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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 م. مىن حساين محمد

 رائد ادريس محمود أ .د.

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

ثر اس تخدام التعلمي املامتزج يف حتصيل طالب  ا 

الصف الثاين املتوسط يف مادة التارخي 

 واجتاهاهتم حنو هذا النوع من التعلمي

ي ف في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسطاثر استخدام التعليم المتمازج 
 واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم التاريخمادة 

 ادريس محمود أ.د.رائد                       منى حساني محمد      م.
 ية قسم العلوم التربوية والنفس –كلية التربية للعلوم الصرفة  –جامعة تكريت 

 
 ملخص البحث

يهدف البحث الحالي الكشففففف ثر الت الم ايم الزمزاي  حي محطففففيص  ال الطففففف اللا ي 
 الزموس  حي زادة الماتيخ وامجاهامهم  حو هذا ال وع زر الم ايم .

 يمحدد البحث الحالي بزا يامي :
 ا وية حي زدي ة الزوطص )الزتكي(.الطف اللا ي الزموس  حي الزداتس الزموس ة والل ال  -1
 تيسه ل ال الطف اللا ي الزموس .الفطوص االتب ة االولى زر كمال الماتيخ الزقتت مد -2
 .  2112-2111ال ام الدتاسي  -3

 -شزات اجتاءات البحث الخ وات االمية :
الحالي  ال الطفففففففففففف الماتيخ حي الزداتس محديد زجمزع البحث : شفففففففففففزص زجمزع البحث  -1

 ( .2112 -2111اللا وية والزموس ة الطباحية حي زدي ة الزوطص )الزتكي( لا ام الدتاسي )
اخميات ثي ة البحث : مم اخميات زدتسففمير زر  فس الز  قة السففك ية ا وبال تيقة ال شففوا ية  -2

با مم مدتيسفهم باسم زاص الم ايم (  ال32مم اخميات زجزوثة لمزلص زجزوثة مجتيبية مكو ت زر )
(  البا مم مدتيسهم باسم زاص ال تيقة االثميادية ا 31الزمزاي  ا وزجزوثة ضاب ة مكو ت زر )

 ب د اسمب اد ال ال التاسبير زر الزجز مير . 
مكاحؤ زجزوثمي البحث : مم مكاحؤ  ال الزجزوثمير حي زمغيتات ) المحطفففففففيص الدتاسفففففففي  -3

يخ لا ام السفففففابر ا ال زت اليز ي زحسفففففوبا باالشفففففهت ا المحطفففففيص الدتاسفففففي السفففففابر ا دتجة المات 
 لاوالدير ( . 

 قباي وب دي  لزمكاح مير باخمباتاخميات المطزيم المجتيبي : مم اخميات مطزيم الزجزوثمير ا -4
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 م. مىن حساين محمد

 رائد ادريس محمود أ .د.

 2071( اكنون ال ول 71العدد )

ثر اس تخدام التعلمي املامتزج يف حتصيل طالب  ا 

الصف الثاين املتوسط يف مادة التارخي 

 واجتاهاهتم حنو هذا النوع من التعلمي

 اداما البحث : زر اجص محقير هدحي البحث قام الباحلار باثداد ادامير هزا : -5
 لباحلار الخ وات االمية لب اء االخمبات المحطياي :اخمبات محطياي : امبع ا -أ

 ( حطوص دتاسية .4اوال : محديد الزادة ال ازية : شزص االخمبات المحطياي )
 ( غتضا ساوكيا251اذ باغ ثددها ) لا يا : مزت طياغة االغتاض الساوكية بهذه الفطوص ا

ها ية ور االخمبات بطففففففففوتمه ال لاللا : مم اثداد خات ة اخمباتية لاخمبات المحطففففففففياي ا اذ مك
 ( حقتة زر  وع االخميات زر زم دد .51زر )

اهتي لاخمبات ب تضه ثاى زجزوثة زر الخبتاء والزحكزير ظتاب ا : مم الماكد زر الطدر ال
 حي زجالي  تا ر المدتيس ا والقياس والمقويم .

(  البا ا مم 111) خازسا : مم م بير االخمبات المحطياي ثاى ثي ة اسم اثية مكو ت زر
زر خالها حسفال زموسف  يزر االجابة ثاى االخمبات ا والكشف ثر الفقتات غيت الزفهوزة 

 حيه .
سفادسفا : مم حسفال القول المزيييية لفقتات االخمبات باسمخدام  تيقة الزجزوثمير الزم تحمير 

ط وبة  وياتا وقد مبير ار الفقتات جزي ها ذوات قول مزيييية جيدة .حضا ثر حسال زسم
 الفقتات وح الية البدا ص الخا  ة .

سفاب ا : مم حسال لبات االخمبات ب تيقمي المجي ة ال طفية وز ازص كتو با  الفا ا وقد مبير 
( ثاى الموالي ا وي فد هفذار الز ازار زقبوالر حي 1,ا1ا  5,ا1ار ز فازاي اللبفات باغفا )

 الدتاسات المتبوية . 
 زقياس االمجاه  حو الم ايم الزمزاي  : امبع الباحلار الخ وات االمية لب اء الزقياس :  -ل

( حقتة بشففففففففففففففكففص اولي لقيففاس امجففاهففات  ال ال ي ففة  حو الم ايم 33اوال : اثففد البففاحلففار ) 
 ( بدا ص هي )زواحر ا غيت زماكد ا غيت زواحر( . 3الزمزاي  ا وازام كص حقتة موجد )

اهتي لازقيففاس ب تضفففففففففففففففه ثاى زجزوثففة زر الخبتاء ظففد زر الطفففففففففففففففدر اللففا يففا : مم المففاكفف
والزحكزير حي زجاص ال اوم المتبوية ا وب اء ثاى اتاء الخبتاء مم حذف حقتمير زر الزقياس 

 ( حقتة .34ليطبح ثدد حقتامه )
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ثر اس تخدام التعلمي املامتزج يف حتصيل طالب  ا 

الصف الثاين املتوسط يف مادة التارخي 

 واجتاهاهتم حنو هذا النوع من التعلمي

(  البا ا مم زر خالها 51لاللا : مم م بير الزقياس ثاى ثي ة اسفففففففففم اثية مكو ت زر )
   يزر االجابة ثاى الزقياس ا والكشف ثر الفقتات غيت الزفهوزة حيه .حسال زموس

تاب ا : مم حسففال القول المزيييية لفقتات الزقياس باسفففمخدام  تيقة الزجزوثمير الزم تحمير 
 ا وقد مبير ار الفقتات جزي ها ذوات قول مزيييية جيدة .

بير ار واثادة االخمباتا وقد مخازسا : مم حسال لبات الزقياس ب تيقمي المجي ة ال طفية  
( ثاى الموالي ا وي ففد هففذار الز ففازار زقبوالر حي ,,ا1ا  1,ا1ز ففازاي اللبففات باغففا )
 الدتاسات المتبوية . 

م ا اذ مم مفففدتيس  ال  2112-2111مم م بير مجتبفففة البحفففث خاص ال فففام الفففدتاسففففففففففففففي  -3
قة جزوثة الضاب ة باسمخدام ال تيالزجزوثة المجتيبية باسفمخدام الم ايم الزمزاي  و ال الز

 االثميادية .
 -بي ت  ما ج البحث الحالي زا يامي :

وجود حتر داص احطففا يا بير زموسفف  محطففيص  ال الزجزوثة المجتيبية وزموسفف  محطففيص  -1
  ال الزجزوثة الضاب ة .

وجود حتر داص احطففففففا يا بير زموسفففففف  دتجات  ال الزجزوثة المجتيبية وزموسفففففف  دتجات  -2
 الزجزوثة الضاب ة حي زقياس االمجاه  حو الم ايم الزمزاي  . ال 

 وأخيتا قام الباحلار بوضع ثدة موطيات ب اءا ثاى  ما ج البحث الحالي .
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ثر اس تخدام التعلمي املامتزج يف حتصيل طالب  ا 

الصف الثاين املتوسط يف مادة التارخي 

 واجتاهاهتم حنو هذا النوع من التعلمي

 مشكلة البحث
 االثمياديم يم اإللكمتو ي والم ايم الكص زر ال إلى أر أشات ثديد زر الباحلير والزمخططير

  ايم حازلاى حي الم إسمتاميجية وزر اجص م بيرا سابيات ثدة ث د م بير كص ز هزا ثاى حدا 
 م الزمزاي  .يوهذا زا يسزى بالم ا امي أل وثير زر الم ابد زر م بير كا

ذ بي ت إ مزاي  حي الباد ال تبية ام الزيقد أوطت بضتوتة البدء بإجتاء دتاسات حوص الم ا و
ر إ ا اذضتوتة الدزج بير الوسا ص المقايدية والوسا ص الحديلة  (2113) والبة ا دتاسة  ما ج 

 الحاسول وحده ال يكفي حي ييادة محطيص ال ابة الذير يمفاومور حي زسمويامهم المحطياية. 
 ددة السمخدام الوسا   الزم لززاتسة الف اية ثدم زيص الزدتسيرزر خاص ا لقد لزس الباحلار

قدتة  دمث وقد ي يل ذلك الى اسبال ثدة ز ها الزمواحتة حي الزداتس اللا وية واإلثداديةالم ايزية 
ثاى م ديص الوسا   الزم ددة الم ايزية بحيث مم اسل زع  تيقمه حي المدتيس أو ممواحر  الزدتس

 .بشكص مام زع الخ ة اإلجتا ية الزسمزدة زر الكمال الزدتسي 
اهزاص ل ديد زر الجوا ل اال ف الية زر ضز ها االمجاهات  كزا لوحظ حي زؤسسام ا الم ايزية

 ا والي م د زر الدواحع الزهزة لاساوك اإل سا ي .
وي د هذا البحث زحاولة زمواض ة لاكشف ثر الت الم ايم الزمزاي  حي محطيص  ال 

 وامجاهامهم  حو هذا ال وع زر الم ايم . الماتيخالطف اللا ي الزموس  حي زادة 
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ثر اس تخدام التعلمي املامتزج يف حتصيل طالب  ا 

الصف الثاين املتوسط يف مادة التارخي 

 واجتاهاهتم حنو هذا النوع من التعلمي

 اهمية البحث 
موجه االهمزام زؤختًا  حو اسم زاص أساليل أكلت حاثاية حي ال زاية الم ايزية زمزلاة بأساليل 
الم ام المي مم ال أيجابية الزم ازير و شا هم ا وهي شت ًا اساسًا ل زاية الم ام إذ لم م د وظيفة 

ة زخماف  داها الى م زيثاى ميويد الزم ازير بالحقا ر ال ازية بص أطبحت مم ةالزدتس زقمطت 
الزهاتات والمدتيل ثاى الزاحظة وأكمسال الزفاهيم واالمجاهات واساليل المفكيت ثاى  حو أكلت 

 .مخطيطًا 
طيغ  المى  مهدف الى مكازص الم ام حيها زر خاص م الزمزاي  زر أهم الي تيقة الم ا م دو 

م يم احى ا ات واحدا حيث يمم خالها موظيف أدوات ال يم المقايديم االلكمتو ى زع الم ايادزا  الم ا
االلكمتو يا سواء الز مزدة ثاى الكزبيومت أو الز مزدة ثاى الشبكات حى الدتوس والزحاضتات ا 
 وجاسات المدتيل والمي ممم غالبا حى قاثات الدتس الحقيقية الزجهية بإزكا ية االمطاص بالشبكات.

يل الزكزاة ألساليل الم ايم المتبوية ال اديةا وكذلك تاحدا كبيتا كذلك زر أهم األسال وي د      
لام ايم المقايدي الذي ي مزد ثاى الزحاضتةا إذ أر مق ية الز اوزات المي سم مزد ثايها لسد ال قص 
الحاطص حي ال تر المقايدية  ليست هدحًا حيها  أو غاية بحد ذامهاا بص هي وسياة لموطيص الز تحة 

تاض الز توحة زر الم ايم والمتبيةا حهي مج ص الزم ام زسم دًا لزواجهة زم ابات ومحقير األغ
الحياةا المي أطبحت م مزد بشكص أو بآخت ثاى مق ية الز اوزاتا ولهذا يدزج هذا األساول زع 
المدتيس الز ماد حيكور داثزا لها بطوتة سهاة وستي ة وواضحة ولر يكور اسمخدام الم ايم الزمزاي  

ا إذا احمقت ل وازص أساسية زر ث اطت مموحت حي الم ايم المقايدي الحاليا حهذا األخيت يحقر  اجحا
الكليت زر الزهام بطوتة غيت زباشتة أو غيت زت يةا حيث يشكص الحضوت الجزاثي لا ال أزتًا 

اص طهازاا ي يي أهزية ال زص الزشمتكا ويغتس قيزا متبوية بطوتة غيت زباشتة. إضاحة إلى أر االم
زع ال طوص الزكموبة هام جداا إذ يدحع إلى المفكت ب زر بال طوص المي يمم الم ازص بهاا ول ص 
الم ايم الزمزاي ا هو ا سل ال تر لم ويد الزم ام ثاى الم ام الزسمزتا األزت الذي يزك ه زر 

لتاء الز اوزات زر حولها إضاحة إلى أر زا يمزيي به زر خطا صا كزتو ة لوقت ا ملقيف  فسه وا 
 (.33:  2114الح ي ي ا )وسهولة اإلسم زاص 
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ثر اس تخدام التعلمي املامتزج يف حتصيل طالب  ا 

الصف الثاين املتوسط يف مادة التارخي 

 واجتاهاهتم حنو هذا النوع من التعلمي

 ( أر الم ايم الزمزاي  يمزمع ب دة زييات ز ها:2112)شوزاي ا ويذكت 
 يش ت الزدتس أر لة دوت حى ال زاية الم ايزية وأر دوتة لم يسال. -
 يقوم بموحيت الوقت لكص زر الز ام وال الل. -
 هزا بداًل زر االثمزاد ثاى  تيقة واحدة. تيقمير لام ام يزكر االخميات بي  يوحت -
 ي الج زشاكص ثدم موحت االزكا يات لدل ب ض ال ال. -
 يم اسل زع الزجمز ات حى الدوص ال ازية المى لم مموحت لديها بي ة الكمتو ية كازاة. -
 ال ال حمى االر. اهوقت الم ام زحدد باليزار والزكار وهذا زا يفض -
 .األختلثاى الجوا ل الز تحية والزهاتية والوجدار دور مأليت واحدة ثاى  يتكي -
 يحاحظ ثاى التاب  االطاية بير ال الل والز ام وهو اساس مقوم ثاية ال زاية الم ايزية. -

ثاى  ازوزر خاص إ اثه ارو ظتا ألهزية هذه ال تيقة وقتبها زر الزواد ال ازية حقد وجد الباحل
زر وجهة  –ية الزمب ة حاليا داخص حجتات الدتاسة بأ ها األحضص زر حيث الم اوص ر المدتيسا ال ت 

حهي م زي زهاتات البحث والمقطي لدل ال ابة ا وكذلك حأ ها مسهم حي تب   – ظته الزمواض ة 
ودزج زطادت زخمافة لوسا ص الم ام ) كالزادة ال ازية الزتاد مدتيسها ا والطوت والطوت ( بشكص 

لتب  بير ال طوص الزكموبة والطوت والتسوم بشكص زمفاثصا حمهيئ بتازج الم ام زمكازص  وا
االلكمتو ي كالوسا   الزم ددة والفا قة الزواقف المي يزكر زر خالها لازم ام أر يمفاثص زع الزادة 
ثر  تير الاغة الافظية المي م شأ  ميجة االسمجابة لازادة المي م تض ثاى شاشة الحاسولا 

 . ة التاج ة المي يماقاها ال اللوالمغذي
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ثر اس تخدام التعلمي املامتزج يف حتصيل طالب  ا 

الصف الثاين املتوسط يف مادة التارخي 

 واجتاهاهتم حنو هذا النوع من التعلمي

 هدف البحث
يهدف البحث الحالي الكشف ثر الت الم ايم الزمزاي  حي محطيص  ال الطف اللا ي 

 وامجاهامهم  حو هذا ال وع زر الم ايم . الماتيخالزموس  حي زادة 
 

 حدود البحث
 يمحدد البحث الحالي بزا يامي :

 ي(لا وية حي زدي ة الزوطص )الزتكالزداتس الزموس ة وال ال الطف اللا ي الزموس  حي  -4
دتيسه ل ال الطف اللا ي الزقتت م الماتيخ( زر كمال 2ا  3ا  5ا  4الفطوص ) -5

 .الزموس 
 .  2112-2111ال ام الدتاسي  -3

 تحديد المصطلحات
 التعليم المتمازج

ا ص المك ولوجيا واخميات الوس( بأ ه أساول حديث يقوم ثاى موظيف Bersin, 2003ثتحه بيتسر ) 
الم ازية الز اسبة لحص الزشكات الزم اقة بإداتة الطف واأل ش ة الزوجهة لام ام والمي 

 مم ال الدقة واإلمقار.
( ثاى أ ه أساول حي الم ام ي مزد ثاى زي  األساليل Alexander, 2004وثتحه ألكس دت )

ر ص اإليضاح السز ية والبطتيةا والم ام ثاإلثميادية لاز ام زع الم ام اإللكمتو يا ووسا 
  تير الشبكة بهدف محسير ومجويد ثزاية الم ام والم ام. 

( بأ ه بت ازج م ايزي يقوم ثاى زي  أساليل  قص الز اوزات الزخمافةا Bark, 2004ثتحمه باتك ) و 
 وز ابقمها لمحقير األهداف والزختجات الم ازية.
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 التحصيل
( "بأ ه زسمول زحدد زر األداء أو الكفاية حي ال زص الزدتسي أو Chaplin :1971ثتحه جابار )

 ( Chaplin, 1971: 5األكاديزي يقوم به الز ام بوسا ة االخمباتات" . )
( "بأ ه الزسمول الذي يطص إليه الزم ام حي الم ايم الزدتسي أو غيته زقتتًا ,,13ثتحه ثاقص )و 

 (12: ,,13ا زر قبص الزدتس أو االخمباتات" . )ثاقص 
 

 االتجاه 
( "هو  ظام لابت  سبيا زر المقويم اإليجابي أو السابي لازشاثت 2111ثتحه الكبيسي والداهتي )

 ( 22: 2111 حو زوضوع اجمزاثي ز ير".  )الكبيسي والداهتي ا 
( "هو حالة حكتية أو زوقف يمخذه الفتد إياء زوضوع زا سواًء أكار بالقبوص 2114زط فى )ثتحه و 

 .( 13: 2114ا  زط فىبالتحض أم الزحايدة . )أم 
 
 رية ظخلفية ن

 مفهوم التعلم المتمازج
شيت إذ له جذوت قديزة م ؛ليس زفهوًزا جديًدا بص هو جديد قديم الزمزاي م يبشكص ثام إر الم ا

م واسمتاميجيامه زع الوسا ص الزم وثةا ومسمخدم له زط احاتا يحي ز ظزها إلى زي   تر الم ا
الم ام و ا (Hybrid learning)الم ام الهجير و ا (Blended Learning) الزمزاي زلص: الم ام 

ا وهو بالمالي قد يم وع بشكص كبيت جًداا ألر حدوث (Orey,2002) (Mixed Learning) الزخما 
بةا : الخبتةا والسيارا وال ا ثاى سبيص الزلاصز ها زم ددةا الم ام زر خاله ي مزد ثاى ث اطت 

( يوضح 1)شكص والا ة واحدة لازي  وأهداف الم اما والزطادت. وهذا ي  ي أ ه ليس ه اك اسمتاميجي
  الزقطود زر الم ام الزمزاي 
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( زر أ ش مه %25 - %31يوظف )بأ ه الم ام الذي  الزمزاي وه اك زر ي تف الم ام 
 New Jersey) لام بير ثبت اإل مت تا ويخفض حيفه وقت الم اففم المقايففدي حي الطففوف الدتاسففية.

Institute of Technology, 2005) حي حير متل الزجزوثة االسمشاتية لام ام  ا
هو:  تر الم ام  الزمزاي أر الم ام  (Flexible Learning Advisory Group 2004)الزتر

 المي مدزج الم ام اإللكمتو ي بأشكاص زخمافة زر الم ام الزترا واألشكاص األكلت مقايدية زر الم ام.
أر ه اك ز اٍر لالة  (Whitelock and Jelfe, 2003)ويتل كص زر وايماوك وجاف 

 هي: ا و الزمزاي م يلام ا
 م الز مزد ثاى اإل مت ت. يم المقايدي زع الم اياالشمتاك الكازص بير الم ا 
 م اإللكمتو ي. ياالشمتاك بير الوسا   وموظيف أدوات حي بي ات الم ا 
 اشمتاك ثدد زر  تر وأساليل المدتيس بغض ال ظت ثر اسمخدام المك ولوجيا.  

 م األمي: ييقطد به  وع الم ا لزمزاي ام يحيتل أر الم ا (Valiathan 2002)وأزا حالياذار     

 المتمازج: مفهوم التعلم 1شكل 
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( والزتاد ز ه الجزع بير الم ام (Skill-Driven Learningالم ام الزقاد بالزهاتة  
 بالستثة الذامية زع الزدتس أو مسهيص الدثم لم ويت الز تحة والزهاتات الخاطة. 

 (وهو الذي يخا  بيرAttitude-Driven Learningم الزقاد باالمجاهات )يالم ا 
 األحداث الزخمافة والوسا   الم فيذية لم ويت ساوكات زحددة. 

الذي يزي  بير   (Competency-Driven Learningم الزقاد بالكفاياتيالم ا 
 أدوات الدثم بزطادت إداتة الز تحة والزتاقبة لم ويت كفايات ال زص. 

ثاى الزي  بير  الزمزاي م يحقد قطت الم ا (Selix,2001)وأزا حي دتاسة سيايكس     
ر وّسع وه اك ز م ثر  تير االمطاص الزميازر واالمطاص الازميازر بير الز ام وال الل. يالم ا

 الزمزاي م يحيث ثتف الم ا (Osguthorpe,2003)هذا الم تيف كزا حي م تيف أوسجيلوتبي 
 جًها لوجه. و  بأ ه الزي  بير  تر المواطص ثبت شبكة اإل مت ت وبير لقاء الزدتسير والزم ازير

 (Graham, Allen, and Ure, 2003)ويوت  اوألر اا حي الدتاسة المي قازت بها جتاهامأزّ 
كيت إلى أر ه اك لالة أشياء يمم المف  ؟الزمزاي حقد أشاتت ث د سؤالها زا الذي ُيزي  حي الم ام 

تيس ثبت زي  المدو  زي   تر المدتيسو  حيها لازي  وهي: زي   زاذ  المدتيس أو وسا   الم فيذا
 بأ ه ثباتة ثر الزمزاي م يبم تيف الم ا (Smelser,2002)وقد قام سزياست .اإل مت ت ووجًها لوجه

داتة الم ام.  أزا حاليتي  بأ ه  الزمزاي م يحقد ثتَّف الم ا (Valerie, 2005)مكازص إداتة الز تحة وا 
اسبةا بير مك ولوجيا الم ايم الز ال ظام الذي يتكي ثاى محسير إ جاي أهداف الم اما بواس ة م 

لز ابقة أساول الم ام الفتدي الز اسلا زر أجص محوياها لزهاتات ز اسبة لاشخص الز اسل وحي 
بأ ه اشمتاك  تر ثدة حي الم فيذا زلص:  (Gordon,2005)ووطفه جوتدور الوقت الز اسل. 

جويص يمت وي متض أولفت و   الز تحة. البتازج الم او يةا والدتوس الز مزدة ثاى الويلا وززاتسة إداتة
خادع  الزمزاي م يإذ يقوال: بأر زط اح الم ا (Oliver & Trigwel, 2005)ثاى هذا الزفهوم 

 Blendedةالزمزايج أل ه ليس هو الم ام بحد ذامها والم بيت األدر هو أساليل المدتيس
pedagogies)  الزمزاي ( أو المدتيس (Blended Teachings أو حمى الم ام بواس ة أساليل )
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( وذلك حمى يبقى المتكيي حيها  (Learning with Blended Pedagogiesة الزمزايجالمدتيس 
 وبؤتة اهمزازها هو ال الل. 

 هو الم ام الذي يزي  زا بير كص زر:  الزمزاي م يأر الم ا يزكر اسم ما  و
 م المقايدييم اإللكمتو ي والم ايالم ا .1
 م وجًها لوجه.يب ي ثاى االمطاص بشبكة اإل مت ت والم ام الزيالم ا .2
 م القا م ثاى االمطاص الازميازريم القا م ثاى االمطاص الزميازر والم ايالم ا .3

  :المتمازجم يمزايا التعل
      أشاتت دتاسة وي غتاد حقد الزمزاي م يمشيت كليت زر الدتاسات إلى زيايا الم ا

(Wingard, 2005)  إلى ييادة المفاثص بير ال ابة ب ضهم زع ب ضا وبير الز ام وال ابةا وييادة
الزحادلة حي الم ام  إلى أر (Sands, 2002) سا دس بي زا مشيت دتاسة سبة الم ام لدل ال ابةا 

 وأتاد ثتضها اا زلاً حاو أر  الًبا لدية حكتة يوم األتب اء؛ بالجدوص األكاديزي زمألتة ساباً المقايدي 
ثاى الز ام أو ال ابة ولكر حطمه مكور يوم اللالاء حإ ه يض ت إلى اال مظات سمة أيام زممالية 

ة يسم يع ال الل أر ي اقش الفكتة زباشتة زع ال اب الزمزاي م يلز اقشة الفكتةا ولكر حي الم ا
يؤدي  الزمزاي أر الم ام  (Reay, 2001; Troha, 2003)والز اما ويتل كص زر: تاي ومتوها

 إلى محسير امجاهات ال ابة  حو الم ام بشكص ثام. 
 الذي يساثد  ظم الزحمولويجزع ي الزمزاي م يإلى أر الم ا  (Colin, 2005)كولير ويشيت

ثاى إزكا ية يواص الكمل الزدتسية اللقياة زر قاثة الدتوس؛ وذلك ث دزا يمم اسمبداص الكمل الزقتتة 
ية؛ ززا يؤدي إلى مقايص كافة شتاء الكمل الزدتسيةا وكذلك بزحمول إلكمتو ي وزطادت إلكمتو 

 لاكمل اللقياة.  –وخطوًطا الطغات ز هم  –يييص الزخاوف ال بية زر حزص ال ابة 
إلى سهولة وطوص ال ابة إلى الم ام  (Collis, 2003)دتاسة كوليس  بي زا أوضحت  ما ج

وبالذات ال ابة الذير ال يسم ي ور الوطوص إلى الغتف الطفية المقايدية  الزمزاي م يالم ا زر خاص
ألسبال زم ددة قد يكور ز ها:  ابة الز ا ر التيفية والمجز ات الطغيتةا و ابة الز ايص الذير 
يماقور م ايزهم حي ز ايلهم زر خاص آبا هما وقد مكور ه اك ب ض الزواضيع المي ال يسم يع 
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ياهاا وكذلك ال ابة الز اقير و يالء الزسمشفياتا وال ابة الزفطولير زر الدتاسة آباؤهم م ايزهم إ
أو الز تودير والذير ال يسم ي ور دخوص الغتف الطفية حمى ال يطبحوا زمخافير أكاديزًيا ثر 

 يزا هم. 
إلى أر الدتوس  (Rovai and Jordan, 2004)موطات دتاسة توحاي و جوتدر و 
ًسا زجمز يًّا أقول لدل ال ابة ث د زقات مهم زع ال ابة الذير يماقور الم ام زر ة م مج إحساالزمزايج

 متو ي الكازص.م اإللكيم ثبت الم ايحق  أو زع ال ابة الذير يماقور الم ا االثمياديم يخاص الم ا
  سبة اال مظام حي الدوام الزدتسيا حيث باغت  سبة ال ابة حي ييادة الزمزاي م يوساهم الم ا

زر  %33حوالي  (Oblender, 2002)حي دتاسة ُأباي ديت كزا ز مظزير حي الدوام الزدتسي ال
 ثدد ال ابة بشكص ثام. 
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 اجراءات البحث 
 -شزات اجتاءات البحث الخ وات االمية :

ث الحالي  ال الطف اللا ي الزموس  حي محديد زجمزع البحث : شزص زجمزع البح -1
 -2111)ة الزوطص )الزتكي( لا ام الدتاسيالطباحية حي زدي  الزداتس اللا وية والزموس ة

2112. ) 
ة زر  فس الز  قة السك ية ا وبال تيقة ال شوا ي ثي ة البحث : مم اخميات زدتسمير اخميات -2

م ي(  البا مم مدتيسهم باسم زاص الم ا32مم اخميات زجزوثة لمزلص زجزوثة مجتيبية مكو ت زر )
هم باسم زاص ال تيقة االثميادية ا (  البا مم مدتيس31مكو ت زر ) الزمزاي  ا وزجزوثة ضاب ة

 ب د اسمب اد ال ال التاسبير زر الزجز مير . 
مؤلت  المي يزكر ار زمغيتاتالمم مكاحؤ  ال الزجزوثمير حي مكاحؤ زجزوثمي البحث :  -3

ال الزجزوثمير حؤ  حي الزمغيتات الماب ة )المحطيص الدتاسي واالمجاه( ا والزمغيتات المي مم مكا
شهت لا ام السابر ا ال زت اليز ي زحسوبا باال الماتيخحيها هي ) المحطيص الدتاسي السابر ا دتجة 

  ا المحطيص الدتاسي لاوالدير ( .
 مبات قباي وب دي باخمم اخميات مطزيم الزجزوثمير الزمكاح مير  اخميات المطزيم المجتيبي : -4
 حي البحث قام الباحلار باثداد ادامير هزا :اداما البحث : زر اجص محقير هد -5
 اخمبات محطياي : امبع الباحلار الخ وات االمية لب اء االخمبات المحطياي : -ت

 ( حطوص دتاسية .4يد الزادة ال ازية : شزص االخمبات المحطياي )داوال : مح
ساوكيا ( غتضا 251لا يا : مزت طياغة االغتاض الساوكية بهذه الفطوص ا اذ باغ ثددها )

. 
لاللا : مم اثداد خات ة اخمباتية لاخمبات المحطياي ا اذ مكور االخمبات بطوتمه ال ها ية زر 

 ( حقتة زر  وع االخميات زر زم دد .51)
اهتي لاخمبات ب تضه ثاى زجزوثة زر الخبتاء والزحكزير ظتاب ا : مم الماكد زر الطدر ال

 م . ر المدتيس ا والقياس والمقويحي زجالي  تا
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(  البا ا مم 111خازسا : مم م بير االخمبات المحطياي ثاى ثي ة اسم اثية مكو ت زر )
زر خالها حسال زموس  يزر االجابة ثاى االخمبات ا والكشف ثر الفقتات غيت الزفهوزة 

 حيه .
سادسا : مم حسال القول المزيييية لفقتات االخمبات باسمخدام  تيقة الزجزوثمير الزم تحمير 

وقد مبير ار الفقتات جزي ها ذوات قول مزيييية جيدة .حضا ثر حسال زسمويات ط وبة ا 
 الفقتات وح الية البدا ص الخا  ة .

ساب ا : مم حسال لبات االخمبات ب تيقمي المجي ة ال طفية وز ازص كتو با  الفا ا وقد مبير 
الز ازار زقبوالر حي ( ثاى الموالي ا وي د هذار 1,ا1ا  5,ا1ار ز ازاي اللبات باغا )

 الدتاسات المتبوية . 
 زقياس االمجاه  حو الم ايم الزمزاي  : امبع الباحلار الخ وات االمية لب اء الزقياس :  -ث

اوال : قام الباحلار باال اع ثاى الدتاسات والبحوث المي م اولت زوضوع ب اء زقاييس  
االمجاهات ا وحي ضوءها مم اثداد زقياس لقياس االمجاهات  حو الم ايم الزمزاي  ا مكور 

( بدا ص هي )زواحر ا غيت زماكد ا 3( حقتة ا وازام كص حقتة موجد )33بطوتمه االولية زر )
 . غيت زواحر( 

حكزير خبتاء والزب تضه ثاى زجزوثة زر اللازقياس اهتي ظلا يا : مم الماكد زر الطدر ال
ا وب اء ثاى اتاء الخبتاء مم حذف حقتمير زر الزقياس ليطبح ثدد  ال اوم المتبوية حي زجاص
 ( حقتة .34حقتامه )

زر خالها (  البا ا مم 51ثاى ثي ة اسم اثية مكو ت زر ) الزقياس: مم م بير  لاللا
 ا والكشف ثر الفقتات غيت الزفهوزة حيه . الزقياسحسال زموس  يزر االجابة ثاى 

تحمير باسمخدام  تيقة الزجزوثمير الزم  الزقياس: مم حسال القول المزيييية لفقتات  تاب ا
 ا وقد مبير ار الفقتات جزي ها ذوات قول مزيييية جيدة .
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قد مبير ار ا و واثادة االخمبات ب تيقمي المجي ة ال طفية الزقياس: مم حسال لبات  خازسا 
( ثاى الموالي ا وي د هذار الز ازار زقبوالر حي ,,ا1ا  1,ا1ز ازاي اللبات باغا )
 الدتاسات المتبوية . 

ا اذ مم مدتيس  ال الزجزوثة  م 2112-2111مم م بير مجتبة البحث خاص ال ام الدتاسي  -3
ت ت( باالثمزاد ثاى اسمخدام شبكة الز اوزات الدولية )اال مم الزمزاي  يالمجتيبية باسمخدام الم ا

 و ال الزجزوثة الضاب ة باسمخدام ال تيقة االثميادية .وثديد زر الوسا   الزم ددة ا 
ا ز ازص اتمبا  بيتسور ا ز ازص زتبع كاي اسمخدم الباحلار الوسا ص االحطا ية االمية ) -2

 ( .سبيتزار بتاور ا االخمبات الما ي ل ي مير زسمقامير 
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  نتائج البحث
 -بي ت  ما ج البحث الحالي زا يامي :

وجود حتر داص احطففا يا بير زموسفف  محطففيص  ال الزجزوثة المجتيبية وزموسفف  محطففيص  -3
 ( :1 ال الزجزوثة الضاب ة ا وكزا حي الجدوص )

الزجزوثة المجتيبية وزموسفففففف  دتجات وجود حتر داص احطففففففا يا بير زموسفففففف  دتجات  ال  -4
 ( :2 ال الزجزوثة الضاب ة حي زقياس االمجاه  حو الم ام الزمزاي  ا وكزا حي الجدوص )

 
ه الذاميةا كو ها متاثي قدتة الزم ام وستثم ل ميجة إلى حاثاية الم ايم الزمزاي ويزكر أر م يل هذه ا

لم ايم ول ص كور هذا ال وع زر ا كزا أ ها متاثي المفضيات الم ازية ألحتاد الزجزوثة المجتيبية.
أدل إلى ييادة مفاثص ال ابة وحهزهم واسمي ابهم لزحمول الزادة الم يازية. األزت الذي أسهم  جديدا

حي ييادة محطياهم ووجود ألت حي  تيقة المدتيس. وقد م يل هذه ال ميجة أيضا إلى أر الزم ازير 
الم ام  تح ت زر اسمخدازهم لزوقع إداتةم زسمزتة قد م تضوا إلى ثزاية م احي الزجزوثة المجتيبية 

 ام ززا ياد زر لام ير وداح يةواسمخدازهم لاسمتاميجية المدتيسية وكار ذلك كاه زطحوبا بمشو 
 حو الم ام. باإلضاحة إلى أر االسمتايمجية زك ت الزم ام زر المفاثص والم ازص  وامجاهامهم داح يمهم

ثدد  الزجزوثة
 ال ال

الزموس  
 الحسابي

اال حتاف 
 الز ياتي

دتجة 
 الحتية

الداللة  القيزة الما ية
 الجدولية الزحسوبة اإلحطا ية

  3.53 41.31 32 المجتيبية
31 

 
2.333 

 
 داص احطا ياً  2.11

 2.13 32.23 31 الضاب ة

 الزجزوثة
ثدد 
 ال ال

الزموس  
 الحسابي

اال حتاف 
 الز ياتي

دتجة 
 الحتية

الداللة  القيزة الما ية
 الجدولية الزحسوبة اإلحطا ية

  2.52 23.25 32 المجتيبية
31 

 
4.21, 

 
 داص احطا ياً  2.11

 2.12 45.,3 31 الضاب ة
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زا زة لاسمخدام. وهذا زا أدل إلى  جاحها ومزييها ثر ال تيقة الز اوزات ززا ج اها  واسمي ال
 االثميادية. 

( Nguyen, 2002وممفر هذه ال ميجة زع ز ظم الدتاسات السابقة زلص دتاسة  جوير )
 (2115( ودتاسة اإلبتاهيم )(Trotter, 2007دتاسة لمتومتو ( ودتاسة 2112ودتاسة شديفات )

 حيث أشاتت جزيع الدتاسات إلى ظهوت ألت ايجابي لطالح الم ام الزمزاي  . 
 

 التوصيات
 اثمزادا ثاى  ما ج هذه الدتاسة يوطى الباحلار بزا ياي: 
بص أثضففاء هي ة المدتيس حي الزداتس الزموسفف ة واللا وية زر ق الزمزاي م يالم ا اسففمخدام -1

 .وامجاهامهم  حو هذا ال وع زر الم ايم  ززا قد يسهم حي ييادة محطيص ال ابة
ايم باسففففمخدام الم  ثاى المدتيس حي الزداتسثقد دوتات خاطففففة ألثضففففاء هي ة المدتيس  -2

ص هذا ال وع المي ممب ى زل م زيم المجتبة ثاى بقية الزؤسسات الم ايزية وزر لم الزمزاي  
 م.يزر الم ا

(  وبحث Blended Learningلزمزاي  )م ايالم ا ززالاة مم اوص اسفمخدامالقيام بدتاسفات  -3
 ألتها ثاى زمغيتات أختل زلص المفكيت با واثه الزخمافة .
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 المصادر
(. ز فاييت الجودة وال وثية حي الم ام الزفموح والم ام ثر ب د. 2114ا ثبفد التحيم ) الح ي ي -

 ساساة إطداتات الشبكة ال تبية لام ايم الزفموح والم ام ثر ب دا األتدر. 
 اإللكمتو ي الزم دد الم ايم :ال الي الم ايم حي الحديلة األ زا " ا(2112 )قسفف  دي ا شففوزاي -

 حي الجاز ات اآلدال كايات ل زداء السففففففادس الزؤمزت "الزمزاي  الم ايم أو الوسفففففا  
 . 2112 أبتيص 22 الم ايم  جودة ضزار  دوة ال تبيةا الجاز ات امحاد حي األثضاء
 .لب ار 21 الفمتة  حي الز  قدة األكاديزي واالثمزاد – الج ارا جاز ة

(. ألت اسفففففففمخدام بتزجية م ايزية زر  ز  المدتيس الخطفففففففوطفففففففي حي 2113ا زحزد )  والبة -
محطفففففيص قواثد الاغة ال تبية لدل  ابة الطفففففف ال اشفففففت األسفففففاسفففففي حي األتدر الزجاة 

 .113 – 2,(ا 2) 2األتد ية حي ال اوم المتبويةا 
 ا دات التا د ال تبي ا بيتوت . 1( ا ز جم ال اوم ال فسية ا  ,,13خت )ثاقص ا حا -
( ثام ال فس ال ام ا دات الك دي لا شت 2111الكبيسفي ا وهيل زحزد وطفالح حسر الداهتي ) -

 والموييع ا اتبد .
( ا الت اسمخدام دوتة الم ام وختا   الزفاهيم حي اكمسال 2114زط فى ا لهيل ثبدالوهال ) -

الزفاهيم الماتيخية ل البات الطفففف االوص زموسففف  حي زادة الماتيخ واالمجاه  حو الزادة 
 ا ا توحة دكموتاه غيت ز شوتة ا كاية المتبية ابر تشد.
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Abstract 

Current research aims detected after education Almtmazj in the collection 

of second - graders average in history and their attitudes towards this kind 

of education .Current search is determined by the following: 

1 - second graders average in middle and high schools in the city of Mosul 

(center). 

2 - the first four chapters of the book of history to be taught to second 

graders average. 

3 - the academic year 2011-2012 .Search procedures included the 

following steps : - 

1 - Determine the research community : included current research 

community history grade students in high school and middle school 

morning in the city of Mosul (ICS) for the academic year (2011 - 2012). 

2 - Selection of the research sample : was selected two schools from the 

same residential area , and randomly selected a group to represent the 

experimental group consisted of 32 students were taught using education 

Almtmazj , and the control group consisted of 31 students were taught 

using the method usual , after excluding students repeaters Almjmotain . 

3 - equal groups : students were equal groups of variables ( previous 

academic achievement , the degree of the previous year history , 

chronological age calculated in months , the educational attainment of the 

parents ) 

4 - Selection of experimental design : choose two groups Almtkavitin 

design tested before me and after me. 

5 - Adata Search : in order to achieve the goals of the research the 

researchers prepare two tools : 

A - Achievement test : researchers follow the following steps to build the 

achievement test : 

First : Determine the scientific article : included achievement test (4) 

semesters. 

Second: behavioral purposes has been drafted these chapters , as numbered 

(250 ) behaviorally purpose . 

Third: The map was prepared achievement test for the test , because the 

test be in its final form (50) paragraph of the multiple - choice type . 
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Fourth: make sure the virtual honesty test submitting it to a group of experts 

and arbitrators in the areas of teaching methods , and measurement and 

evaluation . 

Fifth: the achievement test has been applied on a prospective sample 

consisted of 100 students, which calculate the average time to answer the 

test , the detection of incomprehensible paragraphs in it. 

Sixth: discriminatory powers were calculated for the test using paragraphs 

27% of the senior group and 27% of the minimum range , it has been found 

that all paragraphs with discriminatory powers are good. Account as well 

as difficulty levels and effectiveness of paragraphs false alternatives . 

Seventh: The stability of the test was calculated my midterm and retail way 

Cronbach's coefficient alpha , has been shown that the stability of full 

factors ( 0.85 , 0.81 ) , respectively , and is These factors are acceptable in 

educational studies . 

B - measure of the trend towards Education Almtmazj : researchers follow 

the following steps to build the scale : 

 First: a promising researchers ( 36 ) , paragraph primarily to measure the 

attitudes of the sample towards students education Almtmazj , and in front 

of each paragraph are ( 3 ) alternatives are ( OK , not sure , but OK). 

Secondly : make sure the truth of the scale virtual submitting it to a group 

of experts and arbitrators in the field of educational sciences , and based on 

expert opinions have been deleted paragraphs of the scale to the number of 

paragraphs (34) paragraph. 

Third: The measure has been applied on a prospective sample consisted of 

50 students, which calculate the average time to answer on the scale , and 

disclosure of incomprehensible paragraphs in it. 

Fourth: the discriminatory power was calculated to paragraphs scale using 

27% of the upper range and 27% of the minimum range , it has been found 

that all paragraphs with discriminatory powers are good. 

Fifth: the stability of the scale was calculated my midterm retail way and 

re- test , it was found that the stability of full factors ( 0.80 , 0.88 ) , 

respectively , and is These factors are acceptable in educational studies . 

6 - the search experience has been applied during the academic year 2011-

2012 , as it has been teaching students of the experimental group using 
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education Almtmazj and the control group students by using the usual 

method. 

Current search results showed the following: - 

1 - The presence of a statistically significant difference between the 

average collection of students of the experimental group and the average 

collection of the control group students . 

2 - The presence of a statistically significant difference between the 

average scores of the experimental group students and average scores of 

the control group students in the scale of the trend towards education 

Almtmazj . 

Finally, the researchers developed a number of recommendations based on 

the results of current research . 

 


