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ABSTRACT 

 The study aimed to identify the effectiveness of the use of blended learning in developing self-

organized learning skills for basic stage students from the perspective of English language teachers. A 

teacher and a teacher were chosen randomly. The results showed the reality of education about the 

effectiveness of using blended learning in developing self-organized learning skills among primary 

school students from the perspective of English language teachers. They are also keen on the basic stage 

because of its great role in refining the students’ personality and thought, in addition to the ease of 

electronic communication with students at any time, especially at this time and the developments in the 

region. In light of the findings of the study, it recommends conducting more educational studies on 

blended education and a role in the self-organized learning process in terms of its dimensions and 

applications in educational institutions and other institutions. 
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 الملخص

األساسية هدفت الدراسة التعّرف على مدى فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة 

نجليزية  اسة من معلمي اللغة اإلنجليزية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وتكون مجتمع الدرمن وجهة نظر معلمي اللغة اإل

ً ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية، ( 47)في مديرية تربية لواء دير عال وبلغ وعددهم  أظهرت النتائج واقع التعليم عن فاعلية معلما

استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية جاءت 

ث واالبتعاد عن وب حديبقناعة المعلمين لتوصيل المعلومات والمعارف والمهارات للطالب بأسلبدرجة مرتفعة وتعزو الباحثة ذلك 

سلوب التقليدي، وحرصهم أيضا على المرحلة األساسية لما لها من دور كبير في صقل شخصية الطلبة وفكرهم، إضافة إلى سهولة األ

يه إلوفي ضوء ما توصلت   .التواصل اإللكتروني مع الطلبة في أي وقت، خصوًصا في هذا الوقت وما تشهده المنطقة من تطورات

إجراء المزيد من الدراسات التربوية حول التعليم المدمج ودورة في عملية التعلم المنظمة ذاتياً من حيث من نتائج، فإنها توصي الدراسة 

 أبعاده وتطبيقاته في المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات

 .نجليزيةاللغة اإللمرحلة األساسية، معلمي التعلم المدمج، التعلم المنظم ذاتياً، ا: الكلمات المفتاحية
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 :لمقدمة ا

يشهد المجتمع العالمي تغيراً متسارعاً في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حتى أصبح سمة هذا العصر، وهو ما انعكس 

كبيرة أدت إلى تالشي حدود  بدوره على مؤسسات المجتمع ومنها مؤسسات التعليم، وأدى هذا التغير التقني إلى حدوث ثورة معرفية

 .الزمان والمكان، وأصبحت حاجة ملحة لالنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم المواكب للعصر

وبرزت أشكال وأنماط مختلفة للتعليم اإللكتروني ومنها التعلم المدمج والذي أصبح بدوره محور اهتمام كل من التربويين 

وفي طرائق متنوعة وشيقة وتساعد على إيجاد بيئة  ةالتعلم من خالل طرق تفاعلية مرن المدمج على تقديمواألكاديميين، كما ويركز التعلم 

 [1] .تعليمية تناسب المتعلمين

ومن هنا كانت الحاجة إلى مدخل جديد يجمع بين مميزات كل من التعلم التقليدي والتعلم اإللكتروني والتغلب على جوانب القصور 

مى بالتعلم المدمج والذي يعني دمج كل من التعليم التقليدي بأشكاله المختلفة والتعليم اإللكتروني بأنماطه المتنوعة ليزيد بينها، فظهر ما يس

من فاعلية الموقف التعليمي وفرص التفاعل االجتماعي، ويعد بأنه تطوراً طبيعياً للتعليم اإللكتروني كبرنامج متكامل ألنواع الوسائل 

ه بالطريقة المثلى لحل المشكالت، ويعد التعلم المدمج أحد المداخل الحديثة التي تقوم على استخدام التكنولوجيا في تصميم المتعددة، وتطبيق

مواقف تعليمية جديدة تساعد على تطبيق استراتيجيات التعلم النشط التي يتمركز حول المتعلم، فالتعلم المدمج يجمع بين مميزات التعلم 

 [2] .لكتروني، مما جعله مدخالً مناسباً لصياغة البرامج التعليميةالوجاهي والتعلم اإل

ويعتبر التعلم المدمج من أكثر المستحدثات التي أفرزتها تكنولوجيا التعليم في الممارسات التربوية في العقود األخيرة كونه خرج 

لمي ينفصل فيه المتعلم فيزيائيا وجغرافيا على الوسائل عن المصدر وعن السياق التقليدي للتربية وأنظمتها،  باعتباره موقف تعليمي تع

التقنية التكنولوجية، ونتيجة التعلم بطريقة تفاعلية من خالل نقل المعلومات من مصدرها إلى المتعلم حيث يوجد اعتمادا لذلك اقتضى 

كما وأسهم في تكافؤ الفرص التعليمية بين أفراد التعلم اإللكتروني بوجود مؤسسات تختلف عما هو قائم لدى المؤسسات التعليمية التقليدية 

المجتمع وإتاحة الفرصة للتعلم حسبما تسمح به ظروف الفرد وفقا لقدراته وإمكاناته، ولعل في ذلك دعوة صريحة بأن ال يصبح التعليم 

 [3] .حصراً على التعليم التقليدي الرسمي في إطار المراحل المختلفة

كأحد صيغ التعليم الذاتي التي تركز على المتعلمين، وتعمل على إيصال المعرفة لهم بغض النظر عن  وتبلور مفهوم التعلم المدمج

اختالف ظروفهم االجتماعية واالقتصادية، ومهما تكن مدة انقطاعهم عن التعليم النظامي، والمسافة الجغرافية بين مكان إقامتهم ومركز 

 [4] .لتعليمية وديمقراطية التعليمالتعليم عن بعد، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ا

فالتعلم المدمج أحد األساليب التي تعتمد على إيصال المعرفة نظراً لسرعتها في األداء، واتخذت وزارة التربية والتعليم األردنية 

اتي عبر منصاتها ج والتعلم الذالقرارات الضرورية والالزمة لمواجهة األزمات والكوارث، وكان أهمها تفعيل منظومة التعلم المدم
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لكترونية المختلفة والتي سعت إلى توفير المحتوى التعليمي وتطويره باإلضافة إلى التغيرات التي طرأت على التعليم في المؤسسات اإل

 . التربوية المختلفة وال سيما مراحل التعليم األساسي وباعتبارها من المراحل الهامة في العملية التعليمية

 -:وأسئلتهامشكلة الدراسة 

لقد تعددت أساليب التعليم في العملية التعليمية في ظل ثورة المعلومات والعولمة والتقدم التكنولوجي الهائل، ساعد على التحول 

 لتطبيق تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية، وتوفير بيئة تعلم متعددة المصادر، مما أدى إلى ظهور الحاجة ألسلوب تعليم جديد يجمع

 .بين مزايا التعلم التقليدي، والتعلم اإللكتروني، لتنظيم المعلومات والخبرات التربوية

على أهمية العوامل الشخصية للتعلم المنظم ذاتياً ويعود السبب إلى أن اكتساب الطلبة لالستراتيجيات [5]فأكد فاروق ونعيمة  

تعتمد على المكونات الوجدانية التي تحفز الطلبة على إنجاز المهمات  المعرفية وما وراء المعرفية ال تكفي؛ ألن تنشيطها وفاعليتها

استراتيجيات  استخدام خالل من المهام وتحقق التعلم عملية في ذاتياً  المتعلم تحكم على ذاتياً  المنظم التعلم ويركز. األكاديمية أثناء تعلمهم

 يحقق بما التعلم بعمليات الدارسي، والوعي لمحيط الفصل المتضمنة بيئيةال والتأثيرات للمتعلم الشخصية الجوانب بين التعلم، والتفاعل

نه إلحوافز والدافعية، باإلضافة إلى نماط مختلفة من التفكير وأساليب حل المشكالت، ويركز على اأاألكاديمية بما فيها استخدام  المهام

 . يعتمد على عملية التقييم، والتعزيز والمراقبة الذاتية والتكامل بين المواد التعليمية ومصادر المعرفة

لذلك جاءت مشكلة الدراسة الحالية للتعرف على فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة 

 :تيةاألسئلة اآل للغة اإلنجليزية، من هنا تحددت مشكلة هذه الدراسة في اإلجابة عنالمرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي ا

فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة مدى  ما -

 ؟اإلنجليزية

فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم مدى  ما (α=0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ،الجنس، والمستوى األكاديمي)المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية تبعا لمتغيرات

 ؟(والخبرة الوظيفية

 :ف الدراسةأهدا

 :تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية

التعرف على فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي  -1

 .اللغة اإلنجليزية

 .اإلنجليزيةتقييم فاعلية استخدام التعلم المدمج من وجهة نظر معلمي اللغة  -2
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 :أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبين، هما

 :الجانب النظري، ويكمن في أنها: أوالً 

 .استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً إضافة جديدة للبحث العلمي، وبخاصة للدراسات العربية المتعلقة في  -1

 .للمشكالت التي تعيق معلمي اللغة اإلنجليزية والطلبة في استخدام التعلم المدمجمحاولة إليجاد بعض الحلول  -2

 :الجانب التطبيقي، ويكمن في أن نتائجها: ثانًيا

تفيد معلمي اللغة اإلنجليزية والطلبة في لفت أنظارهم إلى ضرورة تطوير مهاراتهم من خالل استخدام التعلم المدمج، ليكون تدريسهم  -1

 .وهادفاً منظماً 

تزود القائمين على تطوير التعلم المدمج بمعلومات وتقنيات جديدة قد تسهم في تحسين عملية التعلم الذاتي والتعلم اإللكتروني  -2

 .باستخدام أساليب جديدة وتكنولوجيا حديثة

 :حدود الدراسة ومحدداتها

 :اقتصرت هذه الدراسة على المحددات التاليـة

 .2021-2020 الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسيطبقت هذه : محددات زمانية .1

 .اقتصرت الدراسة على معلمي اللغة اإلنجليزية في مدارس لواء ديرعال: محددات مكانية .2

 .ستقتصر هذه الدراسة على معلمي اللغة اإلنجليزية في مدارس لواء ديرعال: محددات إنسانية .3

سة على استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً من وجهة نظر معلمي اقتصرت هذه الدرا: محددات موضوعية .7

 .اللغة اإلنجليزية لدى طلبة المرحلة األساسية

 .سيتم تعميم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة ومدى صدقها وثباتها: ةمحددات مقاسي .5

 

 :اإلجرائيةالمصطلحات والتعريفات 

 :تتضمن هذه الدراّسة عدداً من المصطلحات يُمكن تعريّفها إجرائيا

هو برنامج تعليمي يتم بين الوسائط الرقمية عبر اإلنترنت وطرق الفصل الدراسي التقليدية، وهو من : "بأنه التعلم المدمج [6]عرف  -

 (Moodle)  الرقمية مثل منصة مودل والكليات مع ظهور المنصات التعليميةستراتيجيات التعليمية المهمة التي تلجأ إليها الجامعات اال

 ".لزيادة مستوى الخدمات التعليمية
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تخطيط وتطوير وتنفيذ وتقويم العملية التعليمية من مختلف جوانبهاً فتتبنى الدراسة مفهوم التعليم عن بعد : أما إجرائيا على أنه

والذي من خالله يكون المتعلم بعيداً عن المعلم من ناحية المكان والزمان، ( نترنتة اإلشبك)سائل التواصل االجتماعي من خالل و

 .ويُعرض من خالل المقررات التعليمية والتدريبية باستخدام التقنيات الحديثة

 Self Regulated Learning: التعلم المنظم ذاتيا

عملية تعلمه، وذلك  يون فيها المتعلم مشارکاً نشطاً فإلى أن مفهوم التعلم المنظم ذاتياً يُعد بأنه عملية بنائية هادفة، يک [7]يشير 

خصائصهم  يلون المراقبة والتنظيم والتحکم فمن خالل استخدامه الفعال لمهارات التعلم حيث يضع المتعلمين أهدافهم التعليمية ثم يحاو

من خالل استخدامهم لبعض مهارات التعلم المنظم ذاتياً التي تتمثل في المهارات المعرفية، ومهارات ما وراء المعرفية، المعرفية، وذلك 

 .التنظيم واإلدارة ومهارة الدافعية، ومهارة

 : مهارات التعلم المنظم ذاتياً 

 .لية تعلمه تخطيطاً وتنظيماً وتقويماً إلى مهارات التعلم المنظم ذاتياً بأنها قدرة المتعلم على تحمل مسؤو [8]يشير  

عملية تفاعلية نشطة يقوم فيها الطلبة بوضع األهداف ثم : وتٌعَّرف الدراسة الحالية مهارات التعلم المنظم ذاتياً إجرائيا بأنها

تحقيق األهداف، وتتحدد ل تخطيط وتوجيه الذات وتنظيم ومراقبة معارفهم ودافعيتهم وسلوکياتهم، والسياق الذی يتم فيه التعلم من أج

 .ضوء مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتياً الذي سيعد لهذه الدراسة يدرجته ف

 :اإلطار النظري

 :التعلم المدمج

مع التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، والتغييرات المتالحقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن من التقدم المعرفي الذي 

التعليمية التعليم الذي تأثر بالتطور الحادث في تكنولوجيا  ةالمفاهيم، وتعد العمليات التعلمينتج عنه ثورة معلوماتية أدت إلى تغيير كبير في 

لمعلومات واالتصاالت، مما تطلب إعادة النظر في أسلوب التعليم المتبع في المؤسسات التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية ا

نترنت في التعليم، كان لتكنولوجيا التعليم دوراً واسهاماً م الحواسيب والهواتف النقالة واإلوالمعلوماتية، وتطور وسائل االتصال الستخدا

كما إن مستقبل التعلم المدمج مرهون بالتغلب على . ساليب التعليم التقليدي واستثمار تحدياته إلى ظهور التعلم المدمجفي تحديث أ

 .الصعوبات لتجنب المشكالت التي قد تحول دون تطبيقه في المستقبل

المدمج سوف يكون الخيار األمثل في حدى المسببات للضغوطات على البيئة الداخلية، فالتعلم إعد تحديات تطور البيئة الخارجية وت

لتساعد في تحقيق المستقبل الستيعاب المتغيرات المختلفة ومواجهة التحديات بحيث ال تصبح البيئة التربوية في معزل عن التطورات، 

 [9] .األهداف التعليمية
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 :مفهوم التعلم المدمج

التعلم المدمج بأنه منظومة متكاملة قائمة على التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليتي التعلم والتعليم،  يعدّ 

نترنت، تمكن المتعلم من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت وأي مكان وبما يحقق بيئة غنية بتطبيقات الحاسوب واإل يجادإمن 

في عمليتي  لكتروني مدمجاً مع التعلم الصفي التقليديتعلم المدمج يتم توظيف التعلم اإلوفي ال. عناصر المنظومةالتفاعل المتبادل بين 

 [10] .ةنجاز هذه العمليإشاركا معاً في التعلم والتعليم بحيث يت

 

 

 :مبادئ التعلم المدمج

خمسة عناصر رئيسة مهمة لعمليات التعلم  [11]  يقوم التعلم المدمج على المبادئ المشتقة من نظريات التعلم، حيث أوضح    

 :المدمج تتفق مع نظريات التعلم المختلفة، يمكن إيجازها فيما يلي

 فس الوقت، ويمكن ذلك من خالل نموذجحيث يُقدم المعلم أنشطة متزامنة يشارك فيها كل المتعلمين في ن: األحداث المباشرة للتعلم .1

ARCS  الذي قدمه Keller والذي يتكون من أربع خطوات متمثلة في اآلتي : 

 .وذلك إلثارة دافعية الطالب نحو التعلم :جذب انتباه الطالب - أ

 .ذلك حفاظا على تركيز المتعلم بإدراكه الصلة بين التدريب واحتياجاته المختلفة: الصلة  - ب

 .حيث يجب أن يثق المتعلم مما لديه من مهارات وإمكانات ليبقى متحفزاً لعملية التعلم: الثقة  - ت

 .والذي يتمثل في ضرورة أن يرضى المتعلم عن نتائج خبرات التعلم: الرضا - ث

عته الخاصة في التعلم ويكون ذلك من تقديم خبرات تعليمية يستطع المتعلم إنجازها بمفرده وبما يتناسب مع سر: التعلم بالخطو الذاتي .2

 .وفيما يناسبه من وقت

لكتروني أو صل مع اآلخرين عن طريق البريد اإلوذلك من خالل توفير بيئات تعليمية يستطع المتعلم فيها أن يتوا: التعاون والتشارك .3

 .نترنتاإل الدردشة على

من خطوات التعلم، سواء تلك التي لديه قبل المرور يكون ذلك بالعمل على تقويم معارف المتعلمين في كل خطوة و: التقييم المستمر  .7

 .أو تلك التي اكتسبها نتيجة المرور بالخبرات التعليمية عن طريق التقييم البعدي بخبرات التعلم عن طريق التقييم القبلي

 .دسيةويكون ذلك من خالل تدعيم المعلمين بمواد وبرامج تعليمية وملخصات ورسوم بيانية وأشكال هن: دعم األداء .5
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 :مميزات التعلم المدمج

كما أن التعلم المدمج يمتاز بأنه يتغلب على مشكلة األعداد المتزايدة من المتعلمين مع ضيق القاعات وقلة اإلمكانات المتاحة 

 خاصة في الكليات والتخصصات النظرية، ويحصل الطالب على تغذية راجعة مستمرة من خالل عملية التعلم يعرف من خاللها مدى

يجاد حلقة وصل بين الوسائل التقنية الممكنة إل معظمتفوقه وتوفر له عملية التقويم البنائي الذاتي والتقويم الختامي، ويركز على استخدام 

ظيم لقاءات مع الطلبة من نه يمكن تنإلى ذلك، وكما إنترنت إذا دعت الحاجة ن من استدعاء مشرفين عبر شاشة اإلالمعلم والمتعلم، ويمك

مكانية تدريس بعض إو. ر وتجذب المتعلمين نحو التعلمن التكنولوجيا تستثيإيحقق متعة التعلم، حيث نترنت بتكلفة بسيطة، مما خالل اإل

 [13] [12] .الموضوعات التي كانت غير قابلة للتدريس من قبل من خالل قدرة الحاسبات اآللية في المحاكاة والنمذجة

فورية، مما يتيح التفاعل وجهاً لوجه بين الطلبة  ةتغذية راجعلتعلم التقليدي فهي تميزه بتوفير ما المميزات التي أخذت من اأ

ومعلميهم أثناء التعلم، فضالً عن مرونته في تناول موضوعات المحتوى الدراسي وفقاً للظروف المختلفة التي تحيط بعملية التعليم، 

 [14] .وتميزه بإتاحة فرص التعلم السمعية والبصرية

 :نماذج التعلم المدمج

 :إلى نماذج للتعلم المدمج، بحيث تشمل على [16]ويشير 

 .نموذج التعلم المعتمد على تطوير المهارة -1

 .نموذج التعلم المدمج المعتمد على تطوير الكفاءة -2

 .نموذج التعلم المدمج المعتمد على تطوير الموقف واالتجاه -3

 :بما يلي [17]و  [16]بعاد التعلم المدمج كما يراها كل من أ

 :البعد المؤسسي .6

يسهم هذا البعد في التخطيط لبرنامج التعلم، ويتم من خالل القيام بطرح االسئلة المتعقلة باستعداد المؤسسة والبنية األساسية، 

تطوير استراتيجيات وخطط لكتروني، من خالل ات الطلبة التي تتعلق بالتعلم اإلباإلضافة إلى اهتمامه بالشؤون اإلدارية واألكاديمية وخدم

أما فيما يتعلق في الجانب األكاديمي يتمثل في قيام المؤسسة بعملية . التقنية ةتقويم االحتياجات، ومدى الجاهزي متعلقة بها، من حيث

توجيه وضرورة الوعي بعمليات ال. التصميم األكاديمي وخدمات الوسائط، والتقويم األكاديمي، وتطوير المقررات شكالً ومضموناً 

 . واالرشاد وتقديم النصح والعون للمتعلمين من خالل اللقاءات الدورية والنشرات والورش

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022 

 

 
 03 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :داريالبعد اإل .7

وكذلك يهتم في كيفية إدارة . يهتم هذا البعد في مراحل إدارة التعليم اإللكتروني والتي تشمل التخطيط والتصميم واالنتاج والتقويم

ساسية لتقديم البرنامج بطرق متعددة ومتنوعة تتناسب مع استخدام التعلم االهتمام في البنية التحتية األث برامج التعلم المدمج، من حي

 .عضاء الهيئة التدريسية والمتعلمينأنية والتكنولوجية والمهارات لدى اإللكتروني والتعلم التقليدي، كما تعتمد على توفر الكفاءات الف

 :البعد التربوي .8

نه يهتم في القضايا التي تتعلق بعمليتي التعلم والتعليم، وتشمل أللمتعلمين، كما بنية المحتوى الذي ينبغي أن يقدم  يتمثل هذا البعد في

تحليل المحتوى، واحتياجات المتعلمين، وأهداف التعلم، وتحليل الهدف واتجاهات التصميم واستراتيجيات التعلم، وهو بذلك يوجه سير 

وبالتالي معرفة خصائص المتعلمين وتحديد احتياجاتهم . ف التي يتم وضعها، والتي تحدد طرق التقديم المناسبةاألحداث إنطالقاً من األهدا

على ذلك يتم تحديد  وبناء. حتوى الذي يقدم تقليدياً مما يسهل عملية تحديد المحتوى المالئم للتعلم اإللكتروني وآلية تصميمه عن الم

المتوقعة من كل مقرر دراسي واختيار اسلوب العرض المناسب له، ثم تحديد األنشطة التعليمية األهداف العامة والخاصة والمخرجات 

 .التي تالئم تحقيق كل هدف مثل المناقشة، والتفاعل، والمحاكاة، ودراسة الحالة، والعرض التقديمي

 :البعد االخالقي .9

تأثرات السياسية، واالجتماعية، التنوع الثقافي، والتنوع ال: يرتبط هذا البعد باعتبارات أخالقية للتعلم اإللكتروني من أهمها

لكتروني ينبغي مراعاة التنوع الثقافي وأشكال التعلم تبعاً للهيئات التدريسية لذلك عند تصميم بيئات التعلم اإل .الجغرافي، وتنوع المتعلمين

السلوكية وآداب الشبكة وقواعد الحوار والنقاش لتعزيز كما ركز على اإلرشادات . وثقافتهم المختلفة ومواقعهم واحتياجاتهم الخاصة

 .نترنت مع األخذ بعين االعتبار مبدأ تكافؤ الفرص، والتنوع الثقافي، والهوية الوطنيةالئق في المجتمع التعليمي على اإلالتصرف ال

 ً  :التعلم المنظم ذاتيا

 :من خاللنها تتمثل إالمتعلمون المنظمون ذاتياً، إذ  إلى خصائص [18]تشير 

 .التعبير عن احتجاجاتهم ورغباتهم وأفکارهم لفظياً  .1

 .ترکيز انتباههم ليكونوا متحمسين وفضوليين فی األنشطة الجديدة .2

 .تحديد أهداف تقريبية ألنفسهم .3

 .تكييف االستراتيجيات الفعالة لتحقيق تلك األهداف .7

 .يمراقبة إنجازاتهم بدقة، بحثاً عن إشارات تدل على التقدم األكاديم .5
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 :مهارات التعلم المنظم ذاتياً 

 :بأن مهارات التعلم المنظم ذاتياً تتمثل في [18]أشارت 

 :يمهارات معرفية وه -1

حالة  يبتکرارها بصوت مرتفع أو منخفض ف الذاكرة إما يالمتعلم بغرض تخزين المعلومات ف يتبعها يالعملية الت يوه: التسميع -أ

 .المعلومات البسيطة أو القوانين الرياضية والنظريات والنتائج الهندسية

 .يرتب المتعلم فيها معلوماته حتى يتمکن من فهمها أو تقديمها بشكل أکثر فاعلية يوهو الطريقة الت: التنظيم -ب

 : يمهارات ما وراء معرفية وه -2

 .ع المتعلم لتحمل المسئولية تجاه التعلمتعني تحديد األهداف من المهارات بما يدف :التخطيط . أ

 .وتشمل ترکيز االنتباه والمراجعة واختبار الذات من خالل مراجعة فهمه للمعلومات :المراقبة الذاتية . ب

مدى استراتيجياتهم المختارة تعمل بفاعلية، فالتقويم يشير إلى مقارنة نتائج األداء بمقياس أو  ييساعد المتعلمين لتحديد إلى أ :التقويم . ت

هدف، والمتعلمين يقيموا عملية التعلم من خالل النظر فيما إذا کان يستخدموا االستراتيجيات المالئمة وما إذا کانت االستراتيجية 

 .تم تحقيقها يتلك بتقويم األهداف التعليمية التعمل بفاعلية وذ

 :الدراسات السابقة 

دراسة هدفت إلى معرفة دور مهارات التعلم الذاتي، والوعي ما وراء المعرفي، ومهارات القرن الحادي والعشرين  [20] أجرى

لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياس كفاءات ومهارات القرن . والكفاءات في التنبؤ باالستعداد للتعلم عبر اإلنترنت أثناء جائح كورونا

أشارت نتائج . معلماً ( 437)تكونت عينة الدراسة من . ات التعلم الذاتي، والوعي ما وراء المعرفيالحادي والعشرين، مقياس مهار

الدراسة إلى أن مهارات التعلم الذاتي، والوعي ما وراء المعرفي، ومهارات القرن الحادي والعشرين والكفاءات تتنبأ بشكل إيجابي 

وأن تعزيز المعلمين قد يدعم التعلم المنظم ذاتيًا، والوعي ما وراء المعرفي ومهارات . نتبالمستقبل في استعداد المعلمين للتعلم عبر اإلنتر

 .وكفاءات القرن الحادي والعشرين لالستعداد للتعلم عبر اإلنترنت

ب إلى التعرف على فاعلية استخدام التعليم المتمايز في تنمية بعض مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طال [21]هدفت دراسة 

وقد تم استخدام المنهج التجريبي، من خالل إعداد قائمة ببعض مهارات التعلم . طالباً ( 22)وتكونت عينة الدراسة من . المرحلة الثانوية

حثة الباالمنظم ذاتياً التي ينبغي تنميتها لدى طلبة المرحلة الثانوية، ومقياس مهارات التعلم المنظم، وفي ضوء مبادئ التعليم المتمايز قامت 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطي . بتنفيذ تجربة البحث ورصد وتحليل النتائج
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درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتياً لصالح طالب المجموعة 

 .ذا يؤكد فاعلية استخدام التعليم المتمايز في تنمية بعض مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة الثانويةالتجريبية، وه

إلى التعرف على فاعلية استخدام الفصل المعکوس في تدريس الرياضيات لتنمية کفاءة التعلم ومهارات التعلم  [18]وهدفت دراسة 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، کما استخدام المنهج التجريبي في التجربة الميدانية . المنظم ذاتياً لدى طالب الصف األول الثانوي

قائمة بمهارات التعلم المنظم ذاتياً، ومقياس مهارات التعلم المنظم ذاتياً، )يق أدوات الدراسة لتحقيق أهداف الدراسة تم تطب. للدراسة

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج . طالباً ( 37)وتكونت عينة الدراسة من "(. نظريات التناسب في المثلث" واختبار تحصيلي في وحدة 

کوس في تنمية كفاءة التعلم ومهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طالبات مجموعة الدراسة، ارتفاع حجم األثر الستخدام الفصل المع: أبرزها

بين كفاءة التعلم ومهارات التعلم المنظم ذاتياً، ( 1...)کما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائية عند مستوى 

 .ديثة مما يساعد على التعلم الذاتي ويحقق األهداف التربوية والتعليمية المنشودةوتشجيع الطالبات على االستخدام األمثل للتقنيات الح

دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية تدريس الهندسة باستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً على مهارات اتخاذ القرار  [20]وأجرى 

وقد . من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بمعهد بنين سوهاج اتلميذ (27)لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي، وتكونت عينة الدراسة من 

بين متوسطات ( 5...)وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي

اذ القرار ككل ومهاراته الفرعية لصالح درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مهارات اتخ

كما أن استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً كان له أثر وفاعلية في اتخاذ القرار لدى تالميذ المجموعة . المجموعة التجريبية

 .التجريبية

 :التعقيب على الدراسات السابقة

جملها تدور حول التعلم المدمج في التعليم والتعلم المنظم ذاتياً، بينما يالحظ من استعراض الّدراسات الّسابقة بشكل عام، أنها في م

نظم تختلف الّدراسة الحالية عن بعض الّدراسات الّسابقة من حيث تناولها معرفة فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم الم

–ومن حيث مكان الّدراسة فهي الدراسة الوحيدة التي ستُجرى . إلنجليزيةذاتياً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة ا

كما ستعكس هذه الدراسات اتجاهاً لالهتمام في تطبيق التعلم المدمج وتنمية مهارات . في مدارس لواء ديرعال –في حدود علم الباحثة

ة وتنفيذها وتدريب معلمي اللغة اإلنجليزية وإعدادهم مهنياً لتنمية التعلم المنظم ذاتياً، واالهتمام به عند تدريس المقررات والمناهج الدراسي

كفاءة التعلم وقدراتهم على توظيف التعلم المدمج في التعليم ومواكبة تطورات العصر الناتجة عن االنفجار المعرفي، والثقافي، 

واستفادت الباحثة في إغناء اإلطار النظري، واإلطالع على األدوات المعدة فيها،  ،[18]، ودراسة [20]كما في دراسة . والتكنولوجي
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وقد تميزت الدراسة الحالية بتناولها فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً من وجهة . والمتغيرات التي تناولتها

 . أيه دراسة سابقة لم يجِر في نظر معلمي اللغة اإلنجليزية، وهو ما

 :منهجية الدراسة

فاعلية "استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لإلجابة عن تساؤالت الدراسة لتناسبه مع طبيعة هذه الدراسة، التي تهدف إلى معرفة 

 ".معلمي اللغة االنجليزيةاستخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر 

 : مجتمع الدراسة وعينتها

عال ديرفي المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في ( اللغة اإلنجليزية)يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمين 

. وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائيةمعلًما ومعلمة، ( 47)وتكونت عينة الدراسة من  معلًما ومعلمة،( .24) البالغ عددهم ،(2.21)لعام 

 .يوضح تقسيم عينة الدراسة( 1)والجدول رقم 

 وصف خصائص عينة الدراسة :(1)جدول

 

 المتغير

 

 فئة المتغير

 النسبة المئوية العدد

 45.9 34 ذكر الجنس

 54.1 40 أنثى

العلمي المؤهل  52.7 39 بكالوريوس 

 21.6 16 ماجستير

 25.7 19 دكتوراه

سنوات 5أقل من  لخبرة الوظيفية  22 29.7 

سنوات .1 -5  38 51.4 

سنوات فأكثر.1  14 18.9 

 100.0 74  المجموع

 

 :أداة الدراسة

تعددت أدوات البحث العلمي التي تستخدم في جمع المعلومات والبيانات، وبناًء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها، وعلى   

إذ صممت بعد مراجعة األدبيات، وأساليب البحث " االستبانة"المنهج المتبع في الدراسة، ظهر أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهدافها هي 

 .سات الميدانية ذات الصلة بموضوع الدراسةالعلمي، والدرا

ً لدى طلبة المرحلة  "فقرة تهتم بمعرفة ( 21)تكونت األداة من  فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا

س درجات، غالبًا وتعطى أربع دائًما وتعطى  خم) :، وأمام كل فقرة خمسة بدائل، وهياألساسية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية
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، (درجات)، تم تقسيم المقياس إلى خمسة فئات (درجات، أحياًنا وتعطى ثالث درجات، نادًرا وتعطى درجتان، أبًدا وتعطى درجة واحدة

 .، يبين الفئات(2)والجدول 

 

 

 :صدق أداة الدراسة

محكمين من ذوي الخبرة والتخصص؛ لمعرفة آرائهم حول مدى انسجام االستبانة ووضوحها، ( .1)عرض األداة على تم 

وشموليتها، حيث شمل ذلك انتماء الفقرات للمقياس ككل وانتماء الفقرات للمحاور، وقد تم تعديل وصياغة األسئلة بناًء على توصية 

مقترحات للتعديل، تم القيام بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمون، وفي ضوء ذلك تم المحكمين، وفي ضوء ما أبداه المحكمون من 

تعديل وحذف عدًدا منها، باإلضافة إلى إعادة صياغة بعض الفقرات لتشير بشكل مباشر ومختصر لما تهدف له الفقرة، مما حقق الصدق 

 . الظاهري لها

 : ثبات أداة الدراسة

ما ( 2...)، وقد بلغ (Cronbach,s Alpha)االتساق الداخلي لألداة قام الباحث بحساب معامل كرونباخ الفا للتحقق من ثبات 

 .معلًما ومعلمة من خارج عينة الدراسة( 14)ٍل لالستبانة، على عينة مكونة من ايدلل على ثبات ع

 :عرض النتائج ومناقشتها

فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة مدى  ما :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول -

 ؟ المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية

يبين هذه ( 3)لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة، والجدول 

   .القيم

 

 

 

 

 

 مرتفعة جًدا مرتفعة متوسطة منخفضة  منخفضة جًدا

1-1.8 1.41-2.2.  2.21-3.7.  3.71-7.2.  7.21-5 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية  :(3)جدول

 ً  مهارات التعلم المنظم ذاتيا

 االنحراف الدرجة

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 الفقرات

 الرقم

مرتفعة 

 جًدا

ة في تعلم اللغة يعالج مشكلة الملل والروتين لدى الطلبأرى أن استخدام التعلم المدمج  .7.3 0.97

 .جليزية من خالل التعلم المنظم ذاتياً ناإل

1 

للطلبة في تعلمهم دروس اللغة  التعلم باستخدام التعلم المدمج تجلب المتعة والسرور 7.14 ...1 مرتفعة

 .نجليزيةاإل

2 

على تبادل المعلومات مع الطلبة خارج أوقات الدوام ستراتيجية التعلم المدمج اتساعد  7.12 1.21 مرتفعة

 .الرسمي

3 

ستراتيجية التعلم المدمج أكثر كفاءة التكنولوجيا في التعليم باستخدام تعلم مهارات دمج ا 1..7 1.14 مرتفعة

 (.االعتيادية)وفاعلية من الطريقة التقليدية 

7 

الطلبة قادرون على تعلم مهارات دمج التكنولوجيا في باستخدام التعلم المدمج أصبح  4..3 5..1 مرتفعة

 .التعليم وليس فقط ألغراض النجاح في المادة

5 

ستخدام التعلم المدمج تنمية قدراتهم على الفهم امن خالل التعلم المنظم ذاتياً ب يشعر الطلبة 3..3 1.12 مرتفعة

 .والتعبير، وعدم اعتمادهم على عمليات الحفظ والتذكر

2 

استخدام التعلم المدمج مكن الطلبة في التعلم المنظم ذاتياً من امتالك مهارات دمج  1..3 1.27 عةمرتف

 .التكنولوجيا من خالل عمليات التفكير العلمي وإبراز ما لديهم من مواهب

4 

العلمية في يعزز التعلم المدمج من خالل التعلم المنظم ذاتياً قدرات الطلبة وإمكانياتهم  3.24 0.95 مرتفعة

 .البحث الذاتي عن المعلومات المرتبطة بالدرس

4 

ساعد التعلم المدمج الطلبة في تصميم دروس تعليمية ذاتياً باستخدام برمجية البوربوينت  3.51 0.95 مرتفعة

(power point). 

. 

ستخدام المؤثرات اذاتياً بنفيذ األنشطة التعليمية ساعد استخدام التعلم المدمج الطلبة على ت 3.24 ...1 متوسطة

 (. الصوت، والصورة، والحركة)متعددة الوسائط 

1. 

كساب الطلبة المهارات الالزمة لحل المشكالت من خالل إ أدى التعلم المنظم ذاتياً على 3.24 .1.1 متوسطة

 .استخدام التعلم المدمج

11 

داء واجباته الدراسية الموكلة إليه أالمدمج أصبح الطالب قادراً على  باستخدام التعلم 3.27 .1.1 متوسطة

 .وتحميلها على المنصة

12 

 متوسطة
أدى التعلم المنظم ذاتياً باستخدام التعلم المدمج على تكوين اتجاهات وميول سليمة نحو  3.14 0.96

 . تعلم اللغة اإلنجليزية

13 

المدمج يشعر الطلبة باإلحباط، وعدم مراعاة الفروق الفردية بينهم في باستخدام التعلم  3.12 1.17 متوسطة

 .التعلم المنظم ذاتياً 

17 

نجليزية يمة لدى الطلبة في تعلم اللغة اإلينمي استخدام التعلم المدمج بعض العادات السل 3.17 7..1 متوسطة

 .حترام المتبادل، والنقد البناءالدقة، والنظام، والتعاون، واال: مثل

15 

ينمي استخدام التعلم المدمج المهارات الذهنية لدى الطلبة في الحوار والمناقشة داخل  2..3 1.17 متوسطة

 .وخارج الصف

12 

 14 .يوفر التعلم المدمج تغذية راجعة مالئمة للطلبة في التعلم المنظم ذاتياً  5..2 1.22 متوسطة

سئلة عن طريق المنظم ذاتياً الطلبة على طرح األيشجع استخدام التعلم المدمج في التعلم  ...2 1.14 متوسطة

 . االتصال المتعدد

14 

 .1 .لكترونية جديدةإل التعلم المنظم ذاتياً مهارات يكسب التعلم المدمج الطلبة من خال 2.44 1.17 متوسطة

والجهد في عمليات التعلم المنظم ذاتياً واستيعابهم للمواد يوفر التعلم المدمج للطلبة الوقت  2.52 1.17 منخفضة

 .الدراسية

2. 

بإيجابية في بيئة يساعد استخدام التعلم المدمج الطلبة في التعلم المنظم ذاتياً للمشاركة  2.75 .1.3 منخفضة

 .ةتعليمية تفاعلي

21 

 الدرجة الكلية .3.4 0.677 مرتفعة
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المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات أن ( 3)يتبيّن من الجدول  

التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية ، تراوحت بين الدرجة المرتفعة جًدا والدرجة 

، وبانحراف (3.89)وجاءت الدرجة الكلية لألداة بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي (  2.45-4.39)المنخفضة، وبمتوسط حسابي تراوح 

أرى أن استخدام التعلم المدمج يعالج مشكلة الملل والروتين لدى الطلبة في تعلم اللغة "، حيث كان أعالها للفقرة 0.677))معياري 

التعلم باستخدام التعلم المدمج "ثم تالها  ،(0.97)وانحراف معياري  ،(.7.3)، وبمتوسط حسابي"االنجليزية من خالل التعلم المنظم ذاتياً 

، في حين (1.09)، وانحراف معياري (4.18)، وبمتوسط حسابي"تجلب المتعة والسرور للطلبة في تعلمهم دروس اللغة االنجليزية

يساعد استخدام "ظم ذاتياً واستيعابهم للمواد الدراسية يوفر التعلم المدمج للطلبة الوقت والجهد في عمليات التعلم المن"حصلت كلتا الفقرتين 

 .، على أدنى وبدرجة منخفضة"ةئة تعليمية تفاعليالتعلم المدمج الطلبة في التعلم المنظم ذاتياً للمشاركة بإيجابية في بي

فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم  التي أظهرت درجة مرتفعة ،[20] وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة

 .المنظم ذاتياً 

أظهرت النتائج أن واقع التعليم عن فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة 

بقناعة المعلمين لتوصيل المعلومات والمعارف األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية جاءت بدرجة مرتفعة وتعزو الباحثة ذلك 

سلوب التقليدي، وحرصهم أيضا على المرحلة األساسية لما لها من دور كبير في أسلوب حديث واالبتعاد عن األبوالمهارات للطالب 

صقل شخصية الطلبة وفكرهم، إضافة إلى سهولة التواصل اإللكتروني مع الطلبة في أي وقت، خصوًصا في هذا الوقت وما تشهده 

 .المنطقة من تطورات

فاعلية مدى  ما (α=0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السؤال الثاني النتائج المتعلقة باإلجابة عن -

استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية تبعا 

، لعنتين مستقلتين، (t-test)لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبار ؟ (الجنس، والمستوى األكاديمي والخبرة الوظيفية)لمتغيرات

، (7)، والجدول (أنثى/ ذكر)الجنس  ، باختالف متغيرفاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً مدى  ما

فاعلية استخدام التعلم المدمج في مدى  مالمعرفة  ،(One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي يظهر القيم، كما وتم استخدام 

، ومتغير الخبرة الوظيفية (دكتوراه/ماجستير / بكالوريوس) المؤهل األكاديمي باختالف متغيري  المنظم ذاتياً تنمية مهارات التعلم 

 .يظهر النتائج( 5)، والجدول (سنة فأكثر 11/ سنوات .1 -5من / سنوات 5أقل من )
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 لمتغير الجنس( t) نتائج اختبار :(4)جدول

المتوسط  المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

T 

 قيمة

Sig 

 

 الجنس

 0.42 0.93 0.62 3.96 ذكر

 0.63 3.83 أنثى

  

تبًعا لمتغير  فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتياً مامدى عدم وجود فروق ذات داللة ( 7)يتضح من الجدول 

، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية، أي عدم وجود فرق، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (5...)حيث كانت قيمة الداللة أكبر من الجنس، 

أن المعلمين يقفون  :، التي أظهرتا عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، وتعزو الباحثة النتيجة[21]ودراسة  [20]

إلى حب انتماء المعلمين لمهنة التعليم، وإيمانهم برسالتهم وبعملهم، التشاركية في العملية التعليمية، إضافة  صفًا واحًدا مرسخين مبدأ

طبقون نفس الخطط وحبهم لمتابعة طالبهم، وامتالكهم للمهارات وكفايات متشابهة كونهم يخضعون لنفس معايير التوظيف، وي

 .بصرف النظر عن نوعهم االجتماعي وقيامهم بعملهم على أكمل وجه واالستراتيجيات،

 

 المؤهل األكاديمي والخبرة الوظيفية :لمتغيري(  One Way ANOVA)نتائج تحليل  :|(5)جدول

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر التباين البيان

مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

F 

 قيمة

Sig 

 0.37 0.99 0.45 2 0.91 بين المجموعات المؤهل األكاديمي

المجموعاتداخل   32.60 71 0.45 

  73 33.51 المجموع

 0.15 1.89 0.85 2 1.70 بين المجموعات الخبرة الوظيفية

 0.44 71 31.81 داخل المجموعات

  73 33.51 المجموع
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المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم فاعلية استخدام التعلم مامدى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 5)يتبين من الجدول  

وبالتالي قبول الفرضية ( 5...)حيث كانت قيمة الداللة أكبر من تبًعا لمتغيري المؤهل األكاديمي، والخبرة الوظيفية،  تبًعا لمتغير ذاتياً 

 زى لمتغير الخبرة الوظيفية،التي أظهر عدم وجود داللة إحصائية تع [21]وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصفرية، عدم وجود فرق، 

المعلمين هم المحور األساسي ألي عملية تربوية وتعليمية، ويشعرون باالعتزاز والفخر النتمائهم لهذه المهنة،  وتعزو الباحثة النتيجة إلى

ا، فضاًل عن مرورهم بمحطات فهم مؤهلين أكاديميًا ومهنيًا ونفسيًا وميسرين ومنظمين للعملية التعليمية، ويمتلكون مخزونًا معرفيًا كبيرً 

 .تعليمية عدة وعلى فترات زمنية مختلفة مما أكسبهم خبرات ومهارات متنوعة

 :التوصيات

 :في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، توصي الباحثة بما يأتي

 . توفير األجهزة الخاصة بالتعليم المدمج، وتوفير اإلنترنت لجميع الطلبة والمعلمين كون التعليم المدمج مرتبط مع اإلنترنت .1

 .عقد دورات وورشات عمل للمعلمين؛ لتبصيرهم بأهمية التعلم المدمج وتوظيفة في عملية التعلم الذاتي .2

  .عامل مع التعليم المدمج وبيان الهدف الرئيسي من هذه االستراتيجيةعقد دورات وورش عمل للطلبة؛ لتطوير مهاراتهم بالت .3

إجراء المزيد من الدراسات التربوية حول التعليم المدمج ودورة في عملية التعلم المنظمة ذاتياً من حيث أبعاده وتطبيقاته في  .7

 .المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات
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