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ملخص:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل ا�ستطالع �آراء املعلمني يف برنامج تدريبي قائم على
التعلم املزيج ،وعالقته ب�إتقانهم للمهارات اخلا�صة بت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية
و�إنتاجها .وبالتحديد تعر�ض الدرا�سة معامل ذلك الربنامج التدريبي و�آراء املعلمني فيه،
كما تو�ضح مدى �إتقان املعلمني للمهارات املت�ضمنة يف ذلك الربنامج .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ُد ِّرب ( )100معلم ومعلمة لي�شكلوا عينة الدرا�سة ،علما ب�أن ه�ؤالء املعلمني
واملعلمات التحقوا بالربنامج التدريبي طواعية .ولغاية جمع البيانات ُوظفت ثالث �أدوات:
ا�ستبانة ،ومنوذج حتليل حمتوى ،والبورتفوليو .وقد مت الت�أكد من �صدق الأدوات وثباتها
بالطرق املنا�سبة .وقد �أظهرت الدرا�سة ر�ضا املعلمني عن الربنامج التدريبي ،كما �أظهرت
النتائج �أن املعلمني واملعلمات �أتقنوا املهارات التطبيقية اخلا�صة بالربجميات املعرو�ضة
يف الربنامج التدريبي ،يف حني �أنهم مل يظهروا مثل هذا الإتقان يف املمار�سة الفعلية داخل
الغرف ال�صفية .و�أو�صت الدرا�سة ب�إجراء املزيد من الدرا�سات حول املو�ضوع نف�سه ،وتوظيف
البورتفوليو ك�أداة تقوميية.
الكلمات املفتاحية :التعلم املزيج ،تدريب املعلمني ،ت�صميم التدري�س ،الو�سائط
املتعددة التعليمية ،البورتفوليو.
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Abstract:
This research aimed at investigating the opinions of teachers
participating in a training programme based on a blended learning model. It
examines the relationship between the training programme and the mastery
of skills related the designing and production of educational multimedia. The
research results revealed teachers’ satisfaction with the training program. It
also shows the teachers’ mastery for the skills they have been trained on. One
hundred volunteer teachers were trained. Three tools were used to collect
data: a questionnaire; content analysis and a portfolio. Yet it also shows that
teachers’ have not demonstrated the same mastery in classroom practice.
The research recommended using the portfolio technique as an evaluative
tool. It also recommends carrying out more research about the same topic.
Key words: Blended Learning, Teacher Training, Instructional design,
and Educational Multimedia, Portfolio.
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مقدمة:
�إن جمتمع اليوم �أ�صبح جمتمع معلومات ،ومبا �أن املدر�سة جزء من هذا املجتمع،
ف�إنها تت�أثر وتتفاعل ب�شكل طبيعي مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت Information
)and Communication Technology (ICT؛ حيث �إن القرن الع�رشين �شهد تقدم ًا معرف ًيا
هائ ًال وخا�ص ًة يف جمال االت�صاالت؛ �إذ حتول العامل كله �إىل �شبك ِة
ٍ
ات�صاالت كونيةٍ متالحمةٍ
عرب الأقمار ال�صناعية والإنرتنت ،ف�أ�صبح وك�أنه قرية عاملية ،فما يحدث يف �أي بقعة من
ثوان� .إن ثورة تكنولوجيا املعلومات
العامل ينقل �إىل �أماكن مرتامية ويف �أقل من ب�ضع ٍ
واالت�صاالت مبا تت�ضمنه من �سهولة الو�صول �إىل املعلومة جعلت الكتاب املدر�سي م�صدراً
غري كاف للح�صول على املعلومة؛ لذا �أ�ضحى على الطالب واملعلم �أن يتكيفا مع الو�سائل
التكنولوجية احلديثة يف �سبيل احل�صول على املعلومات ،ومن �أجل اكت�ساب املعرفة وتطوير
العملية التعلمية التعليمية.
قدميا على �أنه املادة الدرا�سية ،فالكتاب هو املنهاج ،وما
لقد كان ينظر �إىل املنهاج ً
على الطالب �إال �أن يقوم ب�إتقان املادة لينتقل �إىل ال�صفوف الأخرى .ومن ثم تطور مفهوم
املنهاج ،ف�أ�صبح عبارة عن خربات تعليمية ُخطط لها م�سب ًقا ،ويرى (تايلر) «�أن املنهاج
�أ�شمل من مو�ضوع اخلربات ،فهو يرى �أن املنهاج ي�ضم جميع جوانب التعلم لدى الطالب
التي ُخططت و ُنفذت من جانب املدر�سة لتحقيق �أهدافها الرتبوية ،وهذا التعريف ال�شامل
يت�ضمن الأهداف الرتبوية ،وجميع اخلربات التعليمية مبا فيها الأن�شطة التعليمية التي تتم
أخريا تقومي ما تعلمه الطلبة
حتت �إ�رشاف املدر�سة وتوجيهها لتحقيق �أهداف من�شودة ،و� ً
خالل مرورهم بهذه اخلربات» .ومع ظهور التكنولوجيا احلديثة بد�أ ينظر �إىل املنهاج على
�أنه نظام حيث يرى (بو�شامب) «�أن املنهاج كنظام له ثالثة عنا�رص رئي�سة ،هي :املدخالت
والعمليات واملخرجات» (�سعادة)62 ،1995 :42 ،
ولعل من نتاجات التطور التكنولوجي ظهور التعليم الإلكرتوين الذي ميكن القول �إنه
�شكل من �أ�شكال التعليم عن بعد ،وميكن تعريفه ب�أنه طريقة للتعليم با�ستخدام �آليات االت�صال
احلديثة كاحلا�سب وال�شبكات والو�سائط املتعددة وبوابات الإنرتنت ،يهدف �إىل �إي�صال
املعلومات للمتعلمني ب�أ�رسع وقت و�أقل تكلفة ،وب�صورة متكن من �إدارة العملية التعليمية،
و�ضبطها وقيا�س �أداء املتعلمني وتقوميه� ،إذ �أ�صبح �أ�سلوب ًا فاع ًال يف التعليم ب�شكل عام
والتعليم اجلامعي ب�شكل خا�ص؛ من حيث ا�ستخدامه لتقنيات املعلومات واالت�صاالت من
حا�سب متطور و�شبكة معلومات دقيقة وو�سائل متعددة من �صوت و�صورة ،و�آليات بحث،
ومكتبات �إلكرتونية ،وت�سجيالت مي�سورة ،وزيادة اخلدمات التعليمية ،وتبادل املعلومات
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ملوا�ضيع البحث بني الأ�ستاذ امل�رشف والدار�س ،ب�أقل جهد ،و�أكرب فائدة ،وكل منهما جال�س
�أمام جهازه يف مكتبه �أو يف بيته.
وميكن القول �إنه من املمكن �أن ت�ستغل �أ�ساليب التعليم الإلكرتوين يف مكافحة تردي
النوعية يف التعليم التقليدي من خالل التدريب على �أمناط التعليم متعدد القنوات .ويرى
املتتبع للتطورات يف العامل الغربي �أن كثرياً من اجلامعات التقليدية يف �أمريكا و�أوربا
و�آ�سيا يف العقود الأخرية تخطط وتعمل على حتويل مناهجها للتعليم الإلكرتوين.

التعلم املزيج مفهوم وخلفية نظرية:
ميكن النظر �إىل التعلم املزيج على �أنه �شكل من �أ�شكال التعلم الإلكرتوين ،ولعل هذا
مفهوما جدي ًدا ،بل له جذور قدمية ت�شري يف معظمها �إىل مزج طرق
النوع من التعلم لي�س
ً
التعلم وا�سرتاتيجياته مع الو�سائل املتنوعة ،وت�ستخدم له م�صطلحات ،مثل :التعلم املزيج
( ، )Blended Learningوالتعلم الهجني ( ، )Hybrid learningوالتعلم املختلط (Mixed
 ، )Learning) (Orey,2002وهو بالتايل قد يتنوع ب�شكل كبري ج ًدا؛ لأن حدوث التعلم
من خالله يعتمد على عنا�رص متعددة ،منها على �سبيل املثال :اخلربة ،وال�سياق ،والطلبة،
و�أهداف التعلم ،وامل�صادر.
وهذا يعني �أنه لي�س هناك ا�سرتاتيجية واحدة للمزج ،ولعل هذا التنوع يدعو للبحث
عن مكامن القوة يف التعلم املزيج ،وحماولة الو�صول �إىل الإتقان يف دمج عنا�رص خمتلفة
ب�شكل مالئم وعملي.
وهناك عدد من الدرا�سات التي تناولت تعريف التعلم املزيج ،حيث �أ�شارت �إىل �أن

معان خمتلفة للتعلم املزيج ،وهي:
هناك �أربعة
ٍ

♦ ♦املزج بني �أمناط خمتلفة من التكنولوجيا املعتمدة على الإنرتنت لإجناز هدف
تربوي ،مثل( :ال�صفوف االفرتا�ضية املبا�رشة ،والتدري�س املعتمد على ال�رسعة الذاتية،
والتعلم التعاوين ،وبرامج حترير الفيديو ،وحترير ال�صوت ،وحترير الن�صو�ص) .
♦ ♦مزج طرق التدري�س املختلفة واملبنية على نظريات متعددة مثل( :البنائية،
ال�سلوكية ،املعرفية)  ،لإنتاج تعلم مثايل مع �أو بدون ا�ستخدام التقنية.
♦ ♦مزج �أي �شكل من �أ�شكال التقنية ،مثال على ذلك�( :رشيط الفيديو ،CD ،التدريب
املعتمد على الويب� ،أفالم) مع التدري�س من قبل املدر�س وج ًها لوجه.
♦ ♦مزج التقنية يف التدري�س مع مهمات عمل حقيقية لعمل �إبداعات فعلية ت�ؤ ّثر على
االن�سجام بني التعلم والعمل .دري�سكول ( )Driscoll, 2002و�ساين ( )Singh, 2003وبري�سن
()Bersin, 2004
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وهناك من يعرف التعلم املزيج ب�أنه التعلم الذي يوظف ( )%75 -%30من �أن�شطته
للتطبيق عرب الإنرتنت ،ويخف�ض فيـه وقت التعلــم التقليــدي يف ال�صـفوف الدرا�ســيةNew( .
 )Jersey Institute of Technology, 2005يف حني ترى املجموعة اال�ست�شارية للتعلم
املرن (� )Flexible Learning Advisory Group, 2004أن التعلم املزيج هو :طرق التعلم
التي تدمج التعلم الإلكرتوين ب�أ�شكال خمتلفة من التعلم املرن ،والأ�شكال الأكرث تقليدية من
التعلم.
ولعل املفهوم الذي تتبناه هذه الدرا�سة للتعلم املزيج هو ذلك املفهوم الذي ميزج بني
التعليم التقليدي املعتمد على العر�ض املبا�رش ،والتدري�س وجه ًا لوجه من جهة ،وا�ستخدام
التقنية ب�أ�شكالها املتنوعة من جهة �أخرى .وميكن اال�ستنتاج ب�أن هذا املنحى ال ينتج �شك ًال
واحداً ثابت ًا للتعلم املزيج ،فقد تختلف ن�سب املزج والأدوات التقنية امل�ستخدمة.

معان �سابقة ،ميكن ا�ستنتاج �أن التعلم املزيج هو التعلم الذي
مر من ٍ
من خالل ما ّ
ميزج بني:


التعلم الإلكرتوين ،والتعلم التقليدي.



التعلم املبني على االت�صال ب�شبكة الإنرتنت ،والتعلم وج ًها لوجه.



التعلم القائم على االت�صال املتزامن ،والتعلم القائم على االت�صال الالمتزامن.

وقد خل�ص الباحثان �إىل ت�صور التعلم املزيج و�أظهراه بال�شكل (. )1
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مزايا التعلم املزيج:
ت�شري كثري من الدرا�سات �إىل مزايا التعلم املزيج فعلى �سبيل املثال:
درا�سة �شملخ (�شملخ )2010 ،حيث هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام
املولف (التعلم املزيج) على التح�صيل يف العلوم والدافعية نحو تعلم
ا�سرتاتيجية التعلُم َّ
العلوم لدى طالبات ال�صف الثامن الأ�سا�سي .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل وجود فرق ذي داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ) (α <0.05بني متو�سط حت�صيل طالبات املجموعة التجريبية
املولف)  ،ومتو�سط حت�صيل املجموعة ال�ضابطة (التعلُم التقليدي)  .وكذلك وجود
(التعلُم َّ
فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α <0.05بني متو�سط دافعية املجموعة التجريبية
نحو تعلم العلوم ومتو�سط دافعية طالبات املجموعة ال�ضابطة نحو تعلم العلوم.
ويف درا�سة لأبي مو�سى (�أبومو�سى )2008 ،اخترب خاللها �أثر التعلم املزيج يف حت�صيل
طلبة كلية الرتبية يف اجلامعة العربية املفتوحة يف مقرر التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب ،وقد
خل�صت الدرا�سة �إىل فاعلية التعلم املزيج يف زيادة التح�صيل ،وتكوين اجتاهات �إيجابية
للطلبة نحو التعلم.
ويف درا�سة للطوالبة (الطوالبة )2006 ،اخترب فيها �أثر ا�ستخدام برجمية تعليمية من
منط التدري�س اخل�صو�صي يف حت�صيل قواعد اللغة العربية لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف الأردن ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر �إيجابي لأ�ستخدام الربجمية التعليمية يف
التح�صيل ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتبنى منط التعلم املزيج
يف التدري�س.
و�أ�شارت درا�سة وينغراد (� )Wingard, 2005إىل زيادة التفاعل بني الطلبة بع�ضهم مع
بع�ض ،وبني املعلم والطلبة ،وزيادة ن�سبة التعلم لدى الطلبة ،و�أما يف درا�سة جراهام و�ألن
ويوري ( )Graham, Allen, & Ure, 2005التي تبحث عن �أ�سباب اختيار الطلبة للتعلم
املزيج ،وجدوا �أنها تتمثل فى ثالثة ،وهي :حت�سني �أ�ساليب التدري�س :حيث ي�صبح التعلم
بو�ساطة التعلم املزيج معتم ًدا �أكرث على ا�سرتاتيجيات التفاعل يف التعلم ،وا�سرتاتيجيات
تعلم الزميل لزميله ،وا�ستخدام اال�سرتاتيجيات املركزة حول املتعلم ،وزيادة املرونة،
وت�أثري فاعلية الكلفة.
�أما درا�سة فالريي ( )Valerie, 2005فاعتربت التعلم املزيج ا�سرتاتيجية قوية ت�ؤدي
�إىل تو�سع وحت�سني خربات التعلم عند املتعلمني .و�أما كولني ( )Colin, 2005فقد �أ�شار
�إىل �أن التعلم املزيج يجمع وينظم املحتوى الرقمي الذي ي�ساعد على �إمكانية زوال الكتب
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املدر�سية الثقيلة من قاعة الدرو�س؛ وذلك عندما ُت�ستبدل الكتب املقررة مبحتوى �إلكرتوين
وم�صادر �إلكرتونية؛ مما ي�ؤدي �إىل تقليل كلفة �رشاء الكتب املدر�سية ،وكذلك يزيل املخاوف
الطبية من حمل الطلبة – وبخا�صة ال�صغار منهم – للكتب الثقيلة.
وتو�صلت درا�سة معهد نيوجري�سي للتكنولوجيا (New Jersey Institute of
� )Technology, 2005إىل �أن دمج �أف�ضل ميزات التعلم وج ًها لوجه مع خيارات التعلم
على الإنرتنت ت�ؤدي �إىل التعلم الن�شط ،وامل�ستقل ،وكذلك �إىل التقليل من وقت اجللو�س -غري
املحبذ -عند الطلبة على مقاعد ال�صفوف.
و�أ�شار كل من دزيوبان ،وهارمتان ،ومو�سكال (Dziuban; Hartman; and
� )Moskal, 2004إىل �أن التعلم املزيج �ساعد املعلمني لكي يتطوروا كم�صممي بيئات تعلم
ن�شطة ،و�أن ي�صبحوا �أكرث ت�سهي ًال يف تعليمهم للطلبة وب�شكل مثري لالنتباه.
وتو�صلت درا�سة روفاي وجوردن (� )Rovai and Jordan, 2004إىل �أن الدرو�س
جمتمعيا �أقوى لدى الطلبة عند مقارنتهم مع الطلبة الذين يتلقون
إح�سا�سا
املزيجة تنتج �
ًّ
ً
التعلم من خالل التعلم االعتيادي فقط� ،أو مع الطلبة الذين يتلقون التعلم عرب التعلم
الإلكرتوين الكامل.
بينما �أو�ضحت نتائج درا�سة كولي�س (� )Collis, 2003إىل �سهولة و�صول الطلبة �إىل
التعلم من خالل التعلم املزيج ،وبالذات الطلبة الذين ال ي�ستطيعون الو�صول �إىل الغرف
ال�صفية التقليدية لأ�سباب متعددة ،قد يكون منها :طلبة املناطق الريفية والتجمعات
ال�صغرية ،وطلبة املنازل الذين يتلقون تعليمهم يف منازلهم من خالل �آبائهم ،وقد تكون
هناك بع�ض املوا�ضيع التي ال ي�ستطيع �آبا�ؤهم تعليمهم �إياها ،وكذلك الطلبة املعاقون
ونزالء امل�ست�شفيات ،والطلبة املف�صولون من الدرا�سة �أو املطرودون ،والذين ال ي�ستطيعون
دخول الغرف ال�صفية حتى ال ي�صبحوا متخلفني �أكادمي ًيا عن زمالئهم.
و�أ�شارت درا�سة �آيرونز ووادوب�س (� )Irons, 2002; Waddoups, 2003إىل �أن التعلم
املزيج قد �أدى �إىل تقليل تكلفة التعلم ب�شكل عام .ويف درا�سة جوب ( )Job,2003التي
قام من خاللها مبقارنة جمموعات ثالث :جمموعة �ضابطة مل تتلق �أي تعليم وجمموعة
ين الكامل ،وجمموعة تلقت التعليم با�سرتاتيجية التعلم املزيج ،فقد
تلقت التعليم الإلكرتو ّ
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التعلم املزيج قد �أظهر زيادة يف �رسعة الأداء على املهمات بن�سبة
( ،)%41وزيادة يف دقة الأداء بن�سبة ( )%30على املجموعات الأخرى ،واتفقت درا�سة
( )Thomson, 2003مع درا�سة جوب يف �أن التعلم املزيج ي�ؤدي �إىل زيادة يف �رسعة الأداء
على املهمات.
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و�أ�شارت درا�سة رووين ( )Rooney, 2003التي �أجراها حول ر�أي املعلمني يف
ا�ستخدام التعلم املزيج يف تدريب املعلمني� ،إىل �أنه قد �أدى �إىل املحافظة على �إي�صال �أحدث
املعلومات للمعلمني ،و�إىل �أنه قد �أدى �إىل التقليل من كلفة التنقل من قبل املعلمني للح�صول
على املعلومات وعلى الدورات التدريبية ،وكذلك فقد �أدى �إىل تقليل �أوقات االبتعاد عن
العائلة ،وخ�سارة م�صادر �أماكن العمل .ويف التقرير الذي �أ�صدرت ه م�ؤ�س�سة �سباروو ( rSpa
- )row, 2003ومتت الإجابة عليه عرب الإنرتنت -حول امل�سوغات التي تدفع لتطوير التعلم
املزيج وا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجية يف التعليم والتدريب ،كانت الإجابات على النحو الآتي:
القدرة على مطابقة �أ�ساليب التعلم ( . )%80احللول امل�ضبوطة ب�شكل منفرد ( . )%70حت�سني
ن�سبة التعلم ( . )%62ا�ستغالل اال�ستثمارات التي وقعت يف م�صادر التدريب ال�صاحلة
لال�ستخدام مرة �أخرى ( . )%59تقليل الوقت املخ�ص�ص على الأحداث يف الغرف ال�صفية
(. )%57

ويف درا�سة احلالة التي قام به ا �أو�سغثورب وجراهام

( aOsguthorpe and Gr

 ، )ham, 2003والتي تبحث عن مقرتحات للأ�سباب التي تدفع �إىل ا�ستخدام التعلم املزيج،
وجد ب�أنها تتمثل يف :غنى �أ�ساليب التدري�س ،والو�صل �إىل املعرفة ،والتفاعل االجتماعي،
وقوة ال�شخ�صية ،وفاعلية الكلفة ،و�سهولة املراجعة �أو التنقيح.
وعليه ميكن تلخي�ص مزايا التعلم املزيج بالنقاط الآتية:
 يزيد من فر�ص تعلم الطلبة وتفاعلهم وحت�صيلهم ودافعيتهم نحو التعلم واحتفاظهم
مبا تعلموه.


يقلل كلفة التعليم ب�شكل عام على املدى الطويل.



ي�سهل و�صول الطلبة �إىل املعلومة ويزيد من �رسعة التعلم.



الأن�سب يف �ضوء التحول الرقمي احلايل.

التحديات والصعوبات اليت تواجه التعلم املزيج:
لعل من ال�صعوبات التي تواجه التعلم املزيج -وبخا�صة عند تدريب املعلمني على هذا
النمط من �أ�ساليب التدري�س� -صعوبة تقومي ما تعلمه �أو �أتقنه املعلم .ففي درا�سة لنيكول
( )Nicole,2010التي تق�صت فاعلية البورتفوليو الإلكرتوين كو�سيلة تقومي ختامي� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن �أ�سلوب التقومي با�ستخدام البورتفوليو ي�ساعد الطلبة يف امتالك فهم �أكرب
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و�أعمق للأهداف والنتاجات املتوخاة .كما ميكِّنهم من الت�أمل الذاتي و�إعادة التفكري يف
املعرفة واملهارات التي خربها يف �أثناء التدري�س .كما �أكدت الدرا�سة فاعلية هذا النوع من
التقومي.
ويف درا�سة لدي�سريي ( )Desiree, 2010ورفاقه التي هدفت �إىل تق�صي املناحي
املختلفة التي ي�ستخدمها املحكمون عند تقوميهم للبورتفوليو اخلا�ص باملتعلمني .فقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املحكمني ي�ستخدمون معايري رقمية للتقومي ويعتربونها م�ؤ�رشات
التخاذ القرار .ولكن املحكمني اختلفوا يف مدى اعتبار هذا الأ�سلوب عادال.
ويف درا�سة لويل ورفاقه ( )wil, 2009التي تركزت على �صدق واعتمادية التقومي
با�ستخدام البورتفوليو يف برامج �إعداد املعلمني ما قبل اخلدمة .فقد �أو�ضحت الدرا�سة �أنه
لي�س من ال�سهل تعميم قاعدة للحكم على �صدق واعتمادية هذا النوع من التقومي .وذلك
لكرثة العوامل امل�ؤثرة فيه وتنوعها .ولكن الدرا�سة �أظهرت ب�شكل وا�ضح ثالثة �أنواع من
البورتفوليو �أولها البورتفوليو املتعلق بال�رشاكة ،وثانيها البورتفوليو املتعلق بالتنظيم
الذاتي ،وثالثها البورتفوليو املتعلق بالكفايات واملهارات .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن �أكرث
الأنواع الثالثة ال�سابقة �صدق ًا واعتمادية النوع الأخري ،حيث �إنه مبني على �أهداف وا�ضحة
ومهارات ميكن مالحظتها وقيا�سها.

كما �أ�شارت درا�سة بانك وجراهام (� )Bank, Graham, 2004إىل �أن هناك �صعوبات
�ست تواجه ا�ستخدام �أ�سلوب التعلم املزيج ،وهي:
♦

♦�أهمية التفاعل احلي

♦ ♦�أهمية اختيارات املتعلم /ال�ضبط الذاتي :من حيث هل �سيقوم الطلبة باختيار �أنواع
املزج املختلفة.
♦ ♦مناذج للدعم والتدريب :هناك ق�ضايا عدة تتعلق بالدعم والتدريب يف بيئات التعلم
منها :زيادة الطلب على وقت املدر�س ،ووجوب تزويد املتعلمني باملهارات التقنية الالزمة
للنجاح يف كل من التعلم التقليدي والتعلم عرب الإنرتنت ،تغيري الثقافة التنظيمية لقبول
وجهات نظر التعلم املزيج ،والتطوير املحرتف للمدر�سني.
♦ ♦الفجوة الرقمية يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بني �سكان العامل ،فالتعلم
املزيج يجب �أن يوزع على م�ستوى العامل والفجوة الرقمية متنع ذلك.
♦ ♦التكيف الثقايف :حيث �إن التعلم املزيج يف الغالب يو�ضع لكي يراعي حاجات
الطلبة يف املجتمع املحلي ولي�س العاملي.
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♦ ♦التوازن بني الإبداع والإنتاج.
�إن الدرا�سات ال�سابقة �أر�شدت الباحثني و�أمدتهم بب�صرية حول الق�ضايا التي يجب
مراعاتها عند بناء الربنامج التدريبي خ�صو�صا ما يتعلق بتقومي �أداء املتدربني .وقد �أفادت
الدرا�سة احلالية من �أدوات التقومي البديل الذي ن�رشته وزارة الرتبية والتعليم الأردنية يف
عام  ،2003والذي �شمل على البورتفوليو كو�سيلة تقوميية �أ�سا�سية يف تعلم املهارات.
العبد الالت� ،سعاد و�آخرون ( . )2006املفلح ،عبدالرزاق ( . )2004وزارة الرتبية والتعليم
الأردنية (. )2003

تصميم دروس التعلم املزيج:
◄◄�أ�شار كل من دزيبان وهارمتان ومو�سكال (Dziuban, Hartman, and Moskal,

� )2004إىل �أن هناك خطوات البد منها للقيام بت�صميم درو�س معتمدة على التعلم
املزيج ،وهي:
● ●�أوالً :حتديد نوع برنامج التعلم املزيج الذي يجب القيام به ،هل هو حتويلي �أم

�إبداعي؟ مبعنى هل �سيقوم امل�صمم بتحويل الربنامج املوجود �أ�ص ًال من برنامج تقليدي �إىل
برنامج ممزوج ويريد حت�سينه ب�إ�ضافة بع�ض طرق التعلم الإلكرتوين له� ،أو يريد �أن يوجد
برناجما منذ البداية معتم ًدا على التعلم املزيج؟
ً
● ●ثان ًيا :حتديد طرق املزج و�أنواعه وكيفيته :وهذه تعتمد على الإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
 ما �أف�ضل طريقة تعليمية لتنفيذ تعلم املحتوى ب�شكل جيد؟
 ما �أف�ضل طريقة لتوجيه تعلم الطلبة؟
 ما �أف�ضل طريقة لتوفري املتطلبات والقيود امل�ؤ�س�سية يف التعلم املزيج؟

وبنا ًء على ذلك يجب على م�صمم الدرو�س املعتمدة على التعلم املزيج �أن ينفذ
التعلم املزيج بنا ًء على مراحل �أربع ح�سب الآتي:
♦ ♦املرحلة الأوىل :حتليل املحتوى :وميكن �أن تت�ضمن كذلك:


كافة.

الأهداف العامة و�أهداف التعلم :وهي البو�صلة التي توجه املعلم يف �أنحاء الدر�س

 املدة الزمنية :يجب حتديد جدول زمني ،ومبا �أن هناك �أن�شطة تعتمد على الإنرتنت،
و�أن�شطة تعتمد على التعلم وج ًها لوجه ،ف�إنه يجب �أن يكون هناك توازن بينها ،وكذلك يجب
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�أن تبقى �ضمن �أوقات حمددة ومعقولة ،ويجب االنتباه �إىل عدم الإفراط يف �أي نوع منها،
كاف لإمتام الأن�شطة ،واالنتباه �إىل �أن وقت احل�صة البد �أن ُيغطَّ ى ب�أن�شطة
و�إعطاء وقتٍ
ٍ
�صفية ،و�أن ال يبقى هناك وقت فراغ �إ�ضايف ،لذلك فعلى امل�صمم �أن يوجد �أن�شطة �إ�ضافية
و�أن يعطي للمعلم حرية االختيار بني �إعطائها وبني االحتفاظ بها لوقت �أخر.
 املتطلبات ال�سابقة :وهي مطلوبة من املعلم والطالب م ًعا ،ولكن البد من الرتكيز
على املهارات الأكادميية اخلا�صة مبو�ضوع الدر�س �أكرث من املهارات التقنية.
 حتديد املهارات املتعددة املتوافرة يف هذا املحتوى ،مثل :املعرفية ،والإجرائية،
والعقلية ،وال�شخ�صية ،احلركية ،والوجدانية.
♦ ♦املرحلة الثانية :حتديد طريقة تنفيذ كل جزئية من جزئيات املحتوى ،ويتم
ذلك ب�شكل عام من خالل ثالثة طرق:
 غري مت�صلة (وج ًها لوجه) ( )Offline) (face–to–face & work–basedمثل:
(املحا�رضات ،والعرو�ض ،والتدري�س املبا�رش ،وور�شات العمل ،ولعب الدور ،واملحاكاة،
وامل�ؤمترات ،والتدريب ،واملراقبة ،والتغذية الراجعة ،وتعلم املهمات ،وامل�شاريع ،وزيارة
املواقع)
 غري مت�صلة (عمل فردي) ( )Offline) (Individual workمثل :الكتب ،واملجالت،
واجلرائد ،وكتب الوظائف ،وملفات احلفظ ،واملراجعة ،و�أ�رشطة الكا�سيت ،و�أ�رشطة الفيديو،
والتلفاز ،والراديو ،و (.)DVD CDs
 مت�صلة بالإنرتنت وو�سائط التفاعل ( )Online & interactive mediaمثل( :م�صادر
التعلم الب�سيطة ،واملحتويات التفاعلية ،ودعم الكفايات ،واملحاكاة ،والتدري�س الإلكرتوين،
والتدريب الإلكرتوين ،واملراقبة الإلكرتونية ،والتغذية الراجعة ،والربيد الإلكرتوين ،ولوحات
الإعالنات ،واملحادثة ،وامل�ؤمترات ال�صوتية ،وم�ؤمترات الفيديو ،وال�صفوف االفرتا�ضية،
واملعرفة املعتمدة على البحث ،و�س�ؤال اخلرباء ،وحمركات البحث ،ومواقع الإنرتنت،
وجمموعات الأخبار) .
♦
♦

♦املرحلة الثالثة :حتليل حاجات الطلبة.
♦املرحلة الرابعة :تنظيم املتطلبات والقيود لتنظيم العمل ب�شكل عام.

مشكلة الدراسة:
انبثقت م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل التجربة التي مر بها الباحثان يف وزارة الرتبية
والتعليم الأردنية حيث عمال يف ت�صميم التدري�س ملادتي الريا�ضيات واللغة العربية (من
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عام  2006 – 2003م) مع �رشكات متخ�ص�صة يف �إنتاج الو�سائط املتعددة التعليمية ،وقد
مل�سا من خالل املمار�سة العملية عدم ميل املعلمني ال�ستخدام الو�سائط املتعددة التعليمية
التي و َّزعتها وزارة الرتبية والتعليم الأردنية جمان ًا جلميع الطلبة واملعلمني يف اململكة،
وقد وقفا على بع�ض �أ�سباب هذا العزوف التي قد يكون من �أهمها :عدم قدرة املعلم على
تعديل الو�سائط املتعددة التعليمية التي �أنتجت من قبل ال�رشكات ،ون�رشت على الإيديويف
(- )Eduwaveوهو البوابة الإلكرتونية لإدارة التعلم اخلا�صة بوزارة الرتبية والتعليم-
بحيث تتنا�سب مع طريقته يف التدري�س� ،أو تتوافق ب�شكل تام مع اخلطة الإجرائية امل�ستمدة
من الكتاب املدر�سي ،بالرغم من التوافق يف الإطار العام واملحتوى املعريف .ولعله من
املنطقي القول ب�أن املعلمني -ب�شكل عام -ال مييلون �إىل تبني منهاج ال ميلكون �إمكانية
التعديل على عنا�رصه املختلفة ،ال �سيما الو�سائط املتعددة التعليمية املرتبطة به ،فهم بذلك
ي�شعرون ب�أن هذا املنهاج و�أ�ساليبه مفرو�ضة عليهم ،وهذا قد ال يتنا�سب مع ا�سرتاتيجياتهم
�أو تكتيكاتهم التدري�سية ،ومبا �أن جتربة وزارة الرتبية والتعليم الأردنية جديدة يف جمال
اعتماد ا�سرتاتيجية التعلم املزيج ،ف�إن احلاجة تربز �إىل �إجراء مثل هذه الدرا�سة.
حتاول الدرا�سة احلالية ا�ستطالع �آراء املعلمني يف برنامج تدريبي قائم على التعلم
املزيج وعالقته ب�إتقانهم للمهارات اخلا�صة بت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية و�إنتاجها.

وبالتحديد حتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما معامل الربنامج التدريبي القائم على التعلم املزيج واخلا�ص بتدريب املعلمني
على �إتقان املهارات اخلا�صة بت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية و�إنتاجها؟
● ●ما �آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي القائم على التعلم املزيج واخلا�ص بتدريب
املعلمني على �إتقان املهارات اخلا�صة بت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية و�إنتاجها؟ وقد
اختربت فر�ضيتان متعلقتان بهذا ال�س�ؤال ،هما:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α< 0.05يف متو�سطات
�آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي تعزى الختالف اجلن�س.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α< 0.05يف متو�سطات
�آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي تعزى الختالف امل�ؤهل العلمي.
● ●ما مدى �إتقان املعلمني للمهارات اخلا�صة بت�صميم و�إنتاج الو�سائط املتعددة
التعليمية؟
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د .مفيد أبو موسى
د .سمير الصوص

أهمية الدارسة:
تع ّد الدرا�سة احلالية من �أوائل الدرا�سات التي تبحث يف مو�ضوع برنامج تدريبي
قائم على التعلم املزيج ،وتخترب مدى �إتقان املعلمني للمهارات اخلا�صة بت�صميم و�إنتاج
الو�سائط املتعددة التعليمية على م�ستوى الأردن .وتربز �أهميتها من خالل حماولة ج�رس
الهوة بني معرفة املعلمني باملادة التعليمية ،ومعرفتهم الرتبوية ب�صفتهم خرباء يف
التدري�س ،وبني التكنولوجيا احلديثة التي �أ�ضحت عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف احلياة اليومية ،ويف
الغرف ال�صفية .كما �أن �أهمية الدرا�سة احلالية قد تربز من خالل �إ�سهامها يف ر�سم خطة
عملية �إجرائية لتدريب الرتبويني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�شكل عام وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل ب�شكل خا�ص على ت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية و�إنتاجها؛ حيث �إن �إتقان
املدر�سني للمهارات اخلا�صة بت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية و�إنتاجها �سي�سهل ب�شكل
كبري عملية اال�ستفادة من التكنولوجيا يف توفري الوقت واجلهد واملال .و�أخرياً ف�إن هذه
الدرا�سة قد ت�سهم يف �إثراء الأدب الرتبوي فيما يتعلق بجدوى الربامج التدريبية القائمة على
التعلم املزيج.

مصطلحات الدراسة:
◄◄الربنامج التدريبي :ويق�صد به الدورة التدريبية ب�شقيها الرتبوي والتطبيقي ،وقد
عرف الربنامج يف هذه الدرا�سة بتلك الدورة التي ركزت على اجلانب التطبيقي فقط ،والتي
يبلغ عدد �ساعتها (� )28ساعة تدريبية ،والتي ت�ستغرق عادة �أ�سبوع ًا بواقع �أربع �ساعات
يومياً .وما يتبعه من متابعة ميدانية وزيارات �صفية للمعلمني يف �صفوفهم.
◄◄التعلم املزيج :نوع من �أنواع التعلم ميزج بني التعليم التقليدي املعتمد على
العر�ض املبا�رش ،والتدري�س وجها لوجه من جهة ،وا�ستخدام التقنية ب�أ�شكالها املتنوعة من
جهة �أخرى بن�سب يحددها املعلم .ووظِّ ف منوذج قائم على التعلم املزيج يتلخ�ص بتوظيف
طرق ثالث ،وهي:
 وج ًها لوجه (. )Offline) (face–to–face & work–based
 غري مت�صلة (عمل فردي) ( )Offline) (Individual workالكتاب املقرر  +الـ CD
املرافق للكتاب املقرر.
 مت�صلة بالإنرتنت وو�سائط التفاعل ( )Online & interactive mediaمثل:
املحاكاة ،والتدري�س الإلكرتوين ،والتدريب الإلكرتوين ،واملراقبة الإلكرتونية ،والربيد
الإلكرتوين) .
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وقد اعتمدت ن�سب املزج يف الربنامج التدريبي كما هو مو�ضح بال�شكل ( )2الآتي:
عمل فردي
%25
وجها لوجه
(تدري�س مبا�رش)
%65

مت�صل باالنرتنت
%10
منطقة املزج

◄◄طريقة التدري�س ال�صفي االعتيادي :هي طريقة التدري�س التي يقوم املعلم
�أو املعلمة من خاللها بكتابة العنوان والأمثلة على اللوح ،وتكليف الطلبة بقراءتها ،ثم
مناق�شتهم بها للو�صول �إىل القاعدة ،ثم حل تدريبات الكتاب.
◄◄�إتقان املهارات :ويق�صد بها متكن املعلمني امل�شاركني يف الربنامج التدريبي من
�إجناز ( )% 80من �أوراق العمل والن�شاطات وامل�رشوع اخلتامي املقرر يف الربنامج التدريبي
�ضمن الوقت املخ�ص�ص للربنامج التدريبي.
◄◄ت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية :ويق�صد به خروج املعلم بخطة تو�ضح
كيفية ترتيب عنا�رص الربجمية مع بع�ضها واحلركات والت�أثريات املرتبطة بكل عن�رص،
وكيفية التنقل بني ال�شا�شات.
◄◄�إنتاج الو�سائط املتعددة التعليمية :ويق�صد بها تنفيذ املخطط الذي �صممه
املعلم موظف ًا برجميات خا�صة بال�صوت والفيديو وال�صور ،و�إخراجه ب�صورة رقمية على
�شكل قر�ص مدمج .CD

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على ( )120م�شارك ًا يف الربنامج التدريبي ،علم ًا ب�أن جميع
امل�شاركني انخرطوا يف الربنامج طواعية وعن رغبة م�سبقة .مما قد يحد من تعميم نتائج
البحث على فئات ال متتلك الرغبة يف التدرب.
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وعالقته بإتقانهم للمهارات اخلاصة بتصميم الوسائط التعليمية املتعددة وإنتاجها

د .مفيد أبو موسى
د .سمير الصوص

اقت�رصت الدرا�سة على توظيف منوذج نظامي لت�صميم التدري�س ،وبع�ض الربجميات
اخلا�صة بالت�أليف ،وهي :برنامج اجلولدويف ( )Goldwaveلتحرير امللفات ال�صوتية،
وبرنامج الفوتو�شوب ( )Photoshopلتحرير ال�صور ،وبرنامج املويف ميكر()Moviemaker
لتحرير الفيديو ،وبرنامج الأدوبي كابتفيت ( )Adobe Captivateلت�سجيل الأحداث التي
جتري على �شا�شة احلا�سوب ،وبرنامج كويز كريرت ( )Quiz Creatorلبناء اختبارات
�إلكرتونية ،واللوح التفاعلي ( ، )Ebeamومن ثم ( ، )StarBoardبرنامج البوربوينت
( )Powerpointلعمل عرو�ض تقدميية.
�إن تعميم النتائج يحد بقدرة �أدوات الدرا�سة على قيا�س �أثر الربنامج التدريبي.
 املحدد الزماينُ :نفذ الربنامج التدريبي مرات عدة من �شهر �سبتمرب  2009م وحتى
�شهر دي�سمرب  2010م.
 املحدد املكاين :طُ ِّبق الربنامج يف �أماكن متنوعة منها املدار�س ،مركز تنمية
املوارد الب�رشية الأردين ،معهد قطوف املعرفة ،بع�ض الفنادق يف عمان .ومع تغري املكان
�إال �أن جميع اجلل�سات التدريبية كانت تتطلب �أن يتدرب كل م�شارك على جهاز حا�سوب
خا�ص به مرتبط ب�شبكة الإنرتنت ،كما يجدر بالذكر �أن جميع اجلل�سات التدريبية متت يف
العا�صمة الأردنية عمان.

جمتمع الدراسة وعينتها:
بلغ عدد الأفراد امل�شاركني يف الدرا�سة ( )120م�شاركاً ،وت�شكلت عينة الدرا�سة من
�أفراد متعددي ال�سمات فيما يتعلق باجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل الدرا�سي وتو�ضح اجلداول
( )2 ، 1الآتية �أعداد امل�شاركني يف الربنامج ح�سب اجلن�س والتخ�ص�ص وامل�ؤهل الدرا�سي.
الجدول ()1
أعداد المشاركين في البرنامج التدريبي موزعين حسب الجنس والمؤهل الدراسي

اجلن�س

التخ�ص�ص

معلم
ذكور
لي�س معلم
معلم
اناث
لي�س معلم
املجموع
الن�سبة املئوية

بكالوريو�س ماج�ستري دكتوراه املجموع
24
5
34
7
70
%58

11
3
12
3
29
%24
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8
2
11
0
21
%18

43
10
57
10
120

الن�سبة املئوية
%44
%56
%100
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الجدول ()2
أعداد المشاركين في البرنامج التدريبي موزعين حسب التخصص

العدد
الن�سبة املئوية

مواد علمية
(معلم)
30
%25

لغات درا�سات اجتماعية تخ�ص�صات �أخرى
(لي�س معلم)
(معلم)
(معلم)
20
36
34
%17
%30
%28

املجموع
120
%100

يالحظ من اجلدولني ( )2 ، 1ال�سابقني �أن عدد املعلمني امل�شاركني يف الربنامج بلغ
( )100معلم ومعلمة ،وهذا العدد ي�شكل مبا ن�سبته ( )%83من امل�شاركني .كما �أن الربنامج
التدريبي جذب حوايل ( )20م�شارك ًا مبا ن�سبته ( )%17ممن ال يعمل مدر�سا يف الغرفة
ال�صفية ،ولكن له عالقة وطيدة ب�إدارة عملية التعلم ،كمنهد�سي احلا�سوب ،وخمت�صي
احلا�سوب الذين يعملون كم�رشيف خمتربات يف املدار�س� ،أو امل�ؤ�س�سات التعليمية.

إجراءات الدراسة:
يت�ضمن هذا اجلزء و�صفا للإجراءات التي اتبعت للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة،
وي�شمل:
أوالً -منهج الدراسة:
مزجت الدرا�سة احلالية بني املنهج الو�صفي واملنهج �شبه التجريبي ،فقد ُو�صف
الربنامج التدريبي مو�ضوع الدرا�سة باالعتماد على الوثائق الأ�سا�سية التي بني عليها
الربنامج؛ حيث يظهر الو�صف معامل ذلك الربنامج ،واعتمد الو�صف الكمي لال�ستبانة التي
وزعت على امل�شاركني يف نهاية الربنامج للوقوف على مدى ر�ضا امل�شاركني – �سيقت�رص
احلديث فقط عن املعلمني ، -يف حني اعتمد البورتوفوليو ( )Portfolioاخلا�ص بكل معلم
لتتبع مدى تطور مهاراته يف ت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية و�إنتاجها.
ثانياً -أدوات الدراسة:

ُو ِّظفت الأدوات الآتية للح�صول على نتائج الدار�سة:
◄◄الأداة الأوىل :اال�ستبانة:
تتكون اال�ستبانة من ق�سمني :الق�سم الأول عبارة عن فقرات تتبع مقيا�س ليكرت
اخلما�سي ،والق�سم الثاين� :أ�سئلة مفتوحة يعلق عليها املعلم ح�سب ر�أيه .وقد مت الت�أكد من
�صدق اال�ستبانة باعتماد عدد من املحكمني املتخ�ص�صني يف جمال تكنولوجيا التعليم،
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د .مفيد أبو موسى
د .سمير الصوص

وقد طُ ِّورت مرات عدة حتى و�صلت �إىل �صورتها النهائية كما يف امللحق ( . )1وقد كانت
اال�ستبانة يف �صورتها الأولية تتناول املجاالت نف�سها ،وح�سب ر�أي املحكمني فقد كان
هناك حاجة للتف�صيل يف عر�ض الفقرات خ�صو�صا املتعلقة بالربجميات التعليمية و�إفراد
فقرة لكل برجمية يتدرب عليها املعلمون .كما مت الت�أكد من �صدق املحتوى با�ستخدام طريقة
�صدق العالقة باملحتوى ،وذلك من خالل الت�أكد من تطابق �أهداف الربنامج التدريبي مع
الن�شاطات واملهارات الإجرائية التي �سيمار�سها املعلمون خالل الربنامج.
�أما ثبات اال�ستبانة فقد مت الت�أكد منه با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،وقد كان
معامل الثبات ( . )%82حيث طبقت الأداة ب�صورتها على �أول ( )20متدرباً ،واعترب ه�ؤالء
املتدربون عينة ا�ستطالعية للت�أكد من ثبات هذه الأداة ،وبقية �أدوات الدرا�سة (املق�صود
هنا الأدوات الفرعية املت�ضمنة يف البورتوفوليو ( ، )Portfolioوقد مت الت�أكد من ثبات الأداة
با�ستخدام الطريقة الن�صفية ،حيث بلغ معامل الثبات ( . )% 85وقد اُ�ستخدم حتليل املحتوى
للفقرات املفتوحة .حيث ر�صدت تكرارات ال�سلبيات والإيجابيات واملقرتحات وغريها من
الفقرات املختلفة.

◄◄الأداة الثانية -حتليل املحتوى:
وظفت �أداة حتليل املحتوى واملو�ضحة يف امللحق ( . )2حيث اعتمد التحليل على و�صف
العنا�رص الأ�سا�سية للربنامج ،وو�ضع الباحثان تقديرات رقمية على كل عن�رص ،وو�صف ًا نوعي ًا
ملا يجب تعديله يف العن�رص .وقد مت الت�أكد من ثبات حتليل املحتوى بطريقتني :الطريقة
الأوىل �إعادة التحليل بعد فرتة زمنية من قبل الباحثني ،والطريقة الثانية ا�ستخدام معادلة
كوبر (( )Cooperالوكيل واملفتي  )288 :1996للتوافق بني الباحثني يف التحليل.
ن�سبة الثبات = (عدد مرات االتفاق) ÷ [ (عدد مرات االتفاق) ( +عدد مرات عدم
االتفاق) ] ×  % 100وكانت ن�سبة الثبات حوايل (. )% 80

◄◄ الأداة الثالثة -البورتوفوليو (:)Portfolio
وهو عبارة عن ملف جتميعي لأعمال املعلمني امل�شاركني يف الربنامج ،وي�ضم العديد
من الأدوات الفرعية التي وظفت لتقومي �أعمال املعلمني امل�شاركني ،وقد مت الت�أكد من
�صدق حمتوى تلك الأدوات بعر�ضها على حمكمني متخ�ص�صني� ،أما الثبات فقد مت الت�أكد
منه بتطبيق الأدوات على �أول ( )20متدربا ،والذين اعتربوا كعينة ا�ستطالعية .وي�ضم
البورتوفوليو:
♦ ♦ا�ستبانات التقومي الذاتي التي ُتعب�أ من قبل املعلم امل�شارك للوقوف على مدى
تقدمه يف الربنامج .الوزن ( 10عالمات)
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♦ ♦قر�ص ًا مدجم ًا
( 25عالمة)
♦ ♦امل�رشوع النهائي للربنامج .الوزن ( 15عالمة)
♦ ♦بطاقة املالحظة ال�صفية( .البطاقة ت�صحح من  ،55وحتول �إىل  )20الوزن
( 20عالمة)
علم ًا �أن العالمة الكلية امل�ستحقة على البورتفوليو ،هي ()70
ويو�ضح امللحق ( )3وامللحق ( )4وامللحق ( )5بع�ض الأدوات امل�ستخدمة يف تقومي
�أداء املعلمني امل�شاركني.
قوم الن�شاطات ،ويو�ضع
بعد �أن ينتهي املعلم (املتدرب) من البورتفوليو اخلا�ص به ُت َّ
لكل ن�شاط قيمة عددية (متو�سطات ح�سابية) لتقدم م�ؤ�رشاً رقمي ًا عن مدى �إتقان املعلم
امل�شارك للمهارة .وكتو�ضيح �إ�ضايف للكيفية التي ت�ستخل�ص بها عالمة كل معلم ،نورد ما
ي�أتي:
 يقوم كل معلم با�ستحداث جملد يحفظ به جميع �أعماله �إلكرتونياً ،وي�شمل ذلك ب�شكل
(تقوم مبدى متكن
خا�ص احللول التي يقدمها ا�ستجابة لأوراق العمل املرافقة لكل برجميةَّ .
املعلم من �إجناز ورقة العمل اخلا�صة بكل برنامج ،وهي نوع من �أنواع التقومي التكويني
بهدف حتفيز املعلم على العمل والن�شاط)  ،وقد ُر�صدت عالمة لكل ن�شاط يقوم به املعلم.
 ا�ستبانة تقومي ذاتي بعد االنتهاء من كل برجمية (ملحق . )2
 الن�شاطات الإ�ضافية التي يقوم بها( .وهي ن�شاطات �إثرائية يقوم بها املعلم بدافع
ذاتي)
 امل�رشوع الذي ينجزه يف نهاية الفرتة التدريبية للربنامج (ويقدم هذا امل�رشوع
على �شكل  ،CDويناق�ش ااملعلم يف جودة العمل �ضمن معايري جودة الربجمية التعليمية)
(ملحق . )3
 العرو�ض التقدميية التي يعر�ضها املعلم خالل اجلل�سات التدريبية.
 الزيارات ال�صفية امليدانية( .وقد �صممت �أداة مالحظة لهذا الغر�ض للوقوف على
مدى توظيف املعلم للمهارات التي تعلمها يف الغرفة ال�صفية ،وي�شرتك يف تقومي الأداء يف
هذا احلالة م�رشف املدر�سة� ،أو مديرها ،بالإ�ضافة �إىل فريق التدريب (الباحثان)
وقد مت الت�أكد من �صدق �أدوات التقومي امل�ستخدمة للربوتفوليو ب�أ�ساليب تقومي الأداة
الأوىل نف�سها ،وقد كانت ن�سب الثبات ترتاوح بني ( %80و  . )% 85كما مت الت�أكد من الثبات
با�ستخدام معادلة كوبر ال�سابقة الذكر.
()CD

يحفظ عليه جميع ن�شاطاته ،وحلول �أوراق العمل .الوزن
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وعالقته بإتقانهم للمهارات اخلاصة بتصميم الوسائط التعليمية املتعددة وإنتاجها

د .مفيد أبو موسى
د .سمير الصوص

خطوات الدراسة:
قام الباحثان يف هذه الدرا�سة باخلطوات الآتية:
♦ ♦االطالع على الأدب ال�سابق يف مو�ضوع التعلم املزيج.
♦ ♦ت�صميم �أوراق العمل اخلا�صة بكل عن�رص من عنا�رص الربنامج التدريبي.
♦ ♦�إخبار �أفراد الدرا�سة ب�أنه �سيتم جمع معلومات حول مدى تقدمهم يف الربنامج
التدريبي.
♦ ♦ ُدرب (� )8أفراد ملدة �شهرين ،وبناء على التغذية الراجعة من امل�شاركني ُع ِّدلت
مدة الربنامج لت�صبح �سبعة �أيام بواقع �أربع �ساعات يف اليوم الواحد .وال ي�شرتط �أن يقدم
طبق
الربنامج خالل �أ�سبوع ،بل الأف�ضل �أن يجدول التدريب حتى يتم الو�صول �إىل الإتقانِّ .
الت�صور اجلديد على ( )12متدرباً ،وبعد هذه املرحلة ت�شكل الربنامج التدريبي ب�صورته
النهائية.
♦ ♦�أُنتجت و�سائط متعددة من قبل الباحثني با�ستخدام برجمية ()Adobe Captivate
التي تعمل كو�سيلة �شارحة للم�شاركني يف �أثناء عملهم الفردي .وا�شتملت تلك الو�سائط على
فيديو يعر�ض �رشح ًا وافي ًا لأوراق العمل ،كما ا�شتمل �أي�ض ًا على حماكاة للتدريب الذي ُق ِّدم
يف امل�شغل التدريبي ،بحيث يقوم املتدرب يف وقته اخلا�ص بالتدرب ذاتياً ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك �أتيحت الفر�صة للم�شاركني بتقومي ذواتهم من خالل تعر�ضهم الختبارات �إلكرتونية
تتعلق بكل عن�رص من عنا�رص الربنامج.
♦ ♦متابعة امل�شاركني من املعلمني واملعلمات فقط يف امليدان خالل العام الدرا�سي
للوقوف على مدى قدرتهم على تنفيذ منوذج التعلم املتمازج ،ومتكنهم من نقل �أثر التدريب
�إىل الغرفة ال�صفية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

● ●ما معامل الربنامج التدريبي القائم على التعلم املزيج ،واخلا�ص
بتدريب املعلمني على �إتقان املهارات اخلا�صة بت�صميم الو�سائط املتعددة
التعليمية و�إنتاجها؟
● ●ما �آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي القائم على التعلم املزيج،
واخلا�ص بتدريب املعلمني على �إتقان املهارات اخلا�صة بت�صميم الو�سائط
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املتعددة التعليمية و�إنتاجها؟ وقد اُختربت فر�ضيتان متعلقتان بهذا ال�س�ؤال ،هما:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α <0.05يف متو�سطات
�آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي تعزى الختالف اجلن�س.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α <0.05يف متو�سطات
�آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي تعزى الختالف امل�ؤهل العلمي.
● ●ما مدى �إتقان املعلمني للمهارات اخلا�صة بت�صميم و�إنتاج الو�سائط املتعددة
التعليمية؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول :اُ�ستخدم املنحى الو�صفي ملعامل ذلك الربنامج ،و�أداة
حتليل املحتوى ،وفيما ي�أتي تف�صيل ذلك:
وصف الربنامج التدرييب املستخدم حسب اسرتاتيجية التعلم املزيج:
ا�ستند الربنامج التدريبي احلايل �إىل الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بالتعلم املزيج،
واخلربة العملية التي مار�سها الباحثان من خالل عملهما مع وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
يف ت�صميم و�إنتاج الو�سائط املتعددة التعليمية ملناهج الريا�ضيات واللغة العربية ،ولعل
الأ�شكال الآتية تلخ�ص بع�ض ًا من تلك الأطر النظرية التي اعتمدت من قبل معدي الربنامج:
املعلم = املعرفة

الطريقة الأوىل

قناة االت�صال

الطالب

الغرفة ال�صفية والكتاب
ا�ستن�ساخ

املتعلم

جميع القنوات
الو�سائط املتعددة

الطريقة الثانية
املعلم
م�سهل ومي�رس للمعرفة
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د .مفيد أبو موسى
د .سمير الصوص

م�صادر الو�سائط املتعددة
جمتمع املعلم

الكتب

�أنظمة �إ�رشاف
�إن�شاء
�شبكات

املتدرب

�أنظمة تقييم
قاعدة معلومات
ومو�سوعات

وزارة الرتبية
والتعليم

كتب مرجعية
املعلم
م�ؤ�س�سات تربوية
حملية وعاملية

يت�ألف الربنامج التدريبي احلايل من ق�سمني :ق�سم تربوي يعنى بتقدمي �أ�سا�سيات يف
فن التدري�س ،وق�سم تطبيقي (عملي) يدرب املعلم على بع�ض الربجميات التي متكنه من
حتويل مادته التعليمية �إىل و�سائط متعددة ،وميكن الربنامج التدريبي املعلم من االختيار
بني الربناجمني معا� ،أو �أن يكتفي بالق�سم التطبيقي فقط ،ولعل الن�صيحة التي يقدمها
القائمون على هذا الربنامج ،ب�أن يتعر�ض املعلم اجلديد �إىل كال الق�سمني ،يف حني يتعر�ض
املعلم الأكرث خربة �إىل الق�سم التطبيقي فقط.
شعار الربنامج (:)SCFF
♦ ♦ :Simpleحيث يعمد الربنامج التدريبي �إىل تقدمي املعلومة ب�شكل مب�سط دون
تعقيد ،ويعمل على اختيار الربجميات �سهلة اال�ستخدام ،والتي ال تتطلب كثرياً من املعرفة
التكنولوجية للتعامل معها.
♦ ♦ :Cheapحيث �إن التكلفة التي ترتتب على امل�شارك قليلة جدا باملقارنة مع برامج
م�شابهة.
♦ ♦ :Feasibleيتميز الربنامج احلايل ب�إمكانية تطبيقة من قبل املعلمني مهما كانت
خلفياتهم املعرفية فيما يتعلق بالتدري�س �أو بالتكنولوجيا.
♦ ♦ :Flexibleميتاز الربنامج باملرونة حيث �إنه ال يتبنى �أو ي�سوق لربجميات بذاتها،
ولكنه يقدم ت�صورا ملا يجب �أن تت�صف به الربجمية التي يجب �أن يدرب عليها املعلم،
كما يت�ضمن هذا املعنى املرونة يف اختيار املعلم لبع�ض الربجميات دون غريها يف �أثناء
التدريب� .أي �أن الربنامج يمُ َ كّن وي�ؤهل املعلم تربوي ًا وتكنولوجي ًا بطرق مب�سطة ،وقليلة
الثمن ،ومي�سرّ ة ومرنة.
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رؤية الربنامج:
التطور التكنولوجي يفر�ض تغيري دور املعلم وتطوير فل�سفة التعليم ،و�إن الدور اجلديد
للمعلم يتطلب مهارة يف توظيف التكنولوجيا احلديثة يف التعليم ،والتو�أمة بني الرتبويات
والتكنولوجيا.
رسالة الربنامج:
تهيئة جيل من املعلمني قادرين على �إدارة ال�صف ،والتعامل مع جميع عنا�رص العملية
التعلمية التعليمية بي�رس و�سهولة ،وكذلك التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
أهداف الربنامج:

يهدف الربنامج احلايل �إىل ت�أهيل املعلمني بحيث ي�صبحون قادرين على:
♦

♦�إدارة ال�صف يف بيئة التعلم املزيج.

♦ ♦تبني مفهوم االت�صال والتوا�صل الذي يجعل دور املعلم مي�رساً وم�سه ًال للعملية
التعليمية ،ويجعل الطالب حمور العملية التعليمية.
♦ ♦التعامل مع ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة التي من �ضمنها التعلم مب�ساعدة
احلا�سوب.
♦

♦القدرة على �إنتاج و�سائل تعليمية �سهلة ومي�رسة وقليلة التكلفة.

♦

♦و�ضع اخلطط ال�سنوية وال�شهرية واليومية.

♦

♦�إعداد االختبارات بطريقة علمية والتعامل مع �أ�ساليب التقومي البديل.

♦ ♦التعامل مع برجميات حترير ال�صور وال�صوت والفيديو و�أدوات ت�أليف املقررات
الدرا�سية.
♦

♦ت�صميم و�سائل حمو�سبة و�إنتاجها بطريقة مب�سطة وقليلة التكلفة ومي�رسة ومرنة.

♦

♦توظيف اللوح الإلكرتوين يف التدري�س.

♦

♦�إعداد اختبارات �إلكرتونية من خالل برامج خا�صة.

مدة الربنامج:
يحتاج الق�سم الرتبوي �إىل (� )20ساعة تدريبية �أي خم�سة �أيام �أ�سبوعيا � ،أما الق�سم
التطبيقي (العملي) فيحتاج (� )28ساعة تدريبية �أي �سبعة �أيام �أ�سبوعياً ،وبالتايل يكون
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جمموع �ساعات الربنامج ( )48تدريبية .واجلدوالن ( )3،4يو�ضحان معامل الربنامج
بق�سميه:
الجدول ()3
القسم التربوي ( 20ساعة)

رقم اللقاء
اللقاء الأول

اجلل�سة الأوىل (�ساعتان)
املعلم اجليد

اجلل�سة الثانية (�ساعتان)
�إدارة ال�صف

اللقاءالثاين

ا�سرتاتيجيات التدري�س

توجيه ال�سلوك والتعامل مع م�شكالت الطلبة

اللقاء الثالث
اللقاء الرابع
اللقاء اخلام�س

التعلم من خالل اللعب
اخلطط الف�صلية والتح�ضري اليومي
تعليم م�صغر

ت�صميم و�سائل تعليمية
ا�سرتاتيجيات التقومي
تعليم م�صغر

الجدول ()4
البرنامج التطبيقي (العملي) ( 28ساعة)

رقم اللقاء

اجلل�سة الأوىل (�ساعتان)
ت�صميم التدري�س الإلكرتوين

Adobe Captivate

اللقاء الثاين

Adobe Captivate

Adobe Captivate

اللقاء الثالث
اللقاء الرابع

Movie Maker

Movie Maker

Gold Wave

Smart Board

اللقاء اخلام�س

Smart Board

Smart Board

اللقاء ال�ساد�س

Quiz
Creator

Quiz
Creator

اللقاء الأول

اللقاء ال�سابع

تطبيقات وم�رشوع تخرج

اجلل�سة الثانية (�ساعتان)

تطبيقات وم�رشوع تخرج

Photoshop

لقاءات اختيارية وح�سب حاجة املعلمني

 Flash MXما يعادل � 25ساعة
Moodle

وقد روعي عند تدريب املعلمني على ت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية
و�إنتاجها ما ي�أتي:




حتديد �أهداف املادة التعليمية لل�صف.
حتديد م�ستوى الطلبة الذين �سيتعلمون من خالل الو�سائط املتعددة .
حتديد خ�صائ�ص املادة التعليمية.
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 عدم ح�شو ال�صفحات بكثري من املعلومات.
 و�ضع دليل مرافق للمادة يو�ضح كيفية ال�سري وفق خطوات الربنامج .
 و�ضع �أزرار متكن الطالب من التنقل بحرية بني ال�صفحات .
 ا�ستخدام الألوان اجلذابة وال�صور ال�شيقة ب�شكل مالئم .
 التدرب على ت�صميم الربجمية ورق ًيا ( )Story Boardبحيث تو�ضح كيفية ترتيب
العنا�رص مع بع�ضها واحلركات والت�أثريات املرتبطة بكل عن�رص ،وكيفية التنقل بني
ال�شا�شات ،و ُيعر�ض هذا املخطط على املدربني �أو الزمالء لأخذ الر�أي وامل�شورة .ثم ُتع ّدل
جميع املالحظات ،واعتما ًدا على الربجمية الورقية يعد امل�شارك القوالب ()Templates
الأولية التي �ستعر�ض عليها املادة م�ستقبالً ،والهدف من ذلك �أن يبد�أ املعلم �رشحه من
الكتاب املدر�سي املمثل للمنهاج الر�سمي ،ويختار ما ينا�سب طلبته �إما لل�رشح �أو الإثراء �أو
التدريب.

وقد تكونت دورة التعلم من:
 ح�ضور اللقاء التدريبي واحل�صول على التدريب املبا�رش من قبل املدرب.
 الدرا�سة الذاتية من خالل تنفيذ �أوراق عمل ومراجعة املادة التدريبية املعدة على .CD
 التوا�صل مع املدرب من خالل موقع �إدارة التعلم (حيث ُن�رش موقع متخ�ص�ص
لإدارة التعلم ( )Moodleخا�ص بالربنامج التدريبي) والربيد الإلكرتوين والهاتف املحمول.
وت�ستمر الدورة حتى اتقان املتدرب.
ومن اجلدير ذكره �أنه قد اُ�ستخدم �أ�سلوب الفريق يف التدريب ،حيث يتبادل املدربان
الأدوار ،ويت�شاركان مع املتدربني يف الفعاليات .كما �أن كل جل�سة تدريبية كانت مبثابة
ن�شاطات ميار�سها املتدرب �أكرث من كونها معلومات تقدم لهم .ويظهر اجلدول ( )5تقديرات
الباحثني لعنا�رص الربنامج ،حيث �إن التقديرات كانت ترتواح من (� 1إىل . )5
الجدول ()5
تقديرات الباحثين لعناصر البرنامج

الإطار النظري
العن�رص التقدير
ال�شعار
الر�ؤية

4
3

الق�سم التطبيقي (العملي)

الق�سم الرتبوي
التقدير

العن�رص

4
4

املعلم اجليد
ا�سرتاتيجيات التدري�س
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العن�رص
ت�صميم التدري�س
Adobe Captivate

التقدير
4
3
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الإطار النظري
الر�سالة
الأهداف

4
4

الق�سم الرتبوي

د .مفيد أبو موسى
د .سمير الصوص

الق�سم التطبيقي (العملي)

التعلم من خالل اللعب
اخلطط الف�صلية والتح�ضري اليومي
تعليم م�صغر
�إدارة ال�صف
توجيه ال�سلوك والتعامل مع م�شكالت الطلبة

4
4
3
3
3

ت�صميم و�سائل تعليمية

4

ا�سرتاتيجيات التقومي

4

Movie Maker
Gold Wave
Smart Board
Quiz Creator

تطبيقات وم�رشوع تخرج
Photoshop
Flash MX
Moodle

4
4
4
4
3
2

يالحظ من اجلدول (� )5أن معظم عنا�رص الربنامج ح�صلت على تقديرات عالية �أو
متو�سطة �سوى العن�رص اخلا�ص با�ستخدام  . Moodle, Photoshop, Flash MXويعود
ال�سبب يف �ضعف تقدير هذا العن�رص يف الربنامج ت�رصيح املعلمني بعدم الرغبة يف تعلم
املهارات املتعلقة بذلك العن�رص .وبرروا ذلك بعدم حاجتهم لها يف الواقع العملي ،ول�صعوبة
تعلمها .فالربجميات املت�ضمنة يف هذا العن�رص ذات طبيعة احرتافية �أكرث منها مل�ستخدم
هاو �أو �شخ�ص غري حمرتف .ويجدر بالذكر �أن حوايل ( )20معلم ًا ومعلمة ممن تدربوا على
ٍ
الربنامج �رصحوا بحاجتهم للتعلم على نظام  Moodleكمرحلة متقدمة ،ولأن م�س�ؤويل
مدار�سهم �رصحوا باحلاجة �إىل مثل هذا النظام لإدارة التعلم يف مدار�سهم.

ولالجابة عن ال�س�ؤال الثاين :ما �آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي القائم
على التعلم املزيج واخلا�ص بتدريب املعلمني على �إتقان املهارات اخلا�صة
بت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية و�إنتاجها؟ وقد اُختربت فر�ضتان متعلقتان
بهذا ال�س�ؤال ،هما:

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α <0.05يف متو�سطات
�آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي ،تعزى الختالف اجلن�س.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α <0.05يف متو�سطات
�آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي ،تعزى الختالف امل�ؤهل العلمي.
فقد ُجمعت �آراء املعلمني امل�شاركني من خالل ا�ستبانة �أعدت لذلك الغر�ض ملحق
( ،)1واجلداول ( )7، 6تو�ضح متو�سطات ا�ستجابة املعلمني امل�شاركني على جميع جوانب
الربنامج.
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الجدول ()6
متوسطات استجابة المعلمين والخاصة بالجوانب اإلدارية الخاصة بالبرنامج

رقم الفقرة
1
امل�ؤهل
اجلن�س
بكالوريو�س 3.62
4.14
ماج�ستري
ذكور
4.50
دكتوراه
املجموع 3.92
بكالوريو�س 3.92
4.40
ماج�ستري
اناث
3.90
دكتوراه
املجموع 4.02
بكالوريو�س 3.80
4.27
ماج�ستري
املجموع
4.19
دكتوراه
املجموع 3.98

2
4.34
5.00
3.30
4.32
3.92
4.86
4.45
4.22
4.10
4.93
3.90
4.26

3
5.00
5.00
4.40
4.88
4.53
4.13
3.54
4.28
4.72
4.55
3.95
4.55

4
4.41
4.42
4.00
4.33
3.68
3.46
3.27
3.56
3.98
3.93
3.61
3.90

5
4.58
4.00
4.00
4.32
4.87
3.93
4.00
4.52
4.75
3.96
4.00
4.43

6
3.17
2.71
3.70
3.15
2.82
3.00
2.63
2.83
2.97
2.86
3.14
2.97

7
3.10
2.57
3.70
3.07
2.78
3.13
2.54
2.82
2.91
2.86
3.09
2.93

8
3.62
3.28
3.10
3.43
3.60
3.46
3.72
3.59
3.61
3.37
3.42
3.52

9
4.24
3.92
4.30
4.16
4.09
4.20
3.81
4.07
4.15
4.06
4.04
4.11

10
3.31
3.57
4.00
3.50
3.36
3.60
4.18
3.55
3.34
3.58
4.09
3.53

11
3.62
3.92
4.10
3.79
3.70
3.93
4.18
3.83
3.67
3.93
4.14
3.81

يظهر اجلدول ( )6متو�سط ا�ستجابات املعلمني امل�شاركني يف الربنامج على الفقرات
من ( ، )12 – 1واخلا�صة بتقومي اجلوانب الإدارية وطريقة التدريب ،حيث تظهر متو�سطات
ا�ستجابة املعلمني امل�شاركني باختالف خ�صائ�صهم.
ويالحظ من اجلدول (� )6أن جميع املتو�سطات احل�سابية كانت �أكرب من ( ، )3وقد
اُعترب العدد ( )3نقطة قطع؛ حيث �إن املقيا�س خما�سي ،والعدد الأكرب من �أو ي�ساوي ( )3يدل
على ر�ضا عن الفقرة �أو املجال .وحيث �إن متو�سط ر�ضا املعلمني امل�شاركني عن الربنامج
قد بلغ ( )3.8من ( )5وهو تقدير عال ،يف حني �أن �أقل متو�سط كان ( )2.9تقريباً ،وهو يدل
على ر�ضا متو�سط عن الربنامج ،يف حني �أن باقي جوانب الربنامج قد حازت على ر�ضا
عال من املعلمني امل�شاركني ،كما يالحظ من اجلدول (� )5أن الفقرة الثالثة من اال�ستبانة
واملتعلقة مبالءمة طرق التدريب امل�ستخدمة قد حازت على �أعلى تقدير يف حني �أن الفقرة
ال�سابعة واملتعلقة بتجهيزات قاعات التدريب قد حازت على �أقل تقدير من امل�شاركني .كما
يالحظ من اجلدول �أن الفقرة ( )6واملتعلقة مبالءمة قاعة التدريب مل تنل ر�ضا املعلمني
امل�شاركني.
ولعل هذه النتيجة تعطي م�ؤ�رشاً �إيجابي ًا يتعلق بال�ضبط الإداري للربنامج .ولعل
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12
3.62
3.92
4.10
3.79
3.70
3.93
4.18
3.83
3.67
3.93
4.14
3.81
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د .مفيد أبو موسى
د .سمير الصوص

وجود مثل هذا ال�ضبط ي�سهم بنجاح التدريب ،وح�صول املعلمني على �أكرب قدر من املعرفة
واملمار�سة العملية ،مما قد يكون له �أثر يف تبنيهم للمعرفة واملهارة التي خربوها يف هذا
الربنامج.
الجدول ()7
متوسطات استجابة المعلمين والخاصة بموضوعات البرنامج

رقم الفقرة
اجلن�س
ذكور

�إناث

املجموع

امل�ؤهل
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
املجموع
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
املجموع
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
املجموع

13

14

15

16

17

18

4.5172
5.0000
5.0000
4.7358
4.2683
5.0000
4.4545
4.4627
4.3714
5.0000
4.7143
4.5833

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

4.4828
4.7143
5.0000
4.6415
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.2000
4.3448
4.4762
4.2833

4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000

4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000

2.5862
2.3571
2.0000
2.4151
2.2683
2.0000
1.7273
2.1194
2.4000
2.1724
1.8571
2.2500

يظهر اجلدول ( )7متو�سطات ا�ستجابة املعلمني واخلا�صة مبو�ضوعات الربنامج،
ويظهر ب�أن املعلمني امل�شاركني قد ثمنوا عالي ًا مو�ضوعات الربنامج ،يف حني ظهر من
اجلدول �أن املعلمني امل�شاركني مل يثمنوا عالي ًا برنامج الأدوبي كابتفيت؛ حيث �إن متو�سط
ا�ستجابة املعلمني امل�شاركني بلغت (. )2.25
وعند حتليل ا�ستجابات املعلمني امل�شاركني عن الأ�سئلة املفتوحة تبني �أن هناك
اتفاق ًا على �أهمية الربنامج ،ومدى فاعليته يف بناء حمتوى تعليمي خا�ص بالتعلم املزيج،
�إال �أن الوقت املخ�ص�ص له يف الربنامج قليل جداً ،وال يتنا�سب مع حجم الربنامج ،وما يجب
�أن يتعلم منه.
�إن حتليل الأ�سئلة املفتوحة �أظهر العديد من الإيجابيات ،لعل من �أبرزها ميل الربنامج
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�إىل املنحى العملي يف التدريب وهذا ما يحتاجه املعلمون حقيقة يف براجمهم التدريبية ،فقد
�رصح معظم املعلمني امل�شاركني ب�أنهم قد َ�سئِموا من التنظري املفرط ،كما �رصح معظمهم
ب�أن الربنامج قد �أ�سهم بطريقة فاعلة يف تطوير نظرتهم لطريقتهم يف التدري�س ،مما �أدى �إىل
حت�سينها يف املمار�سة العملية يف الغرف ال�صفية.
ولعل من ال�سلبيات التي �رصح بها املعلمون امل�شاركون عدم كفاية الوقت املخ�ص�ص
للربنامج ،و�أن حاجتهم لتعلم برنامج حترير فيديو حمرتف �أكرث من املويف ميكر ،كما
و�ضحوا حاجتهم لتطبيق منوذج عملي يف املدر�سة لإعداد حمتوى معريف متكامل با�ستخدام
منوذج التعلم املزيج امل�ستخدم يف الربنامج التدريبي ،وهو ما مل يتم حتى اللحظة.

وللإجابة عن الفر�ضيات املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،والتي تن�ص على:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α <0.05يف متو�سطات
�آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي ،تعزى الختالف اجلن�س.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α <0.05يف متو�سطات
�آراء املعلمني يف الربنامج التدريبي ،تعزى الختالف امل�ؤهل العلمي.
فقد متت مقارنة املتو�سطات احل�سابية املتعلقة مبجاالت اال�ستبانة ،ويظهر اجلدول
( )8تلك املقارنات.
الجدول ()8
البيانات الوصفية الخاصة بمجاالت االستبانة بالنسبة لمتغير الجنس

اجلوانب الإدارية

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

ذكور

43

46.7170

2.87815

اناث

57

45.1791

3.53307

100

45.8583

3.33632

ذكور

43

24.7925

90636.

اناث

57

23.5821

1.00226

100

24.1167

1.13154

املجموع
مو�ضوعات الربنامج

املجموع

يظهر اجلدول ( )8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة باجلوانب
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د .مفيد أبو موسى
د .سمير الصوص

الإدارية ومو�ضوعات الربنامج املتعلقة مبتغري اجلن�س ،ويالحظ من اجلدول (� )8أن هناك
فروق ًا ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية بني الذكور والإناث ،فيما يتعلق بجميع املجاالت
مو�ضوع الدرا�سة ،وللتحقق فيما �إذا كانت تلك الفروق الظاهرية ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ) (α <0.05فقد �أُجريت «ت» كما يظهر يف اجلدول (. )9
الجدول ()9
نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطات االستجابة على مجاالت االستبانة
من قبل المعلمين والمتعلقة بمتغير الجنس

قيمة ت درجات احلرية

الداللة

متو�سط الفروق

اجلوانب الإدارية

2.566

98

0.012

1.53788

مو�ضوعات الربنامج

6.850

98

0.000

1.21036

تعني أن الفرق دال إحصائياً

يظهر من اجلدول (� )9أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف تقدير اجلوانب الإدارية
ومو�ضوعات الدورة بني الذكور والإناث ول�صالح الإناث .وقد تربر هذه النتيجة ب�أن الإناث
�أكرث ت�أثراً من الذكور بالربنامج ،وهذا قد يدل على مدى �إعجابهن مبا قدم من �أن�شطة عملية.
يف حني �أن الذكور �أكرث مي ًال للنقد وتتبع النق�ص .ومن خالل خربة الباحثني يف امليدان
الرتبوي ،لوحظ �أن الإناث �أكرث ان�صياعا للتعليمات والأوامر التي ت�صدر من م�س�ؤوليهم
بعك�س الذكور الذين ُيظهرون ميال �أكرب للتحدي والرف�ض للتوجيه.
الجدول ()10
البيانات الوصفية الخاصة بمجاالت االستبانة بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي

بكالوريو�س
ماج�ستري
اجلوانب الإدارية
دكتوراه
املجموع
بكالوريو�س
ماج�ستري
مو�ضوعات الربنامج
الدكتوراه
املجموع

العدد
58
23
19
100
58
23
19
100
132

املتو�سط
45.7143
46.2759
45.7619
45.8583
23.9714
24.5172
24.0476
24.1167

االنحراف املعياري
3.50214
2.98683
3.33024
3.33632
1.10298
98636.
1.32198
1.13154
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يظهر اجلدول ( )10املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة باجلوانب
الإدارية ومو�ضوعات الدورة املتعلقة مبتغري امل�ؤهل العلمي ،ويالحظ من اجلدول (� )10أن
هناك فروق ًا ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية بني امل�ؤهالت املختلفة ،وللتحقق فيما �إذا
كانت تلك الفروق الظاهرية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α <0.05فقد �أُجري
حتليل التباين الأحادي كما يظهر يف اجلدول (. )11
الجدول ()11
تحليل التباين األحادي المتعلق بمجاالت االستبانة من قبل المعلمين والمتعلقة بمتغير المؤهل العلمي

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات الدرجة الفائية الداللة
بني املجموعات
اجلوانب
خالل املجموعات
الإدارية
املجموع
بني املجموعات
مو�ضوعات
خالل املجموعات
الربنامج
املجموع

2
97
99
2
97
99

6.703
1317.888
1324.592
6.230
146.137
152.367

3.352
13.586

0.251

543.

3.115
1.507

2.067

067.

يظهر من اجلدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقدير اجلوانب
الإدارية ومو�ضوعات الدورة يعزى للم�ؤهل العلمي ،وقد ي�ستفاد من هذه النتيجة ب�أن
التدرب على مو�ضوعات الربنامج ميكن �أن تقدم جلميع الفئات بغ�ض النظر عن امل�ؤهل
العلمي .ولعل ما ي�ؤيد هذه النتيجة ما كتبه امل�شاركون يف الإجابة عن الأ�سئلة املفتوحة
يف اال�ستبانة .وقد ذكر �أحد املعلمني (تخ�ص�ص هند�سة حا�سوب) ب�أنه على الرغم من �أنه
متخ�ص�ص بهذا املجال ف�إن الربنامج التدريبي �أ�سهم يف الإجابة عن العديد من الأ�سئلة
التي كانت تدور يف ذهنه؛ وبخا�صة �أنه مكلف حالي ًا من قبل م�ؤ�س�سته بحو�سبة املناهج
وم�ساعدة املعلمني الآخرين على التكيف مع تكنولوجيا احلا�سوب .وكما �أنه ظهر من خالل
تعليق �إحدى املعلمات التي ال متتلك مهارة متقدمة يف ا�ستخدام احلا�سوب ،والتي حتمل
م�ؤهل بكالوريو�س ب�أن الربنامج �ساعدها يف امتالك ثقة بنف�سها ،وك�رس حاجز اخلوف من
تكنولوجيا احلا�سوب ،ي�ضاف �إىل ذلك تقدميه ت�صوراً وا�ضح ًا و�شام ًال للكيفية التي ميكن
بها مزج الطريقة التقليدية يف التدري�س مع تكنولوجيا احلا�سوب.
ولالجابة عن ال�س�ؤال الثالث :ما مدى �إتقان املعلمني للمهارات اخلا�صة

بت�صميم الو�سائط املتعددة التعليمية و�إنتاجها؟

ُحولت الدرجات اخلام التي ح�صل عليها املعلمون واملعلمات من خالل البورتفوليو،
فقد ح�سبت العالمات ال�ستبانات التقومي الذاتي ،وحلول �أوراق العمل (الوزن  35عالمة) ،
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وكذلك عالمة امل�رشوع النهائي (الوزن  15عالمة) وعالمة بطاقة املالحظة (الوزن 20
وح�سب املتو�سط احل�سابي والتباين لكل
عالمة)  ،ثم حولت العالمات اخلام �إىل ن�سب مئويةُ ،
عن�رص من العنا�رص ال�سابقة .ويظهر اجلدول ( )12تلك الإح�صاءات .ومن اجلدير بالذكر �أن
ن�سبة ( )%80هي الن�سبة التي اعتمدت كن�سبة مقبولة لإتقان املعلمني للمهارات اخلا�صة
بت�صميم الو�سائط التعليمية املتعددة و�إنتاجها.
الجدول ()12
األوساط الحسابية والتباينات لمدى إتقان المعلمين للمهارات المتضمنة في البرنامج بالنسبة للجنس

نتائج بطاقة املالحظة ال�صفية

اتقان الربجميات
وت�شمل حلول �أوراق العمل
وا�ستبانات التقييم الذاتي

ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر

املجموع

�أنثى

اجلن�س
الو�سط احل�سابي
التباين
الو�سط احل�سابي
التباين
الو�سط احل�سابي
التباين
الو�سط احل�سابي
التباين
الو�سط احل�سابي
التباين
الو�سط احل�سابي
التباين

االح�صائيات
7291.
009.
7219.
008.
8340.
002.
8309.
003.
8040.
002.
7997.
003.

يالحظ من اجلدول (� )12أن متو�سط ما ح�صل عليه املعلمون فيما يتعلق باملمار�سة
ال�صفية لنموذج التعلم املزيج (بح�سب ما ُجمع من بيانات با�ستخدام بطاقة املالحظة) بلغ
حوايل ( ، )%73وهذه الن�سبة تقارب ما ح�صلت عليه املعلمات حوايل ( ، )%72وهذه الن�سب
دون م�ستوى الإتقان املقبول .وميكن �أن يف�رس ذلك بحاجة املعلمني واملعلمات �إىل وقت
�أطول لتجربة هذا النموذج التدري�سي اجلديد عليهم .كما �أنه يقدم م�ؤ�رشا �إىل �أن هناك حاجة
�إىل املزيد من املتابعة امليدانية ،وتبادل اخلربات لتطوير �أ�ساليبهم التدري�سية.
وعلى الرغم من �أن امل�ؤ�رشات الرقمية ال تدل على �إتقان املعلمني واملعلمات للممار�سة
ال�صفية وفق منوذج التعلم املزيج �إال �أنه من خالل اللقاءات غري الر�سمية مع الطلبة
وامل�رشفني ،ومن خالل املالحظات ال�صفية فقد وجد �أن تفاعل الطلبة مع زمالئهم ومع
معلميهم كان وا�ضحاً .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة وينغراد ( ، )Wingard, 2005ودرا�سة
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جراهام و�ألن ويوري ( ، )Graham, Allen, & Ure, 2005ودرا�سة فالريي ()Valerie, 2005

 ،ودرا�سة كولني ( )Colin, 2005فجميعها �أ�شارت �إىل �أن التعلم املزيج يزيد من التفاعل
البيني.
كما يالحظ من اجلدول (� )12أن متو�سط ما ح�صل عليه املعلمون واملعلمات فيما يتعلق
ب�إتقان الربجميات كان حوايل ( . )%83وقد يعزى ذلك ل�سهولة الربجميات امل�ستخدمة،
ومتكني املعلمني واملعلمات من التدرب الذاتي من خالل ملفات الفيديو التي �أعدت م�سبقا
لتمكينهم من املهارات املت�ضمنة يف الربنامج.
وعموم ًا يظهر �أن م�ستوى الإتقان عند املعلمني واملعلمات ب�شكل عام جلميع املهارات
املت�ضمنة يف الربنامج كان مقبو ًال حيث �إن ن�سبة الإتقان بلغت حوايل ()%80
�إن ا�ستخدام �أ�سلوب البورتفوليو �ساعد ب�شكل كبري على الوقوف على مدى �إتقان
املعلمني واملعلمات للمهارات ،و�ساعدهم على امتالك فهم �أكرب و�أعمق للأهداف والنتاجات
املتوخاة .كما مكنهم من الت�أمل الذاتي ،و�إعادة التفكري يف املعرفة واملهارات التي خربوها
�أثناء التدريب .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة لنيكول ( ، )Nicole, 2010ودرا�سة لدي�سريي
( )Desiree, 2010ورفاقه ،ودرا�سة ويل ورفاقه (. )wil, 2009

التوصيات:
بناء على نتائج الدرا�سة ف�إن الباحثني يو�صيان مبا ي�أتي:
�1 .1إجراء درا�سات متعلقة با�ستخدام التعلم املزيج يف تنمية مهارات متخ�ص�صة يف

مو�ضوعات حمددة.

2 .2تكرار هذه الدرا�سة على جمتمعات ذات حجم كبري ،واللجوء �إىل ا�سرتاتيجيات
البحث النوعي ملزيد من اال�ستق�صاء حول مدى فاعلية مثل تلك الربامج على املمار�سة
التدري�سية للمعلمني.
�3 .3رضورة اهتمام امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم بت�شجيع املعلمني واملعلمات
على بناء الربامج التعليمية املحو�سبة املعتمدة على التعلم املزيج.
4 .4ا�ستخدام البورتفوليو لتقومي الأداء �سواء يف الربامج التدريبية �أو يف التدري�س
ال�صفي ،ملا لهذا الأ�سلوب من فاعلية يف الك�شف عن م�ستوى �إتقان املتدربني �أو الطلبة.
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