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مل  ت العهاراستخدام التعلم المدمج في منهج العلوم لتنمية ماف اعلية  
 الجماعي وحل المشكالت البيئية  

 لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية
 

 (2)مدهناء رزق مح -(2)محمد عبد الرازق عبد الفتاح  -(1) حنان محمد بهاء الدين السيد
ة، كلية التربي (2 ، جامعة عين شمسطالبة دراسات عليا، كلية الدراسات والبحوث البيئية( 1

 جامعة عين شمس
 

 المس تخلص
 في منهج العلوم لتنمية المدمج التعلم إستخدام فاعلية دراسة الحالي البحث استهدف

 لك, ولتحقيق ذةمهارات العمل الجماعي وحل المشكالت البيئية لدي تالميذ المرحلة اإلعدادي
اعتمد و أدواتها البحثية المرتبطة بموضوع البحث, و قة البحوث والدراسات الساب علي تم اإلطالع

طة / البحث علي المنهج التجريبي، والتصميم شبه التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين ) ضاب
 ذتالمي من وتلميذة تلميذ (100تجريبية (، وتم تطبيق الدراسة علي مجموعة قصدية قوامها )

 وتم ة,التعليمي المرج بإدارة الرسمية والمرج تجاريةال الغرفة بمدرستي اإلعدادي الثاني الصف
 تطبيق وتم منهما, لكل وتلميذة تلميذ (50) بمعدل وتجريبية ضابطة مجموعتين الي تقسيمها
 المشكالت حل مهارات ومقياس الجماعي, العمل مهارات مقياس في المتمثلة البحث أدوات
 جمنه من وحدة لتدريس المدمج التعلم اماستخد وتم البحث, تجربة تطبيق وبعد قبل البيئية,
 أظهرت وقد الضابطة, المجموعة مع التقليدية لطريقةا واستخدام التجريبية, المجموعة مع العلوم
 والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسطى بين إحصائيا دال فرق  وجود البحث نتائج

 لمدمجا التعلم بإستخدام تعلمت لتيا التجريبية المجموعة لصالح البعدي التطبيق في التجريبية
 المشكالت وحل الجماعي العمل مهارات تنمية في المدمج التعلم إستخدام فاعلية يؤكد مما

 البيئية.
 . لبيئيةالتعلم المدمج , مهارات العمل الجماعي, مهارات حل المشكالت ا : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
يات والتقن واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في سريعا تطورا اليوم عالمنا يشهد

 النترنتا بشبكة توجت والتي والتعلم, التعليم مجال في للمعلومات المعرفي واالنفجار الحديثة
 خالف للتعليم جديدة أساليب بالبحث عن التربوية المؤسسات قيام من البد كان لذلك

 فظالح وتعتمد علي وتالميذه معلمال بين الدراسي الفصل في تتم التي األساليب التقليدية
 طلبةوال المعلم في متمثل متكامل نظام من يتكون  الذي االلكتروني التعليم وظهر والتلقين,

 ليةوتتم عم التعليمية للعملية ميسر والمعلم اإلنترنت عبر شبكة متاح التعليمي والمحتوي 
 وبةصع والتالميذ المعلمين ويري  (.47: 46, 2011اإللكترونية )الهادي,  بالطريقة التقييم

 لتقليديا التعليم أسلوب من الكلي التحول فكرة تقبل على القدرة لعدم االلكتروني التعليم في
 يتسبب تالبح اإللكتروني التعليم أن كما تكلفته إلرتفاع نظرا اإللكتروني التعليم أسلوب إلى
 علمالت مزايا بين يجمع يميتعل نظام وجود من البد كان لذلك والعزلة, بالوحدة الشعور في

 لأفض بين يجمع تعليمي كنظام المدمج, التعلم فظهر اإللكتروني ومزايا التعلم التقليدي
 نم جيدة نوعية لتقديم التقليدي التعليم خصائص وأفضل الحديثة اإلمكانيات التكنولوجية

 تعلمينالم وطبيعة تحقيقها المراد التعليمية واألهداف العلمي المحتوي  طبيعة تناسب التعليم
 عليةتفا تعليمية بيئة تصميمه خالل من التعليمية للعملية ميسر والمعلم العمرية والمرحلة

 في تالميذه مع المعلم وتفاعل التالمبذ ودافعية وإهتمامات ميول وتثير الدرس أهداف تخدم
 جالمدم لمالتع ويهدف اإليميل أو االلكترونية الدردشة حجرات طريق عن أو الدراسي الصف

 بالطريقة التقيم عملية وتتم التلميذ حول المتمركز التعلم الي الصفي التعليم من االنتقال الي
 (.87, 2009)غانم,  اإللكترونية أو بالطريقة التقليدية
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 مشكلة البحث
 تحددت مشكلة البحث بعد االطالع علي االدبيات والبحوث والدراسات السابقة والتأمل

صف ة التعليمية وقيام الباحثة بتجربة استطالعية علي مجموعة من تالميذ الواقع العملي في
 شرق القاهرة بمدرسة الشهيد محمد فؤاد اإلعدادية بنات, بإدارة المرج التعليمية, ةالثاني اإلعدادي

( طالبة, وأسفرت نتائج تطبيق مقياس مهارات العمل الجماعي عن قصور في 50عددها ) 
 %50منضعف قدرة التالميذ علي العمل الجماعي التعاوني بنسبة أقل األنشطة الجماعية و 

يا وأسفرت نتائج تطبيق مقياس حل المشكالت البيئية عن عدم معرفتهم لبعض المفاهيم والقضا
 .  %50منالبيئية المحيطة وضعف القدرة علي حل المشكالت البيئية بنسبة أقل 

 

 أسئلة البحث
 :جابة علي السؤال الرئيسي التالياإل  ل البحثولحل هذه المشكلة البحثية حاو 

 ي وحلما فاعلية إستخدام التعلم المدمج في منهج العلوم لتنمية مهارات العمل الجماع
 المشكالت البيئية لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟

 ويتفرع من السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية 
 ؟ةلوم للمرحلة اإلعداديما المشكالت البيئيه الواردة بمحتوي منهج الع -1
 ما صورة وحدة من منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية بإستخدام التعلم المدمج؟ -2
 ما فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهارات العمل الجماعي؟  -3
 ما فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهارات حل المشكالت البيئية؟  -4
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حل المشكالت و علي العمل الجماعي لذا تتمثل مشكلة البحث في ضعف قدرة التالميذ 
وتبين ذلك من خالل تطبيق مقياس مهارات العمل الجماعي ومقياس مهارات حل  البيئية

والموافقة عليه من  الباحثة بعد عرضه  قبل المشكالت البيئية علي التالميذ قبلي والمعد من
 . السادة المحكمين قبل 

 

 أهدف البحث
 اعلية استخدام التعلم المدمج في منهج العلوم في تنميةقياس ف :يهدف البحث الحالي الي

 مهارات العمل الجماعي وحل المشكالت البيئية لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية
 

 أهمية البحث
 :قد يفيد البحث الحالي في

 العلوم ومخططي المناهج وطرق التدريس تراتيجيات تكنولوجية حديثه لمعلمتقديم اس -1
ميذ ت  تالليمية أكثر فاعلية إلثراء العملية التعليمية بما يتناسب وتوجهاالستخدام نماذج تع

 الجيل الرقمي.
لمين توجيه أنظار مخططي المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم بضرورة تدريب المع - 2

 علي استراتيجيات تعليمية حديثة لتساعد علي توصيل المعلوم بسهولة للتالميذ. 
 .صة للتالميذ للتعلم الذاتي من خالل البحث واالستكشافإتاحة الفر  - 3
 

 فروض البحث
( بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة  0,01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) -1

والمجموعة التجريبية في مقياس مهارات العمل الجماعي البعدي لصالح المجموعة  
 التجريبية.
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( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  0,01ي )يوجد فرق دال إحصائيا عند مستو  -2
 في التطبيق القبلي / البعدي لمقياس مهارات العمل الجماعي لصالح التطبيق البعدي.

( بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة  0,01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) -3
ة  لصالح المجموع البعدي والمجموعة التجريبية علي مقياس مهارات حل المشكالت البيئية

 التجريبية.
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  0,01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي )  -4

في التطبيق القبلي / البعدي لمقياس مهارات حل المشكالت البيئية لصالح التطبيق 
 البعدي. 

 

 حدود البحث
ين في الفترة  ما ب 2022/  2021سي الفصل الدراسي األول من العام الدرا :حدود زمانية

12/11/2021  :27/12/2021 
 رة. المرج, محافظة القاه مدرستي الغرفة التجارية والمرج الرسمية بمنطقة :حدود مكانية
 50تلميذ وتلميذة ما يمثل   100وأعدادهم  اإلعداديتالميذ الصف الثاني  :حدود بشرية

 ة / التجريبية (.تلميذ وتلميذة لكل من المجموعة ) الضابط
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 االطار النظري
 :مفاهيم البحث

   التعلم المدمجBlended Learning  
م التعلم المدمج ليس بالفكرة الحديثه إنما ظهر نتيجة إلختالف نوعية التعليم المقد

لي عالعلمية وإعتماد العديد من الدول  بإختالف طبيعة المجتمع والحقبة الزمنية والتطورات
عه لتنو  ية والتكنولوجية الحديثة ويستخدم التعلم المدمج في شتي أنواع التعليمالثوارات العلم

تعلم زات اليجمع بين ممي كما بالمقارنة بالتعليم الصفي وقلة تكلفته مقارنه بالتعليم االلكتروني
تعلم والمكان إلتاحة ال تتخطي حواجز الزمان وتوفير فرص تعليمية الصفي والتعلم اإللكتروني

  .( 6, 2010) عمار,  للجميع
حقل التعلم المدمج نظام تعليمي يستفيد من جميع اإلمكانيات المتاحة في ال وتري الباحثة

ن التعليمي سواء كانت أساليب تقليدية أو تكنولوجية حديثه وبذلك يمكن الجمع بين أكثر م
ية عليمألهداف التأسلوب للتعلم لتقديم نوعية جيدة من التعليم تناسب طبيعة المحتوي العلمي وا

بين  فرديةالمراد تحقيقها وطبيعة المتعلمين والمرحلة العمرية وإحتياجاتهم مع مراعاة الفروق ال
 المتعلمين ويمكن تقويم التالميذ بالطريقة التقليدية أو االلكترونية.

أن من  (20، 2011الغامدي،  ؛  4، 2010عثمان، كل من) يري  :أهداف التعلم المدمج
 علم المدمجأهداف الت

 لةتقديم فرص عديدة للتعلم بطرق مختلفة بما يتناسب مع المحتوي التعليمي وطبيعة المرح -
 ميذ زيادة فاعلية أداء المعلمين وتنمية التفكير واالتجاهات والميول العلمية لدي التال -
 ينلتلققة االتعلم بطريقة تفاعلية بين المعلم والتالميذ وبين التالميذ مع بعضهم وليس بطري -
 االرشاد الفردي والجماعي والمتابعة والتقويم  توجيه التالميذ من خالل يمكن للمعلم -
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، 2010؛ عوض و أبو بكر، 26:  24، 2011)الفقي، أشار كل من :مميزات التعلم المدمج
  أن من مزايا التعلم المدمج (7
 بعض ين التالميذ مع بعضهم اليتم التعلم من خالل بيئة تفاعلية بين التالميذ والمعلم وب -
 يتيح الفرصة للتالميذ للتعرف علي المحتوي التعليمي وتعلمه في أي وقت وأي مكان  -
  مقارنة بالتعليم االلكترونيمناسب للمقررات الدراسية واليحتاج الي تكلفة عالية  -
شكلة نقص االستفاده من تكنولوجيا التعليم في تطوير الدروس التقليديه للتغلب علي م -

 الوسائل التعليمية وضعف تجهيز المعامل وزيادة كثافات التالميذ بالصف الدراسي
 من معوقات التعلم المدمج (2008ويري شاهين ): معوقات التعلم المدمج

  .عدم وجود تجهيزات كافية لإلتصال بالشبكة سواء معامل أو أجهزة -
 الدراسية فهي مازالت مطبوعة ورقيا. عدم توافر المناهج االلكترونية لجميع المقررات -
  .الميل أكثر نحو التعلم التقليدي من خالل الكتب المطبوعة عن التعليم االلكتروني -
 عدم النظر للتعلم المدمج كإستراتيجية جديدة تهدف الي تطوير العملية التعليمية. -
 .تكلفة التعليم االلكتروني مقارنة بالكتاب المدرسيارتفاع  -

( 2008أوصى كل من عبد العاطي والسيد ): ط الواجب توافرها لتنفيذ التعلم المدمجالشرو 
 بمراعاة ما يلي عند تصميم بيئة التعلم المدمج

 .تكنولوجيا في بيئة التعلم المدمجالالتخطيط الجيد لتوظيف   -
 .دمجتكنولوجيا المتضمنة في بيئة التعلم المالاستخدام  عليالمعلمين والمتعلمين  قدرة -
 .بيئة التعلم المدمج ستخدما التي تساعد علي توافر األجهزة والمراجع والمصادر -
 . شبكة اإلنترنت تواجدالمعلم للرد علي استفسارات المتعلمين سواء في الصف أو من خالل -
 تنوع مصادر المعلومات لمقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين. -
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 :نماذج التعلم المدمج

 (2011؛ عطار, كنسارة,  2008حسن, )طبقا آلراء كل من ذج التعلم المدمجتعددت نما
علم جود منموذج يعتمد علي تطوير المهارة : يعتمد هذا النموذج علي التعلم الذاتي للتالميذ  وو 

 وتطوير مهارات ومعارف التالميذ. كميسر للعملية التعليمية وداعم لتنمية
ة معين هذا النموذج الي تطوير سلوكيات التجاه : يهدفنموذج يعتمد علي تطوير الموقف وا -

لدي التالميذ وذلك بعرضها من خالل موقف تعليمي بوسائل وطرق متعددة مع  مراعاة 
 تفاعل التالميذ مع الموقف التعليمي. 

 ورفع كفاءة التالميذ داخل الصفوفنموذج يعتمد علي تطوير الكفاءة : يمكن تطوير  -
 ويراعي ان تتضمن المجموعة قدرات قسيم التالميذ الي مجموعاتالدراسية عن طريق ت

 علميه متفاوته فيتم تطوير الكفاءات بين التالميذ من خالل تبادل الخبرات بينهم.
التعلم  : يهدف هذا النموذج الي الجمع بين مصادر نموذج يجمع بين مصادر التعلم -

ية التعلم للحصول علي مخرجات الصفيه ومصادر التعلم االلكترونيه لرفع كفاءة عمل
 تعليميه جيدة.

اقف يعتمد هذا النموذج علي طبيعة وإحتياج الموقف التعليمي فبعض  المو النموذج المرن :  -
  التعليمية تحتاج للتعليم اإللكتروني والبعض يحتاج التعليم التقليدي ودور المعلم.

 المرن في التطبيق العملي. تقديم المساعدة للتالميذ. وسوف تتبع الباحثة النموذج 
كل  ألراء يمكن تمثيل التعلم المدمج الي أربع إستراتجيات طبقا : ستراتيجيات التعلم المدمجا

 ( كما يلي 25, 2011بالبل, ؛  174، 2005زيتون, من ) 
خر رسا أد ثر بإستخدام التعلم الصفي ويتعلم: يتعلم الطالب درسا أو أكاإلستراتيجية االولي -

قليدية الت الطريقة م عملية تقويم التالميذ بإستخدامر بإستخدام التعليم اإللكتروني وتتأو أكث
 أو الطريقة االلكترونيه.
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ني إللكترو ا: يتعلم الطالب درس محدد بإستخدام التعلم الصفي والتعلم   اإلستراتيجية الثانية -
ملية تتم عقة  اإللكترونيه و علي أن تبدأ عملية التعلم بالطريقة الصفية أوال ثم يليها الطري
 تقويم التالميذ بإستخدام وسائل التقويم التقليدية أو األلكترونيه.

لصفي تعلم  ا: يتعلم التلميذ درس محدد من خالل المشاركة التبادليه لل اإلستراتيجية الثالثه - 
لية عم  يهاوالتعلم االلكتروني علي أن تبدأ عملية التعلم بالطريقة اإللكترونيه أوال ثم يل

أو  ليديةالتعلم بالطريقة الصفيه وتتم عملية تقويم التالميذ بإستخدام وسائل التقويم  التق
 الاللكترونيه. 

  : تعتمد هذه االستراتيجيه علي تشارك التعلم الصفي والتعلم اإلستراتيجية الرابعة -
فضل أالمعلم أيهم  االلكتروني في تعلم درس محدد للتالميذ بطريقة تبادليه وفقا لتقدير 

و دية ألشرح المحتوي التعليمي وتتم عملية تقويم التالميذ بإستخدام وسائل التقويم التقلي
 اإللكترونيه.

 نهجمتبعت الباحثة االستراتيجية األولي عند تطبيق التعلم المدمج في تدريس وحدة من او 
ر و أكثأ, ثم يتعلم درسا أخر العلوم حيث يتعلم التالميذ درسا أو أكثر بإستخدام التعلم الصفي

لطريقة اة أو بإستخدام التعليم اإللكتروني, وتتم عملية تقويم التالميذ بإستخدام الطريقة التقليدي
 اإللكترونيه.

 :بناء استراتيجية التعلم المدمج
لتصميم بيئة  Singh & Reed( 2001).أشار كل من  تصميم بيئة التعلم المدمج: أوالا 

توفر بيئة التعلم المدمج ومصادرها والتأكد من صالحيتها  -جب مراعاةالتعلم المدمج ي
خل وقدرة المعلم والمتعلم علي استخدامها سواء دا  بشبكة االنترنت لإلستخدام وإتصالها

 إلنجاح عملية التعلمو المؤسسة التعليمية أو خارجها 
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مج  اتيجية التعلم المديجتمع المعلم بتالميذه من خالل التعلم الصفي إليضاح ماهية استر  -
 -والهدف منها وخطوات تنفيذها ودور كل من المعلم والمتعلم إلحداث عملية التعلم
يذ استخدام أنشطة ومصادر تناسب المحتوي التعليمي وتراعي الفروق الفردية بين  التالم

 ومراعاة الوقت المستغرق لكل نشاط
 ميذة التعلم للرد علي استفسارات التالمراعاة توافر المعلم بطريقة متزامنة أثناء عملي -

 (2008) مبارك حمدان ؛يري أحمد السيد  : إعداد وتنفيذ استراتيجية التعلم المدمج :ثانياا 
 :امكانية تنفيذ استراتيجية التعلم المدمج من خالل

 االطالع علي نماذج التعلم المدمج واختيار انسب النماذج للمحتوي التعليمي المقدم -
 وتوفير اإلحتياجات الالزمة إلنجاح بيئة التعلم المدمجتحديد  -
ة عملي متابعة مراحل العمل أثناءو  تحديد سمات التالميذ المستهدفين من بيئة التعلم المدمج -

 التعلم 
 Bersin & Associates (2005)ري كل من: يالخطوات التي يمر بها التعلم المدمج ثالثا:

 :لخطوات تتمثل فيما يليا يمر بمجموعة من التعلم المدمج
 
 
 
  

 
  

 

 Bersin & Associatesطبقا لنموذج  الخطوات التي يمر بها التعلم المدمج :(1شكل )

(2005)  

تعريف 
 تحديات التعلم

 تحديد البنية
 يةالتحت

 والمحتوي 
 التعليمي

 تنفيذ البرنامج
 متابعة التطور
 قياس النتائج

تحديد 
خصائص 
المتعلمين 

ووضع خطة 
التعلم ووضع 
استراتيجية 

 القياس
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 Singh & Reed( 2001)يري كل من و : إعداد استراتيجية التعلم المدمج مراحل :رابعاا 
 مراحل إعداد إستراتيجية التعلم المدمج تتمثل في

يجب علي المعلم أن تكون لديه القدرة علي تحليل خصائص  : متعلمينتحليل خصائص ال -
ميذ المتعلمين مما  يساعده علي اختيار أنسب طرق التعلم للمحتوي التعليمي ليناسب التال

 بينهم.مراعيا  الفروق الفردية 
توي النجاح بيئة التعلم المدمج يجب علي المعلم تحليل المح :تحليل المحتوي التعليمي -

الطرق لتوصيل المعلومة للتالميذ سواء كانت أنشطة صفية أو  تعليمي لتحديد أنسبال
مجموعات عمل مما يدعم وجود تفاعل بين المعلم والتالميذ وبين التالميذ مع  يعضهم 

  .داخل الصف الدراسي
ب سا يتناإلعداد بيئة تعلم مدمج يجب علي المعلم تحديد تكلفتها المادية بم :تحديد التكلفة -

 .يةويحقق األهداف العلمية والتربو  والتلميذ مع  الموارد المالية للمؤسسة التعليمية
 :العمل الجماعي

 العمل الجماعي هوا عمل محدد يؤدية مجموعة من األفراد بشكل : مفهوم العمل الجماعي
له وظيفة محددة تكمل وظائف باقي أعضاء الفريق مما يسمح بتبادل  متعاون كل عضو

فرد (. والعمل الجماعي له مردود إيجابي علي ال54, 2013فيما بينهم ) أبو العال,  الخبرات
 والجماعة حيث يشعر الفرد بأن له دور مؤثر من خالل أداء العمل المكلف به مما يزيد من

بأعلي كفاءة كما يساعد علي تحسين العالقات  هامسؤلية الفرد تجاه الجماعه لتحقيق هدف
  (. 10، 2009د الجماعة ) الفقي, نسانية بين أفرااإل

 Burke, 2011, 88 ) ؛, 2016شاذلي,  ؛, 2009أشار ) موسي,  :أهمية العمل الجماعي
أهمية العمل الجماعي ترجع الي أنه يعمل علي دعم روح الفريق بين أعضاء الجماعة الي أن 

من المعرفة كما يهتم بالمهارات الشخصية والمهنية ألعضاء الجماعة وصوال ألعلي قدر 
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والخبرة لتحقيق أهداف الجماعة بأعلي كفاءة وفاعلية وفي أقل وقت ممكن في إطار تعاوني 
  .بين أعضاء الفريق

 ,Frances, 2008) إل نجاح العمل الجماعي طبقا ألراء :عوامل نجاح العمل الجماعي
18-21 ; Michael, 2012, 5 ) 

 :يلي البد من مراعاة ما
 عي نجاح العمل الجماإل واآلراءتبادل الخبرات و ير بيئة عمل مناسبة توفو وجود هدف محدد  -
 ئهمإحترام الرأي و الرأي األخر إلتاحة الفرصة ألعضاء الفريق للتعبير عن أفكارهم وأرا -
 الفعال بين أعضاء الفريق لتحقيق هدف الجماعة االتصال والتواصل -
 لجماعة اتيح القدرة علي إتخاذ قرار لصالح ي والمتابعة  وتقييم األداء  التشاركية القيادة  -

 :العمل الجماعي مهارات
 ؛ 2009موسي,  يمكن التعرف علي مهارات العمل الجماعي طبقا ألراء كل من ) 

Michael, 1994, 505 ; Frances, 2008, 26-31)  مجموعة من  قدره فيمتمثلة
تعاوني في أقل وقت  ارمن االهداف في إط األفراد علي تحقيق هدف محدد أو مجموعة

في مجموعة مهارات أساسية  الجماعي وبأفضل طريقة ممكنه ويمكن إيجاز مهارات العمل
د القدرة علي ادارة االجتماعات لتحديد الهدف المرايجب أن تتوفر في اعضاء الفريق منها 

م يلز  عضاءتحقيقة ثم اقتراح وتقويم البدائل إلختيار أفضلها للتطبيق وتنسيق األدوار بين األ
كل عضو بتحمل مسؤلية نجاح عمله في ظل المتابعة وتقويم األداء ويساعد علي ذلك 

  االتصال والتواصل المستمر بين أعضاء الفريق. 
مهارات العمل الجماعي بأنها محصلة مجموعة من الخبرات والقدرات الفردية  وتري الباحثة

ضها البعض إلنجاز العمل المطلوب في لمتفاوتة لكل عضو من أعضاء الفريق تتكامل مع بعا
الوقت المحدد بأعلى كفاءة ممكنة في جو من األلفة والتعاون وإلنجاح العمل الجماعي البد من 
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توافر مجموعة من المهارات األساسية في أعضاء الفريق ووجود رؤية مستقبلية يسعي من 
خطة متفق عليها من أعضاء خاللها الفريق لتحقيق هدف محدد خالل فترة زمنيه محددة طبقا ل

لتحقيق الهدف مع مراعاة مرونة الخطة لمواجهة  توافر الموارد المادية والفنية الالزمةو الفريق 
 . أي معوقات أو مستجدات قد تحدث

 :طرق تنمية مهارات العمل الجماعي
 ,Sharpe)  ; 2011قاسم,  ؛ 2009موسي,  ؛ 2004منقريوس,  ويري كل من ) 
 :ة مهارات العمل الجماعي ألعضاء الفريق بعدة طرق تتمثل فيما يلييمكن تنمي 2008

 إتاحة الفرصة لتعلم مهارات جديدة من خالل تبادل الخبرات بين أعضاء الفريق  - 1
 رفع الكفاءة المهنية ألعضاء الفريق عن طريق إتاحة الفرصة للتدريب  - 2
 اتية د ويساعد علي تنمية قدراته  الذخلق بيئة محفزة للعمل مما يؤثر إيجابيا علي الفر  – 3
 بين أعضاء الفريق ينشأ عنه جو من األلفة والتعاون االتصال والتواصل  – 4

 المشكلة البيئية مصطلح يطلق علي موقف أو واقع غير مرغوب فيه : المشكلة البيئية
 ريب أوللبيئة المحيطة يختلف كليا عن واقع أخر مأمول نسعي الي تحقيقة في المستقبل الق
ج ر خار البعيد نتيجة حدوث تغير للمكونات البيئية الحية أو غير الحية علي أن يكون هذا التغي

إختالل في  المجال الطبيعي المسموح به ألي من هذه المكونات بحيث يؤدي الي حدوث
يئة نوعي للعناصر الب اإلتزان الطبيعي للبيئة المحيطة ويتضح ذلك من خالل أي تغير كمي أو

لي يؤثر سلبيا ع ء بالزيادة أو النقصان فتتغير خصائص العنصر البيئي ويخل بإتزانه مماسوا
 (.  19-18, 2002الكائنات الحية ) جميل, 

تنشأ المشاكل البيئية إما ألسباب طبيعية نتيجة اختالل في النظام  :أسباب المشكلة البيئية 
تجاه البيئة المحيطة مما يؤدي الي بشرية نتيجة التعامل السيئ لإلنسان  البيئي أو أسباب

تلوثها أو انقراض الكائنات المختلفه مما قد يسبب العديد من المشاكل ويوجد آراء تري المشكلة 
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صحب ذلك ظهور أثار جانبية و  وسعي االنسان نحو الرفاهية البيئية نتاج التقدم الحضاري 
 (.74, 2004تنذر بالخطر تجاه البيئة )الرافعي, 

ن مهارة حل المشكالت البيئية تتمثل في مجموعة م :رة حل المشكالت البيئيةمهاتعريف 
المهارات التي يجب علي المتعلم معرفتها كي نستطيع القول أن المتعلم توصل الي حقائق 
 ؛ومعارف بيئية أدت الي تكوين بعض الجوانب الوجدانية واألدبية لدي المتعلم )اللقاني، 

ص مهارة حل المشكالت حيث أن المشكلة يه يمكن تلخأنبعض(. ويري ال183, 2001محمد، 
 الجيدة دافع جيد يدفع الفرد الي التعلم كذلك تساعده علي الوثوق في قدراته علي تصريف

 ووضع حلول للتعامل مع المشكلة التي تواجهه وذلك له مردود ايجابي علي صحة شؤنه بنفسه
 (.  215 – 214، 1996الكناني, ؛ أخرون، تنمية قدرات الفرد الذاتية ) و الفرد النفسية 

 :مهارة حل المشكالت البيئية تتمثل في
لمحيطة يئة  اتتمثل في شعور األفراد بوجود مشكلة في الب مهارة تحديد المشكلة البيئية : :أوال

مما يزيد من رغبتهم في التعرف عليها ومعرفة أسباب حدوثها  ومحاولة التفكير في وضع 
 حلول لها 

م  جمع المعلومات من أه :ل المعلومات حول المشكلة البيئيةمهارة جمع وتحلي :اثاني
سس أالمهارات التي تساعد في حل المشكلة البيئية كلما كانت المعلومات دقيقة ومبنية  علي 

 بيئيةعلميه مثل المالحظة والمقابلة ثم تحليل المعلومات وتنظيمها بما يفيد  حل المشكلة ال
يمكن وضع مجموعة من الحلول التي تناسب  حل  :ول للمشكلة البيئيةضع حلو  :ثالثا

 المشكلة البيئيه وتحديد خطة العمل الالزمة لتطبيق الحلول المقترحة 
 تظهر  عند تطبيق الحلول المقترحة لحل المشكلة البيئية قد :مهارة وضع حلول بديلة :رابعا

لة تنفيذها أو  ال تتناسب وطبيعة المشكبعض المعوقات نتيجة أن الحلول المختارة قد يصعب 
 لذلك البد من اإلستعداد بمجموعة من الحلول  البديلة المبنية علي أساس علمي
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ء ة  بنايتم تحديد خطة العمل المناسب :ديد خطة العمل المناسبة وتنفيذهامهارة تح: خامسا
ئج ك  إستخالص النتاعلي المعلومات التي تم جمعها وتحليلها وإختيار أنسب الطرق للحل كذل

 وتطبيقها في مواقف أخري 
ثناء ميذ  أالبد من توافر عنصر المتابعة المستمر من المعلم للتال :المتابعة والتقويم :سادسا

 مراحل حل المشكلة لضمان تطبيق مبدأ جودة األداء وسالمة التنفيذ 
بلة والمعارف القا : مهارة حل المشكالت البيئية تتمثل في مجموعة الخبراتوتري الباحثة 

 مجموعة من للتطور والنمو التي يكتسبها الفرد من خالل المالحظة والتدريبات فتكون لديه
ت حل المشكال الجوانب الوجدانية والعلمية تجاه البيئة المحيطة ومشاكلها وقدرة الفرد علي

علمي لتفكير الاتباع ا نتاج عملية عقلية تنبع من واإلجراءاتالبيئية وفق سلسلة من الخطوات 
 فيذ.للوصول لنتائج فعالة في حل المشكالت البيئية مع تطبيق مبدأ جودة األداء وسالمة التن

يواجه االنسان العديد من المشاكل لذلك  :أهمية إستخدام مهارة حل المشكالت البيئية
عن  يجب أن يكون لديه معرفة بالطرق واألساليب المختلفة لحل هذه المشكالت والتغلب عليها

 ,Lynch ؛ 3, 2005شاهين, طريق المهارات الذاتية والمهارات المكتسبة حيث يري كل من )
& Huber, 2000,)  أهمية مهارة حل المشكالت البيئية تتمثل في 

وك تنمية التفكير الناقد لدي التالميذ لوضع بيئي يجب تصحيحه عن طريق اإللتزام  بالسل -
 .ضار بالبيئةااليجابي وتجنب السلوك السلبي ال

حل و القدرة علي حل المشكالت البيئية يساعد التلميذ علي تنمية بعض المهارات الحياتية   -
 .المشكالت التي تواجهه بناء علي الخبرة السابقة

بحث مهارة حل المشكالت تساعد علي تنمية الثقة بالذات وإعتماد التالميذ علي أنفسهم  لل -
هم وجد عالقة بين األرتباط المكاني لألفراد وبين سلوكعن حلول للمشكلة البيئية كما ي

 .البيئي
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كر  م والتذللتالميذ منها الفه والسلوكية مهارة حل المشكالت تساعد علي تنمية القدرات العقلية -
 للعلوم المعرفية ومهارات التعامل مع البيئة مما يساعدهم علي مواجهة المشاكل ووضع

 حلول لها
, ؛ أحمد 334, 2005أشار )زيتون,  :مهارة حل المشكالت البيئية كتساب وتنميةاامل عو 

 المهارات البيئية منها مجموعة من العوامل تساعد علي إكتساب ( لوجود2015
ل التحديات التي تواجه الفرد أحد العوامل االساسية التي تساعده علي اكتساب مهارة  ح -

  ابيالمشكالت البيئية بإستخدام مهارات التفكير االيج
 التوجيه واالرشاد والعالقات الداعمة تساعد الفرد علي اكتساب المهارات البيئية -
 لمعلماة من المالحظة ومتابعة تنفيذ أداء المهار و  تعلم أداء المهارات البيئية من خالل الدراسة -
 ةذو كفاء التدريب من العوامل األساسية التي تساعد علي اكتساب المهارة من خالل كوادر -

   عالية
 التعلم با إلكتشاف احدي طرق تنمية مهارة حل المشكالت البيئية  -
 مشاركة التالميذ في وضع حلول وحلول بديلة للمشاكل البيئية والمشاركة في تنفيذها -

التعلم المدمج يساهم في تنمية مهارة حل  :التعلم المدمج وتنمية مهارات حل المشكالت البيئية
البيئية بوجه خاص من الجانب التربوي حيث أن مهارة حل المشكالت المشكالت بوجه عام و 

تساهم في تنمية مهارة التعلم والبحث اليجاد حلول وحلول بديلة للمشكلة لدي التالميذ ويالحظ 
( 43,  2011مدي االختالف بينهم وبين الذين  درسوا بالطريقة التقليدية حيث أوضح )أحمد, 

مج تساعد علي تنمية مهارة حل المشكالت لدي التالميذ كما تمثل أن إستراتيجيات التعلم المد
احدي االتجاهات التربوية الحديثة فتساعدهم علي تنمية قدراتهم العقلية كما تساعد علي تنمية 
مهارة حل المشكالت البيئية عن طريق تبسيط المشكلة بإستخدام الوسائط التكنولوجية المتعددة 

ثقب األوزون بحيث  يتعرف التلميذ علي المشكلة وأسباب خاصة المشاكل الصعبة مثل 
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إنعكاسها علي الفرد والبيئة المحيطة وطرق عالجها و حدوثها ومدي األضرار الناتجة عنها 
المعرفية والمهارية للتعامل مع المشكلة البيئية بشكل  وذلك عن طريق إكساب التالميذ الخبرات

   جيد.
 جراءات البحثإ 

 :ثمنهج البح :أوالا 
لعلوم التعلم المدمج في منهج ا ستخدامانهج التجريبي للتعرف علي فاعلية تم استخدام الم

 المتغير المستقل( لتنمية مهارات العمل الجماعي, وحل المشكالت البيئية, لدي تالميذ)
 /ليس القبالمرحلة اإلعدادية ) المتغير التابع ( وتم إستخدام التصميم التجريبي ذو القيا

حيث تم تطبيق ) مقياسي مهارات العمل الجماعي, وحل المشكالت البيئية ( علي البعدي 
موعة علي المج بإستخدام التعلم المدمجتدريس الالتجريبية قبليا, ثم تم و  الضابطة المجموعة

علي  التجريبية وتم التطبيق البعدي لمقياسي مهارات العمل الجماعي, وحل المشكالت البيئية
 .التجريبية المجموعة الضابطة

 :لإلجابة علي األسئلة البحثية تم اتباع ما يلي :ثانيا
لة م للمرحلعلو ي منهج ا: ما المشكالت البيئية الواردة بمحتو : لإلجابة علي السؤال األولأوال

ي إلعدادي الفصل الدراساتم مراجعة محتوي وحدات كتاب العلوم للصف الثاني  ؟اإلعدادية
 ماية, وقد اختيرت الوحدة الثانية بعنوان الغالف الجوي وح2021/2022األول للعام الدراسي 

كوكب األرض ألن جميع موضوعاتها مرتبطة بالمشكالت البيئية وتفسر العديد من الظواهر 
 الطبيعية, وتم إعداد قائمة بالمشكالت البيئية الواردة من خالل :

  للصف الثاني االعدادي اإلطالع علي المنهج الدراسي -
 منها دراسة )منصور الدراسات السابقة, المختصين في مجال البيئةالخبراء و عض أراء ب  -

 (, 78ص – 2012(, ودراسة )عال محمد عليوه 2019أحمد 
 التوصل للقائمة النهائية  ,عرض القائمة علي السادة المحكمين -
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 :يشكلة فرعية تتمثل فيما يلم 25تضمنت القائمة أربع أبعاد رئيسية )مشكالت بيئية(, و
 مشكالت إختالل التوازن البيئي :أوال
 مشكالت التلوث البيئي  :ثانيا

 مشكالت بيئية ملحة ثالثا: 
 مشكالت إهدار الموارد الطبيعية رابعا:

 قائمة المشكالت البيئية
المشكالت 
 المشكالت الفرعية الرئيسية

ئي
البي

ن 
واز

 الت
الل

إخت
ت 

كال
مش

 

 ل الغطاء النباتي, التصحرالتغيرات المناخية, التلوث البيئي, إختال 
 * أسباب المشكلة

ام من التقدم التكنولوجي, والتوسع في المجال الصناعي, واالسراف في استخدأسباب تنتج 
 غاز الكلوروفلوروكربونات

 من مشكالت إختالل التوازن البيئي المخاطر الناتجة* 
ن وتصحر بعض تؤدي الي ارتفاع درجات الحرارة مما أدي الي حدوث ثقب في األوزو 

 المناطق كما قد يؤدي الي انصهار جليد القطبين
 * سبل الحماية من مشكالت إختالل التوازن البيئي

 بأن المشاكل البئية ليست مشكلة فردية ولكنها نشر الوعي, و سن القوانين والتشريعات
 مشكلة جماعية البد من تضافر جهود األفراد والحكومات والدول للحفاظ عليها

كال
مش

ئي
البي

ث 
تلو

ت ال
 

 تلوث الغذاء, تلوث الماء, تلوث الهواء, تلوث التربة, تلوث كميائي
 * أسباب مشكالت التلوث البيئي

المبيدات الحشرية, عوادم  االسراف في استخدام أسباب تنتج من نشاط االنسان منها
 , االتربةحرق القمامة, وأدخنة المصانع, السيارات

 ئي* مخاطر مشكالت التلوث البي
 .زيادة عدد الوفيات ,انتشار األمراض

 سبل الحماية *
نظيفة , إستخدام مصادر الطاقة البين األفراد نشر الوعي البيئي, سن القوانين والتشريعات

 مثل الطاقة الشمسية, والغاز الطبيعي
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المشكالت 
 المشكالت الفرعية الرئيسية

حة
 مل

ئية
 بي

الت
شك

م
 

 ة,د السكاني المستمر, زيادة المخلفات البيئينقص موارد المياه العذبة, التزاي
 * أسباب المشكالت البيئية الملحة

 سوء استغالل الموارد البيئية المتاحة, انخفاض الوعي البيئي
 * مخاطر المشكالت البيئية الملحة

 إنتشار األمراض المعدية والوبائية, الجفاف وتصحر االراضي الزراعية
 ارتفاع نسبة الوفيات

 من المشكالت البيئية الملحة حماية* سبل ال
 ترشيد استهالك المياه, خفض نسبة المخلفات البئية من خالل اعادة التدوير,

 زيادة الوعي البيئي

عية
طبي

د ال
وار

الم
ار 

إهد
ت 

كال
مش

 

 اإلسراف في إستخدام المياه, إستنزاف الطاقة, إستنزاف التربة الزراعية
 * أسباب مشكلة إهدار الموارد الطبيعية

تربة سوء استخدام المياه الصالحة للشرب والطاقة المتاحة, التوسع في المباني وتجريف ال
 الزراعية,

 * المخاطر الناتجة عن إهدار الموارد الطبيعية
 انخفاض نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب, انخفاض نسبة الرقعة الزراعية مما قد

 انتهائها ألنها ليست متجددةيؤدي لحدوث مجاعة,استنزاف الطاقة يؤدي الي 
 * سبل الحماية من المخاطر الناتجة عن إهدار الموارد الطبيعية

موارد لدامة تنمية الوعي لدي األفراد بأهمية الحفاظ علي الموارد البيئية وصوال للتنمية المست
 البيئة

ة عدادي: ما صورة وحدة من منهج العلوم بالمرحلة اإلثانيا: لإلجابة علي السؤال الثاني
قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم يتضمن صورة من الوحدة الثانية  ؟بإستخدام التعلم المدمج

 الفصل الدراسي االول بإستخدام التعلم المدمج, لكي اإلعداديمن منهج العلوم للصف الثاني 
الوحدة, يكون مرجعا يستفيد منه المعلم في تعليم المفاهيم العلمية وشرح القضايا البيئية في 

, وتم شرح تقليدية ووسائل تقويم ويتضمن الدليل أربع دروس تم شرح درسين بالطريقة التقليدية
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المدمج من خالل فيديو تفاعلي يعرض المشكلة البيئية من  درسين بإستخدام التعلم المدمج
لجذب إنتباه التالميذ للمادة العلمية  ولونية خالل صور مرئية ومؤثرات صوتيه وحركية

 الحظات مكتوبة ووسائل تقويم الكترونية. وم
مل ت الع: لإلجابة علي السؤال الثالث : ما فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهاراثالثا

 :تم إتباع مايلي الجماعي؟
إعداد أدوات البحث الممثلة في مقياس مهارات العمل الجماعي وعرضه علي مجموعة من  -

 المحكمين وحساب ثباته والتوصل الي الشكل النهائي للمقياس.السادة 
الرسمية  بمدرسة المرج اإلعدادياختيار عينة البحث من تالميذ وتلميذات الصف الثاني  -

 المشتركة بإدارة المرج التعليمية شرق القاهرة.
 , حثعلي مجموعة الب التعلم المدمجتطبيق  ,تطبيق المقياس قبليا علي مجموعة البحث -
 .التوصل الي النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات, تطبيق المقياس بعديا -
لمشكالت حل ات ما فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهارا :لإلجابة علي السؤال الرابع : عاراب

 :يلي تم إتباع ما  ؟البيئية
 وعرضه علي مجموعة بيئيةحل المشكالت الإعداد أدوات البحث الممثلة في مقياس مهارات  -

 المحكمين وحساب ثباته والتوصل الي الشكل النهائي للمقياس.السادة من 
 بمدرسة المرج الرسمية اإلعدادياختيار عينة البحث من تالميذ وتلميذات الصف الثاني  -

 المشتركة بإدارة المرج التعليمية شرق القاهرة.
 , علي مجموعة البحث التعلم المدمجطبيق ت ,تطبيق المقياس قبليا علي مجموعة البحث -
 .التوصل الي النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات, تطبيق المقياس بعديا -



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون حنان محمد بهاء الدين السيد 
 

 2022سبتمبر التاسع، الجزء الثاني،  العددون، لخمساو  الحادي المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

21 

قامت الباحثة بإعداد مقياسي مهارات العمل الجماعي, وحل المشكالت  :أدوات البحث* 
, وحل المشكالت ل الجماعيوفيما يلي خطوات بناء وضبط مقياسي مهارات العم البيئية,
 :البيئية

 :لجماعيمقياس مهارات العمل ا - 1
  دية.اإلعدايهدف الي تنمية مهارات العمل الجماعي لدي تالميذ المرحلة  :الهدف من المقياس

عرض مقياس مهارات العمل الجماعي علي السادة المحكمين وتم تطبيق المقياس من خالل 
نطقة المرج, المبنات.  اإلعداديةالشهيد محمد فؤاد ( تلميذة, بمدرسة 30مكونة من ) علي عينة

 :من التجربة االستطالعية ما يلي الشرقية, محافظة القاهرة, وكان الهدف
 التأكد من وضوح ومناسبة مفردات المقياس لمستوي التلميذات -1
تم حساب زمن اإلجابة علي أسئلة المقياس من خالل الزمن الذي استغرقته كل عينة   -2

 سط ألكبر زمن وأقل زمن كانللتجربة االستطالعية علي األسئلة وبحساب المتو  البحث
يمات ( دقائق لقراءة تعل 5ليه ) دقيقة, ولقد أضافت الباحثة ا 40الوقت الالزم لإلجابة 

 ( دقيقة. 45المقياس وتوزيع األوراق, وبالتالي يكون الزمن المناسب للمقياس هو ) 
اد مهارات العمل الجماعي بالمقياس وهي ) االتصال وقد اعتمدت الباحثة علي أبع

اح ت. إقتر جتماعاإدارة اال التنسيق. تحمل المسؤلية. إدارة الوقت.. والتوافق المواءمةوالتواصل. 
مل رات الع. ( لقياس تنمية مهابناء الشخصية اتخاز القرار. المتابعة والتقويم. وتقويم البدائل.

التعلم تطبيق أدوات بقامت الباحثة  ثم للمقياسق القبلي ومن خالل التطبي وذلك الجماعي
النتهاء االمرج, محافظة القاهرة, وبعد ادارة مدرسة المرج الرسمية. وكان مكان التطبيق  المدمج

ذ مهارات العمل الجماعي علي تالمي تطبيق قامت الباحثة بإعادة تطبيق مقياسالمباشرة من 
 صدت الباحثة نتائج تطبيق هذه األدوات.ور  اإلعداديوتلميذات الصف الثاني 
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 :ثبات مقياس مهارات العمل الجماعيحساب صدق و 
 ةصدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس مهارات العمل الجماعي مع الدرجة الكلي :(1جدول )

 معامل اإلرتباط أبعاد المقياس
 **0,951 والتواصل االتصال مهارة

 **0,945 مهارة المواءمة والتوافق

 **0,963 مهارة التنسيق

 **0,925 مهارة تحمل المسؤلية

 **0,903 مهارة إدارة الوقت

 **0,697 االجتماعات مهارة ادارة

 **0,946 مهارة إقتراح وتقويم البدائل

 **0,852 القرار مهارة اتخاذ

 **0,969 مهارة المتابعة والتقويم

 **0,874 مهارة بناء الشخصية

نجد أن  مهارات العمل الجماعيق الداخلي السابق لمقياس من جدول صدق االتسا
ق (، مما يؤكد على صد0,01معامل ارتباط أبعاد المقياس دالة معنويًا عند مستوى معنوية )

 االتساق الداخلي ألبعاد المقياس.
للتحقق من ثبات المقياس استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ  ثبات المقياس:

(Cronbach Alpha،)  ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه
 المعادلة.
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ثبات العبارات ألبعاد مقياس مهارات العمل الجماعي باستخدام معادلة ألفا : (2جدول )
 كرونباخ

 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس
 0,853 3 والتواصل االتصال مهارة

 0,856 3 مهارة المواءمة والتوافق
 0,878 3 مهارة التنسيق

 0,849 3 مهارة تحمل المسؤلية
 0,905 3 مهارة إدارة الوقت

 0,692 2 االجتماعات مهارة ادارة
 0,930 2 مهارة إقتراح وتقويم البدائل

 0,917 2 القرار مهارة اتخاذ
 0,872 3 مهارة المتابعة والتقويم
 0,889 2 مهارة بناء الشخصية

 0,784 25 ياس مهارات العمل الجماعىالدرجة الكلية لمق
مهارات العمل يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس 

رجة ( وكانت قيمة ألفا للد0,50قيم مرتفعة حيث بلغت قيم معامل الثبات أعلى من ) الجماعي
 ( وهي قيمة مرتفعة.0,784الكلية للمقياس )

 لجماعياجراء التعديالت النهائية في مقياس مهارات العمل ا بعد: الصورة النهائية للمقياس
 تم التأكد من صدقه وثباته 

  ( مفردة, تم25وأصبح المقياس صالحا للتطبيق علي عينة البحث, ويتكون المقياس من )
 صياغتها في عشر مجموعات, وفقا ألبعاد المقياس العشرة, كل بعد يمثل مهارة محددة بحيث

مة ( مفردات, واشتمل البعد الثاني )المواء3االتصال والتواصل( علي )) ولاشتمل البعد األ
لبعد ( مفردات, واشتمل ا3( مفردات, واشتمل البعد الثالث )التنسيق( علي )3والتوافق( علي )

 (2( مفردات, واشتمل البعد الخامس )إدارة الوقت ( علي )3الرابع )تحمل المسؤلية( علي )
 مفردة, 
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ح وتقويم ( مفردة, واشتمل البعد السابع )إقترا2( علي )ادارة االجتماعاتالسادس )واشتمل البعد 
ل البعد ( مفردة, واشتم2( مفردة, واشتمل البعد الثامن ) إتخاذ القرر( علي )2البدائل ( علي )

( 2) ( مفردات, واشتمل البعد العاشر )بناء الشخصية(علي3التاسع )المتابعة والتقويم( علي )
 مفردة. 

 :مقياس مهارات حل المشكالت البيئية - 2
ل يهدف المقياس الي تنمية مهارات حالهدف من مقياس مهارات حل المشكالت البيئية : 

 اإلعدادية.المشكالت البيئية لدي تالميذ المرحلة 
عرض مقياس مهارات حل المشكالت البيئية علي السادة المحكمين وتم من خالل 

ات. بنإلعدادية ا( تلميذة, بمدرسة الشهيد محمد فؤاد 30كونة من )تطبيق المقياس علي عينة م
 :من التجربة االستطالعية ما يلي المرج, محافظة القاهرة, وكان الهدفادارة 

 التأكد من وضوح ومناسبة مفردات المقياس لمستوي التلميذات -1
كل عينة البحث حساب زمن اإلجابة علي أسئلة المقياس من خالل الزمن الذي استغرقته  -2

للتجربة االستطالعية علي األسئلة وبحساب المتوسط ألكبر زمن وأقل زمن كان الوقت 
قياس ( دقائق لقراءة تعليمات الم5دقيقة, ولقد أضافت الباحثة اليه ) 40الالزم لإلجابة 

 ( دقيقة.45األوراق, وبالتالي يكون الزمن المناسب للمقياس هو ) وتوزيع
اإلحساس ة علي أبعاد مهارات حل المشكالت البيئية بالمقياس وهي )وقد اعتمدت الباحث

الحل. (  للمشكلة. تقييم حلول المشكلة. إقتراح عن بيانات المشكلة. جمع تحديدبالمشكلة.
 قامتثم  للمقياسلقياس تنمية مهارات حل المشكالت البيئية ومن خالل التطبيق القبلي 

الرسمية  مدرسة المرجوكان مكان التطبيق  لم المدمجالتعالباحثة بعملية التطبيق ألدوات 
المشتركة. المرج, المنطقة الشرقية, محافظة القاهرة, وبعد االنتهاء مباشرة قامت الباحثة 
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وتلميذات الصف الثاني  مهارات حل المشكالت البيئية علي تالميذ مقياسلالتطبيق البعدي ب
 دوات.ورصدت الباحثة نتائج تطبيق هذه األاإلعدادي 

 :قياس مهارات حل المشكالت البيئيةحساب صدق وثبات م
 صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس حل المشكالت البيئية مع الدرجة الكلية :(3جدول )

بعد إعداد مقياس مهارات حل المشكالت البيئية في صورته  :التطبيق االستطالعي للمقياس
( تلميذة 30علي مجموعة إستطالعية قوامها ) 12/11/2022المقياس يوم  األولية, تم تجريب

بنات والمجموعة غير اإلعدادية  بمدرسة الشهيد محمد فؤادي اإلعدادمن تالميذ الصف الثاني 
المجموعتين الضابطة والتجريبية, وتم اختيار المجموعة االستطالعية بالطريقة العشوائية,وذلك 

 :لتطبيق الدراسة االستطالعية بهدف
 التحقق من وضوح وسالمة تعليمات ومفردات المقياس -
 التأكد من ثبات واتساق المقياس -
 تحديد الزمن المناسب ألداء المقياس عند تطبيقة علي المجموعة التجريبية والمجموعة  -

الضابطة, وأوضحت نتائج المقياس للمجموعة اإلستطالعية أن الزمن المناسب ألداء  
اس ( دقيقة وتم إضافة خمسة عشر دقيقة لقراءة تعليمات  المقي45التالميذ للمقياس هو )

 ناتة ومن يرغب في كتابة بيا

 معامل اإلرتباط أبعاد المقياس
 **0,925 بالمشكلة اإلحساس مهارة

 *0,955 المشكلة تحديد مهارة

 **590,9 المشكلة عن بيانات جمع هارةم

 **0,975 للمشكلة حلول إقتراح مهارة

 *0,976 الحل تقييم مهارة
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  ثبات المقياس:
مت للتحقق من ثبات المقياس استخد: معامل الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ -أ 

(، ويوضح الجدول التالي معامالت Cronbach Alphaالباحثة معادلة ألفا كرونباخ )
 الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة.

 لبيئية باستخدام معادلة ألفا كرونباخثبات العبارات لمقياس حل المشكالت ا :(4جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات المتغيرات

 0,810 5 بالمشكلة اإلحساس مهارة
 0,816 5 المشكلة تحديد مهارة
 0,819 5 المشكلة عن بيانات جمع مهارة
 0,824 5 للمشكلة حلول إقتراح مهارة
 0,826 5 الحل تقييم مهارة

 0,765 25 شكالت البيئيةالدرجة الكلية لمقياس حل الم
حل المشكالت يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا للدرجة الكلية لمقياس 

  ( وهي قيمة ثبات مرتفعة تشير هذه إلى صالحية عبارات المقياس للتطبيق0,765)البيئية 
 تم يياس وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها ومما سبق من تحقق الصدق والثبات للمق

 ( مفردة.25االبقاء علي المقياس في صورتة النهائية مكونا من )
يق ءات تطببعد أن تم االنتهاء من إجرا: ية لمقياس مهارات العمل الجماعيالمعالجة االحصائ

 أدوات البحث وتجريبها, تم تصحيح االستجابات الخاصة
 ثة طرق إحصائية وصفية.بأدوات البحث ورصدها ومعالجتها إحصائيا حيث استخدمت الباح
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 النتائج
( بين 0,01: يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي )وللتحقق من صحة الفرض االول

ابطة( لتالميذ المجموعة ) التجريبية والض مهارات العمل الجماعيمتوسطى درجات مقياس 
 في التطبيق البعدى لصالح التجريبية البعدي.

دى( فروق بين عينة الدراسة ) الضابطة والتجريبية بعاختبار ت لتوضيح داللة ال :(5جدول )
 على مقياس مهارات العمل الجماعي

 األبعـــاد
 تجريبية بعدى

 (50)ن= 
 ضابطة بعدى

 قيمـة (50)ن= 
 "ت"

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
 0,01 18,265 0,768 0,68 0,3505 2,86 والتواصل االتصال مهارة

 0,01 25,716 0,647 0,5 0,1979 2,96 مهارة المواءمة والتوافق
 0,01 28,205 0,626 0,34 0,1979 2,96 مهارة التنسيق

 0,01 18,407 0,789 0,7 0,3030 2,9 مهارة تحمل المسؤلية
 0,01 13,307 0,789 0,5 0 2 مهارة إدارة الوقت

 0,01 8,092 0,626 0,34 1,4429 2,14 االجتماعات مهارة ادارة
 0,01 29,966 0,351 0,14 0,2399 1,94 البدائل مهارة إقتراح وتقويم

 0,01 17,581 0,614 0,3 0,2399 1,94 القرار مهارة اتخاذ
 0,01 11,58 1,446 0,54 0,2399 2,94 مهارة المتابعة والتقويم
 0,01 18,964 0,563 0,36 0,1979 1,96 مهارة بناء الشخصية

مهارات  الدرجة الكلية لمقياس
 0,01 35,486 3,344 4,14 1,4914 22,67 العمل الجماعي
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اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ البحث في 
 ما يلي:مهارات العمل الجماعي التطبيقين التجريبية والضابطة البعدى لمقياس 

جميع توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث في 
( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 35,486حيث بلغت قيمة ت )هارات العمل الجماعي م
(، ومتوسط درجات المجموعة 4,14(، وكان متوسط درجات المجموعة الضابطة )0,01)

 .( يوضح هذه النتائج1الشكل رقم )( لصالح المجموعة التجريبية و 22,67التجريبية )
( 0,01وجد فرق دال إحصائيا عند مستوي )مما سبق تحقق صحة الفرض االول : ي

 طة( فيلتالميذ المجموعة ) التجريبية والضاب مهارات العمل الجماعيبين متوسطى درجات 
 التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية. 

يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي  :* إختبار صحة الفرض الثاني والذي ينص علي
في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس مهارات العمل  درجات المجموعة التجريبية
: يوجد فرق دال إحصائيا عدي,وللتحقق من صحة الفرض الثانىالجماعي لصالح التطبيق الب

لتالميذ المرحلة مهارات العمل الجماعي ( بين متوسطى درجات مقياس 0,01عند مستوي )
 .لصالح التطبيق البعدي بعدهة )مجموعة البحث( قبل تطبيق البرنامج و اإلعدادي
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نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ البحث في  :(6جدول )
 التطبيقين القبلي والبعدي ) تجريبية( لمقياس مهارات العمل الجماعي

 المتغيرات
 التطبيق القبلي

 (50)ن= 
 التطبيق البعدي

قيمة  (50)ن= 
 )ت(

مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 0,01

االنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 دالة 0,01 18,432 0,3505 2,86 0,7761 0,64 والتواصل االتصال مهارة
 دالة 0,01 9,941 0,1979 2,96 1,6239 0,66 المواءمة والتوافق مهارة

 دالة 0,01 28,205 0,1979 2,96 0,6262 0,34 مهارة التنسيق
 دالة 0,01 18,474 0,3030 2,9 0,7938 0,68 سؤليةتحمل الم مهارة
 دالة 0,01 16,956 0 2 0,6439 0,44 إدارة الوقت مهارة
 دالة 0,01 8,193 1,4429 2,14 0,6207 0,32 االجتماعات ادارة مهارة
 دالة 0,01 33,662 0,2399 1,94 0,3030 0,1 إقتراح وتقويم البدائل مهارة
 دالة 0,01 17,213 0,2399 1,94 0,6207 0,32 القرار اتخاذ مهارة
 21,101 0,1979 1,96 0,5127 0,32 مهارة بناء الشخصية دالة 0,01 11,673 0,2399 2,94 1,4461 0,52 المتابعة والتقويم مهارة

الدرجة الكلية مهارات العمل 
 دالة 0,01 31,163 1,4914 22,67 3,8680 4,24 الجماعي

حساب داللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعة تالميذ اتضح من الجدول السابق ل
 ما يلي: لمهارات العمل الجماعيالبحث في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس 

 جميع توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث في 
مستوى  ( وهي قيمة دالة عند31,163حيث بلغت قيمة ت )مهارات العمل الجماعي 

(، ومتوسط درجات 4,24(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0,01معنوية )
( يوضح هذه 2( لصالح التطبيق البعدي والشكل رقم )22,67عينة التطبيق البعدي )

 النتائج .
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( بين 0,01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) :مما سبق تحقق صحة الفرض الثانى
( ة )مجموعة البحثاإلعداديلتالميذ المرحلة  هارات العمل الجماعيممتوسطى درجات مقياس 

 قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي.
كما تم حساب حجم تأثير التعلم المدمج علي نمو مهارات العمل الجماعي ويوضح 

مو ي نعلكبير( هذه النتائج حيث يتضح من الجدول حجم تأثير التعلم المدمج 18الجدول رقم )
سؤلية, الم تحملمهارات العمل الجماعي التالية مهارة االتصال والتواصل, مهارة التنسيق, مهارة

وجاء  ,شخصيةال بناء مهارة إدارة الوقت, مهارة إقتراح وتقويم البدائل, مهارة اتخاذ القرار, مهارة
ة ارة المواءممهالتالية  علي نمو مهارات العمل الجماعي متوسطحجم تأثير التعلم المدمج 

 .مهارة المتابعة والتقويم, والتوافق, مهارة ادارة االجتماعات
 لمهارات العمل الجماعينتائج حجم التأثير  :(7جدول )

 مقدار حجم التأثير dقيمة  2قيمة ايتا المتغيرات
 كبير 0,881 0,776 والتواصل االتصال مهارة

 متوسط 0,709 0,502 مهارة المواءمة والتوافق
 كبير 0,944 0,890 رة التنسيقمها
 كبير 0,881 0,777 تحمل المسؤلية مهارة

 كبير 0,865 0,748 مهارة إدارة الوقت
 متوسط 0,638 0,407 االجتماعات مهارة ادارة

 كبير 0,959 0,920 مهارة إقتراح وتقويم البدائل
 كبير 0,867 0,751 القرار مهارة اتخاذ

 متوسط 0,763 0,582 المتابعة والتقويم مهارة
 كبير 0,905 0,820 مهارة بناء الشخصية

 كبير 0,954 0,909 الدرجة الكلية مهارات العمل الجماعي
وبناء علي ماسبق يمكن القول ان استخدام التعلم المدمج في منهج العلوم للمرحلة 

 ة ذو فاعلية في تنمية مهارات العمل الجماعي العشرة المستخدمة في البحث.اإلعدادي
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 إختبار صحة الفرض الثالث والذي ينص علي أنه: 
 يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق

 البعدي لمقياس مهارات حل المشكالت البيئية لصالح المجموعة التجريبية,
( بين متوسطى 0,01وللتحقق من صحة الفرض الثالث: يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي )

 درجات مقياس حل المشكالت البيئية لتالميذ المجموعة )الضابطة والتجريبية( في التطبيق
 البعدى لصالح التجريبية البعدي.

 دى(اختبار ت لتوضيح داللة الفروق بين عينة الدراسة ) الضابطة والتجريبية بع :(8جدول )
 على مقياس حل المشكالت البيئية

 قيمـة ضابطة بعدى ة بعدىتجريبي األبعـــاد
 "ت"

 مستوى 
 ع م ع م الداللة

 0,01 16,843 1,386 1,42 0,40457 4,86 بالمشكلة اإلحساس مهارة
 0,01 26,675 0,903 0,96 0,48192 4,82 المشكلة تحديد مهارة
 0,01 31,079 0,825 0,82 0,40457 4,86 المشكلة عن بيانات جمع مهارة
 0,01 38,114 0,675 0,56 0,40406 4,8 لمشكلةل حلول إقتراح مهارة
 0,01 52,056 0,497 0,28 0,37033 4,84 الحل تقييم مهارة

حل الدرجة الكلية لمقياس 
 0,01 48,67 2,737 4,02 1,04374 24,18 المشكالت البيئية

اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ البحث في 
 ما يلي:حل المشكالت البيئية ين التجريبية والضابطة البعدى لمقياس التطبيق

جميع توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث في 
( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 48,67حيث بلغت قيمة ت )مهارات حل المشكالت 

(، ومتوسط درجات المجموعة 4,02(، وكان متوسط درجات المجموعة الضابطة )0,01)
 ( يوضح هذه النتائج .3( لصالح المجموعة التجريبية والشكل رقم )24,18التجريبية )
( بين 0,01تحقق صحة الفرض الثالث : يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ) مما سبق
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في متوسطى درجات مقياس حل المشكالت البيئية لتالميذ المجموعة ) التجريبية والضابطة( 
 التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية. 

من  التعلم المدمج علي نمو مهارات حل المشكالت البيئية لكل تأثيرحساب حجم كما تم 
( هذه النتائج حيث يتضح 23المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ويوضح الجدول رقم )

 حل المشكالت البيئة  علي نمو مهاراتكبير من الجدول حجم تأثير التعلم المدمج 
يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي  :إختبار صحة الفرض الرابع والذي ينص علي أنه

 بيئيةدرجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس حل المشكالت ال
 لصالح التطبيق البعدي,

( بين متوسطى 0,01د مستوي )وللتحقق من صحة الفرض الرابع: يوجد فرق دال إحصائيا عن
يق )مجموعة البحث( قبل تطب اإلعداديةلتالميذ المرحلة حل المشكالت البيئية درجات مقياس 

 .البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي
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ين متوسطي درجات مجموعة البحث نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق ب :(9جدول )
 حل المشكالت البيئيةبية( لمقياس التطبيقين القبلي والبعدي) تجري في

 المتغيرات
 التطبيق القبلي

 (50)ن= 
 التطبيق البعدي

قيمة  (50)ن= 
 )ت(

مستوى 
 الداللة
االنحراف  المتوسط 0,01

االنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 اإلحساس مهارة
 0,01 16,68 0,40457 4,86 1,40102 1,42 بالمشكلة

 دالة
 0,01 26,675 0,48192 4,82 0,9026 0,96 لةالمشك تحديد مهارة

 دالة
 عن بيانات جمع هارةم

 0,01 31,079 0,40457 4,86 0,82536 0,82 المشكلة
 دالة

 حلول إقتراح مهارة
 0,01 38,114 0,40406 4,8 0,67491 0,56 للمشكلة

 دالة
 0,01 52,056 0,37033 4,84 0,49652 0,28 الحل تقييم مهارة

 دالة
لكلية لمقياس الدرجة ا

 0,01 47,562 1,04374 24,18 2,80641 4,04 حل المشكالت البيئية
 دالة

اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعة تالميذ البحث 
 ما يلي:حل المشكالت البيئية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس 

 جميعي درجات تالميذ مجموعة البحث في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 47,562حيث بلغت قيمة ت ) مهارات حل المشكالت

(، ومتوسط درجات عينة التطبيق 4,04(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0,01)
 .ج( يوضح هذه النتائ4( لصالح التطبيق البعدي والشكل رقم )24,18البعدي )

  ( بين0,01تحقق صحة الفرض الرابع: يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي )مما سبق 
)مجموعة البحث( قبل  اإلعدادية لتالميذ المرحلةحل المشكالت متوسطى درجات مقياس 

 تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي. 
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ت البيئية ويوضح التعلم المدمج علي نمو مهارات حل المشكال تأثيركما تم حساب حجم 
علي  كبير( هذه النتائج حيث يتضح من الجدول حجم تأثير التعلم المدمج 10الجدول رقم )

 نمو مهارات حل المشكالت. 
 حل المشكالت البيئيةنتائج حجم التأثير لمقياس  :(10جدول )

مقدار حجم  dقيمة  2قيمة ايتا المتغيرات
 التأثير

 كبير 0,860 0,740 بالمشكلة اإلحساس مهارة
 كبير 0,938 0,879 المشكلة تحديد مهارة

 كبير 0,953 0,908 المشكلة عن بيانات جمع هارةم
 كبير 0,968 0,937 للمشكلة حلول إقتراح مهارة
 كبير 0,982 0,965 الحل تقييم مهارة

 كبير 0,979 0,958 البيئية حل المشكالتالدرجة الكلية لمقياس 
 ( حجم التأثير متوسطd( = )0,5قيمة ) أثير صغير( حجم التd( = )0,2قيمة )
 ( حجم التأثير كبيرd( = )0,8قيمة )

 سبق يمكن القول أن استخدام التعلم المدمج في منهج العلوم للمرحلة وبناء علي ما
ة ذو فاعلية في تنمية مهارات حل المشكالت البيئية الخمسة للمجموعة التجريبي اإلعدادية

 لصالح المجموعة التجريبية المستخدمة في البحث.والمجموعة  الضابطة 
 

 تفسير النتائج ومناقشتها
عمل ونستخلص مما سبق فاعلية إستخدام التعلم المدمج في منهج العلوم لتنمية مهارات ال

 اإلعدادية.الجماعي وحل المشكالت البيئية لدي تالميذ المرحلة 
 :لي وكانت النتائج كما يليلبحث الحاومن النتائج السابقة تم التوصل الي اجابة اسئلة ا

 فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهارات العمل الجماعي.  -1
 فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهارات حل المشكالت البيئية. -2
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 :أنه وقد تعود هذه النتائج الي
 ختالف ** مناسب لطبيعة المتعلمين وذلك ألن التالميذ ال يتعلمون بطريقة واحدة طبقا أل

ما مومتنوعة  طبيعة البشر حيث يقدم التعلم المدمج المحتوي التعليمي بعدة طرق مختلفه 
 زيادة التحصيل وبقاء أثر التعلم  يساعد علي

ة المعرفالبتكاري من خالل إتصاله بمصادر يساعد التالميذ علي تنمية مهارات التفكير ا** 
يعتمد علي الحفظ وال  ل للتلميذللبحث واالستقصاء مما يجعل التعلم أسهل وأفض

  واإلستظهار والتلقين.
ت وقالمحتوي التعليمي وتعلمه في أي  التعلم المدمج يتيح الفرصة للتالميذ للتعرف علي** 

 مشكلة قد تواجهه بإستخدام اإلميلزمالئه في اي  ويمكنه مناقشة معلمه و وأي مكان 
 أوغرف الدردشة

ومة المعل ة في عملية التعلم مما يتيح وصولووسائل متعدد نماذجل** إستخدام التعلم المدمج 
 بأكثر من طريقة تساعد التلميذ للتعرف علي المفاهيم والقضايا البيئية المحيطة 

تعليمية والعمل في اطار مجموعات التواصل المستمر بين عناصر العملية ال** يساعد علي 
 ل والتواصل لدى المتعلمينوبشكل تعاوني مما يؤثر إيجابيا على مهارات االتصا
 التقليديه للتغلب علي مشكلة نقص ** االستفاده من تكنولوجيا التعليم في تطوير الدروس

 الوسائل التعليمية وضعف تجهيز المعامل وزيادة كثافات التالميذ بالصف الدراسي
؛ 2009؛ الفقي, 2006؛ التمامي, 2000) السكري, وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من

في تنمية مهارات العمل (  2016شاذلي, ؛ 2013؛ أبو لعال, 2013؛ ماهر, 2011قاسم, 
؛ 2005؛ شاهين,  2004؛ الترهوني,  2003)زيتون,  كما تتفق دراسة كل من الجماعي
؛ 2008؛ سمعان,  2008؛ سنبل ،  2008حسين ،  ؛  2008؛ المهدي,  2006جميل, 
 ة مهارات حل المشكالت البيئية. في تنمي( 2010الزنقلي,  ؛ 2008معرفي، 
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 خالصة النتائج
ذو  اإلعدادية أن استخدام التعلم المدمج في منهج العلوم للمرحلةنستخلص مما سبق 
حل المشكالت البيئية للمجموعة التجريبية و  العمل الجماعي فاعلية في تنمية مهارات

وذلك طبقا لنتائج  بحثوالمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية المستخدمة في ال
 .مقياسي مهارات العمل الجماعي وحل المشكالت البيئية

 

 توصيات البحث
 :حالي تم تحديد التوصيات اآلتيةفي ضوء نتائج البحث ال

  .فةاالستفادة من استخدام التعلم المدمج في تدريس مادة العلوم والمواد العلمية المختل -
 علمية.إلتجاهات نحو دراسة العلوم وإستيعاب المفاهيم الستخدام التعلم المدمج في تنمية اا -
 ستخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التفكير العلمي والميول العلمية.ا -
  ستخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات العمل الجماعي وحل المشكالت البيئية.ا -
التالميذ لمهارات العمل  استخدام مقياس مهارات العمل الجماعي لتحديد مستوي أداء -

 الجماعي.
  حل المشكالتلتحديد مستوي أداء التالميذ لمهارات  حل المشكالتاستخدام مقياس مهارات  -
 لمعلمين علي إستخدام التعلم المدمج بشكل فعال في التدريس ا لتدريب عقد ورش عمل -
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 البحوث المقترحة
 :توصي الباحثة بإجراء الدراسات التالية

ية العلوم لتنمية المفاهيم العلمء بحث للتعرف علي فاعلية التعلم المدمج في منهج جراإ* 
 . اإلعداديةوالقضايا البيئية لدي تالميذ المرحلة 

ميذ تالفي تنمية الفهم واالستيعاب لدي  * اجراء بحث للتعرف علي أثر إستخدام التعلم المدمج
 في منهج العلوم.  اإلعداديةالمرحلة 
 ث للتعرف علي فاعلية التعلم المدمج في منهج العلوم لتنمية التفكير العلمي* اجراء بح

 والمهارات العلمية في منهج العلوم غير الواردة في البحث.
 .اإلعدادية* اجراء دراسات مماثلة علي مواد دراسية أخري لتالميذ المرحلة 

 

 المراجع
ي تددددريس الكميددداء علدددي التحصددديل (. أثدددر اسدددتخدام الدددتعلم المددددمج فددد2011أحمدددد، أمدددال محمدددد )

ليدة، واالتجاه نحوه وبقاء أثر التعلم لدي طالب المرحلة الثانوية، مجلة التربيدة العم
 .173, 112(, ص ص 3, )4 

ة, (. مفددداهيم ورؤي فدددي اإلدارة والقيدددادة التربويدددة بدددين األصدددالة و الحداثددد2013أبدددو العدددال، ليلدددي )
 جهينة للنشر والتوزيع, عمان. 

  (. التربية البيئية من أجل بيئة أفضل، القاهرة.2004محب محمود ) الرافعي،
 (. العمل الجماعي، القاهرة، دارأجيال للنشر والتوزيع. 2009الفقي، عبد الاله إبراهيم ) 
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ABSTRACT 

The current research aimed to study the effectiveness of using 

blended learning in the science curriculum to develop teamwork and 

problem-solving skills The environment for middle school students, and 

to achieve this, previous research and studies and their related research 
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tools were reviewed The subject of the research, and the research relied 

on the experimental method, and the quasi-experimental design with 

two equal groups (control Experimental), and the study was applied to 

an intentional group of (100) male and female students from the second 

year of middle school in my school The Chamber of Commerce and the 

Official Marg Department of Education, and it was divided into two 

groups, control and experimental, with a rate of (50) male and female 

students. For each of them, the research tools represented in the 

teamwork skills scale and the environmental problem solving skills 

scale were applied before After applying the research experiment, 

blended learning was used to teach a unit of the science curriculum with 

the experimental group, and the use of the traditional method with the 

control group,The results of the research showed that there was a 

statistically significant difference between the mean scores of the 

control group And the experimental group in the post application in 

favor of the experimental group that learned using blended learning, 

which confirms the effectiveness of it Using blended learning to 

develop teamwork skills and solve environmental problems. 

Keywords: Blended learning, teamwork skills, environmental problem 

solving skills. 


