماعياه, من خالل مواد التربيى اإلسالمية بهدف الوصول للهدف األسنى للتربية  وا 
 اإلسالمية, وهو تحقيق العبودية هلل.
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 الفصل الثاني
 أدبيات الدراسة

 /أوال: اإلطار النظري للدراسة
 

وطبيعة الدراسة الحالية, والذي ساعد  هذا الفصل اإلطار النظري المتعلق بمجال يتناول
في الوقوف على الخلفية النظرية والمعلومات الضرورية؛ للوصول للحلول واالستنتاجات المناسبة 
لإلجابة على أسئلة الدراسة, وتم عرض المفاهيم المرتبطة ارتباطا مباشرا بمجال الدراسة, 

 ومناقشتها في مبحثين, هما إجماال:
 ة اإلسالمية.تدريس مواد التربي.أ 
 التعليم المتمازج..ب 

 :تدريس مواد الرتبية اإلسالمية :ولاملبحث األ
الطالب  بسلوك قوية عالقة لها األساسية, التي الركيزة تدريس التربية اإلسالمية يعد
أنها  كما حياته, في الفرد يتبناها التي واالتجاهات بالقيم حياته؛ حيث تعنى وأسلوب وعالقاته
 تطوير من بد فال معينها؛ وعليه من يستقي التي ومرجعيته الثقافية, هويته في تحديد تسهم
 األساليب هذه وربط الحديثة, واألساليب كتوظيف التكنولوجيا األفضل, تدريسها نحو طرائق
العامة,  في حياته األنماط هذه واستخدام أفضل, بشكل التعلم على التفكير التي تساعد بأنماط
 من ال بد كله لهذا األيام؛ هذه مناسبة تكون  ال قد الماضي في مناسبة انتالتي ك التدريس فطرق 
 وأهدافها سياساتها ومراجعة والمنظمات الحديثة, المؤسسات من قبل التغيرات هذه مواكبة

 اكتساب الكفاءات من المعلمون  يتمكن حتى بالتعليم؛ وتقنياتها ونشاطاتها المتعلقة واستراتيجياتها
 ثورة مجتمع في التعليمية تزايد المشكالت ضوء الجديدة؛ في أدوراهم تتطلبها التي والمهارات
 .المعلومات

 الرتبية اإلسالمية: وادتدريس م مفهوم وطبيعة 
إن إدراك أبعاد العملية التدريسية يتوقف في المقام األول على فهم حقيقة مفهوم التدريس       

ذا فإن تحديد أبعاد مفهوم التدريس يعد أمراه من حيث الصفات والخصائص التي تكمن فيه, وله
ضرورياه للوقوف على ماهيته وطبيعته لتحديد منطلق التعليم واتجاهاته, وألن "فهم أساسيات العلم 
وهيكله العام الذي يضم المفاهيم والماديء والقوانين والنظريات يعتمد أساساه على المفاهيم سواء 

تلخص الصفات المشتركة بين العديد من الحقائق الجزئية , أو باعتبارها نوع من التعميمات التي 
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 باعتبارها نقاط مبدأية لفهم المباديء والقوانين والنظريات"
إن عملية التدريس لمواد التربية اإلسالمية تعني في حقيقتها توجيه سلوك المتعلمين نحو األهداف 

أن المتعلم يمثل محوراه أساسياه في المرغوبة في المجمتع المسلم. وفي ضوء هذه الحقيقة نجد ب
عملية التعلم , في حين أن المعرفة وأنواع السلوك المرغوب تمثل المحور اآلخر في هذه العملية. 
وفي ضوء هذا الفهم يمكن القول بأن التدريس يعتبر بحق همزة الوصل بين هذين المحورين لما 

والتصوير والتوضيح وضرب األمثلة,  يقدمه من أنشطة متنوعه تشمل )التحدث والشرح والوصف,
جراء التجارب واإلشارة واإلمالء والكتابة والتوجيه واإلرشاد, والمقارنة والموازنة والتحليل,  وا 
والتعليل واالستقراء واالستنباط والقياس والتقويم وغير ذلك( مما يساعد المتعلم على النمو المنشود 

لتدريس )لم يعد عملية تلقين بل هو مناقشة في شتى جوانب شخصيته. ومن هنا ندرك أن ا
وتفكير وتعليل واستنتاج لمشاكل ومسائل وموضوعات, ومن ثم تكون موضوعات المنهج شركة 

 (60 ه:8381) وزان, .بين المعلم والمتعلم(
 : يلي فيما بعضها نورد تدريس التربية اإلسالمية حول المعاني من العديد وردت وقد

 بنور تستضيء مقصودة عملية" ريس التربية اإلسالمية بأنه: تدم( 5006)عرف الجالد
 العبودية هلل سبحانه, لتحقق جميعها؛ اإلنسانية جوانب الشخصية تنشئة إلى الشريعة, هدفت

 محتوى  مستخدمين مالئمة, وفق طرق  آخرين تعلم أفراد بتوجيه عالية كفاءة ذوو أفراد بها ويقوم
 56ص. "مالئمة تقويم وطرق  محدد, تعليمي

 منذ لإلنسان المستمرة التنشئة " هو: ( بأن تدريس التربية اإلسالمية5003 (ويرى عطية
 12صوالسنة".  القرآن ضوء وذلك على األم رحم في تكونه

على أنه: " ذلك الجهد الذي يبذله المعلم من أجل  (هـ8381)والجمل وعرفه اللقاني,
يطة والمؤثرة في الجهد, مثل نوع األنشطة, تعليم التالميذ, ويشتمل على كافة الظروف المح

والوسائل المتاحة, ودرجة اإلضاءة, ودرجة الحرارة, والكتاب المدرسي, والسبورة, واألجهزة, 
 63صوأساليب التقويم, وما قد يوجد تفاعل بينه وبين التالميذ".

 وعواطفه سلوكه وتنظيم اإلنسان فكر تنمية "ويعرف تدريس التربية اإلسالمية أيضا بأنه:
 )آل والجماعة". الفرد حياة في اإلسالم أهداف تحقيق ويقصد اإلسالمي, أساس الدين على

 (51 : ه 8356 الشيخ, عمرو,
 ببعض بعضها ترتبط التي المفاهيم تلك هو تدريس التربية اإلسالمية " آخر: تعريف وفي
من  عدداه  ترسم التيو  اإلسالم, بها  أتى التي المبادىء إلى يستند فكري واحد, في إطار
 اإلسالم مع عقيدة يتفق سلوكاه  الفرد يسلك أن إلى تنفيذها العلمية, يؤدي والطرائق اإلجراءات

 (58 : ه 8356 , . )علي "وشرعة وطريقة وأسلوباه  منهجاه 
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 :على ثالث ركائز يرتكز تدريس التربية اإلسالمية أن نستخلص السابقة التعريفات ومن
 والحياة,  والكون  طبيعته عن ومفاهيمه اإلنسان فكر تبني فهي قيدة؛الع األولى: الركيزة

  والمنطلق. المحور الركيزة هي وهذه
 النظرية األسس اإلنسان في وينمي يبني فاإلسالم والمبادىء؛ القيم الثانية: الركيزة 

اإلنساني  والعمل والمساواة, الحرية من مجسدة صور والجمال, في الحق والخير لمبادىء
 . الداخلي التوازن  يحقق فيه؛ مما الفطرة كل جوانب وينمي الجتماعي,وا

 خارجياه  توازناه  يحقق وهذا األنظمة؛ مع االنضباط : الثالثة الركيزة .  
 في وجسمياه وروحياه, وخلقياه  عقلياه  بناءا اإلنسان يبنى الثالث؛ الركائز هذه لتفاعل ونتيجة

 الصفات مجموعة من بها منظومة الركائز هذه دة. وتكون المحد التربوية من المعايير سليم إطار
 واإلنسانية والمثالية والواقعية التناقض وعدم والتكامل الشمول مثل بها, التي تتميز والخصائص
  وطبيعته اإلنسان قيم ومكان, وتراعي زمان كل في الفطرة تراعي بذلك والعالمية, فهي والعمومية

 ة:أهداف تدريس الرتبية اإلسالمي 
 جانبه, من لها ينظر فكل   تدريس التربية اإلسالمية, أهداف حول النظر وجهات تختلف

ا ولكنهم  هللا يعبد الذي اإلنسان إعداد هو األسمى أو األساسي الهدف أن يتفقون على جميعه
 القرآن تعلم على يقوم الذي الديني, الهدف في تتركز أن أهداف التربية يرى  من وهناك ويخشاه,

 أهداف هي تدريس التربية اإلسالمية أهداف أن فيرون  المفروضة, أما المحدثون  العبادات فةومعر 
 عليه هللا صلى النبي جاء عندما ولكن(, 581 : م8111 )وثقافية ونفسية الطبيب وعقلية دينية
 كمال يمثل نفسه اإلسالم ألن العرب, عليه التربية عند كانت لما مغايرة جديدة تربية لمثّ  وسلم
اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم  } :قال تعالى وأنصحها, وأكملها األديان خاتم فهو ؛الدين

ْسالَم ِديًنا  (1)سورة المائدة , آية  .{ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْ
 (11: ـه8351 )األحد عبد:منها أهداف عدة تتفرع األسمى, الهدف هذا من وانطالقا

 أساس على بينهما العالقة بخالقه, وبناء اإلنسان تعريف خالل من وتنميتها الفطرة على الحفاظ .8
ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن {. )سورة تعالى: } قال المخلوق, الخالق وعبودية ألوهية  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

  (26 آية :الذاريات
}  :تعالى قال اإلسالمية, واالتجاهات السلوك مع ويتطابق يتسع بحيث وبنائه الفرد سلوك تطوير .5

ٰى )  (82-83 :آية :األعلى ({. )سورة51( َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّٰى )83َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّ
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واله ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذلُ  } :تعالى قال الدنيا, هذه في حياته متطلبات لمواجهة الفرد إعداد .1
َلْيِه النُُّشوُر { )سورة ۖ  َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه   يسمى ما وهذا (,82 :آية :الملك َواِ 

 .للحياة المهني اإلعداد اليوم
 إلى استنادا اإلسالم, شريعة أساس على نظمه تقوم الذي الصالح, اإلسالمي المجتمع بناء .3

ُكْنُتْم َخْير ُأمَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعْن  ى: }والسنة, يقول هللا تعال الكتاب
 (8 :آية,عمران آل {. )سورة اْلُمْنَكر

 هللا كلمة وتعلو الحق ينتشر كله,حتى العالم في ونشرها اإلسالمية الرسالة لحمل المسلمين إعداد .2
ين ُكّله َوَلْو ُهَو الَِّذي أَ في األرض, قال تعالى: } ْرَسَل َرُسوله ِباْلُهَدى َوِدين اْلَحّق ِلُيْظِهرُه َعَلى الدِّ

 (1 :آية :التوبة سورة َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن {. )
 بين والمساواة اإلنسانية, كالوحدة النشء, نفوس في اإلسالمية اإليمانية القيم غرس .6

حضار البشر,  الخيرات إلى والمبادرة االستقامة,و  هللا, على والتوكل النية, واإلخالص وا 
 (811 – 816 : م8116 (السمالوطي .ذلك وغير

 التضامن اإلسالمي دعم طريق عن هذا ويتم المسلمين, بين اإلسالمية الروابط تقوية .6
 األفكار بتوحيد المناداة من تدريس التربية اإلسالمية يقدمه قضايا المسلمين؛ بما وخدمة

 فاعال عامال تكون  وبهذا ومغاربها؛ األرض في مشارق  مسلمينال بين والقيم واالتجاهات
 الصالة عليه قال واحد, كما جسد واحد, وكأنهم قلب على وجعلهم ووحدتهم تماسكهم في

 عضو اشتكى إذا الجسد, وتعاطفهم كمثل وتوادهم تراحمهم في المؤمنين "ترى  :والسالم
 في بشير بن عن النعمان اري البخ )أخرجه  "والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى
 (. 201 ص 6088 :الحديث رقم والبهائم, الناس حمةر  :ببا األدب, كتاب

 

 طرق تدريس مواد الرتبية اإلسالمية:

  كثيرة وأساليب وسائل اتخذت بل أبنائها, تربية في واحدة طريقة تتخذ لم اإلسالمية التربية     
 والدوافع الطالب إدراك مستوى  راعت كما لوجدانيوا والنفسي العقلي النمو خصائص فيها راعت
 ونشاطهم الشخصية مبادئهم احترام مع والتعلم للتلقي نفوسهم وتهيئ مشاعرهم تثير أن يمكن التي

 دون  المعلومات وحشو التلقين طريق عن وليس التعليم, عملية في الفاعلة ومشاركتهم الذاتي
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؛ 281 – 201, ص 5003)حماد,  :الميةاإلس التربية في األساليب أبرز ومن فهمها,
 (.8820 -8838, ص 5085السعدون, 

 : األلقائية الطريقة .5
 ئقراالط أقدم من وهي المدرس محورها يكون  التي التدريس ئقراط ضمن الطريقة هذه تصنف

 وقت في طلبته إلى المعلومات المدرس ينقل إذ فعالية أقلها من تعد وقد التدريس, في المستخدمة
 من لديه بما طلبته يخبر الذي هو المدرس ألن وذلك ",اإلخبارية بالطريقة" عليها يطلقو  محدد

 مثل متعددة أساليب وتأخذ المحاضرة, بطريقة تدعى وهي لهم, تقديمها يروم ومعارف معلومات
 الموضوع لتقديم التحاضر أسلوب المدرس ويستخدم . والقصة والوصف, والشرح, التحاضر,

 عن وذلك العلمية, المادة زاءألج المنطقي التسلسل لضمان طلبته إلى لمادته المتخصص العلمي
 وأنما األلقاء أثناء في بالسؤال يسمح وال المناقشة, في الطلبة راكاش دون  الشفوي, العرض طريق
 .المالحظات وتدوين والمعارف تلقي المعلومات فهو الطلبة دور أما منه, االنتهاء بعد ذلك يرجئ

  ناقشة:امل طريقة .2
 المناقشين, رضا تكتسب معينة نتائج إلى للوصول أسلوباه  الهادف والحوار النقاش, تعتمد طريقة

 المعلم يتولى وقد وتوجيهه, مدرسهم رافإش وتحت للتالميذ المنظمة الفعلية المشاركة وعمادها
 أن لىع يضعها خطة وفق إلدارتها منهم مجموعة أو تالميذه من المتميز يكلف أو المناقشة

 المناقشة طريقة وتأخذ والتنظيم, رافواإلش واإلرشاد للتوجيهراه مصد األحوال جميع وفي يبقى
 .المتوافرة واألمكانات الظروف حسب تختلف متعددة أساليب

  احلي: االستجواب .3
 السباب وذلك الناجح التدريس في االهمية في غاية موقعاه  تحتل التي ئقراالط من االستجواب ان
 وفاعليته, بنشاط الدرس في للمشاركة الفرصة وتمنحه اهتماماه  الطالب تعير انها مقدمتها في عدة
 العملية في الطالب موقع على تاكيدها في الحديثة التربية اتجاهات مع يتماشى االهتمام وهذا

 أسئلة اثارة طريق عن كامل درس ادارة على المدرس قدرة على قائم فن االستجواب ان .التربوية
 وكفاية .األسئلة هذه على االجابة على القدرة لديهم وتتطور تنمو الطلبة على تاثير ذات دفةها

 واحسن األسئلة صياغة اسلوب احسن اذا اال التتحقق الطريقة هذه يستعمل الذي المدرس
 اليحسن االستجواب يحسن اال من قيل فقد وعليه .االجابة على القدرة طلبته في واثار توجيهها,

 يسالتدر 
. 
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 االستقرائية: الطريقة .4
 إلى نصل به والمشاهدة, المالحظة بواسطة العامة األحكام إلى الوصول طريق هو راءاالستق
 أيضاه  نصل وبه الطبيعية, القوانين أو العلمية القوانين باسم العلوم في تسمى التي الكلية يقةر الط
 الطريقة تلك وتهدف .واالقتصادية يةاالجتماع العلوم قوانين الرياضية, الكلية القضايا بعض إلى
 يبدأ طريقة فهي ,"االستنباط" طريق عن العامة واألحكام الحقائق معرفة إلى التعلم توجيه إلى

 يطبقها الذي المعلم فيأتي مهمة قاعدة أو عام حكم إلى للوصول الجزئيات من فيها البحث
 من ليمكنهم المشتركة الصفات حديدت على يساعدهم ثم للتالميذ والجزئيات األمثلة من بالكثير

 تشتمل جميعاه  ألنها أوردها, التي واألمثلة الجزئيات على تنطبق التي العامة القاعدة استخالص
 . العامة القاعدة منها تتكون  التي المشتركة الصفات تلك على

 االستقصاء: طريقة .5
 التعليمية, والعمليات سانياإلن الذكاء قيمة من يعلي التدريس ئقطرا في اتجاه االستقصاء     

 لبناء متوجهة أساسية تربوية عملية وهو . المشكالت حل في والعلمي والنقدي التأملي والتفكير
 وتحمل والعمل والتفكير الشعور في الحساسية هي عديدة بأدوار يقوم الذي المثقف اإلنسان

 فحص فيها يتم عملية أنهب االستقصاء ويعرف . المجتمع داخل المشكالت مواجهة في المسؤولية
 تلك وتشمل معينة نتائج أو نظريات الثبات محاولة في المعرفة من شكل أي أو معتقد أي

طالق وتصنف المعلومات العقلي بالتفكير ترتبط مختلفة أعمال على العملية  التعميمات وا 
 أن قصيالمست من العملية هذه وتتطلب منطقية نتائجراج واستخ االستنتاجات على والتعرف
 ضاترااالفت حول تحريات لينمي وذلك بها يستقصي التي الطريقة قواعد دائمة بصورة يتحدى
فساح باالنفتاح يتسم بأسلوب عنده التي  .والخيال التامل عالم في ليجول الذهن أمام المجال وا 

 املواقف: حتليل أسلوب .6
 األنبياء وسير النبوية السيرة تدريس وخاصة اإلسالمية, التربية تدريس في الفاعلة األساليب من

 مواقف يتناول وهو المسلمين, والقادة العلماء وسير عنهم هللا رضي الصحابة وسير السالم عليهم
 قصة ضمن جاء فإن مستقاله, يكون  أو قصة ضمن الموقف يأتي وقد السيرة, صاحب حياة من
 موقف, كل عند فالتوق يتم القصة عرض وبعد القصصي, األسلوب استخدام المناسب فمن
 الموقف إدراك يتم بحيث للمتعلمين وتوضيحه الموقف عرض :هي أربعة خطوات األسلوب ولهذا
 والضعف القوة وعناصر االحتماالت لمعرفة الموقف تحليل هي الثانية والخطوة جوانبه, جميع من

 استخالص وأخيراه  اآلراء وترجيح االحتماالت مناقشة ثم ومن الموقف حول المطروحة واآلراء
 , المتعلم إلمداد وذلك الموقف في المتضمنة واالتجاهات والقيم والعبر والدروس المبادئ

 .األفضل إلى وتوجهه سلوكه في تؤثر وعبر وقيم باتجاهات
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 األدوار: متثيل أسلوب .7
 حيث للتعلم, االهتمام إثارة عوامل من وعاماله  التشويق مصادر من مصدراه  األسلوب هذا يعتبر
 القيم وتشريب والمجاهدين األبطال أدوار تمثيل خالله فيتم حيوية األحداث على فييض إنه

 ومكانياه, زمانياه  البعيدة الظواهر إلى المتعلم فيقرب األدوار, بهذه المتعلمين قيام أثناء اإلسالمية
 سيتم التي المواقف عن الذاتية الدراسة من المزيد إلى ويدفعها النفس تهذيب في يساعد كما

 النص عرض هي خطوات األسلوب ولهذا الصحابة, وكبار األنبياء تمثيل ويحذر عنها, التمثيل
 وثم تدريبية بصورة األولي التمثيل ثم ومن المناسب الدور منهم لكل واختيار المتعلمين على

 حيث والتهذيب, األخالق تدريس في فعالية ذو األسلوب وهذا .المعلم إشراف تحت الفعلي التمثيل
 وجدان إثارة من يتضمنه لما الرذائل من والتنفير الفضائل على الحث في التمثيليات توظيف تمي

يقاظ المتعلمين مزايا  األسلوب ولهذا المجتمع, في لألخالق السلبية للممارسات ونقدهم عواطفهم وا 
 عرمشا عن والكشف الجيد األداء وحسن والتعاون  والمتعة والرضا النفسي الهدوء تحقيق منها

 .الصحيحة والسلوكيات الدينية المواقف تمثيل في المتعلمين

 الرتبوية: التقنيات أسلوب .8
 تقرب فهي المعلومات, توصيل في مفيد التعليمية والوسائل التربوية التقنيات استخدام أن شك ال

 ولقد .فعااله  التعليم يجعل ما والمسافات الزمان وتختصر يدرس, ما إلى وتشوق  المبهم وتوضح
 السمعية التربوية والتقنيات التعلمية التعليمية الوسائل مكانة الشريف والحديث الكريم القرآن أبرز

 فقال اإلنسانية, المعرفة يف والبصر السمع قيمة إلى اإلنسان نظر الكريم القرآن فلفت والبصرية,
ْمَع َوا } تعالى هللا ا َتْشُكُرونَ ُقْل ُهَو الَِّذي َأنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّ { )سورة  أْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َقِلياًل مَّ

 شاهد المشاهدة طريق فعن التعلم, في البر أهمية إلى النبوية السنة أشارت كما(. 51, آية الملك
 استخدامها يمكن التي التقنيات وتتعدد .وتعلموها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أفعال المسلمون 
 والمجسمات واللوحات التعليمية واألفالم المسجلة األشرطة فهناك اإلسالمية ربيةالت في وتوظيفها
 .والحاسوب والصور والخرائط

 وأهميتها: املتوسطة املرحلة مفهوم
 ما يمر بها التلميذ, حياة في بالغة أهمية وذات فاصلة مرحلة المتوسطة المرحلة تعتبر

 إلى الطفولة مرحلة من االنتقالية البداية رتعتب حيث عشر, والخامسة عشرة سن الثانية بين
 المشكالت من الكثير ويصادفهم جديدة, خبرات المرحلة هذه في ويواجه التالميذ الرشد. مرحلة
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 يعني , والذي (Adolescero) المراهقة النفس مصطلح علماء ويطلق عليها حلوال, تتطلب التي
 (186 ه: 8386 )عقلوالسلوكي. ماعيواالجت والجسمي والعقلي الجنسي النضج نحو التدرج

 سمات تتضح خاللها فمن الناشئة, حياة في بالغة أهمية ذات المرحلة هذه وتعد
 الذي االجتماعي والمحيط الذات حول معينة اتجاهات لديهم وتتكون  التالميذ, الشخصية لدى

 التوجيه نحسن كيول المختلفة, النمو مظاهر في المتسارعة ويتأثر ذلك بالمتغيرات فيه, يعيشون 
 شامال نموها لهم النمو, ونحقق مراحل من المهمة المرحلة في هذه بتعليم التالميذ ونرتقي واإلرشاد

 دراسة خالل ومن المرحلة, تلك تميز النمو التي خصائص التعرف على من بد ومتكامال, ال
 ي:فيما يل (82م:8112ي حددها العيسوي )الت تحقيق األهداف يمكن النمو خصائص

 الرتبوية: األهداف- أ
 الجسمي النشاط أنواع توفير على تساعد مرحلة كل في النمو خصائص معرفة إن

 مثال: المراهقة مرحلة في النمو خصائص فمن الفرد, وقدرات تتناسب التي والعقلي واالجتماعي
طة, المحي البيئة باستكشاف واالهتمام الجماعي, والعمل التعاوني المراهقين نحو النشاط ميل

 تقدم كأن الخصائص, هذه مع يتناسب بما التدريس تقديم طرق  هذه المعرفة ضوء في ويمكننا
 .والمعلم التلميذ بين تفاعلي وجماعي التعاوني بشكل التعلم التدريس طريقة
 العالجية: األهداف _ب

 والعالج مرحلة كل في الشاذة والترعات الطبيعية, الميول معرفة إلى تؤدي والتي
 .أخرى  مرحلة في شاَذا يعد قد مرحلة في طبيعي هو ما أن فمن المعروف لها, بالمناس

 البحتة: العلمية األهداف -ج
 الصفات وتلك بها, مزودا الفرد يولد التي الوراثية الصفات معرفة إلى تؤدي والتي

 .البيئة من المكتسبة
 :املتوسطة املرحلة أهداف

الخطوات  في تتمثل المتوسطة المرحلة دافأه أن (823-831: ه 8383 )يرى الحقيل    
 :التالية
الجوانب,  جميع من المتوسطة المرحلة لتالميذ المتكامل النمو درجة بمستوى  ارتفاع .8

 .والوجدانية والعقلية الروحية والجسمية
 .فيها يعيشون  التي البيئة في العملية للحياة التالميذ إعداد .5
 .والبيئة المدرسة خدمة في للمساهمة ؛المرحلة هذه تالميذ إعداد .1
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 :مواصفات ومعايير أهداف تدريس التربية اإلسالمية  
 معايير ومواصفات أهداف تدريس التربية اإلسالمية فيما يلي: (16: هـ8315 )دومأورد 
 . تعالى هلل اإلنسان عبودية تحقيق وهي اإلسالمية للتربية الكبرى  الغاية مع تتسق أن .8
 . اإلسالمية التربية مصادر من ةومشتق نابعة األهداف تكون  أن .5
للمتطلبات  ومحققه واألمة, اإلنسان بناء في اإلسالمية الرسالة ألهداف محققة تكون  أن .1

 . اإلسالمي للمجتمع والمادية الروحية
 اإلنسان, وشاملة ألهداف تربية مراحل ولكل , الشخصية جوانب لكل شاملة تكون  أن .3

 . كذلك اإلسالمي والمجتمع الفرد بناء
في  التحقق صعبة تكون  ال أي بعيد, مدى على ولو التحقق ممكنة واقعية تكون  أن .2

 . اإلسالمي المجتمع ظروف
 . والنفسية ونحوها والمعرفية والعقلية الجسمية اإلنسان نمو مراحل وفق متدرجة تكون  أن .6
 المعنى, في تفسيرات, دقيقة بعدة التفسير تحتمل ال الصياغة واضحة األهداف تكون  أن .6

  مزدوجة. وال مبهمة غير مباشرة
 مع طبيعة متناقضة وغير اإلسالم, مبادىء مع منسجمة التناقضات, من خالية تكون  أن .1

 . اإلنسانية الفطرة
في  ومنهجه العلم أهداف مع تتفق الجيدة فاألهداف العلمية, الحقائق مع تتعارض أال .1

 . الحياة وا عمار الخير تحقيق
دون  العصر, متغيرات تتطلب ما وفق والتعديل, للتغير ةوالقابلي بالمرونة تتسم أن .80

 . الراسخة اإلسالم بثوابت المساس
 . ومكان زمان كل في الناس لكل مناسبة صالحة تكون  أن .88
مكاناته اإلنسان طاقات مع متالئمة تكون  أن .85  . وا 
 .والقياس للتقويم قابلة تكون  أن .81

 طة:أهداف تدريس الرتبية اإلسالمية يف املرحلة املتوس 
يعتبر تدريس مواد التربية اإلسالمية مسؤولية عظمى تقع على عاتق المعلمة, فهي 

في وثيقة غرس عقيدة وقيم, ولها أهداف البد من تحقيقها, وقد حددتها وزارة التربية والتعليم 
 :( وتتلخص فيما يلي1صم: 5006)المنهج
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سامية؛ عن طريق التمسك تكوين الفرد الصالح والمجتمع الصالح الذي تسوده األخالق ال .8
 . بالدين اإلسالمي وآدابه

 .جعل الخلق القويم من سجايا الفرد وخصاله وسلوكه التلقائي .5
تكوين الشخصية القوية؛ التي تستطيع أن تواجه الحياة والظروف االجتماعية بثقة  .1

 .واطمئنان وتفاؤل وتحمل المسؤولية
 .تكوين الشخصية المسلمة المتمسكة بدينها وأخالقها .3
تعويد المتعلم أن يكون عضواه فعااله في المجتمع يشترك في حل مشكالته, ويساعد  .2

 .المحتاجين, ويحترم حقوق اآلخرين
 .اتخاذ الرسول عليه الصالة والسالم قدوة يحتذى بها في كل شؤون الحياة .6
 االستفادة من كل تقدم علمي وحضاري فيه خير ونفع, اليتعارض مع مبادئ اإلسالم.  .6
 . عن الخرافات والتقليد الضار بالفرد والمجتمعالبعد  .1
 .تكوين شخصية المسلم الخاضع هلل سبحانه وتعالى, والممتثل لكل أوامره .1

صيانة المجتمع المسلم من االنحراف والمبادئ الهدامة, التي تنافي العقيدة  .80
 .اإلسالمية

 .تحقيق العبودية الخالصة هلل وحده .88
 .انه وتعالىتحقيق اإليمان واليقين باهلل سبح .85
 .احترام الفرد للعمل والجد في طلب الرزق, وجعل ذلك سبباه في رقي األمة وتقدمها .81
 .معرفة الطالب لجوانب الشريعة من الكتاب والسنة .83
 .تزويد الطالب بالقدر المناسب له من الثقافة اإلسالمية .82

تكامل وتأسيسا على ماسبق ترى الباحثة أن هذه األهداف تسعى إلى تحقيق النمو الم
لطالب للحياة العملية في للطالب, روحيا وجسميا ووجدانيا وعقليا, كما تسعى إلى إعداد ا

 .المجتمع
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 :: التعليم املتمازجثانياملبحث ال
 في كل المتمثلة التقليدية العناصر على قائمة العصر, هذا التعليمية في العملية تعد لم          

إلى  المعلم من المعلومات نقل عملية على مقتصرة غير المعرفة وأصبحت والطالب, المعلم من
 موقف هو التعليمي الموقف كان ولما المعرفة, لهذه الطالب تلقي كيفية أيضاه  بل الطالب,

 والوسيلة, والرسالة والمستقبل المرسل في: المتمثلة االتصال عناصر كافة فيه اتصالي؛ تتفاعل
 التعليمي )المعلم الموقف طرفي بين االتصال يلةوس بتطور باستمرار الرؤية تتطور هذه فإن

 والمتعلم(.
بعداه  والمتعلم المعلم بين التواصل والمعلومات؛ أخذ االتصال تقنيات في التطور وبفضل

وبوسائل  زمان, أو لمكان اشتراط دون  متزامن, غير أو متزامناه  التواصل هذا كان سواء آخر,
 والثابتة. المتحركة والصور واألصوات النصوص منها: متعددة

 العملية في وتوظيفها استخدامها على اإلقبال اإللكتروني, وزيادة التعليم نظم انتشار ومع
 على التعليم مسؤولي تشجع إيجابية؛ نتائج والبحوث العلمية العملية التجارب أظهرت التعليمية,

 ودراسة (,م5006) عبدالعاطي ةدراس مثل ما أوضحته اإللكتروني, التعليم نمط تبني
 التعليم أن الدراسات أظهرت من العديد أن إال ؛ (م5001) يوسف ودراسة (,م5006)الحصري 
 (,م5002) زيتون ة كل من دراس وهو ما أشارت إليه كثيرة قصور جوانب من يعاني اإللكتروني

يجمع  جديد تعليمي نظام إلى الحاجة ظهرت لذلك ونتيجة (؛م5080)وسليم  (,م5001)سالمو 
 Blendedالمتمازج ) ميبالتعل سمي ما وهو التقليدي, التعليم ومزايا اإللكتروني التعليم مزايا بين

Learning  م5002)زيتون,  .أتم وجه على التعليمية العملية إنجاز في معاه  يتشاركان (, حيث :
861) 

 التعليم املتمازج مفهوم(Blended Learning  ) : 
 جذوراه  له أن إذ جديد؛ قديم مفهوم أنه يتضح تمازجالتعليم الم مفهوم إلى التطرق  عند
 عليه ويطلق المتنوعة, الوسائل مع واستراتيجياته التعليم طرق  دمج إلى معظمها في قديمة تشير

الخليط, التعلم المزيج, التعلم الهجين, التعلم التكاملي, والتعلم الثنائي.  التعلم :مثل مسميات عدة
 ونوعه, إال التعليم المتمازج طبيعة حول النظر وجهات اختالف إلى مسمياته تعدد سبب ويرجع
 كما التقليدي, والتعليم اإللكتروني التعليم بين مزج وخلط التعليم المتمازج هو أن على تتفق أنها

 التعليم أدوات مع وطرقه, التعليم التقليدي أدوات توظيف خالل من يكون  الدمج أن هذا
 والمخيني, العاطي الموقف التعليمي )عبد لمتطلبات وفقاه  يحاه صح توظيفاه  اإللكتروني وطرقه

 (.5: م5080
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 كل خالل المتعلم مساعدة إلى يهدف متكامل, نظام بأنه م( "5001خميس ) ويعرفه
 المختلفة بأشكاله واإللكتروني التقليدي التعليم بين الدمج على ويقوم تعلمه, من مراحل مرحلة
 522"صقاعات الدراسة. داخل

 بين يجمع تعليم هو المتمازج التعليم أن ( إلىSingh,2003:51-54) سينغ شيروي
 من Onlineالمتصلة  النماذج تكون  ما وغالباه  التعليم, من متصلة غير وأخرى  نماذج متصلة

 زيتون  ويعرفه التقليدية.  الفصول في المتصلة الغير النماذج تحدث بينما خالل اإلنترنت,
 التعليم مع اإللكتروني, التعليم فيها يندمج التي التعلم أو التعليم غصي أحد بأنه م( "5002)

 على المعتمدة سواء اإللكتروني, التعليم أدوات توظف حيث واحد, إطار التقليدي في الصفي
 الذكية, والصفوف الكمبيوتر معامل مثل الدروس, في الشبكات المعتمدة على أو الكمبيوتر
 861"ص.األحيان معظم لوجه هاه الطالب وج مع المعلم ويلتقي

 الصفي التعليم من كل خصائص بين يمزج الذي التعلم بأنه التعليم المتمازج يعرف كما
 لكل المتاحة التقنيات أقصى من يستفيد متكامل, نموذج في اإلنترنت عبر التقليدي, والتعلم

مستحدثات ال "توظيف بأنه: ( ب5001)إسماعيل  (. ويعرفهMilheim, 2006: 44منهما )
التفاعل  إلحداث بعد؛ عن والتعليم لوجه, التعليم وجهاه  أسلوبي من كل بين الدمج في التكنولوجية

تلك  خالل من لوجه, وجهاه  مع المتعلمين مرشداه  أو معلماه  بكونه التدريس هيئة عضو بين
مع  وذلك محددة, جودة أو ذات محددة, إلكترونية أدوات تكون  أن يشترط ال والتي المستحدثات,

 .11صالتعلم" وأنشطة بالمحتوى  المرتبطة التعلم مصادر توافر
 بين الدمج التكنولوجية, في المستحدثات توظيف "بأنه: (أ5001) إسماعيل ويعرفه

 أسلوبي خالل من المعلومات, توصيل وطرق  التعلم, وأنشطة ومصادر األهداف, والمحتوى 
 معلماه  بكونه التدريس هيئة عضو بين التفاعل حداثوالتعليم اإللكتروني؛ إل لوجه, التعلم وجهاه 

 .محددة" إلكترونية أدوات تكون  أن يشترط ال التي خالل المستحدثات من ومرشداه للطالب,
 800_11ص
 ذي بشكل يجمع التعليمية, المقررات "أسلوب لتصميم بأنه: م(5001)غانم  ويعرفه  

 التقليدي التعليم خصائص وأفضل إلنترنت,عبر ا اإللكتروني التعليم أفضل خصائص بين معنى
 تحقيق تحسين بهدف للمتعلمين؛ أكثر فاعلية جديدة تعليمية تجربة كليهما ويبني من لوجه, وجهاه 

 16صالتعليمية".  األهداف
 تحقيق على المتعلم مساعدة إلى تهدف للتعليم بأنه: "طريقة م(5080)حسن  ويرى 

 التعليم وبين التقليدية, التعليم أشكال بين خالل الدمج من وذلك المستهدفة؛ مخرجات التعليم
 88صوخارجها". الدراسة قاعات داخل اإللكتروني بأنماطه,
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 مساعدة إلى تهدف للتعليم طريقةولعل التعريفات السابقة للتعليم المتمازج تتفق على أنه 
 ومن التعلم, إلى مالتعلي من باالنتقال ويسمح التعلم المستهدفة, تحقيق مخرجات على المتعلم
 التعليم أشكال بين الدمج خالل من المتعلم؛ وذلك حول إلى التمركز المعلم حول التمركز
 الدراسة وخارجها. قاعات داخل بأنماطه التعليم اإللكتروني وبين التقليدية,
 

 التعليم املتمازج: مكونات 
 عشوائية بطريقة تتم ال ,المختلفة التعليمية األساليب بين المزج أو الدمج عملية أن يذكر

 الموقف بمتطلبات تتعلق معايير, عدة تحكمه ومتجانس, منظم بل بأسلوب علمي مزاجية, أو
 في الماضي في محصورة كانت إن مكوناته حيث جديدا؛ ليس والتعليم المتمازج التعليمي.
 اليوم (, أماوالكتب, والملخصات والمختبرات, المحاضرات, )قاعات التقليدية الدراسية الفصول

لكترونية وبشرية صيغ مادية عدة في تتم المزج عملية فإن  (852م: 5081 )سليم أوردها وفنية وا 
 في اآلتي:

 اإللكترونية, االجتماعات - وتشمل الفوري: اإللكتروني والتعلم التزامنية, الشبكية الصيغ .8
 والرسائل والتدريب العنكبوتية, الشبكة خالل من والندوات, والبث والفصول االفتراضية,

 المباشرة.
 عليها يشرف التي الدراسية, والمحاضرات وتضم: الفصول التزامنية المادية الصيغ .5

  -اإللكتروني  التعليم مرحلة الى التقليدي التعليم االنتقال من  -المدرب  المدرس/
 الرحالت الميدانية. و اليدوية, العمل وورش المختبرات

 .اإللكترونية االختبارات .1
 التدريب وحدات -اإلنترنت وصفحات وتشمل: الوثائق التزامنية غير الذاتي التعلم صيغ .3

 الشبكية, المحاكاة, التعلم مجتمعات -العنكبوتية  الشبكة أو على الحاسب المعتمدة
 النقاش. ومجموعات

 التعليم املتمازج: مميزات 
 أهم أن(, إلى 865: م5088)( والرنتيسي 53-51: م5088)الفقي أشار كل من

 :تجملها الباحثة في اآلتي التعليم المتمازج خصائص
 .الطالب على يرتكز الذي التعليم إلى التعليم في المحاضرة أسلوب من التحول .8
والمصادر  والطالب والمحتوى, والطالب والمعلمين, الطالب بين التفاعل زيادة .5

 .الخارجية
 .للمعلومات الوصول إمكانية زيادة .1
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 .والمعلم للطالب التقييم آليات وجمع المتكامل, التكوين .3
 .الالزم والوقت التطوير كلفة حيث من األفضل تحقيق .2

 يتميز بما يلي: ( أن التعليم المتمازجKrause, 2008ويضيف كراوس )
 .وحده اإللكتروني بالتعليم بالمقارنة هائل بشكل التعليم نفقات خفض .6
 لوجه؛ وجهاه  وزمالئهم معلميهم مع التعامل متعة على الحصول من المتعلمين تمكين .6

 وبين بينهم, فيما المتعلمين بين االجتماعية والعالقات اإلنسانية الجوانب ثم تعزيز ومن
 .المتعلمين والمعلم

وأعمارهم,  مستوياتهم, باختالف المتعلمين لدى التعلم وأنماط الفردية االحتياجات تلبية .1
 .وأوقاتهم

 .واالستخدام والتنفيذ, صميم,الت في التقني التقدم من االستفادة .1
 التعليمي, وكفاءة المنتج وجودة التعليمية, العملية جودة ورفع اإلنسانية, المعرفة إثراء .80

, ففي مواد التربية اإلسالمية في التكاليف والواجبات لزيارة المواقع اإلسالمية, المعلمين
 مكة,المدينة, غار حراء, غار ثور وهكذا.

 في جديد هو ما كل من واإلفادة لالستفادة الثقافات؛ ختلفم بين الحضاري  التواصل .88
 .العلوم المختلفة

 التعليم المتمازج واستخدام فقط, إلكترونياه  العلمية الموضوعات من كثير تدريس صعوبة .85
 .المشكالت تلك مثل لحل المقترحة الحلول يمثل أحد

بية اإلسالمية فإن التعليم , بالنسبة لمواد التر الدراسة أو العمل بيئة في التدريب توفير .81
في مادة التجويد والتطبيق على اآليات  المتمازج يتيح فرصة التعلم الذاتي والتدريب, مثاله 

 تسجيل صوته وسماعه مرة أخرى.
 .النتائج من قدر أكبر لكسب والموارد؛ الجهد من أدنى حداه  التعليم المتمازج يستخدم .83
, مثال في إليه يحتاج وما مهارات من يملك ام بقدر المعرفة يكتسب أن المتعلم بمقدور .82

مواد التربية اإلسالمية, اإلسالم: كالتدريب على مادة المعامالت اإلسالمية, كالزكوات 
 وعروض التجارة.

 دون  زمالؤه تعلمه ما يتعلم أن الدرس حضور من تمكنه عدم حال في المتعلم يستطيع .86
 مفيد أنه كما مزمنة, أمراض من ون يعان الذين للمتعلمين مفيد وهو عنهم, أن يتأخر
 .المعلومات من أكبر عدد على في الحصول التعلم لسريعي
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 التعليم املتمازج: أهمية 
 الواسعة إلمكاناته نظراه  والعشرين؛ الحادي القرن  تطورات أهم أحد التعليم المتمازج يعد
ومرونة  شمواله  أكثر ونهك في أهميته وتبرز ناجحة, تعليمية تجربة إليجاد حقيقية فرصة في تقديم
 (.  Singh,2003:12المختلفة ) اإللكتروني التعليم أنماط من وفعالية

 خالل من التعليم؛ فاعلية من اإللكتروني يحّسن ( أن التعليم131: م5002)الخان ويرى 
 )مرسي تذكر المقدم, كما التعليمي والبرنامج متطلبات المتعلم بين ما أكثر وانسجام تناغم توفير
تاحة التعليم, على مخرجات التركيز في يساعد ( أنه11: م5001  المعلومات في إلى الوصول وا 

 التعليمية. العملية أطراف بين عملية التواصل تسهيل وفي , وسهولة بيسر وقت أي
 العملية في المهم بدوره أنه يشعر المعلم ( إلى83-85ب: 5001)عماشة ويشير

 األخرى, على واحدة دون تأثير والوجدانية, والمهارية, معرفية,ال الجوانب على ويركز التعليمية,
 والمعلم. الطالب بين الروابط على ويحافظ

 يتسرب الذي والملل االجتماعية العزلة على ( أنه يتغلب16أ: 5001)إسماعيل ويرى  
 ليديالتق التعليم مع بدمجه وذلك طويلة؛ لمدة التعليم اإللكتروني استخدام نتيجة الطالب؛ إلى

 عن بحرية التعبير من الطالب يمّكن ( أنه6: م5080)ويذكر عمار الدراسة. قاعات داخل
 للشعور الطالب تعرض عدم إلى ذلك ويؤدي للتعلم والمشاركة, لهم الوقت إتاحة مع أفكارهم
 لمطالب نظراه  تعلمهم على سلباه  يؤثر مما الصف؛ المناقشات داخل أثناء زمالئهم عن بالدونية
 المرحلة. هذه نمو صوخصائ

 نتائج أظهرت حيث التعليم المتمازج, فاعلية التربوية الدراسات من العديد أكدت وقد
 عند الطلبة لدى أقوى  مجتمعياه  إحساساه  ينتج (, أنهRovai & M,2004ومحمد ) دراسة روفاي

 الذين الطلبة مع أو فقط, االعتيادي خالل التعليم من التعليم يتلقون  الذين مع الطلبة مقارنتهم
ويليامز  أكوينال بكيت أجرتها دراسة وفي الكامل. اإللكتروني التعليم من خالل التعليم يتلقون 

(Buket,Akkoyunlu,Yilmaz,2006أظهرت ) بيئة في بالمشاركة يتمتعون  الطالب أن النتائج 
 حول نظرهم وجهات أن كما ارتفعت لديهم, قد الدراسي التحصيل مستويات وأن المتمازج, التعليم

كما  التعليم المتمازج, أهمية يؤكد مما إيجابية؛ كانت لوجه وجهاه  التفاعل في المتمازج بيئة التعيلم
كونه  التعليمية, العملية في وقابليته التعليم المتمازج, أهمية (83: 5080)سليم دراسة أكدت نتائج

 .ميالتعلي الموقف متطلبات ويحقق التعليم, في أسلوب من أكثر يجمع
 مخرجاته؛ وتحسين التعلم فاعلية زيادة في تبرز التعليم المتمازج أهمية أن الباحثة وترى 

 من عليه يشتمل التعلم, وبما وبرنامج الطالبات حاجات بين أفضل ارتباط توفير من خالل
 .مشوقة بطرق  التعلم على ومحفزة متنوعة مصادر تعليمية
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 التعليم املتمازج: أنواع 
وكارمن  (,81: 5000)الفار من كل يحددها حيث لتعليم المتمازج,ا أنواع تتعدد

(Carman,2002( وسينغ ,)Sing,2003والخان ,)(فيما يلي:135-130: 5002 ) 
 (, الذيOfflineالمباشر) غير (, والتعليمOnlineاإلنترنت ) على المباشر التعليم دمج .8

 دراسية مواد توفر التي التعليمية البرامج مثل التقليدية, يحدث في إطار الصفوف
 التدريب وجلسات المعلم توجيه يوفر حين اإلنترنت, في مباشرة على بحثية ومصادر
 .للتعليم أساسياه  وسيطاه  الصفية

 يدل الذي المباشر, التعاوني والتعلم المتعلم, به يتحكم الذي السرعة ذاتي التعلم دمج .5
 بينهم, المعرفة تشاطر من ويقربهم المتعلمين, من العديد بين الديناميكي على االتصال

 مناقشة وسيط بحضور حولها, والنقاش اآلراء تبادل يتم حيث المباشرة, كمؤتمرات الفيديو
 .واألقران مجموعات الطالب بين

 من _ التعليم المتمازج برنامج تصميم يسعى حيث المخطط, وغير المخطط التعليم دمج .1
 وتوفيرها استدعاؤها, يتم معرفة إلى ويلهالتح المخطط؛ غير التعليم _أحاديث ووثائق

 االجتماعات, :مثل وتعاونهم, المعرفية المجاالت في العاملين لتدعم أداء الطلب؛ بحسب
 .اإللكتروني البريد الممرات, واستخدام في الجانبية واألحاديث

 المباشرة الخبرات أو المخصص, والمحتوى  التحكم ذاتي الجاهز المحتوى  بين الدمج .3
 الوقت في الكلفة وتقليل المستخدم, خبرة لتحسين وذلك اإللكترونية(؛ أو ية )الصفيةالح

 .للمشاركة القابلة المحتوى  لمواد المرجعي مثل: النموذج نفسه,
 والممارسة )باستخدام جديدة(, وظيفية مهام استهالل سلفاه )قبل المنظم التعليم دمج .2

 تيسر التي لألداء الفوري  الدعم وأدوات ,الوظيفية( العمليات أو المهام نماذج محاكاة
 األعمال بين تجمع العمل لفضاءات جديدة بيئات وتوفر المناسب لتلك المهام, التنفيذ
 لألداء.  الدعم وأدوات الحاسوب, ومهارات التعاون, على القائمة

التطبيق  وترى الباحثة ان النوع األول هو النوع األكثر استخدماه وشيوعاه, كما انه االسهل في
 مواد توفرحيث ال يتطلب مهارات حاسوبية معقدة للمعلمات لتطبيقه فهو يقتصر على 

 التدريب وجلسات المعلم توجيه يوفر حين اإلنترنت, في مباشرة على بحثية ومصادر دراسية
 .للتعليم أساسياه  وسيطاه  الصفية

 املتمازج: ميالتعل مستويات 
 طبيعته, ضوء في تصنيفه يمكن م المتمازج( أن التعلي32-35: م 5088)الفقي يرى 

 البسيط )أقل من تتراوح التعقيد, متفاوتة مستويات أربعة إلى مكوناته, بين ودرجة الدمج وكيفيته,
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 الشقين كال فيه المعقد )ينصهر إلى اإللكتروني(, والشق بين الشق التقليدي الدمج درجات
 سمات وله مكوناته, بين الفصل يصعب التعلم من نوعاه جديداه  معاه, مكونين واإللكتروني التقليدي
 :هي م المتمازجيالتعل ومستويات جديدة(,

 محتوى  وبين المعلومات توصيل أدوات بين (: وهو يربطComponentالمركب ) المستوى  .8
 المستوى: هذا ضوء في المتمازج ميالتعل أمثلة التعلم, ومن

ويليه  اإللكتروني, التعلم وأدوات مصادر باستخدام التعلم على يقوم المكون: ثنائي نموذج 
 .المحاضرة باستخدام الدراسة حجرة في التعلم

 الراجعة, ثم التغذية باستخدام الطالب تعلم تشخيص على يقوم المكون: ثالثي نموذج 
 ميالتعل واستخدام التعليم, في التقليدية واألساليب الطرق  باستخدام تصحيح التعلم

 .يز التعلموتعز  إلثراء اإللكتروني
 اإللكتروني ميللتعل المختلفة العناصر بين التكامل فيه (: يتمIntegratedالمتكامل ) المستوى  .5

 بين المتكامل المستوى؛ الدمج هذا ضوء في التعليم المتمازج أمثلة ومن على اإلنترنت, القائم
 لمناقشةا ومجموعات اإلنترنت, شبكة عبر المعلومات المتاحة مكونات, هي: مصادر ثالثة

 .اإلنترنت والتقويم المباشر عبر عبر اإلنترنت, المتصلة
 كان سواء المعلم كموجه_ بين الدمج على (: يقومCollaborativeالتشاركي ) المستوى  .1

 حجرة داخل التعاونية التعلم مجموعات اإلنترنت_وبين عبر إلكترونياه  أو معلماه  معلماه تقليدياه 
 المتمازج ميالتعل أمثلة ومن اإلنترنت, عبر التشاركية التعلم أو مجموعات الدراسة التقليدية,

 :هذا المستوى  ضوء في
 اإلنترنت. عبر اإللكتروني المعلم وبين والمتعلمين, للمعلم التقليدي الدور بين الدمج 
 وبين الدراسة, حجرة داخل التقليديين والمتعلمين للمعلم التقليدي الدور بين الدمج 

 اإلنترنت. عبر شاركيةالت مجموعات التعلم
 المعلم بين أو الفردي, بالتعلم التقليديين والمتعلمين اإللكتروني, المعلم بين الدمج 

 اإلنترنت. عبر التشاركية التعلم اإللكتروني ومجموعات
حجرة  داخل التقليدي التعليم بين الدمج يتم (: وفيهExpansiveواالنتشار ) االمتداد مستوى  .3

 للمتعلمين يمكن التي المتصلة, غير اإللكترونية التعلم مصادر وبين الدراسة التقليدية,
 البرامج باستخدام والتعلم اإللكترونية, والوثائق والكتب طباعتها, مثل: البريد اإللكتروني,

 والتعلم الويب, على المتاحة المواقع فيها بما والوسائط اإللكترونية والبرمجيات المحوسبة,
 .مولالهاتف المح باستخدام
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 املتمازج: ميالتعل بيئة استخدام متطلبات 
والبشرية, حيث  والتقنية المادية المتطلبات من مجموعة إلى المتمازج ميالتعل بيئة تحتاج

 التحتية, كالبنية المادية المتطلبات من ( على ضرورة توافر مجموعةKhan, 2005أكد خان )
 وأدوات البرمجيات توافر مع المتمازج, ميتعلال بيئة في التعليم نموذج لتصميم والمحتوى, ووجود

 يضمن بما البرنامج التفاعل داخل وتصميم ,, في تعلم مواد التربية اإلسالميةالشبكة التعلم عبر
دارة المكونات, مناسبة تقييم أدوات توافر جانب للتعلم, إلى المختلفة المصادر تكامل  وتوفير وا 
 مجموعة من المتمازج ميالتعل بيئة تتطلب . كماالتعلم مصادر الحصول على لسهولة الدعم

 على القدرة لدية معلم بضرورة توافر ,(51م: 5001 )إليها حسن فاروق  أشار البشرية المتطلبات
 اإللكترونية, االختبارات وتصميم باإلنترنت, واالتصال الحديثة, التكنولوجيا والبرامج التعامل مع
كما البد أن  الحاسب. على العملي التطبيق ثم قليدية,الت بالطريقة الدرس شرح والقدرة على

 فقط. متلقي المعلم وليس مع ومشارك مهم دور له يكون  بحيث البحث؛ عملية في يشارك الطالب
م )61م :5088وقد ذكر إبراهيم) زمة والتي يمكن إيجازها 532م :5088( وعاله ( المتطلبات الاله

 فيما يلي:
 

 وتقنية: مادية متطلبات .1
 .المختلفة التعلم مصادر من المتعلم واحتياجات التحتية البنية توافر 
 .اآلخر منهما كل يكمل بحيث التقليدية؛ الفصول بجانب االفتراضية الفصول توافر 
 .التقويم ونظم اإللكتروني التعلم بإدارة الخاصة البرمجيات توافر 
 .العملي التدريب في تستخدم التي والوسائل األدوات توافر 

في تدريس مواد التربية اإلسالمية بالدعم المادي إلنشاء مصادر تعلم, كقاعات  وتتمثل
سماعية للقرآن الكريم, ودعم مادي وتقني لتطوير المعلمين والمعلمات وتدريبهم على 

 تدريس وتطبيق الطرق الحديثة في مواد الدين.
 املتمازج: ميالتعل بيئة وبناء تصميم متطلبات .2

 .تقديمه بغيين الذي المحتوى  توفير 
 .البرنامج خطوات لتحديد المتمازج؛ ميالتعل لبيئة تصميم نموذج توفير 
 لوجه, أو عن وجها كان سواء والمعلم, المتعلم بين التفاعل إلحداث التفاعالت تصميم 

 .اإللكترونية البيئة توفرها التي التفاعل أدوات طريق
افر أدوات تقييم مناسبة مثل بطاقات , كتو المتعلم تقييم في الستخدامها تقييم أدوات توفير 

 متابعة الطالبات في أداء الصالة.
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 .متعددة, وعروض, ومحاضرات وسائط من المحتوى  عرض أساليب تنوع 
هذه  بين إلكترونية, والتنسيق وغير إلكترونية مصادر توفير خالل من المتعلم دعم 

 .للمتعلم القصوى  لتحقيق االستفادة المصادر؛
 .التعلم لمصادر المناسبة الدمج ةاستراتيجي تحديد 

 :بشرية متطلبات .3
 : على القدرة لدية معلم .أ 
 .لوجه وجها الفعال االتصال 
 .المعلومات تكنولوجيا مع التعامل 
 . المتعلمين مع المباشر التفاعل 
 واإللكترونية. المطبوعة التقييم وأدوات االختبارات تصميم 
 .المطبوعة روغي المطبوعة المصادر في المعلومات عن البحث 
 .اإللكتروني التعليم إلى التقليدي التعليم من التحول 
 .للمتعلم المباشرة التغذية الراجعة تقديم 
 : على القدرة لديه متعلم .ب 
 .التعليمية العملية في بفاعلية المشاركة 
 .لوجه وجها أو اإللكتروني التواصل 
 .المعلومات تكنولوجيا مع التعامل 
 .التدريبية الورش في وخاصة وزمالئه مالمعل مع والتفاعل التعاون  
 .التعليمية األهداف تحقيق 
 .المحاضرات أثناء والنقاش الحوار 
 .واإللكترونية المطبوعة المختلفة التعلم مصادر مع التعامل 

ستخدام التقنيات الحديثة في تعلم  وتتمثل في دعم الطالب وتشجيعه على التعلم الذاتي, وا 
 المية عن طريق البحث.القران ومواد التربية اإلس

 املتمازج: ميالتعل بيئة سلبيات 
بين مميزات  تجمع المتمازج؛ حيث ميالتعل بيئة رغم المميزات العديدة التي تتميز بها 

بعض السلبيات  وجود إلى هناك دراسات أشارت أن إال التقليدي, والتعليم اإللكتروني التعلم
 ,Linda S. Futch) من كل لخصها المتمازج, ميلالتع بيئة استخدام قد تواجه التي والمشكالت
 النقاط ( فيم5001), وعماشه  (Kitchenham, 2005) و  (Boyle, 2005)و (2005

 :التالية
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 .التعلم من هذا النوع مع للتعامل المؤهلة الكوادر قلة 
 .اإللكتروني بالجزء يرتبط فيما الفني الدعم ضعف 
 .الغيابو  والحضور والمراقبة التقويم نظام ضعف 
 .اإلنترنت وتوصيل بالكمبيوتر يرتبط فيما الدراسة قاعات في التجهيزات قلة 
 إلى الذي يحتاج المحتوى  في وخاصة التكنولوجيا, استخدام على المتعلمين تدريب نقص 

 .تعلم ذاتي
 .العملي بالتدريب الخاصة المادية التجهيزات قلة 
 .مفقودة تكون  أحيانا الراجعة التغذية 
 .المناسبة الدمج استراتيجية تياراخ صعوبة 
 .التعلم مصادر دمج مستوى  اختيار صعوبة 

 :اسرتاتيجيات الدمج يف بيئة التعلم املتمازج 
 ,Jeanمن ) المتمازج, لخصها كل التعلم ببيئة الخاصة االستراتيجيات من العديد هناك

2003( ,)Khan, 2005:فيما يلي ) 
 .اإللكتروني علموالت لوجه وجها التعلم دمج استراتيجية 
 . التعاوني والتعلم التشاركي, والتعلم الذاتي, التعلم استراتيجية 
 .المنتج التعليمي والمحتوى  الجاهز التعليمي المحتوى  بين الدمج استراتيجية 
 .المختلفة التعلم مهارات دمج استراتيجية 

 

 التعليم املتمازج: جناح عوامل 
 بالمشاركة يتعلق ما منها التعليم المتمازج, جاحن على المساعدة العوامل من العديد هناك

 بالمتابعة يرتبط ما ومنها للموضوعات, الجيد الطرح واستمرار الطالب, بين المفتوحة, والتنافس
 المدرسين بين تجمع عامة بجلسة البرنامج المستمر. ويبدأ والتواصل المعلم, من جانب المستمرة
 واالستراتيجيات تنفيذها, وكيفية البرنامج وخطته هدافأ  توضيح فيها يتم لوجه, وجها والطلبة

 ( 815م: 5001 (خالل: الغامدي من المتمازج التعليم إنجاح في منهم كل ودور المستخدمة,
 التعليمية. العملية أطراف بين واإلرشاد الفعال, الهادف التواصل .8
 وقدراته. إمكاناته وحسب تعلمه, المتعلم في استقاللية .5
 والمبدع. الخالق العمل تشجيع .1
 التعليمية. المواقف في اكتشافها وتوظيفها وكيفية المعرفة, على التركيز .3
 .فريق شكل على التعاوني العمل .2
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 والمرنة. المستمرة االختبارات .6
 المناسب. المقرر اختيار في الطلبة إشراك .6
 صور مختلفة, وفي مصادر من الواحدة بتلقي الرسالة للطلبة يسمح حيث التكرار؛ .1

 دد.متع
 فاعليتها. من والتأكد للقياس مخرجاته قابلية .1
 الطلبة. من كبيرة ألعداد التعلم من النوع هذا مناسبة ومالءمة .80
 التعليم. باستخدام تقنيات تطبيقه تدعم التي التحتية البنية توافر مدى .88
 التعليم. سوية من ترفع بأنها مخرجاته توصف .85

 التعليم املتمازج: استخدام معوقات 
 وأوجه الصعوبات بعض عن التعليم في واستخدامه التعليم المتمازج تطبيق كشف
 مراحل في استخدامه توسع إعاقة ثم ومن التعليم؛ عملية جودة تقليل من شأنها القصور, التي

 عدة صعوبات يواجه التعليم المتمازج ( أنHarriman, 2004هاريمان ) ذكر العام, فقد التعليم
 في: تمثلت
 لمسؤوليات.وا توزيع األدوار 
 التربوي. النظام إدارة كيفية 
 بيئة التعليم المتمازج. تصميم 

  في: تمثلت أخرى  (, صعوبات11أ: 5001)إسماعيل وأضاف
 الوقت لتطبيقه. محدودية 
 اإللكترونية. الطلبة ضعف مهارات 
 التقليدي. بالتعليم مقارنة المرتفعة المادية التكلفة 
 التعليمية. العملية سير يعطل مما اإلنترنت؛ اتصاالت بطء 
 التعلم أنشطة تنفيذ أثناء المفرطة الحركة ذوي  الطلبة على متابعة المعلم قدرة عدم 

 اإللكتروني.
  للمساعدة. الطالب يريده الذي في الوقت تواجد المعلم عدم 
 التعليم المتمازج. استخدام على وتحفظهم التعليمية, المعلمين بالمؤسسات تحمس عدم 
 يشكل التعليم المتمازج, إلى التقليدي التعليم من االنتقال في السالسة ىإل إن االفتقار 

 .م المتمازجيالتعل تطبيق في كبيرة صعوبة
 : ( مايلي26م: 5002)وسالمة , (61م: 5006) ويضيف الغامدي 
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 مع بجدية التعامل في والمدرسين الطلبة بعض عند والمهارة الخبرة مستوى  تدني 
 .ومرفقاتها جهزة الحاسوبوأ التعليم, تكنولوجيا

 إلى جيل من ومرفقاتها, وتطورها وكفاءتها, الحاسوبية, لألجهزة العالية التكلفة المادية 
 والجهات والمدرسين الطلبة بعض لدى اقتنائها في سبيل عائقا أحيانا تقف قد آخر؛

 .األخرى 
 اإللكترونية المقررات صناعة في المناهج في للمختصين الفعلية المشاركة مستوى  تدني 

 .المدمجة
 .الطلبة لدى والغياب والحضور والتصحيح, والتقويم, الرقابة, نظام فاعلية مستوى  تدني 
 .أحيانا تتوافر ال قد والتعويضية التشجيعية والحوافز الراجعة, التغذية 
 .العاطفية الجوانب من أكثر الطلبة لدى والمهارية المعرفية الجوانب التركيز على 

 

 دراسة كشفت حيث الصعوبات, تلك وجود التربوية الدراسات من لعديدا أكدت وقد
 والبشرية, والمادية, والتقنية, والفنية, اإلدارية, الصعوبات من وجود عدد ( عنم5001)البيطار

 اإلبداع بين التوازن  :بينها من صعوبات ( إلىم5080)موسى والصوص كما توصلت دراسة أبي
 في الطلبة حاجات وضعه عند يراعي التعليم المتمازج إن حيثالثقافي؛  واإلنتاج, والتكيف

 التعليمية الخطط غياب (,م5080)دراسة سليم  أظهرت كما العالمي. المحلي وليس المجتمع
 صعوبات وجود (, عنم5088)الديرشوي  دراسة نتائج المتمازج, وأسفرت للتعليم المتكاملة
 واإلضاءة, التهوية, من حيث جيد, شكلب قاعة الحاسوب مالءمة عدم في تمثلت زمنية,

 التعليم المتمازج. استخدام من تحد التي واألثاث,
تجارب  من االستفادة خالل من الصعوبات تلك على التغلب باإلمكان أنه الباحثة وترى 

 التعليمية البيئة وتوفير التحتية, البنية تجهيز على والعمل المجال, في هذا المتقدمة الدول
 مكون  عمل فريق لتشكيل باإلضافة المسؤولة, الجهات من المبالغ المادية وتخصيصالمناسبة, 

 ومبادئ علمية, أسس وفق واضحة خطط بوضع تربويين, يقومون  ومعلمين خبراء ومشرفين من
 حتى العربية؛ واللغة اإللكتروني التعليم في مجال مختصين إشراف تحت ويتم تنفيذها تربوية,
 المتوسطة, في المرحلة تدريس مادة التربية اإلسالمية عملية في فاعاله  دوراه  جالمتماز  التعليم يؤدي

 .الحالي العلمي مواكبة التقدم مع الالزمة, المهارات الطالبات, ويكسبهن خبرات ويصقل
 
 

 



 

10 

 

 ثانيًا: الدراسات السابقة
 متهيد:

من  جملة واستعراض ,بقالّسا الّتربويّ  األدب مراجعتها من الجزء هذا في الباحثة تتناول
سالمية, اإلعن تدريس مواد التربية  الحالية, دراستها بموضوع الصلة ذات العلمية الدراسات

 عرض وتم أجنبية, ودراسات عربية, دراسات إلى الدراسات هذه تقسيم تم وقد .تمازجالم ميوالتعلّ 
ا ,من األقدم إلى األحدث تأريخي في سياق قسم كل دراسات  ختمت وقد.العربية ساتبالدرا بدءه
 فيما يخص منها, اإلفادة أوجه وتحديد السابقة, الدراسات هذه على بالتعليق الجزء هذه الباحثة
 .الحالية الدراسة إجراءات

 أوالَ:الدراسات العربية:
 املتمازج: التعليم تناولت التي الدراساتاحملور األول: 

على  قائم تدريبي برنامج أثر معرفة لىإ والتي هدفت : (م2212)دراسة أبي موسى, والصوص 
نتاج تصميم على قدرة المعلمين تنمية المزيج, في التعلم  حيث التعليمية, المتعددة الوسائط وا 

البرنامج  في ومشاركةه  ( مشاركاه 850) من العينة تكونت الوصفي, وقد المنهج استخدم الباحثان
 وبطاقة استبانة, أعدا (, كما5080 - 5006ثالث سنوات ) مدى على طبق الذي التدريبي

 قدرة تنمية في التدريبي البرنامج فاعلية عن الدراسة نتائج أسفرت وقد , للدراسة مالحظة كأدوات
نتاج على تصميم المعلمين  .التعليمية الوسائط المتعددة وا 

لبة ط أداء تحسين في المتمازج التعليم أثر معرفة إلى والتي هدفت ( :م2212)احلسنات  دراسة 
 تكّون  حيث التجريبي, شبه المنهج فيها استخدم العربية, باللغة لمهارة االستماع الثانوية المرحلة

 بمدينة الخاصة المدارس في الثانوي  الثاني الصف طلبة جميع للدراسة من المجتمع األصلي
 ين,خاصت مدرستين من شعبتان اختيرت حيث قصدية, بطريقة وتم اختيار العينة باألردن, عمان
 على يقوم حاسوبي , وهو برنامج gold waveويف  جولد األدوات وهو برنامج الباحث أعد كما

 لقياس تحصيلي إضافة الختبار وأجزاء, لمقاطع االستماع, وتقطيعها نصوص تسجيل إمكانية
 داللة ذات فروق  وجود عن الدراسة أسفرت نتائج وقد أداء الطلبة, في المتمازج التعليم أثر

 البرنامج باستخدام درست التجريبية, التي المجموعة البعدي لصالح االختبار نتائج في ةإحصائي
 .الحاسوبي

 وقد التجريبي, شبه المنهج الباحثان حيث استخدم (:م2212)دراسة عبدالعاطي, واملخيني  
 ابعةالت الثانية الحلقة األساسي, التعليم معلمي مدارس من معلماه  (31من ) الدراسة عينة تكونت
 اختبار من تكونت بحثية ومواد أدوات كما استخدما صور, جنوب والية الشرقية المنطقة لمديرية
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 فروق  وجود عن الدراسة نتائج كشفت وقد المهاري, وبطاقة مالحظة, األداء واختبار تحصيلي,
 ضلبع المهاري  واألداء المعرفي, التحصيل االختبار البعدي في نتائج في إحصائية داللة ذات

 المدمج التدريب نمط أن على يدل مما المجموعة التجريبية, لصالح الحاسوب استخدام مهارات
 .المهارات تنمية تلك في التقليدي التدريب نمط من تأثيراه  أكثر

 الدراسة مجتمع تمثل وقد التجريبي, شبه المنهج الباحث استخدم حيث (:م2212)دراسة عمار 
تخصص  سنوات الثالث نظام الصناعي, الثانوي  األول الصف طالب من عينة عشوائية في

 التجريبية, للمجموعة ( طالباه 12بواقع ) اإلسكندرية, بمحافظة الثانوية, بمدرسة السالم كهرباء,
 المادة في تحصيلي اختبار هي لدراسته أدوات ثالث أعد كما الضابطة, ( طالباه للمجموعة11و)

 ومقياس الكهربية, الهندسة في البصري  التخيل واختبار رة,المقرَّ  بالموضوعات المعرفية المرتبطة
 المزيج التعلم استخدام عن فاعلية البحث نتائج أسفرت وقد المزيج, التعلم االتجاه نحو استخدام

 طالب لدى الكهربية الهندسة مادة في البصري  والتخيل المعرفي, من التحصيل تنمية كل في
  .استخدامه نحو اتجاهاتهم تنمية وفاعليته في المجموعة التجريبية,

في  المتمازج التعليم استخدام أثر تقصي إلى والتي هدفت (:م2212)دراسة حممد, وقطوس 
 الخبرة أثر على والتعرف العربية, اللغة مادة في الرابع األساسي الصف طالبات تحصيل

 حيث قصدياه؛ الدراسة ةعين واختيرت التجريبي, شبه فيها المنهج واتبعا في التحصيل, الحاسوبية
 األنصارية عطية أم مدرسة من األساسي الرابع طالبات الصف طالبة من (32عددها ) بلغ

مت تجريبية مجموعتين األولى إلى توزيعهن وتم باألردن,  اللغة كتاب من التعليمية المادة لها قدّ 
 والطريقة اإللكتروني ليمالتع بين يمزج الذي البرنامج التعليمي, خالل من الرابع للصف العربية

 ولتحقيق االعتيادية, بالطريقة ذاتها درست المادة التعليمية ضابطة الثانية والمجموعة االعتيادية,
 لقياس تحصيلي واختبار برنامج تعليمي, المتمثلة في: الدراسة أدوات إعداد تم الدراسة هدف

 درجات متوسطات بين حصائيةداللة إ فروق ذات وجود النتائج أظهرت وقد الطالبات. تحصيل
 المجموعة لصالح المجموعة الضابطة طالبات ومتوسطات درجات التجريبية المجموعة طالبات

 القليلة, والطالبات الخبرة الحاسوبية ذوات بين الطالبات إحصائياه  دالة فروق  ووجود التجريبية,
 هناك يكن لم بينما متوسطة,الحاسوبية ال ذوات الخبرة لصالح المتوسطة الحاسوبية الخبرة ذوات
 الخبرة ذوات المتوسطة, والطالبات الخبرة الحاسوبية ذوات الطالبات بين إحصائياه  دالة فروقاه 

 .الكبيرة الحاسوبية
 العربية, اللغة تدريس التعرف على أثر إلى والتي هدفت (:م2211)دراسة القاضي     

 السابع الصف لدى طلبة اللفظي التواصل مهارات تنمية في المتمازج التعّلم استراتيجية باستخدام
 ( طالباه 60بواقع ) والطالبات من الطالب (880على ) الدراسة األردن, واشتملت في األساسي
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 اختيرت وقد الضابطة, مّثلوا المجموعة وطالبة ( طالباه 20و) المجموعة التجريبية, مثلو وطالبة
 األسئلة نوع من الباحث اختباراه تحصيلياه, دأع الدراسة وألغراض عشوائياه؛ المجموعات هذه

 مهارات التواصل فيه تنمية وروعيت النهاية, مفتوحة أسئلة أربعة من االختبار وتكون  المفتوحة,
 السلوكية مراعية المؤشرات االختبار فقرات صيغت وقد والقراءة(, والحديث, )االستماع, اللفظي
 وصفية, إحصائية طرق  الدراسة, استخدمت سئلةأ عن ولإلجابة .المهارات هذه على الدالة

 التجريبية الدراسية المجموعات بين داللة إحصائية فروق ذات وجود إلى الدراسة وتوصلت
 تنمية في التعّلم المتمازج باستخدام استراتيجية درست التي التجريبية, المجموعة لصالح والضابطة
 داللة ذات فروق  (, ووجود28002غ )بل ُمعدل حسابي بمتوسط اللفظي, التواصل مهارات
 حسابي اإلناث, بمتوسط لصالح الطلبة جنس إلى تعزى  المجموعات الدراسية بين إحصائية
 .التوصيات بعدد من الباحث أوصى النتائج هذه ضوء وفي (,28012بلغ ) ُمعدل
 دريست في المدمج التعليم استخدام أثر معرفة إلى والتي هدفت ( :م2211)دراسة أمحد     

لذا  الثانوية, المرحلة طالب لدى التعلم أثر نحوه, وبقاء التحصيل واالتجاه الكيمياء على
 وبلغت والبعدية, القبلية التجريبية المعالجات على القائم شبه التجريبي المنهج الباحثة استخدمت

 مدرستي من ,مناصفةه  والضابطة التجريبية المجموعتين وطالبةه مّثلوا طالباه  (61) عينة الدراسة
 عشوائية, بطريقة أسوان محافظة في المشتركة حسين الثانوية وطه بنات, التجريبية الثانوية

 إلى الدراسة وتوصلت االتجاه, ومقياس اختبار التحصيل استخدام أهداف الدراسة تم ولتحقيق
 نحو بيةإيجا اتجاهات وتكون  التجريبية, طالب المجموعة التحصيل لصالح في إيجابي أثر وجود
 التعليم الثانوية الذين درسوا بطريقة طالب المرحلة التعلم لدى أثر وبقاء اإللكتروني, التعلم
 .المدمج

على  المدمج التعليم استخدام أثر معرفة إلى والتي هدفت ( :م2212)دراسة اجلحديل 
 الباحث اعتمد وقد نحو المادة, واتجاهاتهم الرياضيات في األول المتوسط الصف طالب تحصيل
الصف  طالب من ( طالباه 60بلغت ) عينة على الدراسة وطبقت المنهج شبه التجريبي, على
 مجموعتين إلى تقسيمهم تم جدة, بمحافظة المتوسطة عقيل بمدرسة ابن المتوسط األول

 برنامج خالل من المدمج التعليم طريق عن المقررة درست الوحدة تجريبية متساويتين, إحداهما
 التحصيلي االختبار من كل طبق وقد التقليدية, درست بالطريقة ضابطة مج, واألخرى مد تعليمي
 متوسطات بين إحصائياه  دالة فروق  وجود إلى توصلت الدراسة وقد قبلياه وبعدياه, االتجاه ومقياس
 لصالح لالختبار البعدي التطبيق في المجموعتين التجريبية والضابطة, تحصيل درجات

 المجموعتين درجات متوسطات بين داللة إحصائية ذات فروق  ووجود ية,التجريب المجموعة
 .التجريبية المجموعة لمقياس االتجاه لصالح البعدي التطبيق والضابطة, في التجريبية
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 في المقترح البرنامج والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية ( :م2212)دراسة احلارثي 
 الباحثة المنهجين التربية, باستخدام كلية طالبات لدى انحوه واالتجاهات االستخدام مهارات تنمية

 الباحثة قامت حيث تجريبية, وضابطة, مجموعتين من المكون  التصميم ذي والتجريبي الوصفي
 استخدام نحو الطالبات ومقياس اتجاهات مهارات الطالبات, مالحظة وبطاقة مقترح, برنامج ببناء

 الضابطة, في ( طالبة16و) طالبة بالمجموعة التجريبية, (18الدراسة ) عينة وبلغت التكنولوجيا,
 القرى, أم جامعة بكلية التعليم مقرر تكنولوجيا في يدرسن الالتي التربوي  الدبلوم طالبات من

 لصالح واالتجاهات لجميع مهارات التكنولوجيا إحصائياه  دالة فروق  وجود إلى الدراسة وخلصت
 .التجريبية المجموعة

 إكساب في المدمج التعلم فاعلية معرفة إلى والتي هدفت (:م2212) دراسة العنزي
 نحوه, واتجاهاتهم الثانوية المرحلة لمعلمي للمستقبل التعليم في برنامج اإلنترنت وحدة مهارات
 من الدراسة مجتمع تحديد بعد التجريبي, شبه المنهج استخدم الباحث الدراسة أهداف ولتحقيق

 العينة واختيرت ( معلماه,166عددهم ) والبالغ محافظة القريات, في الثانوية معلمي المرحلة
( 50)  بواقع متساويتين, مجموعتين إلى ( معلماه, وزعوا30من ) تألفت قصدية, حيث بطريقة
 في ( معلماه 50و) التقليدية, الطريقة تدريبها باستخدام تلقت والتي المجموعة الضابطة في معلماه 

 اختبار ببناء المدمج, وقام الباحث باستخدام التعلم تدريبها لتي تلقتوا التجريبية المجموعة
 داللة ذات فروق  النتائج وجود وأظهرت للمجموعتين, لألداء المهاري  مالحظة وبطاقة معرفي,
 المهاري  األداء ألفراد المجموعتين, ودرجات االختبار المعرفي في المتوسطات بين إحصائية

  المجموعة التجريبية , لصالح)الويب صفحات وتصميم وانشاء لومات,المع عن والبحث التصفح,(
نتاج تصميم مهارات تنمية إلى والتي هدفت ( :م2212)دراسة الفقي   مشروعات وا 

 لدى لإلنجاز, بالدافعية ذلك وعالقة الثانوي, األول الصف لدى طالب الشيئية ابتكارية بالبرمجة
 الباحثة واستخدمت المدمج. التعليم ( لتصميمHaung & zhouباستخدام نموذج ) الطالب
 المشتركة الثانوية دفرة بمدرسة الثانوي  األول الصف طالب وشملت العينة التجريبي, شبه المنهج
 مجموعتين؛ إلى تقسيمهم وتم وطالبة, ( طالباه 60التعليمية, وعددهم) طنطا شرق  إلدارة التابعة

وعددها  تجريبية واألخرى  التقليدية, بالطريقة درسواوطالبة  ( طالباه 10وعددها ) ضابطة مجموعة
 التحصيلي االختبار الباحثة المدمج, واستخدمت بطريقة التعليم درسوا وطالبة, ( طالباه 30)

أدوات للدراسة. وتوصلت  اإلنجاز, دافعية المهاري, ومقياس األداء وبطاقة مالحظة المعرفي,
 مهارات لتنمية واألداء المهاري  المعرفي, التحصيل ميةفي تن المدمج التعليم فاعلية إلى النتائج
نتاج تصميم  لدى دافعية اإلنجاز وزيادة اإلنتاج, تنمية الشيئية, وكذلك البرمجة مشروعات وا 
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 الطالب في درجات بين ودالة موجبة عالقة ارتباطية وجود إلى وتوصلت البحث, عينة طالب
 .الثانوي  األول الصف لطالب لإلنجاز اس الدافعيةومقي المالحظة, وبطاقة التحصيلي, االختبار

 في المدمج التعلم على قائم برنامج فاعلية قياس إلى والتي هدفت( :م2152)علي  دراسة
 التعليم مرحلة من السابع الصف لتالميذ في الرياضيات, االبتكاري  التحصيل والتفكير تنمية

الدراسة من  عينه وتكونت التجريبي, شبه هجالباحث المن بالجمهورية اليمنية, واستخدم األساسي
 مجموعتين, إلى تقسيم تم األساسي, مرحلة التعليم من السابع تالميذ الصف من تلميذاه  ( 60)

 وقوامها الضابطة المجموعة ( تلميذا, واألخرى 10وقوامها) المجموعة التجريبية تمثل إحداهما
 الجبر,واختبار وحدة تحصيلي في اختبار التالية: األدوات واستخدمت الدراسة ( تلميذا,10)

 فرق  يوجد :للنتائج التالية التوصل وتم االبتكاري. للتفكير الهندسة, واختبار وحدة في تحصيلي
 الختبار التحصيل والضابطة, التجريبية المجموعتين تالميذ متوسطات درجات بين إحصائياه  دال
 المجموعة التجريبية, التطبيق(, لصالح –الفهم  –على مستويات )التذكر  والهندسة الجبر في

 والضابطة في التجريبية المجموعتين تالميذ درجات متوسطي بين دال إحصائياه  فرق  يوجد كذلك
 المجموعة لصالح االبتكاري  التفكير قدرات من فرعية قدرة لكل البعدي, التفكير االبتكاري  اختبار

 .التجريبية
 اإللكتروني التعليم استخدام فاعلية معرفة إلى فتوالتي هد (:م2212ي)املصردراسة     

 المكرمة, مكة بمدينة الثانوي  الثاني بالصف اإلنجليزية اللغة في مقرر وحدة تدريس في المدمج
 الثاني الصف طالبات جميع من الدراسة مجتمع وتكون  شبه التجريبي, الباحثة المنهج واستخدمت

وتكونت  ( طالبة,826عددهن ) المكرمة, والبالغ مكة مدينةالثانوية األولى( ب من)المدرسة الثانوي 
( 18من) مكونة التجريبية المجموعة مجموعتين, إلى تقسيمهن ( طالبةه, تم26من) الدراسة عينة

تحصيلي.  اختبار بناء تم الدراسة فروض من وللتحقق ( طالبة,52مكونة من) طالبة, والضابطة
 لصالح البعدي الدراسي التحصيل في إحصائية اللةد ذات وجود فروق  أهم النتائج من وكان

 بضرورة الباحثة وأوصت المدمج, اإللكتروني التعليم باستخدام التي درست المجموعة التجريبية,
 التعليم مؤسسات في المختلفة المقررات الدراسية تقديم في المقررات اإللكترونية المدمجة تبني
 .العام

 التعلم طريقة أثر استقصاء إلى والتي هدفت (:م2212)دراسة الزغبي وبني دومي   
 نحو دافعيتهم وفي الرياضيات, مادة في الرابع األساسي الصف تالميذ في تحصيل المتمازج
 وتلميذة تلميذاه  (68من) الدراسة عينة التجريبي, وتكونت شبه استخدام المنهج خالل من تعلمها,

 استخدام تم الدراسة أهداف ولتحقيق لضابطة,المجموعة ا ( في11و) التجريبية, في المجموعة
 التحصيل في إحصائياه  دال فرق  وجود إلى وتوصلت الدراسة الدافعية, ومقياس اختبار التحصيل
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 الدرجات على متوسط بين إحصائياه  دال فرق  ووجود التجريبية, المجموعة البعدي لصالح الدراسي
 .التجريبية المجموعة لصالح الدافعية مقياس

 القائم المبرمج, التعليم فاعلية استقصاء إلى هذه الدراسة وهدفت (:م2152)ة الذيابات دراس
 التقنية الطفيلة جامعة طلبة تحصيل في التقليدية طريقتي التعليم المدمج, والطريقة استخدام على
 الشبه المنهج الباحث نحوه. واستخدم واتجاهاتهم األولى, التدريس للصفوف طرائق مادة في
 كلية في الصف ومعلم الطفل تربية تخصصي طلبة الدراسة من جميع مجتمع وتكون  جريبي,الت

, وتكونت عينة الدراسة 5080/5088الطفيلة التقنية من العام الدراسي  جامعة في التربوية العلوم
( طالباه 10) وتضم تجريبية مجموعتين: األولى إلى العينة توزيع وتم ( طالباه وطالبة,21من )
 طلبة تخصصي من عشوائيا اختيارهم تم وطالبةه  ( طالباه 51) وتضم والثانية ضابطة بةه,وطال
 في الدراسة واستخدم األولى, للصفوف التدريس طرائق في المسجلين الصف الطفل, ومعلم تربية
  ومقياس كأداة تحصيلي, واختبار التقليدية, بالطريقة التعليمية والمادة التعليمية المدمجة, المادة

داللة  ذات فروق  وجود النتائج أظهرت وقد المدمج, التعليم االتجاهات نحو دراسة لقياس
حساب  على المدمج التعليم طريقة باستخدام درست التجريبية, التي المجموعة لصالح إحصائية
 .المدمج نحو التعليم واالتجاه التحصيل في التقليدية الطريقة

 على قائم برنامج فاعلية على التعرف إلى اسةهدفت الدر  : (2213إهلام ابو الريش )
 ولتحقيق , غزة في نحوه واالتجاه النحو, في العاشر الصف تحصيل طالبات في التعليم المدمج

 اختبار التجريبي, وتكونت أدوات ومواد الدراسة من شبه المنهج الدراسة استخدمت الباحثة أهداف
 مدمج وبرنامج تعليمي النحو, نحو التجريبية عةالمجمو  طالبات اتجاه واستبانة لقياس تحصيلي,

 عينة على وتم تطبيق أدوات الدراسة العاشر, للصف اللغوية العلوم كتاب من النحو مهارات في
 بنات, الثانوية شهداء خزاعة بمدرسة األساسي العاشر الصف طالبات في قصدية متمثلة

 الدراسة ريبية وضابطة, وقد توصلتمجموعتين تج إلى قسمت عشوائيا ( طالبة30من) والمكونة
 المجموعتين طالبات بين النحو درجات تحصيل متوسط في إحصائيا دالة فروق  وجود إلى

 الدراسي التحصيل درجات متوسط إحصائيا في دالة فروق  توجد كما التجريبية, لصالح المجموعة
 إحصائياه في دالة فروق كما توجد  التجريبية, المجموعة المجموعتين لصالح طالبات بين البعدي
 البعدي التطبيق لصالح النحو مادة نحو المجموعة التجريبية طالبات اتجاه درجات متوسط
 تعليم في المدمج التعليم استخدام تبني الدراسة بضرورة أوصت ذلك ضوء وفي االتجاه, لمقياس
 استخدام على بهنوتدري الطالبات, بين التقني الوعي ونشر المختلفة, الدراسية المواد محتوى 

 والمنتديات التعليمية, الحوار والمناقشة, وغرف اإللكتروني, كالبريد في التعلم التقنيات الحديثة
 في الموقف المدمج التعليم بكيفية استخدام لتعريفهن العربية, اللغة لمعلمات تعليمية دورات وعقد
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ويحسن  للطالبات, الدراسي حصيلتنمية الت في ويساعد التعليمية, العملية يثري  مما التعليمي,
 التعليم توظيف فاعلية تتناول إجراء دراسات علمية الدراسة اقترحت كما المادة, نحو اتجاهاتهن
 االبتكاري  التفكير على القدرة التحصيل, وتنمية على األخرى  العربية اللغة فروع تعليم المدمج في

 .العام طالبات التعليم لدى
مواد  ت السابقة املتعلقة باستخدام احلاسوب يف تدريسالدراسااحملور الثاني: 

 الرتبية اإلسالمية:
 الحاسوب استخدام معوقات على إلى التعرف الدراسة هذه وهدفت (:م2224)دراسة العجمي 

 وجهة من المملكة في الخبر محافظة في في المدارس الثانوية اإلسالمية التربية مادة تدريس في
مدى  ما -8 :التالية األسئلة عن اإلجابة خالل من اإلسالمية, وذلك التربية مادة مدرسي نظر

 ما -5التربية اإلسالمية؟  مادة في تدريس منه واالستفادة الحاسوب الستخدام تأهيل المعلمين
 هل -1؟   التدريس في الحاسوب استخدامات نحو اإلسالمية التربية مادة مدرسي اتجاهات
سنوات  عدد باختالف الحاسوب استخدام نحو اإلسالمية ربيةالت مادة مدرسي اتجاهات تختلف

 الحاسوب استخدام عند اإلسالمية التربية مادة مدرسي تواجه التي المعوقات ما -3خبرتهم؟ 
 التربية مادة مدرسي تواجه التي المعوقات تختلف هل -2؟  في التدريس تعليمية كوسيلة

لجمع  أداة االستبانة واستخدمت .خبرتهم؟ سنواتعدد  باختالف الحاسوب استخدام اإلسالمي عند
 الثانوية المدارس في اإلسالمية التربية مادة مدرسي جميع من الدراسة مجتمع البيانات, وتكون 
 م, 5003 العام من الثاني الدراسي الفصل في الدراسة مجتمع كامل العينة بالخبر, وشملت

 واألهمية المعيارية واالنحرافات الحسابية وسطاتالمت استخراج وتم مدرساه, (885) عددهم والبالغ
 التربية مادة مدرسي اتجاهات على الخبرة أثر لفحص األحادي التباين وتحليل النسبية,

 :يلي ما إلى الدراسة نتائج أشارت وقد المادة, تدريس الحاسوب في استخدام ومعوقات اإلسالمية,
 التدريس, ووجود في الحاسوب استخدام في اإلسالمية التربية مدرسي تأهيل مستوى  ضعف

 من عدد تدريس المادة, باإلضافة إلى وجود في الحاسوب استخدام نحو عالية إيجابية اتجاهات
 أكثر أن النتائج وأظهرت اإلسالمية. التربية تدريس مادة في الحاسوب استخدام تعيق المعوقات

 الحاسوب, وقلة استخدام يجيدون  الذين للمعلمين المقدمة الحوافز قلة :هي أهمية المعوقات هذه
 إلى الحاسوب استخدام عليه,كما يحتاج والتدرب الحاسوب الستخدام للمعلمين المتاح الوقت
 التربية مجال في المتوفرة التعليمية البرمجيات الدرس, وقلة لمادة المسبق اإلعداد من الكثير

 نحو اإلسالمية التربية مدرسي هاتاتجا في إحصائية داللة ذات فروق  وجود وعدم اإلسالمية,
  .الخبرة لمتغير تعزى  المادة تدريس في الحاسوب استخدام الحاسوب, كما أن معوقات استخدام
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ما واقع -8هدفت هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية : (:م2228)اجلهضمي  دراسة
التعليم األساسي من وجهة  استخدام الحاسوب في تدريس التربية اإلسالمية في الحلقة األولى من

ما معوقات استخدام الحاسوب في تدريس التربية اإلسالمية في الحلقة  -5نظر المعلمات؟ 
هل توجد فروق دالة إحصائيا بين كل -1األولى من التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمات؟  

تدريس التربية  من محافظة مسقط, والباطنة شمال, والباطنة جنوب, في استخدام الحاسوب في
( معلمة من معلمات التربية اإلسالمية بالحلقة  510اإلسالمية؟, وتكونت عينة الدراسة من ) 

األولى من التعليم األساسي, في كل من محافظة مسقط, والباطنة شمال, والباطنة جنوب للعام 
ة استبانة % ( من مجتمع الدراسة األصلي. وقد أعدت الباحث80بنسبة )  5001/5006الدراسي 

مكونة من جزأين, الجزء األول للتعرف إلى واقع استخدام الحاسوب في تدريس التربية اإلسالمية 
من وجهة نظر المعلمات, والجزء الثاني للتعرف على معوقات استخدام الحاسوب في تدريس 

 التربية اإلسالمية من وجهة نظر المعلمات أيضا.
التعليمي يستخدم بدرجة كبيرة في تنظيم سجالت وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الحاسوب 

التربية اإلسالمية, وبدرجة متوسطة في إعداد االختبارات, وتكليف الطالب ببعض األنشطة التي 
المية تتطلب استخدام الحاسوب, بينما يستخدم بدرجة ضعيفة في عرض محتوى التربية اإلس

في تدريس محتوى التربية اإلسالمية  (, وكذلك Power Point)  بواسطة برنامج عرض الشرائح
 باستخدام برمجيات تعليمية معينة.

 معلمي التربية توظيف مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت:(م 2212)دراسة املشاعلة 
 (66الدراسة ) في وشارك التدريس. في اإللكتروني للتعلم العليا للمرحلة األساسية اإلسالمية

أن  وأظهرت النتائج العليا, األساسية المرحلة في اإلسالمية التربية حثمبا ومعلمة يدرسون  معلماه 
 ثم اإلنترنت اإلسالمية, مواقع ثم الحاسوبية, البرامج كانت اإللكتروني التعلم توظيفات أكثر

 المناقشة. المباشر, وأخيراه مجموعات االتصال ثم المباشر, غير االتصال ثم المعلومات, مصادر
 اآلتي: النحو على عند المعلمين كانت اإللكتروني التعلم تطبيقات أهداف نأ النتائج وبينت

 مساعدة ثم التعليمية, أطراف العملية مع الطلبة, االتصال تعلم دعم المعلومات, على الحصول
 ال اإلسالمية التربية من معلمي %(65) هناك أن النتائج أيضاه  وأشارت التعلم. في الطلبة

 اإللكتروني التعلم لتوظيف أعلى متوسط وأن اإللكتروني, توظيف التعلم في وقت أي يستثمرون 
 في ساعة (003وأقلها ) على المعلومات, للحصول األسبوع في ساعة (801المعلمين كان ) عند

معلمي  تطبيقات جميع متوسط أما التربية اإلسالمية, في المتخصصين مع األسبوع لالتصال
 .األسبوع في واحدة بلغ ساعة فقد كترونياإلل للتعلم اإلسالمية التربية
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 التعليم استخدام إمكانية على التعرف إلى الدراسة وقد هدفت ( :م 2212)اجلفدمي دراسة
 ومشرفي معلمي نظر وجهة من الثانوية, بالمرحلة التربية اإلسالمية تدريس مواد في اإللكتروني

 (10و) معلماه, (882) على الدراسة وأجريت جازان التعليمية, في منطقة اإلسالمية التربية
 الدراسة, وقد أظهرت أسئلة عن باإلجابة ؛الالزمة لجمع البيانات أداة االستبانة مشرفاه, واستخدمت

 مواصفات محور توافر حول الدراسة عينة الحسابي الستجابات المتوسط قيمة أن الدراسة نتائج
 على يدل مما (,5016هي ) اإللكتروني الستخدام التعليم اإلسالمية التربية مقررات محتوى 
 الدراسة عينة الستجابات المتوسط الحسابي قيمة أن كما أظهرت النتائج ضعيفة. بدرجة توافرها
(, 5016) هي اإللكتروني الستخدام التعليم اإلسالمية التربية معلم مواصفات توافر محور حول
 الدراسة عينة أفراد لحسابي الستجاباتالمتوسط ا قيمة وأن ضعيفة, بدرجة توافرها على يدل مما
 يدل مما (,5086) هي التعليم اإللكتروني التعليمية الستخدام البيئة مواصفات توافر محور حول
 . ضعيفة بدرجة توافرها على

 التقنيات استخدام واقع على التعرف إلى وقد هدفت الدراسة م(: 2211)دراسة الشهراني
 اإلسالمية, التربية مشرفي وجهة نظر من االبتدائية للمرحلة الميةاإلس التربية تدريس في الحديثة
 أفراد استجابات متوسطات بين االختالفات عن والكشف .الطائف بمدينة المدارس ومديري 
 في الخدمة سنوات عدد العلمي, لھالمؤ العمل, )طبيعة للمتغيرات تعزى  والتي الدراسة مجتمع

 منهم فردا, (10) من النهائية عينتها وتكونت الوصفي, المنهج الدراسة التعليم(. وقد اتبعت
 الالّزمة البيانات لجمع أداة االستبانة واستخدمت ( مدير مدرسة,10تربويين, و) مشرفين (80)

 :التالية اإلحصائية األساليب استخدام تم فقد الدراسة, ولمعالجة البيانات أسئلة عن لإلجابة
 التباين لتحليل )ف( اختبار )ت(, اختبار المتوسط الحسابي, المئوية, والنسب التكرارات
 في الحديثة التقنيات توافر عدم :الدراسة نتائج مھوكان من أ .كرونباخ ألفا معامل األحادي,
 اإلسالمية التربية في تدريس الحديثة التقنيات االبتدائية, وأن للمرحلة اإلسالمية التربية تدريس
 عند معوقات هناك أن على حد ما إلى يوافقون  المعلمين ستخدم, وأنت ال االبتدائية للمرحلة

 توجد للمرحلة االبتدائية, كما أنه ال اإلسالمية التربية تدريس الحديثة في للتقنيات استخدامهم
 مجتمع الدراسة استجابات أفراد متوسطات بين (,0002) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق 
عدد  ل العلمي,ھالمؤ العمل, طبيعة :التالية للمتغيرات تعزى  والتي ة,االستبان أداة محاور حول

 .التعليم في الخدمة سنوات
 التحصيل في أثر استخدام الحاسوب والتي هدفت إلى استقصاء (:م2211)الشديفات دراسة
 بدولة العراق. آل البيت جامعة في اإلسالمية التربية تدريس مناهج وأساليب لدى طلبة الدراسي

الصيفي للعام  الفصل الدراسي في المساق في المسجلين جميع الطلبة من الدراسة كونت عينةوت
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في  طالبة (51و ) طالباه  (85) منهم وطالبة, طالباه  (10وعددهم ) (,5006-5006الدراسي )
 المجموعة ( طالبة في56و) ( طالباه 81و) باستخدام الحاسوب, درسوا المجموعة التجريبية

 من االختيار نوع من تحصيلياه  اختباراه  إعطاء المجموعتين وتم التقليدية, بالطريقة الضابطة درسوا
 طريقة التدريس إلى تعزى  إحصائية ذات داللة فروق  وجود : النتائج أبرز وكان من متعدد,
 أو الطلبة, لجنس تعزى  داللة إحصائية ذات فروق  وجود وعدم المجموعة التجريبية, لصالح
 .الطلبة ة التدريس وجنسطريق بين للتفاعل

 تعليمية حقيبة أثر استخدام تعرف إلى والتي هدفت (:م2213)خلوالدة والتميميادراسة 
 طلبة التربية اإلسالمية لدى مادة الفقهية, في للمفاهيم والمؤجل الفوري  التحصيل محوسبة في

 وتم البة,( طالباه وط838من ) الدراسة عينة األردن. وتكونت في األساسي السادس الصف
 والمؤجل. وأظهرت الفوري  التحصيل لقياس أثر متعدد, من االختيار نوع من اختبار تطوير
التحصيل  (, في0002مستوى ) عند احصائية داللة ذات وجود فروق  : اآلتية النتائج الدراسة

 التربية اإلسالمية, مبحث في األساسي السادس الصف لطلبة الفقهية للمفاهيم الفوري والمؤجل
 وجود وعدم المحوسبة, باستخدام الحقيبة درست التي المجموعة لصالح التدريس تعزى لطريقة

 الفقهية للمفاهيم والمؤجل الفوري  التحصيل (, في0002مستوى ) عند إحصائية ذات داللة فروق 
ومتغير  الجنس, لمتغير تعزى  اإلسالمية التربية مبحث في األساسي, الصف السادس لطلبة

 ) . والجنس طريقة )التدريس نبي التفاعل
 التربية معلمي استخدام أثر تقصي الدراسة إلى هذه وهدفت (:م2213)دراسة املطريي 

 بدولة اإلبداعي والتفكير التحصيل العاشر في الصف اإللكتروني لطالب للتعلم اإلسالمية
 الدراسية داتالوح إحدى حول تحصيلي بإعداد اختبار قام الباحث الهدف هذا ولتحقيق الكويت.
 تورانس, وقام وضعه الذي اإلبداعي التفكير اختبار للصف العاشر, وتبنى اإلسالمية التربية لمادة

 بعض المحكمين من من لجنة على بعرضهما لالختبارين, الصدق الظاهري  من بالتحقق الباحث
 تّم حساب كما الطويلة, الخبرة ذوي  من التربويين والمشرفين وبعض المعلمين الجامعات, أساتذة
 (, واستخدام معامل50) ريتشاردسون  كودر معادلة باستخدام لالختبار التحصيلي الثبات معامل
التحصيلي, و  لالختبار بالنسبة (0011بلغ ) حيث اإلبداعي, التفكير بيرسون الختبار ارتباط

مقرر  مندروس  ثالثة تحضير على الباحث عمل كما .اإلبداعي التفكير ( أيضا الختبار0011)
 (20من ) الدراسة عينة وتألفت .المتزامن غير اإللكتروني التعلم طريقة حسب اإلسالمية التربية
 تحليل االختبارين, واستخدم عليهم طبق الباحث الكويت, بدولة الذكور العاشر الصف طالب من

 فرق  وجود :يلي ما وأظهرت النتائج فرضيات الدراسة, الختبار  (ANCOVA)المصاحب التباين
 التربية مادة في اختبار التحصيل البعدي على المعدلين الحسابيين المتوسطين بين إحصائيا دال
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 اإللكتروني, التعلم طريقة الذين درسوا حسب الطلبة ولصالح التدريس, لطريقة يعزى  اإلسالمية
 بين ئياإحصا دال فرق  ووجود .الطريقة االعتيادية حسب درسوا الذين أقرانهم مع مقارنتهم عند

 التدريس, لطريقة يعزى  البعدي اختبار التفكير اإلبداعي على المعدليين الحسابيين المتوسطين
 درسوا الذين بأقرانهم مقارنتهم عند اإللكتروني, طريقة التعلم حسب درسوا الذين الطلبة ولصالح
 االعتيادية. الطريقة حسب

 ثانيَا: الدراسات األجنبية:
مهارة  تعلم في المتمازج التعّلم استخدام أثر معرفة إلى هدفت الدراسة  (:Fu, 2005دراسة فو )
طالبا  (585) عددهم بلغ حيث المتحدة, الواليات في الجامعات إحدى طلبة لدى المحادثة,
بين  فروق  وجود عدم إلى الدراسة نتائج أشارت وقد المحادثة, مساق في سجلوا ممن وطالبة
بالطريقة  المساق درسوا الذين والطلبة المتمازج, بالتعليم اقالمس درسوا الذين الطلبة درجات
 . التقليدية
تقديم  في المدمج التعليم فاعلية على التعرف إلى والتي هدفت :Clark,2005)) كالرك دراسة
 حيث التقليدي, بالتعليم مقارنة استراليا جنوب جامعة العلوم, كلية لدى طالب التعليمية المقررات

 اإلنترنت, وبعض خالل من المقررات ألحد النظري  الجانب الدراسة تقديم ذهه من خالل تم
 أدوات أما الجيولوجية, العلوم بقسم طالبا (66) من الدراسة عينة المباشرة. وتكونت المقابالت
 إلى الدراسة وتوصلت الطلبة, لمهارات مالحظة اختبار تحصيلي, وبطاقة فتكونت من الدراسة
 .العملي األداء وفي التحصيل في التقليدية طالب الطريقة المدمج على مالتعلي مجموعة تفوق 

والتي هدفت إلى الدمج بين الدراسة التقليدية وجهاه لوجه,  (:Godeo, 2005دراسة جوديو )
وبين التعلم الذاتي عبر اإلنترنت في تدريس اللغة اإلنجليزية لطالب كلية التربية, حيث اعتمدت 

وديوالت عبر اإلنترنت للدراسة الذاتية, مع استخدام بعض األنشطة الدراسة على تقديم م
اإللكترونية مثل البريد اإللكتروني, المحادثة, مؤتمرات الفيديو, مجموعات األخبار, استخدام 

( طالبا وطالبة من طالب الفرقة الثانية بكلية 820مواقع البحث, وتكونت عينة الدراسة من )
بإسبانيا, وقد توصلت نتائج الدراسة  Castilla – La Manchaمانشا التربية جامعة كاستيال ال

إلى فاعلية برنامج التعلم المزيج في زيادة تحصيل الطالب, وتنمية اتجاهاتهم نحو دراسة اللغة 
 اإلنجليزية.

واستخدمت النموذج األولي للتعليم المدمج؛  (:Andrea Harmer, 2005دراسة أندريا هارمر )
ى مشاركة طالب الصف السادس, واستجابتهم لمشكلة حقيقية في الصحة بهدف دراسة مد

( طالبا 22العامة, حيث طلب منهم تصميم حل علمي لهذه المشكلة. وأجريت الدراسة على)
( سنة, وتمثلت أدوات 81 -88وطالبة بالصفين األول والثاني, الذين تتراوح أعمارهم بين )
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خصية لمجموعات المتعلمين, باإلضافة لتحليل المقاالت الدراسة في واجبات مدرسية, ومقابلة ش
اليومية, ودراسة مسحية من خمسة أسئلة طبقت قبل وبعد الدراسة. وأوضحت نتائج الدراسة أن 
تعاون المتعلم عنصر هام للعملية التعليمية ومؤثر في نتيجة التحقيق, حيث كان أكثر مجال مفيد 

بطوا بالمشكلة بشدة لدرجة أنهم شعروا بأهمية هدف لحل المشكلة, كما اتضح أن الطالب ارت
عملهم, حيث أصبح الطالب أكثر ارتباطها بالوصول لحل للمشكلة, كما أن ارتباط الطالب غير 
المباشر بالعلماء في الجامعة)من خالل الزيارات(, والطبيعة الجادة للبحث ساهمت في شعور 

 المتعلمين بالدعم.
واهتمت الدراسة بكيفية تأكيد و إثبات القيمة المضافة ألسلوب  ( :Figl, 2006دراسة فيجل )

التعليم المدمج, وترى الدراسة أن هناك عدة طرق بحثية أجريت لتقييم أساليب التعليم والتعلم, 
 Person - centered blendedومع ذلك فإن أسلوب التعليم المدمج المتركز حول المتعلم 

learning حثي الصعب, وتقدم الدراسة بإيجاز نماذج البحوث المتصلة ما زال هو المشروع الب
م المدمج, وتناقش إمكانية تطبيقها من منظور الممارسة العملية, والنتيجة الرئيسية يبسياق التعل

للدراسة هي أنه على الرغم من أن نماذج البحوث القائمة تقدم إرشادات قيمة, إال أنها لم تغطي 
إلجابات فيما يتعلق بنتائج التعلم, وهكذا يبقى تقييم نتائج التعلم في  مجموعة األسئلة التي تحتاج

التعليم المدمج مشروعها يتطلب الكثير من التفكير والجهد وتصميمات البحث الذكية للتغلب على 
 التعقيدات الكامنة في هذه المشكلة.

يد الفروق وكان الهدف منها هو تحد (:Doo Lim et al. 2006دراسة دوو ليم وزمالؤه )
تعليم وتعلم الطالب, وتطبيق التعلم بين مجموعتين من الطالب, الذين درسوا مقرر  في عوامل

"تقويم البرامج" من خالل نمطي تقديم: التعليم المدمج, والتعليم عن طريق االنترنت في جامعة 
southeastern التعلم درسوا المقرر من خالل  21طالبا وطالبة, منهم  852, وشملت الدراسة

من خالل التعليم المدمج باستخدام الفصل الدراسي التقليدي مع التعلم  61عن طريق اإلنترنت, و
 multi-method approachعن طريق اإلنترنت, وقد استخدمت الدراسة منهج تعدد الطرق 

والذي يجمع األسئلة ذات النهايات المفتوحة واألسئلة المحددة في استبيان على االنترنت, 
ضحت النتائج أن طالب المجموعتين حققوا زيادة ذات داللة إحصائية في التعلم الفعلي وأو 

المتحقق, ولم تظهر مجموعتي التعلم أي فروق للمتغيرات التابعة في نتائج المقرر, وأظهر 
المتعلمون في نمط التعليم عن طريق االنترنت متوسط درجات أعلى في مستوى الصعوبة 

ط التعليم المدمج, كما شعر المتعلمون في مجموعة التعليم عن طريق التعليمية أكثر من نم
االنترنت بعبء عمل أكثر من اآلخرين في مجموعة التعليم المدمج, وادعوا أن دعم التعلم كان 

 أقل أثناء تعلمهم, وتقترح الدراسة للتغلب على ذلك ما يلي:
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  ي.توفير تغذية راجعة فورية ألسئلة المتعلمين ودعم فني فور 
 .إلقاء أسئلة قصيرة لفحص فهم محتوى التعلم في الفواصل الزمنية أثناء التعليم 
  إرسال تقرير تقدم تعلم المتعلمين بشكل منتظم لتدعيم دافعية المتعلمين إلنجاز

 التعلم.
وللمساعدة في تحقيق تطبيق أكثر للتعلم أثناء التعلم المدمج, تقترح الدراسة استراتيجيات تعليمية 

 منها: فعالة
 " جعل محتوى التعلم قابل للتطبيقApplicable" 
  استخدام األنشطة االنعكاسية التي تساعد المتعلمين على تطبيق تعلمهم في مواقف

 شخصية أثناء التعليم.
  ,استخدام عملية تعلم مركبة مكونة من: ممارسة موجهة بعد كل جزء من الشرح

ة, ثم ممارسة مستقلة من خالل يتبعها ممارسة فردية لتدعيم الممارسة الموجه
 الواجبات المدرسية إلتقان محتوى التعلم.

للتكنولوجيا بجنوب أفريقيا,  Durbanأجريت بجامعة دوربان  ( :Nadioo, 2007دراسة نايدو)
التغلب على صعوبة فهم المفاهيم الحسابية لمساحة األشكال الهندسية البسيطة,  بهدف

يم وجهاه لوجه في الفصول الدراسية التقليدية, مع استخدام واستخدمت الدراسة مزيج من التعل
برنامج كمبيوتر داخل معمل شبكات الكمبيوتر بمساعدة المعلم, كما استخدمت الدراسة استبيانات 
ومقابالت شخصية مع التالميذ. وركزت هذه الدراسة على مقارنة التعليم المدمج بالدراسة التقليدية 

يطاه من جلسات في حجرة الدراسة للتفاعل وجهاه لوجه, وبرنامج وجهاه لوجه, واستخدمت خل
كمبيوتر تعليمي داخل معمل الشبكات بالمدرسة, مع وسيلة تواصل إلكتروني عبر الشبكة 
المحلية, واستطاع الطالب من خاللها التعبير عن أفكارهم والتعاون فيما بينهم, وتشير النتائج 

 لتفوق طريقة التعلم المدمج.
 (:Clement Chen & Keith Jones, 2007كليمنت تشني وكيث جونز ) دراسة

( طالباه في إحدى الجامعات في شمال الواليات المتحدة؛ لمقارنة 16تكونت عينة الدراسة من )
تقييم الطالب لفاعلية مقرر المحاسبة ورضاهم العام عنه, وتم تقسيم عينة الدراسة إلى 

طالب( درسوا في الفصول التقليدية, وقدم المعلم  11من )المجموعة األولى تكونت  مجموعتين:
الدروس في المجموعة التقليدية باستخدام مجموعة من المحاضرات والمناقشات الصفية, أما 

طالب(, درسوا بطريقة "التعلم المزيج", حيث كانت الطريقة  21المجموعة الثانية فتكونت من )
ان اجتماع الطالب في الصف في عدد محدود من األساسية لتقديم المقرر هي اإلنترنت, وك

المناسبات )تضمنت أربعة اجتماعات أثناء الفصل الدراسي, واحدةه منها كانت في بداية الفصل, 
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وكّل االجتماعات األخرى كانت على اإلنترنت لمدة ساعتين كّل أسبوع خالل الفصل الدراسي(, 
على أسئلة الطالب التي ُأرسلت بالبريد  واالجتماعات على اإلنترنت ركزت في المقام األول

االلكتروني إلى المعلم قبل االجتماعات على اإلنترنت, وألزم المعلم طالب مجموعة التعلم المزيج 
بالمشاركة خالل االجتماعات على اإلنترنت, وأشارت النتائج إلى شعور قوي لدى الطالب بأنهم 

عظم الطالب في مجموعة التعلم المزيج إلى سوف يستخدمون هذا المقرر في وظائفهم, وأشار م
رغبتهم في دراسة مقرر محاسبة آخر باستخدام هذه الطريقة. ومن ناحية أخرى, فإن الطالب في 
مجموعة التعلم المزيج شعروا بأنهم اكتسبوا فهم قوي لمفاهيم هذا المجال )المحاسبة(, كما أشاروا 

 هذا المقرر.أيضاه إلى تحسن مهاراتهم التحليلية كنتيجة ل
وهذه الدراسة تقارن بين التعلم التقليدي  (:Anne Abraham, 2007دراسة آن إبراهيم )

والتعلم المزيج, والهدف من هذه الدراسة هو تقييم أداء ومشاركة الطالب المقدم إليهم الموضوع 
سة من بالطريقة التقليدية, وأولئك الذين قدم إليهم بالطريقة المدمجة, وتكونت عينة الدرا

مجموعتين من خريجي كلية الهندسة المسجلين في مقرر اإلدارة المالية للحصول على درجة 
الماجستير, وقد درست المجموعة األولى المقرر بالطريقة التقليدية, بينما درست المجموعة الثانية 
 المقرر بطريقة التعلم المزيج, والتي تضمنت مكونات وجها لوجه ومكونات على اإلنترنت,
وأظهرت النتائج أن متوسط عدد مرات محاوالت الطالب لألسئلة األسبوعية قورن لكال الطريقتين, 
وكانت النتيجة أن محاوالت طالب الطريقة المدمجة أعلى بشكل ملحوظ, مشيرا إلى أنه على 
الرغم من أن تلك المحاوالت ليست إلزامية, تحمل الطالب مسؤولية أكبر لتعلمهم, ومتوسط 

ت في كل جلسة اختبارات واالمتحانات النهائية تم مقارنتهما أيضاه, ومرة أخرى, الطالب الدرجا
 الذين تعرضوا للبيئة المدمجة حققوا نتائج أكبر.

وتمت على طالب مرحلة الماجستير تخصص إدارة األعمال,   (:Jones, 2007دراسة جونز)
نة تقييم الطالب لفعالية المقرر في إحدى جامعات شمال الواليات المتحدة األمريكية, لمقار 
( للدراسة في الفصل الدراسي 11ورضاهم العام عنه, وتم تسجيل مجموعة من الطالب عددهم )

( للدراسة بأسلوب التعليم المدمج, حيث كانت الطريقة 21التقليدي, ومجموعة أخرى عددهم )
وكان تجمع الطالب في  األساسية لتقديم المقرر للمجموعة التجريبية تتم عن طريق اإلنترنت

الصف يتم في عدد محدود من المناسبات, وقام المعلم بإدارة الفصول واألقسام التقليدية باستخدام 
المحاضرات والمناقشات في الفصل, وطلب المعلم من الطالب في مجموعة التعلم المختلط 

ن مقسمة على المشاركة أثناء االجتماعات على اإلنترنت, وكانت درجة المقرر للمجموعتي
%(. وأوضحت النتائج أن 80%( والمشاركة )30%( واالختبارات )20الواجبات المدرسية )

النسب الكلية للمدركات العامة من المعلم والمقرر تؤكد أن نتائج التعلم كانت إيجابية لدى 
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المجموعتين, وتولد لدى الطالب شعور قوي بأن هذا المقرر سيستخدمونه بشكل أساسي في 
هم العملية, وأوضح غالبية الطالب في مجموعة التعلم المدمج أنهم سوف يلتحقون بمقرر حيات

محاسبة آخر باستخدام هذا األسلوب إذا تم طرحه, ومع ذلك لوحظت بعض الفروق الهامة 
وخصوصاه أن الطالب في مجموعة الدراسة التقليدية كانوا أكثر اطمئناناه لوضوح طريقة التعليم 

حية أخرى شعر الطالب في قسم التعلم المدمج أيضاه أن مهارتهم التحليلية قد لديهم, ومن نا
تحسنت بشدة كنتيجة للمقرر, وتشير النتائج إلى أن الطريقتين كانتا متشابهتين من حيث نواتج 
التعلم النهائية, وقد أشارت الدراسة إلى أن معدل اتصال الطالب في مجموعة التعلم المدمج 

 مرة( 801مرات مقابل  206تقليدي )الفصل كان أكثر من الطالب في القسم ال بمعلمهم من خارج
استهدفت الدراسة التعرف على الفوائد التي يمكن تحقيقها  (:Vaughan, 2009دراسة فوغان )

من خالل تطبيق نظام التعليم المدمج من وجهة نظر الطالب وهيئة التدريس واإلداريين, وأشار 
ن من نتاجات التعلم المتوقعة, أما أعضاء الطالب بأنه أمدهم بم رونة كبيرة في وقت التعلم, وحسًّ

هيئة التدريس فقد أشاروا بأن المقررات المدمجة أتاحت فرصاه لتعزيز التفاعل بينهم والطالب, 
وزيادة التزام الطالب بالتعلم, كما أضاف مرونة في بيئة التدريس والتعلم, وأعطى فرصاه للتحسين 

قلل من تكاليف اإلدارة أما من وجهة النظر اإلدارية فقد رأت أن التعليم المدمج المستمر, 
 والتشغيل.

 التعليق على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة احلالية:
 من حيث املوضوع واملنهج: .1
  تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة, في مجال موضوعها الرئيس وهو

(, ولكنها تأتي مختلفة عن جّلها؛ كونها تستهدف واقع استخدام التعليم )التعليم المتمازج
المتمازج لمعلمات التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسطة, بينما هدفت كثير من 
الدراسات السابقة إلى استقصاء فاعلية استخدام التعليم المتمازج على التحصيل المعرفي 

 للطالب.
 ن حيث المجال الموضوعي )التربية اإلسالمية( مع دراسة : كما تتفق الدراسة الحالية م

(, 5088(, )الشريفات,5081(, )المطيري, 5081)الخوالدة, والتميمي ,
(, ولكنها تختلف معها في 5003(, )العجمي, 5001(, )الجهضمي, 5080)المشاعلة,
 المنهج.

 في معاه, مع بينما تتفق الدراسة الحالية من حيث المجال الموضوعي والمنهج الوص
 (.5080(, و)الجفدمي,5088دراسة كل من: )الشهراني,
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 (, 5085من حيث المنهج مع دراسة: )الحارثي, الحالية, الدراسة وتتفق
 ( والتي اتبعت جميعها المنهج الوصفي.5080(, )الجفدمي,5088)الشهراني,

  ,وتختلف الدراسة الحالية من حيث المنهج, مع دراسات كل من: )الخوالدة
(, 5081بو الريش,(, )إلهام أ5081(, )المطيري,5081(, )الذيابات,5081لتميمي,وا

(, 5085(,)المصري,5085(,)علي,5085(,)الفقي,5085)العنزي,(,5085)الجحدلي,
 (,)أبي5088(,)أحمد,5088)القاضي,(, 5088(, )الشريفات,5085دومة,)الزغبي,وبني

 )عبدالمعطي,(,5080(,)المشاعلة,5080الحسنات,)(,5080موسى,والصوص,
(, Vaughan,2009(, )5080(, )محمد, وقطوس,5080(, )عمار,5080والمخيمي,

, (Sigl,2006)(,5006إبراهيم,  (,)آنJones,2007)(,5001)الجهضمي,
(Andrea Harmer,2005) ,(Godeo,2005) ,(Clark,2005)K (Fu,2005 ,)

ريبي, بينما تستخدم التج شبه المنهج (, إذ استخدمت هذه الدراسات5003,)العجمي
 الدراسة الحالية المنهج الوصفي.

 من حيث المجتمع والعينة واآلداة: .2
 ,(, 5081أما من حيث المجتمع, والعينة, فإن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة: )المطيري

)أبي موسى,  (,5080(, )المشاعلة,5088لشهراني,(, )ا5085)العنزي,
(, 5080(, )الجفدمي,5080,(, )عبدالمعطي, والمخيني5080والصوص,
( والتي طبقت جميعها على المعلمين, كما 5003(, )العجمي,5001)الجهضمي,

اختلفت الدراسة الحالية عن بقية الدراسات السابقة والتي طبقت على عينات مختلفة, 
كالطالب والمعلمين في المراحل التعليمية المختلفة, وأعضاء الهيئات التدريسية في 

 الجامعات. 
  أبي 5088من حيث األداة المستخدمة اتفقت الدراسة الحالية مع دارسة )الشهراني,و( ,)

(, في األداة المستخدمة لجمع البيانات 5080(, )الجفدمي,5080موسى, والصوص,
وهي االستبانة, بينما اختلفت الدراسة الحالية عن بقية الدراسات السابقة والتي استخدمت 

 س اتجاهات.اختبارات تحصيلية, أو مقايي
 

 من حيث الحدود: .1
  ة كل من اتفقت الدراسة الحالية مع دراسومن حيث الحد المكاني, فقد

 (,5085)المصري,
(,)الجفدمي,5088(,)الشهراني,5085الحارثي,)(,5085(,)العنزي,5085)الجحدلي,
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 إذ أنها جميعاه تمت في المملكة العربية السعودية مع اختالف (5003(,)العجمي,5080
 .طق أو المحافظات التعليميةالمنا

 ,(, والتي طبقت م5085تتفق الدراسة الحالية من حيث الحد المكاني مع دراسة )الجحدلي
 بمدينة جدة.

 من الدراسات السابقة فيما يلي:الباحثة واستفادت 
 تحديد موضوع الدراسة الحالية. - 8
 نفيذها.تحديد أهمية الدراسة الحالية, وصياغة أهدافها؛ تبريراه لت - 5
 بناء األدب التربوي السابق, خاصة في مجال اإلطار النظري للدراسة الحالية. - 1
ئيسة, وصياغة بناء أداة الدراسة الحالية, من حيث: تحديد نوعها, وتكوين محاورها الر  - 3

 .عبارات كل محور
 اختيار المنهج العلمي المناسب للدراسة الحالية. - 2
لدراسات السابقة, ونتائج الدراسة الحالية لتفسيرها؛ تمهيداه لكتابة المقارنة بين نتائج ا - 6

 التوصيات والمقترحات.
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 الفصل الثالث

 الميدانية إجراءات الدراسة
  وحدودها, الدراسة, في المستخدم العلمي البحث لمنهج إيضاحاه  الفصل هذا يتناول   
 الدراسة أداة لبناء يتطرق  كما الدراسة. عينة خصائص ووصف الدراسة حديد مجتمعت وكذلك

 ميدانياه, الدراسة تطبيق كيفية أيضا ويبين وثباتها, صدقها من للتحقق التي تم اتباعها واإلجراءات
 .أسئلتها على الدراسة, واإلجابة بيانات معالجة في اإلحصائية المستخدمة وأساليب المعالجة

  الدراسة:منهج 
واستجابات  آراء على للتعرف عليها؛ الحصول المراد والمعلومات الدراسة طبيعة من انطالقها
واقع استخدام التعليم المتمازج في تدريس مواد التربية اإلسالمية للمرحلة  حول أفرادها

 )المسحي, الذي عرفه العساف الوصفي المنهج الباحثة استخدمت فقد المتوسطة بمدينة جدة,
بأنه يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم؛ وذلك ( "م 5005

 .818"صبهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها, ودرجة وجودها فقط. 
 :مجتمع الدراسة وعينتها 

معلمات التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسطة بمدينة  جميع من الدراسة مجتمع يتكون 
 هـ(8312-8313العمل في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي ) رأس على والالتيجدة, 

 مشرفة. (21؛ و)) معلمة8060) وعددهن ,

 مكونة من جميع الدراسة عينة قصدية الدراسة؛ فقد استخدمت لكبر حجم مجتمع ونظرها
وقد قامت  .معلمة (300مشرفات التربية اإلسالمية بجدة, وعينة عشوائية للمعلمات مكونة من )

( استبانة على مجتمع الدراسة. وبعد جمع االستبانات واستبعاد االستبانات 200الباحثة بتوزيع )
( استبانة من المعلمات بنسبة 556( استبانة مقسمة إلى )116غير المكتملة, بلغ العدد )

ات بنسبة ( استبانة من المشرفات التربوي21%( من حجم العينة المستجيبة للبحث , و)15)
, %( من مجتمع الدراسات للمشرفات التربويات800%( من حجم العينة المستجيبة, و)51)

 في المنطقة: لمكاتب اإلشراف( يوضح توزيع مجتمع الدراسة من المعلمات طبقاه 8والجدول رقم)
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 في المنطقة مكاتب اإلشرافتوزيع مجتمع الدراسة من المعلمات طبقاه ل: (8جدول رقم )

 م شرافاإل مكاتب معلماتعدد ال

 8 شمال 241

 5 وسط 212

 1 جنوب شرق  272

 3 جنوب غرب 222

 المجموع 5171

 والمخطط التالي يوضح التوزيع بيانياه:

 
 (8شكل رقم )
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 مكاتب اإلشراف( توزيع مجتمع الدراسة من المشرفات التربويات طبقاه ل5كما يوضح الجدول رقم )
 في المنطقة:

 في المنطقة مكاتب اإلشرافتوزيع مجتمع الدراسة من المشرفات التربويات طبقاه ل: (5جدول رقم )

 م مكاتب اإلشراف عدد المشرفات

 8 شمال 54

 5 وسط 54

 جنوب شرق  51
 

 1 جنوب غرب 51

 المجموع 12

 والمخطط التالي يوضح التوزيع بيانياه:

 
 (5شكل رقم)
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 دراسة من حيث المهنة :(, فيوضح وصف عينة ال1أما الجدول رقم )

 (: توزيع عينة الدراسة من حيث المهنة1جدول رقم )

 م المهنة العدد المشارك

 8 مشرفة تربوية 12

 5 معلمة 277

 المجموع 221

 والمخطط التالي يوضح التوزيع بيانياه:

 
 (1شكل رقم )

 

ا الجدول رقم أما بالنسبة لوصف عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة, فجاءت كما يوضحه
(3:) 
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 (: توزيع عينة البحث من حيث سنوات الخبرة3جدول رقم )

 م سنوات الخبرة العدد 

 8 أقل من ثالث سنوات 51

 5 سنوات 6 -1من  22

 1 سنوات 6أكثر من  222

 المجموع 221

 والمخطط التالي يوضح التوزيع بيانياه:

 
 (3شكل رقم)

 

حيث عدد الدورات التدريبية, فجاءت كما يوضحها الجدول أما بالنسبة لوصف عينة الدراسة من 
 (:2رقم )
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 (:توزيع عينة البحث من حيث عدد الدورات التدريبية2جدول رقم )

 م الدورات التدريبية العدد 

 8 دورة واحدة 52

 5 دورتان 21

 1 ثالث دورات فأكثر 214

 المجموع 221

 

 والمخطط التالي يوضح التوزيع بيانياه:

 
 (2شكل رقم)



 

61 

 

 :أداة الدراسة 
في  المتبع )المنهج ميدانيال المسح خالل من تمت التي للدراسة الوصفية للطبيعة نظراه 
هذه  أهداف الالزمة؛ لتحقيق البيانات لجمع كأداة االستبانة الدراسة استخدمت فقد الدراسة(؛

ستبانة أداة مالئمة (, أن اال25,ص5002)الدراسة واإلجابة على أسئلتها, حيث يرى عبيدات
للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين, التتوافر إجاباتها إال عند األفراد 
المعنيين بموضوع االستبانة, وسوف تستخدم الباحثة االستبانة ألنها األكثر مالءمة لتحقيق هدف 

المتمازج في مواد التربية الدراسة, ومعرفة واقع استخدام معلمات التربية اإلسالمية للتعليم 
 اإلسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة.

 : كما يلي العلمية لألسس وفقها االستبانة وقد أ ِعدت
 االستبانة: بناء 

البيانات,  وطبيعة وأسئلتها, وأهدافها, الدراسة, موضوع من انطالقها االستبانة حيث صممت
 : التالية المصادر لىع بناءا عليها الحصول في والمعلومات المرغوب

السابقة  الدراسات من االستفادة تم وقد الحالية, الدراسة مجال في األدبيات على االطالع -
 السابق تحليلها في الفصل الثاني.

في  العملية الخبرة وذوات التربية, كلية في التدريس هيئة أعضاء ومناقشات مع مقابالت -
 المجال.

لتربية اإلسالمية في المرحلة المتوسطة في مدينة ومناقشات مع بعض معلمات ا مقابالت -
 جدة.

 :التالية وفق الخطوات أداة الدراسة ببناء الباحثة قامت ما سبق، ضوء وفي
وهو واقع استخدام معلمات التربية اإلسالمية للتعليم  أداة الدراسة, من الهدف تحديد تم -

 .سطة بمدينة جدةالمتمازج في تدريس مواد التربية اإلسالمية للمرحلة المتو 
أهمية استخدام التعليم  وهي: األدلة منها تكونت التي الرئيسية المجاالت تحديد تم -

المتمازج في تدريس مقررات التربية اإلسالمية, درجة توافر متطلبات استخدام التعليم 
المتمازج في تدريس مقررات التربية اإلسالمية, درجة استخدام التعليم المتمازج في 
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قررات التربية اإلسالمية, معوقات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات تدريس م
 لمرحلة المتوسطة بمدينة جدة.لالتربية اإلسالمية 

 أولي. بشكل مجال كل تحت تقع التي الفقرات صياغة -
 على موزعة ( فقرة30شملت ) والتي األولية, صورتها في أداة الدراسة)االستبانة( إعداد -

 .ربعةاأل المحاور

 محاور أربعة األولية البيانات إلى باإلضافة لتشمل االستبانة بناء تم سبق ما خالل ومن
 :التالي النحو على رئيسة, وذلك

 : األولية البيانات األول: الجزء

والدورات تم وضعها لوصف عينة الدراسة, والتعرف على خبراتها,  مستقلة متغيرات وهي
 التدريبية التي حصلن عليها.

 : محاور االستبانة الثاني: لجزءا

لإلجابة على أسئلة الدراسة, حيث ذكرت الباحثة خمسة  وضعها تم تابعة متغيرات وهي
االستعراض النظري ألدبيات الدراسة, أما األربعة  أسئلة, تمت اإلجابة عن إحداها في

أفراد  إلى موجهة ( عبارة30محاور األخرى فشملتها عبارات االستبانة, والتي تكونت من )
, محور أهمية إستخدام التعليم  األربعة الرئيسة على المحاور وموزعة الدراسة, عينة

المتمازج في تدريس مقررات التربية اإلسالمية, ومحور درجة توافر متطلبات إستخدام التعليم 
المتمازج في تدريس مقررات التربية اإلسالمية, ومحور درجة إستخدام التعليم المتمازج في 
تدريس مقررات التربية اإلسالمية, ومحور معوقات إستخدام التعليم المتمازج في تدريس 

 (. 5يتضح في ملحق رقم ) كما ,مقررات التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة.
 الدراسة: صدق أداة 

 :المحكمين صدق .5
 البيانات. لجمع مالءمتها مدى المشرفة؛ لمعرفة ىعل االستبانة عرض -
 تراه مشرفة الدراسة. ما حسب أولي بشكل االستبانة عديلت -
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ومتخصصا في المناهج وطرق التدريس,  محكما تربويا,ستة عشر   على االستبانة عرض -
 (8رقم) وتقنيات التعليم. ملحق

 تعديل بإضافة وحذف بعض الفقرات, كما تم المحكمون, بها أوصى التي التعديالت إجراء -
( فقرة, 31) صياغتها النهائية بعد المقياس فقرات عدد بلغ الفقرات. وقد بعض وصياغة
 مدى لقياس الباحثة استخدمت (. وقد5) رقم ملحق مجاالت وتم إرفاقه في أربعة على موزعة
 درجة تكون  ( عندما8بحيث تعطى الدرجة ) الخماسي ليكرت المتطلبات معيار هذه توافر
 تكون  ( عندما1) ودرجة ضعيفة, ة التوافردرج تكون  عندما (5ودرجة ) جدا, ضعيفة التوافر
 تكون  ( عندما2ودرجة ) عالية, درجة التوافر تكون  عندما (3ودرجة ) متوسطة, التوافر درجة
 مبين في هو كما الخماسي معيار ليكرت تركيبة كانت وبالتالي جدا, عالية التوافر درجة

 : (6رقم) الجدول
 الخماسي لمقياس ليكرت وفقا الدراسة عينة أفراد لدى التوافر درجة قيم متوسطات (:6)  رقم جدول

 

 

 
 الداخلي: االتساق صدق .2

استطالعية مكونة  عينة على االستبيان بتطبيق ؛لألداة الداخلي االتساق صدق من التحقق تم
خارج  من ,جدة( معلمات لمادة التربية إسالمية في المرحلة المتوسطة بمدارس مدينة 80من )
مجاالت  من مجال درجات كل بين بيرسون  ارتباط معامل حساب وتم الدراسة, عينة أفراد

من  فقرة بين كل بيرسون  ارتباط ملمعا حساب لالستبيان, كما تم الكلية والدرجة االستبيان,

 م درجة التوافر المتوسط الحسابي

 8 ضعيفة جداه  5772 – 5

 5 ضعيفة 2712 – 5721

 1  متوسطة 2722 – 2711

 3 عالية 4752 – 2741

 2 عالية جداه  1 – 4721
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برنامج التحليل  باستخدام وذلك إليه تنتمي الذي للمجال الكلية والدرجة المقياس, فقرات
  :(6, كما يوضحه الجدول رقم )(SPSS)اإلحصائي 

رجة , مع الد"م المتمازجيأهمية استخدام التعل " األول فقرات المحور من فقرة كل ارتباط (: معامل6جدول رقم )
 الكلية للمحور

 معامل االرتباط الفقرة م

 ** 00611 م المتمازج للطالبة فرص التعلم الذاتي.ييحقق التعل 5

 ** 00610 م المتمازج للطالبة الوصول إلى مصادر متنوعة تثري التعلم.ييحقق التعل 2

 ** 00610 م المتمازج للطالبات الفرص للتعلم الفردي.ييحقق التعل 2

 ** 00231 م المتمازج للطالبات الفرص للتعلم الجماعي.يتعليحقق ال 4

1 
م المتمازج على فاعلية األنشطة الصفية والالصفية في البيئة ييعمل التعل
 التعليمية.

00152 ** 

 ** 00610 م المتمازج على تنمية مهارات البحث والتفكير عند الطالبة.ييعمل التعل 1

 ** 00158 لكل من المعلمة والطالبة.م المتمازج الوقت ييوفر التعل 7

2 
م المتمازج الفروق الفردية بين الطالبات واحتياجاتهن ييراعى التعل
 الخاصة.

00621 ** 

2 
م المتمازج من رفع المستوى العلمي للطالبات بزيادة ساعات ييمكن التعل

 التعلم.
00635 ** 

يجابية الطالبات.ييحقق التعل 51  ** 00630 م المتمازج نشاط وا 

 ** 00686 م المتمازج بيئة تعليمية جذابة تزيد دافعية الطالبات للتعلم.ييوفر التعل 55

 (0008** دالة عند مستوى )
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درجة توافر متطلبات استخدام التعليم المتمازج  " الثاني فقرات المحور من فقرة كل ارتباط معامل (:1جدول رقم )
 مع الدرجة الكلية للمحور "

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 ** 00663 تتوافر أجهزة حاسوب وسبورات إلكترونية بأعداد كافية في فصول المدرسة. 52

 ** 00108 تتوافر خدمة اإلنترنت في المدرسة. 52

 ** 00102 تتوافر بوابة تعليمية للتعلم االلكتروني بالمدرسة. 54

51 
بوابة أو موقع المدرسة يتوافر برنامج إلدارة المحتوى االلكتروني بموقع ال

 اإللكتروني.
00125 ** 

 ** 00115 تتوافر برمجيات تعليمية لمقررات التربية اإلسالمية في المدرسة. 51

 ** 00185 تتوافر مقررات إلكترونية لمقررات التربية اإلسالمية في الموقع التعليمي للمدرسة. 57

 ** 00135 لمعلمات يهتم بالتعليم المتمازج.يتوافر منتدى تعليمي للمدرسة متاح للطالبات وا 52

 ** 00183 يتوافر فصل افتراضي مدمج مع برنامج إدارة المحتوى اإللكتروني. 52

 ** 00662 يتوافر بالمدرسة برامج تدريبية للطالبات على استخدام التقنيات التعليمية. 21

 ** 00661 قنيات التعليمية.يتوافر بالمدرسة برامج تدريبية للمعلمات على استخدام الت 25

 ** 00666 يتوافر أجهزة حاسوب وسبورات إلكترونية بأعداد كافية في فصول المدرسة. 22

 (0008** دالة عند مستوى )
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درجة استخدام التعليم المتمازج في تدريس  " الثالث فقرات المحور من فقرة كل ارتباط معامل (:1جدول رقم )
 مع الدرجة الكلية للمحور "ية مقررات التربية اإلسالم

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 ** 00630 نترنت بجانب الكتاب المدرسي في تدريس مقررات التربية اإلسالمية.ستخدم اإلأ 22

 ** 00660 ستخدم البرمجيات التعليمية بجانب الكتاب المدرسي في تدريس مقررات التربية اإلسالمية.أ 24

 ** 00631 تراضية بجانب الكتاب المدرسي في تدريس مقررات التربية اإلسالمية.ستخدم الفصول االفأ 21

 ** 00665 ستخدم المنتديات التعليمية بجانب الكتاب المدرسي في تدريس مقررات التربية اإلسالمية.أ 21

 ** 00661 ستخدم مؤتمرات الفيديو بجانب الكتاب المدرسي في تدريس مقررات التربية اإلسالمية.أ 27

 ** 00152 ستخدم مقرر إلكتروني يتعلم منه الطالبات المنهج الدراسي للتربية اإلسالمية.أ 22

22 
( في twitter, والتويتر  Facebookستخدم مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك أ

 تدريس مقررات التربية اإلسالمية.
00613 ** 

21 
لفات والمعارف حول موضوعات في تبادل الم WhatsAppستخدم خدمة الواتس أب أ

 التربية اإلسالمية المقررة على الطالبات.
00261 ** 

 ** 00608 للمساعدة في تدريس مقررات التربية اإلسالمية. PowerPointستخدم العروض التقديمية أ 25

22 
ستخدم مدونة تعليمية يتواصل فيها الطالبات حول موضوعات التربية اإلسالمية المقررة أ

 لطالبات.على ا
00210 ** 

 (0008** دالة عند مستوى )
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معوقات استخدام التعليم المتمازج في تدريس  " الرابع فقرات المحور من فقرة كل ارتباط معامل (:80جدول رقم )
 مع الدرجة الكلية للمحور"مقررات التربية اإلسالمية 

 (0008دالة عند مستوى ) **

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 ** 00606 عدم توافر أجهزة الحاسوب والسبورات الإللكترونية في عدد كبير من المدارس . 22

 ** 00661 عدم توافر تكنولوجيا اإلنترنت في جميع المدارس . 24

21 
المعلمين, والمتعلمين, والفنيين, من ري بالمدارس نقص المهارات الضرورية لدى العامل البش

 للتعامل مع التقنيات الحديثة.
00660 ** 

21 
قد تسبب األعطال أو توقف التقنيات المفاجئ عن العمل إرباكاه للمتعلم والمعلم واإلدارة 

 وغيرهم.
00605 ** 

27 
 –إنتاج البرمجيات  –)األجهزة م المتمازج( كبيرة جداه يتكلفة دمج التكنولوجيا في التعليم )التعل

 البنية التحتية التكنولوجية(. –التدريب 
00616 ** 

22 
تدني مستوى نظام الرقابة والتقويم والتصحيح والحضور والغياب لدى الطالبات في التعليم 

 المتمازج.
00631 ** 

 ** 00611 عدم توافر المحتوى اإللكتروني لمقررات التربية اإلسالمية . 22

 ** 00661 السياسات التعليمية الحالية ال تتبني إدخال التعليم المتمازج في تدريس التربية اإلسالمية. 41

 ** 00101 المباني التعليمية غير مناسبة الستخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية اإلسالمية. 45

 ** 00651 عدم توافر أجهزة حاسوب واإلنترنت للطالبات في المنازل. 42

دارة النظام التربوي المتمازج. 42  ** 00631 عدم توافر األشخاص المؤهلين داخل المدارس لتصميم وا 
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 (, وهذا0008داللة ) مستوى  عند إحصائياه  دالة الفقرات جميع أن السابق الجدول من يتضح
 الداخلي. االتساق من عالية بدرجة تتمتع األدلة أن يؤكد

 الدراسة: ثبات أداة 

 ألفا معامل باستخدام طريقتي االستطالعية, العينة أفراد على االستبانة ثبات تقدير تم
 .النصفية التجزئة كرونباخ, وطريقة

 : النصفية التجزئة طريقة .5

حيث  النصفية, التجزئة األداة بطريقة ثبات لحساب االستطالعية العينة درجات استخدام تم
من  الثاني النصف االستبانة, وكذلك درجة محاور من محور لكل األول النصف درجة احتسبت

النصفين باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  ينب االرتباط معامل بحساب الدرجات, وذلك
SPSSتتمتع األداة أن على يدل (, مما00601الكلي بلغ ) الثبات , والذي أظهر أن معامل 

 .الثبات من جداه  بدرجة عالية
 كرونباخ: ألفا طريقة .2

 األداة, ثبات معامل وذلك إليجاد الثبات؛ حساب طرق  من أخرى  طريقة الباحثة استخدمت
 لالستبانة محاور االستبانة األربعة, وكذلك من محور لكل ألفا معامل قيمة على لتحص حيث
    (:88كما يتضح في الجدول رقم ) ككل,

 محاور االستبيان من محور لكل كرونباخ ألفا (: معامالت88جدول رقم )
 معامل ألفا كرنباخ المحور م

 17217 أهمية استخدام التعليم المتمازج 5

 17221 ر متطلبات استخدام التعليم المتمازجدرجة تواف 2

 17222 درجة استخدام التعليم المتمازج 2

 17212 معوقات استخدام التعليم المتمازج 4

 17241 االستبانة ككل 1
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(, 00116 – 00111بين ) تراوحت كرونباخ ألفا معامالت ويتضح من الجدول السابق أن
 الثبات من عالية بدرجة تتمتع االستبانة أن على يدل وهذا (,0013الكلي ) الثبات وأن معامل

 .الدراسة عينة على لتطبيقها تطمئن الباحثة
 اإلحصائية: المعالجة أساليب 

 البيانات, من مجموعة حصلت على عّينتها, أفراد على ألداة الدراسة الباحثة تطبيق بعد
 إلجراء ؛ اإلجتماعيةللعلوم [SPSS] اإلحصائية الحزم برنامج تحليلها على في واعتمدت
 .الّدراسة أسئلة على لإلجابة وذلك اإلحصائية؛ المعالجات

 :التالية اإلحصائية األساليب استخدام وتم
معلمات  الدراسة, من أفراد أو استجابات آراء على للتعرف المئوية؛ والنسب لتكراراتا -

 التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسطة في مدارس جدة.
أفراد عينة الدراسة عن كل  آراء انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة سابي؛المتوسط الح -

 .الرئيسة المحاور جانب إلى العبارات, من عبارة
 لكل الدراسة أفراد أو استجابات  آراء انحراف مدى على للتعرف ؛االنحراف المعياري  -

 .يالحساب متوسطها عن الرئيسة المحاور من رئيس محور ولكل العبارات, من عبارة
داللة الفروق بين متوسطي استجابات عينة الدراسة وفقاه لمتفير : t-testاختبار "ت"  -

 المهنة.
للتعرف على الفروق بين متوسطات : One way ANOVAتحليل التباين األحادي  -

 إستجابات عينة الدراسة وفقاه لمتغير الخبرة.
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الرابع الفصل  
 وتفسيرها مناقشتهاو  البحث نتائج

 ضوء في نتائجها وتفسير ومناقشة إليها التوصل تم التي النتائج عرض الفصل هذا يتناول      
ما واقع استخدام التعليم المتمازج   :التالي الرئيس السؤال على اإلجابة خالل من أهداف البحث

األسئلة  على باإلجابة كوذل في تدريس مواد التربية االسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة؟
 :الفرعية التالية

 للمرحلةما أهمية إستخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية  .8
 " جدة؟ بمدينة المتوسطة

ما درجة توافر متطلبات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية  .5
 "  جدة؟ بمدينة المتوسطة للمرحلة

 للمرحلةرجة استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية ما د .1
 " جدة؟ بمدينة المتوسطة

 للمرحلةمامعوقات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية   .3
 " جدة؟ بمدينة المتوسطة

 توسطم بين( a=0.05) الدالة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل .2
 ؟(التدريبية الدورات, الخبرة سنوات, المهنة)الدراسة لمتغيرات العينة تعزى  أفراد استجابات

 
 األساليب االحصائية الواردة في الفصل السابقة وذلك كما يلي: الباحثة اتبعت ذلك ولتحقيق

 :اإلجابة على السؤال األولأواًل: 

التعليم المتمازج في تدريس مقررات  أهمية إستخدام ماينص السؤال األول للدراسة على " 
 لمرحلة المتوسطة بمدينة جدة؟ "لالتربية االسالمية 

أفراد  إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام ولإلجابة على هذا السؤال تم
 للمرحلةأهمية إستخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية  عينة البحث
, وكما يوضحه جدول .الحسابية المتوسطات حسب تنازليا رتبت وقد ", جدة؟ بمدينة المتوسطة

 (:85رقم )
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 (85جدول )
أهمية إستخدام التعليم  أفراد عينة البحث إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 جدة مدينةب المتوسطة للمرحلةالمتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية 

 المرتبة
درجة 
 التوافر

االنحراف 
 م العبارة المتوسط المعياري 

 8 يحقق التعلم المتمازج للطالبة فرص التعلم الذاتي. 106611 0016130 عالية 2

يحقق التعلم المتمازج للطالبة الوصول إلى مصادر  101151 0013055 عالية 2
 5 متنوعة تثري التعلم.

 1 يحقق التعلم المتمازج للطالبات الفرص للتعلم الفردي. 106118 0012380 عالية 1
 3 يحقق التعلم المتمازج للطالبات الفرص للتعلم الجماعي. 101665 0011638 عالية 5

يعمل التعلم المتمازج على فاعلية األنشطة الصفية  106053 8085561 عالية 7
 2 والالصفية في البيئة التعليمية.

 106681 0011311 عالية 4
يعمل التعلم المتمازج على تنمية مهارات البحث والتفكير 

 عند الطالبة.
6 

 6 يوفر التعلم المتمازج الوقت لكل من المعلمة والطالبة. 102511 8088132 عالية 2

يراعى التعلم المتمازج الفروق الفردية بين الطالبات  103665 8006213 عالية 2
 واحتياجاتهن الخاصة.

1 

 101151 0011168 متوسطة 51
يمكن التعلم المتمازج من رفع المستوى العلمي للطالبات 

 1 بزيادة ساعات التعلم.

يجابية الطالبات. 106681 8000112 عالية 1  80 يحقق التعلم المتمازج نشاط وا 

 108180 8031620 متوسطة 55
يوفر التعلم المتمازج بيئة تعليمية جذابة تزيد دافعية 

 88 .الطالبات للتعلم

 المتوسط العام للمحور 271422  عالية 
 

 عينة نظر أفراد بوجهات الخاصة المعيارية واالنحرافات ( المتوسطات85رقم ) الجدول يوضح
 للمرحلةأهمية إستخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية  الدراسة حول

 (. 101665( إلى )108180) من المتوسطات تراوحت وقد ,جدة بمدينة المتوسطة
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أن وعي عينة الدراسة بأهمية إستخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات  الجدول ويوضح
بشكل عام , حيث أن  )عالية( بدرجة كان التربية االسالمية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بجدة

الدراسة كانت بدرجة  ( عبارات التي يتكون منها المحور األول ألداة88من ) ( عبارات1) عدد
 :وهي حسب المرتبة )عالية(,
 (101665يحقق التعلم المتمازج للطالبات الفرص للتعلم الجماعي, بمتوسط حسابي ) .8
 يحقق التعلم المتمازج للطالبة الوصول إلى مصادر متنوعة تثري التعلم, بمتوسط حسابي .5

(101151) 
 (106611بمتوسط حسابي )يحقق التعلم المتمازج للطالبة فرص التعلم الذاتي,  .1
يعمل التعلم المتمازج على تنمية مهارات البحث والتفكير عند الطالبة, بمتوسط حسابي  .3

(106681) 
يجابية الطالبات, بمتوسط حسابي ) .2  (106681يحقق التعلم المتمازج نشاط وا 
 (106118يحقق التعلم المتمازج للطالبات الفرص للتعلم الفردي, بمتوسط حسابي ) .6
لتعلم المتمازج على فاعلية األنشطة الصفية والالصفية في البيئة التعليمية, يعمل ا .6

 (106053بمتوسط حسابي )
 (102511يوفر التعلم المتمازج الوقت لكل من المعلمة والطالبة, بمتوسط حسابي ) .1
يراعى التعلم المتمازج الفروق الفردية بين الطالبات واحتياجاتهن الخاصة, بمتوسط  .1

 (103665حسابي )

 وقد جاءت العبارتين االخيرتين بدرجة )متوسطة( وهي:
يمكن التعلم المتمازج من رفع المستوى العلمي للطالبات بزيادة ساعات التعلم, بمتوسط  .80

 (101151حسابي )
يوفر التعلم المتمازج بيئة تعليمية جذابة تزيد دافعية الطالبات للتعلم, بمتوسط حسابي  .88

(108180) 

انتشار االنترنت والحاسبات واالجهزة اللوحية في البيئة السعودية  إلى النتيجة, هذه الباحثة وتعزو
سواء بين المعلمات أو الطالبات, كما أن العبارات التي حصلت على درجة عالية من آراء 
المعلمات والمشرفات التربويات تبين قدرتهن على استخدام الحاسوب وخاصة في مجاالت البحث 

ومات والنمو المهنى الذاتي مما يشير إلى وعي المعلمات والمشرفات والحصول على المعل
التربويات باهمية التعلم المتمازج في تحسين العملية التعليمية بشكل عام وفي تحسين تدريس 
مقررات التربية االسالمية بصفة خاصة. كما ان ميزة التعليم المتمازج في الجمع بين التعلم 

سية والتعليم باستخدام التقنيات التعليمية جنباه إلى جنب قد قد أدى إلى التقليدي في الفصول الدرا



 

78 

 

زيادة وعي المعلمات والمشرفات بأهمية التعليم المتمازج نظراه لما يحمله من قيمة مضافة إلى 
التدريس بالطرق التقليدية داخل الفصول التدريسية وبما يحققه من اشباع رغية المعلمات في 

 التعليمية الحديثة كمتطلب لتحقيق الكفاءة المهنية في عصر المعلومات. استخدام التقنيات

(, و دراسة الحارثي 5081إليه دراسات كل من الذيابات ) ذهبت النتائج مع ما هذه وتتفق
( والتي تؤكد جميعاه على وعي المعلمين والطالب المعلمين 5085(, و دراسة العنزي )5085)

لمتمازج في التدريس وتكون اتجاهات ايجابية نحو استخدام التعليم على أهمية استخدام التعليم ا
المتمازج وضرورة استخدامه في تدريس المقررات الدراسية لما له من نتائج عالية في تحسين 
جودة العملية التعليمية وزيادة مشاركة الطالبات في االنشطة الصفية وغير الصفية وزيادة فرص 

 تتصف بالحداثة واللحظية. الحصول على المعلومات التي
 

 :اإلجابة على السؤال الثانيثانيًا: 

ما درجة توافر متطلبات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية ينص على " 
 لمرحلة المتوسطة بمدينة جدة؟ "لاالسالمية 

أفراد  إلجابات يةالمعيار  واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام ولإلجابة على هذا السؤال تم
للوقوف على درجة توافر متطلبات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات  عينة البحث

, .المتوسطات الحسابية حسب تنازليا رتبت وقد , جدة بمدينة المتوسطة للمرحلةالتربية االسالمية 
 (:81وكما يوضحه جدول رقم )

 (81جدول )
عن درجة توافر متطلبات  أفراد عينة البحث إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 لمرحلة المتوسطة بمدينة جدة.لاستخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية 

 الترتيب
درجة 
 التوافر

االنحراف 
 م العبارة المتوسط المعياري 

كترونية بأعداد يتوافر أجهزة حاسوب وسبورات إل 500683 8011611 ضعيفة 51
 85 كافية في فصول المدرسة.

 81 يتوافر خدمة اإلنترنت في المدرسة. 508666 8018111 ضعيفة 7
 83 يتوافر بوابة تعليمية للتعلم االلكتروني بالمدرسة. 508102 8051618 ضعيفة 1

يتوافر برنامج إلدارة المحتوى االلكتروني بموقع  508068 8081681 ضعيفة 2
 82 و موقع المدرسة اإللكتروني.البوابة ا
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 505565 8081025 ضعيفة 4
يتوافر برمجيات تعليمية لمقررات التربية اإلسالمية 

 86 في المدرسة.

يتوافر مقررات إلكترونية لمقررات التربية اإلسالمية  505126 8051181 ضعيفة 2
 86 في الموقع التعليمي للمدرسة.

 801118 8081052 ضعيفة 55
نتدى تعليمي للمدرسة متاح للطالبات يتوافر م

 81 والمعلمات يهتم بالتعليم المتمازج.

يتوافر فصل افتراضي مدمج مع برنامج إدارة  508180 8056511 ضعيفة 2
 المحتوى اإللكتروني.

81 

 505831 8011838 ضعيفة 1
يتوافر بالمدرسة برامج تدريبية للطالب على إستخدام 

 50 التقنيات التعليمية.

يتوافر أجهزة حاسوب وسبورات إلكترونية بأعداد  502881 8011632 ضعيفة 2
 كافية في فصول المدرسة.

58 

 المتوسط العام للمحور 505551  ضعيفة 

 عينة نظر أفراد بوجهات الخاصة المعيارية واالنحرافات ( المتوسطات81رقم ) الجدول يوضح
 للمرحلةي تدريس مقررات التربية االسالمية أهمية إستخدام التعليم المتمازج ف الدراسة حول

 (. 502212( إلى )801118) من المتوسطات تراوحت وقد , جدة بمدينة المتوسطة

تدريس مقررات التربية  درجة توافر متطلبات استخدام التعليم المتمازج في أن الجدول ويوضح
عام , حيث أن جميع  )ضعيفة( بشكل بدرجة كانت لمرحلة المتوسطة بمدينة جدةل االسالمية

 :وهي حسب المرتبة الدراسة كانت بدرجة )ضعيفة(, عبارات المحور الثاني ألداة

المدرسة برامج تدريبية للمعلمات على إستخدام التقنيات التعليمية, بمتوسط  في يتوافر .8
 (502212حسابي )

وسط يتوافر أجهزة حاسوب وسبورات إلكترونية بأعداد كافية في فصول المدرسة, بمت .5
 (502881حسابي )

يتوافر مقررات إلكترونية لمقررات التربية اإلسالمية في الموقع التعليمي للمدرسة,  .1
 (505126بمتوسط حسابي )

يتوافر برمجيات تعليمية لمقررات التربية اإلسالمية في المدرسة, بمتوسط  .3
 (505565حسابي)
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 (508102حسابي ) يتوافر بوابة تعليمية للتعلم االلكتروني بالمدرسة, بمتوسط .2

 (508666يتوافر خدمة اإلنترنت في المدرسة, بمتوسط حسابي ) .6

يتوافر فصل افتراضي مدمج مع برنامج إدارة المحتوى اإللكتروني, بمتوسط حسابي  .6
(508180) 

يتوافر برنامج إلدارة المحتوى االلكتروني بموقع البوابة او موقع المدرسة اإللكتروني,  .1
 (508068بمتوسط حسابي )

يتوافر أجهزة حاسوب وسبورات إلكترونية بأعداد كافية في فصول المدرسة, بمتوسط  .1
 (500683حسابي )

يتوافر منتدى تعليمي للمدرسة متاح للطالبات والمعلمات يهتم بالتعليم المتمازج, بمتوسط  .80
 (801118حسابي )

نيات التعليمية والتعليم أن البرامج التدريبية على استخدام التق إلى النتيجة, هذه الباحثة وتعزو
المتمازج تتم بصورة مركزية مما قد ال يتاح لعدد كبير من المعلمات والمشرفات التربوية نتيجة 
لكثرة االعباء المدرسية واالشرافية الملقاه على عاتقهن , هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة المقررات 

جة او المتاحة على الموقع االلكترونية وخاصة في تخصص التربية االسالمية سواء المدم
االلكتروني ومن ثم فقد ال تتوافر في غالبية من المدارس بوابات الكترونية تعليمية يمكن االعتماد 

 عليها في التدريس من خالل التعليم المتمازج. 

هـ( والتي تؤكد على 8315إليه دراسات كل من دراسة الشهراني ) ذهبت النتائج مع ما هذه وتتفق
متطلبات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية وان توافرت  عدم توافر

بعض منها في بعض المدارس فإنها غير مستخدمة في تدريس التربية اإلسالمية, ودراسة 
 الدراسة عينة الحسابي الستجابات المتوسط قيمة ( والتي أظهرت نتائجها أن5080الجفدمي )

هي  اإللكتروني الستخدام التعليم اإلسالمية التربية مقررات محتوى  صفاتموا محور توافر حول
( والتي تتفق مع الدراسة 5003ضعيفة. ودراسة العجمي ) بدرجة توافرها يدل على مما (5016)

 اإلسالمية التربية مجال في التعليمية الحالية في عدم توفر البرمجيات
 :بة على السؤال الثالثاإلجا ثالثًا:

لمرحلة لما درجة استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية ينص على " 
 المتوسطة بمدينة جدة؟ "
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أفراد  إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام ولإلجابة على هذا السؤال تم
يس مقررات التربية االسالمية للوقوف على درجة استخدام التعليم المتمازج في تدر  عينة البحث

, وكما .المتوسطات الحسابية حسب تنازليا رتبت وقد لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة جدة,
 (:83يوضحه جدول رقم )

 (83جدول )
عن درجة استخدام التعليم  أفراد عينة البحث إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 لمرحلة المتوسطة بمدينة جدة.لررات التربية االسالمية المتمازج في تدريس مق

 الترتيب
درجة 
 التوافر

االنحراف 
 م العبارة المتوسط المعياري 

 501268 8055616 متوسطة 2
استخدم االنترنت بجانب الكتاب المدرسي في تدريس 

 55 مقررات التربية االسالمية.

مية بجانب الكتاب المدرسي في استخدم البرمجيات التعلي 505166 8052113 ضعيفة 2
 تدريس مقررات التربية االسالمية.

51 

 508102 8001611 ضعيفة 51
استخدم الفصول االفتراضية بجانب الكتاب المدرسي في 

 53 تدريس مقررات التربية االسالمية.

استخدم المنتديات التعليمية بجانب الكتاب المدرسي في  503031 8058616 ضعيفة 1
 رات التربية االسالمية.تدريس مقر 

52 

استخدم مؤتمرات الفيديو بجانب الكتاب المدرسي في  501180 8083206 ضعيفة 7
 56 تدريس مقررات التربية االسالمية.

 505611 8081032 ضعيفة 2
استخدم مقرر إلكتروني يتعلم منه الطالبات التربية المنهج 

 56 الدراسي للتربية اإلسالمية.

 Facebookاستخدم مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك  503866 8018186 ضعيفة 1
 ( في تدريس مقررات التربية اإلسالمية.twitterوالتويتر  

51 

 100683 8011621 متوسطة 2
في تبادل الملفات  WhatsAppاستخدم خدمة الواتس أب 

والمعارف حول موضوعات التربية اإلسالمية المقررة على 
 الطالبات.

51 

للمساعدة في  PowerPointاستخدم العروض التقديمية  108666 8031111 متوسطة 5
 10 تدريس مقررات التربية اإلسالمية.

استخدم مدونة تعليمية يتواصل فيها الطالبات حول  506126 8026631 متوسطة 4 18 
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 الترتيب
درجة 
 التوافر

االنحراف 
 م العبارة المتوسط المعياري 

 موضوعات التربية اإلسالمية المقررة على الطالبات.

 
 ضعيفة

 
 للمحورالمتوسط العام  502132

 عينة نظر أفراد بوجهات الخاصة المعيارية واالنحرافات ( المتوسطات83رقم ) الجدول يوضح
لمرحلة لدرجة استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية  الدراسة حول

 (. 108666( إلى )508102) من المتوسطات تراوحت وقد المتوسطة بمدينة جدة ,

مرحلة لل درجة استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية أن الجدول ويوضح
( 80من ) ( عبارات6) بشكل عام حيث أن عدد )ضعيفة( بدرجة كانت المتوسطة بمدينة جدة

وهي حسب  الدراسة كانت بدرجة )ضعيفة(, عبارات التي يتكون منها المحور الثالث ألداة
 :المرتبة
( في twitterوالتويتر   Facebookلتواصل االجتماعي )الفيسبوك استخدم مواقع ا .8

 (503866تدريس مقررات التربية اإلسالمية, بمتوسط حسابي )
استخدم المنتديات التعليمية بجانب الكتاب المدرسي في تدريس مقررات التربية  .5

 (503031بمتوسط حسابي )االسالمية, 
درسي في تدريس مقررات التربية االسالمية, استخدم مؤتمرات الفيديو بجانب الكتاب الم .1

 (501180بمتوسط حسابي )
استخدم البرمجيات التعليمية بجانب الكتاب المدرسي في تدريس مقررات التربية  .3

 (505166بمتوسط حسابي )االسالمية, 
استخدم مقرر إلكتروني يتعلم منه الطالبات التربية المنهج الدراسي للتربية اإلسالمية,  .2

 (505611حسابي )بمتوسط 
استخدم الفصول االفتراضية بجانب الكتاب المدرسي في تدريس مقررات التربية  .6

 (508102بمتوسط حسابي)االسالمية, 
درجة استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات في حين جاءت األربعة عبارات الباقية عن 

 وسط( وهي:بدرجة )مت لمرحلة المتوسطة بمدينة جدةلالتربية االسالمية 
للمساعدة في تدريس مقررات التربية  PowerPointاستخدم العروض التقديمية  .8

 (108666بمتوسط حسابي )اإلسالمية, 
في تبادل الملفات والمعارف حول موضوعات  WhatsAppاستخدم خدمة الواتس أب  .5

 (100683بمتوسط حسابي )التربية اإلسالمية المقررة على الطالبات, 
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بمتوسط ت بجانب الكتاب المدرسي في تدريس مقررات التربية االسالمية, استخدم االنترن .1
 (501268حسابي )

استخدم مدونة تعليمية يتواصل فيها الطالبات حول موضوعات التربية اإلسالمية المقررة  .3
 (506126بمتوسط حسابي )على الطالبات, 

واقع التواصل االجتماعي مثل استخدم م 5إلى أن تقنيات الويب  النتيجة هذه الباحثة وتعزو
بصفة خاصة  ( في تدريس مقررات التربية اإلسالميةtwitterوالتويتر Facebook)الفيسبوك 

وفي العملية التعليمية بصفة عامة لم يأخذ االهتمام الكافي كما أن البعض من التربويين ومنهم 
ة وجدوى استخدام هذه الكثير من متخذي القرارات وواضعي السياسات التعليمية ال يعترف بأهمي

التقنيات في التعليم بالرغم من الشغف الملحوظ الستخدام هذه التقنيات خارج النطاق التعليمي 
والذي يعد مدخال يمكن االعتماد عليه في استخدام هذه التقنيات. كما أن عدم توافر بوابة تعليمية 

ت الفيديو والكمبيوتر والمقررات للمدارس يمكن من خاللها استخدام المنتديات التعليمية ومؤتمرا
التعليمية جعل من الصعوبة استخدام هذه التقنيات والتي يعتمد عليها التعليم المتمازج بشكل 

 كبير.

( والتي اكدت 5001إليه دراسات كل من دراسة الجهضمي ) ذهبت النتائج مع ما هذه وتتفق
لتربية االسالمية كانت بدرجة على أن درجة استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات ا

هـ( والتي اكدت نتائجها على درجة استخدام التعليم المتمازج 8315ضعيفة. ودراسة الشهراني )
 كانت ضعيفة نظراه لعدم توافر متطلبات استخدام التعليم المتمازج في المدارس.

 
 :اإلجابة على السؤال الرابعرابعًا: 

التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية  ما معوقات استخدامينص السؤال على " 
 لمرحلة المتوسطة بمدينة جدة ؟ "ل

أفراد  إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام ولإلجابة على هذا السؤال تم
المية للوقوف على معوقات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االس عينة البحث

, وكما يوضحه .المتوسطات الحسابية حسب تنازليا رتبت وقد لمرحلة المتوسطة بمدينة جدة,ل
 (:82جدول رقم )

 (82) رقم جدول
عن معوقات استخدام  أفراد عينة البحث إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 حلة المتوسطة بمدينة جدة.لمر لالتعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية 
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 الترتيب
درجة 
 التوافر

االنحراف 
 م العبارة المتوسط المعياري 

عدم توفر أجهزة الحاسوب والسبورات الإللكترونية في عدد  102126 8021151 عالية 2
 11 كبير من المدارس .

 13 عدم توفر التكنولوجيا االنترنت في جميع المدارس . 108180 8026356 متوسطة 51

 103253 8016603 عالية 4
نقص المهارات الضرورية لدى العامل البشري بالمدارس 
)المعلمين والمتعلمين والفنيين( للتعامل مع التقنيات 

 الحديثة.
12 

 106616 8011581 عالية 5
قد تسبب األعطال أو توقف التقنيات المفاجئ عن العمل, 

 16 إرباكاه للمتعلم والمعلم واإلدارة وغيرهم.

 102511 8010631 عالية 2
تكلفة دمج التكنولوجيا في التعليم )التعلم المتمازج( كبيرة 

البنية  –التدريب  –انتاج البرمجيات  –جداه )االجهزة 
 التحتية التكنولوجية(.

16 

 108102 8011311 متوسطة 2
تدني مستوى نظام الرقابة والتقويم والتصحيح والحضور 

 11 تعلم المتمازج.والغياب لدى الطلبة في ال

 11 عدم توفر المحتوى االلكتروني لمقررات التربية االسالمية . 105118 8036186 متوسطة 2

السياسات التعليمية الحالية ال تتبني ادخال التعلم المتمازج  105118 8030361 متوسطة 7
 في تدريس التربية االسالمية.

30 

ية غير مناسبة الستخدام التعليم المتمازج في المباني التعليم 101583 8011121 متوسطة 1
 38 تدريس مقررات التربية االسالمية.

 35 عدم توفر أجهزة حاسبات وانترنت للطالبات في المنازل. 100683 8015635 متوسطة 55

 105166 8015616 متوسطة 1
عدم توافر االشخاص المؤهلين داخل المدارس لتصميم 

دارة النظام التربوي المت  31 مازج.وا 

 المتوسط العام للمحور 272244  متوسطة 

 عينة نظر أفراد بوجهات الخاصة المعيارية واالنحرافات ( المتوسطات82رقم ) الجدول يوضح
لمرحلة لمعوقات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية  الدراسة حول

 (. 106616( إلى )100683) من تالمتوسطا تراوحت وقد المتوسطة بمدينة جدة,
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معوقات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات  أهم على الموافقة أن الجدول ويوضح
 بشكل عام حيث أن عدد )متوسطة( بدرجة كانت لمرحلة المتوسطة بمدينة جدةلالتربية االسالمية 

الدراسة كانت بدرجة  ة( عبارات التي يتكون منها المحور الرابع ألدا 88من ) ( عبارات6)
 :وهي حسب المرتبة )متوسطة(,

المباني التعليمية غير مناسبة الستخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية  .8
 (101583بمتوسط حسابي )االسالمية, 

دارة النظام التربوي المتمازج,  .5 عدم توافر االشخاص المؤهلين داخل المدارس لتصميم وا 
 (105166بمتوسط حسابي )

السياسات التعليمية الحالية ال تتبني ادخال التعلم المتمازج في تدريس التربية االسالمية,  .1
 (105118بمتوسط حسابي )

 (105118بمتوسط حسابي )عدم توفر المحتوى االلكتروني لمقررات التربية االسالمية,  .3
بة في التعلم تدني مستوى نظام الرقابة والتقويم والتصحيح والحضور والغياب لدى الطل .2

 (108102بمتوسط حسابي )المتمازج, 
 (108180بمتوسط حسابي )عدم توفر التكنولوجيا االنترنت في جميع المدارس,  .6
 (100683بمتوسط حسابي )عدم توفر أجهزة حاسبات وانترنت للطالبات في المنازل,  .6

 
ج في تدريس مقررات معوقات استخدام التعليم المتماز في حين جاءت األربعة عبارات الباقية عن 

 بدرجة )عالية( وهي: لمرحلة المتوسطة بمدينة جدةلالتربية االسالمية 
قد تسبب األعطال أو توقف التقنيات المفاجئ عن العمل, إرباكاه للمتعلم والمعلم واإلدارة  .8

 (106616بمتوسط حسابي )وغيرهم, 
بمتوسط ن المدارس, عدم توفر أجهزة الحاسوب والسبورات الإللكترونية في عدد كبير م .5

 (102126حسابي )
انتاج  –تكلفة دمج التكنولوجيا في التعليم )التعلم المتمازج( كبيرة جداه )االجهزة  .1

 (102511بمتوسط حسابي )البنية التحتية التكنولوجية(,  –التدريب  –البرمجيات 
الفنيين( نقص المهارات الضرورية لدى العامل البشري بالمدارس )المعلمين والمتعلمين و  .3

 (103253بمتوسط حسابي )للتعامل مع التقنيات الحديثة, 

المادية  المتطلبات من مجموعة إلى تحتاج المتمازج التعلم أن بيئة إلى النتيجة هذه الباحثة وتعزو
مع  والمحتوى,  التحتية كالبنية المادية المتطلبات من والبشرية, لذا يجب توافر مجموعة والتقنية

وادارة  مناسبة تقييم أدوات توافر جانب الشبكة, إلى التعلم عبر وأدوات لبرمجياتا ضرورة توافر
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المتمازج  التعلم بيئة تتطلب التعلم. كما مصادر الحصول على لسهولة الدعم وتوفير المكونات
البشرية وهي غير متوفرة في المدارس وال معلمات التربية اإلسالمية وهذا  المتطلبات مجموعة من

(؛ كما أضاف كل من 5001( و )حسن فاروق, Khan, 2005ه دراسات كل من خان )ما اكدت
(Linda S. Futch, 2005) و(Boyle, 2005)  و (Kitchenham, 2005)   ,و)عماشه ,

وتوصيل  بالكمبيوتر يرتبط فيما الدراسة قاعات في التجهيزات ( إلى هذه المعوقات قلة5001
 الذي يحتاج المحتوى  في وخاصة التكنولوجيا استخدام ىعل المتعلمين تدريب , نقص.االنترنت

 تكون  أحيانا الراجعة و التغذية .العملي بالتدريب الخاصة المادية التجهيزات قلة .إلى تعلم ذاتي
( و دراسة الجهضمي 5003هـ( ودراسة العجمي )8315مفقودة, وهذا ما اكدته دراسة الشهراني )

بء الدراسي الكبير للمعلمات , وعدم وجود الوقت الكافي ( والتي أكدت على معوقات الع5001)
 للتعامل مع الحاسوب , وقلة تواجد البرمجيات التعليمية لمادة التربية اإلسالمية في المدرسة.

 
 اإلجابة على السؤال الخامس:خامسًا: 

 عينة الدراسة حول واقع إجابات بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هلعلى " السؤال ينص 
 استخدام التعليم المتمازج في تدريس مواد التربية االسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة

 والدورات التدريبية؟ " .والخبرة المهنة لمتغير وفقاً 

 إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال ولإلجابة على هذا السؤال صاغت الباحثة الفرض التالي "
راسة حول واقع استخدام التعليم المتمازج في عينة الد إجابات ( بين1711عند مستوى )

والخبرة  المهنة لمتغير تعزى  تدريس مواد التربية االسالمية للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة
" وللتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات استجابات وفقاه لمتغيرات والتدريب؟ 

لداللة الفروق بين  T-testمت الباحثة اختبار "ت" والخبرة والدورات التدريبية وقد استخدا المهنة
لجدول متوسطي استجابات المعلمات والمشرفات التربويات وكانت النتيجة كما هو موضح في ا

 :(86رقم)
 (86) رقم جدول

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطى استجابات عينة الدراسة وفقاه لمتغير المهنة
معنى 
 الداللة

 مستوى 
 الداللة

 المحاور المهنة العدد المتوسط قيمة ت

 27222 17152 دالة
المحور  معلمة 277 271

 مشرفة تربوية 12 2721 األول
المحور  معلمة 277 2721 57117 17515 غير دالة
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معنى 
 الداللة

 مستوى 
 المحاور المهنة العدد المتوسط قيمة ت الداللة

 الثاني مشرفة تربوية 12 2711

 57152 1755 غير دالة
المحور  معلمة 277 2715

 شرفة تربويةم 12 2742 الثالث

 17151 17222 غير دالة
المحور  معلمة 277 2722

 مشرفة تربوية 12 2722 الرابع

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمات 
الرابع( وهي على التوالى )درجة  –الثالث  –والمشرفات التربويات في المحاور الثالث )الثاني 

افر متطلبات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية لدى طالبات تو 
درجة استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية  -المرحلة المتوسطة بمدينة جدة 

معوقات استخدام التعليم المتمازج في  -االسالمية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة جدة 
س مقررات التربية االسالمية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة جدة( وانما ظهرت تدري

الفروق بين استجابات عينة الدراسة )المعلمات والمشرفات التربويات( عند االستجابة على 
المحور األول )أهمية إستخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية لدى طالبات 

ة المتوسطة بجدة( حيث يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة تساوي المرحل
( وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي تساوى 217412( عندي درجة حرية )27222)
( مما يعنى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح 0002( عند مستوى داللة )80110)

( وهي أكبر من متوسط استجابات 1012اتهم )المشرفات التربويات حيث بلغ متوسط استجاب
 (.106المعلمات البالغ )

وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى ان المشرفات التربويات من خالل ممارسةعملهم باالشراف 
ومتابعة المدارس قد تكونت لديهم رؤية واضحة عن المشكالت التي تعترض تدريس التربية 

هم واضح ودراية بأهمية إستخدام التعليم المتمازج في تدريس االسالمية , ومن ثم قد تكون لديهم ف
مقررات التربية االسالمية, حيث يمكن من خالل تطبيق التعليم المتمازج التغلب على العديد من 

 هذه المشكالت وتجويد العملية التعليمية وخاصة عند تدريس التربية اإلسالمية.

للتعرف على One way ANOVA االحادى ثم استخدامت الباحثة اسلوب تحليل التباين  
الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة وفقاه لمتغير الخبرة وكانت النتيجة كما هو 

 :(86رقم )موضح في الجدول 
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 (86) رقم جدول

للتعرف على الفروق بين متوسطات One way ANOVA نتائج تحليل التباين االحادى 
 تغير الخبرةاستجابات عينة الدراسة وفقاه لم

معنى 
 ف الداللة الداللة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المحور  المربعات

 00531 00610 غير دالة
 بين المجموعات 00518 5 00836

 داخل المجموعات 8120251 111 00216 األول

 المجموع 8120150 112 

 30802 00086 دالة
 بين المجموعات 10525 5 30856

 داخل المجموعات 1130683 111 80002 نيالثا

 المجموع 1350162 112 

 60511 00008 دالة
 بين المجموعات 850016 5 60031

 داخل المجموعات 5620681 111 00151 الثالث

 المجموع 5160100 112 

 80616 00861 غير دالة
 بين المجموعات 10216 5 80611

 داخل المجموعات 1330688 111 80012 الرابع

 
 المجموع 1310101 112

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة 
يعزى لمتغير الخبرة في المحاور )األول والرابع( وهي على التوالى )أهمية إستخدام التعليم 

معوقات استخدام  -لمرحلة المتوسطة بجدة لية المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالم
لمرحلة المتوسطة بمدينة جدة( . حيث لالتعليم المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية 

( 00531المحسوبة ) Fالجدولية ففهي في المحور األول قيمة  Fالمحسوبة أقل من قيمة  Fقيمة 
( 80616المحسوبة ) Fي المحور الرابع قيمة ( وبالمثل ف50112الجدولية ) Fوهي أقل من قيمة 
( مما يعنى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 50112الجدولية ) Fوهي أقل من قيمة 

المحورين األول والرابع تعزي إلى متغير الخبرة وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى ... في حين 
استجابات عينة الدراسة يعزى لمتغير  أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

الخبرة في المحاور )الثاني والثالث( وهي على التوالى )درجة توافر متطلبات استخدام التعليم 
 -المتمازج في تدريس مقررات التربية االسالمية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة جدة 

بية االسالمية لدى طالبات المرحلة درجة استخدام التعليم المتمازج في تدريس مقررات التر 
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( وهي أكبر من قيمة 30802المحسوبة في المحور الثاني) Fالمتوسطة بمدينة جدة( حيث قيمة 
F ( وبالمثل في المحور الثالث قيمة 50112الجدولية )F ( وهي أكبر من 60511المحسوبة )

ة إختبار شيفيه والذي (. وللتعرف على إتجاه الفروق إجرت الباحث50112الجدولية ) Fقيمة 
 :(81رقم)يوضح اتجاه الفروق كما هو بالجدول 

 (81) رقم جدول

 اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق بين المجموعات في المحورين الثاني والثالث
 6 -1من  0035501

 1اقل من 

ax2 

 6اكبر من  0083865-
 1اقل من  0035501-

 6 -1من 
 6اكبر من  *-0026110-

اكبر من  1اقل من  0083865
 6 -1من  *0026110 6

 6 -1من  0015200
 1 مناقل 

ax3 

 6اكبر من  0015161-
 1اقل من  0015200-

 6 -1من 
 6اكبر من  *-0015161-

اكبر من  1اقل من  0015161
 6 -1من  *0062361 6

سنوات( , حيث بلغ  6)األكثر من من الجدول السابق يتضح أن الفروق لصالح أصحاب الخبرة 
( في حيث بلغ في المحور الثالث 0026110الفروق بين المتوسطات في المحور الثاني )

(, وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى 0002( وهي فروق دالة عندي مستوى داللة )0062361)
وطرق تدريس دراية المعلمات والمشرفات ذوات الخبرة االكثر بضرورة استحداث استراتيجيات 

جديدة يمكن من خاللها تحسين عملية التعلم, هذا إلى جانب ان من لديها خبرة أكبر يمكنها 
الحكم على مدى توفر متطلبات تطبيق التعليم المتمازج ودرجة استخدامه وذلك لخبراتها السابقة 

عطيها القدرة في التدريس او االشراف التربوي وذلك من خالل متابعة العديد من المدارس والتي ت
 على الحكم على مدى استخدام التعليم المتمازج في تدريس التربية االسالمية في المدارس.

 



 

91 

 

للتعرف على One way ANOVA ثم استخدامت الباحثة اسلوب تحليل التباين االحادى  
الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة وفقاه لمتغير التدريب وكانت النتيجة كما هو 

 :(81رقم)في الجدول  موضح
 (81) رقم جدول

للتعرف على الفروق بين متوسطات One way ANOVA نتائج تحليل التباين االحادى 
 استجابات عينة الدراسة وفقاه لمتغير التدريب

معنى 
 ف الداللة الداللة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المحور   المربعات

 10161 00000 دالة
 بين المجموعات 800081 5 20006

 داخل المجموعات 8120106 111 221. األول

 المجموع 8120150 112 

 10530 00000 دالة
 بين المجموعات 860861 5 10016

 داخل المجموعات 1560615 111 118. الثاني

 المجموع 1350162 112 

 30166 00001 دالة
 بين المجموعات 10863 5 30016

 داخل المجموعات 5610656 111 130. الثالث

 
 المجموع 5160100 112

 30611 00001 دالة
 بين المجموعات 10611 5 30181

 داخل المجموعات 1110660 111 80086 الرابع
 المجموع 1310101 112  

يعزى يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة 
المحسوبة في المحور  Fلمتغير التدريب في جميع محاور الدراسة االربعة . حيث بلغت قيمة 

( وفي المحور الرابع 30166( وفي المحور الثالث )10530( وفي المحور الثاني)10161األول)
(. وللتعرف على إتجاه الفروق إجرت 50112الجدولية ) F( وجميعها أكبر من قيمة 30611)

 :(50رقم)إختبار شيفيه والذي يوضح اتجاه الفروق كما هو بالجدول الباحثة 
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 (50)رقمجدول 

 اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق بين المجموعات في محاور االربعة في متغير التدريب
 دورتين 0018282

 دورة

ax1 

 ثالثة فاكثر 0016115-
 دورة 0018282-

 دورتين
 ثالثة فاكثر *-0061116-

 دورة 0016115
 ثالثة فاكثر

 دورتين *0061116
 دورتين 0033535-

 دورة

ax2 

 ثالثة فاكثر *-0011181-
 دورة 0033535

 دورتين
 ثالثة فاكثر 0023666-

 دورة *0011181
 ثالثة فاكثر

 دورتين 0023666
 دورتين 0010666-

 دورة

ax3 

 ثالثة فاكثر *-0061126-
 دورة 0010666

 ينتدور 
 ثالثة فاكثر 0011511-

 دورة *0061126
 ثالثة فاكثر

 دورتين 0011511
 دورتين 0026266-

 دورة

ax4 

 ثالثة فاكثر 0081686
 دورة 0026266

 دورتين
 ثالثة فاكثر *0068515

 دورة 0081686-
 ثالثة فاكثر

 دورتين *-0068515-

صالح أصحاب الدورات التدريبية )ثالثة فاكثر( , وذلك من الجدول السابق يتضح أن الفروق ل
( وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى 0002في المحاور األربعة وهي فروق دالة عندي مستوى داللة )
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أهمية التدريب في توضيح فكرة التعليم المتمازج واهميته في تدريس التربية االسالمية ومن ثم 
التدريب متطلبات ومعوقات تطبيق التعليم المتمازج  يعى جيداه من حصل على فرص أعلى في

 وهذا ما يفسر استجابة )المعلمات والمشرفات التربويات( بشكل كبير على محاور الدراسة.
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 الفصل الخامس
 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

 راسة:أواَل: ملخص نتائج الد
 تمهيد :

التربية  توصلت الدراسة الحالية إلى عدة نتائج تعبر عن خصائص عينة الدراسة من معلمات
, إضافة إلى إجاباتهن على موضوع الدراسة, ويمكن تلخيص التربويات والمشرفات اإلسالمية

 :نتائج الدراسة فيمايلي
ي تدريس مواد التربية اإلسالمية(, . بالنسبة للمحور األول )أهمية استخدام التعليم المتمازج ف8

 (.1081كانت متوافرة بدرجة عالية, حيث بلغ المتوسط الحسابي العام )
. بالنسبة للمحور الثاني )درجة توافر التعليم المتمازج في تدريس مواد التربية اإلسالمية(, كانت 5

 (.8011متوافرة بدرجة ضعيفة, حيث بلغ المتوسط الحسابي )
محور الثالث )استخدام التعليم المتمازج في تدريس مواد التربية اإلسالمية(, كانت . بالنسبة لل1

 (.5081متوافرة بدرجة ضعيفة, حيث بلغ المتوسط الحسابي )
. بالنسبة للمحور الرابع )معوقات استخدام التعليم المتمازج في تدريس مواد التربية اإلسالمية(, 3

 (.106المتوسط الحسابي) كانت متوافرة بدرجة متوسطة, حيث بلغ
. وفيما يتعلق بمتغيرات الدراسة )المهنة, سنوات الخبرة, الدورات التدريبية(, ظهرت النتائج 2

 كالتالي: 
( بالنسبة 0,02كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

اسة )الثاني, والثالث, والرابع(,وهي لمتغير المهنة, بين متوسطات عينة الدراسة على محاور الدر 
مرتبة على التوالي)درجة توافر متطلبات إستخدام التعليم المتمازج ودرجة استخدامه ومعوقاته في 
مواد التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة( تعزى إلى متغير المهنة, ووجود فروق ذات داللة 

األول)أهمية إستخدام التعليم المتمازج  إحصائية بين متوسطات إستجاباتهن على محور الدراسة
في مواد التربية اإلسالمية( لصالح المشرفات التربويات.وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات إستجابات عينة الدراسة على المحورين الثاني والثالت وهما: ) درجة توافر متطلبات 

التربية اإلسالمية( يعزى لمتغير الخبرة إستخدام التعليم المتمازج, ودرجة إستخدامه في مواد 
سنوات فأكثر(. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 6لصالح الالتي خبراتهن )

إستجاباتهن على المحورين األول والرابع وهما: )أهمية إستخدام التعليم المتمازج ومعوقات 
بمدينة جدة( تعزى لمتغير الخبرة. ووجود استخدامه في مواد التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة 
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات عينة الدراسة على محاور الدراسة األربعه 
 حسب متغير التدريب , لصالح الحاصالت على ثالث دورات تدريبية فأكثر.

 توصيات الدراسة:
ا على ماجاء من نتائج  من خالل ماذكر في اإلطار النظري والدراسات السابقة,      واعتماده

 مايلي: بما باحثةال يميدانية لهذه الدراسة؛ توص
.عقد دورات وورش عمل للمعلمات؛ بهدف توعيتهن بالتعليم المتمازج وخصائصه, والتعرف 8

 على أهميته وفوائده, والتعامل مع التعليم المتمازج كتقنية مهمة في مجال التعليم.
نتاج برامج وت5 طبيقات باللغة العربية لمناهج التربية اإلسالمية خاصة, وجميع .تصميم وا 

المقررات بصفة عامة, بمايتناسب مع الموضوعات العلمية؛ لتساعد كال من المعلمات والطالبات 
 على ممارسة أدوارهن الجديدة, من خالل التعليم المتمازج بيسر وسهولة.

ية على التعامل مع التقنيات في المواد .تدريب المعلمات والطالبات من خالل برامج تدريب1
 الدراسية.

. إعادة النظر في إعداد وتصميم مناهج التربية اإلسالمية, في ضوء مفهوم ومطالب التعليم 3
 المتمازج.

 . عمل دراسات لتحديد أهم الصعوبات والمعوقات التي قد تعيق تطبيق التعليم المتمازج.2
 مقترحات الدراسة :

 إجراء المزيد من البحوث والدراسات في المجاالت التالية: ةباحثتقترح ال    
 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية. .8
تقنيات التعليم إجراء دراسة تقويمية لمناهج التربية اإلسالمية, ومدى مالءمتها ل .5

 .المستحدثة.
 كالجنس والعمر والمؤهل. إجراء دراسة تتناول متغيرات أخرى, .1
إجراء دراسة شبه تجريبية على عينة من الطالب والطالبات في التعليم العام, وقياس أثر  .3

 مختلفة.بحثية التعليم المتمازج في متغيرات 
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 المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر:

 القرآن الكريم. .8

 وَتقريرات السندي, الدين نور حاِشية مع البخاري, صحيح إسماعيل, بن محمد البخاري, .2

 (8121 وأوالده, الحلبي البابي مصطفى ومطبعة شركة القاهرة,) القسطالني, شْرح من

 المراجع العربية:ثانيًا: 

حرب .3 إلهام الريش, أبو فاعلية2431). تحصيل في المدمج التعليم على قائم برنامج (.

 غيرمنشورة,ماجستيررسالة,غزة في نحو  واالتجا  والنح في العاشر الصفطالبات
 غزة.ة,اإلسالمي الجامعة ,العربية وطرقتدريساللغة المناهجقسم

 قائم تدريبي برنامج أثر(.2432).السالم عبد سمير والصوص, ؛أحمد مفيد موسى, أبو .2
,ةالتعليمي المتعددة الوسائط نتاجإو تصميم على المعلمين قدرة في المزيج على التعلم

ديسمبر,1-6الفترة عمان, مسقط, التعليم, لتقنيات العمانية للجمعية األول مؤتمرالدوليال

 .13-3صص
أثر2433مسعود.) محمد إبراهيم,حماد  .1 تنمية في التدريب ونمط التعلم بيئة اختالف (.

طالب الببليوجرافية القوائم وإنتاج إعداد مهارات  علوماتوالم المكتبات شعبة لدى
.2,ج345 عاألزهر, جامعة ,التربية كلية مجلةالتربية, بكلية وتكنولوجياالتعليم

ف2433)عمران. الصغير محمد أحمد أحمد, .4  بعض تنمية في المختلط التعليم ليةاع(.
غيرماجستير رسالة ة,اإلعدادي المرحلة تالميذ لدى المادة نحو والميل المفاهيمالجغرافية

.,القاهرةشمس ةعينجامع ,منشورة

نشرها,  إنتاجها, تصميمها, اإللكترونية المقررات.ب(2445).زاهر الغريب إسماعيل, .5

 .3ط.الكتب عالم:القاهرة ,اتقويمه تطبيقها,

البيطار .3 محمد, محمد 2441.)حمدي ال(. مقترج اإللكترونينموذج التعلم ستراتيجية

أعضاء لدي لتوظيفه الالزمة والمهارات الممزوج التربية بكلية التدريس جامعةبهيئة

 .3المجلد,مجلة تكنولوجيا التعليم.التدريسالجامعييأسيوطومعوقاتاستخدامهف
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على المدمج التعلم استخدام (.أثر2432أ.) دخيل بن داخل بن العزيز عبد الجحدلي, .2

 دكتورا  الةرس ا,نحوه واتجاهاتهم الرياضيات في المتوسط األول الصف طالب تحصيل
 .القرى أم جامعةغيرمنشورة,

 تدريسمواد في لكترونياإل التعليم استخدام إمكانية مدى .(2434) .أ عبد الجفدمي, .1

 في التربيةاإلسالمية ومشرفي معلمي نظر وجهة من الثانوية بالمرحلة اإلسالمية التربية
 العربية المملكة,أمالقرى ةجامع منشورة, غير ماجستير رسالة التعليمية, جازان منطقة

 .السعودية
زك ماجد الجالد, .4  لمهارات اإلسالمية الدراسات مدرسي ممارسة درجة.(2442)ي.

التالوة شبكة تدريس والتكنولوجي للعلوم عجمان جامعة في  التربوية العلوم مجلةا,
.16-31(,2)1 ,العربية

ليميومعوقاتهفيتدريسالتربيةواقعاستخدامالحاسوبالتع.(2441).الجهضمي,فوزية .5

ماجستيراإل رسالة المعلمات, نظر وجهة األساسيمن التعليم األولىمن بالحلقة سالمية

,كليةالتربية,جامعةالسلطانقابوس,سلطنةعمان.غيرمنشورة

 التعليم على التعليمقائم تكنولوجيا في مقترج برنامج فاعلية.(2432)إيمان. الحارثي, .6

 رسالة ة,كليةالتربي طالبات لدى نحوها واالتجاهات االستخدام مهارات تنمية في جالمدم
 .القرى أم جامعة منشورة, غير دكتورا 

) إسماعيل حسن, .2 التعليم2434محمد.  جامعة ,التعليم اإللكتروني مجلة المدمج, (.
(.33)5المنصورة,

المدمجالتع على قائم مقترج برنامج فاعلية .(2441)فاروق.ن,حس .1  مهارات لتنمية لم
تكنولوجيا طالب لدى الفيلمية المصغرات إنتاج  كلية مجلة ,التربية بكلية التعليم شعبة

.(3)316 األزهر, جامعة ,التربية

 المرحلةالثانوية طلبة أداء تحسين في المتمازج التعليم (.أثر2434)عيسى. الحسنات, .5
 المفتوحة, العربية الجامعة ,غيرمنشورةاجستيرم رسالة ة,العربي باللغة االستماع لمهارة
.األردن

كامل الحصري, .34 االجتماعية رسات ا الد تدريس في اإللكتروني التعليم تأثير.(2442).

 جامعة .اإلعدادي الثاني الصف تلميذات لدى المادة نحو والميل التحصيل تنمية على
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المنوفية ) تللدراسا التربوية الجمعية مجلة منشور, بحث. أبريل,33االجتماعية, , ) 
34-11.

 العربية المملكة في التعليم وسياسة نظام. (3434)مان.الرح عبد بن سليمان الحقيل, .33
 .الفرزدق ,الرياض:مطابع1 ,طالسعودية

) الخان, .32  وسام الموسوي, على ترجمة.اإللكتروني التعلم استراتيجيات (.2445بدر.

.3,طوالعلوم للنشر شعاع :حلب التيجي, الوائلي,ومنى

طةاإلسالمي التربية أصول.هـ(3435) .وآخرون شحات محمد الخطيب, .31 الرياض:,3,

الفرزدق. مطابع

.3,طالكلمة دار :القاهرة ,التعليم تكنولوجيا منتوجات (.2441عطية.) محمد خميس, .34

مجدي والمشاعله, ؛ناصر ,ةالخوالد .35 برمجية أداة تطوير .(2446).  تعليمية لتقويم
 ,والنفسية التربوية العلوم مجلة للمرحلةاألساسية, اإلسالمية تعليمالتربية في محوسبة
 .326-355(,3)2البحرين,

 محوسبة)إنتل(في تعليمية حقيبة استخدام أثر.(2431).يمانإوالتميمي,؛الخوالدة,ناصر .36
للمفاهيم الفوري التحصيل األردن, في األساسي دسالسا الصف لطلبة الفقهية والمؤجل

 .31-3,(3)5 ,التربوية العلوم في األردنية المجلة
 تدريس في المدمج التعلم استراتيجية استخدام (.فاعلية2433المهيمن.) عبد الديرشوي, .32

 .دمشق جامعة التربية, يةكل رة,منشو غير دكتورا  رسالةا.مادةالجغرافي

 الثانوي بالتعليم اإللكتروني التعليم تفعيل.هـ(3412).حسين بن محمد بنت دوم,أنسام .31
بالمملكة رغيراإلسالمية,رسالةماجستي التربية أهداف ضوء في السعودية العربية العام

كليةالتربية,جامعةأمالقرى.منشورة,

المدمج التعلم طريقتي استخدام على القائم المبرمج التعليم (.فاعلية2431بالل.) الذيابات, .35

التقليديةوالطر  التدريس طرائق مادة في التقنية الطفيلة جامعة طلبة تحصيل في يقة
 .244-312(,3)22,لألبحاث النجاح جامعة مجلة  ,نحو األولىواتجاهاتهمللصفوف

تكنولوجيا2433)سعيد. مجدي وعقل, ؛محمد محمود الرنتيسي, .24  النظرية (التعليم (.

.غزة اإلسالمية, والتطبيقالعملي(.الجامعة
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) حسن دومي, وبني ؛علي محمد الزعبي, .23 أثر2432علي.  التعلم طريقة استخدام (.
في  مادة في األساسي الرابع الصف تالميذ تحصيل في األردنية المدارس المتمازج
.531-415(,3)21 ,دمشق جامعة مجلةا,تعلمه دافعيتهمنحو وفي الرياضيات

.عالمالكتب:القاهرة,5ط ,النمو نفس علم(3554) حامد زهران, .22

حسين حسن زيتون, .21 – المفهوم: اإللكتروني التعلم" التعليم في جديدة رؤية.(2445).

.3,طللتربية الصولتية الدار ض:الريا ,"التقييم-التطبيق -القضايا

 األول الملتقى ي,اإللكترون التعليم منظومة تطبيق معوقات.(2441محمد.) أحمد سالم, .24

24-35من الفترة .الرياضم,والتعلي التربية وزارة,العام التعليم في ياإللكترون للتعليم

.35-3صصاألولى, جماد

(.التعلمالخليطالتطورالطبيعيللتعلمااللكتروني.ورقةعمل2445سالمة,حسنعلي.) .25

 مقدمةفيجامعةجنوبالوادي,كليةالتربية,سوهاج.
من لكترونيةاإل البلقاء كاديميةأ في المدمج التعليم (.فاعلية2434اندراوس.) سليم,تيسير .26

المؤتمر الدولي الثالث للتعلم التطبيقية, البلقاء جامعة في التدريس هيئة عضاءأوجهةنظر

.ربيعاألول26–23من«,الممارسةواألداءالمنشود»اإللكتروني والتعليم عن بعد

,,بيروت:دارالشروقالتربوي التحديثو المدرسي التنظيم(.3516) ل.نبي السمالوطي, .22

.2ط

أثر2433)جومانه. الشديفات, .21 الدراسي في الحاسوب استخدام (.  طلبة لدى التحصيل
 دمشق جامعة مجلة ,البيت آل جامعة في التربيةاإلسالمية تدريس مناهجوأساليبمساق

.142-225(,2+3)22,والنفسية للعلوم التربوية

 التربيةتدريس في الحديثة التقنيات استخدام واقع.هـ(3412)د.يسع بن الشهراني,مرعي .25
االبتدائية اإلسالمية المدارسومديري اإلسالمية التربية مشرفي نظر منوجهة للمرحلة

التدريس, وطرق هجالمنا التربية,قسمكلية,غيرمنشورةبمدينةالطائف,رسالةماجستير

 القرى. أم جامعة
التربية أصول.(3555) .محمد أحمد الطبيب, .14 اإلسكندرية,3ط,  الجامعي المكتب:

 .األزاريطة
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ظهير عبد .13 أحم األحد,  المرحلة في اإلسالمية التربية تعليم مشكالت.هـ(3425)د.
ماجستي ومديري المعلمين نظر وجهة دلهيمن بمدينةالمتوسطة رسالة رغيرالمدارس,

 جامعةالملكسعود.,الشرعية العلوم تدريس وطرق مناهجقسمكليةالتربية,منشورة,
الباتع .12 حسن عبدالعاطي, مختلفين.(2446). منظورين اإلنترنتمن عبر مقرر :تصميم

البنائيوالموضوعيوقياسفاعليتهفيتنميةالتحصيلوالتفكيرالناقدواالتجا نحوالتعلم

رس اإلسكندرية, جامعة التربية كلية طالب لدى اإلنترنت على غيرالقائم دكتورا  الة

منشورة,كليةالتربية,جامعةاإلسكندرية.

نمطيالتدريب اختالف أثر.(2434).راشد محمد والمخيني, ؛الباتع حسن ,العاطي عبد .11

التعليممدارس معلمي لدى الحاسوب استخدام مهارات بعض تنمية في)التقليدي -المدمج(

العالي التعليم قنياتلت األول الدولي المؤتمر,عمان بسلطنة األساسي سلطنة, مسقط,

.36-3عمان,

) صرير جابر العجمي, .14 )2444محمد.  مادة تدريس في الحاسوب استخدام معوقات.

 السعودية, العربية المملكة في الخبر محافظة في الثانوية المدارس في اإلسالمية التربية
غير سالةر  الجامعة العامة, جالمناه مقس ,العليا الدراسات كلية ة,منشور ماجستير

 .األردنية

2طا,وتطبيقه مصادرها اإلسالمية التربية .(2444).محمد عماد عطية, .15 :الرياض,

 مكتبةالرشد.
 .الرياض:دارالخريجي,والمراهقة الطفولة اإلنساني النموهـ(.3432)د.محمو عقل, .16
) علي عادل علي, .12  تنمية في المدمج التعلم على قائم برنامج فاعلية.(2432أحمد.

والتفكير  التعليم مرحلة من السابع الصف لتالميذ الرياضيات في االبتكاري التحصيل
 ,صنعاء جامعة التربية, كلية منشورة, غير ماجستير رسالةة.بالجمهوريةاليمني األساسي
.اليمن

) عيد محمد عمار, .11 فاعلية2434حامد.  التحصيل تنمية في المزيج التعلم استخدام (.
 الثانوي األول الصف طالب لدى الكهربائية الهندسة في البصري والتخيلالمعرفي
نحو  الصناعي واتجاهاتهم  م,التعلي لتقنيات العمانية للجمعية األول الدولي مؤتمرال,
.22-3 ديسمبر,1-6عمان,من سلطنة مسقط,
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 من التخلص وضرورة المدمج اإللكتروني التعليم (.2441).راغب عبد  محمد عماشة, .15
 تقوم التربوي والتقويم لإلشراف وأدق سهولة أكثر طرق يجادإو المتبعة التقليدية الطرق

.34-32(,32.)المعلوماتية مجلة إلكترونية, علىأسس

,التربية اإلسالمية أصول . (3426) .يوسف عمرو , الشي  ؛أ عبد بن محمد عمرو, .44

 السعودية.,مطابعالحميضي:الرياضـالمملكةالعربية1ط
) بن نايف العنزي, .43 فاعلية2432حجي. وحدة إكساب في المدمج التعلم (.  مهارات

نحو واتجاهاتهم الثانوية المرحلة لمعلمي للمستقبل التعليم برنامج في اإلنترنت رسالة ,

.القرى أم جامعة,وطرقالتدريس المناهج,قسمالتربية كلية منشورة, غير دكتورا

.الجامعية المعرفة ار:داالسكندرية,النمو نفس علم.(3555)ج.مصبا عيسوي, .42

41. ( بنتعلي. فاطمة , التعلم.هـ(3411الغامدي على قائم مقترج تدريبي برنامج فاعلية

 المدمجلتدريبمعلماتالتربيةالفنيةعلىاكتشافورعايةالموهوباتفنيا.رسالةدكتورا

مالقرى.أكليةالتربية,جامعةالمناهجوطرقالتدريس,قسم,غيرمنشورة

تطوير مهارات إكساب في المختلط اإللكتروني التعلم فاعلية.(2445).علي حسن غانم, .44

 دكتورا  رسالة ة,النوعي التربية بكلية التعليم تكنولوجيا لطالب المتعددة الوسائط برامج
.غيرمنشورة,جامعةطنطا

2444)الوكيل. عبد إبراهيم الفار, .45 الحادي  القرن مطلع وتحديات الحاسوب اتتربوي(.

 .3,طالعربي الفكر دار بيروت:,والعشرين
دارالقلم. :,الكويت2,طالنمو سيكولوجية في دراساتهـ(.3433)د.حام الفقي, .46

 -المتعددة الوسائط-التعليمي التصميم -المدمج التعلم .(2433إبراهيم.) الال  عبد الفقي, .42

.3,طوالتوزيع للنشر الثقافة دار ,يالتفكير االبتكار

) السيد داليا الفقي, .41 (2432المليجي.  تصميم مهارات تنمية في المدمج التعليم اعليةف.
 وعالقة الثانوي األول الصف طالب لدى الشيئية بالبرمجة ابتكارية وانتاج مشروعات

منشورة ماجستير رسالة,بالدافعية لإلنجاز ذلك الالتربية كلية, قسم  وطرق مناهج,
ا.طنط جامعةس,تدريال
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القاضي .45 ممدوج, )هيثم .2433 .) باستخدام العربية اللغة تدريس التعلماأثر ستراتيجية

.المتمازجفيتنميةمهاراتالتواصلاللفظيلدىطلبةالصفالسابعاألساسيفياألردن

 .2,عمجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية
 المعرفة المصطلحات التربوية معجم .( 3435).أحمد علي والجمل, ؛حسين أحمد اللقاني, .54

.1,طالكتب عالم:القاهرة,التدريس وطرق المناهج في

 في المتمازج التعليم استخدام (.فاعلية2434محمد.) رشا وقطوس, ؛عطية جبرين محمد, .53
التربية  ؤتمرم,األردن في العربية اللغة مادة في األساسي الرابع الصف تحصيلطالبات

نيسان,1-2 الفترة األردن, الهاشمية, الجامعة,التعليم تكنولوجيا محور متغير عالم في

5-21.

) وفاء مرسي, .52 التعليم2441حسن.  الجامعي التعليم لتطوير تعليمية كصيغة المدمج (.
 التربية رابطة مجلة,الدول بعض خبرات ضوء في تطبيقه ومتطلبات فلسفته:المصري

 .364-55(,2)3مصر,,يثةالحد
مجدي .51 محمد ؛سليمان المشاعلة, تيسير ؛الرحمن عبد والطوالبة, . محمد والخزاعلة,

مدى2434) األساسية في اإلسالمية التربية معلمي توظيف (.  للتعلم العليا المرحلة
 .(1)26,دمشق جامعة مجلة,اإللكتروني

 فيتدريس المدمج اإللكتروني التعليم استخدام اعليةف.(2432).محمد نسرين المصري, .54
رسالةالمكر مكة بمدينة الثانوي الثاني بالصف اإلنجليزية اللغة مقرر في وحدة مة,

.السعودية العربية مملكةال ى,القر أم جامعة منشورة, غير ماجستير

) جمعان المطيري,حسين .55 أثر2431صعفك. للتعلم اإلسالمية التربية معلمي استخدام (.

الكويت,رسالة بدولة اإلبداعي والتفكير التحصيل في الصفالعاشر لطالب كترونياإلل

 األوسط. الشرق جامعة,والمناهج اإلدارة التربوية,قسمالعلوم ,كليةرماجستي
 هـ(.التدريسفيمدرسةالنبوة.3431,)مـحـمـدبنسـراج,وزان .56

تنمية على التاري  تدريس في نياإللكترو التعليم تأثير.(2445)ي.الشوادف أحمد يوسف, .52

 العلمي السنوي المؤتمري,الثانو األول الصف طالب لدى المادة نحو واالتجا  التحصيل
 قناة ,جامعة2 المجلد ,)والمأمول الواقع-المستقبل مدرسة(ببورسعيد التربية لكلية الثاني

 .مصر السويس,
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 (1) رقم ملحق

 ةالدراس آداة محكمي األساتذة أسماء









الدرجة  ماسم المحك م
 العلمية

 جهة العمل التخصص

 
1 

 
 احسان محمد كنسارة

 
 أستاذ 

 
 وتكنولوجيا التربوي االتصال

 التعليم 

 
 جامعة ام القرى

 
2 

 
 حنان سرحان النمري

 
 أستاذ 

 
 مناهج وطرق تدريس

 
 جامعة ام القرى

 
3 

 
 عبدهللا اسحاق عطار

 
 أستاذ 

 
االتصال التربوي وتكنولوجيا 

 التعليم

 
 ة ام القرىجامع

 
1 

 
 حمد مرضي الكلثم

 
 أستاذ 

 
 مناهج وطرق تدريس

 
 جامعة ام القرى

 
5 

 
 صباح محمدالخريجي

  أستاذ مشارك
 تقنيات التعليم

 
 جامعة ام القرى

 
6 

  أستاذ مشارك غازي صالح المطرفي
 مناهج وطرق تدريس

 
 جامعة ام القرى

 
7 

 
 فريد علي الغامدي

 
 أستاذ مشارك

 
 دريسمناهج وطرق ت

 
 جامعة ام القرى

 
8 

سمير أحمد السيد 
 قحوف

 
 أستاذ مساعد

 
 تقنيات التعليم

كلية العلوم واالداب جامعة 
 شرورة

 
9 

شيماء أحمد 
 عبدالرحمن

 
 أستاذ مساعد

 
 تقنيات التعليم

كلية التعلوم واالداب جامعة 
 شرورة

 
11 

عبد االله ابراهيم 
 الفقي

  أستاذ مساعد
 تقنيات التعليم

 
 التربية جامعة نجران كلية

 
11 

 
 عمرو أحمد الشورى

 
 أستاذ مساعد

 
 تقنيات التعليم

 
 مصر-كلية الحاسب اآللي

 
12 

 
 فائزة جميل معلم

 
 أستاذ مساعد

 
 مناهج وطرق تدريس

 
 جامعة ام القرى

 
13 

محمد محمد أحمد 
 عبيد

 
 ستاذ مساعدأ

 
 تقنيات التعليم

 
 كلية التربية جامعة نجران

 
11 

 
 حمزة البركاتي نيفين

 
 أستاذ مساعد

 
 مناهج وطرق تدريس

 
 جامعة ام القرى

 
15 

 
 هيفاء ترجمان

 
 ماجستير

 
 كلية اللغة العربية

 
 جامعة الملك عبد العزيز

 
16 

 
 وداد  جمال راوه

 
 أستاذ مساعد

 
 مناهج وطرق تدريس

 
 جامعة ام القرى



 

019 

 

 (2لحق رقم )م

 اآلداة في صورتها النهائية

 

 

 



 

001 

 

 



 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 





 

001 

 



 



























































 

001 

 

 (3ملحق رقم )

 خطاب عميد كلية التربية لتسهيل مهمة الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

001 

 

 (1ملحق رقم)

 خطاب مدير ادارة التربية والتعليم لتسهيل مهمة الباحثة

 

   

 


