
في تذريس التاريخ  الوتوازجأثر استخذام التعلن 

علً التحصيل الوباشر والوؤجل لذي طالب الصف 

 االردىالسابع األساسي في 

 إعداد
 )**(حمد عيسى داودأد.                      )*( د. زيد سليمان العدوان

 الوقذهت

أسففاليا ، ممففا يسففتوعا إعففادر النظففر  فف  أنففد دا ففت الت يففرالعصففر الحففال    يتصفف 
اسفتددات التننولوعيفا و  مفن تطفوراو واتعاتفاو معاصفررا مف يهستعد لما ي وتقنياتد التدريس
ل شر من ا دلعميع ما يعاني للحاسوا على أند الحل وينظر،    العملية التر وية وتوظيفها

د  ف  سفتددامال ليد المؤسساو التر ويفةإلعأو ي مدتل  المعاالو، األمر الذ مشنالو   
 .يةالتعليملتعلمية العملية ا

عديففدر  ةفففيوظ لمعلففتل حيففأ أصفف   ضففرورر، فف  التففدريس اسففتددات الحاسففوا ان 
ومففن  التننولففوع ، يحتففاأ أداؤتففا إلففى د ففراو عديففدر  فف  إعففدادع لنفف  يتماشففى مففع التطففور

يعمفففع  فففين مزايفففا التعلفففيت  هفففو المهفففات العديفففدر للمعلفففت  ففف  القفففرن الحفففادي والعشفففرين، 
 .(0222 ،)الحيلة عتياديالااللنترون  والتعليت ا

مففن تنففا ظهففر مفهففوت و  االعتيففادي، ففديال عففن التعلففيت  التعلففيت اكلنترونفف وال يعففد 
تر ويفة مفن االتعاتفاو ال المتمفازأويعد الفتعلت ، (Blended Learning) المتمازأالتعلت 

ونف  االلنتر و  االعتيفاديل  فين التعلفيت التنامف يقوت تذا التعليت على أساس مفددل، و حديثةال
 .(0224)حسن، 

 طريقفة يفتت مفن داللهفا الفدم   فين أنمفاط  التننولوعيفا يسفتددت المتمازأ التعّلت     
التعلففيت والففتعّلت المعففزز  الحاسففوا مثففلا التففدريس الدصوصفف  وحففل المشففنالو والحففوار 

غيفر المتزامن و  وأنماطد الم رم ت يإليد التعلّ ا ، مضا   يا والمحانار واأللعاا التعليميةوالتدر 
 .(0261، عدوان وداود)ال المتزامن

ف والتعليت الممازأ مفع الفتعلت االلنترونف  ع فر  االعتيفاديدم  األسفلوا يف متنفامال انظام 
 تعليميفةالاقف  مو التصفميت مراحفل ساعدر المتعلت دفالل نفل مرحلفة مفن لتوعيد وم االنترنو
 .(0266 )الفق ،

                                                           
 ية، جامعة البلقاء التطبيقية، األردنقسم العلوم التربو   )*(

 ، األردنوزارة التربية والتعليم  )**(
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مفن معموعفة  سفتددتيالفذي  نفوع مفن الفتعلت أنفد (Aleksey, 2004)لنسف  ا ديعر فو 
المتعفددر وطفرا التفدريس وأنمفاط الفتعلت والتف  تسفهل عمليفة الفتعلت، وي نفى علفى  الوسا ط

 .التعلفت اكلنترون و  عتيادي ين األسلوا االأساس الدم  
طرا ففا معموعففة اسففتددات  تففو المتمففازأن الففتعلت ا (Clark, 2003)ويشففير نففالر  

الففدروس مففع الففتعلت علففى االنترنففو، ودمفف  الففتعلت علففى دمفف  تعلففت قاعففاو  شففتملي، و التففدريس
 الطرا االعتيادية.مع  ، ودم  المحانارعلتاالنترنو مع أمنانية الوصول إلى الم
 المتمفازألى االتتمفات  فالتعلت إ( 0220   عات )التعليت ولقد عمدو وزارر التر ية و 
ر التعلفففيت ا م فففادر تفففت إطفففال و  و فففا االقتصفففاد المعر ففف ، نعفففزن مفففن مشفففروع تطفففوير التعلفففيت

األردن  حقففاو ، االلنترونفف  علففى مسففتوا المففدارس يهففد  إلففى تففو ير التعلففيت، و االلنترونفف 
و أنشفأحنوميفة  شف نة المفدارس الوطنيفة و ال سامفدر مفن ال العديد قد ر طو  انعازاو مهمة

 .(0261، وزارر التر ية والتعليت) هامدت راو الحواسيا  ي
ديففد مففن الدراسففاو واال حففاأ التفف  أظهففرو  اعليففة الففى الع  ففالرعوع ال احثففانوقففات 

عففود  ففروا  فف  و الففى  وتوصففل التفف ( 0264الدوالففدر ) التعلففيت المتمففازأ، ومنهففا دراسففة
 ففين  يففة االعتماعيففة والوطنيففةمففادر التر   فف  مسففتوا تحصففيل الففتعلت اكلنترونفف  أسففلوا

 لصال  المعموعة التعري ية. طة والتعري ية و المعموعتين الضا 
ال رنفام  التعليمف  القفا ت التعلفيت المتمفازأ   اعليفة( 0264دراسة ناصر ) ووأظهر 

 ففف  زيفففادر التحصفففيل المعر ففف  لفففدا طفففالا الصففف  الرا فففع األساسففف   ففف  مقفففرر الدراسفففاو 
مقارنفة  او المعر يفةالمسفتوي ل ف  نف  المعلومفاو االط   احتفاظ التد  اعليو  ،االعتماعية

 مع المعموعة الضا طة.
أظهففرو  اعليففة التعلففيت المتمففازأ والحوسفف ة  فف    قففد (0260يعفف  )دراسففة الر امففا 

انتسفففاا المففففاتيت التاريديفففة واالحتففففاظ  هفففا لفففدا طفففالا الصففف  الثفففان  المتوسفففط لفففدا 
 .مادر التاريختدريس المعموعة الضا طة     مقارنة معالمعموعة التعري ية 
عاو طالا وعود  روقاو  ين متوسط  در  الى (0262) دراسة العيفري وتوصلو

ولصفففال   دت فففار انتسفففاا مففففاتيت االعتماعيفففاوالمعمفففوعتين التعري يفففة والضفففا طة علفففى ا
 .التعلت المتمازأ  الت  درسو المعموعة التعري ية
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(  اعلية التعلت المتمازأ    تحصيل و هت الدرا ط 0224دراسة العنزي )وأظهرو 
وعفففود  فففروا ذاو داللفففة التوضفففيحية لطل فففة الصففف  األول المتوسفففط  ففف  مفففادر الع را يفففا  

 إحفصا ية لصال  المعموعة التعري ية.
تعزا إلى أثر النلية للطل ة  درعاو( وعود  روا  ين ال0222)الشمري دراسة  و ينو

مقارنة  الطريقفة لصال  المعموعة التعري ية  استددات التعّلت المتمازأ    تدريس الع را يا
 االعتيادية.

وعفود أثفر  ((Akkoyunlu &Soylu, 2006 أنويونلو وسفويلو وأظهرو دراسة
وعفود اتعاتفاو إيعا يفة لفدا الطل فة نحفو و  ،لتحصيل الدراسف لطريقة التعّلت المتمازأ    ا

 .استددات طريقة التعّلت المتمازأ
لففتعلت ا اعليففة  ((Maguire, 2005 ورعففيمدراسففة أظهففرو  و فف  نفففس السففياا

 .المتمازأ نحو التعلتلديهت ايعا ية  وعود اتعاتاوو ، طل ةلل   إيصال المعنى  المتمازأ
و الففتعلت المتمففازأ أظهففرو التفف  تناولفف ةأن معظففت الدراسففاو السففا ق ال احثففانويسففتنت  

ناصفر، و ؛ 0264،الدوالفدر )ندراسفة   ف  التفدريس  اعليتد    مدتل  المعفاالو الدراسفية
 ؛0222والشففففمري،  ؛0224 ،العنففففزيو  ؛0262 ،العيفففففريو  ؛0260، الر يعفففف و ؛ 4026

Akkoyunlu &Soylu, 2006 و؛Maguire, 2005) مففن  ال احثففان، وقففد اسففتفاد
. وقففد اعففداد الففدروس و ففا الففتعلت المتمففازأالدراسففاو السففا قة  فف  تصففميت ال حففأ، و فف  

 ف  التحصفيل  المتمفازأالفتعلت  اثفر عن الدراساو السا قة  أنهفا تناولفو ال حأادتلفو تذع 
 . األردنخ    تاريع    مادر الص  السا ال الدا طال الم اشر والمؤعل

 البحثهشكلت 

المعلومفاو دلص مفن حففظ إلى استراتيعياو تدريسفية تفؤدي إلفى الفت التاريخمادر  تحتاأ
عدر لمعر فة إلفى مسفال ملقفندور المعلفت مفن  تناو التال  يت ير  ها،مناتع    واالحداأ التاريدية

  توظيف  يفةاألردن دا  السياسفة التعليميفةأتف تؤنفدوتنفا  .قا لة للتط يفا الطالا على توليد معر ة
دعور السففتددات والفف . الحاسففواحيففأ تففت االتتمففات ، الحواسففياوتففو ير   فف  المففدارس، التننولوعيففا

 (.0222، )شومل  المتمازأوتفعيل الطرا والوسا ل التقنية الحديثة ومنها التعّلت 
؛ 0264 ناصفففر،و ؛ 0264الدوالفففدر ،اذ اظهفففرو العديفففد مفففن الدراسفففاو ندراسفففة )

 ,Maguireو ؛0262، العيفففريو ؛  Bani Hamad, 2011و ؛0260، الر يعفف و 
 التعليت المتمازأ    التدريس.  اعلية (2005
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 فف   التففاريختدريسففية تسففاعد معلففت  لففذل  نففان ال  ففد مففن ال حففأ عففن اسففتراتيعياو
 تو ير  ي ة تعليمية مناسف ة تسفاعد الطفالا علفى تعلفت نيف  يتعلمفون و طريقفة ذاو معنفى

تقص  أثفر اسفتددات  ال حأتحاول تذع على ما س ا  او نان  . تضمن زيادر تحصيل الطالا
 ف   السفا علطفالا الصف   التاريخ   التحصيل الم اشر والمؤعل    مادر  المتمازأالتعلت 
 االتاليين ال حأ  لؤاس ، من داللاألردن

الم اشر لدا طالا على التحصيل  تاريخ   تدريس ال المتمازأأثر استددات التعلت ما  -
 ؟األساس   عالص  السا

على التحصيل المؤعل لدا طالا  تاريخ   تدريس ال المتمازأأثر استددات التعلت  -
 ؟األساس   عالص  السا
 البحثأهويت 

  يما يأت ا  ال حأتتمثل أتمية 
  تفعيل وتوظي  تننولوعيا التعليت تطوير اساليا تدريس التاريخ  من دالل.  
  للمعلوماو الى منظت ومنسا وموعد     من مصدرعلت التاريخ االعتيادي ت يير دور م

 التعليت التننولوع .
   للفتعلت  لهت دليل، وتو ير التاريخمادر  تعلت    التننولوعيا تشعيع الطالا على توظي

  .الذات 
 البحثحذود 

 ،لعامعفةلفوان ا والتعلفيت التر يفة ديريفةطالا الص  السا ع من معلى  ال حأ تذع اقتصرو
 الثانيففة ،ينتالوحففد(. حيففأ تففت ادتيففار 0261/0261الدراسفف  ) العففات مففن االول الفصففل دففالل

 التفاريخ( مفن نتفاا )حضارر  الد الرا فدين ممفا ين النهفرينم والثالثة )حضارر ش د العزيرر العر ية(،
 لتر يفةوتف  الط عفة األديفرر المعتمفدر مفن ق فل وزارر ا (2011)ط عفد الاألساسف ؛  السفا عللص  

 .0261/0261والتعليت    االردن والت  تدرس للطل ة للعات الدراس  
 للبحث. التعريفاث اإلجرائيت

علففى  التففاريخمففن مقففرر  تينمدتففار  تينوحففدتففدريس تففت إعففدادتا لط دطفف االمتمففازأالففتعلت  
 التعليت االلنترون .و  االعتيادياألساس  من دالل الدم   ين التعليت  السا عطالا الص  

لعوانا الفتعلت المتضفمنة طالا الص  السا ع األساس  مدا استيعاا تحصيل الم اشرا ال
، ويسفتدل (وحضفارر  فالد الرا فدين ممفا ين النهفرينم )حضفارر شف د العزيفرر العر يفة،  وحدتى
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االنتهفان  عفد تط يقفد وااذا يفتت  (ال حأ ارأد)التحصيل   على االدت ار طالاالدرعة عليد  
 .م اشررتدريس المن 

لعوانفا الفتعلت المتضفمنة طالا الصف  السفا ع األساسف  استمرار تذنر ا التحصيل المؤعل
ويسفتدل  ،(حضفارر  فالد الرا فدين ممفا ين النهفرينمو  )حضفارر شف د العزيفرر العر يفة،  وحدتى
 عفد أر عفة  تط يقفدذا يفتت والف( ال حفأ ارأد)التحصفيل   طالفا علفى االدت فاردرعفة العليد  
 .تدريسال نتهانامن  أسا يع

  البحثهٌهجيت 

 المتمفازأأثفر اسفتددات الفتعلت  استددت ال حأ الحال  المنه  ش د التعري   لقياس -
   تدريس التاريخ على التحصفيل الم اشفر والمؤعفل لفدا طفالا الصف  السفا ع األساسف  

 االعتيادية ،حيأ تت ادتيار معموعتين إحداتما ضا طة درسو الوحدتين  استددات الطريقة
، وتففت تط يففا االدت ففار  الففتعلت المتمففازأي تعري يففة درسففو نفففس الوحففدتين  اسففتددات وأدففر 

التحصفففيل  علففف  المعمفففوعتين ق فففل و عفففد التفففدريس،وتت تط يفففا إعفففادر تط يفففا االدت فففار 
 من التط يا السا ا . عد أر عة أسا يع التحصيل  
  البحثأفراد 

األساسف   ف  مدرسفة  السفا عمفن طفالا الصف   ا( طال  ف32مفن ) ال حأتنون أ راد 
. لففوان العامعففةاألساسففية لل نففين التا عففة لمديريففة التر يففة والتعلففيت  سففي  الدولففة الحمففدان 

ا  ف  مفرغ تهوالمعلفت أ فدو إدارر المدرسفة اذ  ؛ الطريقفة القصفدية ال حفأ ونان ادتيار أ فراد
 توزيففع وتففت األساسفف  السففا علصفف  ل ضففمنو المدرسففة شففع تينوت .ال احثففانالتعففاون مففع 
وتنونو من  تعري يةالمعموعة ال  الطريقة العشوا ية ال سيطةا معموعتينال الشع تين على

( 32وتنونفو مفن ) ضفا طةالمعموعفة ال، و المتمفازأ( طال  ا والتف  درسفو و فا الفتعلت 32)
 .والت  درسو  الطريقة االعتيادية األساس  السا عالص  طالا من  طال  ا

التعلن  تخذامباس الىحذتيي التعليويتييإعذاد 

  الوتوازج

الوحدر و  )حضارر ش د العزيرر العر ية(، الثانية درالوحيتين التعليم تينالوحد إعدادتت   
ص  السا ع وتدطيطهما    مادر التاريخ لل ()حضارر  الد الرا دين مما ين النهرينم الثالثة

التعلت  استددات  التعليت االلنترون و  االعتياديمن دالل الدم   ين التعليت  األساس 
 الدطواو اآلت ا   او  المتمازأ،
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توظيفد     دونيفي دت المتمازأ، و هملالتع تت الرعوع إلى األدا النظري المتعلا  .6
 المحتوا.
المعدر و ا التعليت المتمازأ من الدراساو السا قة، واك ادر  دروساالطالع على ال .0

 . يتينالتعليم تينالوحد إعدادمنها    
، وتطوير معموعة من االستراتيعياو التعليميتين تينالوحدإعادر صياغة  .4

 عتمدر على التعلت المتمازأ.واألنشطة التعليمية م
ماا وت لنل من الوحدتين ( دروس62 دروسها وعددتا ) تينالتعليمي تينالتدطيط للوحد .3

 ية، ( وت ا ش د العزيرر العر 1الوحدر الثانيةا حضارر ش د العزيرر العر ية، وعدد دروسها )
واالقتصادي لحضارر اليمن القديت، والنظات االعتماع  والحيار الدينية واألد ية   والنظات السياس

لحضارر اليمن القديت، والحضاراو القديمة    الدلي  العر  ، ومدن الحعاز، وال ساسنة 
، وت ا (3والمناذرر. والوحدر الثالثةا حضارر  الد الرا دين مما ين النهرينم، وعدد دروسها )

حضارر  الد الرا دين، ومظاتر الحيار السياسية ونظات الحنت    حضارر  الد الرا دين، ومظاتر 
الحيار االعتماعية والدينية واالقتصادية    حضارر  الد الرا دين، ومظاتر الحيار الفنرية 

 تعلت.    ضون التعلت المتمازأ. وقد تت مراعار أسس الوالعلمية    حضارر  الد الرا دين
(، Power Point استددات الحاسوا التعليم  من دالل  رنام  العروض التقدمية ) المتمازأ

(  اكضا ة إلى الس ورر واألقالت المستددمة    Data Showوعرضد على عهاز الداتا شو )
 ذل .

محنمين    تدصص منات  من المعموعة  على عرض الوحدتين التعليميتين .1
 صدا. الاليا تدريسها ل اياو الدراساو االعتماعية وأس

دراعها  صورتها النها ية.  تعديل الوحدتين التعليميتين .1     ضون مالحظاو المحنمين وا 
و ا  ريخاتنحو تدريس ال التحصيل الم اشر والمؤعل    قياس أثر الوحدتين التعليميتين .2

 التعلت المتمازأ. 
الددتعلن  باسددتخذام صددذا الىحددذتيي التعليويتدديي

 الوتوازج 

دتص    م( محنت 66تت عرضها على ) نمن صدا الوحدتين التعليميتي لتحقال
ومشر ين تر ويين ، وتننولوعيا التعليت، منات  الدراساو االعتماعية وأساليا تدريسها

الوحدتين التعليميتين، من حيأ الصياغة  . وُطلا إليهت إ دان الرأي حولتاريخلمادر ال
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الدروس. و عد ذل  تت األدذ  اقتراحاو المحنمين  الل وية، والدقة العلمية    صياغة
 تين.وآرا هت وُأعريو التعديالو المقترحة على الوحد

  البحث اةأد

مففن متعففدد إعففداد ادت ففار تحصففيل  مففن نففوع االدتيففار تففت  ال حففألتحقيففا أتففدا  تففذع  
 السففا عالصفف   طففالاالمقففرر علففى  التففاريخمففن نتففاا تين دراسففتين  أر عففة  ففدا ل  فف  وحففد

 نفان عفدول تين، و لتعليميفة العامفة للوحفدالنتاعفاو اتحديفد  ساس  و ا الدطواو اآلتيفةااأل
 نففان  قففراو االدت ففار ، وتففت رمواصفففاو ي ففين النتاعففاو التعليميففة التفف  سيقيسففها االدت ففا

 (  قرر.04من ) ي تد األوليةص 
 البحث صذا وثباث أداة 

 ين متدصصفين( محنمف4علفى )األوليفة  اصفي ته  اعرضفه تفت األدارللتحقا من صفدا  
وطلفا إلفيهت إ فدان آرا هفت    منات  الدراساو االعتماعية وأساليا تدريسفها وتننولوعيفا التعلفيت، 

و ف  ضفون آران . الل ويفة تدصياغومناس ة  قراتد، و     مدا وضوح تعليماو االدت ار وط اعتد،
المحنمففين علففى  مففن %(22ياغة  عففض الفقففراو التفف  أعمففع عليهففا )صفف المحنمففين تففت تعففديل

 تفت االدت فار . وللتأنفد مفن ث فاو(  قفرر02منفون مفن ) صورتد النها ية االدت ار  تعديلها، ليص  
يريففة تر يففة طال ففا مففن طففالا مد( 04)و ل ففو  ال حففأعلففى عينففة اسففتطالعية مففن دففارأ تط يقففد 
اذ  (Cronbach's Alphaنرون ففاأ ألفففا ) الث ففاو  اسففتدداتحسففاا  تففت، و لففوان العامعففةوتعلففيت 
 .ال حأ مق ول ألغراضوتو معدل ( 2.33 ل و )

 هتغيراث البحث

 اشتملو ال حأ على المت يراو اآلتيةا
 اوال ا المت ّير المستقل 

 (.عتياديةاال الطريقةطريقة التدريس ولد مستويان )التعّلت المتمازأ، 
 ثانيا ا المت ّيراو التا عة

 ( التحصيل ولد مستويان )الم اشر، المؤعل
 البحث ثفرضيا

 االفرضيتين اآلتيين حاولو ال حأ ادت ار
 فففففين  (α=  2.21) ال يوعفففففد  فففففروا ذاو داللفففففة إحصفففففا ية عنفففففد مسفففففتوا الداللفففففة -
 التاريخ    التحصيل الم اشفر    مادر طالا الص  السا ع الحسا ية لدرعاو اومتوسطال

 .)التعلت المتمازأ، الطريقة االعتيادية( تعزا لطريقة التدريس
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 فففففين  (α=  2.21) روا ذاو داللفففففة إحصفففففا ية عنفففففد مسفففففتوا الداللفففففةال يوعفففففد  ففففف -
 المؤعفل التاريخ    التحصفيل   مادر  طالا الص  السا ع الحسا ية لدرعاو اومتوسطال

 .)التعلت المتمازأ، الطريقة االعتيادية( تعزا لطريقة التدريس
  البحث خطىاث

 اآلتيةا دطواوالو ا  ال حأتت تنفيذ       
 .ال حأ أ رادتحديد  -6
الوحفدر و  )حضفارر شف د العزيفرر العر يفة(، الثانيةر الوحد ،تينالتدريس تينادتيار الوحد -0

 السفففا عللصففف   التفففاريخمفففن نتفففاا  ()حضفففارر  فففالد الرا فففدين ممفففا ين النهفففرينم الثالثفففة
 .األساس 

 التفاريخاألساس   ف  مفادر  السا عس التحصيل لدا طالا الص  اقيلاالدت ار إعداد  -4
)حضفارر  فالد الرا فدين ممفا ين  والثالثفة )حضارر ش د العزيرر العر يفة(، لثانيةا ين،لوحدتل

 .دث اتو  دصدق، والتاند من (النهرينم
 وتقسميهما إل  معموعتين امعموعة التعري ية ومعموعة الضا طة.أ راد ال حأ تحديد  -3
 .(الق ل التحصيل ) طالا المعموعتين التعري ية والضا طةعلى  ىدت ار التحصيلاالتط يا  -1
المعموعفة التعري يفة  طريقفة ، و عتياديفةاال أ راد المعموعة الضا طة  الطريقفةتدريس  -1

 .المتمازأالتعّلت 
 عفد االنتهفان طالا المعموعتين التعري ية والضا طة على  ىدت ار التحصيلاالتط يا  -2

 الم اشر(التحصيل ال عدي ) تدريسالمن 
ر عففة  عففد اتين التعري يففة والضففا طة طففالا المعمففوععلففى  ىدت ففار التحصففيلاالتط يففا  -3

 المؤعل(التحصيل ال عدي )تدريس الانتهان  اسا يع
 (.(SPSS اكحصا    رنام  التحليلإحصا يا  استددات  تهامعالعو  تفريغ ال ياناو -4
 .التوصياو تقديتو  تهامناقش، و عرض النتا   -62
 
 

 الوعالجت اإلحصائيت

تددات المتوسففففط الحسففففا   تففففت اسفففف يتينالفرضفففف ادت ففففارو  ال حففففأا  لتحقيففففا أتففففد
 One Wayاألحفففادي ) الت فففايرتحليفففل  . ونفففذل ال حفففأ  فففرادواالنحفففرا  المعيفففاري ال

Ancova)  ونذل ،( ²معادلة مر ع إيتاη) .لقياس حعت األثر 



 416 

 البحثًتائج 

 فف   المتمففازأأثففر اسففتددات الففتعلت مففا  النتففا   المتعلقففة  اكعا ففة عففن السففؤال االولا م -6
، والفرضفية ماألساسف  ؟  عى التحصيل الم اشر لدا طفالا الصف  السفاعل تاريختدريس ال

 ين  (α=  2.21) ال يوعد  روا ذاو داللة إحصا ية عند مستوا الداللة المصاح ة لد م
    التحصيل الم اشفر مادر التاريخ    طالا الص  السا ع الحسا ية لدرعاو اومتوسطال

 الطريقة االعتيادية(م. )التعلت المتمازأ، تعزا لطريقة التدريس
تفت اسفتددات المتوسفطاو الحسفا ية واالنحرا فاو المعياريفة لفدرعاو  ولفحص الفرضفية

، نمفا )الضا طة والتعري ية( على االدت فار التحصفيل  الق لف  وال عفدي الم اشفر ال حأأ راد 
 (ا6   العدول )

 (6العدول )
 خ الق ل  وال عدي الم اشرعلى االدت ار التحصيل  لمادر التاري ال حأأدان أ راد 
اختبار التحصيل  العـدد المجموعة

 المباشر القبلي
اختبار التحصيل 
 المباشر البعدي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.966 16.93 2.253 3.55 04 المجموعة التجريبية

 4.566 12.15 1.927 3.08 04 المجموعة الضابطة

 3.266 14.54 2.09 3.315 80 الكلي

( وعفففود  فففروا  فففين متوسفففط  درعفففاو طفففالا المعمفففوعتين 0يت فففين مفففن العفففدول )
التعري ية والضا طة، حيأ  لغ المتوسط الحسا   لدرعاو طفالا المعموعفة التعري يفة  ف  

 (، أما    ادت ار0.014اري  لغ )(  انحرا  معي4.11التحصيل  الم اشر الق ل  )ادت ار 
و طففالا المعموعففة التعري يففة التحصففيل الم اشففر ال عففدي   لففغ المتوسففط الحسففا   لففدرعا

(،    حين  لغ المتوسط الحسا   لدرعاو طالا 6.411(  انحرا  معياري  لغ )61.44)
(، أمفففا  ففف  ادت فففار 6.402(  فففانحرا  معيفففاري  لفففغ )4.23المعموعففة الضفففا طة الق لففف  )

(، والدت ار داللة تذع 3.111(  انحرا  معياري )60.61التحصيل الم اشر ال عدي   لغ )
( ونانفو النتفا   One Way Ancovaاألحفادي ) الت ايرتط يا ادت ار تحليل  تتالفروا 

 (.0نما    العدول )
 (0العدول )

 الدت ار التحصيل  الم اشر    التط يا ال عدي ل الت اير االحادينتا   تحليل 
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  ضا طة، وقياس حعت االثرالمعموعتين التعري ية والألدان 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  (Fقيمة )
 الداللة

مربع 
 إيتا

 40404 403.4 40800 040404 1 040404 االختبار القبلي

 40348 40444 .3.008 0800084 1 0800084 المجموعة

    .04038 77 0030.80 الخطأ

     79 00000888 المجموع المعدل

(، و مسفففتوا داللفففة  لفففغ 42.132 ل فففو ) (F( أن قيمفففة )0يت فففين مفففن العففففدول )
(، مففا يعنفف  وعففود  ففروا ذاو داللففة إحصففا ية  ففين 2.21(، وتففو أصفف ر مففن )2.222)

متوسفففط  درعفففاو طفففالا المعمفففوعتين التعري يفففة والضفففا طة وان تفففذع الففففروا ظاتريفففة. 
و الطالا  ف  المعمفوعتين التعري يفة والضفا طة، ولتحديد قيمة الفروا    متوسط  درعا

تت استدراأ المتوسفطاو الحسفا ية الحقيقيفة والمعدلفة لنفل معموعفة، وذلف  لعفزل أثفر أدان 
المعموعتين    االدت ار الق ل  على أدا هما    االدت ار ال عدي. ونانفو النتفا   نمفا  ف  

 (.4العدول )
 (4العدول )
 والمعدلة( واالنحرا او المعيارية المتوسطاو الحسا ية )الحقيقية

    نل معموعة    االدت ار ال عديالتحصيل الم اشر الدت ار 
 

 المعموعة
 المعدل الحقيق 

المتوسط 
 الحسا  

االنحرا  
 المعياري

المتوسط 
 الحسا  

الدطأ 
 المعياري

 2.113 61.411 1.966 16.93 التعري ية
 2.113 60.624 4.566 12.15 الضا طة

او ادت فففار ( أن تنالففف   روقفففا ظاتريفففة  فففين متوسفففط  درعففف4ن مفففن العفففدول )يت فففي
ال عفدي لنفل معموعفة، حيفأ مفن الواضف  أن قفيت االدت فار ال عفدي لفدا التحصيل الم اشر 

 مقارنة  متوسط  درعاو المعموعة الضا طة. األعلى والمعموعة التعري ية نان
اشر لدا طالا الص  السا ع    مادر ولمعر ة حعت أثر التعليت المتمازأ    التحصيل الم 

 تفتالتاريخ والتعر  على الداللة العملية للفروا  ين متوسط  المعموعتين التعري يفة والضفا طة، 
(، حيفأ  لفغ حعفت 0( نمفا  ف  العفدول )²ηحساا حعت األثر وذل   استددات معادلة مر فع إيتفا )

ن  ففف  درعفففاو الطفففالا  ففف  %( مفففن الت فففاي40.3(؛ ممفففا يعنففف  أن مفففا نسففف تد )2.403األثفففر )
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التعري يففة والضففا طة  فف  ادت ففار التحصففيل الم اشففر ال عففدي يفسففر  تففدريس  ال حففأمعمففوعت  
المعموعة التعري ية التعليت المتمازأ، وان النس ة المت قية من تذا الت اين غير مفسفر، وتفذا يفدل 

 .( على أن حعت األثر نان متوسط ا0221 حسا نوتين المشار إليد    عودر )
ور ففط وتعففزا تففذع النتيعففة إلففى ط يعففة مففادر التففاريخ التفف  تحتففاأ إلففى قففرانر وتحليففل 

، ممففا ععففل الففتعّلت المتمففازأ أنثففر يففةالتعليمالتعلميففة ق ففل ال ففدن  عمليففة االحففداأ العاريففة 
ال ففرام  التعليميففة االلنترونيففة  مففن دففالل مهامهففانا ففة الففدروس و  عففرض اعليففة، إذ تففت 

 ترسفففيخنفففان لفففد دورا  ففف   ممفففا، العنن وتيفففةشففف نة الومواقفففع  يفففةشفففرا   العفففروض التقديمو 
 الص  السا ع االساس . لدا طالا المعلوماو وتدزينها وتذنرتا
المهفات التعليميفة و  إرسال الواع فاو طالا المعموعة التعري ية  وقد يعزو ذل  الى قيات

عران عملية التقييت مفن داللهفع ر   ي فة  ممفا تنونفوا، ال ريد اكلنترون  الداص  المعلت وا 
ددر تفففذا  اكضفففا ة إلفففى أن احتفففوان الفففتعّلت المتمفففازأ لوسفففا ط متعففف .تنا سفففية  فففين الطفففالا

د دور  فف  عففذا الطففالا لفف، وتففذا نففان المتنوعففة وغيرتففا مففن المثيففراو والصففور ناألصففوو
وتواعففدتت  صففورر مسففتمرر أثنففان الحصففة التعليميففة وتشففوقهت إليهففا. وعنففد مراععففة نتففا   

 ،(0264الدوالفدر ) دراسفةنمفن الدراسفاو السا قة وعد أن تنفا  اتفاقفا  مفع عفدد الدراساو 
تحصففيل  فف  ( التفف  أظهففرو  اعليففة التعلففيت المتمففازأ 0262) العيفففريو ؛ (0264) ناصففرو 

 طالا الص  السا ع االساس .
 فف   المتمففازأأثففر اسففتددات الففتعلت  ا مالثففان النتففا   المتعلقففة  اكعا ففة عففن السففؤال  -0

، والفرضفية م؟األساسف   ععلفى التحصفيل المؤعفل لفدا طفالا الصف  السفا تفاريخال تدريس
 فين  (α=  2.21) ال يوعد  روا ذاو داللة إحصا ية عند مسفتوا الداللفةالمصاح ة لد م

ؤعفل التاريخ    التحصفيل الم    مادر طالا الص  السا ع الحسا ية لدرعاو اومتوسطال
 ازأ، الطريقة االعتيادية(م.)التعلت المتم تعزا لطريقة التدريس
الحسفا ية واالنحرا فاو المعياريفة لفدرعاو  المتوسفطاوتفت اسفتددات  ولفحص الفرضفية

)الضا طة والتعري يفة( علفى االدت فار التحصفيل  الق لف  وال عفدي المؤعفل و ق فا  ال حأأ راد 
 (ا3، نما    العدول )التعليت لطريقة

 (3العدول )
 المؤعلار التحصيل  لمادر التاريخ الق ل  وال عدي على االدت  ال حأأدان أ راد 

اختبار التحصيل  العـدد المجموعة
 المؤجل القبلي

اختبار التحصيل 
 المؤجل البعدي
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الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.225 17.15 2.639 5.60 04 المجموعة التجريبية

 4.619 13.00 5.558 4.08 04 المجموعة الضابطة

 3.422 15.07 4.098 4.84 80 الكلي

( وعفود  فروا  فين متوسفط  درعفاو طفالا المعمفوعتين التعري يفة 3يت فين مفن العفدول )
والضفففا طة، حيفففأ  لفففغ المتوسفففط الحسفففا   لفففدرعاو طفففالا المعموعفففة التعري يفففة  ففف  ادت فففار 

(، أمففا  فف  ادت ففار التحصففيل 0.144(  ففانحرا  معيففاري  لففغ )1.12التحصففيل  المؤعففل الق لفف  )
(  فانحرا  62.61المؤعل ال عدي   لغ المتوسط الحسفا   لفدرعاو طفالا المعموعفة التعري يفة )

(،  فف  حففين  لففغ المتوسففط الحسففا   لففدرعاو طففالا المعموعففة الضففا طة 0.001معيففاري  لففغ )
ل ال عفدي   لفغ (، أمفا  ف  ادت فار التحصفيل المؤعف1.113(  انحرا  معياري  لفغ )3.23الق ل  )

 الت ففايرتحليففل تط يففا  تففت(، والدت ففار داللففة تففذع الفففروا 3.164(  ففانحرا  معيففاري )64.22)
 (.1نما    العدول )( ونانو النتا   One Way Ancovaاألحادي )

 (1العدول )
  المؤعلالدت ار التحصيل     التط يا ال عدي ل الت اير االحادينتا   تحليل 

 عري ية والضا طة، وقياس حعت االثرالمعموعتين التألدان 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  (Fقيمة )
 الداللة

مربع 
 إيتا

 40440 40083 40340 .0043 1 4.037 االختبار القبلي

 40443 40444 440000 4030830 1 4030830 المجموعة

    030480 77 04400483 الخطأ

     79 03800004 المعدلالمجموع 

(، و مسفففتوا داللفففة  لفففغ 00.614 ل فففو ) (F( أن قيمفففة )1يت فففين مفففن العففففدول )
(، مففا يعنفف  وعففود  ففروا ذاو داللففة إحصففا ية  ففين 2.21(، وتففو أصفف ر مففن )2.222)

متوسفففط  درعفففاو طفففالا المعمفففوعتين التعري يفففة والضفففا طة وان تفففذع الففففروا ظاتريفففة. 
سط  درعاو الطالا  ف  المعمفوعتين التعري يفة والضفا طة، ولتحديد قيمة الفروا    متو 

تت استدراأ المتوسفطاو الحسفا ية الحقيقيفة والمعدلفة لنفل معموعفة، وذلف  لعفزل أثفر أدان 
المعموعتين    االدت ار الق ل  على أدا هما    االدت ار ال عدي. ونانفو النتفا   نمفا  ف  

 (.1العدول )
 (1العدول )
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 الحقيقية والمعدلة( واالنحرا او المعياريةالمتوسطاو الحسا ية )
    نل معموعة    االدت ار ال عديالتحصيل المؤعل الدت ار 

 
 المجموعة

 المعدل الحقيقي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الخطأ 
 المعياري

 40080 17.081 2.225 17.15 التجريبية

 40080 030480 4.619 13.00 الضابطة

او ادت فففار ( أن تنالففف   روقفففا ظاتريفففة  فففين متوسفففط  درعففف1يت فففين مفففن العفففدول )
ال عففدي لنفل معموعففة، حيففأ مفن الواضفف  أن قففيت االدت فار ال عففدي لففدا التحصفيل المؤعففل 

 مقارنة  متوسط  درعاو المعموعة الضا طة. األعلى والمعموعة التعري ية نان
ل المؤعفل لفدا طفالا الصف  السفا ع ولمعر ة حعت أثر التعليت المتمفازأ  ف  التحصفي

 ففف  مفففادر التفففاريخ والتعفففر  علفففى الداللفففة العمليفففة للففففروا  فففين متوسفففط  المعمفففوعتين 
( نمفا  ف  ²ηحساا حعت األثر وذل   استددات معادلة مر ع إيتفا ) تتالتعري ية والضا طة، 

%( مففن 00.4(؛ ممففا يعنفف  أن مففا نسفف تد )2.004(، حيففأ  لففغ حعففت األثففر )1العففدول )
التعري ية والضفا طة  ف  ادت فار التحصفيل  ال حألت اين    درعاو الطالا    معموعت  ا

المؤعل ال عدي يفسر  تدريس المعموعة التعري ية التعلفيت المتمفازأ، وان النسف ة المت قيفة 
( على 0221من تذا الت اين غير مفسر، وتذا يدل  حسا نوتين المشار إليد    عودر )

 سط ا.أن حعت األثر نان متو 
 زيففادرو  التعليميففةالتعلميففة العمليففة   فف إلففى تفاعففل الطففالا  ةعففيور مففا تعففود تلفف  النت

 ف  االحتففاظ  زاد ذلف ، وتنلفيفهت  معلومفاو ي حثفون عنهفا، ممفا تفاريخال تعلفتتهت    دا عي
 االنش ال    االطال  رصل من قلنون التعلت المتمازأ  المعلوماو وتدزينها لمدر أطول، 

وناقفل نمرسفل للمعلفت  االعتيفاديإضا ة إلى أن إل فان الفدور الدرس  عن عيدر  مواضيع   
  الا.وعود تفاعل  يند و ين الط مها دونيقدتو  للمعلموماو

علفى الموزعفة أوراا العمفل االنشفطة المسفتددمة والتنفوع  ف  وتعزا تذع النتيعفة إلفى 
 الش نة المعلوماتية. من داللالطالا للحصول على اكعا او 

 صياث لتىا

  ما يأت ا ال احثانيوص      
   تدريس الدراساو  استددات التعّلت المتمازأتطوير المعلمين مهنيا    معال  -

 االعتماعية.
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مما لد اثر        تدريسهت على استددات التعلت المتمازأ التاريخ توعيد معلم  -
 .تحصيل الطالا

وغيرتا من  التاريخ  تعلت وتعليت   المتمازأالتعّلت اساو حول أثر إعران المزيد من الدر  -
 .الدراسية لمدتل  المراحل المواد
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 فف  التحصففيل الم اشففر  المتمففازأتففد و ال حففأ إلففى استقصففان أثففر اسففتددات الففتعّلت  
واستددت منه  شف د ،    االردن والمؤعل لطالا الص  السا ع األساس     مادر التاريخ

ادت فار  اعفداد تتولتحقيا أتدا  ال حأ  ،طال ا( 32)ال حأ على  أ راد التعري  ، وتنونو
وعفود  فروا ذاو داللفة إحصفا ية  أظهفرو نتفا   ال حفأو ، (  قفرر02تنفون مفن ) تحصيل 

 .المؤعل للطالا لصال  المعموعة التعري يةو  ين متوسط  تحصيل الم اشر 
 التحصيل الم اشر، التحصيل المؤعل.التاريخ،  ،المتمازأالنلماو المفتاحيةا التعلت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Effect of Using Blended Learning in Teaching History on the 

Students' Direct and Delayed Achievement in the Seventh Grade 

in Jordan 

 

 
Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of 

using blended learning in teaching History on the Students' direct 

and delayed achievement in the seventh Grade in Jordan. The 
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study was based on the semi-empirical approach, The sample of 

the study consisted of (80) students. The research tool was an 

achievement test that was prepared to achive the research 

objectives. The test consisted of (20) items. The results showed 

statistically significant differences between the averages of the 

direct and delayed achievement of the experimental group. 

Keywords: Blended Learning, History, Direct Achieveme
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