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The educational Outputs of Blended Courses
Learnt by Students of Faculty of Education at Al
- Quds Open University (Jenin Branch Case)

Abstract:

:ملخص

The current study aimed at identifying the
educational outputs of the blended courses studied
by the students of Faculty of Education at Al - Quds
Open University in Jenin Branch. Furthermore, the
study aimed at identifying the effect of students›
gender, students› accumulative grade, students
specialization and the number of blended courses
studied on students› evaluation degree of the
educational outputs of these blended courses. To
achieve these objectives, the descriptive analysis
approach was used. The sample of the study
comprised (533) male and female students while the
instrument comprised a (35) - item questionnaire
whose validity and reliability coefficients were
calculated. Results revealed that the total degree of
the means of students’ evaluation of the educational
outputs was high as the means was (3. 68) while
the means of all domains ranged between (3. 49 –
3. 91) . The domain of affective and value outputs
scored the first with a means of (3. 91) and a high
degree of evaluation while the domain of skillful
outputs came the second with a means of (3. 65)
and a medium evaluation. The domain of knowledge
outputs scored the third with a means of (3. 49)
and a medium evaluation. Furthermore, the results
revealed that there were no statistically significant
differences in the total degree of students’ evaluation
of the educational outputs of the blended courses
in Jenin Branch due to students’ gender, students’
accumulative grade, students’ specialization and the
number of blended courses.

هدفت الدرا�سة �إىل حتديد النتاجات الرتبوية التي حتققها
املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س
 وتعرف دور كل من املتغريات،»ًاملفتوحة «فرع جنني �أمنوذجا
 وتقدير الطالب، والتخ�ص�ص،املتعلقة بالطلبة (اجل��ن�����س
) وعدد املقررات التي در�سها بنمط التعلم املدمج،الرتاكمي
يف درجة تقديرهم للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات
.املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة
 وتكونت عينة،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
 ولتحقيق هدف الدرا�سة مت،) طالب ًا وطالبة533( الدرا�سة من
، وجرى الت�أكد من �صدقها،) فقرة35( بناء ا�ستبانة مكونة من
.وح�ساب معامل ثباتها

Keywords: Educational output, Blended
Courses, Faculty of Education, Al - Quds Open
University.

 امل��ق��ررات، النتاجات ال�ترب��وي��ة:الكلمات املفتاحية
. جامعة القد�س املفتوحة، كلية الرتبية،املدجمة

وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة الكلية ملتو�سطات
تقديرات طلبة كلية الرتبية للنتاجات الرتبوية التي حتققها
املقررات املدجمة لديهم يف جامعة القد�س املفتوحة «فرع
 مبتو�سط ح�سابي بلغ،جنني» ج��اءت بدرجة تقدير مرتفعة
وت��راوح املتو�سط احل�سابي ملجاالت الدرا�سة من. )3.685(
وح�صل «جم��ال النتاجات الوجدانية. )3.91 - 3.49(
)3.91(  مبتو�سط ح�سابي بلغ،والقيمية» على املرتبة الأوىل
 يليه يف املرتبة الثانية «جم��ال،وب��درج��ة تقدير مرتفعة
النتاجات املهارية» ال��ذي ح�صل على متو�سط ح�سابي بلغ
 وح�صل «جمال النتاجات،) وبدرجة تقدير متو�سطة3.65(
)3.49(  مبتو�سط ح�سابي بلغ،املعرفية» على املرتبة الثالثة
وبينت نتائج الدرا�سة ع��دم وجود.وبدرجة تقدير متو�سطة
فروق دالة �إح�صائي ًا يف الدرجة الكلية لتقدير الطلبة للنتاجات
الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية
: تبع ًا ملتغريات،»يف جامعة القد�س املفتوحة «ف��رع جنني
، وع��دد امل��ق��ررات التي در�سها بنمط التعلم املدمج،اجلن�س
. وتقدير الطالب الرتاكمي،والتخ�ص�ص
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مقدمة الدراسة:

ي�شهد الع�رص احل��ايل ت��ط��ورات معرفية وتكنولوجية،
وهذا فر�ض على الأنظمة الرتبوية� ،إعادة النظر يف �سيا�ساتها
وا�سرتاتيجياتها وخططها ،ورف��ع امل�ستوى الفكري والعلمي
للم�س�ؤولني الرتبويني ،وذلك �سعي ًا لتمكني الأف��راد من الإنتاج
والبحث والتطوير والإبداع.
ويف ظ��ل ه��ذه التحديات ،التي تفر�ض على الأنظمة
الرتبوية تطوير منظومتها التعليمية التعلمية ،ملا لها من ت�أثري
مبا�رش وفاعل يف خمتلف اجلوانب للفرد واملجتمع� ،أ�صبحت
النظريات الرتبوية احلديثة تركز على التعلم املتمحور حول
الطالب ،والرتكيز على ما يتوجب عليه حتقيقه بعد االنتهاء من
درا�سته ملقررات درا�سية �أو �إنهاء برامج �أكادميية حمددة ،ومن
هذا املنطلق� ،أ�صبح االهتمام باملنحى القائم على النتاجات
( )Outcomes - Based Approach؛ �إذ �إن هذا املنحى يت�ضمن
عبارات ت�صف النتاجات املق�صودة من التعلم.
ونتيجة للتغريات التي ط��ر�أت على املجتمع ،وما تبعها
من تغريات طالت الأهداف الرتبوية واملحتوى املعريف وكيفية
تقدميه ،فقد مرت الرتبية العلمية بتحوالت عدة عرب مراحل
متتالية (زيتون ، )2010 ،امتدت من مرحلة ج��ذور الرتبية
العلمية ( )1930 - 1910؛ �إذ تركز االهتمام على حاجات
الطلبة ودوافعهم ،و�إعدادهم للدرا�سة اجلامعية ،تلتها مرحلة
الرتبية التقدمية والرتبية العلمية ( )1950 - 1930؛ �إذ ظهرت
جمعيات عديدة مثل اجلمعية القومية لدرا�سة الرتبية ،التي �أكدت
امل�ضمون االجتماعي للعلم ودوره كقوة اجتماعية ،ثم املرحلة
اخلام�سة وما نتج عنها من تقرير �أمة يف خطر (� - 1983أواخر
الثمانينيات) ؛ �إذ ارتبطت نتاجات و�أهداف املناهج املدر�سية،
بق�ضايا جدلية اجتماعية متعددة .و�أخ�ي�راً قدمت اجلمعية
الأمريكية لتقدم العلوم وبلورتها مل�رشوع ،2061الذي و�ضع
م�ؤ�رشاً ملدى الإ�صالحات التي ال بد �أن تعتمد على ر�ؤية بعيدة
املدى لنوع املعرفة واملهارة التي يجب �أن تكون لدى الن�شء
اليوم (. )AAAS, 1990
وه��ذا دف��ع بالأنظمة الرتبوية �إىل الإ���ص�لاح الرتبوي،
والرتكيز على اقت�صاد املعرفة ،وذل��ك بالتزامن مع التطور
الكبري يف العلوم والتكنولوجيا ،كما اجتهت وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية �إىل تبني ا�سرتاتيجيات تعزز امتالك الطالب
للنتاجات الرتبوية املطلوبة منه بعد االنتهاء من درا�سة املواد
الدرا�سية ،وتوظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم.
وتقوم النتاجات الرتبوية والتعلمية على تو�ضيح �أو بيان
ما يعرفه ،ويفهمه الطالب ،ويكون ق��ادراً على القيام به بعد
االنتهاء من عملية التعلم التي مير بها ،كما �أنها تكون متمركزة
حول الطالب ،وقابلة للتعلم واملالحظة والقيا�س (Moussouri,
. )2002

وت�شتمل النتاجات الرتبوية العامة على جوانب عدة ،منها:
الكفايات واالجتاهات واملهارات املتوقع من الطلبة تعلمها �أو
امتالكها يف نهاية كل مقرر درا�سي �أو مرحلة درا�سية ،كما ت�شمل
�أموراً عامة م�شرتكة مثل :املواطنة ال�صاحلة ،والتجديد والتوا�صل،
والتعلم مدى احلياة ،والعمل اجلماعي ،وامل�س�ؤولية املجتمعية،
وكفايات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والتفكري الناقد،
وحل امل�شكالت.
وعادة ما تخ�ضع هذه النتاجات� ،إىل التعديل والتطوير
با�ستمرار؛ نتيجة لتغري متطلبات احلياة ،وتغري حاجات املجتمع،
ومنو املعرفة لدى الطلبة ،فتتح�سن قدرة الطلبة على التعامل مع
التجربة والفر�ضيات والعمليات العقلية الأخرى (زيتون)2010 ،
.
و�أ�شار كثري من الرتبويني �إىل �رضورة �أن ي�ؤخذ باحل�سبان
�شمول جميع املجاالت عند حتديد النتاجات الرتبوية �أو التعلمية
وهي :املجال املعريف :هو ما يت�صل باجلوانب املعرفية والعمليات
العقلية الرئي�سة ،وميثل ما يتوقع حتقيقه لدى الطلبة من معارف
ومبادئ وتعميمات متثل ح�صيلة ما تو�صل �إليه العلماء� ،أما
املجال الثاين ،نف�س احلركي (املهاري) فهو ما يتوقع �أن يكت�سبه
الطالب من مهارات خمتلفة متكنه من �أداء مهامه على �أكمل
وجه ،وتت�ضمن مهارات يدوية و�أكادميية واجتماعية ،واملجال
الثالث ،املجال االنفعايل (الوجداين)  :وهو ما يت�صل باجتاهات
الطلبة وميولهم وقيمهم ورغباتهم (�سعادة� . )2004 ،إ�ضافة
�إىل النتاجات املت�صلة بجوانب االت�صال والتوا�صل وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،والنتاجات العامة ،التي ميكن توظيفها
يف احلياة العامة.
وي�شري ال�ترب��وي��ون �إىل �أن االهتمام بنتاجات التعلم
للمقررات وامل��واد الدرا�سية ،هي �إحدى مظاهر تطوير العملية
الرتبوية ،وعلى �أ�سا�سها يكون التخطيط للمقررات الدرا�سية
وت�صميمها وبنا�ؤها وتطويرها.
وفتحت تكنولوجيا املعلومات الرقمية م���ورداً جديداً
للتعليم والتعلم ،فقد �أ�صبح التعلم عن طريق �شبكة املعلومات
( )internetمن ثوابت الع�رص ،وعن طريقه �سيتمكن الطلبة من
تعلم ما يريدون ،يف الوقت والقدر املنا�سبني ،والأكرث �أهمية �أنهم
�سيتمكنون من تقييم ما تعلموه (عبد العزيز15 ،2008 ،؛ مدنى
والعبا�سي. )2011 ،
و�أكدت البحوث والدرا�سات الرتبوية � ّأن الع�رص احلايل ،قد
دخل مرحلة جديدة ،من �أبرز مالحمها التدفق الهائل للمعرفة،
وكرب حجمها ،وتنوعها ،و�رسعة و�صولها ،وهذا �أثر يف العملية
الرتبوية والتعليمية و�صو ًال �إىل التعلم الإلكرتوين (زامل2013 ،؛
عرب. )2002 ،
وي�ساعد التعلم الإلكرتوين يف حل م�شكلة االنفجار املعريف
والطلب املتزايد على التعليم (العبادي . )2002 ،ويتيح التعلم
للطلبة ،من خالل م�صادر تعليمية متنوعة ،م�شجعة وحمفزة
للتعلم .كما ُي�سهم يف حت�سني جودة العملية التعليمية التعلمية
وتطويرها ،من خالل �إتاحة املجال �أمام اجلميع لال�ستفادة من
اجمللد السادس ،العدد احلادي عشر ،كانون ثاني 2017
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م�صادر التعلم وخمتلف اخلدمات ،هذا ف�ض ًال عن تعزيزه للتعاون
وتبادل اخلربات.
كما يهتم التعلم الإل��ك�تروين ،بكل الأن�شطة والو�سائل
وامل�صادر التي ت�ستخدم يف خمتلف البيئات ،والتي ت�سعى �إىل
نقل املعرفة وتعميق التوا�صل بني الأف���راد ،وبناء خرباتهم.
ويف املجال الرتبوي ،فيهتم بخدمة العملية التعليمية التعلمية
وبعنا�رصها كافة ،ويعر�ض خربات تعلمية ب�ألوان خمتلفة من
م�صادر التعلم الرقمية� ،سعي ًا خلدمة الطلبة وحتقيق النتاجات
الرتبوية املرجوة.
وي�شري زيتون (� )2005إىل �أن احلاجة لتوظيف �أمناط
التعلم �إل��ك�تروين يف العملية التعليمية� ،أم��راً ��ضروري �اً ،فمن
خالله ميكن ا�ستيعاب التطورات املتزايدة يف املعرفة ،وتلبية
احتياجات الطلبة ،و�إتاحة الفر�ص التعليمية لأكرب عدد ممكن من
الأفراد ،وحتقيق معايري اجلودة يف التعليم ،وتربية �أجيال لديهم
القدرة على التوا�صل واحلوار مع الآخرين .وي�شري عطية ()2008
�إىل �أهمية تفعيل التعلم الإل��ك�تروين و�أمناطه يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والتعليمية للنهو�ض بالعملية التعليمية واالرتقاء بها
�إىل م�ستوى متطور ومتقدم.
ومن �أمن��اط التعلم الإل��ك�تروين ،التعلم املدمج (املزيج)
( )Blended Learningال��ذي ُيعد م��ن �أح���دث املكت�شفات
ال�سيكولوجية والرتبوية وتطبيقاتها العملية؛ فعن طريقه
ي�ستطيع الطالب �أن يكت�سب ما يحتاج �إليه من معارف ومهارات
واجتاهات وقيم.
و ُيعرف التعلم املدمج على �أنه “منط يف التعلم يعتمد على
مزج الأ�ساليب االعتيادية للمعلم مع التعلم الإلكرتوين ،بهدف
حت�سني وجتويد عملية التعلم والتعليم” ()Alexander, 2004
 ،بينما يعرفه (�“ : )Bersin, 2003أنه �أ�سلوب حديث يقوم على
توظيف التكنولوجيا واختيار الو�سائل التعلمية املنا�سبة حلل
امل�شكالت املتعلقة ب�إدارة ال�صف والأن�شطة املوجهة للتعلم والتي
وتعرفه اجلمعية الأمريكية للتدريب
تتطلب الدقة والإتقان”.
ّ
والتطوير (� )ASTDأن��ه“ :الدمج املخطط له لأي من الآتية:
التفاعل احلي وجه ًا لوجه ،التعاون املتزامن �أو غري املتزامن،
التعلم الذاتي والأدوات امل�ساعدة على حت�سني الأداء ()Fu,2006
 .كما ميكن تعريف التعلم املدمج �أن��ه ” :نظام تدري�سي ميزج
بني ا�ستخدام التكنولوجيا كاحلا�سوب واالنرتنت من ناحية
والأ�ساليب العادية التي ي�ستخدمها املعلم يف ال�صف من ناحية
�أخرى� ،أي �أنه يجمع بني اللقاءات املبا�رشة ()Face to Face
واللقاءات الإلكرتونية ( .” )Onlineويرى برين ()Byrne,2004
ب�أنه يجمع بني التعلم التقليدي والتعلم الإلكرتوين .كما يركز
التعلم املدمج على االهتمام بالطالب باعتباره حمور العملية
التعليمية التعلمية ،ويعزز نتاجات التعلم لديه ،ب�أ�ساليب و�أن�شطة
وم�صادر تعلمية فاعلة.
وهذا دفع بكثري من اجلامعات� ،إىل االعتماد على املقررات
املدجمة يف تدري�س طلبتها ،فو�ضعت املقررات واملواد التعليمية
ب�شكل كامل على املواقع الإلكرتونية� ،أو ب�شكل جزئي؛ ليتمكن
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الطلبة من درا�ستها (النجار والعجرمي. )5 :2009 ،
و ُتعد املقررات املدجمة ،من امل�ستحدثات التكنولوجية
يف العملية التعليمية التعلمية املعا�رصة ،ويتيح التعليم املفتوح
تقدميها بطريقة منظمة خمطط لها ،وت�صمم بطريقة فاعلة
(رمود. )2012 ،
وتوفر املقررات املدجمة فوائد متعددة مقارنة ب�أمناط
التعليم التقليدية التي توظف و�سيلة ات�صال واح��دة ،ومنها
زيادة اال�ستعداد للتعلم وفاعليته ،و�إتاحة الفر�صة للو�صول �إىل
املعلومات ،وحتقيق �أف�ضل للأهداف التعليمية ،وحتقيق الأف�ضل
من حيث كلفة التطوير والوقت ال�لازم (Singth & Reed,
 . )2004ومن ميزاتها �أنها تتيح التعلم للطالب يف حال عدم
بينت نتائج
متكنه من ح�ضور الدر�س ( . )Alvarez,2005كما ّ
الدرا�سات التي �أجريت حديثا يف جامعتي) تيني�سي و�ستانفورد)
بالواليات املتحدة الأمريكية� ،أن ا�سرتاتيجيات التعلم املدمج
حت�سن خمرجات التعلم ،من خالل توفري ارتباط �أف�ضل بني
حاجات الطالب وبرنامج التعليم� ،إ�ضافة �إىل اال�ستعداد اجليد
للتعلم ،و�إتاحة الفر�صة للو�صول �إىل املعلومات (& Singth
. )Reed, 2004
كما ُت�سهم املقررات املدجمة يف زيادة حت�صيل الطلبة،
وتنمية االجتاهات الإيجابية نحو التعلم ،وي�شري كيان �سام ويل
(� )Kian - Sam & Lee, 2008إىل �أن“ :التعلم املدمج يحقق
فوائد عديدة للطلبة؛ �إذ يقدم لهم فر�ص ًا لتح�سني تعلمهم خارج
نطاق البيئة ال�صفية التقليدية”.
وتحُ قق امل��ق��ررات املدجمة فوائد كثرية لطلبة التعليم
اجلامعي املفتوح ،ومنها ،فتح الآفاق �أمامهم من خالل �أدوات
التوا�صل بينه وبني اجلامعة والعامل �أي�ضا ،وت�ساعدهم يف تعلم
حمتوى املقررات الدرا�سية ،و�إك�سابهم مهارات جديدة تتعلق
مب�صادر املعرفة اجلديدة ،والقواعد والبيانات الرقمية� ،إ�ضافة
�إىل تزويدهم ب�أ�شكال متنوعة من املحتوى (�صور ،وفيديو،
ون�صو�ص ،و�أ�شكال وجداول� ...إلخ) ت�ساعدهم يف التعلم.
و ُت�سهم املقررات املدجمة �أي�ض ًا يف حتقيق نتاجات عدة
لدى الطلبة من �أهمها :زيادة دافعيتهم للتعلم ،واكت�ساب اخلربات
التعليمية املتعلقة باملقرر الدرا�سي ،ومراعاة الفروق الفردية
بينهم ،وحت�سني تعلمهم ،وتنمية املهارات التقنية يف احلا�سوب
واالنرتنت ،واملهارات الكتابية ،وتعزيز مهارات التوا�صل الن�شط،
ومهارات التفكري الناقد ،وامل��ه��ارات الإبداعية لديهم ،وربط
املفاهيم النظرية بالتطبيقات العملية ،وحتقيق �أهداف التعليم
اجلامعي بي�رس وفاعلية.
وانطالقا من �أهمية التعلم املدمج للعملية التعليمية،
اجتهت كثري من اجلامعات بعامة واجلامعات املفتوحة بخا�صة
�إىل تبني هذا النمط يف تدري�س مقرراتها الدرا�سية .ومن التجارب
اخلا�صة يف جمال التعليم املدمج واملقررات املدجمة ،جتربة
جامعة القد�س املفتوحة ،املرتكزة على املنهجيات والطرائق
والأ�ساليب والتكنولوجيا الفاعلة امل�ؤثرة يف تعلم الطلبة ،ويف
حتقيق التفاعل ال َّن�شط بني �أطرف العملية التعليمية.
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ويف �ضوء ما �سبق ،ولأهمية املقررات املدجمة ،جاءت
الدرا�سة احلالية ،لتحدد النتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات
املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة
“فرع جنني �أمنوذجاً”.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يت�سم الع�رص احل��ايل بالتطور املعريف والتكنولوجي،
واهتمام الرتبويني باقت�صاد املعرفة ،والتعلم املتمحور حول
الطالب ،و�إك�ساب الطالب ال�شخ�صية املبدعة واملفكرة� ،أ�صبح
من اجلدير االهتمام بالنظم التعليمية التي تن�سجم مع التقدم
التكنولوجي واملعريف.
كما يتطلب من الأنظمة الرتبوية والتعليمية مواكبة
متطلبات الع�رص واحتياجاته ،ف�ض ًال عن متطلبات امل�ستقبل
املتوقع حدوثها ،لذا فقد �أ�صبحت هناك �رضورة لإدخال التغريات
املنا�سبة على املناهج واملقررات الدرا�سية ،والتحول �إىل التعليم
الإيجابي؛ حيث امل�شاركة الفاعلة للطلبة ،التي ُت�ضفي على
العملية التعليمية التكامل ،وحتقق الفاعلية يف التعليم والتعلم
(حممد. )2011 ،
وه��ذا جعل اجل��ام��ع��ات تتجه �إىل توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�����ص��االت يف التعليم ،ومنها جامعة القد�س
املفتوحة التي متيزت يف جمال التعليم الإلكرتوين ،ف�صممت
املقررات املدجمة ،لت�سهيل عملية التوا�صل مع الطلبة ،وحتقيق
نواجت التعلم املرجوة منها ،وتنمية الإبداع الأكادميي لديهم.
و�أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل وجود معيقات �أمام حتقيق
املقررات االلكرتونية للأهداف والنتاجات املرجوة منها (العاين،
 ، )2009و�أكدت درا�سة زامل (� )2013رضورة تركيز املقررات
االلكرتونية على املحتوى والإبداع الأكادميي.
وللك�شف عن النتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات
لتعرف النتاجات الرتبوية التي
املدجمة ،جاءت هذه الدرا�سة ّ
حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة
القد�س املفتوحة يف فرع جنني.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤالني الآتيني:
● ●ما النتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة
لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة «فرع جنني
�أمنوذجاً» من وجهة نظر الطلبة؟ .
● ●هل توجد ف��روق دال��ة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات طلبة كلية الرتبية
للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لديهم يف
جامعة القد�س املفتوحة يف فرع جنني تعزى �إىل متغريات:
اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وتقدير الطالب الرتاكمي ،وعدد املقررات
التي در�سها بنمط التعلم املدمج؟ .

فرضيات الدراسة:
انبثقت عن �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضيات الآتية:

Ù Ùال توجد ف��روق دال��ة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات طلبة كلية الرتبية
للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لديهم يف
جامعة القد�س املفتوحة يف فرع جنني تعزى �إىل متغري اجلن�س.
Ù Ùال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات طلبة كلية الرتبية
للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لديهم يف
جامعة القد�س املفتوحة يف فرع جنني تعزى �إىل متغري عدد
املقررات التي در�سها بنمط التعلم املدمج.
Ù Ùال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات طلبة كلية الرتبية
للنتاجات الرتبوية التي حتققها امل��ق��ررات املدجمة لديهم
يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع جنني تعزى �إىل متغري
التخ�ص�ص.
Ù Ùال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات طلبة كلية الرتبية
للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لديهم يف
جامعة القد�س املفتوحة يف فرع جنني تعزى �إىل متغري تقدير
الطالب الرتاكمي.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الهدفني التاليني:
تعرف النتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات
● ● ّ
املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة
«فرع جنني �أمنوذجاً».
● ●حتديد دور كل من متغريات الدرا�سة املتعلقة بالطلبة:
(اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وتقدير الطالب الرتاكمي ،وعدد املقررات
التي در�سها بنمط التعلم املدمج) يف تقدير النتاجات الرتبوية
التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة
القد�س املفتوحة.

أهمية الدراسة:
ميكن حتديد �أهمية الدرا�سة احلالية من الناحيتني النظرية
والعملية يف اجلوانب الآتية:
Ù Ùتعر�ضها لق�ضية مهمة يف العملية التعليمية يف
اجلامعة� ،أال وهي املقررات املدجمة ،ومعرفة النتاجات الرتبوية
التي حتققها لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة
«فرع جنني �أمنوذجاً» ،و ُتعد من الدرا�سات النادرة يف جمالها.
�Ù Ùأم��ا من الناحية التطبيقية ،فتنبع �أهمية الدرا�سة
احلالية من النتائج املتوقعة ،التي تبني اجلوانب املتميزة،
واجلوانب التي بحاجة �إىل معاجلة يف جمال النتاجات الرتبوية
للمقررات املدجمة ،ما �سينعك�س على دعم اجلوانب املتميزة،
وو�ضع املقرتحات والإجراءات الالزمة جلوانب ال�ضعف.
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النتاجات الرتبوية اليت حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القدس املفتوحة “فرع جنني أمنوذجاً”

�Ù Ùإف��ادة امل�س�ؤولني عن التعليم الإلكرتوين يف معاجلة
اجلوانب التي بحاجة �إىل ذلك ،يف �ضوء ما ت�سفر عنه نتائج
الدرا�سة.
Ù Ùكما تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من خالل توفري �أداة
منا�سبة ،متمثلة يف مقيا�س لقيا�س النتاجات الرتبوية للمقررات
املدجمة يف جامعة القد�س املفتوحة.
Ù Ùت�شكل قاعدة معرفية وعملية ي�ستفيد منها الباحثون
والرتبويون يف �إجراء الدرا�سات الرتبوية اخلا�صة بالنتاجات
الرتبوية واملقررات املدجمة.

حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدرا�سة و�إمكانية تعميم نتائجها يف �ضوء
احلدود الآتية:
Ù Ùاحلد الب�رشي :اقت�رصت الدرا�سة احلالية على طلبة
تخ�ص�صات املرحلة الأ�سا�سية الأوىل “معلم �صف” وتعليم
الرتبية الإ�سالمية وتعليم االجتماعيات يف كلية الرتبية يف
جامعة القد�س املفتوحة “ فرع جنني �أمنوذجاً”.
Ù Ùاحلد املكاين� :أجريت هذه الدرا�سة على طلبة جامعة
القد�س املفتوحة “فرع جنني”.
الف�صل
Ù Ùاحل��د ال��زم��اين� :أج��ري��ت الدرا�سة احلالية يف
ّ
ال ّدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2016 /2015م.
Ù Ùاحلد املفاهيمي “املو�ضوعي” :تتحدد الدرا�سة احلالية
باملفاهيم وامل�صطلحات ال��واردة فيها ،واملت�صلة مبو�ضوع
النتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة
كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة “فرع جنني”.

تعريفات الدراسة االصطالحية واإلجرائية:
تتمثل �أه��م املفاهيم �أو امل�صطلحات التي وردت يف
الدرا�سة يف الآتي:
◄◄النتاجات الرتبوية :هي جمموعة النتاجات التي من
املتوقع �أن يكون الفرد قد اكت�سبها ،نتيجة قيامه بعملية التعلم،
تت�ضمن نتاجات معرفية ومهارية ووجدانية (اجلهوية،2009 ،
 . )125ويعرفها حممود ( )2014على �أنها كل ما يكت�سبه
الطالب من معارف ومهارات واجتاهات وقيم نتيجة مروره
بخربة تربوية معينة �أو درا�سته ملنهج معني .وي�شري �سعادة
(� )2001إىل �أن النتاجات الرتبوية ،تنظم الأعمال واملواقف
الرتبوية ،وحتدد م�سار الطلبة ،وت�شجعهم على الن�شاط واالجتهاد
يف �سبيل الو�صول �إليها.
ويعرفها الباحث �إجرائياً� ،أنها عبارة عن و�صف دقيق
ووا���ض��ح للمعارف وامل��ه��ارات واالجت��اه��ات والقيم التي من
املتوقع �أن ميتلكها الطالب بعد انتهائه من درا�سة املقررات
الدرا�سية املدجمة ،وقادراً على القيام به بعد االنتهاء من عملية
التعلم التي مير بها ،وت�صنف �إىل نتاجات معرفية ،ونتاجات
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مهارية ،ونتاجات وجدانية وقيمية ،وقي�ست �إجرائي ًا من خالل
ا�ستجابة �أفراد العينة على الأداة املُعدة لهذا الغر�ض.
◄◄امل��ق��ررات امل��دجم��ة :ه��ي التي مت��زج ب�ين اللقاءات
الوجاهية وااللكرتونية ،وت�صمم ب�شكل �إلكرتوين تفاعلي ،وفق
�أ�س�س ومعايري تربوية وتعليمية ،وتوفر م�صادر تعلمية متنوعة،
متتاز بالو�ضوح ،و�رسعة الو�صول �إىل حمتواها (جامعة القد�س
املفتوحة . )2012 ،ويعتربها فوت�ش ( )Futch, 2005مبثابة
�أ�سلوب ي�ؤدي �إىل امل�شاركة الفاعلة يف تطوير مهارات تعلم جيدة.
ويعرفها الباحث �إجرائياً ،على �أنها منط تعلمي�ُ ،صممت
ب�شكل ال��ك�تروين تفاعلي ،ووف��ق � ًا لأ���س�����س وم��ع��اي�ير تربوية
وتكنولوجية ،وت�ضم جمموعة من اخلربات التعليمية التعلمية
التي ُتعد من خمت�صني تربويني وفنيني وتقنيني ،وحتتوي على
م�صادر تعلمية �إلكرتونية ولقاءات افرتا�ضية ،لإتاحة الفر�صة
للطلبة من خالل التفاعل معها ،اكت�ساب نواجت التعلم املرجوة
منها.
◄◄كلية الرتبية :هي كلية �أكادميية ،تعمل على تطوير
منظومة الرتبية والتعليم يف املجتمع الفل�سطيني ،بهدف تلبية
االحتياجات الآنية وامل�ستقبلية للمجتمع يف جمال الرتبية
والتعليم ،و ُت�سهم يف �إع��داد املعلمني وت�أهيلهم يف م�ستوى
الدرجة اجلامعية الأوىل (البكالوريو�س) للمدار�س يف فل�سطني،
يف �سبعة تخ�ص�صات (املرحلة الأ�سا�سية الأوىل «معلم �صف»،
تعليم الرتبية الإ�سالمية ،اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها ،اللغة
الإجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها ،الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها،
تعليم العلوم ،تعليم االجتماعيات) � ،إ�ضافة �إىل دبلومات الت�أهيل
الرتبوي (جامعة القد�س املفتوحة. )2014 ،
◄◄جامعة القد�س املفتوحة :هي م�ؤ�س�سة تربوية تعليمية
فل�سطينية ،تقدم اخلدمات التعليمية والتدريبية وفق فل�سفة
التعليم املفتوح والتعليم املدمج ،وتقوم على مرتكزات التعلم
الذاتي وا�ستقاللية الطالب ،وتهدف �إىل �إي�صال العلم واملعرفة
�إىل �رشائح املجتمع كافة ،وف��ق �أح��دث امل�ستجدات العلمية
والتكنولوجية احلديثة ،وت�سعى بذلك �إىل حتقيق الريادية والتميز
حملي ًا وعربي ًا يف جمال التعليم اجلامعي املفتوح والتعليم
املدمج (جامعة القد�س املفتوحة. )2015 ،

الدراسات السابقة:

اطلع الباحث على ع��دد من البحوث وال��درا���س��ات ذات
العالقة بالدرا�سة احلالية ،التي طبقت يف بيئات تربوية عربية
و�أجنبية خمتلفة .و ُيالحظ ندرة تلك الدرا�سات التي تناولت قيا�س
النتاجات الرتبوية للمقررات املدجمة ،وبعد مراجعة الباحث
للدرا�سات ال�سابقة ،اختريت �إح��دى ع�رشة درا�سة لها عالقة
بظروف الدرا�سة احلالية ومتغرياتها؛ وجرى مراجعتها للتعرف
على اجلوانب التي ركزت عليها ،واملنهجيات امل�ستخدمة فيها،
و�أهم نتائجها ،وعالقتها بالدرا�سة احلالية.
وك��ان من بني هذه الدرا�سات ما قام به �أحمد و�سعيد

د .جمدي علي زامل

( )2014ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل تقومي املقررات الإلكرتونية
بجامعة ال�سودان املفتوحة على �ضوء معايري جودة املقررات
الإلكرتونية ،واختريت عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية ،متثلت يف
( )32مقرراً �إلكرتونياً ،وخرجت الدرا�سة مبجموعة من النتائج
�أهمها :حتديد قائمة متثل معايري جودة املقررات الإلكرتونية
بجامعة ال�سودان املفتوحة جاءت يف ( )5حماور رئي�سة تندرج
حتت ( )5معايري و ( )68م�ؤ�رشاً فرعياً .و�أن معايري احتواء
املقررات الإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة على الأهداف
وخمرجات التعلم ،وتو�صيف املقرر الإل��ك�تروين ،والو�سائط
املتعددة ،و�ش�ؤون الطالب ،تتحقق بدرجة عالية� ،أم��ا معيار
�أ�ساليب التعليم والتعلم ،فيتحقق بدرجة متو�سطة.
و�أجرى زامل ( )2013درا�سة هدفت �إىل حتديد دور املقررات
الإلكرتونية (الأن�شطة الإلكرتونية) يف تنمية الإبداع الأكادميي
لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من
( )107طالبا وطالبات ممن در�سوا املقررات الدرا�سية بنمط
الأن�شطة الإلكرتونية ،وا�ستخدم ا�ستبانة مكونة من ( )30فقرة،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة الكلية لتقدير الطلبة لدور
الأن�شطة الإلكرتونية يف تنمية الإبداع الأكادميي كانت متو�سطة،
كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف تقدير
الطلبة لدور الأن�شطة الإلكرتونية يف تنمية الإبداع الأكادميي،
تعزى ملتغريات اجلن�س ،والكلية ،وعدد املقررات التي در�سها
بنمط الأن�شطة الإلكرتونية ،وتوافر حا�سوب وانرتنت يف البيت.
وهدفت درا�سة زامل (� )2012إىل معرفة اجتاهات طالبات
كلية العلوم الرتبوية (الأنروا) نحو التعلم املدمج بعد درا�ستهن
للم�ساقات اجلامعية املدجمة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()84
طالبة ،وا�ستخدم ا�ستبانة مكونة من ( )47فقرة .وقد �أظهرت
النتائج �أن اجت��اه��ات الطالبات نحو التعلم امل��دم��ج ،كانت
�إيجابية .وتبني �أن ال ُبعد املتعلق بتعلم امل�ساق املدمج �إلكرتونيا
قد احتل املرتبة الأوىل من حيث اجتاهات الطالبات نحو منحى
التعلم املدمج ،فيما احتل ُبعد القيم االجتماعية والرتبوية
املرتبة الثانية ،بينما احتل ال ُبعد املتعلق بتنمية املهارات
املرتبة الثالثة .كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف
اجتاهاتهن تعزى ملتغريات :املعدل الرتاكمي ،وموقع ال�سكن
الأ�صلي ،ونوع ال�سكن.
و�أجرى مدين والعبا�سي ( )2011درا�سة هدفت �إىل تقدمي
من��وذج لدمج عمليات الت�صميم التعليمي ممثلة يف ت�صميم
برجمية تعليمية تدمج ب�إحدى بيئات التعلم الإلكرتوين ،وهي
بيئة ( )Moolleوقيا�س �أثر ذلك على حت�صيل الطلبة اجلامعيني،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالب ًا وطالبة من كلية الرتبية
يف جامعة البحرين للعام الدرا�سي  ،2010 - 2009ودر�ست
املجموعة الأوىل وح��دة من مقرر التعلم من بعد با�ستخدام
بيئة النموذج ( )Moodleب�صورته الن�صية ،ودر�ست املجموعة
الثانية نف�س الوحدة با�ستخدام الربجمية التعليمية املدجمة
ببيئة ( . )Moodleوقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

اح�صائية ل�صالح ا�ستخدام الربجمية التعليمية احلا�سوبية
املدجمة مع تقنيات بيئة النموذج ( )Moodleالإلكرتونية.
وطبق عياد و�صاحلة ( )2010درا�سة هدفت �إىل معرفة
فاعلية التعلم املدمج والدافعية نحو املعرفة يف تنمية مهارات
ا�ستخدام برامج الو�سائط املتعددة الفائقة ،و�إنتاجها لدى طلبة
ق�سم التكنولوجيا يف جامعة الأق�صى  -غ��زة ،وبلغت عينة
الدرا�سة ( )64طالب ًا وطالبة ،موزعني على جمموعتني (�ضابطة
وجتريبية) يف العام اجلامعي  ،2008 /2007وا�ستخدم �أداتني
للدرا�سة هما :اال�ستبانة واالختبار التح�صيلي ،وخل�صت النتائج
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لفاعلية التعلم املدمج يف
تنمية مهارات ا�ستخدام برامج الو�سائط الفائقة ،و�إنتاجها بني
الطلبة ذوي الدافعية املرتفعة ول�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرى العاين ( )2009درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر
ا�ستخدام برنامج النموذج ( )Moodleيف �إ�شاعة بيئة �صفية
متعلمة يف مادة �أ�صول الرتبية لطلبة تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية
بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س .وا�ستخدم الباحث
اال�ستبانة يف جمع البيانات ،وت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع
الطلبة امل�سجلني يف مقرر �أ���ص��ول الرتبية وال��ذي��ن يدر�سون
بالطريقة الإلكرتونية والبالغ عددهم ( )62طالبا وطالبة.
وبينت نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثراً وا�ضح ًا على م�ستوى فهم
الطالب كفرد ،وتفاعله مع زمالئه ومعلميه ،ومع املادة الدرا�سية
املحملة يف الربنامج و�شبكة املعلومات ( . )internetكما � ّأن
للأن�شطة الإلكرتونية الفردية واجلماعية دوراً فاع ًال يف تنمية
التفكري الت�أملي.
وطبق كيان �سام ويل ( )Kian - Sam & Lee, 2008درا�سة
هدفت �إىل حتديد م�ستويات بناء املعرفة لدى طلبة الدرا�سات
العليا يف ا�سرتاليا ،يف �ستة ت��داوالت احلا�سوب غري املتزامنة
يف بيئة التعلم املدمج ،و�أظهرت النتائج �أن التعلم املدمج يحقق
فوائد عديدة للطلبة؛ �إذ يقدم لهم فر�ص ًا لتح�سني تعلمهم خارج
نطاق البيئة ال�صفية التقليدية .وهذا يتفق مع التعليم اجلامعي
املفتوح يف التغلب على م�شكلة الزمان واملكان يف تعلم الطلبة.
وهدفت درا�سة العبد الكرمي (� )2006إىل تقومي جتربة التعليم
الإلكرتوين مبدار�س (البيان النموذجية للبنات) باملرحلتني
املتو�سطة والثانوية بجدة يف اململكة العربية ال�سعودية .و�شملت
العينة ( )41معلمة و ( )162طالبة يدر�سن بطريقة التعليم
الإلكرتوين ،وا�ستخدم اال�ستبانة يف جمع البيانات .وبينت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ب�سيطة ن�سبي ًا ل�صالح الطريقة الإلكرتونية،
وذل��ك عند مقارنة حت�صيل الطالبات يف التعليم االلكرتوين
ب�أنف�سهن وبزميالتهن يف الف�صول التقليدية ،و�أ�شارت �إىل �أن
املعلمات ال يواجهن �صعوبة يف هذه الطريقة .وبينت النتائج
�أن التعلم الإلكرتوين ُي�سهم يف زيادة قدرة املعلمة على �إي�صال
املعلومات للطالبات .وفيما يت�صل بالطالبات ،فقد �أ�شارت �إىل
�أن هذه الطريقة ُت�سهم يف زيادة ا�ستيعاب الطالبات للمواد ،وتزيد
من حما�سهن الكت�ساب املعرفة ،وت�ؤدي �إىل زيادة التفاعل بينهن
وبني املعلمات.
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النتاجات الرتبوية اليت حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القدس املفتوحة “فرع جنني أمنوذجاً”

وطبق هوجن و�آخرون ( )Hong et al, 2003درا�سة هدفت
�إىل معرفة مدى جناح البيئة التعليمية الغنية بالتكنولوجيا
واالنرتنت يف بناء اجتاهات �إيجابية بني الطلبة نحو ا�ستعمال
االنرتنت للتعلم يف جامعة (ماليزيا �ساوراك) � ،إذ تكونت عينة
الدرا�سة من ( )88طالباً ،وا�ستخدم اال�ستبانة يف جمع البيانات،
وبينت النتائج” :وجود اجتاهات �إيجابية ل��دى الطالب يف
ا�ستعمال االنرتنت �أداة للتعلم ،ولديهم معرفة �أ�سا�سية كافية
باالنرتنت ،وق��د ر�أوا بيئة االن�ترن��ت بيئة م�شجعة ،ومعززة
ال�ستعمالها يف التعلم”.
وهدفت درا�سة �صالح (� )2003إىل تقدمي بيئة تعلم تفاعلية
عرب �شبكة االنرتنت ،ت�صلح لتقدمي املقررات التعليمية خا�صة
مقررات مرحلة الدرا�سات العليا بق�سم تكنولوجيا التعليم بكلية
الرتبية ،جامعة حلوان ،وتو�صلت الدرا�سة� ،إىل جمموعة من
النتائج ،منها �أن املجموعة التي ا�ستخدمت نظام تقدمي املقررات
الدرا�سية عرب االنرتنت حققت تغرياً �إيجابي ًا عن تلك املجموعة
التي در�ست بالطريقة التقليدية.
وجاءت درا�سة تيلري ( )Teeler, 2002بهدف قيا�س فاعلية
املقررات الدرا�سية الإلكرتونية على طالب جامعة يرك�سنا ،والتي
ا�ستخدمت املنهج التجريبي ،وخل�صت �إىل جمموعة من النتائج،
منها� ،أن املجموعة التجريبية من الطالب يف جامعة يرك�سنا
الذين در�سوا �أحد املقررات الدرا�سية الإلكرتونية ،كانت دافعيتهم
مرتفعة؛ �إذ اطلعوا على الكثري من امل�صادر ،وحت�سنت قدرتهم على
املناق�شة ،وحل الواجبات الكتابية ،كما قاموا بقراءة الن�صو�ص
واملحا�رضات ،و�شاركوا يف مناق�شات ،والواجبات الكتابية على
�شا�شة احلا�سوب مبا�رشة ،وزاروا مواقع انرتنت ذات �صلة باملقرر.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يف �ضوء املراجعة للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة
مبو�ضوع الدرا�سة ،تو�صل الباحث �إىل الأمور الآتية:
Ù Ùاهتمت الدرا�سات ال�سابقة باملقررات الإلكرتونية
واملدجمة من زواي��ا حم��ددة� ،إذ اهتمت درا�سة �أحمد و�سعيد
( )2014ودرا���س��ة العبد ال��ك��رمي ( )2006بتقومي التعلم
الإل��ك�تروين ،ورك��زت درا�سة زام��ل ( )2013على دور مقررات
الأن�شطة الإلكرتونية يف تنمية الإبداع الأكادميي لدى الطلبة،
واهتمت درا�سة تيلري ( )Teeler, 2002بقيا�س فاعلية املقررات
الدرا�سة الإلكرتونية ،واهتمت درا�سة هوجن و�آخرون (Hong et
 )al, 2003بالبيئة التعليمية الغنية بالتكنولوجيا واالنرتنت� ،أما
درا�سة مدين والعبا�سي ( )2011فقد ركزت على ت�صميم برجمية
تعليمية تدمج ب�إحدى بيئات التعلم الإلكرتوين ،واهتمت درا�سة
كيان �سام ويل ( )Kian - Sam & Lee, 2008بتحديد م�ستويات
بناء املعرفة يف بيئة التعلم املدمج ،فيما اهتمت درا�سة عياد
و�صاحلة ( )2010بفاعلية التعلم املدمج.
Ù Ùخل�صت كثري من ال��درا���س��ات �إىل فاعلية املقررات
الإلكرتونية وامل��دجم��ة ،و�إىل حتقيق التفاعل االيجابي يف
الغرفة ال�صفية ،و�إىل �إ�سهام امل��ق��ررات الإلكرتونية والبيئة
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اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح

الغنية بالتكنولوجيا يف تغيري اجتاهات كثري من الطلبة نحو
التكنولوجيا ،واال�ستفادة منها يف التعلم.
Ù Ùتت�شابه الدرا�سة احلالية يف تناولها لال�ستبانة �أداة
للدرا�سة مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة وهي :درا�سة �أحمد و�سعيد
( ، )2014ودرا�سة زامل ( ، )2013ودرا�سة العاين (، )2009
ودرا�سة كيان �سام ويل ( ، )Kian - Sam & Lee, 2008ودرا�سة
العبد الكرمي ( ، )2006ودرا�سة هوجن و�آخرون (Hong et al,
 ، )2003واختلفت مع درا�سة مدين والعبا�سي ( ، )2011ودرا�سة
�صالح ( ، )2003ودرا�سة تيلري ( ، )Teeler, 2002ودرا�سة عياد
و�صاحلة (. )2010
�Ù Ùأم��ا الدرا�سة احلالية فقد متيزت بدرا�سة النتاجات
الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية
يف جامعة القد�س املفتوحة ،من خ�لال ثالثة جم��االت هي:
النتاجات املعرفية ،والنتاجات املهارية ،والنتاجات الوجدانية
والقيمية ،وهذا مل تتناوله �أية درا�سة �سابقة.
Ù Ùا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة
والإطار النظري ،يف بناء منهجية الدرا�سة ،و�أداتها ،ويف بناء
�أ�سئلة الدرا�سة ،وفر�ضياتها ،و�ضبط املتغريات ،وو�ضع التف�سريات
املنا�سبة للنتائج التي خرجت بها الدرا�سة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

ت�ضمن هذا اجلزء الإجراءات التي تتعلق بت�صميم الدرا�سة
وتنفيذها ،والنتائج ومناق�شتها.

منهجية الدراسة:
تعتمد الدرا�سة احلالية على املنهج الو�صفي التحليلي،
نظراً ملنا�سبته لأغرا�ض الدرا�سة ،وباعتباره املنهج الذي ي�صف
الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة وحتليلها وبيان مكوناتها ،ووفق ًا
لهذا الإطار املنهجي ت�أتي الدرا�سة احلالية بثالثة حماور هي:
الإطار النظري ،والدرا�سة امليدانية ،وحتليل النتائج والتو�صيات
املت�صلة بالنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة
لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة «فرع جنني».
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة كلية الرتبية يف
تخ�ص�صات :املرحلة الأ�سا�سية الأوىل «معلم �صف» وتعليم
الرتبية الإ�سالمية وتعليم االجتماعيات يف جامعة القد�س
املفتوحة «فرع جنني» خالل الف�صل الأول من العام اجلامعي
( ، )2016 /2015والبالغ عددهم ( )1680طالب ًا وطالبة،
( )341ذكوراً ،و (� )1339إناثا.
عينة الدراسة:
اختريت عينة الدرا�سة من طلبة تخ�ص�صات :املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل «معلم �صف» وتعليم الرتبية الإ�سالمية وتعليم
االجتماعيات يف كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة

د .جمدي علي زامل

«فرع جنني» ،بالطريقة الع�شوائية الطبقية من جمتمع الدرا�سة
الأ�صلي؛ �إذ وزعت اال�ستبانة على ( )560طالب ًا وطالبة ،ا�سرتجع
منها ( )545ا�ستبانة ،وبعد درا�ستها تبني وجود ( )12ا�ستبانة

غري �صاحلة للتحليل ،وبهذا تكون عينة الدرا�سة ( )533طالب ًا
وطالبة ،ما ن�سبته ( )% 31.7من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي،
واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.

اجلدول (: )1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة لطلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة «فرع جنني» ح�سب متغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وتقدير الطالب الرتاكمي،
وعدد املقررات التي در�سها بنمط التعلم املدمج.
املتغريات

اجلن�س

التخ�ص�ص

عدد املقررات التي
در�سها بنمط التعلم
املدمج

امل�ستويات

التكرارات

الن�سب املئوية

ذكر

114

21.4 %

ممتاز

�أنثى

419

78.6 %

جيد جداً

124

املجموع

533

100 %

جيد

289

54.2 %

املرحلة الأ�سا�سية الأوىل

301

56.5 %

مقبول

82

15.4 %

تعليم الرتبية الإ�سالمية

100

18.8 %

�ضعيف

17

3.2 %

تعليم االجتماعيات

132

24.8 %

املجموع

533

100 %

مقرران فما دون

348

65.3 %

�أكرث من مقررين

185

34.7 %

املجموع

533

100 %

بناء األداة والتحقق من صدقها وثباتها:
● ●و�صف الأداة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،صمم الباحث �أداة الدرا�سة ،من
خالل االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة
مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،وتت�ألف من ق�سمني ،الق�سم الأول،
خا�ص بالبيانات الرئي�سة ،والق�سم الثاين ،يتكون من عبارات
اال�ستبانة اخلا�صة بالنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات
املدجمة لدى الطلبة ،وبلغ عدد فقراتها يف �صورتها الأولية ()43
فقرة ،و ( )35فقرة يف �صورتها النهائية ،م�صممة ح�سب مقيا�س
ليكرت اخلما�سي املتدرج من (. )1 - 5وتبلغ الدرجة الدنيا على
اال�ستبانة ( )35يف حني تبلغ الدرجة الق�صوى (. )175
● ●�صدق الأداة:
جل�أ الباحث �إىل �صدق البناء ()Construct Validity
الذي يعتمد على مدى حتقيق �أداة الدرا�سة يف الك�شف عن مفهوم
افرتا�ضي هو النتاجات الرتبوية ،من خالل اال�ستعانة بالأدب
الرتبوي يف جمال الدرا�سة ،يف البيئات العربية والأجنبية،
وذلك للت�أكد من �أن �أداة الدرا�سة “اال�ستبانة” تقي�س ما و�ضعت
لقيا�سه.كما حتقق الباحث من �صدق الأداة ،من خالل اللجوء �إىل
�صدق التحكيم ( )Trustees Validity؛ فقد تكونت املجموعة
الب�ؤرية ( )Focus Groupمن ت�سعة حمكمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف جمال الرتبية؛ وطلب منهم احلكم على �أداة
وبناء على مالحظاتهم
الدرا�سة وم��دى �صالحيتها للتطبيق،
ً

املتغريات

تقدير الطالب
الرتاكمي

امل�ستويات

التكرارات

الن�سب املئوية

21

3.9 %
23.3 %

املجموع

533

100 %

ومقرتحاتهم جرى تعديل بع�ض الفقرات وحذف بع�ضها الآخر،
ف�أ�صبحت تتكون من ( )35فقرة.
كما جرى ا�ستخراج ال�صدق الداخلي للأداة «اال�ستبانة»،
وذل��ك من خالل معامل (ارتباط بري�سون) بني كل جمال من
جماالت الأداة والدرجة الكلية ،ونتائج اجلدول ( )2يو�ضح ذلك:
اجلدول (: )2
معامالت ارتباط بري�سون بني جماالت الدرا�سة والدرجة الكلية لال�ستبانة
املجاالت

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

1

النتاجات املعرفية.

0.822

**0.000

2

النتاجات املهارية.

0.880

**0.000

3

النتاجات الوجدانية والقيمية.

0.833

**0.000

رقم املجال

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.01

يت�ضح من اجل��دول (� )2أن معامالت االرتباط بني كل
جمال من جم��االت الدرا�سة والدرجة الكلية تراوحت ما بني
( ، )0.880 - 0.822و ُتعد هذه القيم دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( ، )α ≤ 0.01وت�شري �إىل وجود ارتباط دال وقوي بني
جماالت اال�ستبانة والدرجة الكلية ،وهذا يعني �أنها تتمتع ب�صدق
داخلي قوي.
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النتاجات الرتبوية اليت حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القدس املفتوحة “فرع جنني أمنوذجاً”

● ●ثبات الأداة:
جل�أ الباحث �إىل التحقق من ثبات اال�ستبانة على �أفراد عينة
املكونة من ( )533طالب ًا وطالبة ،وذلك بطريقة التجزئة
ال ّدرا�سة
ّ
الن�صفية ( )Split Half Methodبا�ستخدام معادلة (�سبريمان -
براون) وبطريقة كرونباخ �ألفا)Chronbach Alpha( :
ق�سم
 طريقة التجزئة
ّ
الن�صفيةَّ )Split Half Method( :
الباحث الأداة �إىل ن�صفني :فقرات فردية وفقرات زوجية ،وجرى
ح�ساب معامل االرتباط بني ا�ستجابات العينة على الفقرات
الفردية وا�ستجاباتهم على الفقرات الزوجية با�ستخدام معادلة)
�سبريمان – براون) ؛ �إذ بلغ معامل الثبات الكلّي (. )0.885وهذه
القيم تدل على �أن املقيا�س يتميز بثبات قوي ومرتفع.
 معامل االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة) كرونباخ
�ألفا)  )Chronbach Alpha( :واحت�سب الثبات بطريقة (كرونباخ
�ألفا) لتقدير ثبات الأداة ،وكانت النتائج على جماالت اال�ستبانة
وعلى الدرجة الكلية بح�سب الآتي:
اجلدول (: )3

معامل ثبات كرونباخ (Chronbach Alpha

) ملجاالت النتاجات الرتبوية التي

حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة ،فرع جنني.
عدد الفقرات

قيمة �ألفا

رقم املجال

املجاالت

1

النتاجات املعرفية.

10

0.798

2

النتاجات املهارية.

14

0.843

3

النتاجات الوجدانية والقيمية.

11

0.832

يتبني من خالل اجلدول ال�سابق ثبات جماالت الدرا�سة
والدرجة الكلية ،فرتاوحت ما بني ( )0.843 - 0.798و ُتعد
معامالت الثبات امل�ستخرجة لهذه الأداة جيدة ،وتفي بغايات
الدرا�سة.ويتبني من خالل ما �سبق� ،أن معامالت ثبات اال�ستبانة،
امل�ستخرجة لهذه الأداة منا�سبة ،وتفي بغايات الدرا�سة.
املعاجلات اإلحصائية:
من �أجل حتليل نتائج الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ، )SPSSوذل��ك بح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية،
اختبار (ت) ( )t - testلعينتني م�ستقلتني ،واختبار حتليل
التباين الأحادي ( ، )One Way ANOVAوذلك للإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة وفر�ضياتها.
وحل�ساب معامالت ال�صدق والثبات لأداة الدرا�سة جرى
ا�ستخراج معامالت ارتباط بري�سون ،وا�ستخدام معادلة (�سبريمان
 ب��راون)  ،وا�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا (Chronbach. )Alpha
ولأغ��را���ض املعاجلة الإح�صائية ،فقد مت حتديد درجة
تقدير الطلبة للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة
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اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح

وفق املعادلة الآتية :طول الفئة (�أعلى حد لال�ستجابة � -أدنى
حد لال�ستجابة)  /عدد م�ستويات درجة التقدير (= 3 / )1 - 5
( ، )1.33وا�ستخدمت هذه القيمة لتحديد درجة تقدير النتاجات
الرتبوية للمقررات الإلكرتونية هي كما يلي:
Ù Ùمتدنية �إذا كان املتو�سط احل�سابي ( 2.33ف�أدنى) (�أي
احلد الأدنى. )1.33 +
Ù Ùمتو�سطة �إذا تراوح املتو�سط احل�سابي بني (- 2.34
. )3.67
Ù Ùمرتفعة �إذا كان املتو�سط احل�سابي ( 3.68ف�أعلى) .

نتائج الدراسة ومناقشتها:

فيما ي�أتي عر�ض للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
ومناق�شتها ،تبع ًا ل�س�ؤال الدرا�سة الرئي�س والفر�ضيات التي
ُحددت ،وهي على النحو الآتي:
◄◄�أوالً :نتائج ال�س�ؤال الرئي�س ومناق�شته:
ين�ص ال�س�ؤال الأول على « :ما النتاجات الرتبوية

التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف
جامعة القد�س املفتوحة «فرع جنني �أمنوذجاً» من وجهة
نظر الطلبة؟ ».

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لتقديرات طلبة كلية
الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة « فرع جنني» للنتاجات
الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة ،و�ستعر�ض الإجابة وفق ًا
لكل جمال منفرداً كما يف اجلداول ( )4و ( )5و (. )6وجماالت
الدرا�سة جمتمعة كما يف اجلدول (. )7
● ●املجال الأول :النتاجات املعرفية:
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�ضح يف
اجلدول (. )4
اجلدول (: )4
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،ودرجة التقدير للنتاجات املعرفية
التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة
«فرع جنني �أمنوذجاً» ،مرتبة ترتيباً تنازلياً.
ن�ص الفقرة

املتو�سطات
احل�سابية*

االنحرافات
املعيارية

درجة
التقدير

3.68

0.47

مرتفعة

0.821

متو�سطة
متو�سطة

الرقم

الرتبة

1

1

تزودين مبادة علمية حديثة.

2

2

ت�ساعدين يف حتقيق �أهداف
املقررات الدرا�سية املرجوة منها.

3.62

6

3

ت�ساعدين على فهم احلقائق التي
يعر�ضها املقرر الدرا�سي.

3.58

0.90

8

4

ت�ساعدين على ربط املفاهيم
بالواقع.

3.56

0.95

متو�سطة

3

5

ت�ساعدين يف فهم املفاهيم التي
ي�صعب تعلمها يف اللقاءات
الوجاهية.

3.53

1.00

متو�سطة

د .جمدي علي زامل

الرقم

الرتبة

ن�ص الفقرة

املتو�سطات
احل�سابية*

االنحرافات
املعيارية

درجة
التقدير

7

6

ت�ساعدين على حل �أن�شطة الكتاب
املقرر.

ال�ستجابات �أفراد جمتمع الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�ضح يف
اجلدول (. )5

3.50

1.05

متو�سطة

اجلدول (: )5

5

7

ت�ساعدين على فهم النظريات التي
يناق�شها املقرر الدرا�سي.

3.48

0.93

متو�سطة

4

8

ت�ساعدين على بناء العالقات بني
املفاهيم اخلا�صة باملقررات

3.39

0.93

متو�سطة

املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،ودرجة التقدير للنتاجات املهارية التي
حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة « فرع جنني
�أمنوذجاً» ،مرتبة ترتيباً تنازلياً.

9

9

ت�ساعدين يف احل�صول على نتائج
مرتفعة يف االمتحانات.

3.35

0.91

متو�سطة

الرقم

الرتبة

10

10

ت�ساعدين يف �إجراء التطبيقات
العملية للمقرر.

3.33

0.95

متو�سطة

24

1

لدي مهارة اال�ستماع
تنمي ّ
اجليد.

13

2

لدي مهارات التعلم
تنمى ّ
الذاتي.

3.86

14

3

تزيد من قدرتي على مهارة
احلوار مع الآخرين.

3.76

20

4

لدي التوظيف الأمثل
تنمي ّ
للتكنولوجيا احلديثة
كالإنرتنت وغريها يف جمال
تخ�ص�صي.

3.74

21

5

الدرجة الكلية

املتو�سط الكلي لدرجة تقدير
الطلبة للنتاجات املعرفية
للمقررات الإلكرتونية يف كلية
الرتبية يف جامعة القد�س
املفتوحة فرع جنني.

3.49

0.56

متو�سطة

*�أق�صى درجة للفقرة (. )5

يت�ضح من اجل��دول (� )4أن الدرجة الكلية ملتو�سطات
تقديرات الطلبة للنتاجات املعرفية التي حتققها املقررات
امل��دجم��ة لديهم يف جامعة القد�س املفتوحة «ف���رع جنني
�أمنوذجاً» ح�صلت على درجة تقدير متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي
بلغ (. )3.49
وق��د ح�صلت الفقرات ()2 ،6 ،8 ،3 ،7 ،5 ،4 ،9 ،10
بالرتتيب تنازلياً ،على درجة تقدير متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي
تراوح من ( ، )3.62 - 3.33وح�صلت الفقرة ( )1التي تن�ص
على« :تزويد الطلبة مبادة علمية حديثة « على �أعلى متو�سط
ح�سابي بلغ ( ، )3.68وبدرجة تقدير مرتفعة� ،أما الفقرة رقم
( )10التي تن�ص على « :م�ساعدة الطلبة يف �إجراء التطبيقات
العملية للمقرر» فقد ح�صلت على �أدن��ى متو�سط ح�سابي بلغ
( ، )3.33وبدرجة تقدير متو�سطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل اهتمام امل�س�ؤولني عن
امل��ق��ررات املدجمة ،يف تب�سيط املفاهيم العلمية ال���واردة يف
الكتاب املقرر للطلبة ،وت�ضمني امل��ق��ررات املدجمة باملادة
العلمية وال�صور والأ�شكال وحلقات النقا�ش� ،إال �أن اجلانب
املعريف للمقررات املدجمة بحاجة �إىل تفعيل عملية ربطها
ب�أمثلة تطبيقية ،وبجوانب عملية ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�سهم يف
حتقيق نتاجات معرفية �أكرث لدى الطلبة.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة،
يت�ضح وج��ود اتفاق بينها وب�ين بع�ض نتائج درا�سة العاين
( )2009التي �أظهرت نتائجها وج��ود �أث��ر وا�ضح للأن�شطة
واملواد الإلكرتونية على م�ستوى فهم الطالب ،واتفقت �أي�ضا مع
بع�ض نتائج درا�سة العبد الكرمي ( )2006التي �أظهرت نتائجها
م�ساهمة املقررات االلكرتونية يف زي��ادة ا�ستيعاب الطالبات
للمواد ،وتزيد من حما�سهن الكت�ساب املعرفة.
● ●املجال الثاين :النتاجات املهارية:
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية

ن�ص الفقرة

املتو�سطات
احل�سابية*

االنحرافات
املعيارية

درجة
التقدير

3.95

0.96

مرتفعة

0.89

مرتفعة

0.98

مرتفعة

مرتفعة

1.09

لدي مهارات التوا�صل
تعزز ّ
الفعال مع الآخرين.

3.73

0.94

مرتفعة

19

6

تنمي مهاراتي يف جمال
التكنولوجيا.

3.71

1.08

مرتفعة

18

7

لدي مهارات التقومي
تعزز ّ
الذاتي.

3.62

0.97

متو�سطة

23

8

تنمي قدراتي يف جمال
التعبري ال�شفوي.

3.61

0.97

متو�سطة

22

9

تنمي قدراتي يف جمال
التعبري الكتابي.

3.57

1.00

متو�سطة

15

10

تزيد من قدرتي يف �إقناع
الآخرين.

3.53

1.01

متو�سطة

تزيد من قدرتي على البحث.

3.53

0.95

متو�سطة

16

12

تزيد من قدرتي على التفكري
العلمي.

3.51

0.96

متو�سطة

11

13

تنمي قدراتي على حل
امل�شكالت ب�أ�سلوب علمي
ومنظم.

3.51

0.89

متو�سطة

12

14

لدي.
تزيد من مهارة التحليل ّ

3.42

0.91

متو�سطة

املتو�سط الكلي لدرجة تقدير
الطلبة للنتاجات املهارية
للمقررات االلكرتونية يف كلية
الرتبية يف جامعة القد�س
املفتوحة فرع جنني.

3.65

11
17

الدرجة الكلية

0.56

متو�سطة

*�أق�صى درجة للفقرة (. )5

يتبني من اجلدول (� )5أن الدرجة الكلية ملتو�سطات تقديرات
الطلبة للنتاجات املهارية التي حتققها املقررات املدجمة لديهم
يف جامعة القد�س املفتوحة «فرع جنني �أمنوذجاً» ح�صلت على
درجة تقدير متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )3.65
وق��د ح�صلت الفقرات ()24 ،13 ،14 ،20 ،21 ،19
بالرتتيب تنازلي ًا على درجة تقدير مرتفعة ،ومبتو�سط ح�سابي
تراوح من ( ، )3.95 - 3.71وح�صلت الفقرات (،16 ،11 ،12
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النتاجات الرتبوية اليت حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القدس املفتوحة “فرع جنني أمنوذجاً”

 )18 ،23 ،22 ،15 ،17بالرتتيب تنازلي ًا على درجة تقدير
متو�سطة مبتو�سط ح�سابي تراوح من ( ، )3.42 - 3.62وح�صلت
الفقرة ( )24التي تن�ص على« :تنمية مهارة اال�ستماع اجليد لدى
الطلبة» على �أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.95وبدرجة تقدير
مرتفعة� ،أما الفقرة رقم ( )12التي تن�ص على« :زيادة مهارة
التحليل لدى الطلبة» فقد ح�صلت على �أدنى متو�سط ح�سابي بلغ
( ، )3.42وبدرجة تقدير متو�سطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل تعزيز اجلوانب التكنولوجية
يف ت�صميم امل��ق��ررات امل��دجم��ة؛ �إذ يحر�ص امل�س�ؤولون عن
املقررات املدجمة �إىل تنظيم لقاءات افرتا�ضية ،وحلقات النقا�ش،
ومنتديات خا�صة بكل مقرر مدمج ،وال�سماح للطلبة بالتعبري
عن �آرائهم فيها ،كما تتيح املقررات املدجمة ،توا�صل الطلبة مع
ع�ضو هيئة التدري�س ،واال�ستف�سار عن الق�ضايا التي حتتاج �إىل
ذلك ،التي ت�سهم يف �إك�سابهم مهارات التعلم الذاتي ،وهذا ما جعل
درجة تقدير طلبة كلية الرتبية للنتاجات املهارية للمقررات
املدجمة يف الدرجة الكلية باملتو�سطة ،ويف بع�ض فقراتها
باملرتفعة.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة،
يت�ضح وج��ود اتفاق بينها وب�ين بع�ض نتائج درا�سة العاين
( )2009التي �أظهرت نتائجها وجود دور فاعل للمواد والأن�شطة
الإلكرتونية يف تنمية التفكري الت�أملي.
● ●املجال الثالث :النتاجات الوجدانية والقيمية:
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد جمتمع الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�ضح يف
اجلدول (. )6
اجلدول (: )6
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،ودرجة التقدير للنتاجات الوجدانية والقيمية
التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة « فرع
جنني �أمنوذجاً» ،مرتبة ترتيباً تنازلياً.

4.10

0.92

مرتفعة

0.87

مرتفعة
مرتفعة

الرقم

الرتبة

26

1

لدي احرتام الآخرين.
تنمي ّ

31

2

ت�شجعني على تقدير عمل
الآخرين.

4.10

30

3

ت�شجعني على ال�صدق.

4.08

0.95

29

4

ت�شجعني على التعاون مع
الآخرين.

4.06

0.89

مرتفعة

32

5

لدي حتمل امل�س�ؤولية
تنمي ّ
جتاه الأن�شطة املطلوبة مني.

3.93

0.90

مرتفعة

28

6

لدي روح املناف�سة
تنمي ّ
ال�رشيفة مع زمالئي.

3.84

0.96

مرتفعة

33

7

ت�شجعني على العمل اجلماعي.

3.81

1.00

مرتفعة

25

8

ت�ساعدين يف بناء عالقات
اجتماعية مع الآخرين.

3.80

1.02

مرتفعة

35

9

تنمي لدي اجتاهات ايجابية
نحو تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.

3.79

1.03

مرتفعة
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ن�ص الفقرة

املتو�سطات
احل�سابية*

االنحرافات
املعيارية

درجة
التقدير

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح

3.77

0.84

مرتفعة

1.03

مرتفعة

الرقم

الرتبة

27

10

تك�سبني املو�ضوعية يف
التعامل مع الأمور املختلفة.

34

11

تنمي لدي اجتاهات ايجابية
نحو التعليم املفتوح.

3.71

املتو�سط الكلي لدرجة تقدير
الطلبة للنتاجات الوجدانية
والقيمية للمقررات االلكرتونية
يف كلية الرتبية يف جامعة
القد�س املفتوحة فرع جنني.

3.91

الدرجة الكلية

ن�ص الفقرة

املتو�سطات
احل�سابية*

االنحرافات
املعيارية

درجة
التقدير

0.58

مرتفعة

*�أق�صى درجة للفقرة (. )5

يت�ضح من اجل��دول (� )6أن الدرجة الكلية ملتو�سطات
تقديرات الطلبة للنتاجات الوجدانية والقيمية التي حتققها
املقررات املدجمة لديهم يف جامعة القد�س املفتوحة «فرع جنني
�أمنوذجاً» ح�صلت على درجة تقدير مرتفعة ،ومبتو�سط ح�سابي
بلغ (. )3.91
وقد ح�صلت عبارات جميع املجال الثالث «النتاجات
الوجدانية والقيمية» على درج��ة تقدير مرتفعة ،ومبتو�سط
ح�سابي ت���راوح م��ن (. )4.10 - 3.71وي��ع��زو الباحث هذه
النتيجة �إىل حر�ص امل�س�ؤولني عن التعليم االلكرتوين باجلانب
ال��وج��داين والقيمي يف ت�صميم امل��ق��ررات املدجمة ،ومنهجية
التعلم والتعامل معها؛ �إذ ي�سهم ت�صميمها يف ت�شجيع التعاون
ما بني الطلبة وزمالئهم ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وت�صميم مواد
تعلمية و�أن�شطة تعزز بناء عالقات اجتماعية جيدة مع بع�ضهم،
وتقدير عمل الآخرين ،كما �أن التعلم من خاللها يبني مدى �أهمية
التكنولوجيا يف التعليم ،وهذا ي�سهم يف تنمية اجتاهات �إيجابية
نحو التكنولوجيا ،و�أي�ضا نحو التعليم املفتوح ،لأنه يتبنى التعلم
املدمج والتكنولوجيا يف التعليم والتعلم والتوا�صل مع الطلبة،
مما �أ�سهم يف جعل درجة تقدير طلبة كلية الرتبية للنتاجات
الوجدانية والقيمية التي حتققها املقررات املدجمة باملرتفعة.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة،
يت�ضح وجود اتفاق بينها وبني بع�ض نتائج درا�سة زامل ()2012
التي بينت نتائجها وجود اجتاهات �إيجابية نحو التعلم املدمج،
واتفقت اي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة كيان �سام ويل (Kian -
 )Sam & Lee, 2008التي بينت نتائجها الفوائد التي حتققها
املقررات املدجمة للطلبة.واتفقت �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة
العبد الكرمي ( )2006التي �أظهرت نتائجها م�ساهمة املقررات
الإلكرتونية يف مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة ،وا�سهامها يف
زيادة التفاعل بني الطالبات واملعلمات.واتفقت �أي�ضا مع بع�ض
نتائج درا�سة العاين ( )2009التي �أظهرت نتائجها وجود �أثر
وا�ضح يف تفاعل الطالب مع زمالئه ومعلمه ومع املادة الدرا�سية
االلكرتونية.
● ●جماالت الدرا�سة والدرجة الكلية:

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة جلميع

د .جمدي علي زامل

جماالت الدرا�سة والدرجة الكلية.واجلدول ( )7يبني
ذلك.
اجلدول (: )7
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية ملجاالت اال�ستبانة والدرجة
الكلية
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

درجة
التقدير

رقم
املجال
1

النتاجات املعرفية.

3.49

0.56

69.9 %

متو�سطة

2

النتاجات املهارية.

3.65

0.56

72.98 %

متو�سطة

3

النتاجات الوجدانية والقيمية.

3.91

0.58

78.22 %

مرتفعة

3.68

0.48

73.7 %

مرتفعة

املجاالت

الدرجة الكلية

يتبني من اجل��دول (� )7أن ال��درج��ة الكلية ملتو�سطات
تقديرات الطلبة للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات
امل��دجم��ة لديهم يف جامعة القد�س املفتوحة «ف���رع جنني
�أمنوذجاً» ح�صلت على درجة تقدير مرتفعة ،ومبتو�سط ح�سابي
بلغ (. )3.68وت��راوح املتو�سط احل�سابي ملجاالت الدرا�سة من
( )3.91 - 3.49؛ �إذ ح�صل املجال الثالث «النتاجات الوجدانية
والقيمية» على املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()3.91
وبدرجة تقدير مرتفعة ،يليه يف املرتبة الثانية املجال الثاين
«النتاجات املهارية» فقد ح�صل متو�سط ح�سابي بلغ ()3.65
وبدرجة تقدير متو�سطة ،وح�صل املجال الأول «النتاجات
املعرفية» على املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي بلغ ()3.49
وبدرجة تقدير متو�سطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل اهتمام امل�س�ؤولني عن
املقررات املدجمة يف ت�صميمها التعليمي ،الأمر الذي يعزز حتقيق
النتاجات املعرفية واملهارية والوجدانية ،ويعود ذلك �أي�ضا �إىل
ارتباط املادة العلمية للمقررات املدجمة بالأهداف ،وتوظيف
�أ�شكال متنوعة من م�صادر التعلم كالن�صو�ص والر�سومات
والأ�شكال واخلرائط املعرفية من ناحية ،واللقاءات االفرتا�ضية
وحلقات النقا�ش واملنتديات اخلا�صة بكل مقرر مدمج من
ناحية �أخرى.ويعزو الباحث ح�صول النتاجات الوجدانية على
املرتبة الأوىل� ،إىل ت�صميمها الذي ي�شجع على التعاون ما بني
الطلبة وزمالئهم ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وت�صميم مواد تعلمية
و�أن�شطة تعزز بناء عالقات اجتماعية جيدة مع بع�ضهم ،وتقدير
عمل الآخرين� ،إ�ضافة �إىل تركيز املقررات املدجمة على الطالب،
واهتمامها مب�شاركته يف اللقاءات االفرتا�ضية وامل�شاركة يف
حلقات النقا�ش واملنتديات ،الأمر الذي يعزز اجلوانب الوجدانية
لديهم ،ما جعل درجة تقديرهم للنتاجات الوجدانية والقيمية
�أعلى من درجة تقديرهم للنتاجات املعرفية واملهارية.
واتفقت ه��ذه النتيجة ،مع بع�ض نتائج درا���س��ة �أحمد

و�سعيد ( )2014التي بينت ح�صول الأهداف وخمرجات التعلم
يف املقررات الإلكرتونية على درجة عالية.واتفقت مع بع�ض
نتائج درا�سة زام��ل ( )2013التي بينت وج��ود درج��ة تقدير
متو�سطة لتقدير الطلبة ل��دور الأن�شطة الإلكرتونية يف تنمية
الإبداع الأكادميي ،واتفقت �أي�ض ًا مع بع�ض نتائج درا�سة تيلري
( )Teeler, 2002التي بينت نتائجها فاعلية املقررات الدرا�سية
االلكرتونية على الطلبة.
وتعار�ضت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة زامل
( )2012التي بينت نتائجها ح�صول جمال االجتاهات نحو
تنمية املهارات باملرتبة الثالثة.
◄ ◄ثانياً :نتائج الفر�ضية الأوىل ومناق�شتها:
وتن�ص هذه الفر�ضية على �أنه :ال توجد فروق دالة �إح�صائيا
عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات
طلبة كلية الرتبية للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات
املدجمة لديهم يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع جنني تعزى
�إىل متغري اجلن�س.والختبار الفر�ضية ا�ستخدم اختبار (ت) (t -
 )testلعينتني م�ستقلتني على �أفراد عينة الدرا�سة على كل جمال
من جماالت الدرا�سة ،وعلى الدرجة الكلية ح�سب متغري اجلن�س.
واجلدول ( )8يبني ذلك:
اجلدول (: )8
نتائج اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني بح�سب متغري اجلن�س
ذكور (ن=)114
املجال

�إناث (ن= )419
قيمة (ت)

الداللة *

*0.096

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

النتاجات
املعرفية.

3.42

0.51

3.52

0.57

- 1.669

النتاجات
املهارية.

3.57

0.55

3.67

0.56

0.697

0.079

3.94

0.58

0.905

0.010

3.71

0.48

0.245

0.018

النتاجات
الوجدانية
والقيمية.
الدرجة
الكلية

0.57
3.79
3.59

0.44

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (. )α ≥0.05

يت�ضح من نتائج اجل��دول ( )8ع��دم وج��ود ف��روق دالة
�إح�صائي ًا يف الدرجة الكلية لتقدير الطلبة للنتاجات الرتبوية
التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة
القد�س املفتوحة “فرع جنني �أمنوذجاً” ،ويف جمال النتاجات
الرتبوية وجم��ال النتاجات الوجدانية والقيمية تبع ًا ملتغري
اجلن�س ،وبينت النتائج وجود فروق يف جمال النتاجات املعرفية
ول�صالح الطالبات� ،أي �أن درج��ة تقدير الطالبات للنتاجات
املعرفية �أعلى من درجة تقدير الطلبة الذكور.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل توجه اجلامعة يف حتديد
من�سق لكل مقرر مدمج ،وحثهم على ت�شجيع الطلبة ب�رصف
النظر عن جن�سهم �إىل ح�ضور اللقاءات االفرتا�ضية ،والدخول
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�إىل ال�صفحة الإلكرتونية للمقرر لال�ستفادة منه ،وهذا ما جعل
عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الدرجة الكلية لتقدير الطلبة
للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية
الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة “فرع جنني تعزى ملتغري
اجلن�س ،ويعزو الباحث وجود فروق يف املجال الأول “النتاجات
املعرفية” ول�صالح الطالبات� ،إىل متابعتهن للتعليمات وم�صادر
التعلم التي يعر�ضها املن�سق ،واملادة العلمية التي تعر�ض على
ال�صفحة الإلكرتونية للمقرر ،وم�شاركتهن يف حلقات النقا�ش،
واهتمامهن باحل�صول على عالمات مرتفعة �أكرث من الطلبة
الذكور.واتفقت ه��ذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا���س��ة زامل
( )2013التي بينت عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري
اجلن�س.
◄◄ثالثاً :نتائج الفر�ضية الثانية ومناق�شتها:
وتن�ص هذه الفر�ضية على �أنه :ال توجد فروق دالة �إح�صائيا
عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات طلبة
كلية الرتبية للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة
لديهم يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع جنني تعزى �إىل
متغري عدد املقررات التي در�سها بنمط التعلم املدمج.والختبار
الفر�ضية ا�ستخدم اختبار (ت) ( )t - testلعينتني م�ستقلتني على
�أفراد عينة الدرا�سة على كل جمال من جماالت الدرا�سة ،وعلى
الدرجة الكلية ح�سب متغري عدد املقررات التي در�سها بنمط
التعلم املدمج.واجلدول ( )9يبني ذلك:
اجلدول (: )9
نتائج اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني بح�سب متغري عدد املقررات التي در�سها بنمط التعلم
املدمج

املجال

مقرران فما دون
(ن=)348

�أكرث من مقررين
(ن= )185

قيمة (ت)

الداللة *

*0.041

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

النتاجات
املعرفية.

3.46

0.54

3.56

0.58

- 2.053

النتاجات
املهارية.

3.62

0.55

3.70

0.58

0.342

0.101

النتاجات
الوجدانية
والقيمية.

3.92

0.56

3.90

0.62

0.050

0.724

الدرجة
الكلية

3.66

0.46

3.72

0.51

0.109

0.197

ُت�شري نتائج اجلدول (� )9إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف الدرجة الكلية لتقدير الطلبة للنتاجات الرتبوية التي حتققها
املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س
املفتوحة ،ويف جمال النتاجات الرتبوية وجم��ال النتاجات
الوجدانية والقيمية تبع ًا ملتغري عدد املقررات التي در�سها بنمط
التعلم املدمج ،وبينت النتائج وجود فروق يف جمال النتاجات
املعرفية ول�صالح الطلبة الذين در�سوا �أكرث من مقررين بالنمط
املدمج� ،أي �أن درجة تقدير الطلبة الذين در�سوا �أكرث من مقررين
بالنمط املدمج يف جمال النتاجات املعرفية �أعلى من درجة
تقدير الطلبة الذين در�سوا مقررين بالنمط املدمج فما دون.
ويعزو الباحث ه��ذه النتيجة �إىل املتابعة احلثيثة من
من�سقي املقررات املدجمة و�أع�ضاء هيئة تدري�س املقررات،
وتعريف الطلبة بامليزات التي متتاز بها املقررات املدجمة،
واال�ستفادة التي حتققها لهم ،ويعزو الباحث وجود فروق يف
جمال النتاجات املعرفية ول�صالح الطلبة الذين در�سوا �أكرث من
مقررين بالنمط املدمج� ،إىل خربتهم يف التعامل مع املقررات
املدجمة ،و�أهميتها ،وكيفية التعامل معها ،وحر�صهم على
متابعة ما يعر�ض على ال�صفحة االلكرتونية للمقرر �أكرث من
الذين مل يدر�سوا مقررات بالنمط املدمج�.إ�ضافة �إىل النتائج التي
�سيحققها الطالب جراء متابعة هذه املقررات.واتفقت هذه النتيجة
مع بع�ض نتائج درا�سة زامل ( )2013التي �أظهرت نتائجها عدم
وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري عدد املقررات التي مت
در�سها بنمط الأن�شطة الإلكرتونية.
◄◄رابعاً :نتائج الفر�ضية الثالثة ومناق�شتها:
وتن�ص هذه الفر�ضية على �أنه :ال توجد فروق دالة �إح�صائيا
عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات طلبة
كلية الرتبية للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة
لديهم يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع جنني تعزى �إىل متغري
التخ�ص�ص.
للإجابة ع��ن ه��ذه الفر�ضية ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على كل جمال من جماالت الدرا�سة ،وعلى الدرجة الكلية تبع ًا
ملتغري التخ�ص�ص.واجلدول ( )10يو�ضح ذلك.

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (. )α ≥0.05
اجلدول (: )10
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على كل جمال من جماالت الدرا�سة ،وعلى الدرجة الكلية تبعاً ملتغري التخ�ص�ص.
العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل

301

3.53

0.55

تعليم الرتبية
الإ�سالمية

100

3.41

0.55

تعليم االجتماعيات

132

3.49

0.57

الدرجة الكلية

533

3.49

0.56

املجال

النتاجات
املعرفية
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املجال

النتاجات
الوجدانية
والقيمية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املرحلة الأ�سا�سية الأوىل

301

3.93

0.58

تعليم الرتبية الإ�سالمية

100

3.83

0.61

تعليم االجتماعيات

132

3.92

0.57

الدرجة الكلية

533

3.91

0.58

امل�ستويات

د .جمدي علي زامل

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل

301

3.66

0.56

تعليم الرتبية
الإ�سالمية

100

3.57

0.54

تعليم االجتماعيات

132

3.68

0.57

تعليم االجتماعيات

الدرجة الكلية

533

3.65

0.56

الدرجة الكلية

امل�ستويات

املجال

النتاجات
املهارية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املرحلة الأ�سا�سية الأوىل

301

3.71

0.47

تعليم الرتبية الإ�سالمية

100

3.60

0.48

132

3.70

0.49

533

3.68

0.48

املجال

الدرجة الكلية

امل�ستويات

يت�ضح من اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرية يف متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري التخ�ص�ص ،وملعرفة الداللة
الإح�صائية لتلك الفروق ،ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( ، )One Way ANOVAواجلدول ( )11يبني ذلك.
اجلدول (: )11
نتائج حتليل التباين الأحادي ملتو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على كل جمال من جماالت الدرا�سة ،والدرجة الكلية تبعاً ملتغري التخ�ص�ص.
جمموع املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

بني املجموعات

1.098

2

0.549

1.774

0.171

داخل املجموعات

163.992

530

0.309

املجموع

165.089

532

بني املجموعات

0.888

2

0.444

داخل املجموعات

165.906

530

0.313

املجموع

166.794

532

بني املجموعات

0.772

2

0.386

داخل املجموعات

179.340

530

0.338

املجموع

180.113

532

بني املجموعات

0.858

2

0.429

داخل املجموعات

120.882

530

0.228

املجموع

121.740

532

املجال

النتاجات املعرفية

النتاجات املهارية

النتاجات الوجدانية والقيمية

الدرجة الكلية

م�صدر التباين

1.418

1.141

1.880

0.243

0.320

0.154

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α ≤ 0.05

يت�ضح من نتائج اجل��دول ( )11عدم وج��ود ف��روق دالة
�إح�صائي ًا يف الدرجة الكلية ،ويف جماالت الدرا�سة للنتاجات
الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية
يف جامعة القد�س املفتوحة “فرع جنني �أمنوذجاً” ،تبع ًا ملتغري
التخ�ص�ص.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل اهتمام امل�س�ؤولني بت�صميم
املقررات املدجمة ،وتطبيق منهجية وا�ضحة يف جميع املقررات
املدجمة ،ب�رصف النظر عن التخ�ص�صات التي تندرج حتتها،
واهتمام من�سقي املقررات املدجمة بتوفري املواد وم�صادر التعلم
التي يجب �أن ي�شتمل عليها املقرر الدرا�سي املدمج ،وهذا ما جعل
عدم وجود فروق يف درجة تقدير الطلبة للنتاجات التي حتققها
املقررات املدجمة لديهم ،تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص.واتفقت هذه

النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة زامل ( )2013التي �أظهرت عدم
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري التخ�ص�صات والكلية.
◄◄خام�ساً :نتائج الفر�ضية الرابعة ومناق�شتها:
وتن�ص هذه الفر�ضية على �أنه :ال توجد فروق دالة �إح�صائيا
عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات طلبة
كلية الرتبية للنتاجات الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة
لديهم يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع جنني تعزى �إىل متغري
تقدير الطالب الرتاكمي.
للإجابة ع��ن ه��ذه الفر�ضية ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على كل جمال من جماالت الدرا�سة ،وعلى الدرجة الكلية تبع ًا
ملتغري تقدير الطالب الرتاكمي ،واجلدول ( )12يو�ضح ذلك.
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النتاجات الرتبوية اليت حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة القدس املفتوحة “فرع جنني أمنوذجاً”

اجلدول (: )12
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على كل جمال من جماالت الدرا�سة ،وعلى الدرجة الكلية تبعاً ملتغري تقدير الطالب الرتاكمي.
املجال

النتاجات
املعرفية

النتاجات
املهارية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ممتاز

21

3.59

0.57

ممتاز

جيد جداً

124

3.53

0.62

جيد جداً

124

جيد

289

3.49

0.54

جيد

289

3.91

مقبول

82

3.40

0.52

مقبول

82

2.86

0.54

�ضعيف

17

3.63

0.47

�ضعيف

17

4.09

0.62

الدرجة الكلية

533

3.49

0.56

الدرجة الكلية

533

3.91

0.58

ممتاز

21

3.78

0.40

ممتاز

21

3.77

0.41

جيد جداً

124

3.67

0.64

جيد جداً

124

3.70

0.55

جيد

289

3.65

0.54

جيد

289

3.69

0.46

مقبول

82

3.58

0.53

امل�ستويات

امل�ستويات

املجال

النتاجات الوجدانية
والقيمية

الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

21

3.92

0.64

3.91

0.61
0.57

مقبول

82

3.61

0.43

�ضعيف

17

3.58

0.53

�ضعيف

17

3.77

0.44

الدرجة الكلية

533

3.65

0.56

الدرجة الكلية

533

3.68

0.48

يت�ضح من اجلدول ( )12وجود فروق ظاهرية يف متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري تقدير الطالب الرتاكمي،
وملعرفة الداللة الإح�صائية لتلك الفروق ،ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( ، )One Way ANOVAواجلدول ( )13يبني ذلك.
اجلدول (: )13
نتائج حتليل التباين الأحادي ملتو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على كل جمال من جماالت الدرا�سة ،والدرجة الكلية تبعاً ملتغري تقدير الطالب الرتاكمي.
جمموع املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

بني املجموعات

1.388

4

0.347

1.119

0.346

داخل املجموعات

163.701

528

0.310

املجموع

165.089

532

بني املجموعات

0.904

4

0.226

داخل املجموعات

165.890

528

0.314

املجموع

166.794

532

بني املجموعات

0.766

4

0.191

داخل املجموعات

179.347

528

0.340

املجموع

180.113

532

بني املجموعات

0.708

4

0.177

داخل املجموعات

121.032

528

0.229

املجموع

121.740

532

املجال

النتاجات املعرفية

النتاجات املهارية

النتاجات الوجدانية والقيمية

الدرجة الكلية

م�صدر التباين

*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α ≤ 0.05
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0.719

0.564

0.772

0.579

0.689

0.544

د .جمدي علي زامل

يت�ضح من نتائج اجل��دول ( )13عدم وج��ود ف��روق دالة
�إح�صائي ًا يف الدرجة الكلية ،ويف جماالت الدرا�سة للنتاجات
الرتبوية التي حتققها املقررات املدجمة لدى طلبة كلية الرتبية
يف جامعة القد�س املفتوحة “فرع جنني �أمنوذجاً” ،تبع ًا ملتغري
تقدير الطالب الرتاكمي.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل توجيه املقررات املدجمة
للطلبة جميعهم ،ب�رصف النظر عن تقديراتهم الرتاكمية� ،إ�ضافة
�إىل ت�صميم ه��ذه امل��ق��ررات ب�شكل ي��راع��ي م�ستويات الطلبة
جميعها ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �أي�ضا �إىل اهتمام �أع�ضاء
هيئة التدري�س ومن�سقي املقررات بتوجيه طلبتهم �إىل امل�شاركة
يف املقررات املدجمة ،واال�ستفادة منها ،وحر�ص الطلبة على
حتقيق نتائج عالية يف التح�صيل ،ما يدفعهم �إىل االهتمام
بها ،واال�ستفادة من م�صادر التعلم التي تعر�ض عرب ال�صفحات
الإلكرتونية للمقررات املدجمة ،وهذا ما جعل عدم وجود فروق
يف درجة تقدير الطلبة للنتاجات التي حتققها املقررات املدجمة
لديهم ،تبع ًا ملتغري تقدير الطالب الرتاكمي.واتفقت هذه النتيجة
مع بع�ض نتائج درا�سة زامل ( )2012التي �أظهرت نتائجها عدم
وجود فروق يف اجتاهات الطالبات نحو منحى التعلم املدمج
تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي.

التوصيات واملقرتحات:

على الرغم من النتائج االيجابية ،وما �أ�سفرت عنه الدرا�سة
احلالية من نتائج ،ف�إن الباحث تو�صل �إىل التو�صيات واملقرتحات
الآتية:
���1.1ض�رورة زي����ادة االه��ت��م��ام ب��ال��ن��ت��اج��ات املعرفية
وامل��ه��اري��ة للمقررات امل��دجم��ة ،واختيار امل��واق��ف التعلمية
وم�صادر التعلم التي حتققهما.
2.2زي��ادة تركيز امل��ق��ررات املدجمة على و�ضع امل��واد
وامل��واق��ف التي ت�ساعد الطلبة يف �إج��راء التطبيقات العملية
للمقررات الدرا�سية.
3.3زيادة تركيز املقررات املدجمة على بناء العالقات بني
املفاهيم اخلا�صة باملقرر الدرا�سي.
��4.4ضرورة اهتمام امل��ق��ررات املدجمة ب�شكل �أك�ثر يف
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