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التعلم المزيج وتطبيقاته في تدريس الرياضيات

 علي بن شرف الموسوي
 أستاذ مشارك، تكنولوجيا التعليم
asmusawi@squ.edu.om 

الملخص

استخدام عدة أشكال من تقديم الدروس لتعزيز تعلم طالبهم. وتقوم عدة من ن من خاللها وتمّكن المحاضريالتعلم المزيج هو طريقة 

مؤسسات تعليمية بمزج المقررات التي تطرحها مفضلّة هذه الطريقة على سواها من الطرق المفردة، وذلك إلعطاء الطالب 

 إلضافة لتمكين المحاضرين من انتقاء أدوات ومكونات من مجموعة من بدائل المزج.خيارات أكثر للتفاعل والمشاركة با

وتستعرض الورقة بعضا من االدبيات العربية واألجنبية في هذا المجال مع التركيز على تقديم هذا المبتكر في تدريس الرياضيات.

 تعريف التعلم المزيج

 (Mixed Learning) المدمج، أو (Hybrid learning)أو الهجين  (Blended Learning)التعلم المزيج تخلص تعريفات 

قيق تقليدية لتح صفيةتدريس التي تسند استراتيجيات  والحاسوبيةأنماط متعددة من التقنيات االلكترونية  مزج يجانس بينبأنه 

يجيات وث تشير إلى نسب أكبر الستراتاألهداف التعليمية المرغوبة. وتعتمد نسب المزج على ظروف عملية التعلم إال أن معظم البح

  ( من المزج بين تلك االستراتيجيات.%70التعلم االلكتروني قد تصل إلى )

 مبررات التعلم المزيج

المبرر الستخدام هذا المبتكر التربوي جاء كنتيجة حتمية لتطّور استخدامات التعلم االلكتروني وبروز أدلة بحثية أشارت إلى 

بموازاة أخرى مساوية لها في العدد أشارت إلى تكافؤ فاعليته مع طرق التدريس التقليدية؛ إضافة إلى التحفظات التي  فاعليته

تخدام التقنية ، عالوة على أن اسأبدتها المؤسسات التعليمية التقليدية إزاء إدخال تقنيات التعلم الشبكي وإمكانية حلولها محل المدرس

:. وقد برزت لهذا النوع من التعلم ميزات جيدة من حيثيم ورفع الجدوى االقتصادية لالستثمار فيهيسهم في خفض تكلفة التعل

.الالتزامن عبر الشبكةتزامن وال أساليبالتقابلي والصفي زيادة التفاعل مع الطالب عبر االتصال  -

 األنشطة بطرق مختلفة في الصف وخارجه.إكمال إمكانية تلقي التعلم و -

 التحصيل الدراسي واالنتظام في الحضور.ارتفاع نسب  -

 المساعدة على إدماج التكنولوجيا في المؤسسات التعليمية التقليدية. -

 التعلم المزيج تصميم

 :(Al Musawi, 2011) هذا النوع من التعلم في ما يليتصميم  خطواتتتلخص 

تحتية استعداد للمؤسسة من حيث البنية ال تحليل البيئة المؤسسية والتربوية: يجب على مصممي التعلم المزيج تحليل .1

التقنية/المالية؛ وخصائص المتعلمين واحتياجاتهم لمعرفة معلوماتهم الديموغرافية، ومستوياتهم األكاديمية، وتوزيعهم 

 للمواد الحقوق الفكرية ، والقضايا ذات البعد األخالقي والقانوني مثلالجغرافي، ومعارفهم السابقة، وتنوعهم الثقافي

 .للتقنية ذوالنفا

تحليل المحتوى ووضع األهداف التعليمية/التعلمية: وذلك بناء على الخصائص العامة والفردية للمتعلمين، وصياغة  .2

المحتوى وتتابع األفكار والمفاهيم وبنية الخطة المنهجية واستراتيجيات المزج التعليمية وصوال إلى وضع األهداف 

 والمشاركة. بصورة أدائية تشجع على المناقشة

من خالل مزج أساليب التقديم التي تمّكن كل المتعلمين من المرور بنفس الخبرة اختيار أشكال وطرق التدريس المناسبة:  .3

والحوار  المزيجة، ومن تلك األساليب المناقشة والعرض والمحاكاة ولعب األدوار والنمذجةالتدريس مكونات عبر 

 والزيارات الميدانية ودراسات الحالة والمحاضرات.

يئات التي يمكن استخدامها في باألدوات اختيار المصادر والتقنيات المناسبة: عبر تصميم بيئة تقديم مزيجة واختيار  .4

 Learning) : نظام إدارة التعلموالمصادر . ويمكن أن تشمل هذه التقنياتمصادرالتعلم تلك، من أفضل الوسائط وال

Management System)نظام إدارة المحتوى ، (Learning Content Management System) وكائنات ،

، والتكنولوجيات االلكترونيةالتقنيات الالسلكية، والمكتبات الرقمية، واأللعاب و، (Learning Objects)التعلم 

الكتب اإللكترونية، وأجهزة و، (e-Portfolios) والمحافظ الرقمية (،Assistive Technologiesالمساعدة )

والموسوعات االلكترونية  والمنتديات، ،(Blogs) المدوناتوفتراضية، االعوالم وال، (Tablets) الكمبيوتر اللوحية

Blended Learning In Maths (In Arabic)
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(WiKis) ينفذ  أن بيجو .والمصادر والوسائط التعليمية التقليدية والصفوف التقليديةالدراسة  غرف، باإلضافة إلى

 اجهةوتلك ال خالل من التفاعل تسهيل أجل من لالستخدام قابليته أن يتأكدوا منوالمستخدم،  واجهة أيضا نوالمصمم

 .المساعدة(واإلبحار، و)بنية المكونات وترتيبها، 

: حيث ينبغي ان يتأكد المصممون من تواجد التسهيالت والبنية التحتية وتطبيق األنشطة استخدام المصادر والطرق .5

التعلم المزيج أن يقوموا بعمليات إدارة أنظمة معلومات الطالب  فنييالتقنية والمباني المهيئة لتقديم التدريس. وعلى 

لف ف األجهزة واألمكنة وفي مختوالتسجيل وتحميل المواد التعليمية، وأن يتأكدوا إمكانية النفاذ لتلك األنظمة من مختل

باستخدام الطرق والمصادر التقنية والتقليدية مع مراعاة األوقات.  وعلى المدرسين والميسرين أن يقوموا بالتدريس 

لتفاعل وينبغي أن يلعب ا الموازنة بينها والتفاعل الصفي/االلكتروني بينهم مع الطالب وبين الطالب بعضهم بعضا.

 ء مهما في األنشطة والمهام التعليمية مدعوما بالمواد االلكترونية لتعزيز التواصل الطالبي.الصفي التقابلي جز

 لمناقشات،ا في تعلمهم ومشاركتهم نتائج وكميا والتحقق من نوعيا الطالب إنجاز تقييم يجبتقويم التعلم ومراجعته:  .6

ويقوم المصممون بمراجعة طرق التعلم المزيج وفاعليته  المنوطة بهم. التعلمية األنشطة وأداء المهام في ومساهمتهم

 وإدخال التعديالت المناسبة بناء على التغذية الراجعة.

 

 نتائج الدراسات

 أوال: الدراسات العربية

ود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيلي للدراسة عند التطبيق البعدي وجاستنتجت وقد ( 2011دراسة أحمد ) -1

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  ، ووجودالمزيجلتي تعلمت بطريقة التعليم المجموعة التجريبية الصالح 

تلفة لصالح خالبعدي وأبعاده الم المزيجطالب المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه نحو التعلم اإللكتروني 

  التجريبية.المجموعة 

 يم)تعلوجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات أفراد المجموعتين الضابطة  استنتجت( وقد 2011) الغامديدراسة  -2

والتجريبية )تعليم مدمج( لصالح المجموعة التجريبية في استمارة تقييم المهارات لمهارات تنفيذ وتصميم الوسائل  تقليدي(

 التعليمية.

داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة  يفرق ذ وجود استنتجتم( وقد 2010دراسة صومان ) -3

 والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، لصالح المجموعة التجريبية.

يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار وجود ( وخلصت إلى 2008) شاهيندراسة  -4

، التصنيف، ة)المالحظفي تنمية مهارات العلم  المزيجلتجريبية، مما يشير إلى فاعلية التعليم التحصيلي لصالح المجموعة ا

  .المزيجاتجاهات التالميذ إيجابية تجاه استخدام التعلم  كما كانت .(التجريبالتنبؤ، االستنتاج، 

والتجريبية في التحصيل خلصت إلى عدم وجود فرق دال إحصائيا بين المجموعة الضابطة و( 2007) إبراهيمدراسة  -5

 وجود فرق دال إحصائيا بين المجموعة الضابطة والتجريبية في، والمعرفي لمقرر تكنولوجيا التعليم في االختبار القبلي

وجد تأثير كبير يمستنتجة أنه  التحصيل المعرفي لمقرر تكنولوجيا التعليم في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية

 على اتجاهات الطالب والمعلمين نحو المستحدثات التكنولوجية التعليمية. المزيجللتعلم 

 

 1ثانيا: الدراسات األجنبية

لقد أمضت "جامعة ستانفورد" ما يزيد من عشر سنوات من الخبرة في برامج معززة أو متممة للتعلم ذاتي السرعة للشباب  -1

من نصفهم بقليل فقط كان يكمل هذا  أكثرن تكمن في أن الموهوبين، ولكن المشكلة الوحيدة لهؤالء الطالب المتحفزي

المراقَب  أي التعلم –ت المشكلة على أنها عدم تناغم ما بين أسلوب التعلم المرغوب به من قبل الطالب سرّ البرنامج، ولقد ف

التقديم. وبإدخال التعلم اإللكتروني المباشر الحي في برنامجهم، ارتفع معدل إكمال البرنامج  وتقنيات-والتفاعليواالجتماعي 

( وذلك من خالل مخاطبته وتلبيته لمتطلبات المتعلمين، حيث يعزى التحسن إلى قدرة الحدث المحي المخطط %94إلى )

وكذلك إلى توفر التفاعل مع المدرسين واألنداد، على تحفيز المتعلمين إلكمال المواد ذاتية السرعة في الوقت المحدّد؛ 

( فقط من الموظفين المسجلين في المقررات %11إضافة إلى خبرات المراقبة العالية الجودة. وتشير البحوث أن )

ة، عاإللكترونية ذاتية السرعة يستفيدون من إيجابياته اليوم، ويقترح بحث "جامعة ستانفورد" بأن ربط مواد التعلم ذاتي السر

ّن  مع التقديم المباشر الحي للتعلم اإللكتروني، قد يؤدي إلى تأثير كبير على معدالت اإلكمال واالستخدام العام، مما يُمك 

 المؤسسة من الحصول على زيادة جذرية في العائد من استثماراتها الجارية في محتوى التعلم ذاتي السرعة.   

                                                           
 (5200الخان ) 1
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ماجستير اإلدارة لألطباء" على أطباء في منتصف مشوارهم  2الخاصة ببرنامج لقد أثبت بحث أجري بـ "جامعة تينيسي -2

المهني، أنه يمكن إكمال برامج التعلم المزيج في نصف الوقت تقريبا، وبأقل من نصف التكلفة؛ وذلك باستخدام مزيج غني 

ة في لسرعة. ومن أكثر النقاط أهميمن وسائل تقديم التعلم اإللكتروني المباشر الحي والفصول التقليدية والتعلم ذاتي ا

( عن أشكال التعلم التقليدي %10البرنامج هي تصميمه الجيد والذي استطاع أن يحقق مخرجات تعلم أفضل بما يزيد عن )

وهذه هي أول دراسة تظهر تحّسنا ملفتا للنظر نتيجة للتعلم اإللكتروني عوضا عن الحصول على مخرجات مكافئة فقط -

م التقليدي. ويعزو البحث هذه المخرجات االستثنائية إلى ثراء ووفرة خبرة التعلم المزيج، والذي يشتمل يلمخرجات التعل

على أشكال متعددة من التعلم التقليدي الحسي والتعلم االفتراضي المباشر الحي، مدمجا مع قدرة الطالب على اختبار 

 ا بما يتناسب وبيئاتهم الخاصة.تعلمهم في سياق العمل فورا، وتعاونهم مع أقرانهم لتكييفه

 

 التعلم المزيج في تدريس الرياضيات
في المدارس األردنية في تحصيل تالميذ  المزيجأثر استخدام طريقة التعلم ( دراسة حول 2012أجرى الزعبي وبني دومي ) -1

بين  د فرق دال إحصائياووجوقد خلصت الدراسة إلى  الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات وفي دافعيتهم نحو تعلمها
متوسط عالمات تالميذ المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على االختبار التحصيلي في الرياضيات ولصالح المجموعة 

بين متوسط عالمات تالميذ المجموعة التجريبية على مقياس الدافعية القبلي والبعدي  د فرق دال إحصائياوجالتجريبية إضافة إلى و
 .التطبيق البعديولصالح 

فاعلية استراتيجية مقترحة للتعلم المزيج في تحقق أهداف مقرر طرق تدريس ( دراسة حول 2007كفافي ) تأجر -2

ان  ؛ واستنتجت الدراسةالتربية بجامعة القاهرة العامة فيطالب الدبلوم  االستقاللي لدىالتعلم  الرياضيات وتنمية

لتعلم االستقاللي لدى عينة البحث وأن ذلك يساعد على تحقيق أهداف مقرر االستراتيجية المقترحة قد نّمت مهارات ا

 طرق تدريس الرياضيات.

استخدام استراتيجية التعلم المزيج على تحصيل طلبة التربية في الجامعة  ( دراسة حول أثر2007أجرى أبو موسى ) -3

اللة فروق ذات دوجود أظهرت نتائج الدراسة وقد  العربية المفتوحة في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب واتجاهاتهم نحوها

احصائية بين تحصيل الطلبة الذين درسوا باستراتيجية التعلم المزيج والطلبة الذي درسوا بطريقة المحاضرة ولصالح المجموعة 
جموعة ولصالح المالتجريبية، كما أظهرت النتائج فروقا ذات داللة احصائية في اتجاهات الطلبة نحو االستراتيجية المستخدمة 

 .التجريبية أيضا. وأوصت الدراسة بأن تعمم استراتيجية التعلم المزيج في تدريس المساقات الجامعية في الجامعة العربية المفتوحة
 

 الخالصة

 ةرنة بأيابأخذ هذه الدراسات جميعا، يظهر لنا بأن لتنوع خبرات التعلم المزيج تأثير مهم على الفاعلية الكلية لبرنامج التعلم مق

إلعطاء الطالب خيارات أكثر للتفاعل والمشاركة باإلضافة لتمكين المحاضرين من انتقاء وذلك  طريقة تقديم تعلم منفردة بذاتها

الورقة بعضا من االدبيات العربية واألجنبية في هذا المجال مع  واستعرضتأدوات ومكونات من مجموعة من بدائل المزج. 

 التركيز على تقديم هذا المبتكر في تدريس الرياضيات.
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