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  عّلمي العلوم باملرحلة "مطالب استخدام الّتعّلم املدمج )اخلليط( يف تدريس العلوم الّطبيعّية من وجهة نظر م
 الّثانوّية".

   هدفت هذه الّدراسة إىل حتديد مطالب استخدام الّتعّلم املدمج يف تدريس العلوم الّطبيعية باملرحلة الّثانوّية الواجب
ا، وتعّرف مدى وجود اختالفاٍت ما بني توّفرها يف كلٍّ من: ])املنهج(، )املعّلم(، )املتعّلم(، )البيئة الّتعليمّية([، وحتديد مدى توافره

 استجابات عّينة الّدراسة تعزى ملتغّيري: ])الّتخّصص(، )نظام املرحلة([.

  ( وتكّونت ّعينة النهائية من ،)( معّلًما من معّلمي العلوم 133اّتبع الباحث يف هذه الّدراسة املنهج الوصفيّ )املسحّي
( معّلًما من مدارس نظام املقررات، 82( معّلًما من مدارس الّنظام العاّم، و)832يعّية، مبحافظة جّدة، منهم:  )باملرحلة الّثانوية الّطب

 واستخدمت الّدراسة االستبانة؛ أداٍة جلمع البيانات.
  :الّتكرارات، والّنسب مّت حتليل بيانات الّدراسة باستخدام جمموعٍة من األساليب اإلحصائّية، هي :

املئوّية، واملتوّسطات احلسابّية، واالحنرافات املعيارّية، واختبار )ت(، واختبار حتليل الّتباين األحادّي )ف(، ومعامالت االّتساق 
هذه األساليب من الداخلي، ومعامالت الّثبات بطريقيت الّتناسق الّداخلّي )ألفا كرونباخ(، وطريقة الّتجزئة الّنصفّية، ومّت استخدام 

 .[SPSS]خالل برنامج احلزمة اإلحصائّية يف العلوم االجتماعّية 

  

، لتدريس ])املنهج(،  )املعّلم(، )املتعّلم(، )البيئة الّتعليمّية([كانت مجيع مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم توّفرها يف كلٍّ من  
وكانت درجة توفّرها متوّسطة ، بالّنسبة إىل حماور:   أداة هذه الّدراسة مطالَب الزمة  بدرجٍة كبريٍة جداا،العلوم الّطبيعية، الواردة يف

 ])املنهج(، )املعّلم(، )املتعّلم([، بينما كانت متوّفرة  بدرجة  ضعيفٍة، بالّنسبة إىل حمور )البيئة الّتعليمّية(.

م 0.0.توى الّداللة )عدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مس - ( ما بني متوّسطات استجابات العّينة يف حتديد مطالب استخدا
وجود فروٍق مع  الّتعّلم املدمج تبًعا ملتغّيري ])الّتخصص(، )نظام املرحلة([، ويف التعّرف على درجة  توافرها تبًعا ملتغري )الّتخّصص(،

ني متوّسطات استجابات العّينة يف تعّرف مدى توافر هذه املطالب تبًعا ملتغري ( ما ب0.0.ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الّداللة )
 )نظام املرحلة(، باجتاه نظام املقّررات.

   :االستفادة من املطالب اخلاّصة بالّتعّلم املدمج يف بناء مناهج العلوم مّما أوصت به الّدراسة، يف ضوء نتائجها
املختلفة، وأن تأخذ وزارة الّتربية، والّتعليم باملّطالب اّليت حّددهتا هذه الّدراسة، فيما خيصّ املعّلم؛ لتصبح معايري الّطبيعّية بتخّصصاهتا 

قبول، ومفاضلة بالّنسبة للمعّلمني اجلدد، ولتساعد يف حتديد أهداف برامج الّتدريب، والّتطوير اّليت تنّفذها الوزارة ملعّلميها، 
املعّلمني، على املطالب املتعّلقة هبم، وكذلك االهتمام بتأسيس بيئةٍ تعليمّيةٍ جّيدٍة، بتوفري مطالب الّتعّلم املدمج  والّتركيز على تدريب

 .هلا، حيث أظهرت الّدراسة أن درجة توافر هذه املطالب كانت ضعيفة 
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Abstract  

 Title of the Study: "The Requirements of Using Blended Learning  in Teaching Natural 
Sciences from the Perspective of Science Teachers in Secondary Schools".  

 Objectives of the Study: The purpose of this study is to determine the requirements of using 
blended learning in teaching natural sciences in secondary schools, which should be 

available in {curricula, teacher, learner and educational environment}. Also, this study aims 
to identify their availability, and the extent of the existence of differences between the 

responses of the study sample due to {major and system of the level}.  

 Methodology of the Study: The researcher used the survey method. As for the final sample 
of the study, it consists of (316) natural sciences teachers in Jeddah Governorate; (218) of 
them are from public schools and (98) teachers are from Credit Systems schools. Also, the 
study has used questionnaire as a tool of the study.  

 Statisica Methodology  Methods: The information of the study has been analyzed by a 

group of statistical methods such as: repetitions, percentages, arithmetic averages , standard 
deviations, T. Test, One Way ANOVA (F), linking consistency coefficients, Cronbach alpha and 
the method of split-half. These statistical methods have been used via {SPSS}.  

 The most Important Results:  

- All the requirements of  using blended learning that should be available in {curricula, 

teacher, learner and educational environment} to teach natural science section were 
required in a large degree, and the degree of their availability was medium in terms 

of (curricula, teacher and learner). On the other hand, the degree of their availability 
was low in terms of (educational environment).   

- There were no statistically significant differences at (0.05) between the mean 
responses of the sample in determining the requirements of using blended learning  

according to the two variables of (major and system of the level), and in indentifying 
the extent of their availability according to (major). Also, there are statistically 

significant differences at (0, 05) between the mean responses of the sample in 
identifying the availability of requirements according to (system of the level) in favor 

of credit courses system.  

 The Most Important Recommendations: In light of the results obtained in this study the 
study recommends the following: To take advantage of requirements of blended learning in 

building natural sciences' curricula. Also, Ministry of Education should pay an attention to 
the requirements that specified by the study, which concerns teacher to become standards 

of accepting new teachers, and to help in determining development and training programs 
conducted by the ministry. Furthermore, concentrating on learners training on their related 

requirements, and to pay attention to  new educational environment via providing it with 
the  requirements of blended learning as the study reached to that the availability of  these 

requirements were low.    
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احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على أشرف األنبياء، واملرسلني، سّيدنا حمّمٍد، وعلى آله، وصحبه 
 أمجعني، أمام األّولني، واآلخرين، وخري خلق اهلل أمجعني...

 م سلطانه...احلمد هلل اّلذي بنعمته تتّم الّصاحلات، احلمد له تعاىل، محًدا يليق جبالل وجهه، وعظي
أتقدم بالّشكر، والّتقدير، بعد شكر اهلل عّز، وجّل، وبعد محده، والّثناء عليه تبارك، وتعاىل إىل جامعة أّم 
القرى ممّثلة  مبعايل مدير اجلامعة الدكتور/ بكري بن معتوق عّساس، كما أشكر كّلّية الّتربية ممّثلة  بسعادة عميد الكّلّية 

بن عجري احلارثّي، كما أشكر قسم املناهج، وطرق الّتدريس، ممّثال  بسعادة رئيس القسم، األستاذ الّدكتور/ زايد 
 والّسادة أعضاء هيئة الّتدريس بالقسم.

وأتقّدم بالّشكر إىل سعادة الّدكتور غازي بن صالح املطريّف، املشرف العلمّي على الّرسالة؛ ملا بذله، وّفقه 
 يه، مّما كان له أبلغ األثر يف إعداد هذا العمل.اهلل، من كرمي العناية، وحسن الّتوج

كما أشكر سعادة  األستاذ الّدكتور/ حفّيظ بن حممد حافظ املزروعّي، وسعادة الّدكتور عبدالّلطيف بن محيد 
 الّرائقّي، مناقشا اخلّطة الّتفصيلّية، وأداة الّدراسة، ملا وجدته منهما من الّتوجيه، والّنصح.

ستاذ الّدكتور/ هشام فتحي جاّد الّرّب، مدير وحدة االستشارات، والّتحليالت كما أشكر سعادة األ
فيما خيّص حتديد أدوات، وإجراءات الّتحليل  -بعد عون اهلل-اإلحصائّية بكّلّية الّتربية، واّلذي كان خري عوٍن 

 اإلحصائّي، وكذلك الّشكر للّسادة حمّللي بيانات الّدراسة إحصائياا.
َشي الّرسالة: سعادة األستاذ الّدكتور/ حفّيظ بن حممد حافظ املزروعّي، وسعادة الّدكتور كما أشكر مناق

مسري بن نور الّدين فلمبان، على تواضعهما اجلّم، بقبول مناقشة هذه الّرسالة، والّشكر هلما مقدَّما  على ما سيتفّضالن 
 ائبة عن الّذهن.به من توجيهاٍت ستثري الفكر، وستنّبه إىل كثرٍي من األمور الغ

كما أتقّدم خبالص الّشكر، والّتقدير إىل سعادة األستاذ/ هالل بن مزعل العنزّي، احملاضر بكّلّية الّتربية، 
 واآلداب جبامعة احلدود الّشمالّية؛ ملراجعته هذه الّدراسة لغوياا، وفّنياا.

ين بتوزيع نسخ أداة الّدراسة، ومجعها، وأشكر كما أشكر الّسادة احملّكمني فردا  فرًدا، والّزمالَء اّلذين ساعدو
 الّسادة أعضاء قسم الّتطوير الّتربوّي يف إدارة الّتربية، والتعليم مبحافظة جّدة.

كما أشكر معّلمي العلوم الّطبيعّية، يف مدارس جّدة الّثانوّية؛ فهم من دفعين حّبهم إىل مكافأهتم ببعض ما 
 يستحقون من الوفاء.



 ه
 

  إىل من ُأنزل فيهما قرآٌن ُيتلى، إىل قيام الّساعة؛ إذ قال اهلل تعاىل يف حمكم الّتنزيل:          

                                             

                              .( 81]سورة اإلسراء: اآليات-
83]) 

رشاد، وتعّهدين سحسن الّتربية، والّتعليم، والدي إىل من تواّلين بالّرعاية، والّتوجيه، والّنصح، واإل
 رمحته... فسيح جنانه، ومجعين به يف مستقّراحلبيب، رمحه اهلل، وأسكنه 

، برّبها، وهو جييب من سأله عن أحّق الّناس سحسن صحابته، إىل من أوصانا خليلنا، وحبيبنا حمّمٌد 
 ([3388]صحيح مسلم: احلديث )، مّث أدناك أدناك...((. قائال : ))... أّمك، مّث أّمك، مّث أّمك، مّث أبوك

إىل من أحاطتين سحناهنا، ورعايتها صغرًيا، وبشفقتها، ودعواهتا الصاحلة، والّصادقة كبرًيا، إىل نبع 
احلنان، إىل أّمي الغالية، فيا أّماه !! ال، ولن أستطيع الوفاء سحّقك، وال رّد بعض البعض من فضلك، ولكّني 

 صادق ا أن جيّنبك اآلثام، واألوهام، واألسقام، وأن يبارك لك  يف عمرك، وعملك، وأن دمّدك الّرمحن أدعو اهلل
 الّرحيم بالّتقى، والّصحة...

 إىل إخواين، وأخوايت األوفياء حفظهم اهلل، ورعاهم، وسدد على طريق اخلري خطاهم...
ري؛ بسبب انشغايل عنها، وتقصريي إىل من قامستين عناء الّدراسة، والبحث، وحتملت ألجلي الكث

 معها، ومع أبنائي، إىل زوجيت العزيزة أّم عبد اهلادي.
إىل أبنائي: عبداهلادي وجممد ، وبنايت : نورة وأرجوان وسريين ، أسأل اهلل أن حيفظهم، ويصلحهم، 

 وجيعلهم هداة  مهتدين، صاحلني ومصلحني، وأن ينفع هبم دينه، وأّمة املسلمني...
 معّلٍم، وباحٍث، يف ميادين املعرفة احلّقة، وأخص بالّذكر شيوخي، وأساتذيت الفضالء... إىل كّل

إليهم مجيًعا، وإىل من يقرأ هذه الّسطور، من طلبة العلم، واملهتمني بالشأن الّتربوّي، وقضايا الّتعليم، 
 ، وأن ينفع به من قرأه.أهدي هذا البحث، راجًيا من اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي
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[One- way ANOVA] 

 

 

 

 [Independent Samples Test] 
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دمّثل هذا الفصل مدخال  عاماا إىل الّدراسة، ويتضّمن مقّدمة الّدراسة، اّليت متّهد ملشكلة الّدراسة، 

إىل حتديد أسئلة الّدراسة الّرئيسة، والفرعّية، ومن َثّم يأيت بيان أهداف الّدراسة، وأمّهّيتها، وحدودها، وصوال  
 والّتعريف مبصطلحاهتا.

 

شهدت الّسنوات األخرية عديًدا من الّتغّيرات، والّتطّورات، من مـثثرراٍت، ومتـأثرراٍت علـى مجيـع     
الت اإلنسانّية كاّفة ، مبا يف ذلك اجملال الّتربوّي، الذي شهد، ويشهد منذ تسعينّيات القـرن  املستويات، ويف اجملا

امليالدّي املاضي حتّوالٍت كبرية ؛ نتيجَة مجلة عوامَل متنوّعٍة، ومتداخلٍة، ما استوجب إعادة الّنظر يف كـثرٍي مـن   
ائله، وتقنياته؛ لتواكب الّتغّيرات املعاصرة، وثـورة  معطيات العملّية الّتعليمّية، مبا يف ذلك طرائق الّتدريس، ووس

 املعلومات، ومعطياهتا.
وتأيت يف مقّدمة تلك العوامل احملاوالت اجلاّدة، واملضنية لـدمج معطيـات الّتكنولوجيـا احلديثـة يف     

ٍة، وكّمّيٍة أكثـر  ممارسات امليدان الّتربوّي، واّليت سعى منّظروها، وداعموها، ومنّفذوها إىل حتقيق مستوياٍت نوعّي
 نفًعا، فيما خيص ممارسات الّتعليم.

 علـيم بصـفةٍ  منظومة الّت(؛ واّلذي أّكد على أّن 30م، 2..8وقد أشار إىل مثل هذا املعىن عبد اجمليد )
ـ  نقلة  ، قد شهدتٍةخاّص بصفٍةضمن هذه املنظومة الواسعة املمتّدة تعليم العلوم فعاليات و ،ٍةعاّم وأكثـر   ،ة نوعّي
م عّلوالـتّ  ،قمّياملنهج الّر :مثلتواكب تفاعل الّنظام الّتربوي، والّتعليمّي  ،ة حَدَثمست ة تعليمّي اأمناط  ما أنتج ؛ة ّيجّد
 ؛مبتكـرةٍ و ،مسـاعدةٍ  واستخدام أدواٍت ،ةكّيوالفصول الّذ ،م عن بعٍدعّلوالّت ،[E-Learning]  لكترويّناإل

 ،عـام   بشكٍل ة،عتمدقنيات احلديثة املوغريها من الّت ،ةقمّيواملكتبات الّر ،ةدوالوسائط املتعّد ،ةكاملعامل االفتراضّي
 ،صـال مـن االتّ  اٍلوفّع ،عاٍل لتحقيق مستوًى؛ عليمالّتالّتعّلم، ويت يف عملّي رئيٍس بشكٍلاآليّل احلاسب  توظيَف
 .املتعاملني معها تعّلمنيوامل ،بني مصادر املعلوماتفيما فاعل والّت

ـ  اّلـيت ، ولكترويّنم اإلعّلالّت منبدأت املوجة األوىل  يالدّي احلايّل،القرن امل إطاللةومع  علـى   تزرّك
 Virtual]ٍةافتراضـيّ  إىل فصوٍل االعتيادّية، وحتويل الفصول دريسّيرة يف العمل الّتكنولوجيا املتطّوإدخال الّت

Classrooms](3.0 ،م2..8سعاد شاهني، ) .ةولّيأو الّد ة،ّيبكات احملّل، عن طريق استخدام الّش 
وقد أّدى جناح احملاوالت األوىل لتطبيق الّتعّلم اإللكترويّن إىل تّشّجع الّتربوّيني على الّدعوة إىل الّتوّسـع  

لـبعض مشـكالت    دة متعـدّ  حلوال اليوم م يقدِّقد بات  لكترويّنم اإلعّلالّت أّنيف استخدامه؛ إذ يرى كثرٌي منهم 
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ـ مسـتوى  إىل  ،بأساليبه قّيعليم، والّريف تطوير الّت ،كبرٍي شكٍلوب كما أسهم عليم،الّت م قـدّ الّتحركـة   ةمواكب
 ، وأسـاليبَ وأدواٍت ،مـن تقنيـاتٍ   م اإللكتـروينّ عّلوذلك من خالل ما دمتلكه الّت اجملاالت، ّلاملتسارع يف ك

 عـل جل ؛نيربـويّ للّت ساحنة  ة وفرص ،امان، ما جعل منه جماال  رحًببت على ظروف الّزوتغّل جتاوزت حدود املكان،
ـ  إىل مكانـه.  وتصـل  املـتعلم،  دة تناسب حـال ومتجّد ،دةمتعّد بصوٍرمتحّقَقني عليم والّت ،معّلّتال  دي،)احملّم

 (3 ،م.8.3
 االّتصـال  يف حتقيق دور الّتعّلم اإللكترويّن إىل (383-331، م 0..8) واملبارك املوسى، كما أضاف

املسـاواة   حتقيـق  يف يف صوٍر من األداء الفاع ل تسهم، املعلم وما بينهم، وبني، لبعضا وبعضهم املتعّلمني، ما بني
 فيما بينهم من حيث فرص جتويد الّتواصل املعريّف، ومراعاة الفروق الفردّية، والّتعّلم الّذايت.

 بيئـةٍ  تـوفري  يف يبّين دوره اإلجيايّب عندما اإللكترويّن الّتعّلم أمهّية( .2 ،م3..8) الّتودرّي يثّكد فيما
 منذجـة  يف ومبـا يسـهم  ، الّتعليمّية املنظومة أطراف ما بني الّتواصل ومبا يشّجع املصادر، ومتعّددة غنّيٍة، تعليمّيٍة
 واملـتعّلمني  املعّلمـني،  مـن  جيـلٍ  إعـداد  يف ومبا يقّدمه من خدماٍت جليلٍة، معيارّيٍة صورٍة يف وتقددمه الّتعليم

 .العصر الّتقيّن الّرقمّي مبهارات واملتسّلحني الّتقنية، عم الّتعامل على القادرين
ولعّله من املنطقّي الّنظر سحياٍد، وموضوعّيٍة، ومنطقّيٍة إىل كّل دخيٍل جديٍد، يف أّية بيئـٍة اجتماعّيـٍة، أو   

اّلذي تتخّلله مجـٌل  وظيفّيٍة، أو أّي مظهٍر من مظاهر العمل اإلنسايّن املّتصف بالّتفاعلّية، واملشاركة، والّتداخل، و
 من العوائق االجتماعّية، أو العملّية.

ويف هذا السياق، وجبت اإلشارة إىل أّن على الّتعّلم اإللكترويّن؛ كفكٍر جديٍد، وكممارسٍة مبتكـرٍة،  
 بعًضا من املآخذ، مبثل ما هو مّتصٌف ببعض املمّيزات.

(، وخدجيـة  313 ،هـ3382)احمليسن كلٌّ من  وتأكيًدا على مثل هذه الّرؤية املّتزنة، واملعتدلة، يشري
 ، أو إمهـال تفعيـل  غيـاب  :، مثـل م اإللكترويّنعّللّتيف ا اٌتسلبّي أّنه قد ظهرت (10 ،هـ3313) الغامدّي

 فضـال  هذا الّنوع من الّتعّلم،  جييوضعف بعض املهارات لدى خّروالوجدانّية، ة، ة، واالجتماعّياجلوانب اإلنسانّي
م عّلدف تـاليف عيـوب الـتّ   ، وهو ]الّتعّلم املدمج[؛ هبجديٌد ٌمر تعّلوظهإىل  ما أدى ايل الّتكلفة،ع ه تعليٌمعن أّن
؛ بوصـف ]الـّتعّلم   لكتـروينّ م اإلعّل، ومميزات الـتّ عتيادّيم االعّلزات الّتبني ممّيما لجمع حتقيق ا لو ،لكترويّناإل

 .  امبينهفيما كامل على الّت ائًمام قعّلمن الّت انوًع املدمج[
(، من منطلـق  01م، 3..8وقد ظهر هذا الّنوع من الّتعّلم؛ أي ]الّتعّلم املدمج[، كما يشري سالمة ) 

الّتعّلم اإللكتـرويّن مهمـا    رؤيٍة تفّسر الّرغبة يف اجلمع ما بني الّتعّلم اإللكترويّن، والّتعّلم االعتيادّي؛ باعتبار أن
واإلفـادة منـها، كمـا أّن الـّتعّلم     م، يعلوالّت ،معّليف الّت عتيادّيةاال ساليباألممارسة ال يغين عن  ،روتطّو ،مسا

 ّصـفّ العن وال  ،م اإلنسانوال عن املعّل عتيادّي،م االعّلعن الّت بديال  اإللكترويّن، مثازرة  هلذه الّرؤية، لن يكون
 ة.اجلامعّي قاعةال وأ ،املدرسّي
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ـ  حيـث  ؛لكترويّنم اإلعّلللّت ي يعبَط ٍركتطّو[، م املدمجعّلالّت]ظهر مفهوم  ؛ فقدمن هناو م عّلالـتّ  دمجُي
لإلفادة من مزايامها مًعا، ما يفيـد يف   عتيادّي، وخيلطان مًعا، وُيمز  فيما بينهما؛االالّصّفّي م عّلالّتيف  لكترويّناإل

 اخلالص من كثرٍي من سلبيات إمهال أي  منهما، أو تنحيته.
 ؛لكتـروينّ م اإلعّلالّت حمّل حيّلقد بدأ م املدمج )اخلليط( عّلالّت"( أّن: 2..8ذكرت سعاد شاهني )وقد 

. "كـاليف الّت بأقـلّ  ،اا كبرًيم املدمج أثبتت جناًحعّلبرامج الّت وقد أظهرت األسحاث أّن ،معّليف الّت تاليٍة كخطوٍة
 3.0ص

ـ عّللـتّ ا مع اًجدَمُم لكترويّنم اإلعّلق الّتيطبتمّثل تي ،علم املدمج )اخلليط(ويف الّت يف  عتيـاديّ اال ّيّفم الّص
م عّلالـتّ فعالّيات من  جزٍءضمن  لكترويّنم اإلعّلأدوات الّت من استخدام بعٍض سحيث يتّم ؛ميعلوالّت ،معّليت الّتعملّي

 كـثريٍ  ما جعل التحمس له، واحلكم باإلجيابّية على هذا الّنموذ  من الّتعّلم، حاَلة، رس احلقيقّيداخل قاعات الّد
م عّلما بني مزايـا الـتّ   جامًعاه وصفب ؛لكترويّنم اإلعّلعند تطبيق الّت ايرونه مناسًب -الشّك-فهم  ؛نيصتخّصمن امل
 (8 ،م2..8، )احلريّب. ّيّفم الّصعّلومزايا الّت ،لكترويّناإل

وفاعلّية  ،ةّيمّهأىل إنتائجها يف مجلة شارت أو ،م املدمج )اخلليط(عّلبالّت علمّيٌة عّدٌة دراساٌت قد اهتّمتو
ويف رفع مستويات حتصيل املتعّلمني الّدراسّي، وحتسني اّتجاهـاهتم حنـو    ،عليموالّت ،معّليت الّتاستخدامه يف عملّي

 الّتعّلم، واملاّدة الّدراسّية، واحلياة املدرسّية على وجه الّتعميم.
 دراسـة  ة يف هذا اجلانب:ومن هذه الّدراسات، دراساٌت عربّيٌة، وأخرى أجنبّيٌة؛ فمن الدراسات العربّي

، ودراسة وفاء (م1..8د )ّيالّسدراسة و ،املعطي عبددراسة و، (م1..8) شوملّي، ودراسة (م1..8براهيم )إ
اجمليـد   عبـد ودراسـة   ،(م2..8سعاد شـاهني ) ، ودراسة (م2..8البيطار )دراسة و م(،1..8كفايّف )

ـ 3313يوسف )ودراسة  م(،.8.3ودراسة آمال أمحد )(، م2..8وفاء مرسي )دراسة (، وم2..8) ، (هـ
 هـ(.3318ودراسة اجلحديّل )

،  ودراسـة  (Lynna, 2004) [لينـا ومن الّدراسات األجنبّية اّليت اهتّمت بالّتعّلم املدمج: دراسة ]
ـ هول، ودراسـة ] (Creson, 2005) [كريسـون ، ودراسـة ] (Robison, 2004)[روبسن]  اي[دي

(Holliday, 2005)[ ماجور، ودراسة ] (Maguire, 2005)[ نلـو وأكوي، ودراسة،] [سـويلو ]و 
(Akkoyunlu & Soylu, 2006) [ فردينانـد ، ودراسـة] (Ferdinand, 2006)  ودراسـة ،

 ,Melton)[تشـوباك ]قريف[، و]و [،ميلتون، ودراسة ](Pereira. et.al., 2007)وآخرين  [،برييرا]

Grafe & Chopak-foss). 
 عتيـادّي، م االعّلبني مزايا الّت ام ؛ كونه جامًعام املدمج )اخلليط(عّلّتالة ّيمّهبيانه، تتبّين أما سبق ويف ضوء 

 .دريسيف الّت لكترويّنم اإلعّلوالّت
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أوىل خمتلـف دول   فقـد  وتعليم العلوم؛ أما فيما خيّص فاعلّية، وإجيابّية الّتعّلم املدمج )اخلليط( يف تعّلم،
 خـاص ، ومـثثررٍ   بشكٍل والّتقيّن العلمّي، الّتطّور الرتباط نظًرا الّتعّلم؛كبرًيا مبثل هذا الّنموذ  من  العامل اهتماًما

 مواد العلوم. يف الّطاّلب حتصيل مستويات بتحقيق حتّسٍن ملموٍس يف
 يف املتسـارع  الّتطـّور  مواكبـة  يف العـريّب[  اخلليج لدول الّتعاون ]جملس دول قادة رغبة من وانطالق ا

املـثمترات   مـن  عدٍد يف ذلك تناول مّت حيث منهم؛ خاص ، وملموٍس باهتمام مناهجها تطوير َحظ َي فقد العلوم؛
 على مستوى القادة. املنعقدة

 الـّتعّلم،  بيئة حتسني يف اإلسهام إىل براجمه هدفت اّلذي اخلليج[، لدول العريّب الّتربية ]مكتب توّلى وقد
والّرياضـّيات   العلـوم،  منـاهج  ملشروع تطوير نفيذّيالّت جملسه ومن خالل األعضاء، الّدول مدارس يف والتعليم
 .متخّصصٍة يف هـذا اجملـال   عاملّيٍة خربٍة ببيوت باالستعانة اخلليج، لدول العريّب الّتربية مكتب يف األعضاء للّدول

 (SMD.asp-rd.com.sa/projecthttp://www.o)شركة العبيكان للّتطوير واألسحاث، 
 بـأنّ  من منطلق الّتسليم املعلومات، لتقنية الّتخطيط ألمهّية الّسعودّية العربّية اململكة حكومة من وإدراك ا

 قيـادة  وّجهت الّشاملة؛ فقد واالجتماعّية االقتصادّية، الّتنمية لربامج جناٍح ضماُن املعلومات تقنية مبنظومة الّرقّي
عندما  - م(3..8) عام عبدالعزيز آل سعود، يف بن عبد اهلل خادم احلرمني الّشريفني امللك لة  مبوافقةممّث اململكة

 وعمـل  الّسـعودّية،  العربّية اململكة يف املعلومات وتقنية لالّتصاالت، الوطنّية اخلّطة إىل وضع -كان ولياا للعهد
مّت إهنـاء  و املعلومات باملهاّم، واألعمال اّلالزمة لذلك، قنيةوت االّتصاالت، وزارة وتكليف ُمْحَكَمٍة لتطبيقها، آلية

 الّرابـع  اهلـدف  جاءت صياغة هـ(، وقد3383) العام القعدة، من شهر ذي يف إعدادهت هذا العمل، ومتطّلبا
 صاالت،لالّت األمثل "التوظيف: الّتايل الّنحو الوطنّية على اخلّطة يف ورد كما للخّطة، العاّمة الّسبعة األهداف من

هــ،  3383املعلومـات،   وتقنيـة  االّتصاالت مراحله" )وزارة جبميع والّتدريب الّتعليم، يف املعلومات وتقنية
13). 

واسـٌع، إذ حيتـا  تفعيلـه اىل خـربٍة،      مفهوٌم املدمج الّتعّلم بأّن الوعي ومن الواجب، يف هذا املقام،
عتيادّي، والّتعّلم اإللكترويّن، حيث ختتلف طبيعة هذا الـّدمج  وممارسٍة، ودرايٍة من حيث الدمج ما بني الّتعّلم اال

 من موضوٍع إىل آخَر.
لتحقيقه، وتطبيقه؛ فلـيس املـراد، أو    اخلربات، واجلهود ما سبق، بل يثّكد ضرورة تضافرعلى ويشري 

دمـٍج سـطحي ، أو   أو الّتوّقف عند  واإللكترويّن، الورقّي، الوسطني معلومات حمتوى دمٍج ما بني جمّرد املقصود
املنهج، واملعّلم، واملـتعّلم،  : أمّهها من أساسّيٌة، ومرتكزاٌت مطالُب، له ُصَوِري  فيما بني احملتويني؛ فالّتعّلم املدمج

 والبيئة الّتعليمّية.
رسـة،  يتّم تقددمها داخل املد اّليت الّتربوّية اخلربات مجيع هو احلديث، واملمتّد املنهج الّتربوّي مبفهومه إّن

 حمـّددٍة؛  أهـدافٍ  ويـتّم وفـق   غرف الّدراسة، داخل املتعّلمني، ومن ذلك ما جيود به املعّلم أو خارجها، إىل

http://www.ord.com.sa/project-SMD.asp
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والنفسـية   واالجتماعيـة  والعقليـة  املعرفّيـة،  النـواحي  مجيع للمتعّلم يف الّشامل الّنمّو حتقيق على للمساعدة
 والفلسفية.

ّدم الّتكولوجّي اهلائل قد فرض أساًسا جديـًدا إىل مجلـة   ( اىل أن الّتق831م، 3..8ويشري اخلوالدة )
 األسس، واملرتكزات اخلاّصة بتصميم املنهج، وهو األساس الّتكنولوجّي.

وهو دوٌر بالغ األمهّية، حيث إّنه دمّثل حجر الّزاوية يف مساعدة املـتعّلمني،   املعّلم، ويأيت بعد ذلك دور
 الّتـدريس  وأساليب، والّتربوّية العلمّية، اخلربات ليمّية، ما ُيْلِزُم املعّلم بالّتمّكن منويف جناح العملّية الّتربوّية، والّتع

 ومبدعني. متفّوقني، متعلرم ني ُيَخرَِّ  أن ما يساعده على، الفّعالة
 مـا  جيمع عليه أن فّعاال ؛ فإّنه من الواجب املعّلم دور يكون أّنه لكي ( 32م، 1..8ويثّكد املوسى )

 ضـوء  يف جتربته، لصقِل الاّلزمَة اخلربَة ومكتِسًبا جّيًدا، تأهيال  مثّهال  يكون بأن وذلك واخلربة، ّتخّصص،ال بني
يف هذا اجلانب، بل جيب االهتمـام بالّتـدريب    الّتدريُب الّرمسيَّ للمعّلمني يكفي فال الفّنّي، وعليه؛ الّتوجيه دقة

 ما بـني  الّتكامل لتحقيق األساليب؛ فضلى تعّلم على ملساعدهتم ئهم؛زمال مع املستمر، واحملّقق ملزيٍد من الّتفاعل
 الوجهـة  طاّلبه توجيه فيما يتعّلق مبسألة أكثر أمّهّية  املعّلم دور جيعل الّتكنولوجيا، وممارسات الّتعّلم، والّتعليم، ما

 .الّتكنولوجيا من القصوى لإلفادة الّصحيحة؛
 املدمج بصفٍة خاّصـٍة ؛  الّتعّلم وحمور، بصفة عاّمٍة ةعليمّية الّتحمور العملّي مث يأيت دور املتعّلم؛ حيث ُيَعدُّ

 وفق ُيَكيََّف أن جيب شيٍء كّل وأّن الّتعليمّية، العملّية حمور هو املتعّلم ( إىل أّن33هـ، 3381إذ يشري احلريّب )
 .والّتربوّي األكاددمّي، ومستواه وقدراته، واستعداداته، ميوله،

عد ذلك دور جتهيز البيئة الّتعليمّية يف املدارس؛ لتتناسب مع دعم، وتنفيذ، وجنـاح إسـتراتيجية   ويأيت ب
 البيئـة  أّن جناح أّي تعليٍم إّنما هو متوّقـٌف علـى  ( 0 ،م0..8) وقاسم الّسواعي، الّتعّلم املدمج، حيث يذكر

 مـع  جنـبٍ  إىل جنًبا الّتعّلم أهداف حتقيق يف مهماا ادوًر تلعب الّتعليمّية فالبيئة التعليم؛ فيها حيدث اّليت الّتعليمّية
 تتحّقـق  ولكي، الّتعليمّية العملّية قلب يف وجتعله املتعّلم، دوَر ُتَفعُِّل اّليت احلديثة الّتدريس وطرائق واملعّلم، املنهج،
 بالّراحـة،  فيهـا  مني يشـعرون مبا جيعل املتعّل، وشائقة  جاذبة ، الّتعليمّية البيئة تكون من أن ال بد الّتعّلم أهداف
 .الّتعّلم على ومبا حيّفزهم والّتحّدي، واألمن،

 املنـاهج  بإعـداد  وذلـك  وجتهيـز،  استعداٍد، إىل حيتا  املدمج الّتعّلم تطبيق هي أّن وخالصُة  القول
 عّلمني؛ لتطبيقـه، وتـوفري  وهتيئة املت تفعيله، على القادرين وإعداد املعّلمني املناسّبة، الورقّية، واملناهج اإللكترونّية

 املناسبة. الّتعليمّية البيئة
م املـدمج  عّلف مطالـب اسـتخدام الـتّ   تعرُّو احلالّية إىل حتديد، الّدراسة سعت فقد ونتيجة  ملا سبق؛

 ة.انوّياملرحلة الّثبمي العلوم من وجهة نظر معّل ،ةعّييبيف تدريس العلوم الّط )اخلليط(
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ـ عتيادّيريقة االالّط أّنُيالحظ  ،ة يف مدارسنابيعّيىل واقع تدريس العلوم الّطإظر بالّن مازالـت   ،ةّيّفة الّص
 املـتعّلم  ، بينما يبقـى دور لقنيوالّت ،م على أسلوب اإللقاءعّلحيث يركز امل ؛دريسيف الّت ريقة األكثر شيوًعاالّط

 .خرينعلى مساعدة اآل كبريٍة بدرجٍة هعتمادوا املعلومة، يف االستذكار؛ ألجل احلفظ، واسترجاع احمصوًر
مـني، ويف بعـض   لدى بعض املعّل ٍةإجيابّي جاهاٍتاّتومع الّتسليم بسلبّية مثل هذه الّصورة، ومع ظهور 

 اجمليـد  عبـد  ، كمـا أشـار  معّلأن الـتّ  علـيم، إالّ يف الّت م اإللكترويّنعّلة حنو استخدام الّتعليمّيسات الّتاملثّس
واالهتمـام   ،خطيط لهالّتو ،لكترويّنم اإلعّلللّت عليمّيصميم الّتيف الّت اواضًح اقصوًر زال يعاين، ما (31،م2..8)
قنيـة  على الّتاألكربان ركيز والّت ،االهتمام حيث ينصّب ؛من تقنياته تقنية  ال ،معّلمن أنواع الّت اه نوًعباعتبار ؛به

ـ دريسّيوالّت ،ةربوّيات الّتظرّيمن االهتمام بالّن ومدى جودهتا أكثر ،لكترويّنم اإلعّلاملستخدمة يف الّت يت حتكـم  ة اّل
 .دارهتاإو ،يف تفعيلها جيايب إ وتسهم بدوٍر ،لكترويّنم اإلعّلتصميم بيئة الّت
ـ  -لكترويّنم اإلعّلزات العديدة للّتاملمّي غمر -ال زالت بعض العيوب ما سبق، إىل  إضافة  علـى   ة رثّثم

بعًضا من  (38،م2..8)اجمليد  عبدو ،(338،م0..8)ناق والّش ،دومّيذكر  ، وقدميةوفاعليته التعلي ،كفاءته
 :هذه العيوب، يوجزها الباحث كما يلي

ـ  وهو ما ينصـبّ  ،ةنشئة االجتماعّيالّتب معين  اجتماعي  إضعاف دور املدرسة كنظاٍم .3 م عّلعلـى الـتّ   امتاًم
 .وغري املتزامنة ،ةنترنت بصورتيه املتزامناملعتمد على اإل لكترويّناإل

 وبعضـهم  ،منيبني املتعّلما بىن يت ُتة اّلىل العالقات االجتماعّيإو ،نسايّنفاعل اإلللّت لكترويّنم اإلعّلافتقار الّت .8
 املتعّلمني.و ،مبني املعّلما و البعض،

 .ٍةخالقّيأغري  ٍةلكترونّيإ مني مواقَعكدخول املتعّل ؛ةخالقّيات األلبّيبعض الّس .1

ـ  يف  وخاصة  ،عليم العاّممراحل الّت املتعّلمني يف بعض  لكترويّنم اإلعّلالّت عدم مناسبة .3  ،ةاملـرحلتني االبتدائّي
ـ راسـيّ الّد املواّد َمتعّل ، والّلتني حيتا  املتعّلمون ضمنهماطةواملتوّس كتسـاب  امـع   ،ىل جنـبٍ إا ة جنًب
 .ةوالقيم االجتماعّي ،اتلوكّيالّس

جيمـع   نظاٍماعتماد، أو تبّني من خالل  ،تدارك تلك العيوبإىل  ونربوّيّتعى الس ويف ضوء هذه الّسلبّية،
، مـا أّدى  ابقةمن العيوب الّس قادٍر على التخّلص، وم االعتيادّيعّلالّتممّيزات و ،م اإللكترويّنعّلزات الّتّيبني ممما 
 تقابـل املعتمد علـى   ،عتيادّيم االعّلبني الّتما ته على املز  ذي تقوم فلسفاّل ،)اخلليط( م املدمجعّللّتا روظهإىل 
راسـة  تلفـة داخـل حجـرة الدّ   بأمناطه املخ لكترويّنم اإلعّلبني الّتما و ،مالءوالّز ،ممع املعّل لوجٍه اوجًه املتعّلم
 .(.8،م2..8، اجمليد )عبد لكترويّنم اإلعّلام تقنيات الّتباستخدو ،موتوجيه املعّل ،وحتت إشراف ،ةعتيادّياال

؛ فمـن الّدراسـات العربّيـة    دريسيف الّت م املدمجعّلي الّتورة تبّنراسات بضرمن الّد عديٌد ىوصأوقد 
د ّيالّسو ،املعطي عبددراسة و، (م1..8) شوملي دراسة، و(م1..8براهيم )إ دراسة: املوّصية مبثل هذا الّتوّجه

، (م2..8د شـاهني ) سعادراسة و، (م2..8البيطار )دراسة و، م(1..8) وفاء كفايّفدراسة و ،(م1..8)
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 دراسـة و، م(.8.3مـال أمحـد )  آدراسة و، (م2..8وفاء مرسي )دراسة و(، م2..8اجمليد ) عبددراسة و
 .(هـ3318) اجلحديّلدراسة و، (هـ3313) يوسف

 ,Lynna)[ لينـا من الّدراسات األجنبّية املوصية بتبّني الـّتعّلم املـدمج يف الّتـدريس: دراسـة ]    و 

، (Creson, 2005) [كريسـون ، ودراسـة ] (Robison, 2004)[روبسـن ،  ودراسة ](2004
ـ هولودراسة ] ، ودراسـة  (Maguire, 2005) [ مـاجور ، ودراسـة ] (Holliday, 2005) اي[دي

 ,Ferdinand) [فردينانـد ، ودراسـة ] (Akkoyunlu & Soylu, 2006) [سويلو]و [،نلووأكوي]

]قريـف[،  و [،ميلتـون ، ودراسـة ] (Pereira. et.al., 2007)وآخـرين   [،برييرا، ودراسة ](2006
 .(Melton, Grafe & Chopak-foss)[تشوباكو]

مطالـب   فتعـرُّ مشكلة الدراسة ، واليت تتمثـل يف  بتحديد ،  البحث احلايّل يف هتوّجالومن هنا جاء 
لـة  استخدام التعلم املدمج ) اخلليط ( يف تدريس العلوم الطبيعية من وجهة نظر معلمي العلـوم الطبيعيـة باملرح  

 الثانوية ودرجة توافرها .
 
 

 :ايلالّت يف الّدراسة أسئلةوتتمثل 
 ميمعّل نظر وجهة من ةالطبيعّي العلوم منهج يف رهاتوّف زمالاّل املدمج معّلالّت استخدام مطالب ما" (3

 ".العلوم؟
 ميمعّل نظر وجهة من ةّيبيعالّط العلوم معلم يف رهاتوّف زمالاّل املدمج معّلالّت استخدام مطالب ما" (8

 ".العلوم؟
 نظر وجهة من ةبيعّيالّط العلوم لدراسة ماملتعّل يف رهاتوّف زمالاّل املدمج معّلالّت استخدام مطالب ما" (1

 ".العلوم؟ ميمعّل
 وجهة من ةبيعّيالّط العلوم لتدريس ةعليمّيالّت البيئة يف رهاتوّف زمالاّل املدمج معّلالّت استخدام مطالب ما" (3

 ".العلوم؟ ميمعّل رنظ
 فيما منياملعّل نظر وجهات بني( 0.0.) اللةّدال مستوى عند ةإحصائّي داللٍة ذات فروٌق توجد هل" (0

(، ماملعّل) (،املنهج)[ يف ةبيعّيالّط العلوم تدريس عند رهاتوّف زمالاّل املدمج معّلالّت استخدام مبطالب قيتعّل
 ".؟([املرحلة نظام)، (صخّصالّت]) :اليةالّت راتلمتغّيل تعزى ](ةعليمّيالّت البيئة) (،ماملتعّل)

 نظر وجهة من ةبيعّيالّط العلوم منهج يف رهاتوّف زمالاّل املدمج معّلالّت استخدام مطالب توافر درجة ما" (3
 ".العلوم؟ ميمعّل
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 نظر وجهة من ةبيعّيالّط العلوم ممعّل يف رهاتوّف زمالاّل املدمج معّلالّت استخدام مطالب توافر درجة ما" (1
 ".العلوم؟ ميمعّل

 من ةبيعّيالّط العلوم لدراسة ماملتعّل يف رهاتوّف زمالاّل املدمج معّلالّت استخدام مطالب توافر درجة ما" (2
 ".العلوم؟ ميمعّل نظر وجهة

 ةبيعّيالّط العلوم لتدريس ةعليمّيالّت البيئة يف رهاتوّف زمالاّل املدمج معّلالّت استخدام مطالب توافر درجة ما" (8
 ".العلوم؟ ميمعّل نظر وجهة من

 فيما منياملعّل نظر وجهات بني( 0.0.) اللةّدال مستوى عند ٍةإحصائّي داللٍة ذات فروٌق توجد هل" (.3
 يف ةبيعّيالّط العلوم تدريس عند رهاتوّف زمالاّل املدمج التعلم استخدام مطالب توافر مبدى قيتعّل

 نظام) ،(صخّصالّت]) :اليةالّت راتللمتغّي تعزى ](ةعليمّيالّت البيئة) (،ماملتعّل) (،ماملعّل) (،املنهج)[
 ."؟([املرحلة

 

 :ما يلي راسة إىلهذه الّد تهدف       
الواجب  من الّتعليم العاّم، ةانوّيحلة الّثة باملربيعّيم املدمج يف تدريس العلوم الّطعّلحتديد مطالب استخدام الّت .3

 .[ة(عليمّيالبيئة الّت)، (ماملتعّل)، (ماملعّل)، ()املنهجمن: ] كلٍّرها يف توّف
عليم الّتاملرحلة الّثانوّية من ة ببيعّيم املدمج يف تدريس العلوم الّطعّلتوافر مطالب استخدام الّت درجةد حتدي .8

 .[ة(عليمّيالبيئة الّت) ،(ماملتعّل)، (ماملعّل)، ()املنهجكلٍّ من: ]رها يف توّفية  الواجب باملرحلة الثانو العاّم

، ص(خّصالّت) ريتغّيملتعزى  ،راسةاستجابات عينة الّدمتوّسطات بني ما  وجود اختالفاٍت درجة تعرف .1
 .و)نظام املرحلة(

 

 :اليةقاط الّتراسة يف الّنة هذه الّدّيتكمن أمّه
 ، واّلـذي مبا فيها مناهج العلوم ،ةراسّيالّد ة يف مجيع املراحلراسّيانسجامها مع مشروع تطوير املناهج الّد .3

ـ   ،هــ( 3383/3380) بالعام الّدراسّي ا، بدًءا ًرعليم مثّخوالّت ،ربيةنادت به وزارة الّت  ٍةضـمن خّط
 ىفضـل  إىل وصوال ؛ يف اململكةة واالجتماعّي ،ةنمية االقتصادّيالّت طالبمل مسايرة ، عليملتطوير الّت ؛ٍةعشرّي
 .تائجالّن

خطواٍت إجرائّيٍة، وتنفيذّيٍة، تسـاعد  ىل إ ةعليمّية الّتّيالقائمني على العمّل راسةه نتائج الّدتوّجل أن ّمثمن امل .8
 .م املدمجعّلالّت فوائدعلى بيان، وحتقيق 
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ـ  ،زمة لتطبيقهالاّل م املدمجعّلمطالب الّت كشفيف  راسةل أن تفيد نتائج الّدثّممن امل .1 ة واستخدامه يف العملّي
 .ٍةخاّص وتدريس العلوم بصفٍة ،ٍةعاّم ة بصفٍةعليمّيالّت

مـي العلـوم باملرحلـة    ومعّل ،انوّيعليم الّثراسة يف زيادة وعي القائمني على الّتدمكن أن تسهم هذه الّد .3
على االسـتفادة  ، مبا يساعدهم ة تطبيقهوآلّي ،معّلوع من الّتومطالب هذا الّن ،م املدمجعّلة الّتّيبأمّه ةانوّيالّث

 يف تدريس موادهم. قهمن تطبي
زمـة  رشـادات الالّ اإلبـبعض   م املدمجعّلبرنامج الّت ميراسة يف تزويد مصّمه الّدتفيد هّذل أن ثّممن امل .0

 .ومطالبهم ،منيات املعّلمن واقع مرئّي ،وتطويرها ،لتصميم هذه الربامج
عتمـد علـى تكنولوجيـا    تدة الوسائط متعّد أساليَباستبدال راسة يف الّد هذه ل أن تسهم نتائجثّممن امل .3

 .انوّيعليم الّثيف الّتالقائمة  عتيادّيةساليب االاأل، بم املدمجعّلّتيف ال لٍةممّث رٍةمتطّو

 معوقات اسـتخدام  ب علىغّلللّت ؛تقدمي بعض املقترحات، بيف ضوء نتائجها ،راسةهم هذه الّددمكن أن تس .1
 م املدمج يف تدريس العلوم.عّلالّت

 
 

 

 ّثل حدود الّدراسة احلالّية فيما يلي:تتم

يف تـدريس العلـوم   م املدمج عّلب استخدام الّتمطالحتديد رّكزت الّدراسة احلالّية على : ةاملوضوعّي وداحلد .3
 رها.توّف ودرجة ،ةبيعّيالّط

 (،حيـاء )األ (،كيمياء)ال (،فيزياءال)]ة بيعّيالعلوم الّط راسة على معلميالّد قتصرت هذهاة: احلدود البشرّي .8
 .ةانوّيباملرحلة الّث [،رض(علم األ)

(، ظـام العـامّ  الّن]) :يهابشّق ،ة للبننياحلكومّي ةانوّيدارس الّثامل على راسةقتصرت هذه الّدا احلدود املكانية: .1
 ة.عودّية الّسباململكة العربّي ،ةجّد حافظةمب ([،راتنظام املقّر)

ـ  راسـيّ فصل الّدال راسة يفهذه الّد تقبُِّط ة:منّياحلدود الّز .3   -3318] راسـيّ العـام الدّ  مـن  ،اينالّث
 .[هـ3311

 



11 
 

 [Blended Learning]

 عليمـيّ ي عن الواقع الّتخّلدون الّت ،دريسقنية احلديثة يف الّتاستخدام الّت" ه:ّنأ( بم1..8فه شوملي )عّر
عن طريـق اسـتخدام    ّففاعل املباشر داخل غرفة الّصركيز على الّتالّت ّم، ويتّفاملعتاد، واحلضور يف غرفة الّص

 0ص ."وبوابات اإلنترنت ،بكاتوالّش ،كاحلاسوب ؛صال احلديثةآليات االّت
ـ  أ ،مز " :هّنأ( بم3..8فه سالمة )وعّر ة راسـيّ يف الفصـول الدّ  ،عتياديـة م االو خلـط أدوار املعّل

م عّلوالـتّ  ،عتيـاديّ م االعّلجيمع بـني الـتّ   ٌمه تعّلّنأأي  ؛لكترويّنم اإلواملعّل ،ةمع الفصول االفتراضّي ،ةعتيادّياال
 03ص ."لكترويّناإل

 املتوازن لكـلّ مج ذي يعمل على الّدم اّلعّلالّت" ؛ بوصفه:دمجم املعّلالّت (Lee, 2008) [يل] فعّروي
 م اإللكتـروينّ عّلوالّت ،م من جهٍةه باملعّلم املوّجعّلوالّت ،ا لوجٍهم وجًهعّلالّت :مثل ،ةعليمّية الّتدة للعملّياجلوانب احملّد

  p363".أخرى من جهٍة
ـ من الوسائط الّت جملموعٍة و خلٌطأ ،جتميٌع": هّنأب ،اجرائياإ )اخلليط( املدمجم عّلالّتالباحث  فويعّر ة عليمّي

ـ يسـتخدمها معلّ  ، اّليتلكترويّناإل معّلوتقنيات الّت ،ةات العلمّيستراتيجّيالوا ،دةاملتعّد ـ العلـوم الطّ  وم يف  ،ةبيعّي
 ."ةعتيادّية االّيّفروس الّصيف الّد ،ٍهوجل ام وجًهراسية مع املتعّليف تدريس املقررات الّد ،ةانوّياملرحلة الّث
  

سـتخدام  زمة الة الاّلّيمات األساساملقّو" :هاّنبأ ،اإجرائيا اخلليط(م املدمج )عّلمطالب الّتالباحث  فعّري 
 ."ةعليمّيالبيئة الّتيف و ،ماملتعّليف و ،ماملعّليف و ،ةبيعّيرها يف منهج العلوم الّطيت جيب توّفاّلو ،دمجم املعّلالّت

   
 مشترك برنامج من تكوني الثانوي للتعليم اعتيادي هيكل :بأّنها  إجرائياا، الثانوي العام النظام الباحث يعّرف
 اإلنسانية للعلوم والثاين، والشرعية العربية للعلوم أحدمها:  ختصصية مسارات وثالث الطالب مجيع يدرسه

 جوانب هيكلها يف اخلطة هذه وتتبىن ، أحدها يف للدراسة الطالب يتجه ، الطبيعية للعلوم والثالث،  واالدارية
 : أمهها من عديدة

 .دراسيني فصلني دراسية سنة كل يف راسيةالد السنوات نظام -3
 .فقط الثانوي والثالث الثاين للصفني والتراكمية الفصلية املعدالت نظام -8
 العام خالل مقررا ( 32 – 30) من عددها يتراوح واليت منفصلة دراسية مقررات يعتمد فيها املنهج -1

 .الدراسي
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 مشترك برنامج من يتكون الثانوي للتعليم جديد هيكل : بأّنها إجرائياا، الثانوي العام نظامال الباحث يعّرف
 الطالب يتجه ، الطبيعية للعلوم واآلخر اإلنسانية للعلوم أحدمها ختصصيني ومسارين الطالب مجيع يدرسه
 :أمهها من عديدة جوانب اجلديد هيكلها يف اخلطة هذه وتتبىن ، أحدمها يف للدراسة

 .دراسي فصل كل يف الطالب يسجلها اليت املقننة الدراسية الساعات نظام -3
 .والتراكمية الفصلية املعدالت نظام -8
 الدراسي الفصل خالل مقررا  سبع عن تزيد ال رأسي تكاملي بعد ذات جديدة مقررات يعتمد فيها املنهج -1

 .الواحد
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يأيت هذا الفصل من الّدراسة؛ بوصفه دمّثل مراجعة  لألدب الّتربوّي السابق، ويتكون من إطاٍر نظري  

لدمج، اونشأته، وأهدافه، واحلاجة إليه، وأبعاد  ه،فهومحوى مبحثني، تناول أّوهلما الّتعّلم املدمج، من حيث: م
 تدريس يف املدمج الّتعّلم ، وأمّهّيةم املدمجعّلالّت ، وممّيزاتفوائدملدمج، وطرائقه، واستراتيجّياته، وا الّتعّلم ومناذ 
م عّلمطالب استخدام الّت، ويتناول ثانيهما املدمج ومعّوقات استخدام الّتعّلم ه،عوامل جناحالّطبيعّية، و العلوم
 .املدمج

اسات الّسابقة، منها دراساٌت عربّيٌة، ودراساٌت أجنبّيٌة، كما يتضّمن هذا الفصل مراجعة مجلٍة من الّدر
 ويلي استعراضها تعليٌق عامٌّ عليها.

 

  

 

"Blended Learning" 

حيث يشمل املـز    االخرى؛ ةعليمّيوالّت ،ةربوّيم الّتعّلالّت لطرائق ةملْكُم ،طريقة حديثةم املدمج عّلالّت عّدُي
 ،تـه ّيم املدمج علـى أمهّ عّلني بالّتمن املهتّم عديٌدد أّك إذ دريس؛ة يف الّتلكترونّيواإل ،ةعتيادّياال تنيريقبني الّطما 

من  عّدُي اإللكترويّن معّلالّت ( أّن11-18،هـ3381)  ودرّيالّت؛ فقد ذكر دريسته يف الّتوفاعلّياإلجيايّب،  ودوره
الزًمـا؛   قد غـدا ، بل أو تسليٍة ،د رفاهيٍةجمّركونه أو  فحسب، هامن كمالياّت ال ة،عليمّية  الّتات العملّيضرور

ـ  -يف األوضاع املعتادة-حيث ال تستطيع املدارس  ؛حاٍد مني بشكٍلملواجهة زيادة أعداد املتعّل ا، استيعاهبم مجيًع
 ؛دريس املعتـاد مع الّت لطريقةا هج هذدَمتفيمكن أن  ؛عتيادّيم االعّلللّت ٌدجّي ٌزم معّزعّلّتالالّنوع من هذا  أّن ماك

 وسـائطَ أو الواجبات املعتمدة  ،إىل بعض األنشطة املتعّلمنيم قد حييل املعّل فإّن ؛ويف هذه احلال ا له،فيكون داعًم
 ،والوسـائل  ،رائـق ات الّطللقضاء على بعض سـلبيّ  ؛اأصبح ضرورياقد  م اإللكترويّنعّلالّت ، كما أّنة إلكترونّي
 .ةعتيادّياال واألنشطة
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وائر يف الـدّ  بكثـرةٍ  ،(33،م1..8إبـراهيم ) كما أشـار   ،م املدمجعّلاستخدام مصطلح الّتبدأ وقد 
نذاك، حي طويروالّت ،دريبة للّتة األمريكّيحيث أشارت اجلمعّي ؛م(1..8)عام المن  ة بداية سّيواملثّس ،ةاألكاددمّي
 .وتوصيل املعرفة ،ةجاهات احلديثة يف صناعاالّت ىفضلمن  قد غدام املدمج عّلالّت إىل أّن

ني ربوّيرين الّتاملفّكاستغرب ، (03،م3..8كما يورد ذلك سالمة ) ،م املدمجعّلظهور الّت وكان سبب
ـ  م املدرسـيّ عّلن مسـات الـتّ  ال  عّوحتعدُّ عرب الفصول االفتراضّية، و بصيغته، م اإللكترويّنعّلالّتانتشار   ّيّفالّص

عليم، لـذا كـان الـّرأي    وأثرها يف الّت ،كنولوجياجتاهل الّته من غري الّصواب فإّن ؛، ويف الوقت ذاتهاالعتيادّي
 [.م املدمجعّلالّت]ر وظهظامني، ما أّدى إىل بني فوائد الّنما اجلمع ب

د تعـدّ  يف املسّميات؛ نتيجةد عّددمج، وقد نتج هذا الّتم املعّلالّت تناوليت تيات اّلمن املسّم وهناك جمموعٌة
 ."Blended Learning" االجتهادات يف ترمجة املصطلح

، [م املخلـوط عّلالـتّ ]، و[اخللـيط م عّلالّت]، و[املختلطم عّلالّتو] ،[م املدمجعّلالّت]: ياتسّمامل ومن هذه 
، [م اهلجـني عّلوالـتّ ]، [املمزو  م اإللكترويّنعّلالّت]و، [املتماز  معّلالّت]، و[مازجّيم الّتعّل، والّت[م املمزو عّلالّت]و
 .[فم املثلَّعّلالّت]و [،د املداخلم متعّدعّلالّت]و

 ،لكتـروينّ م اإلعّلدمج الّتعاّمة : قصد به ُي، وربوّيالّت الاجمل من املصلحات اجلديدة يفاملدمج م عّلالّت ُيعّدو
ـ ب، ودمكن القول لكترويّنم اإلعّلمعاجلة بعض نواحي القصور يف الّت ىلإويسعى  ،عتيادّيم االعّلمع الّت ه يعتـرب  أّن

 .لكترويّنم اإلعّلللّت بيعّير الّططّولّتا
، وهـو البـديل   لكترويّنم اإلعّلمن أمناط الّت منٌط" :هبأّنالّتعّلم املدمج ( م2..8يد )اجمل عبد وقد عرف

ـ   عدُّ، وُياًركثر أجياله تطّووأ ،لكترويّناإل معّلللّت والعملّي ،املنطقّي  معّلال  ألسـاليب الـتّ  يف الوقت ذاتـه مكّم
، املعرفـة لتوصيل  ، بل هي وسيلٌةذاهتا يف حّد أو غاية  ،اهدف تقنية املعلومات ليست  إذ أّن ؛هلا اورافًد ،ةعتيادّياال

 ،ٍليت أصبحت تعتمد بشـك احلياة اّل بلاطملواجهة م ام مستعدامبا جيعل املتعّل ،املنشودةربوية وحتقيق األهداف الّت
 83ص .على تقنية املعلومات" أو بآخَر

 ،لكتـروينّ م اإلعّليت يندمج فيها الّتم اّلعّلأو الّت ،عليمإحدى صيغ الّت" ، بوصفه:(م0..8زيتون ) هفعّرو
املعتمـدة علـى    اٌءسـو  لكتـروينّ م اإلعّلف أدوات الّتوظَّحيث ُت ؛واحٍد يف إطاٍر عتيادّياال ّيّفم الّصعّلمع الّت

الـب  الّطم مع ويلتقي املعّل ،ةكّيفوف الّذوالّص ،معامل الكمبيوتر :روس، مثلبكة يف الّدأو على الّش ،الكمبيوتر
 83ص ."األحيان معظَم ا لوجٍهوجًه

 ؛دةلوسـائط املتعـدّ  ا جتميـع عـن: "  م املدمج عبارٌةعّلالّت أّن (Singh, 2003)[ سينغ] بينما يرى
 املـبينّ  عليمّيلوك الّتوالّس ،معّلز الّتتعّزلو ،اآلخر ، معمنها كلٌّ ليتكامل مة يت تكون مصمَّواّل ،اتلتوصيل املعلوم

 p32 .طبيق العملّي )الّتعّلم االعتيادّي("على الّت
، وملفـات الفيـديو   دةدمج تكنولوجيا الوسائط املتعـدّ " :نهبأ (Thorne, 2003)[ ثورن]عرفه و

ـ ، والربةلكترونّي، والفصول اإل[C.Ds]قراص لة على أاحملّم ، واملـثمترات  لكتـروينّ ، والربيـد اإل ويّتيد الّص
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هـذه   ؛ سحيـث تكـون  نترنـت كة، والفيديو عرب اإلملتحّرصوص ا، والّن [Conference Calls]ةوتّيالّص
 pp16-17 ."ا لوجٍهوجًه ة للفصولقليدّيمع األشكال الّت حدة مّت جمتمعة ،الوسائط 
ـ استخدام الّت": ه( بأّنم1..8فه شوملي )يعّرو ـ دون الّت ،دريسقنية احلديثة يف الّت ي عـن الواقـع   خّل

عـن طريـق    ّففاعل املباشر داخل غرفة الّصركيز على الّتويتم الّت، ّفعليمي املعتاد، واحلضور يف غرفة الّصالّت
ـ عّلف هذا الّتودمكن وص، وبوابات اإلنترنت ،بكاتوالّش ،كاحلاسوب ؛صال احلديثةاستخدام آليات االّت ه م بأّن

ـ م عن طريق الوسائط املتعّدم للمتعّلقدَّيت ُتة اّلربوّيواخلربات الّت ،واملواقف ،م هبا املعلوماتيت ُتنّظة اّلالكيفّي يت دة اّل
 0ص. "تكنولوجيا املعلومات أو ،قنية احلديثةها الّتتوفّر

م عّلذي تتكامل فيه أساليب الّتاّل مّلعالّت" ذلك ،(م8..8) طراتذكر الّشكما  ،وُيقصد بالتعلم املدمج
 ."أخـرى  مـن جهـةٍ   ا لوجٍهم وجًهواملعّل ،متعّلذي جيمع املاّل عتيادّيم االعّلوأساليب الّت ،من جهٍة لكترويّناإل

www.inteltao.gov.jo/forum/viewtopic.php?f=9&t 
مني يت تثري اهتمـام املـتعلّ  كنولوجيا اّلم املدمج ال يعتمد على الّتعّلالّتأّن  (30م،.8.3) العتييّب ويثّكد

لتحقيـق   ى؛فضـل مج هو استخدام الطريقة اليف عملية الّد فاملهّم م؛عّلة الّتإىل عملّي ة مهّم م إضافة قدِّبدون أن ُت
 .كل املناسبتدعم هذه األهداف بالّشيت كنولوجيا ال، وتطبيق الّتةعليمّياألهداف الّت

هـوٌم دالٌّ  مفأّنه فاق على الحظ االّتُي حول الّتعّلم املدمج، ابقةالّس ، واآلراءعريفاتالّتجممل ومن خالل 
 ، مسـتخدًما لكتـروينّ م اإلعّلتوظيـف الـتّ   تعمل علىيت اّلديثة احل معّلات الّتستراتيجّيأشكال اعلى شكٍل من 
عليمي املعتاد، واحلضـور  ي عن الواقع الّتخّلدون الّت، ةلكترونّي، والوسائل اإلصاالتواالّت ،اتتكنولوجيا املعلوم

 الّتعّلمـان  سحيث يتشارك ؛، والّتعليممعّلالّت يتيف عملّي ،املعلمبعضهم، ومع مني مع وتفاعل املتعّل ،ّفيف غرفة الّص
 .على أكمل وجٍه عليم، والّتعليم املخططةات الّتجناز عمليإل ؛امًعويدجمان اإللكترويّن، واملعتاد، 

 

ـ   هاستخداممل يبدأ  [م املدمجعّلالّت]غم من أن مصطلح على الّر ـ والّت ،ةيف األوسـاط األكاددمّي  ،ةعليمّي
 ،العتيـاديّ م اعّلبـني الـتّ  ما مج ممارسة الّد أّن إاّل، (م1..8)عام ال إاّل يف بشكٍل متزايٍد ةدريبّيّتواألوساط ال

ورد ضمن توصـيات   ما ولعل من أبرز الّدالئل على ذلك، ،اريخقبل هذا الّت كانت موجودة  لكترويّنم اإلعّلوالّت
وصيات علـى  ت إحدى الّتإذ نّص ؛(م3..8)عليم ة لتكنولوجيا الّتة املصرّيامن للجمعّيالّث نوّيالّس املثمتر العلمّي

يراعـي فيهـا    ،ةلكترونّيللمدرسة اإل متكاملٍة ة كنماذَ روس اإللكترونّيّدعلى املدرسة االهتمام بإعداد ال" أنه:
 (31-.3،م8..8غامن، ) ."واستخدامها ،لضمان توظيفها ؛ةم يف املدرسة االعتيادّيقدَّوبني ما ُي ،كامل بينهاالّت

 [شـاندل ]و  ،(Bersin, 2004) ]بريسـن[ مـن   كـلٍّ  ( عن30-33م،.8.3نقل العتييّب )و
(Chandle, 2006)  ثالثني سـنة  عليم تعود إىل قنية يف الّتوالّت ،كنولوجياعمليات دمج الّت إىل أّنإشارهتما 

 وفق املراحل الّتالية: يص هذه العمليات،لخت ودمكنمضت، 

http://www.inteltao.gov.jo/forum/viewtopic.php?f=9&t
http://www.inteltao.gov.jo/forum/viewtopic.php?f=9&t
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ـ  ور األساسـيّ م الـدّ كان للمعّل ،: يف البدايات[دريبوالّت ،عليمم يقود الّتاملعّل]   ة يف العملّي
مـن   كـبريةٍ  أعـدادٍ يم تعل  مشكلُةمنياملعّل ت، وقد واجهمغياب دور املتعّل يف ظّل ،ةدريبّيوالّت ،ةّيعليمالّت

مكـن  ؛ سحيـث أ هذه املشكلة يف حّل قد ساهمقنية احلديثة والّت ،كنولوجياالّتتوظيف  مًعا، غري أّن منياملتعّل
 .أقصَر يف وقٍت ،مني أكثرول إىل متعّلالوص

 

 ،علـيم لتكنولوجيـا التّ  ل اسـتخدامٍ أّوجاء : [احلاسبات الكبرية ماأساسه وتدريٌب ،تعليٌم]  
، وكانت أنظمـة هـذه   القرن املاضي ّياتسبعين، واتّيينسّتطة يف واملتوّس ،مع احلاسبات الكربى دريبوالّت

 ،منياملـتعلّ آالف  ، بـل الوصول إىل مئاتب فيما يتعّلق كبريٍة لكنها كانت ذات جدوًى ،احلاسبات حمدودة 
 .بني يف أماكنهمواملتدّر

 

ـ الّت]   [: وجـاءت هـذه اخلطـوة يف    ةناعّيدريب باستخدام الفيديو املباشر عرب األقمار الّص
 ،علـيم لتوسـيع دائـرة التّ   ؛استخدام شبكات الفيـديو  ركاتعندما بدأت الّش ،القرن املاضي ّياتسبعين
 .[م عن بعٍدعّلالّتطلق عليه اليوم ]ُي ، وهو ماماملعّل لَبدريب املباشر من ق والّت

 

القرن املاضـي   ّياتتسعين، واتّيمثانين[: شّكل عصر القرص املدمج يف عصر القرص املدمج]  
 .نترنتعرب اإل تدريٍب، وتعليٍمن اليوم م ا ُيشاهدلكثري مّم  ة متهيدّي ومرحلة  ،قاعدة 

 

 ،القرن املاضـي  ّياتتسعين[: أواخَر ل(دريب )اجليل األّووالّت ،عليمالّتنترنت يف خول اإل]د  
واسـعة   قد أضحت شبكات، وخـدمات اإلنترنـت  ف ؛كنولوجّير الّتطّويف جمال الّت ٌةمهّم راٌتحدثت تغّي
ـ  فيما خيّص  عاليٍة كفاءٍة وذات ،أجهزة احلاسوب سريعة غدت ، واالنتشار ـ  ،وتعـرض الّص ، ورةوالّص

، كما ظهـر يف هـذه    كانت تظهر يف عصر القرص املدمجيتمن املشاكل اّل عديٍد حلّل وأصبح هناك برامُج
 .لكترويّنم اإلعّلاملرحلة مفهوم الّت

 

، وخالل العقـد  ن تطبيقهاجتة عواملشكالت الّن ،اتلبّيوظهور بعض الّس ،لكترويّنم اإلعّلالّت وبعد انتشار
 ،لكتـروينّ م اإلعّلوالـتّ  ،م االعتيـاديّ عّلات الّتجيابّيما بني إيجمع ل ؛م املدمجعّلالثة، ظهر الّتة الّثل من األلفّياألّو
 .اهتمايعاجل سلبّيلو

ـ ة الّتيف تطوير العملّي هماسهمن املنتظر إواستخدامه، و ،دمج يف بدايات تطبيقهم املعّلزال الّتيوال  ة عليمّي
احملافظة على قـيم   ا إىلدف اهمن خالل كونه ، وواالعتيادّي ،لكترويّناإل نيمعّلزات الّتّيمن خالل ما جيمعه من مم

 ؛ظهـر قـد  م املـدمج  عّلالّت القول بأّن رها، ما يعين إمكانّيةوتطّو ،كنولوجياواالستفادة من الّت ،وأسسه ،معّلالّت
 .، واحلداثةبني األصالةما ليجمع 
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، م0..8وفـاء مرسـي )   ت، وقد ذكريف امليدان الّتربوّي األهداف من مجلة  اق قرحم م املدمجعّللّتا يأيت
 : يلي ا، م( من هذه األهداف.88،م8.33) اروعّط ،، وكنسارة(21-22

 ،مني املسـتفيدين ع من قاعدة املـتعلّ وّسما يساعد على الّت، خمتلفٍة م بطرٍقعّلمن فرص الّت عديٍدتقدمي  .3
 .مةة املقدَّربوّياخلدمات الّترفع جدوى يو

 ،االجتمـاعيّ  واصـل الّت فقـد ن أن دون م،قّدومواكبة عصر الّت ،كنولوجيا احلديثةاالستفادة من الّت .8
، عاليـةٍ  فاعل بكفاءٍةمن الّت متكني املتعّلم، إضافة  إىل ةاالعتيادّي الفصول يف نلمسه ذيواّل ،واإلنسايّن

 العصر احلاضر. بلاطمع م ٍةبإجيابّيو

 .ٍةتفاعلّي بطريقٍةحيدث  معّلالّت جعل على زيركالّت .1

 .ممكنٍة تكلفٍة أقّلبو ،وقٍت أقصر يف ،منيمن املتعّل عدٍد أكرب إىل الوصولحتّقق  .3

 ة.عليمّية الّتغيري يف العملّيوالّت ،جديدوالّت ،شويقصر الّتاإدخال عن .0

 .دٍةمتعّد باعتماد مصادَر ا،ًدساع ُمجعله إىل  ،للمعرفة اوحيًد امصدًركونه م من تطوير دور املعّل .3

 
، ولكونـه  م املـدمج عّلظهور الّتإىل  تأّد وعوامَل ،من أسباٍبذكره  وردما  سبسح، وا سبقمل نظًراو

 ،قنعـة املسـباب  األ مـن  فإّن ؛االعتيادّي ّيّفم الّصعّلوالّت ،م اإللكترويّنعّلمن الّت كلٍّ وميزات  ،خصائَص امًعاج
يوسـف  ، و(3.8-..3،م0..8وفـاء مرسـي )  من  كلٌّ تطبيقه يف مدارسنا، ما ذكره، ولألخذ به ديةاجملو
 فيما يلي: ودمكن تلخيصه ،(8-2،م8.33وكنسارة ) ،اروعّط ،(..3،هـ3313)

، مـن بينـها عـدم    ٍةألسباب عـدّ  ؛عن مواكبة العصر -ايّليف الوقت احل-ة عليمّيساتنا الّتقصور مثّس .3
ر الكـبري يف  طّوبعد الّت ة ، وخاّصعليم بالقدر املناسبديثة يف الّتيات احلقنواستخدام الّت ،االهتمام بإدخال

 .نترنت، واإلاحلاسب اآليّلفيما خيّص  ، وبالّذاتصاالتّتواال ،قنياتجمال الّت

 .ي اجملاالتيف شّت كنولوجّيوالّت ،ريّفاالنفجار املع .8

ـ سات الّتيف املثّس املتعّلمني يواألجهزة األخرى بالقدر املناسب اّلذي يكف ،عدم وجود املختربات .1  ةعليمّي
 .بأعدادهم احلالّية املسّجلة

علـى مسـتوى   ، ويثّثر سلًبا ر، ما أّثباملتعّلمني -ةقليدّيالّتذات املمارسات –ة عليمّيساتنا الّتس مثّستكّد .3
 .ةعليمّية الّتالعملّي

جلامعـة  ا :، منـها م املدمجعّلوالّت ،م اإللكترويّنعّلالّت ، تعتمدمن اجلامعات وحديثٍة ،جديدٍة ظهور مناذَ  .0
؛ مـا  ... وغريهام عن بعدعّلوجامعة الّت املة، واجلامعة املفتوحة،عة الّش، واجلامة )اإللكترونية(االفتراضّي

 .م املدمج يف مدارسناعّلتخدام الّت، واساالهتمام بإدخالستلزم ضرورة ا
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وحتسـني   ،لتطـوير  ؛م املـدمج عّلل الـتّ ما يسـتدعي إدخـا  ، املدارسإىل تطوير أداء ة احلاجة امللّح .3
 .املستخدمة فيها ، واألساليباتتراتيجّياالس

 .ةجهيزات املدرسّيوالّت ،واملباين ،اتارتفاع تكلفة اإلنشاء .1

 
 

 وأنشطة، االعتيادّي راسّيالّد الّصّف يف دريبالّت بنيما  اليسري بطالّر دجمّر على املدمج معّلالّتال يقتصر 
 مـن  كـربَ أ جمموعة  ليشمل ؛ة املاضيةلنوات القليخالل الّس رتطّو قد املصطلح ّنإإذ  فحسب؛ لكترويّناإل معّلالّت

 .معّلالّت تطبيقات
 املـدمج  معّلالّت إىل أّن (138-.13،م0..8اخلان )و ،(Singh, 2003,67)  [سينغ]قد أشار و

 :ايلالّت حوالّن على ياهنا، واّليت يأيت باألبعادهذه  من أكثَر أو واحًدا، يضّم قد
 من بكّيالّش معّلالّت بني أمناطما م املدمج عّلجيمع الّت  

 :مثل، ةة االعتيادّيراسّياحلجرات الّد يف يتّم ذياّل بكّيالّش غري معّلالّت بنيما و، اإلنترنت تقنيات خالل
، ةة االعتيادّيراسالّد مني يف حجرةة أثناء وجود املتعّلبكة العنكبوتّيمن خالل الّش عليمي ت تقدمي برنامٍج

 م. املعّل إشرافوب
 ،الفردّي معّلالّت اتعملّي ايّتالّذ معّلالّت يشمل  

 ما، منياملتعّل بنيفيما  ة حيوّي أكثَر صاال اّت نفيتضّم ؛عاويّنالّت معّلالّت اأّم، ماملتعّل حاجة على بناًء معّلوالّت
طبيقات الّت ومناقشة بعض، اتواألدبّي ،املواّد بعض ومراجعة ،واخلربات ،املعارف يف املشاركة إىل ييثّد

 .اإلنترنت شبكة باستخدام ،الفورّي واصلالّت عرب ماملتعّل ة بإنتا واخلاّص ،احلديثة
 ،البيئة اجلاهز احملتوىيغف ل   

 ،عاليٍة ذا كفاءٍةكونه و ،ةّياملاّد تكلفته ٍةبقّل احملتوى من وعالّن هذا زويتمّي، منيللمتعّل ةالفردّي بلاطوامل
 عدٍد دمج خالل من وهتيئته ،اخلاّص احملتوى ن املمكن تكييفه مّنإ إاّل، ذاتياا ّدَعامُل اخلاّص باحملتوى مقارنة 
 حنو الباب (Scorm) [سكروم] مثل الصناعية املعايري فتحت وقد .ةبكّيالّش أو ،ةّيّفالّص اخلربات من

 ،املستخدم خربات لتحسني ؛اخلاّص واحملتوى ،اجلاهز احملتوى دمجب ى، فيما يرتبطكرب مرونٍة حتقيق
 .أقّل بكلفٍةو
 ، ويكاملذي يوالفاّل ، ذلك الّدمجمجمن أفضل أنواع الّد 

 اًنمََّضُم معّلالّت يكون وعندما، املثسسات جناح معايري ، واّلذي غدا أحدواملمارسة ،والعمل ،معّلالّتما بني 
 .مّلعالّت حملتوى مصدًرا يصبح العمل فإّن ؛العمل قطاع عمليات يف
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 املـدمج  معّلأساس الـتّ ؛ بل يبقى طبيقوالّت ،يف االستخدام ، أو حظوٌةٌةأولوّيمن هذه األبعاد  وليس ألي 
فاعـل  ومستوى الّت ،روحمتوى املقّر ،ةعليم العاّمأهداف الّت من خالل مراعاة اختيار أفضل دمٍجيف  اجح متمّثال الّن

 ،كلفـة والّت ،عوامـل الوقـت  باالعتبار  بعني واألخذ ،وعددهم ،تهمودافعّي ،منيومدى حاجات املتعّل ،املطلوب
 .روف احمليطةوالّظ ،اتواإلمكانّي
  

م(، كمـا  3..8) واملعايطة ،(Valiathan, 2002) [فالياثان] ذكرها مناذَ  ثالثة املدمج معّلللّت
هذه النماذ  و ،(31،هـ3313كما ذكرها يوسف )و ،(88-83،هـ3313) خدجية الغامدّي نقلت عنهما

 :هي
 )Driven Model-Skill( ايّتالّذ معّلالّت بنيهذا الّنموذ  ما  جيمعو ،

 ،لكترويّناإل الربيد خالل من ذلك ويتم ،املعرفة وتطوير ،دعم رييسلت ؛ٍممعّل أو ،ٍبمدّر ووجود
 وضع مع ،دٍةحمدَّ ومعارَف ،مهاراٍت تطوير إىل وصوال  ؛لوجٍه وجًها واللقاءات ،تواملنتديا، واملناقشات

 من منيللمتعّل زمالاّل عمالّد تقدمي مع ،ةزامنّيالّت ةعليمّيالّت املختربات واستخدام، للمتعلمني جمدوٍل برنامٍج
 .لكترويّناإل والربيد ،بكةالّش خالل

 )Model Driven-Attitude( األحداث خمتلفهذا الّنموذ   يدمجو، 
 أساليب بنيما  مجالّد طريق عن ذلك ويتّم ،نٍةمعّي اٍتسلوكّي تطوير جلأل ؛ةاملتباين تقددمها ووسائل

 معّلالّت مفهوم إدخال مع ،بكةالّش عرب معّلالّت وأساليب، ةراسّيالّد القاعات يف لةاملتمّث ةاالعتيادّي معّلالّت
 على القائمة ةعليمّيالّت األساليب إدخالب أو، لوجٍه وجًها ةاالعتيادّي معّلالّت جلسات خالل من عاويّنالّت
 .قنيةالّت

 )Driven Model-Competency( األدواتهذا النموذ   يدمجو 
 التقاط ؛ هبدفعملال مكان يف الكفاءات تطوير أجل من ؛وجيهوالّت ،املعرفة مصادر إدارة مع ،له اعمةالّد

 خالل من املعرفة يكسبون مونفاملتعّل ؛ومراقبتهم ،اخلرباء مع فاعلالّت ذلك بويتطّل، ونقلها، املعرفة
 .الدراسة مكاَن االجتماعّي فاعلالّت خالل من مث ،ال أّو املالحظة

 

أّن ورمي إىل حتقيقه، ذي يللهدف اّلعن غريه؛ تبًعا  خيتلف منوذٍ  كّل ماذ ، أّنالّنهذه د من تعّدضح يّتو
م عّلإثراًء للّتمثل هذا الّتنّوع  ، ويأيتق فيهايت ُيطّبة اّلعليمّييت تناسب البيئة الّتاّل ، واستراتيجّياتهطرائقهمنها  لكلٍّ
 .خمتلفة وبيئاٍت ،وياٍتطبيق يف مستجتعله قابال  للّت رونٍةحتقيق ا ملو ،املدمج
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 ،َقائة طرعّدإىل وجود ( 81،م2..8اجمليد ) عبد، و(311-313،م0..8زيتون ) من أشار كلٌّكما 
م عّلوالّت ،عتيادّيم االعّلبني الّتما مج ة الّدبني عند ختطيط عملّيواملدّر ،منياملعّل أمام متاحٍة اٍتواستراتيجّي

 :يلي من بني ماحيث دمكنهم االختيار  ؛دمجم املعّللتكوين الّت ؛لكترويّناإل
م عّلالـتّ  أسـاليب من خالل  راسّير الّداملقّر ضمن -أو أكثَر- ٍنمعّي درٍس قدميت افيه يتّمو  -

مـن خـالل    اختاميا املتعّلمنيتقومي  ، ويتّملكترويّنم اإلعّلأدوات الّتب -أكثَرأو - آخَر وتعليم درٍس ،ّيّفالّص
 .ةلكترونّيقييم اإلخالل أساليب الّتأو من  ،ةعتيادّيقييم االوسائل الّت

رس م الـدّ يوتعل ،ما يف تعّلتبادليا لكترويّنم اإلعّلمع الّت ،ّيّفم الّصعّلمن الّت كّلفيها يتشارك و  -
ـ خ املـتعّلمني ، ويتم تقـومي  لكترويّنم اإلعّليليه الّتمّث  ،ال أّو ّيّفم الّصعّلالبداية تكون للّت أّن إاّل ،الواحد  اتاميا

 .ةلكترونّيقييم اإلالّت أساليببأو  ،ةيادّيعتقييم االبأساليب الّت
م عّلليـه الـتّ  مّث ي ،ال أّو لكتـروينّ م اإلعّلالبداية تكون للـتّ  أّن إاّلانية ريقة الّثشبه الّطت يوه  -

 .ةونّيلكتراإلبأساليب الّتقومي أو  ،ةعتيادّيقييم االالّت بأساليب اختاميا املتعّلمنيتقومي  ، ويتّمّيّفالّص
ـ  نيمعّلبـني الـتّ  مـا  ناوب الّت أّن إاّل، الثةوالّث ،انيةريقتني الّثمن الّط الًّشبه كتو  -  ،ّيّفالّص

ـ كمـا هـو    واحدة  ة مّر ال ،رس الواحدداخل أحداث الّد ٍةمّر غرَيحيدث  لكترويّنواإل  أي  مـن يف  الاحل
 .الّثانية، والّثالثة ريقتنيالّط

 
ما يكون ، وإّنٍةعشوائّي ات بطريقٍةأو االستراتيجّي ،قائرهذه الّطمن  ألي االختيار املفاضلة، أو  تّموال ت

، طبيعة احملتوى :هاأمّه ،من العوامل م لعدٍدضوء تقدير املعّليف  للمعّلم الّدور األبرز يف حتديد، وتطبيق أي  منها،
، وخصائص رسوقت الّديف ة استخدامها وإمكانّي ،يّنترولكم اإلعّل، ومدى توافر أدوات الّتمنيتعّلوخصائص امل

 وقدراته. ،ماملعّل
 

 

 ة تعليمّي أوجد بيئة  ؛ فقدعليمكربى يف جمال الّت ٌةّييت هلا أمّههات احلديثة اّلوّجم املدمج من الّتعّلالّت عّدُي
عليم، وحتقق ساعد على تطوير الّت، ما م االعتيادّيعّلزات الّتوممّي ،رويّنلكتم اإلعّلزات الّتبني ممّيما جتمع  جديدة 
 أهدافه.

 إبراهيمو، (30،م1..8شوملي )(، و130،م0..8ن )خامن الباحثني، منهم  ٌدوقد أشار عد
ف يت توّظم اّلعّلبأمناط الّت مقارنة  اّليت يتفّوق هبا الّتعّلم املدمج، ، أو املميزاتفوائدال إىل مجلٍة من( 38،م1..8)

 ما يأيت: ، أو املمّيزاتومن هذه الفوائد، دةيحو صاٍلوسيلة اّت
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 وجود حديثٌة أظهرت دراساٌتحيث   -
بني ما  أفضَل اتباط ار هامن خالل توفري ،معّلن خمرجات الّتم املدمج حتّسعّلات الّتاستراتيجّي على أّن دالئَل

 م.عّلوبرنامج الّت ،محاجات املتعّل

 
م عّلأمناط الّتف  -

ة يف ملهّمواملعارف ا ،ةعليمّيالّت ملواّداإىل وصول لا ّيةإمكانمن حتدُّ  واحدٍة صاٍليت تقتصر على وسيلة اّتاّل
إىل املعرفة،  الوصول يةإمكان ةعتيادّياال ريبدبرامج الّتيف  قّلت :على سبيل املثالف ؛دريبالّتو ،معّلالّت موضوع

ة دريبّيين، يف حني تشمل الفصول الّتَدحمّد وزماٍن ،جدون يف مكاٍناوتذين ياملشاركني اّلعلى  ومصادرها
دريب د للّتدمكن جتاوز مشكلة الوقت احملّد ، كمامتباعدٍة يف أماكَن جداوتيت تة الفئات املستهدفة اّلاالفتراضّي

نوا من ذين مل يتمّكبني اّلملتدّرا الفرصة أماموإتاحة  ،درييّبالّت وقفات املة تسجيل جمرّيرت إمكانّيتوّفما إذا 
 .؛ للوصول إليهادريب الفورّياملشاركة يف الّت

 
أو  ،يتيح ضّم حيث  -

بني ما و ،تطويره )بناؤه( ذي يتّماّل عليمّيبني الربنامج الّتما حتقيق التوازن  أمكانيَة خمتلفٍة دمج أمناط توصيٍل
م عّلب الّتبأسلوو ،بالكامل شبكي  ٍيتدريّب فقد يكون تطوير حمتوًى ؛لذلك ةزمالاّل ، واجلهدوالوقت ،الكلفة
 عاويّنم الّتعّلالّت ، مثلخمتلفٍة بني أمناٍطما مج ا، ولكن الّدا جداة مكلف عليمّيالوسائط الّتب غينمع حتقيق  ،ايّتالّذ

الوثائق، ودراسات احلالة، وأحداث ك ؛البسيطة ايّتم الّذعّلالّت ة املعتادة، ومواّددريبّي، واجللسات الّتاالفتراضّي
 حيتا باإلضافة إىل كونه  ،أو أكثَر ،قد يكون بذات الكفاءة التقددمية،عروض الجلة، واملسَّ م اإللكترويّنعّلالّت
 .واجلهد ،كلفةقلة  الّتحتقيق جوانَب اقتصادّيٍة؛ كمع  ،ةعليمّيلتحقيق األهداف الّت ؛أقّل اوقًت

 
حيث يعمل  -

ع يف نّوالّت :من حيث ،متعّلمنيمناسبته للحتقيق و ،واجلامعات ،املختلفة للمدارس اتاإلمكانّي مالئمةعلى 
 .ومصادرها ،باملعرفة دائٍم صاٍلعل اّتم جعل املتعّل، وواحملتوى احملوسب ،املوضوعات

 
ة البيئة يزيد من  فاعلّياملدمج  كترويّنم اإللعّلالّت أّن (Ginnis, 2005,4) [جينس]ويرى 

 ة املناسبة.كنولوجّيقنيات الّتبالّت ، ويثري حمتواها العلمّيةاالعتيادّي
 
بني اخلصائص  ه مامجعم املمزو  عّلز الّتما دمّي أهّم إىل أّن (Troha, 2002,86) [تروها] أشارو
 عتيادّيم االعّلاخلصائص املمتازة للّت ما بنيو  املعرفة،إىل القدرة على الوصول :مثل ،م اإللكترويّنعّلاملمتازة للّت

 .لوجٍه اعلم وجًهوالّت ،املعايشة :مثل ،ةراسّيجرات الّديف احل
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د ّيوالّس ،وعبد العاطي، (130-131،م0..8) وخان، (33،م0..8سالمة ) من وذكر كلُّ
صها الباحث فيما يلّخ ،م املدمجعّللّتا مجلة  من ممّيزات( 81-83،م2..8والبيطار )، (332–333،م2..8)

 يلي:
 وحده. لكترويّنم اإلعّلبالّت مقارنة  ،هائٍل م بشكٍلعّلخفض نفقات الّت (3

مـا بـني   و ، مـن جهـةٍ   باملـدرّ و ،تعّلمبني املما فاعل ما يزيد من الّت ،ا لوجٍهصال وجًهتوفري االّت (8
 .من جهٍة ثالثٍة حملتوىوا ،املتعّلمنيما بني ، ومن جهٍة أخرى وبعضهم البعض ،تعّلمنيامل

، وبعضهم البعض من جانـٍب، ومـا   منيبني املتعّل ما ةوالعالقات االجتماعّي ،ةتعزيز اجلوانب اإلنسانّي (1
 .من جانٍب آخَر همميمعّلبني و بينهم،

 ،باختالف مسـتوياهتم  كاّفة ، منيم لدى املتعّلعّلوأمناط الّت ،ةاالحتياجات الفردّي ملقابلة ؛املرونة الكافية (3
 وأوقاهتم. ،وأعمارهم

 واالستخدام. ،نفيذوالّت ،صميميف الّت كنولوجّيم الّتقّداالستفادة من الّت (0

وكفـاءة   ،عليمـيّ جودة املنتج الّتحتقيق  ومن مّث ،ةعليمّية الّتورفع جودة العملّي ،ةإثراء املعرفة اإلنسانّي (3
 مني.املعّل

 يف العلوم. ما هو جديٍد ة من كّلإلفادل ؛قافاتبني خمتلف الّثفيما  واصل احلضارّيالّت (1

ـ إتدريسها  ، اّليت قد يتعّسرةاملوضوعات العلمّيتدريس بعض  احلّد من صعوبات (2  ،ا بالكامـل لكترونيا
م اخللـيط   عّلاستخدام الـتّ إذ يأيت  ؛ةجارب املعملّيوإجراء الّت ،املهاراتتعليم  على وجه اخلصوص:و
 الت.مثل تلك املشك حلّل ؛حد احللول املقترحةكأ

، نينشيط تعّلمونصبح فيه املالذي يو ،منيتعّلم املتمركز حول املعّلإىل الّت ،م اجلماعيعّلاالنتقال من الّت (8
 .وفاعلني، ومتفاعلني

 مني.واملعّل ،متعّلمنيلل هائّيوالّن ،كوييّنم التقومي الّتُظعمل على تكامل ُنال (.3

 .ةمسّيوغري الّر ،ةمسّيالّر معّلرص الّتف توفريو ،معّلنتائج الّتحتسني و ،مخربة املتعّل اءثرإ (33

ـ املث ةاإلستراتيجّيهات وّجم الّت، ودععلى مستوى الربنامج نفيذالّت مرونة (38 ـ سّس  ،معّلة يف الـتّ ية احلالّي
 .صاتخّصعليم، مبا يف ذلك فرص تعزيز الّتوالّت

 ة.واالفتراضّي ،ةّياالستخدام األمثل للموارد املاّد (31

 .عتيادّيم االعل، ومزايا الّتلكترويّنم اإلعّلبني مزايا الّتما مع اجل (33

 عليمّية أثناء مواقف الّتدريس.تكنولوجيا الّتالعلى استخدام مني واملتعّل، منياملعّل تدريب (30

 .ة املختلفةكنولوجّيبالوسائط الّت نمواملعّل يت يستخدمهااّل ةعتيادّيدريس االالّت أساليب تدعيم (33

 .، وغريهاوأجهزٍة ،ٍةتدريسّي من قاعاٍت ، والّتعليممعّلللّت اّلزمةة الّيتوفري اإلمكانات املاّد (31
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 املتعّلمنياجد ل من فترة تويقّلأّنه حيث  ؛عتيادّيم االعّلالّتقياًسا مبا حيّققه  يا،عل ستيعاٍبحتقيق نسب ا (32
 .واجد داخل هذه القاعاتلّتلن يآخر متعّلمنيأمام ا يتيح الفرصة م ،ةدريسّييف القاعات الّت

جهـٍة  وبعضـهم الـبعض مـن     ،املتعّلمنيبني ما ، ومن جهٍة مواملعّل ،تعّلمبني املما واصل ّتال يلسهت (38
من خـالل   ،اضحٍةو ة بصورٍةة العلمّيباملاّد تعّلمنيامل ّدمت ٍةمستمّر ٍةتفاعلّي خالل توفري بيئٍةأخرى، من 
 ة.ّيّف املناقشات الّصالة يفواملشاركة الفّع ،عبري عن أفكارهمنهم من الّت، ومتّكخمتلفٍة تطبيقاٍت

– حيـدّ  ،فقـط  واحـدٍ  أسلوب تقدمٍي ةعبامت ّن؛ إذ إإىل املتعّلمني، ونقل املعرفة ق الوصولائد طرتعّد (.8
فيما يتـيح منـوذ     ،، أو نقل املعرفةعليمّيصول إىل أهداف الربنامج الّتوأمناط الو ،من صور -حتًما
 .ونقل املعرفة ،وحتقيق األهداف ،منياملتعل إىلللوصول  دة متعّد م املدمج صوًراعّلالّت

 

مـن   كـثريٍ ، وأسلوًبا مناسـًبا لعـال    م املدمج طريقة عّلالّت ، مّما جيعلزات، وتلك الفوائدّيمه املهذ إّن
، يف الوقـت ذاتـه   مأداء املعّل رمن املهارات، ويطّو كثرٍي، ما يتيح تنمية معّليف الّت املتعّلمني يت تواجهاملشكالت اّل

مـن   مـا بـني عديـدٍ   بديل أو الّت ،املزاوجةفرص ملعلم ، ودمنح امتكاملٍة ة بصورٍةعليمّيالّتة جودة العملّي وُيحّقق
، مبـا يثـري   واصل مع املتعّلمنيللّت ؛صال املختلفةوأدوات االّت ،الوسائط، وأساليب، ووالوسائل ،اتاالستراتيجّي
 .مّلعللّت املتعّلمنية ويزيد من دافعّي ،ةعليمّيالعملية الّت

 
 

، وطرائـق تـدريس   ٍةعاّم ديثة بصفٍةدريس احلق الّتائوطر ،اتستراتيجّياال االستفادة منأصبحت  لقد
ـ  ،صاالتواالّت ،يف عصر املعلومات ة ملّح وضرورة  أمًرا حتمياا، ،العلوم على وجه اخلصوص ـ والّث  ،ةورة املعرفّي

 .بتوظيفه يف خدمتها فهي أحّق ، لذا؛قيّنم الّتقّدة هي أصل الّتالعلوم الطبيعّي ّنإ حيث ؛ةقنّيوالّت
ـ  أشـاروا إىل أنّ  عندما ،(83،م1..8) ، وزميالهجدّيالّن هذا املعىن مثَلد ويثّك  نوات األخـرية الّس

ـ  ملّي؛ة على املستوى العالوم الطبيعّيبتطوير طرائق تدريس الع شهدت اهتماًما بالًغا  ،ةفقد قامت املنظمات العاملّي
علـى مسـتوى    ة ة، وخاّصلتطوير تدريس العلوم الطبيعّي ؛دٍةمتعّد وأسحاٍث ،ة مبجهوداٍتواحمللّي ،ةولّيواهليئات الّد

 .، وتدريس العلومم العلمّيقّدالّتبني ما هبدف تقليل الفجوة  ؛عليم العاّمالّت
ـ راسـيّ الّد من أكثر املـوادّ  ،العلوم مواّد ( أّن331،م3..8ايع )الّش يرى ،ددويف هذا الّص  اة ارتباط 

 املتكامل. العلمّي تعّلمامل قنية يف منّوأو من حيث دمج الّت ،امعرفيا اارتباط االرتباط كان أ سواًء قنية،بالّت
ـ   ؛ةات احلديثة يف تدريس العلوم الطبيعّيم املدمج من االستراتيجّيعّلويعد الّت مـن   عديـدٌ د حيـث أّك

 .عليمال يف الّته الفّعودوَر ،هَتّيأمّه الباحثني
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 علـى ( 318،هـ3311) اجلحديّلو  ،(303،م0..8وفاء مرسي ) دكل من:أّكويف هذا اجلانب، 
ـ احـل التّ املر يف وطريقة تطبيقـه  ،م املدمجعّلالّت فق مع طبيعةسحيث تّت ؛ةرات الدراسّيوضع املقّرضرورة  ة عليمّي
 .كاّفة 

ـ  ًرامثّث م املدمج دوًراعّلللّت أّنىل إ( 31،هـ3313) دّيويشري احملّم ة؛ ملـا  يف استيعاب املفاهيم العلمّي
ـ  ا أساليبمًعاج، ما جعله دٍةمتعّد ، ووسائَلاٍتمن استراتيجّي يتضّمنه ـ   الّت  ، إىلّفدريس املختلفـة داخـل الّص

ـ ق تقدمي املفاهيم العلمّيائيف طر ًعا كبرًيايعطي تنّوما  ، وهولكترويّندريس اإلالّتجانب ممارسات، وفعالّيات  ا ة، م
دعـا إىل   مني، وكّل هـذا مّمـا  واملتعّل ،مبني املعّلما  دائٍم واصٍلحتقيق تزيادة استيعاهبا، وعلى املتعّلمني يساعد 
 ،علـيم نه من املسـامهة يف تطـوير التّ  متّك ز به من خصائَصملا يتمّي ؛ نظًراتطبيقه يف تعليم العلومأمّهّية ب التوصية
 .قي مبستواهوالّر

مـن   تضـّمنه ت ؛ ملـا يف تدريسـها  دمجم املعّليت دمكن توظيف الّتالعلوم اّل ة من أهّمبيعّيالعلوم الّط وتعّد
– االنتقـال  كما دمكن، ىفضل بصورٍة متعّلمأن يسهم يف إيصاهلا لل عتيادّيم االعّلدمكن للّت ، أو مكّوناٍتجوانَب

 ما بينهما.مج الّدممارسة أو  ،نسباأل كونه حال ويّنلكترم اإلعّلىل الّتإ -أثناء تدريسها
 وتتأّكـد حاجتـها  ، قنيةبالّت اكبرًيو ا جلياا،ارتباط  ةالطبيعّيلعلوم ل ح أّنيتّض ومن خالل ما سبق عرضه،

توفريه مـن  حتقيقه، أو ن ، وهو ما دمّكتدريسهاأساليب، وأدوات ويف تطوير  ،تطبيقاهتاعرض كنولوجيا يف إىل الّت
، ومتنّوعة، وملـا  دٍةمتعّد ، ووسائَلاٍتستراتيجّيتوظيٍف المن  ؛ ملا يتضّمنه هذا الّتطبيقم املدمجعّلالّتتطبيق  لخال
ـ   ،والكتب ،راتاملقّر :يف لتتمّث ،خمتلفٍة ّيٍةمعلومات مصادَرمن  هذا الّنمط من الّتعّلم يوّفره  ،ةواملعامـل االعتيادّي
ـ  هذه املصادر بغزارهتا، وتضافرهاو، ةواملعامل االفتراضّي، نترنتاإلشبكة ى ة علعليمّيوالّت ،ةاملواقع العلمّيو ن متّك

تعزيـز االسـتيعاب، أو   ل، أو أفضَل بشكٍلما  فهوٍمملتوضيح معىن منها؛   األنسبمني إىلم من إحالة املتعّلاملعّل
 .أفضَل بشكٍلستيعاهبا وا ،ةتدريس العلوم الطبيعّي على هو ما يساعد إمجاال ، واملعلوماتحصيلة زيادة ل

ه، وتنفيـذ  ،هومراعاهتا عند تصميم ،توافرها يت جيبمن العوامل اّل م املدمج على عدٍدعّليرتكز جناح الّت
، وسـالمة   (Baldwin & Evans, 2006,84)[إيفـانز ]و [،بالـدوين ] مـن  وقـد أشـار كـلٌّ   

 ( إىل عدٍد830م،8.33ار )والعّط  ،وكنسارة ،(313،م1..8) دّيوالّس ،املعطي وعبد ،(33-08،م3..8)
 ، ومنها:من هذه العوامل

 معّلالـتّ  بيئـة  يف ،اإللكتـروينّ  معّلالّت تكنولوجيا لتوظيف داجلّي خطيطالّتويتضّمن   
ـ ق  من استخدامه ةكيفّيحتديد آلّية، أو و، الربنامج يف وسيٍط كّل وظيفة حتديَد، املدمج  ،مـني املعّل ِلَب
 .ٍةبدّق منيواملتعّل
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 سـواءٌ  ،املـدمج  التعلم بيئة يف املستخدمة املختلفة األجهزة توافر من دأّكالّتمن خالل   
 .معّلالّت ةلعملّي ق امعّونقصها، أو قصورها  ثلدم ال حىت ؛ةعليمّيالّت املثسسة يف أو ،منياملتعّل لدى

 عـن  واإلجابـة  ،املعلومات على احلصول من املتعّلمني ندمّك ،املدمج معّلالّتف  
مـن أن   بّد الوعليه، ، ماملتعّل لدى ابقالّس معّلالّت أو ،مانالّز وأ ،املكان عن ظرالّن بغّض، ساؤالتالّت

 ؛منياملـتعلّ  بـني مـا  في ةالفردّي الفروق ملراعاة ؛ حتقيق اوخمتلفة  ،عة متنّو مصادَر املدمج معّلالّت نيتضّم
 .بني البدائل املتاحة، يف ضوء مستوياهتم ضالتهم جيدوا أن من ما هلًنيمتك

 يف مهـاراهتم مستويات  من دأّكالّت خالل من ذلكيتّم و  
 صـال واالّت، الربنامج داماستخ ةبكيفّي موتعريفه، ةكنولوجّيالّت ثقافتهممستويات و، اإلنترنت استخدام

 ومصـادر ، اإلنترنـت  عرب املصادر املساعدة إىل الوصول ةوكيفّي، اإلنترنت عرب البعض بعضهم مع
 .معّلالّت

 مـن  وذلك ،منيواملتعّل ،منيملعّلاعند  املدمج معّلالّت وإتقان ،ملمارسة ؛ة ضرورّي خطوة  لدمّثو  
ورفـع   هم،متعّل نّسحت حيّقق ؛ لتنفيذ تدريٍبواألقران ،خلرباءامن  -يف هذا اجلانب–االستفادة  خالل
 .مهتكفاء

 بعـض قد ال تستخدم ف، دريبالّت هناية عند واملساندة ،عمالّد خطوة تبدأو  
 نيمواملـتعلّ  ،مـني املعّل تزويـد  املهّم من ،لذا، بسهولة قابلة  للفقد ما جيعلها، بصورٍة مباشرٍة املهارات

 .املستمّر عمبالّد
م عّلبـالتّ  أن يقوم بتعريـف املـتعّلمني  م املعّل على جيب ،لقاء األّوفي الّلف  

ـ  ،تـه وخّط ،وأهدافه ،عن حمتواه ة عاّم وإعطائهم نظرة  ،املدمج ات واالسـتراتيجيّ  ،ة تنفيـذه وكيفّي
علـى هيئـة   أو  ،أو مكتوبٍة ،ٍةشفوّييف صورٍة ت لوماعمثل هذه امل ضمنه، ودمكن أن تكون املستخدمة

 .واالستجابة ،معّليف الّت املتعّلم كفاءةمستوى ممكٍن فيما خيّص إىل أقصى ؛ وصوال  ٍةبصرّي رموٍز
 مـا  ، أو دمارسقطّبي اطمئناًنا، وهو أكثر يصبحف ؛مهاراته ببناء مللمتعّل اخلطوة هذه تسمحو  

 .للواقع اثلٍةمم مهاراٍت من اكتسبه

 ،ماملـتعلّ  بـني ما  املستمّر واصلالّت املدمج معّلالّت جناح عوامل أهّم منف  
 نـوع قد ال يعـرف   أو ،املساعدة حيتا  مىت يعرف ال -احلديث مطالّن هذا يف– ماملتعّل ّن؛ ألمواملعّل

 خيتـرب  أن دمكـن  مـىت رّبما ال يعـرف   أو، دمةاملستخ اتوالربجمّي ،واألدوات ،اتواملعّد ،األجهزة
 وتوجيهـاتٍ  ،وتعليمـاتٍ  ،إرشـاداتٍ  داجلّي املدمج معّلالّت ه من الواجب أن يتضّمنّنفإ ؛لذا ،مهاراته
ائـَق،  طر باإلضافة إىل وجـوب تضـمينه   عات،وّقوالّت ،واألعمال ،لوكالّس من ناٍتعّي ، حولكافية 

 بطريقـةٍ  ا،منهم كلٍّ وأدواَر ،َمملتعّلا ُماملعّل هبا يوصي يتاّل املهاّم وكذلك متنّوعة ،ّية  تشخيص وأساليَب
 .ومكتوبٍة ،دٍةوحمّد ،واضحٍة



27 
 

 وسط معّلوالّت ،ايّتالّذ معّلالّتممارسة  على منياملتعّل تشجيع على احلرصفيجب   
 يدرس أن لفرديمكن لف ؛بذلك تسمح ملدمجا معّلالّت يف املتاحة ةكنولوجّيالّت الوسائط ألّن ؛اجملموعات

فيه  يشاركاّلذي  الوقت ذات يف ا،لكترونياا، أو إورقيا وٍخنسم موضوٍع قراءة خالل من بنفسه
 -الفيديو مثمترات خالل من أو ،ة )اإلنترنت(العنكبوتّي بكةالّش خالل من– آخَر بلٍد يف هزمالَء

 .املوضوع نفسه مثال  عن عرٍض مرئي  مشاهدَة

 بأّن -اًممتعّلأو  ،ا كانًممعّل– فرٍد كل يقتنع أن ،-املدمج معّلالّتضمن – فال بّد  
 لعملزم االاّل منيكون  عليه،و، كاّفة  املشاركني تفاعل إىل ٍةاجيف ح معّلالّت من وعالّن هذا يف العمل
 حّل على منياملتعّل تعاون جيب كما، فرٍد كّل هبا يقوم يتاّل األدوار وحتديد، واحٍد عمٍل فريق ضمن

 معّلوالّت، اإلنترنت عرب املباشر واحلوار ،اإللكترويّن الربيد خالل من ،تواجههمقد  يتاّل املشكالت
 .اجلديدة مهارات الّتعّلم تطبيق يف ماملتعّل جناح يف وهو ما يسهم إمجاال ، لوجه وجًها

 -أحد أهم عوامل جناحهاّلذي هو و– م املدمجعّلت الّتصفا من أهّمف  
 على مدى زمين  ،دٍةمتعّد يف صوٍر ،خمتلفٍة من مصادَر ،سالة الواحدةي الّرللمشاركني بتلّق هحامس

 ربأخرى ع ة بطريقٍةالعلمّي تهماّد، ودمكن تقدمي نفس اعتياديٌّ درٌس َمقدَّدمكن أن ُي :فمثال  ؛بعيٍد
 كما ،كاملة مع قاعدة بياناٍت ،املعلومة لنفس تطبيقي  دمكن تقدمي منوذٍ كما  ،نّيةاإللكترو بكةالّش

أو  ،يو تتناول اجلديد يف هذا املوضوعالفيد ربع الربنامج ندوة  لىم املشرفون عاملمكن أن يقّدإّنه من 
ة إىل باإلضاف ،( يف نفس املوضوعChat) بكةالّشغرف احملاورة ضمن  ربع تقدمي نقاٍش يتّمأن 

 ميقدت وكذلك ،ارسني حول تفاصيل املوضوعالّد لكّل لكترويّنبالربيد اإل إرسال رسائَلإمكانّية 
ق يوتعم ،املوضوع اءثريف إ تنّوٍع يسهم حتّقق -إمجاال –وهو ما يعين  لنفس املوضوع، ذايتٍّ اختباٍر

ممارسة  تكونأن  ، واملهّمكاّفة  منيواالستعدادات لدى املتعّل ،االحتياجاتة قابلحتقيق مو ه،رافكأ
 عالية املستوى.  ٍةعلمّي صور، أو أشكال هذا اإلثراء العلمّي الّتقيّن وفق تكنولوجيا

 
 

، كما مل متنع مجلة اخلصائص، واملمّيزات اّليت حّققـت لـه درجـة     م املدمجعّلز للّتور املتمّيالّد مل دمنع
 .قاتاملعّوالّصعوبات، أو عض ب تواجه تطبيقهأن  ،ابّيةمرتفعة  من اإلجي

، (300،م2..8وآل مسـعد ) ، (88،م2..8والبيطار )، (03،م3..8سالمة )من  وقد ذكر كلٌّ
 عدًدا ( 83،م8.33وكنسارة ) ،ار، وعّط(1،م.8.3) ايّنقّبالوجنوان  ،(2،م.8.3وص )والّص ،وأبو موسى
   كما يلي: ، هيرئيسٍة حماوَر ةسّت ها إىليت دمكن تصنيف، واّلقاتمن هذه املعّو
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 :وتشمل ،ماملتعّل وأ ،مباملعّل ةقتعّلقات املاملعّوتلك وهي 

ـ م ،املتعلمني وأ ،منياملعّلبعض  لدى املدمج معّلالّت وتوظيف ،استخدام مهارات ضعف - ا ب جهـدً ا يتطّل
مـن  هذا اجملال عاين فيه ذي ييف الوقت اّل ،عفملعاجلة هذا الّض ؛متعّلامل وأ ،موتأهيل املعّل ،لتدريب ؛اكبرًي

 .منيواملتعّل ،منيعظم املعّليف ملدريب الكار الّتّفعدم تو

 قنيـة الّتبعض املعّلمـني، واملـتعّلمني    ، ما حيول دون تقّبل، أو استخدامفسّيالّن واحلاجز ،ليّبالّس هوّجالّت -
 املتعّلقة بالّتعّلم املدمج.

مـا  ، م املـدمج عّلالـتّ اجلّيد للّدروس القائمة على نفيذ ّتالو ،دخطيط اجلّيلّتبعض املعّلمني من ا عدم متّكن -
 .ّفالّصداخل  التدريسيَّ ، وإدارهتم املوقَفمنيب ضعف ضبط املتعّليسّب

 ،نـت نترواإل ،احلاسوب برامج ، وهي لغة معظمةجنليزّيّلغة اإللمني اواملتعّل ،منياملعّل كثرٍي من إجادة عدم -
 ة.عليمّيالّت والربامج

ـ ّتالالّتعّلم، و من لحّوالّت ةعملّي املعّلم، واملتعّلم مطالب إتقان عدم -  علـى  نيالقـائم – نياالعتيـاديّ  ميعل
 إىل، -ملـتعلم إىل ا سـبة بالّن املعلومات واسترجاع ،استذكارعلى و، معّلإىل امل سبةبالّن لقنيوالّت ،احملاضرة
 .املختلفة دريسالّتالّتعّلم، والّتعليم، ضمن مواقف  اتواستراتيجّي ،قطرائ من حديثٍة أنواٍعتطبيق 

 

  

 هذه املعّوقات فيما يلي:ل وتتمّث

 ،ابعـات والّط ،والـربامج  ،احلاسبات ، مثل:م املدمجعّلة الّتزمة لعملّيالاّل ةاألساسّيجهيزات عدم توافر الّت -
واملعامـل   ،والفصـول  ،وأجهزة العـرض  ،لكترويّنواصل اإلوالّت ،نترنتاإل ، وشبكةصالاالّتووسائل 
 .ةاالفتراضّي

 .والصيانة ،عم الفيّنالّدضعف  -

 

  

  :هذه املعّوقات ما يلي وتشمل

 .ساملداريف م املدمج عّلالّتوتبين  ،لدعم استخدامالاّلزمة ة نقص املوارد املالّي وأ ،ضعف -

 .بةاملعّرالربامج  ة وخاّص ،ةاحلاسوبّي الربامج لبعض ،ة املرتفعةاملالّي كلفةالّت -

 .مالياامني دعم برامج تدريب املتعّل ضعف -

 .ماليااة واملعامل االفتراضّي ،الفصولجتهيزات دعم  ضعف -
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 ومن هذه املعّوقات:
 .مرتفعة  ة ّيمال كلفة و ا،كبرًي اجهًد حتويلها حيث حيتا  ؛ٍةإلكترونّي ة بصورٍةلعلمّية ار املاّدعدم توّف -

 عدم توّفر وسائَط تقّدم موادَّ إثرائّية  بأساليَب خمتلفٍة. -

      

  

 ومن أبرز هذه املعّوقات:
 .املدمَج َمعّلالّت ةعليمّيّتياسات الالّس بّنيعدم ت -

 لتنفيذه. متكاملٍة، وواضحٍة ٍططخر عدم توّف -

 

  

 وتتمّثل هذه املعّوقات فيما يلي:

 .اإلنترنت شبكة على قةواملوّث ،حيحةالّص املعلومات إىل الوصول صعوبة -

 .مرغوٍب فيها غري مواقَع إىل وصوهلم من اخوف  ؛املتعّلمني رقابة -
ـ   ومقاطع الفيديو ،ورظهور بعض الّص - اقـع  بعـض املو ، بصـحبة  اغري املناسبة، أو غري الاّلئقـة تربويا

 اإللكترونّية.

 ب على جّل هذه املعّوقات؛ حتقيق ا لبيئٍة، ومقّوماٍت، واّتجاهـاٍت، ومـوارَد، وإدارةٍ  غّلالّت وتّتضح أمّهّية
 تعني على تطبيق الّتعّلم املدمج.

قترحات اّليت قد تعني على مواجهة هذه املعّوقـات،  وهنا، جيب الّتأكيد على ضرورة متابعة مجلٍة من امل
 وهي كما يقترحها الباحث:

 ول املتقدمة يف هذا اجملال، تنظريياا، وتطبيقياا.فادة من جتارب الّداإل (3

 ، وأدواته، وأساليبه.هتنمية اّتجاهاٍت إجيابّيٍة عند املعّلمني، واملتعّلمني حنو الّتعّلم املدمج، وتطبيقات (8

 ئة التعليمية املناسبة لتطبيق الّتعّلم املدمج، من حيث القاعات، واألدوات، والّتجهيزات.لبيجتهيز ا (1

 الّتنفيذ، والّتطوير. بلاطبسخاء؛ ملواجهة م ّيعم املاّدالّدتوفري  (3

 مني.واملتعّل ،منياملعّلتدريب  (0

 املوثوق فيها، وتأسيس مواقَع إضافّيٍة. الّتربوّية اإللكترونّيةواقع امل تصنيف (3

 ؛ لدعم هذا الّتوّجه.إمكاناهتاوظيف الّشبكة العنكبوتّية، واإلفادة من ت (1

 والبحث. ،راسةواالستفادة منها يف الّد ،احلصول على املعلومات، وصالأساليب االّتتطوير، وتوظيف  (2
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ـ  ،بني مناذ ما ف ّلثوي ،جيمع اتطويًر –كما مّر ذكره–م املدمج عّلالّتجاء  وأمنـاط   ،دريسومداخل الّت
 .دةة بأشكاهلا املتعّدقمّيكنولوجيا الّراستخدام الّتوما بني  ،ةاالعتيادّي فوفّصداخل ال ،ةظامّيم الّنعّلالّت

الل د أبعادها من ختتحّد بيئٌة ي، وهينبغي توفري البيئة املناسبة له ،وليفأو الّت ،مجولكي ينجح هذا الّد
 .معّلوع من الّتجاح هلذا الّنالّن بلاطحتديد م

، ئيسـني ة الّرعليمّية الّتبُبعدي العملّي دٌةحّدتم -هايةيف الّن–ها إاّل أّن ها،جتدّرو ،بلاطهذه امل مع تنّوعو
 لُبعـد البشـريّ  ايضّم ؛ فةعليمّية الّتئيس للعملّين الّراملكّو ن مًعاال؛ حيث دمّثّيوالبعد املاّد ّي،: الُبعد البشرومها

 ،جهيـزات الّت ّلك ّيالُبعد املاّديضّم ، وتعلّموامل ،ماملعّل أّوهلا، وكاّفة  ةعليمّية الّتلة بالعملّية ذات الّصشرّيالعناصر الّب
 م املدمج.عّليف إطار حتقيق أهداف الّت ،-كما ينبغي–بدوره  زمة لقيام العنصر البشرّيالاّل بلاطوامل
 

يعرض الباحث يف هذا اجلزء رؤًى إمجالّية  حول مطالب الّتعّلم املدمج، من خالل مطالعته جمموعٍة مـن  
 ...يف سرٍد تأرخيي ، من األقدم، إىل األحدثالكتابات، يف هذا اجملال، أوردها 

 

وكفـاءة   ،جودة على مجم املدعّلجناح الّت اعتماد، أو توّقفإىل  (1،م8..8) املوسى يشري يف البداية،
ـ ق الغايـات التّ ، مبا حيّقال على عددها، وكّمهادريس املستخدمة، ق الّتائطر ـ والّت ،ةعليمّي تقنيـة   ّنة؛ إذ إربوّي

، وهو إعـداد  عليمتحقيق الغرض من الّتلأو  ،لتوصيل املعرفة ؛وسيلٌةهي بل  ،ذاهتا يف حّد املعلومات ليست هدف ا
علـى   -كـبريٍ  بشـكلٍ –يت أصبحت تعتمد ، واّلأوجهها ة بكّلاحلياة العملّي بلاطممواجهة م القادر على املتعّل

 .تقنية املعلومات
 

م املـدمج  عّلم يف نظام الّتيت جيب توافرها يف املعّلاّل بلاطامل من أهّم ( أّن80،م1..8مىن املثمتن ) وترى
 ما يلي:
 .نفيذوالّت ،خطيطوالّت ،اإلعداد عمليات من ًنامتمّك أن يكون (3

 .اإللكترويّن معّلالّت حنو ٍةإجيابّي جاهاٍتاّت ذاأن يكون  (8

 .به ومرتقًيا ،املتعّلم دوَر أن يكون مربًزا (1

 .صاالتواالّت ،املعلومات تكنولوجيا استخدام من ًنامتمّكأن يكون  (3
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 املدمج فيما يلي: معّلالّت بلاطم ( أهّم.81،م3..8) ةوجنل ،د صاحلوحيّد

 ة(.فّية الص)البيئة اإللكترونّي ٍةلكترونّيإ واحملاضرات بصورٍة ،روسللّد منياملتعّلتوفري أدوات وصول  (3

 .ٍةتفاعلّي ٍةلكترونّيإ راٍتتوفري مقّر (8

 .تعّلمونلدعم ما يدرسه امل ؛ٍةإلكترونّي معلوماٍت إتاحة مصادَر (1

 ظام.هذا الّن وفقمهم أثناء تعّل ٌتمشكال همواجهتالذين  متعّلمنيلل ّيعم الفّنوالّد ،تقدمي املساعدة (3
 م املدمج.عّلوإدارهتا بطريقة الّت ،راتلتقدمي املقّر ؛منيضرورة تدريب املعّل (0
، ايّتم الـذّ عّلكاحملاضـرات، والـتّ   ؛ةدريسّيالّت الطرائقو ،نويع يف استخدام األساليبم من الّتن املعّلمتّك (3

 ،على املصـادر، واملناقشـات املفتوحـة    يّنم املبعّل، والّتاإللكترويّن عاويّنعلم الّتة، والّتروس املستقّلوالّد
 ت األداء.قومي باستخدام سجاّل، والّتٍةال تزامنّي دة بصورٍةاحملّداملناقشات و
 

 يف اآليت: ّتعّلم املدمج املتعّلقة باملتعّلم( مطالب ال18م،1..8ّدد الّطوالبة، والّصوص )بينما حي
 صياغتها. يف اومشارك  للمعرفة، ومنتًجا ومبدًعا، أن يكون فاعال ، (3

 متغّيراٍت. من فيه مبا العامل ومع جمتمعه، مع الّتفاعل على أن يكون قادًرا (8

 معها. وكفايات الّتعامل املتاحة، الّتكنولوجيا أدوات استخدام كفايات أن يكون ممتلك ا  (1

 ّوعـة املتن املصـادر  مطالعة خالل من منها، واالستزادة املعلومات، عن البحث على قدرٍة أن يكون ذا (3
 . الاّلزمة

 

 املتعلقة باملتعلم، فيما يلي:م املدمج عّلالّت بلاطم من أهّم ( أّن3م،1..8رمود ) يرىو
 .ايّتم الّذعّلمهارات الّت هإكساب (3

 .م املستمّرعّلة للّتافعّيأن تكون لديه الّد (8

 .هلا إىل معاجٍل ،للمعلومات د متلق العمل على حتويله من جمّر (1

من مصـادر   استخدم عديًدكونه يإىل  ،للمعرفة كمصدٍر ؛تخدام الكلمة املكتوبةكثر اسنقله من كونه ي (3
اسـب اآليّل  بـرامج احل اسـتخدامه  واملسموعة، فضال  عن  ،واملقروءة ،وأوعية املعرفة املكتوبة ،معّلالّت
 ترنت.نشبكة اإل هة، واستخدامفاعلّيالّت

 

 هي: ،رئيسٍة دمج يف ثالثة حماوَرم املعّلالّت بلاط( م332-333م،2..8) د وفاء مرسيوحتّد
مني، وربط املدارس ببعضها البعض عرب شـبكة  زم للمعّلدريب الاّلمن إعداد الّت ،ةالبشرّي بلاطتوفري امل (3

 .عليم املستمّروالّت ،اتعلى االعتماد على الّذ تعّلمنينترنت، وتدريب املاإل

 .ةّياملاّد بلاطة، وغريها من املّياسرالّد الّصفوفو ،قنيات املوجودة يف القاعاترفع مستوى الّت (8
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 .، وتقييمهم املدمجعّلالّتعلى لإلشراف  تبّني استراتيجّيٍةربوية من خالل الّت بلاطتوفري امل (1
 نقطتني: ( هذه املطالب يف331م،2..8سعاد شاهني ) تجزأوو
 .مناسبٍةاّتصاٍل سرعة ب، نترنتاإل، وشبكة اآليّل أجهزة احلاسب وّفرت ،ٍةلكترونّيإبيئة إىل احلاجة  (3

 ة.االعتيادّي وففالصاملدمج يف  م اإللكترويّنعّلعلى استخدام الّت وقادرٍة ،بٍةمدّر ٍةبشرّي بيئٍة احلاجة إىل  (8
 

تتـوّفر فيـه    ،خاص  من نوٍع ٍمإىل معّل املدمج معّلالّت ( حاجة318،م.8.3كما ذكرت فاطمة أمحد )
 الّصفات الّتالية:

 .واإللكترويّن ،االعتيادّي نيليمعالّت بلاطمبني ما مع اجل (3

 .صال باإلنترنت، واالّت، والربامج احلديثةكنولوجياعامل مع الّتالقدرة على الّت (8

 تصميم االختبارات. (1

 ،واحلـديث يف املوضـوع   ،والبحث عن اجلديـد  ،ذي يشرحهرس اّلق بالّدتتعّل الع على روابَطاالّط (3
 يشاركه يف عملية البحث. وجعل املتعّلم

 .ّفداخل الّص املتعّلمنيبني فيما فاعل والّت ،وح املشاركةر إجياد (0

 .     ، إىل مشارٍك فيهاللمعرفة من متلق  نقل دور املتعّلم (3
 

 ما يلي:ب يتطّل ،م املدمجعّلجناح الّت ( أّن830،م8.33م )ويذكر عاّل
 [.(ى)احملتو (،ماملتعّل) (،ماملعّلة ])عليمّية الّتبني أطراف العملّيفيما كامل الّت (3

 يم.علوالّت ،معليت الّتواملشرف على عملّي ،مواملنّظ ،ربدور امليّس ماملعّلقيام  (8

 ، ويف الوقت املناسب.كنولوجيا بالشكل املناسبعلى توظيف الّت قدرة املعّلم (1

ـ  ٍةن يشارك بإجيابّي، وأاخلّيواحلافز الّد ،ايّتباالنضباط الّذاملتعّلم م اسّتا (3 ـ أن ، وعلمة الـتّ يف عملّي ك دمتل
 .معّلة الّتأثناء عملّي ة مشكلٍةواجلرأة عند بروز أّي ،جاعةالّش

م، 2..8) وعماشـة  ،(3،م1..8) شـومليّ الـّتعّلم املـدمج، عنـد كـلٌّ مـن       جاءت مطالب
uqu.edu.sa/page/ar/5441) ،مهارئيسني نوعنيإىل  قسَّمة ( م8،م.8.3) ايّنقّبالو ،: 

 

 

 :ما يلي طالبهذه املوتشمل 
، مـع تـوفري   [Data Show] للبيانات ، وجهاز عرٍضآيلٍّ ز حاسب اهجب ف  دراسي صكّل تزويد  (3

 نترنت.باإل االّتصال خدمة
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 .، لكّل ماّدٍة[E-Course] لكتروينٍّإ ٍرتوفري مقّر (8

 .[Learning Management System] (LMS)عليم الّت إلدارة توفري نظاٍم (1

ــاٍم (3 ــوفري نظ ــات إل ت  [Learning Content Management System]دارة احملتوي

(LCMS). 

 .[E-Evaluate] لكترويّنقييم اإلتوفري برامج الّت (0

 كـذلك بـني  بني الـوزارة، و و ،بينهافيما ، وواملدارس األخرى ،درسةبني امل ما شبكي  صاٍلوفري اّتت (3
 صة.واملواقع املتخّص ،صنياملتخّص

 منهما اآلخر. سحيث يكمل كلٌّ ؛ةعتيادّيجانب الفصول االإىل  ،ةالفتراضّيتوفري الفصول ا (1

  

 :ما يليهذه املطالب وتشمل 
o 

البحـث  ، واآليّل باستخدام احلاسـب  لعملّيطبيق ابالّت امصحوًب ،عتيادّيدريس االلقدرة على تنفيذ الّتا (3
 .وإثرائها ،برغبته يف جتديد معلوماته امدفوًع ،عرب اإلنترنت ا هو جديٌدعّم

 .راتلربامج املختلفة لتصميم املقّرعامل مع انه من الّتّكدممن املهارات  عه بقدٍرمتّت (8

 .تعّلمنياملبصال يف االّت الربيد اإللكترويّن هاستخدام (1

 .الفصل االفتراضّييف أو  ،عتيادّياال لصفيف ال سواًء ،ٍةة بفاعلّياملشارك ىعل املتعّلمني ّثح ىقدرته عل (3

إىل  ،من صورته اجلامـدة  ،ما يقوم بشرحه ل كّلنه من أن حيّوّكدم ذياألدىن من املهارات اّل عه باحلّدمتّت (0
شـبكة   عـرب مـة  امُلقدَّ ،والفائقـة  ،دةالوسائط املتعّد ا يف ذلك، مستخدًمتعّلمنييثري انتباه امل حي  واقٍع

 اإلنترنت.

مـن   ٍةلكترونّياختباراٍت إإىل  ،ةدّيعتيال االختبارات االى حيّوحّت ؛على تصميم االختبارات بنفسه تهقدر (3
 ة لذلك.خالل الربامج اجلاهزة املعّد

 

o 

 م.عّليف جناح الّت ٌةمشاركته مهّم ة، وأّنعليمّية الّتيف العملّي ه مشارٌكبأّن تعّلمضرورة أن يشعر امل (3

خدمـة الربيـد    خاصة ، ونترنت جبميع خدماتهمع اإل عامل بنجاٍحنه من الّتّكدم يتاملهارات اّل أن دمتلك (8
 .بكةواحملادثة عرب الّش ،، والبحث عن املعلوماتاإللكترويّن
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والبيئـة   ،مواملـتعلّ  ،مبـاملعلّ  -غالًبا–دمج م املعّلالّت بلاطالباحثني مل ربط ، يّتضحبقس من خالل ماو
تتناسب مع أهـداف هـذا    ٍةّيماّد وما حتتا  إليه من جتهيزاٍت ،-عليمالّتو تا الّتعّلم،فيها عملّي يت تتّماّل–ة عليمّيالّت
 دمج.م املعّلللّت ، الاّلزمةاهرةوالّظ ،البارزة بلاطاملجوانب حصر  -يف الغالب–م، وهذه هي عّلوع من الّتالّن

م املـدمج إىل  عّله دمكن تقسيم مطالب التيرى الباحث أّنبناًء على ما مّت عرضه قبال ، من رؤًى، وأفكاٍر، 
سحيـث تشـمل العناصـر، والعالقـات،      منها مجلٌة من املطالب الفرعّية، ، تقع ضمن كلٍٍّةرئيس أربعة مطالَب
 املتعّلقة بالّتعّلم املدمج كاّفة .واملمارسات 

 ودمكن تفصيل هذه املطالب كما يلي:
 
 

 ، يـتمّ ديٌةارشإأداة  ي، وهتعليمي  نظاٍم يف أّيم املتعّلو ،ممن املعّل يت ينطلق منها كلٌّل املنهج األداة اّلدمّث
ـ  ،ٍةنفسـيّ  ، كما يقوم املنهج على أسـٍس، ومرتكـزاتٍ  وخصائصه ،مب مع املتعّلتناسي مبا بناؤها  ،ٍةواجتماعّي
 .دٍةمتعّد ٍةّيوفّن ،ٍةوفلسفّي

بلـو    دون قاصٌر هو جهٌد إمَنا، ال يشمل املناهجللعملّية الّتربوّية الّتعليمّية  تطويٍر أّي ويرى الباحث أّن
 .املرجّوة، واملعلنة ياتغاالوحتقيق  ،احملّددة، واملسماة هدافاأل

 م املدمج فيما يلي:عّلالّتفلسفة، وفكر لتتماشى مع الّدراسّية؛ ملناهج ا بالطم صيتلخدمكن و
 ،ايّتم الـذّ عّلسحيث تدعم الّت ّف؛ّصداخل ال م اإللكترويّنعّلتطبيقات الّتتنفيذ تسمح ب بناء املناهج بطريقٍة (3

 .عاويّنالّت والّتعّلم

ـ  لـة  مكّم -أو املرحلة الواحدة–للّصّف الواحد املختلفة  جتعل مناهج املواّد بناء املناهج بطريقٍة (8 ها بعض
 .يت تليهامع مناهج املستويات اّل ومترابطة  البعض،

 .متعّلمنيواقع مصادر املعلومات املتاحة للوتوفريها على م ،ٍةلكترونّيإ تصميم املناهج بطريقٍة (1

؛ بوصف الّتطوير حاجة ملّحة للمنهج؛ كونه دمّثـل  ٍةمستمّر بصفٍةحتديثها من ن ّكمت ناهج بطريقٍةبناء امل (3
وثيقة  ما بني اجملتمع، ومثسسة الّتربية، ما يلزم جبعله مسايًرا، ومتابًعا األحداَث، والّتغريات يف اجملتمـع،  

 والّثقافة، وما يثّثر فيهما.

، وقدراتـه،  هوخصائص منـوّ  ،عاة مساته، مع مرامتعّلملل ، واملثمرةتسمح باملشاركة اإلجيابية بناء مناهَج (0
 وحاجاته، وميوله.

 .ٍةلكترونّي، وإٍةاعتيادّي تقومٍيأساليَب تسمح باستخدام  ناهَجبناء م (3
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وى املنـاهج إىل  صال حمتة يف إيعليمّية الّتذي ترتكز عليه العملّياّل احملورّي العنصَر -والزال–م كان املعّل
ة يف تفعيـل املـادّ  مهّمـٍة   م، من خالل ما يقوم به مـن أدوارٍ عّليف حتديد معامل الّت رئيٌس فهو عنصٌر ؛املتعلمني

 .ةعليمّية الّتوإشراكهم يف العملّي ،تعّلمنيم املة، وحتقيق أهدافها، وتنشيط تعّلعليمّيالّت
 املسامهة بفاعلّيٍة يف إجناح تطبيـق ن من ليتمّك ؛طالبمن امل جمموعٌة املعّلم تتوافر يف وملا سبق، وجب أن

 .م املدمجعّلالّت
 فيما يلي: -من وجهة نظر الباحث–هذه املطالب  ص أهّموتتلّخ

 .عتيادّيعليم االم الّتُظة تطوير ُنمهّيبأ الفكرّي املعّلم وعي (3

 ة.راسّيالّد فوفم املدمج يف الصعّللتفعيل الّت لديه؛ واضحٍة رؤيٍة وجود (8

 .م املدمجعّلوأنظمة الّت ،فاعل مع أساليبعلى الّت تهدرق (1

 م املدمج.عّلالّت لباطمل ابينها وفق فيما نويع على الّت تهال، وقدردريس الفّعمهارات الّت هامتالك (3

 احلاسـب على رأسها ، وعليميّةيت تشمل استخدام األجهزة الّتواّل ،دريس اإللكترويّنمهارات الّت هتالكام (0
 ،ةلكترونّي، وإدارة املعامل اإلاإلنترنت بكةشعامل مع والّتتضّمنه ذلك من تشغيل الربجمّيات، مبا ي، اآليّل

 .ةوالفصول االفتراضّي

 .زمة لذلكة الاّلألدوات اإللكترونّيا ه، واستخداممبهارٍة املتعّلمنيمع  واصل اإللكترويّنعلى الّت تهقدر (3

 ة.عليمّيتفعيل اجملموعات الّت، و، وتوزيع املهاّمّفّصمهارات إدارة ال هامتالك (1

فـادة مـن   واإل ،ايّتطوير الـذّ من خالل الّت ،غيري، والوصول ألفضل مستوًىة الّتّيالقناعة بأمّه هامتالك (2
 .مصادر املعلومات املتاحة

 والبحث فيها. ،وإدارهتا ،ةعلى استخدام مصادر املعلومات اإللكترونّي تهقدر (8

 

طـوير، وحتسـني   جهود الّت ذي تنصّبة، وهو اّلعليمّية الّتحمور العملّي -عليم احلديثيف الّت–يعّد املتعّلم 
، من خـالل االسـتفادة   راسّيحصيل الّدوالوصول به إىل أفضل مستوى من الّت ،هبدف تنميته ؛األداء من أجله

 .جبميع أركاهنا لصاحله ةعليمّيومعطيات البيئة الّت ،ناتالقصوى من مكّو
؛ ليكـون عنصـًرا   ر فيه مجلة من املطالبأن تتواف ؛ فمن الضرورّيم املدمجعّلل حمور الّته دمّثّنإحيث و

 فاعال ، ومثثًرا يف مواقف الّتدريس القائمة على هذا الّنط من الّتعّلم.
 :متمّثٌل يف اآليت طالبويرى الباحث أّن أهّم هذه امل

 .عامل معهوالّتاآليّل، احلاسب استخدام ارات مهاملتعّلم امتالك  (3
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والفصـول   ،صـال اإللكتـروينّ  وأدوات االّت ،نترنتاإلاستخدام، وتوظيف تطبيقات مهارات  هامتالك (8
 ة.االفتراضّي

 .عتيادّيةواال ،ةاإللكترونّي املقّررات الّدراسّية، بتصميماهتا مهارات البحث يف هامتالك (1

 ة.عتيادّيواال ،ةّياإللكترون املعرفّية درمهارات البحث يف املصا هامتالك (3

 .يف املعرفة إىل شريٍك ،ل من متلق ليتحّو ؛مهارات املشاركة الفاعلة هامتالك (0

 .عليافكري المهارات الّت كهامتال (3
 

أركـان   وأ ،أبعاد ذي يضّمم، وهو اإلطار الكبري اّلعّلالّتلية فيه عم ذي تتّمة اإلطار اّلعليمّيل البيئة الّتمتّث
 .ةوالبشرّي ،ةّية املاّدعليمّية الّتالعملّي

 ها:، ومن أمّهم املدمجعّل تطبيق الّترييسلت ؛للبيئة الّتعليمّية مجلٌة من املطالبوجيب أن تتوّفر 
وربطهـا   ،-يّلاآلاسـب  احلأجهزة أمّهها –عٍة متنّو ٍةتعليمّي بأجهزٍةة االعتيادّية راسّيالّد احلجراتجتهيز  (3

 .دائرة الّتعليمّيةوال ،املدرسة على مستوى مركزي  بنظاٍم

 .عاليٍةاّتصاٍل نترنت ذات سرعة إبكة توفري ش (8

الّتربيـة،   وزارةمبوقع و ،وربطه باملدارس األخرى ،نترنتمدرسة على شبكة اإلللإلكتروينٍّ إنشاء موقع  (1
 .لةوقواعد املعلومات ذات الّص ،راكزمبو ،ةربوّيالّتاملواقع بو والّتعليم،

 .أوعّيتها املعرفّية وحتفيزهم على استخدام ،متعّلمنيوإتاحتها لل ،ٍةرقمّي إنشاء مكتبٍة (3

 زمة.واألجهزة الاّل ،الوسائطب ، وجتهيزهمعّلّتالصادر مل توفري مركٍز (0

 .قييم اإللكترويّنّتللودارة احملتوى، إلم، وعّلدارة الّتإل متطّورٍة ٍمُظتوفري ُن (3

وفـق  هذه الفصـول،   تعّلمنيملا ؛ لتمكني دخولٍةّيسّر أرقاٍموتوفري  ،للمدرسة ٍةافتراضّي تصميم فصوٍل (1
 .ومستوياهتم ّية،راسّدال هممواّد
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لعة، واستعراض مجلٍة من يتناول الباحث يف هذا اجلزء من مراجعته األدب الّتربوّي الّسابق، مطا
 الّدراسات العلمّية ذات الّصلة مبوضوع دراسته احلالّية، عن الّتعّلم املدمج، ومطالبه.

وقد مّت تقسيم هذه الّدراسات إىل دراساٍت عربّيٍة، ودراساٍت أجنبّيٍة، ومّت عرض دراسات كلٍّ قسٍم يف 
 ت العربّية.سياٍق تأرخيي  من األقدم، إىل األحدث، بدًءا بالّدراسا

فيما  ،ادة منهافإلّدراسات الّسابقة، وحتديد أوجه اوقد ختم الباحث هذه اجلزء بالّتعليق على هذه ال
 ة.   راسة احلالّيإجراءات الّد خيّص

 
 

  

o :  
 

  
  ،من منـهج  الالزم توافرها يف كلٍّ عليم اإللكترويّنىل حتديد مطالب استخدام الّتإراسة الّدهذه  هدفتو

ى توافرهـا مـن وجهـة نظـر     ومد ،تهاّيودرجة أمّه ،ةعليمّيالبيئة الّتيف و، ات يف املرحلة الثانويةياضّيالّرم ومعّل
 .املمارسني
( 23)مـن   نـةٍ مكّو نـةٍ تطبيقها على عّي مّت ،تبانٍةيف اس ، ومتثلت أداهتاراسة املنهج الوصفّيبعت الّداّتو

 .اًممعّل (.1و) ،اخمتصا
مطالـب إعـداد   وكاّفـة ،   -اوتقودًم ،اوتنفيذ  ،اختطيط – مطالب املنهج اإللكترويّن أّن تائجالّن وأّكدت

ـ وذات أمّه ،الزمة  مطالَب دَُّعُت ،راسةالواردة يف أداة الّدكاّفة ، وة عليمّيالبيئة الّت عناصرو كاّفة ، وتدريبه ،ماملعّل  ٍةّي
 كـان  بينمـا ا، جدا عاليٍة بدرجٍة ضروريٌّ ةعليمّيوالبيئة الّت ،لكترويّنتوافرها للمنهج اإل ، وأّناجدا عاليٍة بدرجٍة
 .طٍةمتوّس بدرجٍةم إعداد املعّليف توافرها 
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ـ  أهـداف  لتحقيق ؛املدمج معّلالّت استخدام على قائمٍة ٍةاستراتيجّي متقيي ىلإ راسةالّد هذه تهدفو  متعّل
 .االستقاليّل معّلالّت مهارات تنميةلو [،اتياضّيالّر تدريس طرق] رمقّر

 ،أداٍء اختبـار  يف الّدراسـة  أدوات لـت ومتّث، يّببجريالّت شبه واملنهج ،الوصفّي املنهج راسةالّد بعتواّت
 .متعّلمنيلل املهاّم وحتليل ،األداء لرصد ؛وبطاقاٍت ،ومواقَف

 مبعهـد  ،ربيةالّت يف العاّم الدبلوم وطالبات ،بطاّل من (1، عدد أفرادها )نٍةعّي على األدوات قتبُِّطقد و
 م(.3..0/8..8) اجلامعّي عاملل القاهرة جبامعة ،ةربوّيالّت راساتالّد

 تـدريس  طـرق ] رمقـرّ  أهـداف  حتقيق يف ،رةاملقّر املدمج معّلالّت ةاستراتيجّي ةفعالّي تائجالّن وأظهرت
 .  الباتوالّط ،باّلالّط لدى االستقاليّل معّلالّت مهارات منّويف و [،اتياضّيالّر

 

   

حصـيل  وتنمية الّت ،ات العلمم املدمج يف تنمية بعض عملّيعّلة الّتمعرفة فاعلّي إىلراسة الّدهذه  تهدفو
مي العلوم علـى  يساعد معّلل ؛مللمعّل ووضع دليٍل، ةة مصر العربّيجبمهورّي ،مس االبتدائّياخلا ّفلدى تالميذ الّص

 .م املدمجعّلاستخدام الّت
 .حتصيلي  واختباٍر [،ات العلمعملّي] اختبار يف اأدواهتلت ، ومتّثجرييّبالّت هشب راسة املنهجبعت الّدواّت
صـر  من مدرسة الّن ،اخلامس االبتدائّي ّفمن تالميذ الّص فصلني من نٍةمكّو نٍةراسة على عّيقت الّدبِّوُط

 .غات بطنطاة لّلجريبّيالّت
طي درجات تالميذ اجملموعة بني متوّسفيما  ٍةحصائّيإ داللٍة يذ فرٍق راسة إىل وجودوأشارت نتائج الّد

ـ عتيادريقة االن درسوا بالّطذياّل ،ابطةودرجات تالميذ اجملموعة الّض ،م املدمجعّلذين درسوا بالّتاّل ،ةجريبّيالّت  ،ةّي
 .ةجريبّيلصاحل اجملموعة الّت [،حصيل يف العلومالّت] واختبار [،ات العلمعملّي] الختبار طبيق البعدّييف الّت
 

 : 

م عّلاملمـزو  بـالتّ   لكتـروينّ م اإلعّلللّت مقترحٍة ٍةستراتيجّيإوتصميم  ،إعداد إىلراسة الّدهذه  تهدفو
 .باّلجاه حنو دراسة العلوم لدى الّطواالّت ،هبدف تنمية مهارات االستقصاء العلمّي ؛لتدريس العلوم عاويّنالّت
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ومقيـاس   [،مهارات االستقصاء العلمـيّ ]مقياس لت األدوات يف ، ومتّثجرييّباملنهج الّت راسةبعت الّدواّت
 [.جاه حنو دراسة العلوماالّت]

ب مـن طـالّ   ًبـا ( طال.8) جمموعٍة كّلتضّم ، جمموعاٍت (1من ) نٍةمكّو نٍةراسة على عّيقت الّدبِّوُط
 .مبحافظة القاهرة ،ةعليمّيبإدارة حدائق القبة الّت (،بنني)ة اإلعدادّي قراشّيمدرسة الّن

طي درجات تالميـذ اجملموعـات   بني متوّسفيما  ٍةإحصائّي داللٍة يذ فرٍق وجودتائج على الّن وأسفرت
مهارات االستقصـاء  ]ملقياس  طبيق البعدّييف الّت ([،الضابطة)و (،انيةة الّثجريبّيالّت)و (،وىلة األجريبّيّتال]) ة:الثالّث

ـ ب اجملموعـة التّ لصاحل طـالّ  [،جاه حنو دراسة العلوماالّت]ومقياس  [،العلمّي ـ  ،وىلة األجريبّي ذين درسـوا  اّل
 .املمزو  لكترويّنم اإلعّلة الّتباستخدام استراتيجّي

 

  
تها يف تدريس العلـوم  ّيودرجة أمّه ،عليم اإللكترويّنراسة إىل حتديد مطالب استخدام الّتالّد ت هذههدفو
ـ   و)، (املنهجو)، (ماملتعّل)] :رها يفالواجب توّف -عليم العايلبالّت–ة الطبيعّي البيئـة  و)، (دريسعضـو هيئـة الّت
 [.(التعليمية

 نـةٍ مكّو نـةٍ قت على عّيبُِّط يف استبانٍةاملعتمدة للّدراسة لت األداة ومتّث ،ملنهج الوصفّيراسة ابعت الّداّتو
 .ةعودّيباجلامعات الّس دريسمن أعضاء هيئة الّتفرًدا، ( .80)من 

ـ و، ةبيعّيزم توافرها يف مناهج العلوم الّطاملطالب الاّل راسة إىل أّنلت الّدوتوّص ، ةيف أستاذ العلوم الطبيعّي
ـ  مطالـبَ  ّدعُت كاّفَة، راسةة، الواردة يف أداة هذه الّدعليمّي، ويف البيئة الّتماملتعّل ويف علـيم  السـتخدام التّ  ؛ة هاّم

 .[ٍةمهّم] نة على مجيع فقرات هذه احملاور بدرجٍةحيث كانت إجابات أفراد العّي ؛اإللكترويّن
 

 

 ،انويةالّث املرحلة بطاّلل راسّيالّد حصيلالّت على ،املدمج معّلالّت رأث فتعّر إىل راسةالّد هذه تهدفو
 .انوّيالّث لاألّو ّفللّص ،الكيمياء كتاب يف رةاملقّر [،ةووّيالّن الكيمياء] وحدَة دراستهم خالل من

 نترنتشبكة اإل على تعليمي  موقٍع يفالّدراسة  أدوات ومتثلت، جرييّبالّت شبه املنهج راسةالّد بعتواّت
 .حتصيلي  واختباٍر ،ملمعّلدليٍل لو ،البللّط ودليٍل ،الباحث إعداد من
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، انوّيالّث لاألّو ّفالّصفصلني من فصول  ، وطالباتبطاّل من مثّلفٍة نٍةعّي على األدوات قتبِّوُط
؛ ةانوّيالّث حسني طه مدرسة من وفصٌل ،ٍةجتريبّي كمجموعٍة (؛بنات) انويةالّث ةجريبّيالّت املدرسة من فصٌلومها: 

 م(..8/8.3..8) راسّيالّد للعام اينالّث راسّيالّد الفصلخالل  ومّت تطبيق الّدراسة ،ضابطٍة كمجموعٍة
 حصيلالّت يف ،(0.3.)الّداللة  مستوى عند ٍةإحصائّي داللٍة ذي ٍقفر وجود راسةالّد نتائج وأظهرت

 .ةريبّيجالّت اجملموعة لصاحل ،املختلفة ومستوياته ،راسّيالّد
 

 

 استيعاب على ،العلوم تدريس يف املدمج اإللكترويّن عليمالّت فاعلية تعّرف إىل راسةالّد هذه هدفتو
 .رةاملنّو باملدينة طةاملتوّس املرحلة طاّلب لدى ،ةالعلمّي املفاهيم

 راسةالّد نةعّي نتوتكّو ،[املفاهيم ستيعابا اختبار] يف األداة لتومتّث، جرييّبالّت املنهج راسةالّد بعتواّت
 .رةاملنّو باملدينة طةاملتوّس فهد بن فيصل األمري مدرسة يف ،طاملتوّس الثالّث ّفالّص باّلط من طالًبا،( .3) من

 .ٍةوجتريبّي ،ضابطٍة :جمموعتني إىل -ساويبالّت–الّعينة  بطاّل ومّت تقسيم
 استيعاب مستوى يف ،ةجريبّيالّت اجملموعة لصاحل ،ةإحصائّي لٍةدال ذي فرٍق وجود إىل راسةالّد لتوتوّص

 .كبرًيا جربةالّت هلذه األثر حجمكان  كما ة،العلمّي املفاهيم
 

  

 دمكن يتاّل ،-ةانوّيالّث املدارس يف– ةعليمّيالّت قنياتالّت توافر درجة معرفة ىلإ راسةالّد هذه هدفتو
ممارسة الّتعّلم املدمج، من خالل  دون حتول يتاّل عوباتالّص تعّرفو، الكيمياء ةماّد تدريس يف هااستخدام

 املشرفات نظر وجهة من ،مةاملكّر ةمّك مبدينة ،للبنات ةانوّيالّث باملدارس دريسالّت يف استخدام هذه الّتقنيات
.ماتواملعّل ،اتربوّيالّت

 درجة لقياس ؛استبانٍة إعداد خالل من ،الوصفّي املنهج باحثةال استخدمت ،راسةالّد أهداف ولتحقيق
 توظيفها يف املمارسات الّتدريسّية. تلك دون حتول يتاّل عوباتوالّص، ةانوّيالّث املدارس يف ةعليمّيالّت قنياتالّت توافر

 ةمّك مبدينه ،ةانوّيالّث باملرحلة الكيمياءماّدة  ومشرفات ،ماتمعّل مجيع مشلت نٍةعّي على داةاأل تطبيق مّتو
 [.(تربوّية  مشرفة  33)و ،(مة معّل 81)] :عددهّن والبالغ ،مةاملكّر
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 لتدريس استخدامها دمكن يوالّت ،-املدارس الثانوّية يف– ةعليمّيالّت قنياتالّت توافر النتائج على ودّلت
 [.طٍةمتوّس] بدرجٍه الكيمياء ةماّد

 جمتمع فرادأ استجابات بنيفيما ، (0.0.) اللةالّد توىمس عند احصائياإ ٌةداّل فروٌق كما ظهرت
 ،للبنات ةانوّيالّث ارسباملد ،الكيمياء هماّد تدريس يف املدمج معّلللّت ماتاملعّل ممارسة مستوى حول ،راسةالّد

.ٍةرمطوَّ رَسامد يف العامالت لصاحل ،([رةمطوَّ/ةعادّي) املدرسة نوع] ر:ملتغّي وفقا ،مةاملكّر ةمّك مبدينة
 

 

 حنو جاهواالّت ،راسّيالّد حصيلالّت على ،املدمج معّلالّت استخدام أثر معرفة إىل راسةالّد هذه هدفتو
 .طاملتوّس لاألّو ّفالّص بطاّل لدى ،اتياضّيالّر

 من اطالًب( .3) بلغت نٍةعّي على راسةالّد اق طبُِّم ،جترييب  شبه تصميٍمب ،جرييّبالّت املنهج الباحث واعتمد
 جمموعتني إىل تقسيمهم مّت ،ةجّد مبحافظة طةاملتوّس عقيل ابن مبدرسة ،طاملتوّس لاألّو ّفالّص بطاّل

 خالل من ،املدمج معّلالّت طريق عن [،"عاتاملضّل" اهلندسة] رةاملقّر الوحدة درست ٌةجتريبّي إحدامها :متساويتني
 .املعتادة بالطريقة الوحدة نفس درست ضابطٌة واألخرى لباحث،ا من إعداد مدمٍج تعليمي  برنامٍج

[، (الفهم)و (،رذّكالّت]) مستويي مشل ،الباحث إعداد من حتصيليٌّ اختباٌر راسةالّد نةعّي على قبُِّطقد و
 .ةاملعرفّي لألهداف [بلوم] تصنيف حسب ومها املستويان األّوالن
 البيئة على ٌنمقّنوهو مقياٌس  ،ةاملدرسّي اتياضّيالّر حنو جاهلالّت [املقوشّي مقياس] كما مّت تطبيق

 .اوبعديا ،اقبليا جاهاالّت ومقياس ،حصيلّيالّت االختبار من كلٌّ َقبُِّط وقد، ةعودّيالّس
 بنيفيما  ،(0.0.) اللةالّد مستوى عند ،ٍةإحصائّي داللٍة ذات فروٍق وجود إىل راسةالّد لتتوّص وقد

 ،حصيلّيالّت لالختبار البعدّي طبيقالّت يف ،ابطةوالّض ،ةجريبّيالّت :اجملموعتنيطاّلب  لحتصي درجات طاتمتوّس
 .، يف كّل احلاالتةجريبّيالّت اجملموعة لصاحل ة،حد على مستوىكّل  وعند ،ككلٍّ االختبار عند

 درجات طاتمتوّس بنيفيما  ،(0.0.) اللةالّد مستوى عند اإحصائيا ٌةاّلد فروٌق كما ظهرت
 اجملموعة لصاحلحنو الّرياضّيات املدرسّية،  جاهاالّت ملقياس البعدّي طبيقالّت يف ابطةوالّض ،ةجريبّيالّت :اجملموعتني

 .ةجريبّيالّت
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o   
 

  
لنجاح  ؛زم توافرهاه الاّلبلاطوم ،املدمج م اجلامعّيعّلتوضيح مفهوم الّت راسة إىلهدفت هذه الّدو

 .مبصر عليم اجلامعّيالّته يف تطبيق

من أعضاء هيئة  نٍةعّي قت علىبُِّط يف استبانٍةاملستخدمة لت األداة ، ومتّثراسة املنهج الوصفّيالّد بعتواّت
 .ةبعض اجلامعات املصرّييف دريس الّت

األخذ هبذه  وأّن ،ة قائمٌةاجلامعات املصرّييف م املدمج عّلتطبيق الّتفرص  أّن الّدراسةنتائج  وأّكدت
 .ةاملهّم ، واألموراترورّيمن الّض عّدُييغة الّص

من  على توافر جمموعٍةمعتمٌد  الّتعّلم املدمج اجلامعّي جناح تطبيق كما أّكدت نتائج الّدراسة أّن
 ة.ربوّيالّت املطالبو ،ةّياملاّد البطاملو ،ةالبشرّي بلاط: املنواٍع، هيدمكن حصرها يف ثالثة أ ،بلاطامل

 

  

 ؛ح األسلوب األمثليوّض ،م املدمجعّلللّت ٍحمقتَر منهجي  وضع منوذٍ  إىلالدراسة  ت هذههدفو
 ة.ة باإلسكندرّيياضّيربية الّرة الّتّيب كّللطاّل م املدمجعّللتوظيف الّت
 مّتحيث  ؛راسة منهج حتليل احملتوىكما استخدمت الّد ،املسحّي الوصفّي ملنهجراسة الّدابعت واّت
 .رموذ  املطّومن خالل الّن ،لتحديد األسلوب األمثل ملعاجلتها ؛ااختياره عشوائيا رات مّتمن املقّر حتليل عدٍد
الّرياضّية  ةّيدريس بالكّلمن أعضاء هيئة الّت نٍةتطبيقها على عّي مّت يف استبانٍةاملستخدمة لت األداة ومتّث
 باإلسكندرّية.
ة ياضّيّرالربية ة الّتّيدريس بكّلأعضاء هيئة الّت ِلَبمن ق  وجماٍز ،ٍحمقتَر منوذٍ راسة إىل لت الّدتوّصقد و

 .ةّيالكّلضمن برامج راهتم م املدمج يف تدريس مقّرعّللتوظيف الّت (؛بنني)
بني ما و ،ةظرّية، واحملاضرات الّنّيالكّليف  ني األداء العملّيبما مج للّد ٍةعملّي م البحث حلوال كما قّد

 .م اإللكترويّنعّلالّت
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 [،عليمالّت تكنولوجيا] رمقّر تقدمي يف ،املدمج معّلالّت استخدام أثر فتعّر إىل راسةالّد هذه هدفتو
 يف هذا املقّرر. املعريّف همحتصيل بقياس ،ّيةصرامل حلوان جبامعة ،ربيةالّت ةّيبكّل ،منياملعّل/باّلللّط

 نٍةعّي على تطبيقه مّت ،حتصيلي  اختباٍر يفاملستخدمة  األداة لتومتّث ،جرييّبالّت شبه املنهج راسةالّد بعتواّت
 ّفة .كا حلوان امعةجب ربيةالّت ةّيبكّل ([،اجلاهزة املالبس)و (،سيجالّن]) شعبيتيف  ،الثةالّث الفرقة بطاّل ضّمت

 اجملموعة بطاّل درجات طيمتوّس بنيفيما  إحصائياا، ٍةداّل فروٍق وجود عن راسةالّد نتائج وأسفرت 
 ذات يدرسون ذيناّل ابطةالّض اجملموعة درجات طاّلبو ،املدمج معّلالّت باستخدام يدرسون ذيناّل ةجريبّيالّت

 .ةجريبّيالّت جملموعةا لصاحل ،املعتاد قليدّيالّت باألسلوب ،عليمّيالّت احملتوى
 

 

 ّفالّص طالبات حتصيل يف ،املدمج معّلالّت ةاستراتيجّي استخدام أثر يتقّص إىل راسةالّد هذه هدفتو
 .انعّميف العاصمة األردنّية  ،ةالعربّي غةالّل ةماّد يف ([،ةغوّيالّل راكيبالّت)و (،األمناط]) يف ،األساسّي ابعالّر

 على ُنفرَذ ة،العربّي غةالّل يف حتصيلي  اختباٍر يفاملطبَّقة  األداة لتومتّث، جرييّبالّت املنهج راسةالّد بعتواّت
 ملديرية ابعةالّتاحلكومّية،  املدارس إحدى يف ،األساسّي ابعالّر ّفالّص طالبات من ،طالبٍة( 03) من نٍةمكّو نٍةعّي
 انية.الّث عمان نطقةمب عليموالّت ،ربيةالّت

 يف ،األساسّي ابعالّر ّفالّص طالبات حتصيل يف ٍةإحصائّي داللٍة ذي فرٍق وجود إىل تائجّنال وأشارت
 .املدمج معّلالّت على املعتمدة دريسالّت طريقة إىل عزىُت ،ةالعربّي غةالّل ةماّد يف ([،ةغوّيالّل راكيبالّت)و (،األمناط])
 

  
، وقد استخدم الباحث ةعليمّية الّتيف العملّي عليم اإللكترويّنالّت بلاطراسة إىل معرفة مالّدهذه  تهدفو

 .ابقةوالكتابات الّس ،راساتمن الّد وتركيب نتائج عديٍد ،من خالل حتليل ،منهج االستقصاء
احثني اكتفى فبعض الب ؛عليم اإللكترويّنمفهوم الّت حولني املهتّم قفاعدم اّت راسة إىلالّد ت َصخُلو

يشمل  عليم اإللكترويّنمفهوم الّت أّن ورأى بعضهم اآلخر، قنيةدريس باستخدام الّتالّت اعدة يفمس وسيلة  وصفهب
 .ة األخرى كاملة عناصر العملّي

 .ةعليمّييف العملية الّت ،عليم اإللكترويّنالّت لباطمب ةاّصاخلعايري بامل راسة إىل وضع قائمٍةوخلصت الّد
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 مع ،)املمزو ( املدمج اإللكترويّن معّلالّت ةالستراتيجّي مقترٍح منوذٍ  تقدمي إىل راسةالّد هذه هدفتو
 ،"(أسيوط جامعة" ربيةالّت ةّيبكّل دريسالّت هيئة أعضاء لدى لتوظيفه زمةالاّل املهارات]): من كلٍّ حتديد

 ([.اجلامعّي دريسالّت يف استخدامه قاتمعّو)و
  زمةالاّل املهارات فتعّرل ؛استبانة  الباحث واستخدم ،الوصفّي املنهج قُطبِّ ،راسةالّد أهداف لتحقيقو
 ، كما طبَّقأسيوط امعةجب ربيةالّت ةّيبكّل دريسالّت هيئة أعضاء لدى)املمزو (  جدمامل اإللكترويّن معّلالّت لتوظيف
 دمج )املمزو ( لدى هثالء األعضاء.امل اإللكترويّن معّلالّت استخدام قاتمعّو فتعّرل ة  أخرى؛اناستب الباحث

 ةاالستراتيجّي لتنفيذ ؛دريسالّت هيئة أعضاء لدى توافرها الواجب باملهارات قائمة  راسةالّد وقّدمت
 هيئة أعضاء ِلَبق  من )املمزو ، جاملدم معّلالّت استخدام قاتمعّو من جمموعة  راسةالّد تقدمي عن فضال  ،املقترحة

 .دريسلّتا
 

  

يف مات يات املعّلوكّل ،منييات املعّلدريس بكّلآراء أعضاء هيئة الّت فتعّر ىلإ راسةالّدهذه  تهدفو
 .اهتمّيم املدمج يف كّلعّليت حتول دون تطبيق الّتقات اّلحول املعّو ،ةعودّية الّساململكة العربّيب ،مامالّد

أداة  للّدراسة، مّت توظيفها؛ جلمع  ، واستخدم الباحث االستبانةاملسحّي لوصفّياملنهج ا ةراسالّد اّتبعتو
 البيانات.
فئة و من جهٍة، ةوالبشرّي ،ةجهيزّياملوارد الّتفئة  أّن -يف ضوء حتليل بياناهتا–أّكدت نتائج الّدراسة و
استخدام ة إعاقتهما من حيث شّد ،األوىلتساويان يف املرتبة ت، من جهٍة أخرى عليمّيقة باحملتوى الّتاملوارد املتعّل

 ة.ة، وتليهما املوارد املالّيعودّية الّساململكة العربّيب ،مامالّديف مات املعّلكّلّيات و ،منياملعّل تاّيم املدمج بكّلعّلالّت

 

 

ة ّييف كّل ،(Blended Learning) دمجم املعّلللّت مقترٍح راسة إىل تقدمي أمنوذٍ الّدهذه  تهدفو
 .جبامعة امللك سعود ،ربيةالّت

دريس، ألعضاء هيئة الّت استفتاٍء :يف اأدواهتلت ومتّث املقارن، االرتباطّي راسة املنهج الوصفّيبعت الّدواّت
 .باّلللّط آخَراستفتاٍء و
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 ( طالًبا33معة، و)دريس باجلامن أعضاء هيئة الّت ( عضًوا،82: )من نٍةمكّو نٍةراسة على عّيقت الّدبِّوُط
 .ربيةة الّتّيب كّلطاّلمن 

 جبامعة امللك سعود، ،ةيربة الّتّيج يف كّلمدم املعّللتطبيق الّت ؛مقترٍح تقدمي أمنوذٍ  راسة إىللت الّدوتوّص
، طبيقّتهذا الوسياسات  تطبيقه، بلاطوفوائده، وم ،، وحتديد دواعي تطبيقهدمجم املعّلتعريف الّت تضّمن

املقترحة لتطبيقه،  ةاآللّي، واتهواستراتيجّي ،، وأدواتهفيه دريسالب، ودور عضو هيئة الّتزمة للّطلاّلواملهارات ا
 .دمجم املعّلب عن تطبيق الّتاّلوالّط ،دريسيت تعيق أعضاء هيئة الّتقات اّلم املعّوإضافة إىل ذكر أّه

 

 

لدى  ،واملثجل ،حصيل الفورّييف الّت ،دمجم املعّلة الّتتيجّيراسة إىل معرفة أثر استراالّدهذه  تهدفو
 ملكة األردنّية اهلامشّية.يف امل [،ةربية اإلسالمّيالّت]يف مبحث  ،ةب املرحلة األساسّيطاّل

 نٍةتطبيقه على عّي مّت ،حتصيلي  يف اختباٍراملستخدمة لت األداة ، ومتّثجرييّبراسة املنهج الّتبعت الّدواّت
إحدامها  إىل جمموعتني: -ساويبالّت–تقسيمهم  مّت ،امن األساسّيالّث ّفالّص بمن طاّل ،ا( طالًب.3)من  نٍةمكّو
 .واألخرى ضابطٌة ،ٌةجتريبّي

درجات اجملموعتني  يطبني متوّسفيما  ،ٍةإحصائّي ذات داللٍة وجود فروٍقعن  وأسفرت الّنتائج
لصاحل  ،دريستعزى إىل طريقة الّت ،لحصيل املثّجالّتكذلك يف و ،حصيل الفورّيابطة يف الّتوالّض ،ةجريبّيالّت

 .دمجم املعّلمت باستخدام الّتيت تعّلاجملموعة اّل
 

  

ساب مهارات كإيف  دمجم املعّلوالّت ،لكترويّنم اإلعّلق من فاعلية الّتحّقالّت إىلراسة الّدهذه  تهدفو
 جبامعة طنطا. ةوعّيربية الّنة الّتّيعليم بكّلب تكنولوجيا الّتطاّلل ،دةتطوير برامج الوسائط املتعّد

املرتبط  حصيل املعريّفاختبار للّت يفاملستخدمة لت األدوات ومتّث ،جرييّبالّت راسة املنهجبعت الّدواّت
 ،دةائط املتعّدملهارات تطوير برامج الوس داء العملّيلأل ، وبطاقة مالحظٍةدةمبهارات تطوير برامج الوسائط املتعّد

 .نة البحثب عّيرها طاّليت طّودة اّللربامج الوسائط املتعّد وبطاقة تقييٍم
بقسم  (،م احلاسبشعبة معّل)الثة الفرقة الّثمن  وطالبة  ،ا( طالًب18نة البحث من )نت عّيتكّوقد و

 .متساوية ث جمموعاٍتثالىل تقسيمهم إ ، مّتامعة طنطاجبة وعّيربية الّنة الّتّيبكّل ،عليمتكنولوجيا الّت
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 مجلة  نتائَج، من أبرزها:تائج إىل لت الّنوتوّص
 .دةساب مهارات تطوير برامج الوسائط املتعّدكإيف  دمجم املعّلوالّت ،لكترويّنم اإلعّلة الّتق فاعلّيحتّق -

 ةعتيادّيريقة االبالّطم عّلوالّت ،ملدمجم اعّلوالّت ،لكترويّنم اإلعّلبني الّتما ا حصائياإ ٍةداّل عدم وجود فروٍق -
 .حصيل املعريّفيف الّت

 داء العملّياأل ة يفدّيعتياريقة االم بالّطعّلوالّت ،لكترويّنم اإلعّلمن الّت على كلٍّ دمجم املعّلق الّتتفّو -
 .باّليت انتجها الّطومستوى تقييم الربامج اّل ،دةملهارات تطوير برامج الوسائط املتعّد

 داء العملّية يف األدّيعتياريقة االم بالّطعّلوالّت ،لكترويّنم اإلعّلبني الّتما ا حصائياإ ٍةداّل عدم وجود فروٍق -
 .نة البحثب عّييت انتجها طاّلومستوى تقييم الربامج اّل ،دةملهارات تطوير برامج الوسائط املتعّد

 

  

منطقة يف  [،تطوير]يف مدارس  ،ةانوّية الّثمي املرحلي درجة وعي معّلراسة إىل تقّصالّدهذه  تهدفو
 .جاهاهتم حنوهواّت ،دمجم املعّلملفهوم الّت، مةة املكّرمّك

مني لقياس وعي املعّل ؛األول :يف مقياسنياملستخدمة لت األدوات ، ومتّثاملنهج الوصفّي بعت الّدراسةواّت
 دمج.م املعّلو الّتمني حنجاهات املعّللقياس اّت ؛اين، والّثدمجم املعّلملفهوم الّت

 امللك عبد مشروَعابعة الّت ،ةانوّيللمرحلة الّث [،تطوير]مي مدارس من مجيع معّلالّدراسة نة عّينت وتكّو
 .اًم( معّل823والبالغ عددهم ) ،ةعودّية الّساململكة العربّيب ،رمةة املّكمنطقة مّكيف  ،العزيز آل سعود اهلل بن عبد
 ، من أمهها:نتائَجة عّدراسة إىل لت الّدتوّصو
م عّلملفهوم الّت ،مةة املكّرمبنطقة مّك [،تطوير]ة يف مدارس انوّيمي املرحلة الّثارتفاع درجة وعي معّل -

 دمج.امل

مبنطقة  [،تطوير]يف مدارس  ،ةانوّيمي املرحلة الّثلدى معّل -مرتفعٍة وبدرجٍة– ٍةإجيابّي جاهاٍتوجود اّت -
 .جدمم املعّلحنو الّت ،مةة املكّرمّك

 

 

 ،م اجلامعّييعليف الّت دمجم املعّليت تواجه استخدام الّتحديات اّلالّت كشف إىلراسة الّدهذه  تهدفو
 .ةسكندرّيات جامعة اإلّيبكّل ،ومعاونيهم ،دريسأعضاء هيئة الّت بالّنسبة إىل
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ات واألدبّي ،يف عرض األطروحات ليلّيحالّت ، اسُتخدم املنهج الوصفّيطبيعة هذا البحثويف ضوء 
م عّلالّت استخداَم ة املعتمدةراسّيرات الّدواملقّر ،، باإلضافة إىل حتليل بعض الربامجوحتليلها ،ةواألجنبّي ،ةالعربّي
ة راسّيرات الّدواملقّر ،وتطوير الربامج ،ي العالقة بتصميمو، ومناقشة بعض اخلرباء ذعليم اجلامعييف الّت دمجامل
عليم يف الّت دمجم املعّليت تواجه تطبيق استخدام الّتيات اّلحّد؛ الستخالص الّتدمجم املعّلالّت استخداَم عتمدةامل

 .اجلامعّي
 ،ومعاونيهم ،دريسّتمن أعضاء هيئة ال ٍةعشوائّي نٍةعّيعلى  ُطبِّقت أداة الّدراسة، واّليت كانت استبانة ،و

 .ةامعة اإلسكندرّيجب ،ةوالعملّي ،ةظرّيات الّنّيالكّليف 
اّليت تواجه تطبيق، أو استخدام حديات ّتالب حتديد قائمٍة توّصلت الّدراسة يف ضوء نتائجها، إىلوقد 
 .عليم اجلامعّييف الّتالّتعّلم املدمج، 

 

 

 مادة يف ةانوّيالّث املرحلة بطاّل حتصيل يف ،املدمج معّلالّت استخدام أثر فتعّر إىل راسةالّد هذه هدفت
 حنوه. جاهاهتمواّت ،الفقه

 .جاهاتاالّت لقياس ؛واستبانٍة، حتصيلي  اختباٍر بتطبيق ،جرييّبالّت املنهج راسةالّد بعتاّتو
 باملرحلة ([،رعّيالّش)و (،العلمّي]) انوّيالّث الثالّث ّفالّص بطاّل من نٍةعّي علىالّدراسة  قتبِّوُط

 .وضابطٍة ،ٍةجتريبّي :جمموعتني ىلإ مواسُِّق طالًبا،( .3) عددهم وكانلّثانوّية، ا تبوك مدرسة يف ،ةانوّيالّث
 ابطةالّض اجملموعة أداء طمتوّس من أعلى ةجريبّيالّت اجملموعة بطاّل أداء طمتوّس أّن إىل تائجالّن وأشارت

 ةماّد تعليم يف ،املدمج معّلالّت اماستخد حنو باّلالّط جاهاتاّت ملقياس العاّم قياسال أّن كما، البعدّي االختبار يف
 .ٍةجيابّيبدرجٍة إ كان ،الفقه
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 (Lynna, 2004) 

م علوالّت ،نترنتم باإلالتعّلما بني ذي جيمع اّل ،م املدمجعّلة الّتإىل معرفة فعالّي راسةالّد ت هذههدف
 .االعتيادّي
 اًم( متعلر31)من  نٍةمكوَّ نٍةعلى عّي احتصيليا اواختباًر ،استبانة وطّبقت ، جرييّباملنهج الّت راسةبعت الّدواّت
 .ةيف اجلامعات األمريكّي عليم املسائّيويرغبون يف الّت ،خمتلفٍة العاملني يف أعماٍل ،من الكبار

 ،يف ميوهلممني املختلفني للمتعّل اجدا مناسٌب دمجم املعّلالّت أّن راسة إىللت نتائج الّدوتوّص
 .املدمجم عّلحنو الّت ٍةإجيابّي جاهاٍتإىل وجود اّت ةراسلت الّدة، كما توّصفسّيوخصائصهم الّن

 

 (Robison, 2004): 

يف  ،(Brigham) [جهام يونجبِر]م املدمج يف جامعة عّلراسة إىل معرفة فعالية الّتهذه الّد تهدفو
 .م املدمجعّلك من خالل معرفة جتارب الكليات يف الّتة، وذلحدة األمريكّيالواليات املّت
قت على مجيع أعضاء هيئة بُِّط يف استبانٍةاملستخدمة لت األداة ومتّث ،املنهج الوصفّي راسةبعت الّدواّت

 اجلامعة. دريس يفالّت
أبرزت ، كما عةمن اجلام ّيواملاّد ،عم الفيّنالّدفاعلّية و ،م املدمجعّلة الّتتائج إىل فاعلّيالّن وأشارت

 م املدمج.عّلرها الّتيت يوّفواإلمكانات اّل ،باملزايا احلاجة إىل االهتمام تائجالّن
 

 (Boyle, 2005)

 يف أثره واستقصاء ،املدمج معّلالّت أسلوب مع يتناسب سي درا ٍجمنه تطوير إىل راسةالّد هذه هدفتو
 ب.اّلالّط أداء

 بتطوير الباحث قامكما ، حتصيلي  اختباٍر يفاملطبَّقة  داةاأل لتومتّث، جرييّبالّت املنهج راسةالّد بعتواّت
 .طبيقالّت من الثةالّث سنته يف واملشروع، باّلالّط تواجه اليت تكالاملش ملعاجلة ؛مدجمٍة ٍمتعّل بيئة
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الّدعم و ،ّياملاّد معالّد: منها ،املدمج معّلالّت على القائم جاملنه جناح لضمان ؛مطالَب ةعّد ترطواشُت
 وأن، طويرالّت ةعملّي يف منياملعّل وإشراك ،الفريقضمن  عملالو ،عاويّنالّت العمل على شجيعوالّت ،املستمّر ّيالفّن

 .عاليٍة  جودٍة ذا جاملنه يكون
 ،لندن جامعة من طاّلب ،طالٍب( ...3) من أكثر على وتقييمه ،وجتريبه ،املنهج هذا تطوير مّت وقد

 [.بولتون] ومعهد
 (،احلفظمستويات: ]) يف املحوظ  اًنحتّساملشروع  قيقحتأبرز ما توّصلت إليه نتائج هذه الّدراسة  ومن

 .املتعّلمني عند ([،االستيعاب)و (،رذّكالّت)و
 

 (Creson, 2005) 

يف  [،ميسوري]عة يف جام باّلحتصيل الّط على ،م املدمجعّلإىل معرفة أثر الّتالّدراسة هذه  تهدفو
 .ةحدة األمريكّيالواليات املّت
 نٍةمكّو نٍةعلى عّي َقبُِّط، حتصيلي  يف اختباٍراملستخدمة لت األداة ومتّث، جرييّباملنهج الّت راسةبعت الّدواّت

 .ةعتيادّيريقة اال( درسوا بالّط3.3)، واملدمج معّل( درسوا بأسلوب الّت3.8، منهم )وطالبة  ،ا( طالًب8.2)من 
وحتصيلهم  ب،اّلبأداء الّط اق م املدمج قد أظهرت تفّوعّلمساقات الّت راسة على أّنت نتائج الّدودّل

 خطيط.والّت ،كالبحث ؛، وإجادهتم مهاراٍتراسّيالّد
 

 (Futch, 2005) 

لتحديد  [؛يدافلور]يف جامعة  ،دمجم املعّلحنو الّت ،باّلجاهات الّطراسة إىل معرفة اّتالّدهذه  تهدفو
 للّدراسة. داة أ بتطبيق استبانٍة، املنهج الوصفّياملّتبع وكان منهج البحث مج، دم املعّلالظروف احمليطة ببيئة الّت

من  ّن، واخنفاض رضا صغار الّسدمجم املعّلات الّتقب حنو مسااّلالّط اراسة رضنت نتائج الّدوبّي
.الّتعّلمي إىل املشاركة الفاعلة يف تطوير مهارات يثّد دمجم املعّلأسلوب الّتمنهم أّن  كثرٌي رأىب، واّلالّط
 

 (Holliday, 2005)

يف  ،حصيل األكاددمّيم املدمج يف الّتعّللّتإىل ا مستندٍة ٍةستراتيجّياي أثر راسة إىل تقّصالّدهذه  تهدفو
 [.اجلغرافيا]مبحث 
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 نٍةمكّو نٍةعّيعلى  َقبُِّط، حتصيلي  يف اختباٍراملستخدمة لت األداة ومتّث، جرييّباملنهج الّت راسةبعت الّدواّت
وقد ، ةحدة األمريكّيبالواليات املّت [،أيوا]بوالية  ،ةيف املدارس العاّم ،اسعالّت ّفالّص بمن طاّل ،ا( طالًب.8من )

 .وضابطٍة ،ٍةجتريبّي :راسة إىل جمموعتنينة الّدمت عّيسُِّق
 ،عند تفاعله مع املستوى األكاددمّي ٍةإحصائّي ذا داللٍة ام املدمج أثًرعّلللّت سة إىل أّنراوأشارت نتائج الّد

 .حصيل األكاددمّيوالّت
 

 (Kitchenham, 2005) 

تلك العوامل أو  ،على جناح الّتعّلم املدمج عتيت شّجراسة إىل معرفة العوامل اّلالّدهذه  تهدف
 .ةباملدارس األمريكّي ةصفوف املرحلة اإلعدادّي يف حهأعاقت جنااّليت 

 .نٍةمقّن مقابلٍة، وبطاقة مالحظٍة :يفاملطّبقة، ومتثلت األدوات  ،املنهج الوصفّي راسةبعت الّدواّت
يف  مشاركٍة مدارَس (1)انتقاؤهم من  مّت ،منيمعّل (.3)من  نٍةمكّو نٍةراسة على عّيقت الّدبِّوُط

 .وجتربة التكنولوجيا ،واجلنس ،دريسّتال وفصفو ،خمتلفني يف العمر ن املختاروناملعّلمو وكان، راسةالّد
ق بنجاح تتعّل زٍةممّي راسة إىل وجود عوامَللت نتائج الّدسبعة أشهر، وتوّص ملالحظةت اواستمّر

 ه.تطبيقعيق ت عوامَلوجود و ،دمجم املعّلالّت
 ،باّلأو مع الّط ، وبعضهم البعض،بني املعلمني ما عاونت إىل جناحه: الّتيت أّدالعوامل اّل أبرزومن 

 .ةّيراسة الّديف احلّص دمَجامل َمعّل الّتنيمل املعّلاستعما: ، منهاباّلّطلل مطالُببرزت و ،ةة القوّيحتّيوالبنية الّت
ت نحيث بّي ؛عيفةة الّضحتّي: البنية الّت؛ فمنهاعلم املدمجلّتتطبيق ال اٍتمعيقك برزت يتأما العوامل اّل

الكايف، واملناسب؛ إجياد الوقت عامل  كما برز ،دمجم املعّلإلعاقة جناح الّت ه العامل األساسّيراسة أّنالّد
 .وفق الّتعّلم املدمج باّليف تدريس الّط اكبرًي ، بوصفه عائق ادمجم املعّلللّت طبيق الفعلّيللّت

 

 (Maguire, 2005) 

باملدارس  ،اتياضّية الّرب ماّداّليف تدريس الّط ،م املدمجعّلة الّتة فاعلّيراسة إىل معرفالّد ت هذههدفو
 .ةة األمريكّيالواليات املتحّد، يف طةاملتوّس

ن مّم اًم( معّل03)قت على بُِّط يف استبانٍةاملستخدمة لت األداة ومتّث ،املنهج الوصفّي راسةبعت الّدواّت
 .م املدمجعّلهبم بأسلوب الّتسوا طاّلدّر
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، ويف تفاعل يف إيصال املعىن فائدة م املدمج عّلات بأسلوب الّتياضّيتدريس الّرل أّن تائجّنالأّكدت و
 ،منياملعّل ِلَبمن ق  ،معّلوع من الّتحنو هذا الّن ٍةجيابًيإ جاهاٍتباإلضافة إىل وجود اّت ،ميهممع معّل باّلالّط

 .هبموطاّل
 

 (Akkoyunlu & Soylu, 2006)                          

 بعد املرور بتجربٍة ،املدمج معّلحنو بيئة الّت املتعّلمنيي وجهة نظر راسة إىل تقّصالّدهذه هدفت و
 .م املدمجعّلالّتوفق  د َعُم باستخدام برنامٍج ،ٍةتدريسّي

 ،باّلوجهة نظر الّط فتعّرل ؛استبانٍة :يفاملطّبقة، لت األدوات ومتّث ،ييّبجراملنهج الّت راسةبعت الّدواّت
للحكم على  ؛باّلللّط ،ةالختبارات نصف الفصلّيا، باإلضافة إىل دمجم املعّلة الّتستراتيجّياجاهاهتم حنو واّت

 دمج.م املعّلبعد مرورهم خبربة الّت ة،حصيلّيالّت ياهتممستو
لني واملسّج [،عليمّياحلاسوب الّت]قسم  بمن طاّل ،اطالًب (33من ) نٍةمكّو نٍةراسة على عّيقت الّدبِّوُط

 .تركياب [،هاسيتيب]يف جامعة  [،دريستصميم الّت]ة يف ماّد
وكذلك  ،دمجم املعّلحنو استخدام طريقة الّت باّللدى الّط ٍةجيابّيإ جاهاٍتوجود اّت تائج عنالّن سفرتوأ
 .ومستوى مشاركتهم ب،اّلللّط ،راسّيحصيل الّديف الّت دمجم املعّللطريقة الّت وجود أثٍر

 

 (Ferdinand, 2006) 

 ّفالّص بة لدى طاّلافعّيوالّد ،على املستوى املعريّف دمجم املعّلإىل معرفة أثر الّت راسةالّدهذه  تهدفو
 .أملانياب ،اسع يف العلومالّت

نة نت عّيوتكّو، حتصيلي  واختباٍر ،يف استبانٍة لت األدوات املطّبقةومتّث ،جرييّباملنهج الّت راسةبعت الّدواّت
 .وضابطٍة ،ٍةجتريبّي :إىل جمموعتني تقسيمهم مّت ،مدارَس (1)يف  ،ا( طالًب302من )راسة الّد

ة لدى عرفّية املعليمّيتاجات الّتن الّنّسحتت إىل أّدقد  دمجم املعّلة الّتستراتيجّيا أّن راسةنتائج الّد ّكدتوأ
إىل  دمجم املعّلة الّتستراتيجّيا كما أّدت، ة ذات املستويات العلياات املعرفّيالعملّي ة وخاّص ،ةجريبّياجملموعة الّت

 .باّلوميول الّط ،زيادة اهتمامات
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 (Pereira. Et.al., 2007) 

ة ب يف ماّداّليف حتصيل الّط ،دمجم املعّلالّتات جّيية استراتراسة إىل حتديد فعالّيالّد ت هذههدفو
 ب.اّلضا لدى الّطودرجة الّر ،ات يف األداء األكاددمّيمن هذه االستراتيجّي ثر كلٍّأحتليل و [،تشريح اإلنسان]

قت على بُِّط ،من االختبارات يف جمموعٍةاملستخدمة لت األدوات ومتّث ،جرييّبراسة املنهج الّتالّد بعتواّت
 اإلسبانّية. [برشلونة]يف مدينة  [،حياءاأل]ج يف منه ،نة األوىلالّس ّبطاّلمن  ( طالًبا،30) من نٍةكّوم نٍةعّي

الت يف معّد ،بني أفراد اجملموعتنيما  ٍةإحصائّي ذات داللٍة راسة إىل وجود فروٍقوأشارت نتائج الّد
أعلى من  ،دمجم املعّلم طريقة الّتتدريسها باستخدا يت مّتحيث كانت درجات أفراد اجملموعة اّل؛ جاحالّن

 .عتيادّيم االعّليت درست بطريقة الّتاجملموعة اّلأفراد درجات 
ة وتدريس ماّد ،ميف تعّل عتيادّيم االعّلمن الّت ة م املدمج كان أكثر فاعلّيعّلالّت أّن الّدراسة تجاستنت كما

 زىتع ،باّلضا لدى الّطالّرخيّص  مافي ،ٍةإحصائّي ذات داللٍة فروٌق هناك  تكن، بينما مل[اإلنسان تشريح]
 دريس.لطريقة الّت
 

 (Melton, Grafe & 

Chopak-foss, 2009)

اجلغرافيا ]ورضاهم خالل دراسة مساق  ،باّلإىل تقييم مستوى حتصيل الّط راسةالّدهذه  تهدفو
 .ةدريس االعتيادّيبطريقة الّت ارنة مق ،دمجم املعّلبطريقة الّت [،ةالعاّم

على يقهما طبضا، مّت تللّر ومقياٍس ،حتصيلي  يف اختباٍر اأدواهتلت ومتّث، جرييّباملنهج الّت راسةبعت الّدواّت
 جمموعاٍت (3) يمهم إىلس، مّت تقةاألمريكّي [نيويورك]من مدارس والية  ،ا( طالًب803) من نٍةمكّو نٍةعّي

 .ةريقة االعتيادّيبالّط بينما ُدرِّست اجملموعة الّرابعة، دمجم املعّلبطريقة الّت اهمن ثالٍثريس مّت تد :اعشوائيا
عزى لطريقة ُت ،ضاوالّر ل،حصية يف الّتإحصائّي ذات داللٍة راسة وجود فروٍقوأظهرت نتائج الّد

 .دمجم املعّلولصاحل طريقة الّت ،دريسالّت
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م عّلالّت]وهو  ،راسةئيس للّدالّر ، يف جمال املوضوعابقةراسات الّسراسة احلالية مع معظم الّدفق الّدتّت
، يف ةبيعّيمي العلوم الّطملعّل هذا الّتعّلم بلاطكوهنا تستهدف حتديد م، ولكنها تأيت خمتلفة  عن جّلها؛ ل[املدمج

ة استخدام التعلم املدمج على استقصاء فاعلّيإىل ابقة الّسراسات الّدمن  املرحلة الثانوية، بينما هدف كثرٌي
 ب.اّلللّط حصيل املعريّفّتال

سعاد شاهني  ةكما تّتفق الّدراسة احلالّية، من حيث اجملال املوضوعّي، وهو ]العلوم الّطبيعّية[، مع دراس
، بينما ا يف املنهجمعه م(، ولكنها ختتلف.8.3احملّمدّي )دراسة م(، و2..8عبد اجمليد )دراسة م(، و2..8)
 ،(هـ.331مع دراسة الشهراين ) مًعا، واملنهج الوصفّي ،من حيث اجملال املوضوعّيالّدراسة احلالّية فق تّت
 (.هـ3318بتهال أناجرية )ادراسة و

 هرايّنوالّش ،(هـ3381) احلريّب كلٍّ من: مع دراسات ،ث املنهجمن حياحلالّية، راسة فق الّدوتّت
 ،(Robison, 2004)[ روبسن]و ،(هـ3318وابتهال أناجرية ) ،(م.8.3) لعتييّبوا ،(هـ.331)
 .املنهج الوصفّي -مجيعها–بعت يت اّت، واّل(Kitchenham, 2005)[ هامكتشن]و

وإبراهيم  ،(م3..8) وفاء كفايّف :من مع دراسات كلٍّالّدراسة احلالّية، من حيث املنهج، ختتلف و
 كوكايّنوش ،(م2..8)اجمليد  وعبد ،(م2..8) هنيوسعاد شا ،(م1..8) وصوالّص ،وطوالبة ،(م1..8)
 ،(هـ3313) ويوسف ،(م.8.3) دّيواحملّم ،(م.8.3مال أمحد )آو ،(هـ.331وغامن ) ،(م8..8)

[ داييهول]و ،(Creson, 2005) [كريسون]و ،(Lynna, 2004)[ لينا]و ،(هـ3318) واجلحديّل
(Holliday,2005)، [ لوسوي]و [،نلووأكوي]و(Akkoyunlu & Soylu, 2006)، [،برييرا]و 

 ,Melton, Graf)فوس[تشوباك]ق ريف[، و]و [،ميلتون]و ،.Pereira. Et.al) (2007, وآخرين

& chopak-foss ,2009)بتصميماته الّتجريبّية،جرييّباملنهج الّت راسات كاّفة هذه الّد ؛ إذ استخدمت ، 
 .ة املنهج الوصفّيسة احلالّيم الدرا، بينما تستخدةجريبّيشبه الّتأو 

دراسة و ،(م.8.3) لعتييّبمع دراسة ا ٌةفقة مّتراسة احلالّيالّد فإّن نة؛والعّي ،ومن حيث اجملتمع
–قت بِّيت ُطواّل ،(Maguire, 2005)[ ماجوردراسة ]و ،(Kitchenham, 2005)[ هام]كتشن
واّليت ُطبِّقت  ،(هـ3318راسة ابتهال أناجرية )اختلفت الّدراسة احلالّية عن دبينما ، منيعلى املعّل -مجيعها
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راسات الّد ةقّيالّدراسة احلالّية عن ب ختلفتاكما ، ، إضافة  إىل تضمينها املعّلماتاتربوّياملشرفات الّتعلى 
ّية دريسيئات الّتاهلأعضاء ة املختلفة، وعليمّيب يف املراحل الّتاّلالّط، كخمتلفٍة ناٍتقت على عّيبِّيت ُطواّلالّسابقة، 

 .اجلامعاتيف 

دراسة و ،(هـ3381) احلريّبة مع دراسة راسة احلالّيفقت الّداّتمن حيث األداة املستخدمة، و
دراسة ، و(Lynna, 2004)[ لينادراسة ]و ،(هـ3318دراسة ابتهال أناجرية )و ،(هـ3313) هرايّنالّش
 [،نلووأكوي] اسة، ودر(Maguire, 2005)[ ماجوردراسة ]و ،(Robison, 2004)[ روبسن]
وهي  ؛ جلمع البيانات،يف األداة املستخدمة ،(Akkoyunlu & Soylu, 2006)[ سويلو]و
أو  ،ة حتصيلّي باراٍتيت استخدمت اختواّلالّسابقة، راسات الّد ةقياحلالّية عن ب ت الّدراسةختلف[، بينما ااالستبانة]

 .جاهاٍتاّت مقاييَس

 احلريّبعّدٍة، هي: دراسة  مع دراساٍت ةلّيراسة احلاالّد ومن حيث احلّد املكايّن؛ فقد اّتفقت
 ،(م.8.3) العتييّبدراسة و ،(هـ.331) هرايّنالّشدراسة و ،(م1..8املوسى )دراسة و ،(هـ3381)
دراسة و ،(هـ3318) أناجرية ابتهالدراسة و ،(هـ3313دراسة يوسف )و ،(م.8.3) دّياحملّمدراسة و

مع اختالف املناطق، أو ، ةعودّية الّسالعربّي أجريت يف اململكة -مجيًعا–ها ّنهـ(؛ إذ إ3318) اجلحديّل
 احملافظات الّتعليمّية.

 واّليت ُطبِّقت ،(هـ3318) مع دراسة اجلحديّلالّدراسة احلالّية، من حيث احلّد املكايّن، فق تّت بينما
 ة.حافظة جّدمب

مبثل عدم معرفة ، راسةة للّداحلدود البشرّي سيف نف سابقٍةراسٍة دة أّي مل جتَرويف حدود علم الباحث، 
يف م املدمج عّلالّتاستخدام  مطالب]وهو لدراسته احلالّية، ئيس ر الّراملتغّي الباحث بأّية دراسٍة سابقٍة تناولت

 .[انويةة باملرحلة الّثبيعّيعلوم الّطتدريس ال

 فيما يلي: ،راساتمن هذه الّد ، كما يرى الباحث،ةراسة احلالّيالّد واستفادت

 ة.راسة احلالّيحتديد موضوع الّد (3

 أهدافها؛ تربيًرا لتنفيذها. ّدراسة احلالّية، وصياغةحتديد أمّهّية ال (8

 احلالّية.راسة ّدللبناء األدب الّتربوّي الّسابق، خاّصة  يف جمال اإلطار الّنظرّي  (1
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ّرئيسة، وصياغة عبارات كّل ال ها، من حيث: حتديد نوعها، وتكوين حماورةراسة احلالّيلّدابناء أداة  (3
 حموٍر منها.

 املناسب للّدراسة احلالّية. العلمّي اختيار املنهج (0

ما بني نتائج الّدراسات الّسابقة، ونتائج الّدراسة احلالّية؛ لتفسريها، متهيًدا لكتابة الّتوصيات، املقارنات  (3
 واملقترحات.
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، نتهاوعّيالّدراسة، جمتمع وبيان متغّيراهتا، وتسمية ، راسة املستخدمحتديد منهج الّد مّت يف هذا الفصل
 .اثباهتها، وصدقد من أّكوطريقة الّت ،ها، وكيفية بنائ)االستبانة( راسةوصف أداة الّدو

لتحقيق أهداف  ؛الباحثبعها يت اّتاّلو  للّدراسة،كما مّت حتديد إجراءات، وخطوات الّتطبيق امليدايّن
 احلالّية.راسة الّد

واسطة ؛ لتحليل البيانات، اّليت مّت مجعها بة، اّليت طّبقها الباحثاألساليب اإلحصائّيتسمية  مّتت ،واخرًيا
 .)االستبانة( أداة الّدراسة

 وفيما يلي تفصيل ذلك كّله:
 

ـ األكثر مالءو األنسب لطبيعتها،كونه  ؛فّياسة املنهج الوصرذه الّدهالباحث يف  طّبق   ة ملشـكلتها، م
 .تائج منهاواستخرا  الّن ،حتليلها مّث ،وتبويبها ،يعتمد على مجع البيانات هو منهٌج سحثيٌّ، ووتساؤالهتا

هرة كمـا  ايعتمد على دراسة الّظمنهٌج "ه بأّناملنهج الوصفّي، ( م0..8)ن وآخرا ،عبيداتوقد وصف 
يصـف   عبري الكيفـيّ فالّت ا؛ياكّم تعبرًيا وأ ا،كيفيا عنها تعبرًيا ر، ويعّببوصفها وصف ا دقيق ا هتّم، ويتوجد يف الواقع

ـ هـذه   مقـدارَ ح يوّض نا وصف ا رقمياا،يعطيف ؛ّيعبري الكّمالّت اأّم ح خصائصها،ويوّض ،اهرةلنا الّظ أو   ،اهرةالّظ
 383ص ."الظواهر املختلفة األخرىاطها مع ودرجات ارتب ،حجمها

 ذي يـتمّ اّل ،وع من البحوثذلك الّن قصد بالبحث املسحّيُي" قائال : (م3..8اف )العّس فهيف حني عّر
مـن  اهرة املدروسة وذلك هبدف وصف الّظ ؛كبرية منهم نٍةأو عّي ،بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث

 383" صودرجة وجودها ،طبيعتها :حيث
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م عليه مَّدمكن أن ُتع من راد به كّلُي ،منهجيٌّ علميٌّ مصطلٌح": م(3..8اف )العّس فهكما يعّر ،اجملتمع

 للمجال املوضوعّي ... وذلك طبق ا ٍةمدرسّي ، أو مباٍن، أو كتٍبأفراٍد جمموعَة أكاَن سواٌء ،راسةنتائج الّد
 83. ص"راسةالّد ملشكلة

نون ذين يكّواّل -شياءأو األ- ،أو األشخاص ،"مجيع األفراد :هّنبأ( م0..8)ن خراوآ ،عبيدات فهويعّر
 88ص ."ةراسموضوع مشكلة الّد

ة راسّيالّد ذين يقومون بتدريس املواّداّل ،ةبيعّيمي العلوم الّطمعّلمجيع من احلالّية راسة ن جمتمع الّدويتكّو
(، ظام العاّمالّن]) :يهابشّق ،ةانوّيمبدارس املرحلة الّث ([،رضلم األ(، )عاألحياء(، )الكيمياء(، )الفيزياء]): اليةالّت
(، هـ3318/3311) راسّيالّد يف العاّم ،ةعليم مبحافظة جّدوالّت ،ربيةدارة الّتابعة إلالّت ([،راتنظام املقّر)

 .ةافظة جّدحوالّتعليم مب إدارة الّتربيةمني بون املعّلسحسب إحصاءات إدارة شث مني،معّل (2.2وعددهم )
( أعداد كّل فئٍة، من فئات جمتمع الّدراسة، وطريقة توزيع أفراده، 3(، والّشكل )3ويوّضح اجلدول )

  والّتعليم مبحافظة جّدة: الّتابعة إلدارة الّتربيةسحسب مواّد الّتدريس، ومكاتب اإلشراف 
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. "مشتركٌة له خصائُص من جمتمٍع ٌةجزئّي جمموعٌةم(، هي: "1..8) ٍمفها أبو عاّليعرِّكما  ،نةالعّي
 338ص

فها يت عرَّواّل [؛ الختيار عّينة الّدراسة احلالّية،ة البسيطةنة العشوائّيالعّيأسلوب ]الباحث  طّبق وقد
ويف هذه احلالة  ،لني للمجتمع األصلّيممّث خيتاره الباحث ألفراٍد "أسلوٌب :هابأّن ،(م0..8، وآخران )عبيدات

  3.8ص ."دينوحمّد ،للبحث معروفني اجملتمع األصلّييكون مجيع أفراد 
رجة ود ،ما تعين أن الفرص متساويٌةّنال تعين الفوضى، وإ" :هابأّن ،(م3..8اف )كما وصفها العّس

  81ص ."، دومنا تأثرينة البحثليتم اختياره أحد أفراد عّي ؛فراد جمتمع البحثمن أ فرٍد ألّي االحتمال واحدٌة
 توافر شرطني ُتختار يف حالة البسيطة نة العشوائّيالعّي ّنأ (3.1،م0..8وآخران )ويضيف عبيدات، 

 :، مهانيأساسّي
 معروفني. أن يكون مجيع أفراد اجملتمع األصلّي (3

 ٍةعشوائّي نٍةيعمد الباحث إىل اختيار عّي فيما بني هثالء األفراد؛ ففي هذه احلال، أن يكون هناك جتانٌس (8
 ة.عشوائّيالرقام األأو جداول  ،القرعة وفق بسيطٍة

 
 وقد ضّمت عّينة الّدراسة احلالّية، فئتني، مّت اختيارمها على الّنحو الّتايل:

، مشلـت و ( مبحافظة جّدة:العاّم ظامالّن) ةانوّيالّث باملرحلة ةالطبيعّي العلوم ميمعّل من بسيطٌة ٌةعشوائّي نٌةعّي (3
والّتعليم، مبحافظـة جـّدة،    يت تتبع إدارة الّتربية، اّلالّتربية، والّتعليم مكاتب مجيع أو مّثلت هذه العّينة
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ـ ) (،الوسـط ) (،رقالّش) (،مالالّش) (،اجلنوب)] ( مكاتب، هي:3وعددها )  ،[(سـيم ّنال) (،فاالّص
 .( مدرسة11) على ، موزعنيًمامعّل (133وضّمت هذه العينة )

( 388وبلـغ عـددهم )   ة:مبحافظة جّد (راتنظام املقّر)ة انوّية باملرحلة الّثبيعّيمي العلوم الّطمجيع معّل (8
 سالفة الّذكر. والّتعليم درسة، متّثل مجيع مكاتب الّتربيةم (33عني على )موّزًما، معّل

 

  (%03) قدرها نسبة دمّثلون  ًما،معّل (.33) ةّيالكّل راسةالّد نةعّي حجم أصبحسبق،  يف ضوء ماو
 .األصلّي راسةالّد جمتمع من تقريًبا،

وعدد الّنسخ امُلعادة،  ( عدد نسخ االستبانة املوّزعة على أفراد عّينة الّدراسة،8) ويوضح اجلدول
 والّتعليم. نة الّدراسة سحسب مكاتب الّتربيةزيع عّي( تو8واملستبعدة، واملستوفاة، كما يوّضح الّشكل )

 

 

11 3100% 32 1 33 31% 
1. 3008% 08 8 01 32% 
13 3108% 38 31 38 3000.% 
11 3303% 33 3 01 32% 
10 310.0% 3. 3. 0. 3002% 
38 30032% 30 1 38 3803% 

3..% 100 18 3..% 
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من  ( نسخة ،11) ( نسخة ؛ منها.33كان ) املوّزعة نسخ االستبانة عدد ( أّن8ويبّين اجلدول )
والّتعليم بالّشمال،  نسخة  من مكتب الّتربية (.1)و ،%(3100نسبة )عليم باجلنوب، ومّثلت ربية والّتكتب الّتم

 (11)%(، و3108مّثلت نسبة ) رق،الّشوالّتعليم ب ّتربيةمن مكتب ال ( نسخة 13)و ،%(3008) مّثلت نسبة
والّتعليم  من مكتب الّتربية ( نسخة 10)و %(،3303) ، مّثلت نسبةالوسطوالّتعليم ب نسخة  من مكتب الّتربية

سيم، مّثلت نسبة الّنب والّتعليم ( نسخة  من مكتب الّتربية38)و%(، 310.0فا، مّثلت نسبة )الّصب
(30032)% . 

 

  

الّتعليم اّليت ينتمي إليها أفراد  الّنهائّية، سحسب مكاتب الّتربية( وصف عّينة الّدراسة 1ل )يوّضح اجلدو
ا لتوزيعهم سحسب مكاتب ( رمًسا بيانيا1العّينة املعّلمون، يف ضوء ختّصصاهتم الّتدريسّية، كما دمّثل الشكل )

 سحسب ختّصصاهتم الّتدريسّية.( رمًسا بيانياا لتوزيعهم 3والّتعليم، ودمّثل الّشكل ) الّتربية
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%(، وبلغت 31والّتعليم باجلنوب ضمن عّينة الّدراسة ) اجلزئّية ملعّلمي مكتب الّتربيةسبة ّنوبلغت ال
اجلزئّية  %(، وبلغت الّنسبة32مال ضمن عّينة الّدراسة )الّشوالّتعليم ب ملعّلمي مكتب الّتربيةالّنسبة اجلزئّية 

%(، وبلغت الّنسبة اجلزئّية ملعّلمي مكتب 3000رق ضمن عّينة الّدراسة )الّشب والّتعليم ملعّلمي مكتب الّتربية
والّتعليم  اجلزئّية ملعّلمي مكتب الّتربية %(، وبلغت الّنسبة32والّتعليم بالوسط ضمن عّينة الّدراسة ) الّتربية

سيم ضمن الّنوالّتعليم ب ربيةاجلزئّية ملعّلمي مكتب الّت %(، وبلغت الّنسبة3002فا ضمن عّينة الّدراسة )الّصب
 .%(3803عّينة الّدراسة )
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زئّية ملعّلمي %(، وبلغت الّنسبة اجل8803وبلغت الّنسبة اجلزئّية ملعّلمي الفيزياء ضمن عّينة الّدراسة )
%(، وبلغت الّنسبة اجلزئّية ملعّلمي الكيمياء ضمن عّينة الّدراسة 1108األحياء ضمن عّينة الّدراسة )

 %(.200%(، وبلغت الّنسبة اجلزئّية ملعّلمي علم األرض ضمن عّينة الّدراسة )8202)

  

الّتعليم اّليت ينتمي إليها أفراد و الّنهائّية، سحسب مكاتب الّتربية( وصف عّينة الّدراسة 3يوّضح اجلدول )
ا لتوزيعهم سحسب ( رمًسا بيانيا0العّينة املعّلمون، يف ضوء متغّير سنوات خربهتم الّتدريسّية، كما دمّثل الشكل )

 هذا املتغّير.
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%(، 003( سنواٍت[ ضمن عّينة الّدراسة )0وبلغت الّنسبة اجلزئّية للمعّلمني ذوي اخلربة ]أقل من )
( سنواٍت[ ضمن عّينة الّدراسة .3ىل أقّل من )( سنواٍت، إ0من )اجلزئّية للمعّلمني ذوي اخلربة ]وبلغت الّنسبة 

( سنة [ ضمن عّينة 30( سنواٍت، إىل أقّل من ).3%(، وبلغت الّنسبة اجلزئّية للمعّلمني ذوي اخلربة ]من )13)
( سنة [ .8( سنة ، إىل أقّل من )30%(، وبلغت الّنسبة اجلزئّية للمعّلمني ذوي اخلربة ]من )8208الّدراسة )

ثر[ ضمن عّينة ( سنة ؛ فأك.8%(، وبلغت الّنسبة اجلزئّية للمعّلمني ذوي اخلربة ])3000ّدراسة )ضمن عّينة ال
 %(.3808الّدراسة )

 

 

  

الّتعليم اّليت ينتمي إليها أفراد و الّنهائّية، سحسب مكاتب الّتربية( وصف عّينة الّدراسة 0يوّضح اجلدول )
 ( رمًسا بيانياا لتوزيعهم سحسب هذا املتغّير.3، كما دمّثل الشكل )متغّير املثّهل العلمّيالعّينة املعّلمون، يف ضوء 
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، كأعلى مثهلٍّ علمي  ضمن عّينة [ربوّيّتال غري بكالوريوس]الل مثّه سبة اجلزئّية حلامليلّنا وتبلغ
الّتربوّي[، كأعلى مثهلٍّ علمي   مثّهل ]البكالوريوس وتبلغ الّنسبة اجلزئّية حلاملي ،(%1108) الّدراسة الّنهائّية

مثّهل ]املاجستري[، كأعلى مثهلٍّ علمي   ّية حلاملي، وتبلغ الّنسبة اجلزئ%(3303) ضمن عّينة الّدراسة الّنهائّية
مثّهل ]الّدكتوراه[، كأعلى مثهلٍّ علمي   ، وتبلغ الّنسبة اجلزئّية حلاملي%(003) ضمن عّينة الّدراسة الّنهائّية
 .%(03.) ضمن عّينة الّدراسة الّنهائّية
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الّتعليم اّليت ينتمي إليها  الّنهائّية، سحسب مكاتب الّتربية و( وصف عّينة الّدراسة 3يوّضح اجلدول )
 أفراد العّينة املعّلمون، يف ضوء نوع نظام املرحلة.

 ( رمًسا بيانياا لتوزيعهم، وفق هذا املتغّير.1ودمّثل الشكل )
 

        

               

               

                

                

               

               

 

 

 

%(، 38وتبلغ الّنسبة اجلزئّية للمعّلمني املنتمني ملدارَس تتبع الّنظام العاّم، ضمن عّينة الّدراسة الّنهائّية )
 .%(13) للمعّلمني املنتمني ملدارَس تتبع نظام املقّررات، ضمن عّينة الّدراسة الّنهائّيةبينما تبلغ الّنسبة اجلزئّية 
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 وهي: املستقّلة،رات من املتغّي إىل عدٍداحلالّية راسة الّد تقتطّر
 )أحياء(، )علم أرض([.، )كيمياء(، ])فيزياء( وله أربع فئات: (،صخّصالّت) -

 الّثانوّية(، وله فئتان: ])الّنظام العاّم(، و)نظام املقّررات([. )نوع نظام املرحلة -

 أّما املتغري الّتابع؛ فإّنه متعّلٍق باستجابات أفراد عّينة الّدراسة على أداهتا )االستبانة(.

 
 ،سئلتهاأ عن ابةولإلج ها،فاهدأل يف ضوء املنهج العلمّي اّلذي تبناه الباحث للّدراسة احلالّية، وحتقيق ا

دراسة ، وم(2..8مرسي ) وفاء دراسة :مثل بدراسته احلالّية، عالقٍة ذات سابقٍة دراساٍت مجلَة تهعمطال وبعد
هـ(، حّدد الباحث ]االستبانة[ .331) هرايّنالّشدراسة و م(،1..8دراسة املوسى )، وهـ(3381) احلريّب

 أداة  جلمع البيانات ضمن دراسته احلالّية.

 (3على ) ٍةموزّع ( فقراٍت،3.2) على يف صورهتا املبدئّية، مشتملة  ستبانةاال الباحثم صّم وقد
 ([:302-332"،3ايل ]انظر: )امللحق "كالّت ،حماوَر

 .(فقرة  .1[: )ةبيعّيالّط العلوم منهج يف توافرها زمالاّل املدمج معّلالّت مطالب]: لاألّو احملور -

   .(فقرة  13) [:ةبيعّيالّط العلوم ممعّل يف توافرها زمالاّل املدمج معّلالّت مطالب]: اينالّث احملور -

[: ةالطبيعّي العلوم تدريس يف املدمج معّلالّت الستخدام ؛ماملتعّل يف توافرها زمالاّل املطالب]: الثالّث احملور -
 .(فقرة  83)

 معّلالّت باستخدام ةبيعّيالّط العلوم ستدري عند ةعليمّيالّت البيئة يف توافرها زمالاّل املطالب]: ابعالّر احملور -
 .(فقرة  81) [:املدمج

 هاأّن من دأّكالّت" :يعيناألداة  صدقم( أّن 3..8قد ذكر العّساف )و، األداة صدق من دأّكالّت جيب
 138ص. "قياسه أجل من تدَُّأع  ما تقيس سوف

 :مها ،بطريقتني اخلاّصة هبذه الّدراسة األداة صدق من دأّكالّت مّت وقد

- 

ومن مّث ، سالةالّر على املشرف سعادة على وعرضها ،افقراهت وبناء ة،ستباناال إعداد من االنتهاء بعد
 لحق]انظر: )امل ( حماور رئيسٍة 3فقراٍت، تتوّزع على ) (3.2) فقراهتا عدد وكان ،ةلّياألّو اصورهت يف اعتمادها
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وقد تنّوعوا  ،واخلربة ،االختصاص ذوي من ،منياحملّكالّسادة  من جمموعٍة على هاعرض مّت، ([332-302"،3"
 ما بني:
 عبد امللك وجامعة القرى، أّم جامعة:  اليةالّت اجلامعات يف ،ربيةالّت اتّيبكّل دريسالّت هيئة أعضاء 

 املكّرمة. ةمبّك ةاجلامعّي ةّيوالكّل، طيبة وجامعة، ةالباح وجامعة، خالد امللك وجامعة ،العزيز

 جازانو، القنفذةو، يثالّلو،  ةجّد :التالية باحملافظات عليموالّت ،ربيةالّت إداراتيف  ،نوربوّيالّت ناملشرفو، 
 .رةاملنّو املدينةو، اتالقرّيو

 ة.عليم مبحافظة جّدوالّت ،ربيةإدارة الّت مومعّل 

 حتقيق ما يلي: هدف هذا اإلجراء، إىلو
 .ةغوّيالّل صياغتها وسالمة ،ووضوحها للمحور، وانتمائها ،العبارة مناسبة درجة من دأّكلّتا (3

 اإلفادة من الّتعديالت املقترحة، فيما خيص تعديل، أو حذف بعض الفقرات، أو إضافة فقراٍت جديدٍة. (8

 ([338-.33"،8" لحق]انظر: )امل .اًمحمّك( .3) إمجاال  منياحملّكالّسادة  عدد وبلغ
 

 راسةالّد ألهداف ة، ومدى مناسبتهااناالستب مكّونات، وبناء حول ،احملكمنيالّسادة  آراء على وبناًء
 مّت ، وبعد استشارة سعادة املشرف العلمّي على الّرسالة،ومقترحاهتم ،لتوجيهاهتم ووفق ا ،يف صورهتا األّولّية

 الفقرات، وإضافة فقراٍت جديدٍة. بعض حذفو ،لغوياا راتالفق بعض صياغة تعديل
 :حكيمبعد الّت يت طرأت على أداة الّدراسة ]االستبانة[عديالت اّلالّت ،(1يبّين اجلدول ) ،وفيما يلي

 

 

 .بناء املنهج بالّطريقة الّتكاملّية 3
إعادة 
 صياغٍة

 جتعل مناهج املواّد بناء املنهج بطريقٍة
مع  ومترابطة  ،لبعٍض لٍةاملختلفة مكّم

 .يت تليهامناهج املستويات اّل

8 
يف بناء املنهج، مثل: منهج الوحدات  مناسبٍة باع أساليَبتّا

 .ٍع دراسي ، ومنهج اجملاالت الواسعةراسية القائمة على موضوالّد
 ---------------- حذٌف

 ---------------- حذٌف .وضوعات العلوم الّطبيعّية املنفصلةاهج بني مأن تربط املّن 1
 ---------------- حذٌف .واحٍد ٍلة املتكاملة يف جماعليمّيمع اخلربات الّتأن جت 3

0 
األخرى ذات  مع املواّد ٍةعلمّي ة بعالقاٍتبيعّيربط مناهج العلوم الّط

 يت ختدم أهدافها.أو اّل ،أو القريبة ،لةالّص
 حذٌف

 
---------------- 

 ---------------- حذٌف .املنفصلة صف هبا مناهج املواّديت تّتكرار اّلة الّتص من عملّيخّلالّت 3
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 ]يتبع[ 

8 
معايري الّتصميم الّتعليمّي و ،ة وفق أسسليمّيعة الّتتصميم املاّد

 .املناسب
إعادة 
 صياغٍة

 ومعايرَي ،ة وفق أسٍسعليمّية الّتتصميم املاّد
 .م املدمجعّلاملناسب للّت عليمّيصميم الّتالّت

3. 
يناسب خصائص، ومسات الّنمّو  ة مباعليمّية الّتتصميم املاّد

 .متعّلمنيلل
 ---------------- حذٌف

 ---------------- حذٌف .احملتوى املستخدم يف بناء املنهجركيز يف والّت ،إلجيازا 33

 .خلربات املستخدمة يف بناء املنهجتنويع ا 38
إعادة 
 صياغٍة

تنويع اخلربات املستخدمة يف بناء املنهج مبا 
 .م املدمجعّليناسب الّت

 ---------------- حذٌف .تعّلمنيرات الّتفكري املختلفة لدى املتنمية احملتوى ملها 33

33 
ائل الّتقنية، واالّتصال لدى تنمية احملتوى ملهارات استخدام وس

 .تعّلمنيامل
 ---------------- حذٌف

 ---------------- حذٌف .تعّلمنيملية االّتصال بني املعّلم، واملز احملتوى على تفعيل عأن يرّك 31

 .كنولوجّية احلديثةض الّتطبيقات الّتأن يدعم احملتوى بع 32
إعادة 
 صياغٍة

تساند  ،دٍةمتعّد ٍةتعليمّي توظيف وسائَل
 تعليم املنهج.

 .ريقٍة تسمح بسهولة حتديثها كّل عاٍمتصميم املناهج بط .8
إعادة 
 صياغٍة

تسمح بسهولة  تصميم املناهج بطريقٍة
 .دوري  حتديثها بشكٍل

 .سائَل تعليمّيٍة مرفقٍة داخل املناهجتصميم و 83
إعادة 
 صياغٍة

 ،ٍةتقليدّي ٍةتعليمّي احتواء املنهج على وسائَل
 .مناسبٍة ٍةوإلكترونّي

88 
وتطوير  ،خطيطوالّت ،م يف البحثي احملتوى مهارات املعّلأن ينّم

 .معّلأساليب الّت
 حذٌف

 
---------------- 

 حذٌف .واملتعّلم ،مصال بني املعّلة االّتل احملتوى عملّيأن يفّع 81
 

---------------- 

83 
 [نيا(الّد)و (،)العليا] فكريمستويات الّت أهداف املنهج أن تضّم

 .كاّفة 
 حذٌف

 
---------------- 

 ---------------- حذٌف .واملتعّلم ،مملعّلسبة إىل ابالّن أن يكون املنهج مرًنا 80

83 
على مستوى  ، سواًءة َفتنفيذ املنهج مكل  بلاطتكون م اّلأ

 .تعّلمنيم، أو املة، أو املعّلاملدرس
 حذٌف

 
---------------- 

81 
صادر وضع تعليماٍت واضحٍة، ومرنٍة؛ لتنفيذ املنهج، وتوفري امل

 .املساعدة للمعّلم، واملتعّلم
إعادة 
 صياغٍة

 تصميم دليٍل إجرائي ؛ لتنفيذ املنهج.
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 .من خالل األنشطة املرفقة باملنهج ،دعم ورش العمل 82
إعادة 
 صياغٍة

اٍت عملّية  نهج أنشطة ، وخربتضمني امل
 متنّوعة .

 .ةم من خالل الفصول االفتراضّيعّلدعم الّت 88
إعادة 
 صياغٍة

 ،ةم من خالل الفصول االعتيادّيعّلدعم الّت
 .ةواالفتراضّي

1. 
 ،تعّلمنيلدى امل واجلماعّي ،من العمل الفردّي كالًّ أن ينّمي املنهج

 .الوقت ذاته يف
إعادة 
 صياغٍة

م عّلزيز الّتتع تضمني املنهج خربات 
 .عاويّنالّت

 ---------------- إضافٌة .مستمر  تقومي املنهج بشكٍل *

 
إعادة  .حديثة  ة تعليمّي وأساليَب ،يستخدم طرق تدريٍس 18

 صياغٍة
 ٍةيمّيتعل وأساليَب ،ٍسيستخدم طرق تدري

 .وخمتلفٍة ،حديثٍة
إعادة  .مبهارٍة القدرة على استخدام احلاسب اآليّل 11

 صياغٍة
 ،القدرة على استخدام احلاسب اآليّل

 .ة مبهارٍةعليمّيواالجهزة الّت
 ---------------- حذٌف .ةعليمّيواخلربة يف استخدام األجهزة الّت ،القدرة 13
 ---------------- حذٌف .دةسائط املتعّدالقدرة على استخدام تطبيقات الو 10
 ---------------- حذٌف .دريس املختلفةوأساليب الّت ،نويع بني طرقالقدرة على الّت 13
 ---------------- حذٌف .ةبيعّيمي العلوم الّطزمة ملعّلدريس الاّلوفنون الّت ،دمتلك مهارات 11
 ---------------- حذٌف .جمال ختّصصه يف دة ومتجّد ،حديثة  ة معرفّي دمتلك ثروة  12
 ---------------- حذٌف .صهبطرق الوصول ملصادر املعلومات يف جمال ختّص لديه خربٌة .3

33 
يّن يف الّتعليم، واالتصال مع الربيد اإللكترو مدمكنه استخدا

 .املتعّلمني
إعادة 
 صياغٍة

 .صال اإللكترويّناالّت مدمكنه استخدا

 ---------------- حذٌف .ةعليمّيت تصميم الوسائل الّتدمتلك مهارا 38
 ---------------- حذٌف .ٍةإلكترونّي ٍةتعليمّي دمتلك مهارات تصميم وسائَط 31
 ---------------- حذٌف .تعّلمنية لدى املعامل مع الفروق الفردّيدمتلك مهارات الّت 33

30 
عليم إىل مرحلة الّت ،عليم العادّيلالنتقال من مرحلة الّت االستعداد
 .اإللكترويّن

 حذٌف
--------------- 

 ---------------- حذٌف .عليمّيلتحسني األداء الّت ؛مالءعاون مع الّزالقدرة على الّت 33

31 
دريس الّتوالوسائل املناسبة لتنفيذ  ،العناصر حتديدالقدرة على 

 .املدمج
 ---------------- حذٌف

 ---------------- حذٌف .املتعّلمنيواصل مع م مهارات الّتالقدرة على استخدا 32
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38 
القدرة على استخدام، وتعديل الربجمّيات الّتعليمّية اجلاهزة؛ 

 لتناسب دروس العلوم الّطبيعّية.
إعادة 
 صياغٍة

القدرة على استخدام  الربجمّيات الّتعليمّية 
 اجلاهزة؛ لتناسب دروس العلوم الّطبيعّية.

 ---------------- حذٌف العادّي، إىل الّتعليم اإللكترويّن.دملك رؤية  للّتحّول من الّتعليم  .0
 ---------------- حذٌف .معّلونتائج الّت ،مخربة املتعّلالقدرة على إثراء  03
 ---------------- حذٌف دمتلك مهارات بناء، وتصميم أدوات الّتقومي للمناهج العادّية. 08
 ---------------- حذٌف قومي اإللكترونّية.دمتلك مهارات بناء، وتصميم أدوات الّت 01
 ---------------- حذٌف ، والّتفاعل معها.تعّلمنيتقبل أفكار امل 03
 ---------------- حذٌف الّتعامل املرن مع املنهج. 01
 ---------------- حذٌف .ايّتقييم الّذوالّت ،املتعّلمنيقييم ألعمال والّت ،خطيطالقدرة على الّت 02

08 
إعادة  دمتلك مهارات اإلدارة الّصّفّية.

 صياغٍة
دمتلك مهارات اإلدارة الّصّفّية، أثناء الّتحّول 
 من الّتعّلم االعتيادّي، إىل الّتعّلم اإللكترويّن.

3. 
 تعّلمنيلديه القدرة على تطوير خرباٍت، ومهاراٍت جديدٍة لدى امل

 أثناء الّتعليم.
إعادة 
 صياغٍة

طوير خرباٍت، ومهاراٍت لديه القدرة على ت
 أثناء الّتعّلم املدمج. تعّلمنيجديدٍة لدى امل

33 
مهارات احلفظ، واألرشفة اإللكترونّية )ختزين الّدروس، واملواّد، 

 والوسائل(.
  حذٌف

---------------- 

* 
إضافة  تقومي املعّلم بصفٍة مستمّرٍة.

 فقرٍة
---------------- 

 

38 
إعادة  .ن من مهارات استخدام احلاسب اآليّلالتمّك

 صياغٍة
 .دمتلك مهارة استخدام احلاسب اآليّل

31 
إعادة  .عاويّنن من مهارات العمل الّتمّكالّت

 صياغٍة
 .عاويّندمتلك مهارات العمل الّت

33 
إعادة  .ايّتم الّذعّلالّتن من مهارات مّكالّت

 صياغٍة
 .ايّتم الّذعّلدمتلك مهارات الّت

30 
 ،الفهم )االستعداد، االستماع، م العادّيعّلن من مهارات الّتمّكالّت

 .، الكتابة...(القراءة
 ---------------- حذٌف

31 
إعادة  .مهارات استخدام شبكة اإلنترنت

 صياغٍة
 نترنت. هارات استخدام شبكة اإلم دمتلك

 ---------------- حذٌف . استخدام الربيد اإللكترويّن 32
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38 
إعادة  . ةن من مهارات استخدام الفصول االفتراضّيمّكالّت

 صياغٍة
هارات استخدام الفصول دمتلك م
 .االفتراضّية

1. 
واملعامل  ،خدام املخترباتالقدرة على است إضافٌة القدرة على استخدام املختربات، واملعامل.

 .ةلكترونّي، واإلةاالعتيادّي

13 
  حذٌف القدرة على استخدام برامج الوسائط املتعّددة، والّتفاعل معها.

---------------- 

11 
إعادة  مهارات الّتعامل مع املقّررات اإللكترونّية.

 صياغٍة
امل مع املقّررات عالقدرة على الّت

 .اإللكترونّية
 ---------------- حذٌف ت االّتصال، والّتواصل اإللكترويّن.مهارا 13

10 
إعادة  مهارات املشاركة الفاعلة؛ ليتحّول من متلق  إىل شريٍك يف املعرفة.

 صياغٍة
؛ ليتحول من القدرة على املشاركة الفاعلة

 .يف املعرفة إىل شريٍك متلق ،
 ---------------- حذٌف مهارات الّتفكري املتنّوعة. 13
 ---------------- حذٌف مهارات البحث العلمّي. 11

12 
إعادة  مهارات استخدام مركز مصادر الّتعّلم.

 صياغٍة
دمتلك مهارة استخدام مركز مصادر 

 .معّلالّت
 ---------------- حذٌف مهارات االستذكار. 18
 ---------------- حذٌف مهارات االنضباط الّصّفّي. .2

23 
فظ، واألرشفة اإللكترونّية للّدروس، واملواّد الّدراسّية، مهارات احل

 والوسائل الّتعليمّية، وتنظيمها.
إعادة 
 صياغٍة

دمتلك مهارة احلفظ، واألرشفة اإللكترونّية 
والوسائل  ،ةللّدروس، واملواّد الدراسّي

 .، وتنظيمهاةعليمّيالّت
 ---------------- حذٌف مهارات الّتلخيص، وتبسيط املعلومات. 28
 ---------------- حذٌف مهارات الّتعبري. 21
 ---------------- حذٌف القدرة على االستنتا ، واالستقراء. 23
 ---------------- حذٌف مهارات تطوير األفكار. 20

* 
 إضافٌة تقومي املتعّلم بصفٍة مستمّرٍة.

 فقرٍة
---------------- 
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 ---------------- حذٌف .اجملتمع احمللّيو ،بني املدرسةصل واوالّت ،صالحتسني االّت 88

81 
ـ   ،ةتعزيز اجلوانب اإلنسانّي بـني  فيمـا  ة والعالقـات االجتماعّي

 .امني أيًضوبني املعّل ،فيما بينهمو ،منياملتعّل
 ---------------- حذٌف

83 
م عّلوأمنـاط الـتّ   ،ةاالحتياجات الفردّي كاّفةملقابلة  ؛ملرونة الكافيةا

 .وأوقاهتم ،وأعمارهم ،مني باختالف مستوياهتملدى املتعّل
  حذٌف

---------------- 
 ---------------- حذٌف .ألداء الّتعّلم املدمج يف املدرسة إلكتروينٍّ إجياد نظام متابعٍة 80
 ---------------- حذٌف .  ، وسريعةواملختربات ببعضها عرب شبكات فاعلٍة ،ربط املدارس 83

81 
 Learning Management] علـيم إلدارة الّت توفري نظـامٍ 

System]: (LMS) . 
  حذٌف

---------------- 

82 
ــام إدار ــوفري نظ ــات ةت  Learning Content] احملتوي

Management System]: (LCMS) . 
  حذٌف

---------------- 
 ---------------- حذٌف .عليميف استخدام تقنيات الّت ذات خربٍة ٌةمدرسّي إدارٌة 3.3
 ---------------- حذٌف .دمجم املعّله حنو تطبيقات الّتوّجللّت داعمٌة ٌةإدارة مدرسّي 3.8
 ---------------- حذٌف .مرٌن إداريٌّ نظاٌم 3.1
 ---------------- حذٌف .ةعليمّية الكوادر الّتلكاّف مستمر  نظام تدريٍب 3.0
 ---------------- حذٌف .ةجالت املدرسّيوالّس ،بوالغيا ،تطوير أنظمة احلضور 3.2

* 
إضافة  .ٍةمستمّر ة بصفٍةعليمّيتقومي البيئة الّت

 فقرٍة
---------------- 
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: ]انظر من جزأين، مها الّنهائّية مكّونة  صورهتا يف أداة الّدراسة بعد إجراء الّتعديالت الّسابقة، ظهرت
 :([313-333"،1)ملحق "

 مكتب (، )صخّصالّت]) :، من حيثراسةنة الّدعّيأفراد ة عن لّيأّو : عبارة عن بياناٍت
يف جمال استخدام احلاسب  ةدريبّيورات الّتالّد(، )ل العلمّياملثّه(، )سنوات اخلربة(، )عليموالّت ،ربيةالّت

 ([.ةانمن املستغرق لإلجابة عن االستبالّز)(، ةانوّينوع نظام املرحلة الّث(، )اآليّل

 : موزعة  متّثل مطالب تطبيق الّتعّلم املدمج يف تدريس العلوم الطبيعّية، ( عبارة 08يشمل )و 
فقرة (، )مطالُب  33فقرة (، )مطالُب متعّلقٌة باملعّلم:  33)مطالُب متعّلقٌة باملنهج: : ]حماوَر (3على )

مقياسي   ما بني ، ومشتركٍةفقرة ([ 38فقرة (، )مطالُب متعّلقٌة بالبيئة التعليمّية:  31عّلم: متعّلقٌة باملت
 )درجة توافره([. ا(،لًب، ومها: ])درجة املوافقة على كونه مطراسةالّد

 

-  

الّصدق  حساب مّتمّث  ومن ،معّلًما( .3) مقدراها ،ٍةاستطالعّي نٍةعّي على راسةالّد أداة تطبيق مّت
 ،ةاخلّيالّد العبارة درجة وبني ،إليه تنتمي ذياّل للمحور ةّيالكّل رجةوالّد ،ةاخلّيالّد العبارة درجة بني ،ّياالرتباط
 ككلٍّ. للمقياس ةّيالكّل والدرجة

:(.3(، واجلدول )8) وليوّضح ذلك اجلدو
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 الكلية والدرجة الداخلية العبارات درجة بني االرتباط معامل قيم أن( 8،  2) اجلدول من يتضح 
مل وعليه  إحصائيا ، دالة للمقياس الكلية والدرجة الداخلية العبارات درجة وبني له، تنتمي الذي للمحور

ت .فقرا ومتاسك احملور اتساق على يدل تستبعد أي عبارة من عبارات االستبيان ، مما

ُيعدُّ الّثبات من الّشروط األساسّية ألّية أداٍة سحثّيٍة، وُيحكم على أداٍة ما بأّنها مّتصفٌة بالّثبات، إذا ما 
 ر تطبيقها.اتكر عند كانت تثّدي إىل إجياد الّنتائج نفسها،

أّن: "الّثبات يعين الّتأّكد من أّن اإلجابة ستكون واحدة ، لو تكّرر تطبيقها  م(3..8ويثّكد العّساف )
 138على األشخاص ذاهتم، ودمكن ذلك باستخرا  معامل الّثبات". ص

 وقد مّت حساب ثبات بنود حماور أداة الّدراسة احلالّية، والّتأّكد منه بطريقتني، مها:
 

-  

-  

 تقسيم مّت حيث براون[؛-]سبريمان وطريقة ]جتمان[، طريقة من كلٍّ استخدام مت هذه الطريقة، ويف
 وحيوي الّنصف الفردّية، األرقام تأخذ اّليت العبارات األّول يضّم الّنصف نصفني: إىل حموٍر كّل داخل العبارات
 .الّزوجّية األرقام ذتأخ اّليت العبارات الّثاين

 حماورها: من حموٍر لكلٍّ الّدراسة أداة ثبات قيم معامالت( .3) ويوّضح اجلدول
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الّدراسة، حملاور  [،ةصفّيجزئة الّنالّتم ]قيو [،كرونباخلفا ]أقيم معامل  ( أّن.3اجلدول ) ضح منويّت
 ما دمكن معه االطمئنان إىل صالحّية أداة الّدراسة احلالّية ]االستبانة[ ا،إحصائيا مقبولٌةو ،عاليٌة هامقياسيو
 .، والوثوق هباايل دمكن االعتماد على نتائجهاوبالّت ،باتمن الّث مرتفعٍة عها بدرجٍةومتّت ،طبيقللّت
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 ،راسةالّد نةعّي على تطبيقها مّت ، والّتأّكد من ثباهتا،(االستبانة) راسةالّد داةأ صدق من قحّقالّت بعد
 :اليةالّت للخطوات اوفق  وذلك
 .أداهتا تطبيقعلى الّرسالة،  علىالعلمّي  املشرفسعادة  موافقة على احلصول (3
، وذلك من راسةالّد نةعّي على األداة تطبيقعلى  ،لقرىا ّمأ جبامعة ربيةالّت كلية موافقة على احلصول (8

خالل احلصول على خطاب طلب تسهيل مهّمة الباحث، واملوّجه إىل إدارة الّتربية، والّتعليم مبحافظة 
 ([311 "،3" ملحق]انظر: ) جّدة.

، من خالل ميدانياا األداة تطبيقعلى  ،ةجّد مبحافظة والتعليم ،ربيةالّت دارةإ موافقة على احلصول (1
ر: )ملحق احلصول على خطاب تسهيل مهّمة الباحث، واملوّجه إىل مدارس الّتطبيق. ]انظ

"0،"310.]) 
 الّدراسّي ، من العاماينالّث راسّيالّد الفصل خالل ،راسةالّد نةعّي على األداة تطبيق بدء (3

 .(هـ3318/3311)
 وحتليلها ،وتنظيمها ،البياناتنة، ومجع نسخ االستبا مجع مّت ،راسةالّد أداة تطبيق من ءاالنتها بعد (0

 .[SPSS] يف العلوم االجتماعّية، والّنفسّية ةاالحصائّي احلزم برنامج باستخدام ،احصائياإ

 

ملقياسي ])درجة املوافقة على كون الفقرة متّثل مطلًبا(، و)مدى  اخلماسي قياسامل الباحث استخدم
 ؛(ل )دمني الفقرة، األّودرجات مخسمن  اًجمتدّر امقياًس رٍةفق كّلوبعد  ،حيث وضع أمامملطلب([؛ توافر ا

 .مدى توافر املطلبلتقدير  ؛(يسار الفقرةاين )، والّثامطلًب ااملوافقة على كوهنلتقدير درجة 

ويّتضح ذلك من خالل املثال الّتايل:

كبريٌة  م
 جداا

 ضعيفٌة طٌةمتوّس كبريٌة
 ضعيفٌة
 جداا

 عاليٌة
 جداا

 ضعيفٌة طٌةمتوّس عاليٌة
غري 
 رٍةمتوّف

3      
 مرافقٍة ٍةإلكترونّي نسٍخ تصميم

 .املناهج من ةالورقّي سخللّن
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 ايل:إعطاء درجات املقياسني كالّت ومّت

 ا([.جدا عاليٌة)و ا(،جدا كبريٌة]) :( لالستجابتني0رجة )عطى الّدتُ -

 ( لالستجابتني: ])كبريٌة(، و)عاليٌة([.3رجة )الّدُتعطى  -

 ( لالستجابة )متوّسطٌة(.1ُتعطى الّدرجة ) -

 .(ضعيفٌة)( لالستجابة 8رجة )الّدُتعطى  -

 ([.رٍةغري متوّف)و ا(،جدا ضعيفٌة]) :( لالستجابتني3رجة )الّدُتعطى  -

املستخدم ، وسحسب قانون حساب املسافة ما بني الفئات، واّلذي يشري إىل  ووفقا للمقياس اخلماسّي
؛ لتصحيح ايلاستخدام املعيار الّت مّت [؛ فقدعدد الفئات÷األدىن( احلّد–األعلى احلّدأّن: ]املسافة بني الفئات=)

 متوّسطات درجات االستجابات، وبالّتايل القدرة على احلكم من خالهلا:

 .(رٍةغري متوّف، أو )ا(تكون االستجابة )ضعيفة جدا :( درجة302، إىل )(3من ) سايّبط احلقيمة املتوّس -

 درجة: تكون االستجابة )ضعيفة (. (.803، إىل )(3023من ) احلسايّب طقيمة املتوّس -

 .(طة تكون االستجابة )متوّس :( درجة.103، إىل )(8033من ) ط احلسايّبقيمة املتوّس -

 (.أو )عالية  ،(االستجابة )كبرية تكون  :( درجة.308، إىل )(1033من ) احلسايّب طقيمة املتوّس -

 أو )عالية  ،(اجدا( درجات: تكون االستجابة )كبرية  0، إىل )(3083من ) ط احلسايّبقيمة املتوّس -
 .ا(جدا

  

، واعتمد يف حتليلها من البيانات ى جمموعٍةعل حصلنتها، عّيأفراد راسة على الّد أداَةبعد تطبيق الباحث 
ت يت مّتة اّلإلجراء املعاجلات اإلحصائّي ؛[SPSS]، والّنفسّيةةلعلوم االجتماعّيعلى برنامج احلزم االحصائية يف ا

 القرى ربية جبامعة أّميف كلية الّت ،ةواالستشارات اإلحصائّي ،وحدة تصميم البحوث ِلَبقرارها من ق مراجعتها، وإ
 .راسةالّد تساؤالتلإلجابة عن وذلك  ([؛311"،3نظر: )امللحق "]ا
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 ة اآلتية:األساليب اإلحصائّي الباحث ماستخد وقد

 .ةلّيملعلومات األّو اىلإسبة راسة بالّننة الّدلوصف عّي ؛ةسب املئوّيوالّن ،كراراتالّت (3

 مي العلوم حولبات معّلاستجا ة؛ حلساب متوّسطاتاملعيارّي ات، واالحنرافةاحلسابّي اتطاملتوّس (8
 .راسةتساؤالت الّد

، وفق متغّير راسةنة الّدطات استجابات عّيبني متوّسما للمقارنة  ؛باين األحادي )ف(ختبار حتليل الّتا (1
 .[صخّصالّت]

 [.نظام املرحلة، وفق متغّير ]راسةنة الّدطات استجابات عّيبني متوّسما للمقارنة  ؛اختبار )ت( (3

 .تباطّياالر معامالت الّصدق (0

 [.ةصفّيجزئة الّنالّت[، و]()ألفا كرونباخ اخلّيق الّداساالّت] :بات بطريقيتمعامالت الّث (3
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، تائجمناقشة هذه الّن مّثمن و ،احلصول عليها يت مّتتائج اّلوحتليل الّن ،تناول هذا الفصل عرض
 وتفسريها.
 يل:احو الّتعلى الّن ،راسةا ألسئلة الّدتائج تبًعالّن مناقشة ومّت

 

o لثال األّوالّس:

نة إلجابات عّي ،ة، واالحنرافات املعيارّيةطات احلسابّياملتوّساستخدام  مّت ثال،لإلجابة عن هذا الّسو
 معّلالّت استخدام مطالبحتديد راسة على فقرات احملور األّول ضمن أداة الّدراسة )االستبانة(، فيما خيّص الّد

ط املتوّس إجيادكذلك  مّتو(، 33-3تأخذ األرقام من ) يتواّل ،ةبيعّيالّط العلوم منهج يف رهاتوّف زمالاّل ،املدمج
 :ة، وعرضت النتائج كالتايلاحلسابّي اتطاملتوّسقيم سحسب  ترتيب الفقرات تنازلياا، مّتمن مّث ، والعاّم احلسايّب
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وجود ، و( فقرة 31جداا( على ) كبريٍة) بدرجٍة وجود استجابٍة ،(33خالل اجلدول )من وُيالحظ 
 فقراٍت.( 1( على )كبريٍة) بدرجٍة استجابٍة

 استخدام مطالب حتديدراسة حول نة الّدة الستجابات أفراد عّيطات احلسابّيقيم املتوّسوتراوحت 
؛ كمتوّسٍط حسايب  الستجاباهتم (1088ما بني القيمة ) ة،بيعّيالّط العلوم منهج يف توفرها زمالاّل املدمج معّلالّت

؛ (3030والقيمة )، "ةواالفتراضّي ،ةاالعتيادّي الفصول خالل من معّلالّت دعم: "وهي ،(33) على الفقرة
 ".املنهج عليمت تساند دٍةمتعّد ٍةتعليمّي وسائَل توظيف: "وهي ،(2) على الفقرة حسايب  الستجاباهتم كمتوّسٍط
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 كبريٌة، والفئة اخلامسة )(كبريٌةابعة )ضمن الفئة الّر وتقع املتوّسطات احلسابّية على فقرات هذا احملور
(؛ أي أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور 3083مبتوّسٍط إمجايلٍّ للمحور بلغت قيمته )، وجدا(

 كانت )كبرية  جداا(.

 ، على فقرات هذا احملور:راسةنة الّدالستجابات عّي وفيما يلي وصٌف

 

هذه قيم ، وفق اتنازليا بٌة( وهي مرّتجداا كبريٍة) بدرجٍة استجابٍة اتطعلى متوّس ة ( فقر31حصلت )
 :ايلابية كالّتطات احلّساملتوّس

 الّترتيب األّول وحصلت علىساند تعليم املنهج"، (: "توظيف وسائَل تعليمّيٍة متعّددٍة ت2الفقرة)
(: "بناء املنهج بطريقٍة جتعل مناهج املواّد املختلفة مكمِّلة  لبعٍض، 3، تليها الفقرة)(3030) مبتوّسٍط حسايب  قيمته

، تليها (.303) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثاين وحصلت علىومترابطة  مع مناهج املستويات اّليت تليها"، 
مبتوّسٍط حسايب   الّترتيب الّثالث وحصلت على"، تعّلمني(: "تنمية احملتوى ملهارات البحث لدى امل3الفقرة)
 وحصلت على(: "تصميم نسٍخ إلكترونّيٍة مرافقٍة للّنسخ الورقّية من املناهج"، 8، تليها الفقرة)(3013) قيمته

(: "تنمية احملتوى ملهارات الّتعّلم الّذايّت لدى 1، تليها الفقرة)(3010) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّرابع
(: "تقومي املنهج 33، تليها الفقرة)(3018) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب اخلامس وحصلت على"، تعّلمنيامل

(: "أن يربط 8)(، تليها الفقرة3018) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّسادس وحصلت علىبشكلٍّ مستمر "، 
مبتوّسٍط حسايب   الّترتيب الّسابع وحصلت علىاحملتوى ما بني الّتقنية، وأهداف العلوم الّطبيعّية، وخصائصها"، 

وحصلت (: "تصميم املناهج بطريقٍة تسمح بسهولة حتديثها بشكٍل دوري "، .3، تليها الفقرة)(3013) قيمته
(: "تصميم املناهج بطريقٍة تناسب 1، تليها الفقرة)(3013) متهمبتوّسٍط حسايب  قي الّترتيب الّثامن على

 مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّتاسع وحصلت علىاستراتيجّيات الّتدريس املستخدمة يف الّتعّلم املدمج"، 
 لعاشرالّترتيب ا وحصلت على(: "تضمني املنهج أنشطة ، وخرباٍت عملّية  متنّوعة "، 31، تليها الفقرة)(.301)

(: "احتواء املنهج على وسائل تعليمّيٍة اعتيادّيٍة، وإلكترونّيٍة 33، تليها الفقرة)(3081) مبتوّسٍط حسايب  قيمته
(: "تصميم املاّدة 3، تليها الفقرة)(3080) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب احلادي عشر وحصلت علىمناسبٍة"، 

 وحصلت على الّترتيب الّثاين عشرالّتعليمّي املناسب للّتعّلم املدمج"، الّتعليمّية وفق أسس، ومعايري الّتصميم 
وحصلت (: "تضمني املنهج خربات تعزيز الّتعّلم الّتعاويّن"، 30، تليها الفقرة)(3083) مبتوّسٍط حسايب  قيمته
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ات املستخدمة يف بناء (: "تنويع اخلرب0، تليها الفقرة)(3083) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثالث عشر على
، تليها (3030) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّرابع عشر وحصلت علىاملنهج، مبا يناسب الّتعّلم املدمج"، 

 مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب اخلامس عشر وحصلت على(: "تصميم دليل إجرائي لتنفيذ املنهج"، 38الفقرة)
الّترتيب  وحصلت علىالّتعّلم من خالل الفصول االعتيادّية، واالفتراضّية"، (: "دعم 33، تليها الفقرة)(3031)

 .(1088) الّسادس عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته

 

 

( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة( وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم هذه 1حصلت )
 لّتايل:املتوّسطات احلّسابية كا

 وحصلت على(: "تنويع اخلربات املستخدمة يف بناء املنهج، مبا يناسب الّتعّلم املدمج"، 0الفقرة)
(: "تصميم دليل إجرائي لتنفيذ املنهج"، 38، تليها الفقرة)(3030) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّرابع عشر

(: "دعم الّتعّلم من 33، تليها الفقرة)(3031) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب اخلامس عشر وحصلت على
 .(1088) الّترتيب الّسادس عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته وحصلت علىخالل الفصول االعتيادّية، واالفتراضّية"، 

 [ إىل مطالب املنهج مقياس حتديدالعام جلميع عبارات احملور األول ] ط احلسايّباملتوّس قيمة وتشري
 معّلالّت استخدام مطالب مجيع فإّن ، وعليه؛(اجدا كبريٌةاالستجابة ) وهو قيمة تشري إىل ، وهي(3083) القيمة
 بدرجٍة ، تعدُّ مطالَبراسةة الواردة يف أداة هذه الّدانوّيالّث باملرحلة ةبيعّيالّط العلوم منهج يف رهاتوّف زمالاّل املدمج

 جداا(. كبريٍة)

 رات طبيعة الّتغيري، والّتطوير اّليت طرأت على املقّرفق مع تّت هذه املطالب ىل أّنويعزو الباحث ذلك إ
، قنيةواستخدام الّت ،حديثٍة ٍةتدريسّياٍت استراتيجّية، واّليت اهتّمت بتطبيق بيعّيلعلوم الّط، ملواّد اةة احلديّثراسّيالّد

 ج.م املدمعّلى بالّتسّمما ُي ، ما ينتجةاالعتيادّيالّصّفّية ودجمها يف األساليب 

، (هـ3381) دراسة احلريّب :مع كٍل من اّتفاق ا جزئياا -يف هذا اجلانب–راسة فق نتائج هذه الّدوتّت
، ودراسة البيطار ، وتقومي املنهجحملتوى املنهج حديث املستمّرة الّتوردت يف حتديد املطالب أمكانّياّليت أ

 ،م املدمجعّلدريس املناسبة للّتات الّتجّيتنفيذ استراتييف هذا اخلصوص إجراءاٍت، ك ، اّليت ذكرت(م2..8)
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 ،كات البحثواستخدام حمّر ،نترنت، ومهارات اإلايّتم الّذعّلوتنمية مهارات الّت ،عاويّنم الّتعّلوتعزيز الّت
 ، واّليت أشارت إىل ضرورة(م1..8ة، ودراسة املوسى )ّيّفوتنمية املواجهة الّص ،ةواستخدام الفصول االفتراضّي

ة، راسّيواملقررات الّد ،خلدمة املناهج ؛نترنت، على شبكة اإلةالدراسّي للمواّد ،صٍةمتخّص ٍةتعليمّي َعإنشاء مواق
عليم لتوظيف الّت ؛ٍةلكترونّيإ ومناهَج ،ٍةتعليمّي إنتا  برامَج ، واّليت أحملت إىل أمّهّية(م1..8ودراسة املوسى )

تقدمي املنهج باستخدام  واّليت أّكدت ضرورة ،(هـ.331) هرايّن، ودراسة الّشعليم العاّميف الّت لكترويّناإل
مني حول للمتعّل إرشادي   دليٍلري، وتوفها البعضلة ببعض، وترابط موضوعات املنهج ذات الّصدةالوسائط املتعّد

 راتإعداد املقّر وّضحت ضرورةم(؛ حيث 2..8، ودراسة وفاء مرسي )لكترويّنعامل مع املنهج اإلة الّتكيفّي
 .م املدمجعّلفق مع خصائص الّتمبا يّت راسّيةالّد

 

 

o الّثاين الّسثال:

إلجابات عّينة  ،واالحنرافات املعيارّية ،ةطات احلسابّياملتوّسمّت استخدام  ولإلجابة عن هذا الّسثال،
 الّتعّلم استخدام الّدراسة على فقرات احملور الّثاين ضمن أداة الّدراسة )االستبانة(، فيما خيّص حتديد مطالب

ط املتوّس مّت كذلك إجيادو(، 81-31الّطبيعّية، واّليت تأخذ األرقام من ) العلوم معّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج،
 ، ومن مّث مّت ترتيب الفقرات تنازلياا، سحسب قيم املتوّسطات احلسابّية، وعرضت النتائج كالتايل:العاّم ايّباحلس
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، ووجود ( فقراٍت1جٍة )كبريٍة جداا( على )(، وجود استجابٍة بدر38وُيالحظ من خالل اجلدول )
 ( فقراٍت.3استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة( على )

 استخدام مطالب ديدوتراوحت قيم املتوّسطات احلسابّية الستجابات أفراد عّينة الّدراسة حول حت
(؛ كمتوّسٍط حسايب  الستجاباهتم ..30ما بني القيمة ) الّطبيعّية، العلوم منهج يف توفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم

(؛ كمتوّسٍط حسايب  الستجاباهتم على 3031(، وهي: "تقومي املعّلم بصفٍة مستمّرة"، والقيمة )81على الفقرة )
 .لى استخدام احلاسب اآليّل، واألجهزة الّتعليمّية مبهارٍة""القدرة ع(، وهي: 38الفقرة )

وتقع املتوّسطات احلسابّية على فقرات هذا احملور ضمن الفئة الّرابعة )كبريٌة(، والفئة اخلامسة )كبريٌة 
احملور  (؛ أي أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا3081جدا(، ومبتوّسٍط إمجايلٍّ للمحور بلغت قيمته )

 كانت )كبرية  جداا(.
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 :وفيما يلي وصٌف الستجابات عّينة الّدراسة، على فقرات هذا احملور

 

على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة جداا( وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم هذه  اٍت( فقر1حصلت )
 طات كالّتايل:املتوّس

 وحصلت على"القدرة على استخدام احلاسب اآليّل، واألجهزة الّتعليمّية مبهارٍة"،  (:38الفقرة)
(: "يستخدم طرق تدريٍس، وأساليَب تعليمّية  32، تليها الفقرة)(3031) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب األّول

(:  "دمتلك .8، تليها الفقرة)(3011) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثاين وحصلت علىحديثة ، وخمتلفة "، 
، تليها (3011) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثالث وحصلت علىمهارات البحث يف شبكة اإلنترنت"، 

مبتوّسٍط  الّترتيب الّرابع وحصلت على(: "االستعداد الفّنّي لدمج الّتقنية يف الّتعليم االعتيادّي"، 31الفقرة)
الّترتيب  وحصلت علىاالّتصال اإللكترويّن"،  م(: "دمكنه استخدا83ا الفقرة)، تليه(.301) حسايب  قيمته

(: "القدرة على استخدام  الربجمّيات الّتعليمّية اجلاهزة 88، تليها الفقرة)(3080) مبتوّسٍط حسايب  قيمته اخلامس
، تليها (3088) قيمته مبتوّسٍط حسايب  الّترتيب الّسادس وحصلت علىاملناسبة لدروس العلوم الّطبيعّية"، 

(: "دمتلك مهارات اإلدارة الّصّفّية أثناء الّتحّول من الّتعّلم االعتيادّي، إىل الّتعّلم اإللكترويّن"، 80الفقرة)
 .(3088) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّسابع وحصلت على

 

بدرجٍة )كبريٍة( وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم هذه  ( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة3حصلت )
 املتوّسطات كالّتايل:

 وحصلت على، وحتفيزهم، وتفعيلهم للّتعّلم املدمج"، تعّلمني(: "دمكنه تركيز الّتعليم حول امل83الفقرة)
ير خرباٍت، ومهاراٍت (: "لديه القدرة على تطو83، تليها الفقرة)(3033) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثامن
، تليها (3030) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّتاسع وحصلت علىأثناء الّتعّلم املدمج"،  تعّلمنيجديدٍة لدى امل

(: "دمكنه اجلمع ما بني أساليب الّتقومي االعتيادّية،  واإللكترونّية مبا يناسب طرق، وأساليب الّتعّلم 81الفقرة)
(: "تقومي املعّلم بصفٍة 81، تليها الفقرة)(30.8) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب العاشر وحصلت علىاملدمج"، 
 .(..30) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب احلادي عشر وحصلت علىمستمّرٍة"، 
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عّلم[ إىل  مطالب امل وتشري قيمة املتوّسط احلسايّب العام جلميع عبارات احملور الّثاين ]مقياس حتديد
 الّتعّلم استخدام مطالب ، وعليه؛ فإّن مجيع(كبريٌة جدااوهو االستجابة ) ، وهي قيمة تشري إىل(3081) لقيمةا

الّثانوّية الواردة يف أداة هذه الّدراسة، تعدُّ مطالَب بدرجٍة  باملرحلة الّطبيعّية العلوم معّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج
 )كبريٍة جداا(.

يف ضوء  هذه املطالب متثل حاجاٍت ملحَّة  بالّنسبة إىل معّلم العلوم الطبيعّية، ىل أّنويعزو الباحث ذلك إ
منٍط مبتَكٍر من الّتعّلم؛ كالّتعّلم تطبيق ب يف العصر احلديث، خاّصة  عندما يتعّلق األمرر املعلم ادوجتّدد، وتعّدد أ

  مواقف تدريس العلوم الطبيعّية.املدمج، واّلذي هو يف حاجٍة إىل اإلفادة من الّتقنية احلديثة يف

وكّل ما سبق مّتفٌق مع كون املعّلم مل يعد ملقًيا، أو مثدًِّيا تقليدياا، وهو يتصّدى ملهام تدريس مقررات 
العلوم الطبيعّية احلديثة؛ فقد غدا صاحب املسثولّية العظمى، وهو يتحّمل أعباء الّتخطيط، واإلشراف، 

 قييم، والّتقومي، مستفيًدا من معطيات الّتكنولوجيا احلديثة، واالنفجار العلمّي.والّتوجيه، والّتنفيذ، والّت

، واّليت (هـ3381) دراسة احلريّب نتائج كلٍّ من:مع  -جزئياا–ة اخلاّصة هبذا اجلانب جالنتيفق وتّت
والقدرة على  ،قنيةو الّتحن ٍةإجيابّي جاهاٍتوتنمية اّت ،يّلاآل نمية مهارات استخدام احلاسّبأشارت إىل مطالَب؛ كت

، اّليت ذكرت من (هـ.331) هرايّن، ودراسة الّشلكترويّن، والقدرة على استخدام الربيد اإلصال باإلنترنتاالّت
ة د، وإجاةلكترونّيبكات اإلعامل مع الّشوالّت ،نترنت يف البحث عن املعلوماتم اإلاستخدام املعّل املطالب:

، وبرامج لكترويّنعامل مع الربيد اإلالّت ةد، وإجاعامل مع نظم تشغيلهّتوال ،وملحقاته ،يّلتشغيل احلاسب اآل
، ويّنلكترم اإلعّلة حنو الّتجيابّياملتعلمني اإل جاهاٍتاّت ةنمي، وتدةع يف الوسائط املتعّدينو، والّتةلكترونّياحملادثة اإل

دريس على مهارات استخدام الّت تدريب أعضاء هيئة ، اّليت ذكرت من املطالب:(م2..8اسة وفاء مرسي )ودر
ة لدى افعّيإثارة الّد م(، واّليت أوردت من املطالب:2..8اآليّل، وملحقاته، ودراسة البيطار )جهزة احلاسب أ
م عّلالّتمتابعة ىل إ إضافة  ،لكترويّن، ومتابعة الفصل اإلوجذب انتباههم ،ناء عليهموالّث ،ومدحهم ،تعّلمنيامل

[ هام]كتشن البحث، ودراستاوحمركات  ،نترنت، واإلخدام احلاسب اآليّلومهارات است ،ّيّفالّص
(Kitchenham, 2005)، ]و]بويل (Boyle, 2005)فيما بني عاون الّت ، والّلتني أّكدتا أمّهّية

 .املعّلمني
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o الّثالث: الّسثال

إلجابات عّينة  ،، واالحنرافات املعيارّيةةطات احلسابّياملتوّسمّت استخدام  ولإلجابة عن هذا الّسثال،
 الّتعّلم داماستخ الّدراسة على فقرات احملور الّثالث ضمن أداة الّدراسة )االستبانة(، فيما خيّص حتديد مطالب

ط املتوّس مّت كذلك إجيادو(، .3-82الّطبيعّية، واّليت تأخذ األرقام من ) العلوم معّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج،
 ايل:، ومن مّث مّت ترتيب الفقرات تنازلياا، سحسب قيم املتوّسطات احلسابّية، وعرضت النتائج كالّتالعاّم احلسايّب

  

. 

 

 

( فقراٍت، ووجود 1(، وجود استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة جداا( على )31ُيالحظ من خالل اجلدول )و
 ( فقراٍت.3استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة( على )



92 
 

 استخدام مطالب وتراوحت قيم املتوّسطات احلسابّية الستجابات أفراد عّينة الّدراسة حول حتديد
(؛ كمتوّسٍط حسايب  الستجاباهتم 1088ما بني القيمة ) الّطبيعّية، علومال منهج يف توفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم

(؛ كمتوّسٍط حسايب  .303"، والقيمة )هي: "دمتلك مهارات استخدام الفصول االفتراضّية(، و11على الفقرة )
 ."استخدام احلاسب اآليّل "دمتلك مهارة(، وهي: 82الستجاباهتم على الفقرة )

سابّية على فقرات هذا احملور ضمن الفئة الّرابعة )كبريٌة(، والفئة اخلامسة )كبريٌة وتقع املتوّسطات احل
(؛ أي أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور 308.33جدا(، ومبتوّسٍط إمجايلٍّ للمحور بلغت قيمته )

 كانت )كبرية  جداا(.

 فقرات هذا احملور:وفيما يلي وصٌف الستجابات عّينة الّدراسة، على 
 

 

( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة جداا( وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم هذه 1حصلت )
 املتوّسطات كالّتايل:

ايب  مبتوّسٍط حس الّترتيب األّول وحصلت على(: "دمتلك مهارة استخدام احلاسب اآليّل"، 82الفقرة)
 الّترتيب الّثاين وحصلت على(: "دمتلك مهارات استخدام شبكة اإلنترنت"، 18، تليها الفقرة)(.303) قيمته

وحصلت على الّترتيب  "تقومي املتعّلم بصفٍة مستمّرٍة"، (:.3، تليها الفقرة)(3011) مبتوّسٍط حسايب  قيمته
وحصلت على  "دمتلك مهارات العمل الّتعاويّن"،: (88، تليها الفقرة)(.301الّثالث مبتوّسٍط حسايب  قيمته )

وحصلت  "،ايّتم الّذعّلالّت"دمتلك مهارات : (.1، تليها الفقرة)(3082الّترتيب الّرابع مبتوّسٍط حسايب  قيمته )
 "القدرة على الّتعامل مع املقّررات (:13، تليها الفقرة)(3083على الّترتيب اخلامس مبتوّسٍط حسايب  قيمته )

"القدرة على  (:13، تليها الفقرة)(3081وحصلت على الّترتيب الّسادس مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) اإللكترونّية"،
وحصلت على الّترتيب الّسابع مبتوّسٍط حسايب  قيمته  استخدام املختربات، واملعامل االعتيادّية، واإللكترونّية"،

(3088). 
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( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة( وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم هذه 3حصلت )
 املتوّسطات كالّتايل:

وحصلت على  (: "القدرة على املشاركة الفاعلة؛ ليتحّول من متلق ، إىل شريٍك يف املعرفة"،11الفقرة)
(: "دمتلك مهارة استخدام مركز مصادر 12رة)، تليها الفق(3038الّترتيب الّثامن مبتوّسٍط حسايب  قيمته )

"القدرة على  (:13، تليها الفقرة)(3032وحصلت على الّترتيب الّتاسع مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّتعّلم"،
وحصلت "، اتواملشاركة يف الربجمّي ،وحل املشكالت ،لتبادل اخلربات اآلخرين؛ تعّلمنيمع امل بكّيصال الّشاالّت

"القدرة على االنتقال ما بني وسائل، : (10، تليها الفقرة)(3030لعاشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته )على الّترتيب ا
، تليها (30.3وحصلت على الّترتيب احلادي عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) وأساليب الّتعّلم املدمج"،

ّدراسّية، والوسائل الّتعليمّية، "دمتلك مهارة احلفظ، واألرشفة اإللكترونّية للدروس، واملواّد ال (:18الفقرة)
(: "دمتلك 11، تليها الفقرة)(30.3وحصلت على الّترتيب الّثاين عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته )وتنظيمها"، 

 (.1088وحصلت على الّترتيب الّثالث عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) مهارات استخدام الفصول االفتراضّية"،

عّلم[ إىل  مطالب املت ]مقياس حتديد لعام جلميع عبارات احملور الّثالثا وتشري قيمة املتوّسط احلسايّب
 استخدام مطالب ، وعليه؛ فإّن مجيع(كبريٌة جدااوهو االستجابة ) ، وهي قيمة تشري إىل(308.33) القيمة
أداة هذه الّدراسة، تعدُّ مطالَب الّثانوّية الواردة يف  باملرحلة الّطبيعّية العلوم عّلمتم يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم

 .بدرجٍة )كبريٍة جداا(

املتعّلم، يف  هذه املطالب متّثل ضروراٍت الزمة الّتلبية؛ للوفاء سحاجات ىل أّنويعزو الباحث هذه الّنتائج إ
مل يعد املتعّلم حيث اعُتم دت مناهج العلوم الّطبيعّية املطّورة، واّليت  ه، ومهاّمه يف الوقت احلايّل،رادوضوء تغّير أ

 يف ضوء فلسفتها متلّقًيا للمعلومات، بقدر ما غدا ملَزًما مشارك ا مشاركة  إجيابّية ، وفاعلٍة يف تعّلمه، وتعليمه.

 

، وبات من الاّلزم امتالكه، ومتّكنه ةعليمّية الّتلعملّيويّتفق مثل هذا الّرأي مع أّن املتعّلم قد أصبح حمور ا
قنية، وأبرز مالحمها احلاسبات اآللّية، الّت مستجّداتمن اإلفادة و ،عاويّنالّتالعمل و ،ايّتم الّذعّلمهارات الّتمن 
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وسائل املوثوق هبا، عرب  البحث عن املعلومات، وكذلك هو مطالٌب بأن دمتلك القدرة على نترنتوشبكات اإل
 .واصل املختلفةالّتاالّتصال، و

مجلٍة من نتائج الّدراسات الّسابقة، ومنها: مع  -جزئياا–فق نتائج هذه الّسثال، من هذه الّدراسة وتّت
أن و ،يد تشغيل احلاسب اآليّلأن جي: من املطالب املتعّلقة باملتعّلمأوردت  ، واّليت(هـ.331) هرايّنالّش سةدرا

خرين، أن يتواصل إلكترونياا مع اآلة ، وبيعّيل للمعلومات املرتبطة بالعلوم الّطّصويستخدم اإلنترنت يف الّت
فاعل مع على الّت تعّلمنيتدريب امل: ، واّليت حّددت من املطالب يف هذا اجلانب(م2..8ودراسة وفاء مرسي )

 ،(م2..8، ودراسة البيطار )مهارات استخدام احلاسب اآليّلم املدمج، وإجادهتم عّلدريس يف الّتعضو هيئة الّت
عة يف بيئة واملتوّق ،ألدوارهم اجلديدة تعّلمنيهتيئة امل دمج:واّليت ذكرت من مطالب املتعّلم ضمن بيئة الّتعّلم امل

[ هام]كتشنودراسة  ،بعضوبعضهم ال ،تعّلمنيبني املفيما صال اجليدة وتوفري مهارات االّت ،م املدمجعّلالّت
(Kitchenham, 2005) منيبني املتعّلفيما عاون الّت، واّليت أّكدت أمّهّية. 

 

o الّرابع: ّسثالال

إلجابات عّينة  ،، واالحنرافات املعيارّيةةطات احلسابّياملتوّسمّت استخدام  ولإلجابة عن هذا الّسثال،
 الّتعّلم استخدام ى فقرات احملور الرابع ضمن أداة الّدراسة )االستبانة(، فيما خيّص حتديد مطالبالّدراسة عل

ط املتوّس مّت كذلك إجيادو(، 08-33الّطبيعّية، واّليت تأخذ األرقام من ) العلوم معّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج،
 سب قيم املتوّسطات احلسابّية، وعرضت النتائج كالّتايل:، ومن مّث مّت ترتيب الفقرات تنازلياا، سحالعاّم احلسايّب
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 [E-Evaluate]  

 

 

( فقراٍت، ووجود 8ا( على )(، وجود استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة جدا33وُيالحظ من خالل اجلدول )
 ( فقراٍت.1استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة( على )

 استخدام مطالب وتراوحت قيم املتوّسطات احلسابّية الستجابات أفراد عّينة الّدراسة حول حتديد
تجاباهتم (؛ كمتوّسٍط حسايب  الس30.8ما بني القيمة ) الّطبيعّية، العلوم منهج يف توفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم

(؛ كمتوّسٍط 3033"، والقيمة )[E-Evaluate] اإللكتروين التقييم برامج (، وهي: "توفري31على الفقرة )
 ."ودائمٍة مناسبٍة، سرعاٍت ذات اّتصاٍل شبكات توفري "(، وهي: 33حسايب  الستجاباهتم على الفقرة )

ّرابعة )كبريٌة(، والفئة اخلامسة )كبريٌة وتقع املتوّسطات احلسابّية على فقرات هذا احملور ضمن الفئة ال
(؛ أي أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور 3081جدا(، ومبتوّسٍط إمجايلٍّ للمحور بلغت قيمته )

 كانت )كبرية  جداا(.
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 الّدراسة، على فقرات هذا احملور:وفيما يلي وصٌف الستجابات عّينة 

 

( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة جداا( وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم هذه 8حصلت )
 املتوّسطات كالّتايل:

 الّترتيب األّول وحصلت على(: "توفري شبكات اّتصاٍل ذات سرعاٍت مناسبٍة، ودائمٍة"، 33الفقرة)
(: "توفري مركز مصادر تعّلٍم حيوي الوسائط، واألجهزة 33فقرة)، تليها ال(3033) مبتوّسٍط حسايب  قيمته

(: "توفري الكوادر، 31، تليها الفقرة)(3012) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثاين وحصلت علىالاّلزمة"، 
 وحصلت علىعلى استخدام األجهزة، والوسائل اإللكترونّية"،  تعّلمنيوالّتدريب املناسب للمعّلمني، وامل

(: "تقومي البيئة الّتعليمّية بصفٍة مستمّرٍة"، 08، تليها الفقرة)(3010) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثالث
(: "جتهيز موقٍع إلكتروينٍّ 33، تليها الفقرة)(3010) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّرابع وحصلت على

الّترتيب  وحصلت علىمّية، وباإلدارة الّتعليمّية، والوزارة"، للمدرسة على شبكة اإلنترنت، وربطه باملواقع العل
(: "جتهيز الفصول العادّية بأجهزة حاسٍب آلّيٍة، 32، تليها الفقرة)(3013) مبتوّسٍط حسايب  قيمته اخلامس

يها ، تل(3013) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّسادس وحصلت علىوشبكاٍت إنترنٍت، وأجهزٍة تعليمّيٍة"، 
مبتوّسٍط  الّترتيب الّسابع وحصلت على(: "ربط البيت باملدرسة، من خالل نظام متابعٍة إلكتروينٍّ"، 03الفقرة)

وحصلت "، م املختلفةعّلإىل مصادر الّت تعّلمنيتسهيل وصول امل(: "30، تليها الفقرة)(3018) حسايب  قيمته
(: "نظاٌم لتقدير االحتياجات الّتدريبّية 38، تليها الفقرة)(3081) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثامن على

 .(3080) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّتاسع وحصلت علىللمعّلمني، واإلدارة"، 

 

( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة( وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم هذه 1حصلت )
 توّسطات كالّتايل:امل

االفتراضّية، جبانب الفصول الّتقليدّية؛ سحيث يكمل كلٌّ منهما  (: "توفري الفصول38تليها الفقرة)
(: "نظام إشراٍف .0، تليها الفقرة)(3038) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب العاشر وحصلت علىاآلخر"، 

، (30.8) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب احلادي عشر لىوحصلت عتربوي  يّتفق مع معطيات الّتعّلم املدمج"، 
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 الّترتيب الّثاين عشر لىع وحصلت"،   [E-Evaluate] (: "توفري برامج الّتقييم اإللكترويّن31تليها الفقرة)
 (.30.8) مبتوّسٍط حسايب  قيمته

[ مطالب البيئة الّتعليمّية ديدوتشري قيمة املتوّسط احلسايّب العام جلميع عبارات احملور الّثالث ]مقياس حت
 استخدام مطالب ، وعليه؛ فإّن مجيع(كبريٌة جدااوهو االستجابة ) ، وهي قيمة تشري إىل(3081) إىل  القيمة

الّثانوّية الواردة يف أداة هذه  باملرحلة الّطبيعّية العلوم البيئة الّتعليمّية لتدريس يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم
 مطالَب بدرجٍة )كبريٍة جداا(. ة، تعدُّالّدراس

جتهيز و ،قنيةوالّت ،ةّيات املاّدمكانّياإلتوفري هتيئة البنية الّتحتّية، و ىل أّنويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة، إ
د اإلعداد ، واّليت ستغدو حال فقمعّلة الّتجناح استراتيجّيإو ،لتطبيق الَب رئيسة ، والزمة ؛مطتعدُّ  ،ةعليمّيالبيئة الّت

 تطبيقه استراتيجّية الّتعّلم املدمج. دون حتقيق الّنتائج املبتغاة من عّوقاٍت حتولماجليد، أو ضعفه 

، بشكٍل جزئي ، مع ما أشارت إليه دراساٌت عّدٌة، منها ه الدراسةا اجلزء، من هذنتائج هذ تفقوت
 بأعداٍد اآليّل اسباحلتوافر أجهزة  ب:من املطالب يف هذا اجلانأوردت ، واّليت (هـ3381) دراسة احلريّب

، ودراسة صٍةمتخصِّ وتوافر مراكز تدريٍب يف االّتصال، عاليٍة األنترنت، ذات سرعاٍت ، وتوافر شبكاتكافيٍة
زمة جهزة الاّلحتتوي على األ ٍة قاعات دراسّيريتوف واّليت ذكرت مطالَب، منها: ،(هـ.331) هرايّنالّش

ي احتياجات تلّب ر قاعات تدريٍبوتوّف ،نترنتبشبكة اإل سريٍع صاٍلر اّتوتوّف ،رويّنلكتم اإلعّلالستخدام الّت
توفري  :من املطالبحيث أوردت  ،(م2..8دراسة وفاء مرسي )، ولكترويّنم اإلعّلدريب على استخدام الّتالّت

 مناسبٍة وتوفري سرعٍة ت،شبكة اإلنترنعلى تفاعلي  للكّلّية،  احلاسب اآليّل، وتصميم موقٍع إلكتروينٍّأجهزة 
 .كافيٍة صاٍلوتوفري خطوط اّت ،صال باإلنترنتلالّت
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o اخلامس: الّسثال

][

 

للعينات املستقلة  خدام حتليل الّتبيان األحادّي )ف(، واختبار )ت(اسُت هذا الّسثال، وإلجابة
[Independent Samples Test]تائج كالّتايل:، وعرضت الن 

- 

 ( قيم هذه املقارنة، على الّنحو الّتايل:30يوّضح اجلدول )

[One- way ANOVA] 
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o  

 :على حمور ]املنهج[ ،منياملعّل من الدراسة نةعّيفئات  الستجابات ،ةاحلسابّي طاتقيم املتوّسبلغت 
 عّلمي ختّصصمل (3083)و (،حياءملعّلمي ختّصص )األ( 3083)و (،فيزياء( ملعّلمي ختّصص )ال3080)
 ( ملعّلمي ختّصص )علم األرض(.3083و) (،كيمياء)ال

 ٍةإحصائّي داللٍة ذات فروٍق وجود عدمتائج الّن أّكدت ،ةاحلسابّي طاتاملتوّس هذه بنيما  املقارنة وعند
 (،حياء)األ (،فيزياءال) [:صاتختّص يذو نظر املعلمني بوجهات قيتعّل فيما ،(0.0.) اللةّدال مستوى عند
 .اهجنهذه املرها يف زم توّفم املدمج الاّلعّلدرجة مطالب استخدام الّتحول  ([،رضاألعلم ) (،كيمياء)ال

 ،ةبيعا يف دراسة الّطمجيًع هاكاشتر، باصاتخّصبني هذه الّتفيما  وجود تقارٍبذلك إىل  ويعزو الباحث
، ٍةعلمّي تفسريها بطريقٍةهتتم ب، وما بينهاالقائمة فيوالعالقات  ،واّداملو الكائنات،و ،ظواهرالمن  وما حتتوي عليه

 بناًء على مجلٍة من الفلسفات، واألسس، يأيت يف مقدمتها ،طويروالّت ،حديثخضعت للّتقد  -امجيًع–ها ّنكما أ
 ، والّتعّلم الّنشط، والّتعّلم ذي املعىن، وتفعيل دور الّتقنية يف خدمة فعالّيات املنهج.ةة البنائّيظرّيالّن

 

o  

املعّلمني، على حمور ]املعّلم[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
 ملعّلمي ختّصص (3083)و ملعّلمي ختّصص )األحياء(،( 3031)( ملعّلمي ختّصص )الفيزياء(، و3082)

 ( ملعّلمي ختّصص )علم األرض(.3033)الكيمياء(، و)

 داللٍة ذات فروٍق وجود عدم الّنتائج إىل أشارت احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني قارنةامل وعند
)الفيزياء(،  [ذوي ختّصصات: نظر املعلمني بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة

ج الاّلزم توّفرها يف معّلم درجة مطالب استخدام الّتعّلم املدم خبصوص )األحياء(، )الكيمياء(، )علم األرض([،
 العلوم الّطبيعّية.

، ةربّيات الّتّياإلعداد يف كّلبرنامج نفس مني إىل املعّل ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل خضوع مجيع
ىل ضافة إعليم، باإلوالّت ،ربيةدارات الّتيت تقيمها إة اّلدريبّيورات الّتالّدب وإىل نفس ممارسات التنمية املهنّية، املتمّثلة

 . ، يف مستويات البناء، واحملتوى املعريف، وفلسفة الّتطويرتقارب املناهج
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o  

املعّلمني، على حمور ]املعّلم[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
 ملعّلمي ختّصص (3083)و ص )األحياء(،ملعّلمي ختّص( 3033)( ملعّلمي ختّصص )الفيزياء(، و3082)

 ( ملعّلمي ختّصص )علم األرض(.3031)الكيمياء(، و)

 داللٍة ذات فروٍق وجود عدم الّنتائج إىل أشارت احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
)الفيزياء(،  [ذوي ختّصصات: نظر املعّلمني بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة

درجة مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم توّفرها يف املتعّلم  خبصوص )األحياء(، )الكيمياء(، )علم األرض([،
 عند دراسة العلوم الّطبيعّية.

بل هم يف مستويات الّنمو، وحاجات الّتعّلم، مني املتعّل ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل اّتفاق
 .صات مجيًعاخّصهذه الّت تيدرسون مقّررا

 

o  

املعّلمني، على حمور ]املعّلم[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
 ملعّلمي ختّصص (3081)و ملعّلمي ختّصص )األحياء(،( 3083)( ملعّلمي ختّصص )الفيزياء(، و.301)

 ( ملعّلمي ختّصص )علم األرض(.3038و) )الكيمياء(،

 داللٍة ذات فروٍق وجود عدم الّنتائج إىل أشارت احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
)الفيزياء(،  [ذوي ختّصصات: نظر املعّلمني بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة

درجة مطالب استخدام الّتعّلم املدمج يف تدريس العلوم  خبصوص ض([،)األحياء(، )الكيمياء(، )علم األر
 الّطبيعّية الاّلزم توّفرها يف البيئة الّتعليمّية.

ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل اّتفاق برامج إعداد املعّلمني، وتدريبهم، واّتفاق خصائص، 
ة، وتقارب مستويات، ومكّونات الّتجهيزات الّتعليمّية، العلوم الّطبيعّيمناهج  تقاربومستويات منّو املتعّلمني، و

 وخصوصا املعامل، ومراكز مصادر الّتعّلم.
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- 

 [Independent Samples Test] ةنات املستقّلنتائج اختبار "ت" للعّي( 33يوّضح اجلدول )

ستخدام الّتعّلم املدمج )اخلليط( الاّلزم توّفرها عند تدريس العلوم املتوّسطات الكّلّية حملاور مطالب اللفروق 
 .الّطبيعّية من وجهة نظر معّلمي العلوم باملرحلة الّثانوّية مبحافظة جّدة حسب نظام املرحلة

 على الّنحو الّتايل: ودمكن عرض هذه الّنتائج،

 [Independent Samples Test] 

 
  

 

 

 
 

  

 

 

 

 
  

 
 

  

   

   

   

   

 

o  

 املعّلمني، على حمور ]املنهج[: من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
 املدارس الّثانوّية بنظام )املقّررات(.ملعّلمي ( 3088)(، وعام)ال املدارس الّثانوّية بالّنّظام( ملعّلمي 3080)

وتشري  (،0332.بلغت نتيجة اختبار )ت( القيمة ) احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق وجود عدمإىل  ةجتيالّنهذه 

حول درجة مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم  [،)مقّررات((، عام) [:تبًعا ملتغّير نظام املرحلة املعلمني
 .العلوم الّطبيعّية مناهجهذه توّفرها يف 

، ونظام املقّررات كاّفة  مقّرراٌت ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل كون مقّررات مناهج الّنظام العاّم
 حديثٌة، ومطّورٌة، وروعي يف تصميمها، وبنائها منطلقات، ومبادئ الّنظرّية البنائّية.
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حيث مكّونات الكتب املعرفّية، وال ختتلف جداا، أو مترابطٌة جداا، من  كما أّن هذه املناهج متقاربٌة
 جمتمعٌة ،راتنظام املقّرهي، يف بينما  ،راٍتة مقّريف سّت قة لعاّم متفّرمقّررات الّنظامني إاّل يف كون دروس الّنظام ا

 .    راٍتيف ثالثة مقّر

 

o  

املعّلمني، على حمور ]املعّلم[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
ملعّلمي املدارس الّثانوّية بنظام )املقّررات(.( .301)ام )العام(، و( ملعّلمي املدارس الّثانوّية بالّنّظ.308)

وتشري هذه  (،3013بلغت نتيجة اختبار )ت( القيمة ) احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
ظر ن بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق وجود الّنتيجة إىل عدم

م املدمج الاّلزم حول درجة مطالب استخدام الّتعّل )عام(، )مقّررات([، [تبًعا ملتغّير نظام املرحلة: املعلمني
معّلم العلوم الّطبيعّية. توّفرها يف

أّن املعّلمني مل خيضعوا للّتطوير، وال للّتدريب عند تغّير نظام ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل 
م العاّم، إىل نظام املقّررات، بل مّت االكتفاء بدوراٍت تدريبّيٍة قصريٍة، ال تزيد مّدة واحدهتا عن املرحلة من الّنظا

ثالثة أّياٍم؛ ولبعض املعّلمني؛ سحيث مل تتجاوز أهداف إقامتها تعريف املعّلمني بالّنظام اجلديد، ال تدريبهم على 
 تدريس مقّرراته.

 

o  

املعّلمني، على حمور ]املتعّلم[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، املتوّسطات بلغت قيم
 ملعّلمي املدارس الّثانوّية بنظام )املقّررات(.( 3083)( ملعّلمي املدارس الّثانوّية بالّنّظام )العام(، و3038)

وتشري  (،01.3.ار )ت( القيمة )بلغت نتيجة اختب احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق وجود هذه الّنتيجة إىل عدم

حول درجة مطالب استخدام الّتعّلم املدمج يف تدريس  (، )مقّررات([،)عاّم [تبًعا ملتغّير نظام املرحلة: املعلمني
 يعّية الاّلزم توّفرها املتعّلم.مناهج العلوم الّطب
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 مني يف هذينبني املعّلفيما  ٍقووعدم وجود فر ،تقارب املناهج باحث مثل هذه الّنتيجة إىلويعزو ال
من  عّلمني يف هذين الّنظامنيتعدم وجود فروٍق فيما بني املكذلك و، من حيث اإلعداد، والّتدريب، ظامنيالّن

 .حيث معايري القبول

o  

املعّلمني، على حمور ]البيئة  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
ملعّلمي املدارس الّثانوّية بنظام ( .301)( ملعّلمي املدارس الّثانوّية بالّنّظام )العام(، و3080[: )الّتعليمّية

 )املقّررات(.

وتشري  (،0081.بلغت نتيجة اختبار )ت( القيمة ) احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق وجود هذه الّنتيجة إىل عدم

ّتعّلم املدمج الاّلزم حول درجة مطالب استخدام ال )عام(، )مقّررات([، [تبًعا ملتغّير نظام املرحلة: املعلمني
 مناهج العلوم الّطبيعّية. البيئة الّتعليمّية عند تدريستوّفرها يف 

وتطوير املناهج، وتقارب  فلسفة بناء، وتنفيذ، تقارب املناهجويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل 
 ، ومستويات منّوهم، وتشابهيف حاجاهتم -إىل درجٍة كبريٍة–مني املتعّلاّتفاق و ،املعلمنيبرامج إعداد، وتدريب 
  ها مالياا.دعم، وخضوعها لنفس األنظمة، وعدم وجود فروق يف مستويات البيئات احمليطة باملدارس

 

قام الباحث _حتديد مطالب التعلم املدمج _  ([3(، )1(، )8(، )3ويف ضوء إجابات األسئلة ])
نة أفراد عّياألربعة، يف ضوء استجابات ور أداة الّدراسة املتوّسطات احلسابّية، واالحنرافات املعيارّية حملاسحساب 

ة عليها؛ أي تلك االستجابات اخلاّصة، أو اهلادفة انوية مبحافظة جّدمي العلوم باملرحلة الّثة من معّلّيراسة الكّلالّد
 :ايلالّت على الّنحو(، 31كما يبّينها اجلدول ) ،بيعيةتدريس العلوم الّطم املدمج يف عّلالّتتطبيق مطالب  إىل حتديد
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 حتديدعلى مجيع حماور  ( أّن املتوّسطات احلسابّية لالستجابات كانت )كبرية  جداا(31دول )ويبّين اجل
( 3) ، يف املرحلة الّثانوّية، وعددهاةبيعّيرها يف تدريس العلوم الّطزم توّفالاّل املدمج معّلالّت استخدام مطالب
 (.3083، ومبتوّسٍط حسايب  قيمته )حماوَر

؛ كمتوّسٍط حسايب  (3081)القيمة  ة لالستجابات، ما بنيطات احلسابّياملتوّس وتراوحت قيم هذه
عند  البيئة الّتعليمّية، ماملتعّل يف توافرها زمالاّل املدمج معّلالّت مطالب" ، وهوحملور الّرابعلالستجابات على ا

لالستجابات على  ؛ كمتوّسٍط حسايب (.308والقيمة ) واّلذي جاء يف الّترتيب األّول، ،ة"بيعّيالّط العلوم تدريس
ة"، واّلي جاء يف بيعّيالّط العلوم ريستدل ؛املتعّلم يف توافرها زمالاّل املدمج معّلالّت مطالب، وهو "حملور الّثالثا

 الّترتيب الّرابع، واألخري.

 يف توافرها الاّلزم املدمج الّتعّلم وبلغ املتوّسط احلسايّب لالستجابات على احملور األّول، وهو "مطالب
ينما بلغ املتوّسط (؛ وهو احملور احلاصل على الّترتيب الّثاين على احملاور، ب3083الّطبيعّية"، القيمة ) العلوم منهج

الّطبيعّية"،  العلوم معّلم يف توافرها الاّلزم املدمج الّتعّلم احلسايّب لالستجابات على احملور الّثاين، وهو "مطالب
 .على احملاور يب الّثالث(؛ وهو احملور احلاصل على الّترت3081القيمة )
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 ،ةانوّيباملرحلة الّث ،ةبيعّيريس العلوم الّطيف تد م املدمجعّلمجيع حماور مطالب استخدام الّت فإّن ؛وعليه
 .دااج كبريٍة بدرجٍة مطالَب دُّتُع ،راسةالّد هذه أداة يف الواردة

 البيطار ودراسة، (هـ3381) احلريّب دراسة مع ، وبصورٍة جزئّيٍة -إمجاال – تائجّنهذه ال فقوتّت
 .(م2..8) مرسي وفاء ودراسة، (هـ.331) هرايّنالّش ودراسة، (م2..8)
 

o الّسادس: الّسثال

ابات عّينة إلج ،، واالحنرافات املعيارّيةةطات احلسابّياملتوّسمّت استخدام  ولإلجابة عن هذا الّسثال،
 توافر مطالب )االستبانة(، فيما خيّص حتديد درجةالّدراسة على فقرات احملور األّول ضمن أداة الّدراسة 

مّت كذلك و(، 33-3الّطبيعّية، واّليت تأخذ األرقام من ) العلوم منهج يف توّفرها الاّلزم املدمج، الّتعّلم استخدام
مّت ترتيب الفقرات تنازلياا، سحسب قيم املتوّسطات احلسابّية، وعرضت  ، ومن مّثالعاّم ط احلسايّباملتوّس إجياد

 (، على الّنحو الّتايل:32النتائج، كما يوّضح ذلك اجلدول )
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قرة ، ووجود ( ف33(، وجود استجابٍة بدرجٍة )متوّسطٍة( على )32وُيالحظ من خالل اجلدول )
 استجابٍة بدرجٍة )ضعيفٍة( على فقرتني.

 توافر مطالب درجة وتراوحت قيم املتوّسطات احلسابّية الستجابات أفراد عّينة الّدراسة حول حتديد
(؛ كمتوّسٍط حسايب  .800ما بني القيمة ) الّطبيعّية، العلوم منهج يف توفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام

املناهج"، والقيمة  من الورقّية للّنسخ مرافقٍة إلكترونّيٍة نسٍخ (، وهي: "تصميم8على الفقرة ) الستجاباهتم
بناء املنهج بطريقٍة جتعل مناهج املواّد : "(، وهي3(؛ كمتوّسٍط حسايب  الستجاباهتم على الفقرة )10.3)

 ".املختلفة مكّملة  لبعٍض، ومترابطة  مع مناهج املستويات اّليت تليها
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(، ٌةمتوّسطة )الّثالثٌة(، وضعيفة )الّثانيضمن الفئتني  وتقع املتوّسطات احلسابّية على فقرات هذا احملور
لى هذا احملور كانت االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة عأّن  (، ما دّل على.802قيمته ) إمجايلٍّ للمحور ومبتوّسٍط
 (.)متوّسطة 

 راسة، على فقرات هذا احملور:وفيما يلي وصٌف الستجابات عّينة الّد
 

 

( فقرة  على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )متوّسطة( وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم هذه 33حصلت )
 املتوّسطات احلّسابية كالّتايل:

ومترابطة  مع مناهج (: "بناء املنهج بطريقٍة جتعل مناهج املواّد املختلفة مكّملة  لبعٍض، 3الفقرة)
(: "تضمني 31الفقرة) ، مّث(10.3مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّترتيب األّول وحصلت علىاملستويات اّليت تليها"، 

 ، مّث(10.3وحصلت على الّترتيب الّثاين مبتوّسٍط حسايب  قيمته )املنهج أنشطة ، وخرباٍت عملّية  متنّوعة "، 
وحصلت على الّترتيب الّثالث مبتوّسٍط حسايب  "، تعّلمنيارات البحث لدى امل"تنمية احملتوى مله: (3الفقرة)
وحصلت "تنويع اخلربات املستخدمة يف بناء املنهج، مبا يناسب الّتعّلم املدمج"،  (:0الفقرة) ، مّث(8083قيمته )

ة الّتعليمّية وفق أسس، ومعايري "تصميم املاّد: (3الفقرة) ، مّث(8028على الّترتيب الّرابع مبتوّسٍط حسايب  قيمته )
 ، مّث(8028وحصلت على الّترتيب اخلامس مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّتصميم الّتعليمّي املناسب للّتعّلم املدمج"،

وحصلت على الّترتيب  "أن يربط احملتوى بني الّتقنية، وبني أهداف العلوم الّطبيعّية، وخصائصها"، (:8الفقرة)
 "،تعّلمني"تنمية احملتوى ملهارات الّتعّلم الّذايّت لدى امل (:1الفقرة) ، مّث(8022حسايب  قيمته ) الّسادس مبتوّسٍط

(: "تصميم املناهج بطريقٍة تناسب 1الفقرة) ، مّث(8022وحصلت على الّترتيب الّسابع مبتوّسٍط حسايب  قيمته )
على الّترتيب الّثامن مبتوّسٍط حسايب  قيمته وحصلت املدمج"،  استراتيجيات الّتدريس املستخدمة يف الّتعّلم

وحصلت على الّترتيب الّتاسع  (: "تضمني املنهج خربات تعزيز الّتعّلم الّتعاويّن"،30الفقرة) ، مّث(8021)
 "دعم الّتعّلم من خالل الفصول االعتيادّية، واالفتراضّية"، (:33الفقرة) ، مّث(.802مبتوّسٍط حسايب  قيمته )

 "تقومي املنهج بشكٍل مستمر "، (:33الفقرة) ، مّث(8018الّترتيب العاشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) وحصلت على
"احتواء املنهج على  (:33الفقرة) ، مّث(8013وحصلت على الّترتيب احلادي عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته )

رتيب الّثاين عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته وحصلت على الّتوسائَل تعليمّيٍة اعتيادّيٍة، وإلكترونّيٍة مناسبٍة"، 
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وحصلت على الّترتيب الّثالث عشر مبتوّسٍط  "تصميم دليلٍ إجرائي ؛ لتنفيذ املنهج"، (:38الفقرة) ، مّث(8013)
 "تصميم املناهج بطريقٍة تسمح بسهولة حتديثها بشكٍل دوري "، (:.3الفقرة) ، مّث(8011حسايب  قيمته )

 .(8030ب الرابع عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته )وحصلت على الّترتي
 

 

حصلت فقرتان على متوّسطي استجابٍة بدرجٍة )ضعيفٍة( ومها مرّتبتان تنازلياا، وفق قيميت هذين 
 املتوّسطني احلّسابيني:

على الّترتيب اخلامس  وحصلت "توظيف وسائَل تعليمّيٍة متعّددٍة تساند تعليم املنهج"،: (2الفقرة)
"تصميم نسٍخ إلكترونّيٍة مرافقٍة للّنسخ الورقّية من : (8، تليها الفقرة)(8001عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته )

 (..800وحصلت على الّترتيب الّسادس عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) املناهج"،

 مطالب املنهج[ إىلمدى توافر  ياس درجةل ]مقاحملور األّو جلميع فقرات املتوّسط احلسايّب العاّم ويشري
 الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب ، وعليه؛ فإّن مجيع(متوّسطٌةاالستجابة ) لىتدّل ع ، واّليت(.802) القيمة
 الّدراسة، مطالُب متوّفرٌة بدرجٍة )متوّسطٍة(. الّثانوّية ضمن أداة باملرحلة الّطبيعّية العلوم منهج يف توّفرها

 ، ومل يتعدَّة فقطراسّيرات الّدقامت بتغيري املقّرقد  ،عليموالّت ،ربيةوزارة الّت ذلك اىل أّن زو الباحثويع
، مبا يتضّمنه هذا املعىن من ةعليمّيالوسائل الّت :مثل ،عناصر املنهج االخرى وأ ،مكونات ، أو الّتطويرريغيهذا الّت
الفصول  عدم وجود، أو كفاية -يف هذا اجلانب–لّنقص أّن دالئل اكما  ، وغرف مصادر الّتعّلم،املعامل

 .نواتج الّتعّلمتقومي ، وتنفيذ املنهجة، املعينة على جرائّية اإلدّلواأل ،ةاالفتراضّي

واّليت  ،(هـ3381) دراسة احلريّبنتائج  عن -جزئياا–راسة ختتلف نتائج هذه الّديف هذا اجلانب، و
 .عاليٍة بدرجٍة فيما خيّص تطبيق الّتعّلم املدمج، قد كان ،توافر مطالب املنهج توّصلت إىل أّن
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o الّسابع: الّسثال

إلجابات عّينة  ،، واالحنرافات املعيارّيةةطات احلسابّياملتوّستخدام مّت اس ولإلجابة عن هذا الّسثال،
 توافر مطالب )االستبانة(، فيما خيّص حتديد درجةضمن أداة الّدراسة  الّدراسة على فقرات احملور الّثاين

مّت كذلك و(، 81-31)الّطبيعّية، واّليت تأخذ األرقام من  العلوم معّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج، الّتعّلم استخدام
، ومن مّث مّت ترتيب الفقرات تنازلياا، سحسب قيم املتوّسطات احلسابّية، وعرضت العاّم ط احلسايّباملتوّس إجياد

 (، على الّنحو الّتايل:38النتائج، كما يوّضح ذلك اجلدول )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، وجود استجابٍة بدرجٍة )عاليٍة( على فقرٍة واحدٍة، ووجود استجابٍة 38وُيالحظ من خالل اجلدول )
 ( فقراٍت..3بدرجٍة )متوّسطٍة( على )
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 مدى توافر مطالب ت أفراد عّينة الّدراسة حول درجةّسطات احلسابّية الستجاباوتراوحت قيم املتو
(؛ كمتوّسٍط حسايب  8080ما بني القيمة ) الّطبيعّية، العلوم معّلم يف توفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام

(؛ 1032االعتيادّي"، والقيمة ) الّتعليم يف الّتقنية لدمج الفّنّي (، وهي: "االستعداد31الستجاباهتم على الفقرة )
 اإلنترنت". شبكة يف البحث مهارات (، وهي: "دمتلك.8كمتوّسٍط حسايب  الستجاباهتم على الفقرة )

وتقع املتوّسطات احلسابّية على فقرات هذا احملور ضمن الفئتني الّثالثة )متوّسطٌة(، والّرابعة )عاليٌة(، 
(، ما دّل على أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور كانت 1038ومبتوّسٍط إمجايلٍّ للمحور قيمته )

 )متوّسطة (.

 وفيما يلي وصٌف الستجابات عّينة الّدراسة، على فقرات هذا احملور:

 

ارات (: "دمتلك مه.8قرة)حصلت فقرة واحدٌة على متوّسط استجابٍة بدرجٍة )عاليٍة(، وهي الف
 .(1032) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب األّول وحصلت علىالبحث يف شبكة اإلنترنت"، 

 

( فقراٍت على متوّسطات استجاباٍت بدرجٍة )متوّسطٍة(، وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم .3حصلت )
 هذه املتوّسطات احلّسابّية:

 وحصلت علىلى استخدام احلاسب اآليّل، واألجهزة الّتعليمّية مبهارٍة"، (: "القدرة ع38الفقرة)
(: "دمتلك مهارات اإلدارة الّصّفّية أثناء الّتحّول 80، تليها الفقرة)(1010) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثاين

، (1082) ث مبتوّسٍط حسايب  قيمتهالّترتيب الّثال وحصلت علىمن الّتعّلم االعتيادّي، إىل الّتعّلم اإللكترويّن"، 
، أثناء الّتعّلم املدمج"، تعّلمني(: "لديه القدرة على تطوير خرباٍت، ومهاراٍت جديدٍة لدى امل83تليها الفقرة)
االّتصال  م(: "دمكنه استخدا83، تليها الفقرة)(1083) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّرابع وحصلت على
(: "القدرة على 88، تليها الفقرة)(1080) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب اخلامس ت علىوحصلاإللكترويّن"، 

مبتوّسٍط  الّترتيب الّسادس وحصلت علىاستخدام الربجمّيات الّتعليمّية اجلاهزة املناسبة لدروس العلوم الّطبيعّية"، 
، وحتفيزهم، وتفعيلهم للّتعّلم تعّلمنيول امل(: "دمكنه تركيز الّتعليم ح83، تليها الفقرة)(1038) حسايب  قيمته
(: "يستخدم طرق 32، تليها الفقرة)(1033) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّسابع وحصلت علىاملدمج"، 
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، (1033) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثامن وحصلت علىتدريٍس، وأساليَب تعليمّية  حديثة ، وخمتلفة "، 
 مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّتاسع وحصلت على(: "تقومي املعّلم بصفٍة مستمّرٍة"، 81)تليها الفقرة

(: "دمكنه اجلمع بني أساليب الّتقومي االعتيادّية،  واإللكترونّية، مبا يناسب طرق، 81، تليها الفقرة)(10.3)
 (:31، تليها الفقرة)(10.3)  قيمتهمبتوّسٍط حسايب  الّترتيب العاشر وحصلت علىوأساليب الّتعّلم املدمج"، 

وحصلت على الّترتيب احلادي عشر مبتوّسٍط حسايب   "االستعداد الفّنّي لدمج الّتقنية يف الّتعليم االعتيادّي"،
 (.8080قيمته )

مدى توافر مطالب املعّلم[ إىل  قرات احملور الّثاين ]مقياس درجةويشري املتوّسط احلسايّب العاّم جلميع ف
 الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب ، وعليه؛ فإّن مجيع(متوّسطٌةاالستجابة ) ، واّليت تدّل على(1038) قيمةال

 الّثانوّية ضمن أداة الّدراسة، مطالُب متوّفرٌة بدرجٍة )متوّسطٍة(. باملرحلة الّطبيعّية العلوم معّلم يف توّفرها

ومل تعمل على  ،ة احلديثةهذه االستراتيجّي عليم مل تتنبَّالّتو ،ربيةىل أن وزارة الّتويعزو الباحث ذلك إ
املرحلة مدارس  نظام جمموعٍة من رتعندما غّي ، ومّما يّتفق مع هذا الّتفسري، أّن الوزارةموتدريب املعّل ،تطوير
 مكتفية  ،منييب املعّلوتدر ،تطوير ما خيّصفي الكايف هداجلمل تبذل  ،(راتنظام املقّرر )ظام املطّوىل الّنة إانوّيالّث

تغري ا، فيما يرتبط، أو يّتصل مبحصائياإ ٍةاّل، ويفّند الباحث هبذا الّرأي انتفاء أّيٍة فروٍق دراسة فقطبتغيري نظام الّد
 [.نظام املرحلة]

، من اهتموتطوير ذ؛ هبدف ة فردّي اجهوًدكانت  -يف هذا اجلانب  – منيجهود املعّل ويرى الباحث أّن
 قنيةالّتمبستجّدات، ومنتجات  ة ممارساهتم الّتدريسّية، وأساليب تنفيذ، وإدارة املواقف الّتدريسّيةخالل إفاد

 حت مكّوًنا لكّل مرافق احلياة، ويف أنشطتها اليومّية كاّفة .يت أصباّل ،احلديثة

احلاسب جمال يف  َةدريبّيالّت لدورات مني احضور املعّل أّن ،-أعاله–ومّما يثّكد ما ذهب إليه الباحث 
 .احصائياإ ٍةّلدا فروٍق مل يكن ذا اآليّل

، (هـ3381) دراسة احلريّب اّتفاق ا جزئياا، مع ما آلت إليه ، يف هذا اجلانب،فق نتائج هذه الدراسةوتّت
 .طٍةمتوّس بدرجٍةقد كان  متوافر مطالب املعّلدرجة  واّليت توّصلت إىل أّن
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، ودراسة (م2..8ا توّصلت إليه دراسة البيطار )ّمه الّدراسة، عج هذا اجلزء، من هذبينما ختتلف نتائ
أّن عدم توافر مطالب الّتعّلم املدمج املتعّلقة باملعّلم، ما جعلهما يعّدان هذا  ، والّلتني ذهبتا إىل(م2..8الشيوخ )
  .م املدمجعّلواستخدام الّت ،تطبيق، اّليت تعترض حدياتوالّت ،قاتمن املعّو القصور

 

o الّثامن: الالّسث

بات عّينة إلجا ،، واالحنرافات املعيارّيةةطات احلسابّياملتوّسمّت استخدام  ولإلجابة عن هذا الّسثال،
 توافر مطالب )االستبانة(، فيما خيّص حتديد درجةضمن أداة الّدراسة  فقرات احملور الّثالثالّدراسة على 

(، .3-82الّطبيعّية، واّليت تأخذ األرقام من ) العلوم املتعّلم؛ لدراسة يف توّفرها الاّلزم املدمج، الّتعّلم استخدام
، ومن مّث مّت ترتيب الفقرات تنازلياا، سحسب قيم املتوّسطات احلسابّية، عاّمال ط احلسايّباملتوّس مّت كذلك إجيادو

 (، على الّنحو الّتايل:.8وعرضت النتائج، كما يوّضح ذلك اجلدول )
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فقراٍت، ووجود .3(، وجود استجابٍة بدرجٍة )متوّسطٍة( على ).8وُيالحظ من خالل اجلدول )
 ( فقراٍت.1فٍة( على )استجابٍة بدرجٍة )ضعي

 توافر مطالب درجة وتراوحت قيم املتوّسطات احلسابّية الستجابات أفراد عّينة الّدراسة حول حتديد
(؛ كمتوّسٍط 8032ما بني القيمة ) الّطبيعّية، العلوم ، عند تدريساملتعّلم يف توفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام

"، والقيمة "دمتلك مهارات استخدام الفصول االفتراضّية(، وهي: "11حسايب  الستجاباهتم على الفقرة )
"دمتلك مهارات استخدام شبكة (، وهي: "18(؛ كمتوّسٍط حسايب  الستجاباهتم على الفقرة )1013)

 ".اإلنترنت
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(، وتقع املتوّسطات احلسابّية على فقرات هذا احملور ضمن الفئتني الّثانية )ضعيفٌة(، والّثالثة )متوّسطٌة
(، ما دّل على أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور كانت 8018ومبتوّسٍط إمجايلٍّ للمحور قيمته )

 )متوّسطة (.

 وفيما يلي وصٌف الستجابات عّينة الّدراسة، على فقرات هذا احملور:
 

 

اٍت بدرجٍة )متوّسطٍة(، وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق قيم ( فقراٍت على متوّسطات استجاب.3حصلت )
 هذه املتوّسطات احلّسابّية:

مبتوّسٍط  الّترتيب األّول وحصلت على(: "دمتلك مهارات استخدام شبكة اإلنترنت"، 18الفقرة)
رتيب الّت وحصلت على(: "دمتلك مهارة استخدام احلاسب اآليّل"، 82، تليها الفقرة)(1013) حسايب  قيمته

 وحصلت على(: "تقومي املتعّلم بصفٍة مستمّرٍة"، .3، تليها الفقرة)(1083مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّثاين
وحصلت (: "دمتلك مهارات العمل التعاوين"، 88، تليها الفقرة)(8081) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثالث

(: "القدرة على الّتعامل مع املقّررات 13، تليها الفقرة)(8023مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّترتيب الّرابع على
(: "القدرة على 13، تليها الفقرة)(8020) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب اخلامس وحصلت علىاإللكترونّية"، 

وحصلت  ،"اتواملشاركة يف الربجمّي ،املشكالت وحّل ،لتبادل اخلربات اآلخرين؛ تعّلمنيمع امل بكّيصال الّشاالّت
(: "دمتلك مهارة استخدام مركز مصادر 12(، تليها الفقرة)8012مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّترتيب الّسادس على

(: "دمتلك مهارات .1(، تليها الفقرة)8011) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّسابع وحصلت علىالّتعّلم"، 
(: "القدرة على 10، تليها الفقرة)(8032) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثامن وحصلت على"، ايّتم الّذعّلالّت

مبتوّسٍط حسايب  قيمته  الّترتيب الّتاسع وحصلت علىاالنتقال ما بني وسائل، وأساليب الّتعّلم املدمج"، 
 "،"القدرة على املشاركة الفاعلة؛ ليتحّول من متلق ، إىل شريٍك يف املعرفة(: 11)، تليها الفقرة(8033)

 .(8038وحصلت على الّترتيب العاشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته )
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قيم هذه  ( فقراٍت على متوّسطات استجاباٍت بدرجٍة )ضعيفٍة(، وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق1حصلت )
 املتوّسطات احلّسابّية:

ة للّدروس، واملواّد الّدراسّية، والوسائل "دمتلك مهارة احلفظ، واألرشفة اإللكترونّي (:18الفقرة)
 (:13، تليها الفقرة)(8001وحصلت على الّترتيب احلادي عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّتعليمّية، وتنظيمها"،

على الّترتيب الّثاين عشر  وحصلت"القدرة على استخدام املختربات، واملعامل االعتيادّية، واإللكترونّية"، 
وحصلت  "دمتلك مهارات استخدام الفصول االفتراضّية"، (:11، تليها الفقرة)(8008ايب  قيمته )مبتوّسٍط حس

 (.8032على الّترتيب الّثالث عشر مبتوّسٍط حسايب  قيمته )

عّلم[ تتوافر مطالب امل ]مقياس حتديد درجة الّثالثويشري املتوّسط احلسايّب العاّم جلميع فقرات احملور 
 املدمج الّتعّلم استخدام مطالب ، وعليه؛ فإّن مجيع(متوّسطٌةاالستجابة ) ، واّليت تدّل على(8018) إىل القيمة

الّثانوّية ضمن أداة الّدراسة، مطالُب متوّفرٌة  باملرحلة الّطبيعّية العلوم ، عند تدريسعّلمتامل يف توّفرها الاّلزم
 بدرجٍة )متوّسطٍة(.

ومل يف الّتعّلم، ة احلديثة هذه االستراتيجّي عليم مل تتنبَّوالّت ،بيةروزارة الّت ىل أّنويعزو الباحث ذلك إ
ومنها الّتعّلم، ممارستهم استراتيجّيات  مافي ،منياملتعّلمستويات أداء تطوير ، وتدريبتوفري فرص تعمل على 
 .الّتعّلم املدمج

ذة للّنظام العاّم، وحىت تلك ة املنّفانوّيالّثاملرحلة مدارس  ضعف تلبية مثل هذه احلاجة واضحٌة يفصور و
 رات[.نظام املقّراملدارس املطّبقة سياسَة الّنظام الّثانوّي املطّور ]

، واّليت ما ةعامل مع املعامل االعتيادّيالّت املرحلة الّثانوية أبسط ممارسات، أو فّنّيات ويفتقد املتعّلم يف
ما يعين بالّضرورة  ،ةلكترونّيملعامل اإلوا ،ةالفتراضّيلفصول املموٍس ل غياٍب زالت حمدودة ، وقاصرة األدوار، مع

 فقد املتعّلمني خربات، ومهارات التعامل معها.

معايشتهم يف حياهتم العاّمة بسبب  ، بدرجٍة متوّسطٍة؛بعض املهاراتيفّند الباحث امتالكهم بينما 
يت هي مسة هذا العصر واّل ،صاالتواالّت ،ورة اهلائلة يف جمال املعلوماتوالّث ،كنولوجّيوالّت ،قيّنطور الّتالّت

 البارزة.
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يوخ ودراسة الّش ،(م2..8، عن دراسة البيطار )-يف هذا اجلانب–راسة وختتلف نتائج هذه الّد
ا فقد مثل هذه يث عدّتوالّلتني أّكدتا ضعف توافر مطالب هذا اجلانب فيما خيّص الّتعّلم املدمج، سح ،(م2..8)

 .م املدمجعّلاستخدام الّت وأ ،تطبيق، اّليت تواجه حدياتالّت وأ ،تقااملعّوضمن من  املطالب
 

 

o الّتاسع: الّسثال

إلجابات عّينة  ،، واالحنرافات املعيارّيةةطات احلسابّياملتوّسمّت استخدام  بة عن هذا الّسثال،ولإلجا
 توافر مطالب )االستبانة(، فيما خيّص حتديد درجةالّدراسة على فقرات احملور الّرابع ضمن أداة الّدراسة 

-33الّطبيعّية، واّليت تأخذ األرقام من ) العلوم يسالبيئة الّتعليمّية لتدر يف توّفرها الاّلزم املدمج، الّتعّلم استخدام
، ومن مّث مّت ترتيب الفقرات تنازلياا، سحسب قيم املتوّسطات العاّم ط احلسايّباملتوّس مّت كذلك إجيادو(، 08

 (، على الّنحو الّتايل:83احلسابّية، وعرضت النتائج، كما يوّضح ذلك اجلدول )
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 [E-Evaluate]  

 

 

 

 

(، وجود استجابٍة بدرجٍة )متوّسطٍة( على فقرٍة واحدٍة، ووجود 83وُيالحظ من خالل اجلدول )
 ( فقرة .33استجابٍة بدرجٍة )ضعيفٍة( على )

 توافر مطالب رجةد وتراوحت قيم املتوّسطات احلسابّية الستجابات أفراد عّينة الّدراسة حول حتديد
(؛ ..80ما بني القيمة ) الّطبيعّية، لتدريس العلوم البيئة الّتعليمّية يف توفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام

"جتهيز الفصول العادّية بأجهزة حاسٍب آيلٍّ، (، وهي: 32كمتوّسٍط حسايب  الستجاباهتم على الفقرة )
(، 33(؛ كمتوّسٍط حسايب  الستجاباهتم على الفقرة )8033القيمة )، ووشبكات إنترنٍت، وأجهزٍة تعليمّيٍة"
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جتهيز موقٍع إلكتروينٍّ للمدرسة على شبكة اإلنترنت، وربطه باملواقع العلمّية، وباإلدارة الّتعليمّية، وهي: "
 .والوزارة"

لّثالثة )متوّسطٌة(، وتقع املتوّسطات احلسابّية على فقرات هذا احملور ضمن الفئتني الّثانية )ضعيفٌة(، وا
(، ما دّل على أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور كانت 8088ومبتوّسٍط إمجايلٍّ للمحور قيمته )

 )ضعيفة (.

 الّدراسة، على فقرات هذا احملور:وفيما يلي وصٌف الستجابات عّينة 

 

 موقٍع (: "جتهيز33توّسط استجاباٍت بدرجٍة )متوّسطٍة(، وهي الفقرة)حصلت فقرٌة واحدٌة على م
والوزارة"، وجاء يف  الّتعليمّية، وباإلدارة العلمّية، باملواقع وربطه اإلنترنت، شبكة على للمدرسة إلكتروينٍّ

 (.8033الّترتيب األّول مبتوسطٍّ حسايب  بلغت قيمته )
 

 

قيم هذه  ( فقراٍت على متوّسطات استجاباٍت بدرجٍة )ضعيفٍة(، وهي مرّتبٌة تنازلياا، وفق33)حصلت 
 املتوّسطات احلّسابّية:

 وحصلت على(: "توفري مركز مصادر تعّلٍم حيتوي على الوسائط، واألجهزة الاّلزمة"، 33الفقرة)
م عّلإىل مصادر الّت تعّلمنيتسهيل وصول امل(: "30)، تليها الفقرة(8008مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّترتيب الّثاين

(: "تقومي البيئة 08، تليها الفقرة)(8033) مبتوّسٍط حسايب  قيمته الّترتيب الّثالث وحصلت على"، املختلفة
(: 31، تليها الفقرة)(8012مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّترتيب الّرابع وحصلت على الّتعليمّية بصفٍة مستمّرٍة"،

 على استخدام األجهزة، والوسائل اإللكترونّية"،  تعّلمنيوفري الكوادر، والّتدريب املناسب للمعّلمني، وامل"ت

(: "نظاُم إشراٍف .0، تليها الفقرة)(8013مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّترتيب اخلامس وحصلت على
، تليها (8011مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) دسالّترتيب الّسا وحصلت علىتربوي  يّتفق مع معطيات الّتعّلم املدمج"، 

مبتوّسٍط  الّترتيب الّسابع وحصلت على(: "نظاٌم لتقدير االحتياجات الّتدريبّية للمعّلمني، واإلدارة"، 38الفقرة)
وحصلت (: "ربط البيت باملدرسة، من خالل نظام متابعٍة إلكتروينٍّ"، 03، تليها الفقرة)(8081حسايب  قيمته )
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(: "توفري شبكات اّتصاٍل ذات سرعاٍت 33، تليها الفقرة)(8088) مبتوّسٍط حسايب  قيمته رتيب الّثامنالّت على
(: "توفري 38، تليها الفقرة)(8038مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّترتيب الّتاسع وحصلت علىمناسبٍة، ودائمٍة"، 

 الّترتيب العاشر وحصلت علىمنهما اآلخر"، االفتراضّية جبانب الفصول االعتيادّية، سحيث يكمل كلٌّ  الفصول
، "[E-Evaluate] (: "توفري برامج الّتقييم اإللكترويّن 31، تليها الفقرة)(8033مبتوّسٍط حسايب  قيمته )

(: "جتهيز الفصول 32، تليها الفقرة )(80.1مبتوّسٍط حسايب  قيمته ) الّترتيب احلادي عشر وحصلت على
مبتوّسٍط  الّترتيب الّثاين عشر على ، وحصلتيلٍّ، وشبكات إنترنٍت، وأجهزٍة تعليمّيٍة"العادّية بأجهزة حاسٍب آ

 (...80حسايب  قيمته )

توافر مطالب البيئة  قرات احملور الّرابع ]مقياس حتديد درجةويشري املتوّسط احلسايّب العاّم جلميع ف
 الّتعّلم استخدام مطالب ، وعليه؛ فإّن مجيع(ضعيفٌة) االستجابة ، واّليت تدّل على(8088) الّتعليمّية[ إىل القيمة

الّثانوّية ضمن أداة الّدراسة، مطالُب  باملرحلة الّطبيعّية العلوم البيئة الّتعليمّية لتدريس يف توّفرها الاّلزم املدمج
 متوّفرٌة بدرجٍة )ضعيفٍة(.

،  أمّهها، أو ربوّيالّت امليدان واقعإىل ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة اإلمجالّية، إىل مشاهَد تنتمي 
 ة.حتّيالبنية الّتيف اّليت حتّقق اكتماال   اجلّيدة، ةعليمّيلبيئة الّتالّذكر افتقار املدارس إىل ابأوالها 

 معّلمصادر الّت، وصالوشبكات االّت ،ةلكترونّي، والوسائل اإلجهزةومن شواهد هذا الّضعف نقص األ
 . عن كثرٍي من املدارس غيابا تامااة لكترونّي، واملعامل اإلةغياب الفصول االفتراضّيل إىل إّن األمر يصبل  املتنّوعة،

توافر  ؛ حيث أّكدت(هـ3381) دراسة احلريّب نعا اجلزء، من الّدراسة احلالّية، وختتلف نتائج هذ
 من ،(هـ3318أناجرية ) ذهبت إليه دراسة ابتهال ، وكذلك ختتلف عّماعاليٍة ة بدرجٍةعليمّيالبيئة الّت مطالب
 .طٍةمتوّس ة بدرجٍةعليمّيقنيات الّتتوافر الّت

دراسة و ،(م.8.3) ايّنقّبالجنوان  احلالّية، ضمن هذا اجلزء، مع دراسة راسةّدنتائج الفق بينما تّت
، ودراسة (Kitchenham, 2005)[ هام، ودراسة ]كتشن(م2..8يوخ )الّشدراسة ، وم(2..8البيطار )

 ، واّليت أّكدت مجيعها ضعف توافر مطالب الّتعّلم املدمج املتعّلقة هبذا اجلانب، ما شّكل(م2..8آل مسعد )
 .م املدمجعّلاستخدام الّت وأ ،تطبيق معائق ا، أو حتّدًيا أما
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o العاشر: الّسثال

][

 

حادّي )ف(، واختبار )ت( للمجموعات املستقلة اسُتخدام حتليل الّتبيان األ وإلجابة هذا الّسثال،
[Independent Samples Test]:وعرضت النتائج كالّتايل ، 

- 

 ( قيم هذه املقارنة، على الّنحو الّتايل:88يوّضح اجلدول )
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[One- way ANOVA] 
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o  

املعّلمني، على حمور ]املنهج[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
 ملعّلمي ختّصص (8012)و ملعّلمي ختّصص )األحياء(،( 8021)و ( ملعّلمي ختّصص )الفيزياء(،.802)

 ( ملعّلمي ختّصص )علم األرض(.8013)الكيمياء(، و)

 إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق وجود الّنتائج عدم أّكدت احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
)الفيزياء(، )األحياء(،  [ذوي ختّصصات: منينظر املعل بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند

 حول مدى توافر مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم توّفرها يف هذه املناهج. )الكيمياء(، )علم األرض([،

ويعزو الباحث ذلك إىل وجود تقارٍب فيما بني هذه الّتخّصصات، باشتراكها مجيًعا يف دراسة الّطبيعة، 
لظواهر، والكائنات، واملواّد، والعالقات القائمة فيما بينها، وهتتم بتفسريها بطريقٍة علمّيٍة، وما حتتوي عليه من ا

قد خضعت للّتحديث، والّتطوير، بناًء على مجلٍة من الفلسفات، واألسس، يأيت يف مقدمتها  -مجيًعا–كما أّنها 
 ّتقنية يف خدمة فعالّيات املنهج.يل دور الالّنظرّية البنائّية، والّتعّلم الّنشط، والّتعّلم ذي املعىن، وتفع

o  

املعّلمني، على حمور ]املعّلم[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
 ملعّلمي ختّصص (10.8)و ملعّلمي ختّصص )األحياء(،( 1083)( ملعّلمي ختّصص )الفيزياء(، و1080)

 ( ملعّلمي ختّصص )علم األرض(.1088ياء(، و))الكيم

 داللٍة ذات فروٍق وجود عدم الّنتائج إىل أشارت احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
)الفيزياء(،  [ذوي ختّصصات: نظر املعلمني بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة

رها يف مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم توّف مدى توافر خبصوص األرض([،)األحياء(، )الكيمياء(، )علم 
 معّلم العلوم الّطبيعّية.

ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل أّن أكثر املعلمني حيملون ذات املثّهل العلمّي، وهو البكالوريوس 
نامج اإلعداد يف كّلّيات الّتربّية، وإىل نفس ])تربوّي(، )غري تربوّي([، وإىل خضوع مجيع املعّلمني إىل نفس بر

ممارسات التنمية املهنّية، املتمّثلة بالّدورات الّتدريبّية اّليت تقيمها إدارات الّتربية، والّتعليم، والّتي ال تلّبي حاجاٍت 
فيما خيّص حضور حقيقّية  يف هذا اجلانب، وهو ما يّتفق مع عدم وجود فروٍق داّلٍة إحصائياا ما بني املعّلمني، 

 برامج الّتدريب، من عدمه.
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o  

عّلم[: تاملعّلمني، على حمور ]امل من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
 ملعّلمي ختّصص (8031)و ملعّلمي ختّصص )األحياء(،( 8028)( ملعّلمي ختّصص )الفيزياء(، و8021)

 ( ملعّلمي ختّصص )علم األرض(.8028مياء(، و))الكي

 داللٍة ذات فروٍق وجود عدم الّنتائج إىل أشارت احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
)الفيزياء(،  [ذوي ختّصصات: نظر املعّلمني بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة

مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم توّفرها يف  مدى توافر خبصوص م األرض([،)األحياء(، )الكيمياء(، )عل
 املتعّلم عند دراسة العلوم الّطبيعّية.

ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل اّتفاق املتعّلمني يف مستويات الّنمو، وحاجات الّتعّلم، بل هم 
عّلمني متقاربني يف املستوى العلمّي، واإلعداد، ، على أيدي ميدرسون مقّررات هذه الّتخّصصات مجيًعا

 والّتدريب.

 

o  

املعّلمني، على حمور ]البيئة  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
ملعّلمي  (.808)و األحياء(،ملعّلمي ختّصص )( 8013)( ملعّلمي ختّصص )الفيزياء(، و8013[: )الّتعليمّية
 ( ملعّلمي ختّصص )علم األرض(..808)الكيمياء(، و) ختّصص

 داللٍة ذات فروٍق وجود عدم الّنتائج إىل أشارت احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
الفيزياء(، ) [ذوي ختّصصات: نظر املعّلمني بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة

مطالب استخدام الّتعّلم املدمج يف تدريس العلوم  مدى توافر خبصوص )األحياء(، )الكيمياء(، )علم األرض([،
 الّطبيعّية الاّلزم توّفرها يف البيئة الّتعليمّية.

ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل اّتفاق برامج إعداد املعّلمني، وتدريبهم، واّتفاق خصائص، 
ت منّو املتعّلمني، وتقارب مناهج العلوم الّطبيعّية، وتقارب مستويات، ومكّونات الّتجهيزات الّتعليمّية، ومستويا

 وخصوصا املعامل، ومراكز مصادر الّتعّلم.
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- 

 [Independent Samples Test] ةنات املستقّلنتائج اختبار "ت" للعّي( 81يوّضح اجلدول )

حماور مطالب استخدام الّتعّلم املدمج )اخلليط( الاّلزم توّفرها عند توافر  درجةاملتوّسطات الكّلّية لللفروق 
 .سب نظام املرحلةسح ،تدريس العلوم الّطبيعّية من وجهة نظر معّلمي العلوم باملرحلة الّثانوّية مبحافظة جّدة

 ودمكن عرض هذه الّنتائج، على الّنحو الّتايل:

 [Independent Samples Test] 

  
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
  

   
  

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o  

املعّلمني، على حمور ]املنهج[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
 ملعّلمي املدارس الّثانوّية بنظام )املقّررات(.( .808)( ملعّلمي املدارس الّثانوّية بالّنّظام )العام(، و8013)

وتشري  (،30003بلغت نتيجة اختبار )ت( القيمة ) احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق دوجو هذه الّنتيجة إىل عدم

حول مدى توافر مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم  )عام(، )مقّررات([، [تبًعا ملتغّير نظام املرحلة: املعلمني
 توّفرها يف هذه مناهج العلوم الّطبيعّية.
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ة إىل كون مقّررات مناهج الّنظام العاّم، ونظام املقّررات كاّفة  مقّرراٌت ويعزو الباحث مثل هذه الّنتيج
 حديثٌة، ومطّورٌة، وروعي يف تصميمها، وبنائها منطلقات، ومبادئ الّنظرّية البنائّية

كما أّن مدارس املرحلة الّثانوّية يف كال الّنظامني هلا نفس املستوى من اإلمكانّيات، والّتجهيزات، 
 هلا ذات القدر من االستعداد تقريًبا. وبالّتايل

 

o  

املعّلمني، على حمور ]املعّلم[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
قّررات(.ملعّلمي املدارس الّثانوّية بنظام )امل( .101)( ملعّلمي املدارس الّثانوّية بالّنّظام )العام(، و1033)

وتشري  (،..302بلغت نتيجة اختبار )ت( القيمة ) احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق وجود هذه الّنتيجة إىل عدم

مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم  حول مدى توافر ت([،)عام(، )مقّررا [تبًعا ملتغّير نظام املرحلة: املعلمني
توّفرها يف هذه معّلم العلوم الّطبيعّية.

أّن  إىل أّن معّلمي نظام املقّررات هم أنفسهم معّلمو الّنظام العاّم، كماويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة 
نظام املرحلة من الّنظام العاّم، إىل نظام املقّررات، بل  املعّلمني مل خيضعوا للّتطوير، وال للّتدريب عند تغّيرهثالء 

مّت االكتفاء بدوراٍت تدريبّيٍة قصريٍة، ال تزيد مّدة واحدهتا عن ثالثة أّياٍم؛ ولبعض املعّلمني؛ سحيث مل تتجاوز 
 أهداف إقامتها تعريف املعّلمني بالّنظام اجلديد، ال تدريبهم على تدريس مقّرراته.

 

o  

املعّلمني، على حمور ]املتعّلم[:  من الدراسة فئات عّينة الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
 ملعّلمي املدارس الّثانوّية بنظام )املقّررات(.( 8088)( ملعّلمي املدارس الّثانوّية بالّنّظام )العام(، و8011)

وتشري  (،80.03بلغت نتيجة اختبار )ت( القيمة ) سابّية،احل املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق وجود هذه الّنتيجة إىل

مطالب استخدام الّتعّلم املدمج يف  حول مدى توافر )عام(، )مقّررات([، [تبًعا ملتغّير نظام املرحلة: املعلمني
املتعّلم، وتدّل قيمتا املتوّسطني احلسابّيني لفئيت عّينة الّدراسة، يف يف بيعّية الاّلزم توّفرها دريس مناهج العلوم الّطت

 ضوء متغّير ]نظام املرحلة[، على أّن الفروق كانت باّتجاه معّلمي مدارس ]نظام املقررات[.
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بسبب حداثته، وبسبب طول مواده الّدراسّية، ويعزو الباحث هذا الفرق الّدال إىل أّن نظام املقّررات، 
املتعّلمني على الغياب، باخلصم، وبسبب احتساب املعّدل الّتراكمّي لفترة  -ضمنه–وبسبب حماسبة املعّلم 

–ذوي املستويات املنخفضة دراسياا، كما استقطبت  تعّلمنيالّدراسة باملرحلة الّثانوّية كاملة ، قد أّدى تسّرب امل
ذوي املستويات املرتفعة دراسياا، واّلذين يرغبون يف الغالب، بإهناء دراستهم مبكًرا؛ بسبب   تعّلمنيامل -يف املقابل

 إمكانّية الّتخّر  من املرحلة يف فترة زمنّيٍة تقّل عن ثالث سنواٍت.   

 

o  

املعّلمني، على حمور ]البيئة  من الدراسة نةفئات عّي الستجابات احلسابّية، بلغت قيم املتوّسطات
ملعّلمي املدارس الّثانوّية بنظام ( 8031)( ملعّلمي املدارس الّثانوّية بالّنّظام )العام(، و.808الّتعليمّية[: )
 )املقّررات(.

وتشري  (،80013بلغت نتيجة اختبار )ت( القيمة ) احلسابّية، املتوّسطات هذه ما بني املقارنة وعند
نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق وجود ىلذه الّنتيجة إه

مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم  حول مدى توافر )عام(، )مقّررات([، [تبًعا ملتغّير نظام املرحلة: املعلمني
، ، وتدّل قيمتا املتوّسطني احلسابّيني لفئيت عّينة لوم الّطبيعّيةتوّفرها يف البيئة الّتعليمّية عند تدريس مناهج الع

 الّدراسة، يف ضوء متغّير ]نظام املرحلة[، على أّن الفروق كانت باّتجاه معّلمي مدارس ]نظام املقررات[.

يت تتبع الّثانوّية، اّلاملرحلة مدارس ة يف عليمّيمستوى البيئة الّت أّنويعزو الباحث مثل هذه الّنتيجة إىل 
يف مدارس ]نظام ة بسبب حتول الفصول االعتيادّيمن نظريه يف مدارس ]الّنظام العام[؛ أفضل  [،راتنظام املقّر]

ٍة، متّثلت يف حيث فردّي وٍدهعهم على جتهيزها جبا شّج، ممنيملعّلبا ٍةخاّصثابتٍة، و ٍةدراسّي ىل قاعاٍتاملقّررات[، إ
وزارة  ذي مل تسهم فيه، يف الوقت اّلهتا، والربامج، والوسائط اإللكترونّية، وملحقاتوفري أجهزة احلاسب اآليّل

 .عليم يف هذا اجلانب كثرًياوالّت ،ربيةالّت

قام   ([ _ حتديد درجة توافر مطالب التعلم املدمج _8، )(2(، )1(، )3]) بات األسئلةويف ضوء إجا
رّية حملاور أداة الّدراسة األربعة، يف ضوء استجابات املتوّسطات احلسابّية، واالحنرافات املعياالباحث سحساب 

أفراد عّينة الّدراسة الكّلّية من معّلمي العلوم باملرحلة الّثانوية مبحافظة جّدة عليها؛ أي تلك االستجابات 
ّينها مطالب تطبيق الّتعّلم املدمج يف تدريس العلوم الّطبيعية، كما يبمدى توافر اخلاّصة، أو اهلادفة إىل حتديد 

 الّتايل: (، على الّنحو83اجلدول )
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 كانتعلى حماور مطالب الّتعّلم املدمج، ة لالستجابات ( أّن املتوّسطات احلسابّي83دول )ويبّين اجل
 (.8013، ومبتوّسٍط حسايب  قيمته )(، وبدرجٍة )ضعيفٍة( على حموٍر واحٍد1على )( )متوّسطة  درجٍةب

 الواردة فإّن حماور مطالب استخدام الّتعّلم املدمج يف تدريس العلوم الّطبيعّية، باملرحلة الّثانوّية، وعليه؛
 متوّسطٍة. بدرجٍة  متوّفرة ، إمجاال ، تعّد مطالَب الّدراسة، هذه أداة يف

(؛ كمتوّسٍط حسايب  1038القيمة )وتراوحت قيم هذه املتوّسطات احلسابّية لالستجابات، ما بني 
الّطبيعّية"،  العلوم معّلم يف توافرها الاّلزم املدمج الّتعّلم "مطالبحمور: لالستجابات على احملور الّثاين، وهو 

(؛ كمتوّسٍط حسايب  لالستجابات على احملور الّرابع، 8088يمة )ق، والعلى احملاور واّلذي جاء يف الّترتيب األّول
واّلذي  الّطبيعّية"، العلوم عند تدريس البيئة الّتعليمّية، املتعّلم يف توافرها الاّلزم املدمج الّتعّلم "مطالبحمور:  وهو

 على احملاور؛ أي يف الّترتيب األخري. الّرابعجاء يف الّترتيب 

 الاّلزم املدمج الّتعّلم "مطالبحمور: ايّب لالستجابات على احملور األّول، وهو وبلغ املتوّسط احلس
(؛ وهو احملور احلاصل على الّترتيب الّثاين على احملاور، بينما .802الّطبيعّية"، القيمة ) العلوم منهج يف توافرها

 يف توافرها الاّلزم املدمج لّتعّلما "مطالبحمور: ، وهو  لالستجابات على احملور الّثالثبلغ املتوّسط احلسايّب
 على احملاور. يب الّثالث(؛ وهو احملور احلاصل على الّترت8018الّطبيعّية"، القيمة ) العلوم ، عند تدريساملتعّلم

هـ(، واّليت 3381، عن دراسة احلريّب )-جزئياا–وختتلف نتائج الّدراسة احلالّية، يف هذا اجلانب 
 الّتعليمّية بدرجٍة عاليٍة. أّكدت توافر مطالب البيئة
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م(، ودراسة البيطار .8.3ايّن )قّبالبينما تّتفق الّدراسة احلالّية، يف هذا اخلصوص، مع دراسة جنوان 
م(، وهي دراساٌت توّصلت إىل ضعف توافر املطالب اخلاّصة بتطبيق 2..8م(، ودراسة الّشيوخ )2..8)

ات إىل تسمية هذا الّضعف معّوق ا، أو حتّدًيا أمام تطبيق، أو استخدام الّتعّلم املدمج إمجاال ، ما دفع تلك الّدراس
 الّتعّلم املدمج.
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ة باملرحلة بيعّيلعلوم الّطم املدمج يف تدريس اعّلحتديد مطالب استخدام الّت راسة إىلهذه الّد تهدف
حتديد [، وة(عليمّيالبيئة الّت)، (ماملتعّل)، (ماملعّل)، ()املنهجكلٍّ من: ]رها يف الواجب توّف من الّتعليم العاّم، ةانوّيالّث

، وتعّرف مدى وجود اختالفاٍت ما بني متوّسطات استجابات عينة الّدراسة، تعزى طالبهذه املمدى توافر 
 ّتخّصص(، )نظام املرحلة([.ملتغّيري: ])ال

؛ مطلًبا، موّزعة  على أربعة حماور( 08ومتّثل احلّد املوضوعي للّدراسة يف هذه املطالب، وعددها )
 ةانوّيدارس الّثضمن امل ،ةبيعّيالعلوم الّط وُدرست من خالل تطبيق استبانٍة، على عّينٍة عشوائّيٍة بسيطٍة من معّلمي

 يف( معّلًما، وذلك 133، عددهم )ةجّد حافظةمب])الّنظام العاّم(، )نظام املقّررات([، بشّقيها:  احلكومّية للبنني،
 هـ(.3318/3311) راسّيالعام الّد الفصل الّدراسّي الّثاين، من

 على املعتمد الّظاهري الّصدق) :مها اخلاّصة هبذه الّدراسة بطريقتني، األداة صدق من الّتأّكد مّت وقد
، ومّت حساب ثبات بنود حماور أداة الّدراسة احلالّية، والّتأّكد منه بطريقتني، (ّيرتباطق االالّصد)، و(احملّكمني

 مها: طريقة االّتساق الّداخلّي )معامل ]ألفا كرونباخ[، وطريقة الّتجزئة الّنصفّية.
 اتطملتوّساالّتكرارات، والّنسب املئوّية، و ة اآلتية:األساليب اإلحصائّي تاستخدموبعد مجع البيانات، 

 ة، واالحنرافات املعيارّية، واختبار حتليل الّتباين األحادي، واختبار )ت(.احلسابّي
، واستعراض نتائج الّدراسة، من خالل عرض إجابات أسئلة راء الّتحليل اإلحصائّي للبياناتبعد إجو

وصيات، الّتو ،راسةلّدنتائج ال عرًضا موجًزايقّدم هذا الفصل الّدراسة، ومن مّث مناقشة هذه الّنتائج، 
 واملقترحات. 
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o 

حلسايّب اإلمجايّل الّطبيعّية: بلغ املتوّسط ا العلوم منهج يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب 
وعليه؛ (؛ أي أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور كانت )كبرية  جداا(،3083للمحور )
الّثانوّية الواردة  باملرحلة الّطبيعّية العلوم منهج يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب فإّن مجيع

( فقرة  على متوّسطات 31جٍة )كبريٍة جداا(، وقد حصلت )طالَب بدريف أداة هذه الّدراسة، تعدُّ م
( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة(.1استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة جداا(، وحصلت )

بلغ املتوّسط احلسايّب اإلمجايّل الّطبيعّية: العلوم معّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب 
(؛ أي أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور كانت )كبرية  جداا(، وعليه؛ 3081للمحور )
الّثانوّية الواردة  باملرحلة الّطبيعّية معّلم العلوم يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب فإّن مجيع

( فقرة  على متوّسطات 1ٍة جداا(، وقد حصلت )يف أداة هذه الّدراسة، تعدُّ مطالَب بدرجٍة )كبري
( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة(.3استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة جداا(، وحصلت )

حلسايّب بلغ املتوّسط االّطبيعّية: لدارسة العلوم املتعّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب 
(؛ أي أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور كانت )كبرية  جداا(، .308اإلمجايّل للمحور )
 باملرحلة الّطبيعّية العلوم متعّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب وعليه؛ فإّن مجيع

( فقرة  على 1ا(، وقد حصلت )الّثانوّية الواردة يف أداة هذه الّدراسة، تعدُّ مطالَب بدرجٍة )كبريٍة جدا
( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة 3متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة جداا(، وحصلت )

 )كبريٍة(.

بلغ املتوّسط الّطبيعّية: لتدريس العلوم البيئة الّتعليمّية يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب 
(؛ أي أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احملور كانت 3081ر )احلسايّب اإلمجايّل للمحو

البيئة الّتعليمّية  يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب )كبرية  جداا(، وعليه؛ فإّن مجيع
بدرجٍة )كبريٍة  لَبالّثانوّية الواردة يف أداة هذه الّدراسة، تعدُّ مطا باملرحلة الّطبيعّية العلوم لتدريس

( فقراٍت 1( فقراٍت على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة جداا(، وحصلت )8جداا(، وقد حصلت )
 على متوّسطات استجابٍة بدرجٍة )كبريٍة(.
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o 

نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات فروٍق جودو عدم -
حول درجة مطالب  )الفيزياء(، )األحياء(، )الكيمياء(، )علم األرض([، [ذوي ختّصصات: املعلمني

م(، )البيئة استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم توّفرها يف أّي من احملاور: ])املنهج(، )املعّلم(، )املتعّل
 الّتعليمّية([، تعزى أليا من متغريي: ])الّتخّصص(، )نظام املرحلة([.

o  

 الّتعّلم استخدام مطالب كانت املتوّسطات احلسابّية لالستجابات )كبرية  جداا( على مجيع حماور حتديد -
( حماوَر، ومبتوّسٍط 3اّلزم توّفرها يف تدريس العلوم الّطبيعّية، يف املرحلة الّثانوّية، وعددها )ال املدمج

مجيع حماور مطالب استخدام الّتعّلم املدمج يف تدريس العلوم  فإّن (، وعليه؛3083حسايب  قيمته )
 كبريٍة جداا. بدرجٍة طالَبم تُعدُّ الّدراسة، هذه أداة يف الواردة الّطبيعّية، باملرحلة الّثانوّية،

 

 

o بلغت قيمة الّطبيعية: العلوم منهج يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام توافر مطالب درجة
الكّلّية ألفراد العّينة على هذا  (، ما دّل على أّن االستجابة.802املتوّسط احلسايّب اإلمجايّل للمحو )

 منهج يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب احملور كانت )متوّسطة (، وعليه؛ فإّن مجيع
الّثانوّية ضمن أداة الّدراسة، مطالُب متوّفرٌة بدرجٍة )متوّسطٍة(، مع وجود  باملرحلة الّطبيعّية العلوم

( فقرة ، ووجود استجابٍة بدرجٍة )ضعيفٍة( على فقرتني.33لى )استجابٍة بدرجٍة )متوّسطٍة( ع

o الّطبيعّية: بلغت قيمة املتوّسط  العلوم معّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام توافر مطالب درجة
ور (، ما دّل على أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على هذا احمل1038احلسايّب اإلمجايّل للمحور )

 العلوم معّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب كانت )متوّسطة (، وعليه؛ فإّن مجيع
وجود استجابٍة مع الّثانوّية ضمن أداة الّدراسة، مطالُب متوّفرٌة بدرجٍة )متوّسطٍة(،  باملرحلة الّطبيعّية

( فقراٍت..3)متوّسطٍة( على ) بدرجٍة )عاليٍة( على فقرٍة واحدٍة، ووجود استجابٍة بدرجٍة
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o بلغت الّطبيعّية: لدراسة العلوم؛ املتعّلم يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام توافر مطالب درجة
(، ما دّل على أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة على 8018قيمة املتوّسط احلسايّب اإلمجايّل للمحور )

 يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب (، وعليه؛ فإّن مجيعهذا احملور كانت )متوّسطة 
الّثانوّية ضمن أداة الّدراسة، مطالُب متوّفرٌة بدرجٍة  باملرحلة الّطبيعّية العلوم املتعّلم، عند تدريس

( فقراٍت، ووجود استجابٍة بدرجٍة .3)متوّسطٍة(، مع وجود استجابٍة بدرجٍة )متوّسطٍة( على )
( فقراٍت.1)ضعيفٍة( على )

o الّطبيعّية: البيئة الّتعليمّية لتدريس العلوم يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام توافر مطالب درجة
(، ما دّل على أّن االستجابة الكّلّية ألفراد العّينة 8088بلغت قيمة املتوّسط احلسايّب اإلمجايّل للمحور )

 يف توّفرها الاّلزم املدمج الّتعّلم استخدام مطالب فة (، وعليه؛ فإّن مجيععلى هذا احملور كانت )ضعي
الّثانوّية ضمن أداة الّدراسة، مطالُب متوّفرٌة بدرجٍة  باملرحلة الّطبيعّية العلوم البيئة الّتعليمّية لتدريس

بدرجٍة )ضعيفٍة( )ضعيفٍة(، مع وجود استجابٍة بدرجٍة )متوّسطٍة( على فقرٍة واحدٍة، ووجود استجابٍة 
 ( فقرة .33على )

 

o 

نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات عدم وجود فروٍق -
توافر  حول درجة )الفيزياء(، )األحياء(، )الكيمياء(، )علم األرض([، [ذوي ختّصصات: املعلمني

مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم توّفرها يف أّي من احملاور: ])املنهج(، )املعّلم(، )املتعّلم(، )البيئة 
 الّتعليمّية([، تعزى ملتغري )الّتخّصص(.

نظر  بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات عدم وجود فروٍق -
توافر  حول درجة )الفيزياء(، )األحياء(، )الكيمياء(، )علم األرض([، [ذوي ختّصصات: املعلمني

مطالب استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم توّفرها يف حموري: ])املنهج(، )املعّلم([، تعزى ملتغري )نظام 
 املرحلة(.

 نظر املعلمني بوجهات يتعّلق فيما ،(0.0.) الّداللة مستوى عند إحصائّيٍة داللٍة ذات وجود فروٍق -
توافر مطالب  حول درجة )الفيزياء(، )األحياء(، )الكيمياء(، )علم األرض([، [ذوي ختّصصات:
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 استخدام الّتعّلم املدمج الاّلزم توّفرها يف حموري: ])املتعّلم(، )البيئة الّتعليمّية([، تعزى ملتغري )نظام
 املرحلة(، وباّتجاه معّلمي مدارس )نظام املقّررات(.

 

 

o  

( حماور، وبدرجٍة )ضعيفٍة( على 1كانت املتوّسطات احلسابّية لالستجابات بدرجٍة )متوّسطٍة( على ) -
فإّن حماور مطالب استخدام الّتعّلم املدمج يف  (، وعليه؛8013حموٍر واحٍد، ومبتوّسٍط حسايب  قيمته )

  تعّد مطالَب متوّفرة ، إمجاال ، الّدراسة، هذه أداة يف الواردة تدريس العلوم الّطبيعّية، باملرحلة الّثانوّية،
 متوّسطٍة. بدرجٍة

 

 

 مبا يلي: بناًء على الّنتائج اّليت توصلت إليها الّدراسة، يوصي الباحث
تطوير مناهج العلوم الّطبيعّية، بتخصصاهتا بناء، واالستفادة من املطالب اّليت حّددهتا الّدراسة يف  (3

 املختلفة.

أخذ وزارة الّتربية، والّتعليم باملطالب اّليت حّددهتا هذه الّدراسة فيما خيص معّلم العلوم الّطبيعّية؛ لتصبح  (8
 .جلددقبوٍل، ومفاضلٍة للمعّلمني امعايرَي 

أهداف، وخطط تنفيذ، ومتابعة أثر الربامج الّتدريبّية  اعتماد املطالب املقترحة كمنطلقات؛ لتحديٍد (1
 املعّدة ملعّلمي العلوم الّطبيعية املنّفذين للمقّررات الّدراسّية املطّورة.

ّلم، من خالل تنمية تعاملوزارة الّتربية، والّتعليم باملطالب اّليت حّددهتا هذه الّدراسة فيما خيص  اهتمام (3
 مهارات الّتعّلم املدمج.

االهتمام بتهيئة البيئة الّتعليمّية اّليت تعني على تنفيذ استراتيجّية الّتعّلم املدمج، وتوفري مستلزمات املدارس  (0
ار إليها يف الّدراسة كاّفة ، حيث أظهرت الّدراسة ضعف توافر مطالب الّتعّلم يف هذا اجلوانب املش

 .البيئة الّتعليمّيةّلقة باملدمج املتع
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 يف ضوء نتائج الدراسة، ويف حدود قصور الّدراسة احلالّية، يقترح الباحث ما يلي:

البحث يف وجهات نظر املعّلمات حول درجة، وتوافر مطالب الّتعّلم  ، هتدف إىلجراء دراسة مشاهبٍةإ (3
ة، واملقترحة.احلالّي راستنيبني نتائج الّدما واملقارنة  املدمج،

ملقارنة ما بني نتائج أخرى، وا ، وإداراٍت تعليمّيٍة أخرى.ق يف حمافظاٍتطّبُت ،مشاهبٍة اٍتإجراء دراس (8
 الّدراسات املقترحة، والّدراسة احلالّية.

، راحَل تعليمّيٍة أخرى ])املرحلة االبتدائّية(، )املرحلة املتوّسطة([م يفق طّبُت ،مشاهبٍة اٍتإجراء دراس (1
 .ات املقترحة، والّدراسة احلالّيةراسبني نتائج الّدما قارنة وامل

إجراء دراساٍت مشاهبٍة على ختّصصات أخرى، مثل: العلوم الّشرعّية، والّلغة العربّية، واالجتماعّيات،  (3
 والّرياضّيات.

يعّية باملرحلة إجراء دراسٍة جتريبّيٍة تبحث أثَر استخدام الّتعّلم املدمج يف تدريس أحد فروع العلوم الّطب (0
 ، وعلى اّتجاهاهتم حنو املاّدة العلمّية، وسحث اّتجاهاهتم حنو الّتعّلم املدمج.تعّلمنيالّثانوية، على حتصيل امل

إجراء دراساٍت تبحث يف معّوقات استخدام الّتعّلم املدمج يف تدريس العلوم الّطبيعّية يف املراحل  (3
 املختلفة.
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3) .  

]حتقيق: )عبد الباقي، حمّمد فثاد([،  ،)د.ت.(:  ا مسلم بن احلّجالّنيسابورّي،  (8
 .راث العريّبدار إحياء الّتبريوت: 

 

  

مني ملعّلاب/اّلللّط ملعريّفحصيل اعليم املدمج يف الّتثر استخدام الّت"أ :(م1..8براهيم، وليد يوسف )إ (1
جاهاهتم حنو ة واّتعليمّيعليم ومهاراته يف توظيف الوسائل الّتر تكنولوجيا الّتربية ملقّرة الّتّيبكّل

 ،ة، عليمّية الّتكنولوجّياملستحدثات الّت
 .01-1، ص صعليم، مصرلتكنولوجيا الّت ةة املصرّي،  اجلمعّي(8(، ع)31)مج

م(: "أثر استخدام الّتعّلم املدمج يف تدريس الكيمياء على الّتحصيل 8.33آمال حمّمد حممود )أمحد،  (3
(، 1(، ع)33، مج)واالّتجاه حنوه وبقاء أثر الّتعّلم لدى طاّلب املرحلة الّثانوّية، 

 .838-311ص ص

 تنمية يف املدمج اإللكترويّن الّتعّلم على قائٍم تدرييب  برنامج فاعلّية(: "م.8.3) الكم فاطمة، أمحد (0
: جمّلة ،"املعلمات الّطالبات لدى اإللكترويّن الّتعليم حنو واالّتجاه األسرّية الّتربية تدريس مهارات

 .8.8-308ص ص القاهرة، مشس، عني جامعة ،(338)ع ،"الّتدريس وطرق املناهج يف دراساٌت"

ربية ة الّتّيم املمزو  يف كّلعّللتطبيق الّت مقترٌح منوذٌ "أ :(م2..8)زيد عبد العزيز محد أسعد، مآل  (3
 .، الّرياضامعة امللك سعودجبربية ة الّتّي، كّل، "جبامعة امللك سعود

ات للّتعليم املدمج وصعوباته اّليت م(: "مستوى ممارسة املعّلم8.33ابتهال عبد اهلل حمّمد ) ،أناجرية (1
تواجههّن يف تدريس ماّدة الكيمياء باملدارس الّثانوية للبنات مبدينة مّكة املكّرمة"، 

 .، مّكة املكّرمةالقرى ّمأامعة جبربية ة الّتّي، كّل

 .ض: مكتبة الفالحيا، الّر: م(1..8) أبو عاّلم، رجاء حممود (2
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م عّلعلى الّت قائٍم تدرييب  أثر برنامٍج" :(م.8.3الم )الّس ، مسري عبدوصالّص ؛محدأبو موسى، مفيد أ (8
، "ةعليمّيدة الّتنتا  الوسائط املتعّدإمني على تصميم واملزيج يف قدرة املعّل

 .[م.1/38/8.3-0] ،، مسقط

املمزو  واملهارات  لكترويّنم اإلعّلة الّتالستراتيجّي مقترٌح منوذٌ " :(م2..8د )، محدي حمّمالبيطار (.3
سيوط ومعوقات استخدامه يف أربية جبامعة ة الّتّيدريس بكّلزمة لتوظيفه لدى أعضاء هيئة الّتالاّل
ة ة املصرّي، اجلمعّي، دريس اجلامعّيالّت

 .388-20، القاهرة، ص ص، جامعة القاهرة(3(، ع)32)، مجعليملتكنولوجيا الّت
مكتبة ، : هـ(3381د )، عوض حسني حمّمودرّيالّت (33

 .، الّرياضشدالّر

ب م املدمج على حتصيل طاّلعّلأثر استخدام الّت" هـ(:3311) العزيز داخل دخيل اهلل ، عبداجلحديّل (38
ة ّي، كّل، جاهاهتم حنوها"ات واّتياضّيط يف الّرل املتوّساألّو ّفالّص
 .مّكة املكّرمة ،القرى ّمأمعة اجبربية الّت

ات ياضّيلتدريس الّر عليم اإللكترويّنمطالب استخدام الّت" :(هـ3381د بن صنت )، حمّماحلريّب (31
ربية ة الّتّي، كّل، "نية من وجهة نظر املمارسني واملختّصانوّيباملرحلة الّث

 .، مّكة املكّرمةالقرى ّمأامعة جب

 يف وظيفالّت وطرق نواعواأل املفهوم/لكترويّناإل عليملّت"ا: (م2..8)د بن صنت ، حمّماحلريّب (33
، "دريسالّت

 [.هـ38/3/3388-.3، القصيم، ]
 .حلب ،شر والعلوم، شعاع للّن: م(0..8اخلان، بدر ) (30

، دار م(: 3..8د حممود )اخلوالدة، حمّم (33
 املسرية، َعّمان.

يف املدارس  لكترويّنعليم اإلأثر جتربة الّت: "(م0..8د )ناق، قسيم حمّمالّش ؛د حسن بينّي، الّسدومّي (31
، "ة الفيزياءل يف ماّدلبة املباشر واملثّجة على حتصيل الّطردنّية األانوّيالّث

، جامعة عني مشس (،8) ، 
 ..33-331القاهرة، ص ص

ب اّلم القائم على الويب يف إكساب الّطعّلتوظيف الّت": م(1..8العظيم أمحد ) رمود، ربيع عبد (32
ة ّي، كّل، "ةكنولوجّيعامل مع املستحدثات الّتمني مهارات الّتاملعّل
 .دمياط امعة املنصورة،جب ربيةالّت
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 :(م0..8) حسن حسني، زيتون (38
 .، الّرياضربيةة للّتولتّيار الّصالّد ،

، ، "لكترويّنم اإلعّلللّت بيعّير الّططّولّتا/عليم اخلليطالّت" :(3..8) ، حسن علّيسالمة (.8
 .33-01، ص صامعة سوها جبربية ة الّتّيكّل (،88)ع

 ، دار القلم، ديّب.م(: 0..8د )الّسواعّي، عثمان؛ قاسم، حمّم  (83
 ىات العلم لدحصيل وتنمية عملّيمج على الّتعليم املدة الّتفاعلّي" :(م2..8سعاد أمحد ) ،شاهني (88

، ص  (12)ع(، 3)، جامعة طنطا، مج، "جاهاهتم حنوهة واّتتالميذ املرحلة االبتدائّي
 .338-3.0ص

ة انوّيواقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف املرحلة الّث": م(3..8ايع، فهد سليمان )الّش (81
وها، ب حناّللعلوم والّطمي اجاهات معّلواّت

 .382-333(، ص ص3(، ع)38، مج)

خول: ، تـاريخ الـدّ  شركة العبيكان لألسحاث والّتطوير،   (83
ويّن: ، ]الـــّرابط اإللكتـــر ص[3]ح: صـــفّ ، وقـــت الّت[هــــ8/3311/.3]

D.aspSM-http://www.ord.com.sa/project.] 
 ،]Blended Learning[: م(8.33طرات، نايف حممود )الّش (80

[، م8]: حصّف، وقت الّت [هـ3/3/3311]: ، تاريخ الّدخول[عٌةمتنّو ٌةتربوّي مواضيُعمنتدى ]
 .[ www.inteltao.gov.jo/forum/viewtopic.php?f=9&t :ابط اإللكترويّنالّر]
ل واملثّج حصيل الفورّيم املتماز  يف الّتعّلة الّتأثر استراتيجّي" :(م8..8د محزة )، حمّمشكوكايّن (83

، ، "ة يف األردّنسالمّيربية اإلة يف مبحث الّتحلة األساسّيب املرلدى طاّل
 .ان، عّماسات العليارة للّدان العربّيّمجامعة ع

يف تدريس العلوم  عليم اإللكترويّنمطالب استخدام الّت" :هـ(.331اهلل  ) ، ناصر عبدهرايّنالّش (81
امعة جب بيةرة الّتّي، كّل، "نيظر املختّصمن وجهة ن عليم العايّلة بالّتبيعّيالّط
 .مّكة املكّرمة ،القرى أّم

د الوسائط املتعّد لكترويّنعليم اإلالّت] عليم العايّلمناط احلديثة يف الّتاأل" :(م1..8) قسطندّي ،شوملّي (82
، ["عليم املتماز و الّتأ

، اجلنان بطرابلس، جامعة 
 .م[1..88/3/8-83لبنان، ]

م املدمج من وجهة نظر أعضاء هيئة عّلقات استخدام الّتمعّو" :(م2..8ان سعيد )، غّسيوخالّش (88
 .، البحرينامعة اخلليج العريّبجب ربيةة الّتّي، كّل، "دريسالّت

http://www.ord.com.sa/project-SMD.asp
http://www.ord.com.sa/project-SMD.asp
http://www.inteltao.gov.jo/forum/viewtopic.php?f=9&t
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عليم املدمج يف ضوء جتربة للّت مقترُح منوذٌ " :(م3..8د )، مراد حمّمةجنل ؛صاحل، مصطفى جودت (.1
ة ة املصرّياجلمعّي (،33)، ع، "ةباإلسكندرّي (بنني)ة ياضّيربية الّرة الّتّيكّل

 .813-831، ص صعليم، مصريا الّتلتكنولوج

علم املتماز  يف حتصيل طلبة أثر استخدام طريقة الّت" :(م3..8وص، مسري )الّص ؛دوالبة، حمّمالّط (13
 ، ةغة العربّية الّلة يف ماّدغوّيب الّلراكييف األمناط والّت ابع األساسّيالّر ّفالّص

 .30-30، ص صناعّم(، 1(، ع)3مج) ،
املمزو  يف تدريس  لكترويّنم اإلعّلللّت مقترحة  ٌةاستراتيجّي" :(م8..8د )، ممدوح حمّماجمليد عبد (18

ب جاه حنو دراسة العلوم لدى طاّلواالّت تها يف تنمية بعض مهارات االستقصاء العلمّيالعلوم وفاعلّي
ة للمناهج وطرق ة املصرّياجلمعّي ،، "ةعدادّياملرحلة اإل

 .30-30ص ص ،، القاهرةجامعة القاهرة (،303)التدريس، ع

م عّلمن الّت أثر استخدام كلٍّ" :(م1..8املوىل ) د عبدّي، الّسدّيالّس ؛املعطي، حسن الباتع عبد (11
بلوم ب الّدة لدى طاّلمّيعلينتا  مواقع الويب الّتإاملدمج يف تنمية مهارات تصميم و معّلوالّت لكترويّناإل
 "،لكترويّنم اإلعّلجاهاهتم حنو تكنولوجيا الّتة واّتاملهنّي

، م[1..3/8/8-0، ]، جامعة القاهرة[ةربوّيراسات الّتباالشتراك مع معهد الّد] ،
 .883-303ص ص

: م(0..8، كايد )احلّق ، عبدمحنالّر ، عبدعبيدات، ذوقان؛ عدس (13
 .انعّمدار الفكر، ، 

مبنطقة  (تطوير)ة يف مدارس انوّيمي املرحلة الّثدرجة وعي معّل" :(م.8.3، حامت بن رجاء )العتييّب (10
، ة، اجلامعة األردنّي، "جاهاهتم حنوهم املتماز  واّتعّلمة ملفهوم الّتة املكّرمّك
 .انعّم

 .الّرياض ،مكتبة العبيكان ،: (م3..8) صاحل ،افالعّس (13

: م(8.33د )، إحسان حمّماهلل إسحاق؛ كنسارة ، عبدارعّط (11
 .ّكة املكّرمة، مراملتطّو لإلعالم هبادر سةمثّس ،

حصيل وتنمية بعض املهارات م املدمج يف الّتعّلأثر استخدام الّت": م(8.33اس راغب )م، عّبعاّل (12
شعبة ) بلوم العاّمب الّدة لدى طاّلراسات االجتماعّير طرق تدريس الّدجاه حنو مقّرة واالّتدريسّيالّت
 .812-888(، مصر، ص ص21، ع)، "(ةراسات االجتماعّيالّد

رق ص من الّطخّلاملدمج وضرورة الّت لكترويّنإلعليم االّت": (م2..8) د عبده راغب، حمّمةعماش (18
، "ٍةلكترونّيإ تقوم على أسٌس ربوّيقومي الّتلإلشراف والّت وأدّق سهولة  أكثَر بعة وإجياد طرٍقة املّتقليدّيالّت
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اعة : الّسحصّفوقت الّت] هـ[،1/8/3311: خولاريخ الّدت]، (83)، عةعودّيالّس ،
 [.uqu.edu.sa/page/ar/5441: ابط اإللكترويّنالّر[، ]م.3]

م(: "فاعلّية الّتعّلم املدمج يف إكساب مهارات وحدة العروض 3313خدجية علّي مشرف ) ،الغامدّي (.3
نة الّرياض"، لطالبات الّصّف الّثاين الّثانوّي مبدي [Power Point]الّتقددمّية 
 .الّرياض امللك سعود، جبامعة الّتربية كّلّية، 

املختلط يف إكساب مهارات تطوير  م اإللكترويّنعّلة الّتفاعلّي" :(م8..8) ّي، حسن دياب علغامن (33
، "ةوعّيربية الّنة الّتّيعليم بكّلب تكنولوجيا الّتدة لطاّلبرامج الوسائط املتعّد
 .القاهرةامعة القاهرة، جب ربويةراسات والبحوث الّت، معهد الّد

 عليم اجلامعّيم املزيج يف الّتعّليات استخدام الّتحتّد": م(.8.3الواحد ) ، جنوان حامد عبدايّنالقّب (38
، "ةسكندرّيات جامعة اإلّيدريس ومعاونيهم بكّللدى أعضاء هيئة الّت

 .[م.1/38/8.3-0] ،مسقطمركز ]زين[ للّتعّلم اإللكترويّن، ، 

 أهداف حتقيق يف املدمج للّتعّلم مقترحٍة استراتيجّيٍة فاعلية" م(:1..8وفاء مصطفى حمّمد ) ،كفايّف (31
 الّتربية جبامعة يف العاّمة الدبلوم طاّلب لدى االستقاليّل الّتعّلم وتنمية تدريس الّرياضّيات طرق مقّرر

ص  الّتربية، جامعة القاهرة، القاهرة، لتكنولوجيا العربّية ، اجلمعّيةالقاهرة"، 
 .813-810ص

: م(8.33اق )اهلل إسح ، عبدارعّط د؛، إحسان حمّمكنسارة (33
 .مّكة املكّرمة ،رر لإلعالم املتطّومثسسة هباد ، 

املدمج يف تدريس العلوم على استيعاب  لكترويّنعليم اإلة الّتفاعلّي" :(م.8.3، عبداهلل نايف )دّياحملّم (30
، جامعة ، "رةطة باملدينة املنّودى تالميذ املرحلة املتوّسلة املفاهيم العلمّي

 .رة، املدينة املنّوطيبة

، مكتبة العبيكان ،8، ط: هـ(3382اهلل ) ، إبراهيم عبداحمليسن (33
 الّرياض.

 /املصرّي عليم اجلامعّيلتطوير الّت ٍةتعليمّي عليم املدمج كصيغٍةالّت" :(م2..8وفاء حسن ) ،مرسي (31
، (3)، مج، "ولبات تطبيقه يف ضوء خربات بعض الّدفلسفته ومتطّل

 ..33-08(، مصر، ص ص8)ع

، وزارة م(: 1..8مىن ) ،املثمتن (32
 الّتربية والّتعليم األردنّية، عّمان.
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، "وائقهع: مفهومه/خصائصه/فوائده/لكترويّنعليم اإلالّت": (8..8العزيز ) اهلل عبد ، عبداملوسى (38
-88] كّلّية الّتربية جبامعة امللك سعود، ،

 . ، الّرياض[م8..8/.81/3

، "لكترويّناإل عليمالّت باتمتطّل": (م1..8)املوسى، عبد اهلل عبد العزيز  (.0
-31]، العاصمة الكويتملعّلمني الكويتّية، مجعية ا، 

 .م[1..38/1/8

، مثسسـة  م(: 0..8) واملبارك، أمحد؛ املوسى، عبداهلل  (03
 . ياضالّر شبكة البيانات،

: هـ(3381) اهلادي عبدمىن ؛ ، علّي؛  راشدمحد، أجدّيالّن (08
 .القاهرة ،دار الفكر العريّب ،

هـ(: 3383صاالت وتقنية املعلومات )وزارة االّت  (01
 ياض.، الّر

ب ل طاّل( يف حتصي)اخلليط  عليم املتماز أثر استخدام الّت" :(هـ3313اخلالق ) ، حيىي عبديوسف (03
كلية الّتربية جبامعة عني مشس، ، "، جاهاهتم حنوهة الفقه واّتانوية يف ماّداملرحلة الّث

 .10-13القاهرة، ص ص
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 حيممحن الّربسم اهلل الّر
                                                                                                                                                                                               ،،،حفظه اهلل                                                                                                            :  /األستاذ(كتورالّد) سعادة
 :، وبعدوبركاتهتعال،  اهلل ورمحة ،عليكم المالّس

 العلوم ميمعّل نظر وجهة من ،ةبيعّيالّط العلوم تدريس ( يف)اخلليط املدمج معّلالّت استخدام مطالبحتديد درجة، ومدى توافر ىل هتدف إ دراسٍةإجراء يقوم الباحث ب
 .وطرق تدريس العلوم ،نيل درجة املاجستري يف املناهج ؛ استكماال  ملطالبةانوّيالّث باملرحلة

، واّليت موا بتحكيم هذه االستبانةع إىل أن تتكّرالباحث يتطّل فإّن ة؛يف البحوث العلمّي عاليٍة ، ومهاراٍتّيةاحلالراسة يف جمال الّد من خربٍة ،وملا عرف عن سعادتكم
 من خالل إبداء مالحظاتكم حول: ،وابوتوجيهه للّص متّثل أداة الّدراسة املقترحة يف صورهتا األّولّية،

 انتماء الفقرات حملاورها. -

 .تهاودّق ،ياغةالّصوضوح  -

 .عديلأو الّت ،أو اإلضافة ،حلذفت امقترحا -
املقياس  منها، سوف تتبع تدّر  مطلٍب ر كلٍّومدى توّف ،ةانوّيم املدمج لتدريس العلوم باملرحلة الّثعّللتحديد مطالب الّت ؛ت االستبانةاإلجابة على فقرا أّنبا علًم

 :، على النحو التايلماسّياخل
 ا: ])كبريٌة جداا(، )كبريٌة(، )متوّسطٌة(، )ضعيفٌة(، )ضعيفٌة جداا([.درجة املوافقة على كون الفقرة متّثل مطلًب -

 الّدرجة املعّبرة عن مدى توافر املطلب: ])عاليٌة جدٌّا(، )عاليٌة(، )متوّسطٌة(، )ضعيفٌة(، )ضعيفٌة  جداا([. -
 

 .جميٌب ه مسيٌعإّن ،وعملكم ،يف علمكملكم بارك قكم اهلل، وأثابكم، ووّف
 

 الُعمري اهلادي بن عبد اجمليد ث/ عبدأخوكم الباح
 Asd998877@hotmail.comبريٌد إلكتروينٌّ: 

 001303113.هاتٌف جّواٌل:  

mailto:Asd998877@hotmail.com
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      . ةكاملّيريقة الّتبناء املنهج بالّط
 ة القائمة على موضوٍعراسّييف بناء املنهج، مثل: منهج الوحدات الّد مناسبٍة باع أساليَبّتا

 .، ومنهج اجملاالت الواسعةدراسي 
     

      .بيعية املنفصلةط املناهج بني موضوعات العلوم الّطأن ترب
      .واحٍد ة املتكاملة يف جماٍلعليمّيمع اخلربات الّتأن جت

أو  ،أو القريبة ،لةاألخرى ذات الّص مع املواّد ٍةعلمّي ة بعالقاٍتبيعّيربط مناهج العلوم الّط
 .يت ختدم أهدافهااّل

     

      .صف هبا مناهج املواد املنفصلةيت تّتكرار اّلالّتة ص من عملّيخّلالّت
      .ة من املناهجسخ الورقّيللّن مرافقٍة ٍةإلكترونّي تصميم نسٍخ

      .عّلم املدمجدريس املستخدمة يف الّتتناسب أساليب الّت تصميم املناهج بطريقٍة
      .املناسب عليمّيالّت صميمومعايري الّت ،ة وفق أسسعليمّية الّتتصميم املاّد
      .متعّلمنيلل مّوومسات الّن ،ة مبا يناسب خصائصعليمّية الّتتصميم املاّد

      .احملتوى املستخدم يف بناء املنهجركيز يف والّت ،اإلجياز
      .خلربات املستخدمة يف بناء املنهجتنويع ا
      . تعّلمنيحملتوى ملهارات البحث لدى املتنمية ا

      .تعّلمنيفكري املختلفة لدى املتنمية احملتوى ملهارات الّت
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      .تعّلمنيهارات التعلم الذايت لدى املتنمية احملتوى مل
      .تعّلمنيصال لدى املواالّت ،قنيةاحملتوى ملهارات استخدام وسائل الّتتنمية 
      .تعّلمنيملّية االّتصال ما بني املعّلم، واملز احملتوى على تفعيل عأن يرّك

      .ة احلديثةكنولوجّيطبيقات الّتأن يدعم احملتوى بعض الّت
      .، وخصائصهاةبيعّيأهداف العلوم الّط وبني ،قنيةبني الّتما أن يربط احملتوى 

      .قٍة تسمح بسهولة حتديثها كّل عام تصميم املناهج بطري
      .داخل املناهج مرفقٍة ٍةتعليمّي تصميم وسائَل

      .معّلوتطوير أساليب الّت ،خطيطوالّت ،م يف البحثي احملتوى مهارات املعّلأن ينّم
      . واملتعّلمملّية االّتصال ما بني املعّلم، حملتوى عأن يفّعل ا
      .كاّفة نيا( والّد ،)العليا فكريمستويات الّت أهداف املنهج أن تضّم

      . واملتعّلم ،ملعلم اىلإسبة بالّن أن يكون املنهج مرًنا
      .تعّلمنيم، أو املة، أو املعّلعلى مستوى املدرس ، سواٌءتنفيذ املنهج مكلفة  بلاطتكون م اّلأ

      .واملتعّلم ،م، وتوفري املصادر املساعدة للمعّل؛ لتنفيذ املنهجومرنٍة ،واضحٍة وضع تعليماٍت
      .من خالل األنشطة املرفقة باملنهجدعم ورش العمل 

      .ةم من خالل الفصول االفتراضّيعّلدعم الّت
      .يف الوقت ذاته تعّلمنيلدى امل واجلماعّي ،العمل الفردّي من ي كالًّينّم
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      .عليم العادّيقنية يف الّتاالستعداد لدمج الّت
      .حديثة  ة تعليمّي وأساليَب ،يستخدم طرق تدريٍس

      .مبهارة القدرة على استخدام احلاسب اآليّل
      .ةعليمّيواخلربة يف استخدام األجهزة الّت ،ةالقدر

      .دةالقدرة على استخدام تطبيقات الوسائط املتعّد
      .دريس املختلفةوأساليب الّت ،بني طرقما نويع القدرة على الّت
      .ةبيعّيمي العلوم الّطزمة ملعّلدريس الاّلوفنون الّت ،دمتلك مهارات

      .صهيف جمال ختّص دة ومتجّد ،حديثة  ة معرفّي روة دمتلك ث
      .دمتلك مهارات البحث يف شبكة اإلنترنت

      .صهمصادر املعلومات يف جمال ختّصبطرق الوصول إىل  لديه خربٌة
      .املتعّلمنيصال مع واالّت ،عليميف الّت الربيد اإللكترويّن مدمكنه استخدا

      .ةعليمّيمهارات تصميم الوسائل الّت دمتلك
      .ٍةإلكترونّي ٍةتعليمّي دمتلك مهارات تصميم وسائَط

      .تعّلمنية لدى املعامل مع الفروق الفردّيدمتلك مهارات الّت
      .عليم اإللكترويّنإىل مرحلة الّت ،عليم العادّيلالنتقال من مرحلة الّت االستعداد

      .عليمّيلتحسني األداء الّت ؛عاون مع الزمالءلقدرة على الّتا
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      .دريس املدمجالّتلتنفيذ  ؛والوسائل املناسبة ،العناصر حتديدالقدرة على 
      .املتعّلمنيواصل مع على استخدام مهارات الّت القدرة

      .بيعيةلتناسب دروس العلوم الّط ؛ة اجلاهزةعليمّيات الّتوتعديل الربجمّي ،القدرة على استخدام
      .عليم اإللكترويّنإىل الّت عليم العادّيل من الّتحّوللّت دملك رؤية 

      .معّلونتائج الّت ،مخربة املتعّلالقدرة على إثراء 
      .ةقومي للمناهج العادّيوتصميم أدوات الّت ،دمتلك مهارات بناء
      .ةقومي اإللكترونّيوتصميم أدوات الّت ،دمتلك مهارات بناء

م عّلوأساليب الّت ،ة مبا يناسب طرقواإللكترونّي ،ةقومي العادّيبني أساليب الّتما دمكنه اجلمع 
 .جاملدم

     

      .م املدمجعّلوتفعيلهم للّت ،وحتفيزهم ،تعّلمنيعليم حول املدمكنه تركيز الّت
      .، والّتفاعل معهاتعّلمنيتقّبل أفكار امل

      .الّتعامل املرن مع املنهج
      .ايّتقييم الّذوالّت ،املتعّلمنيقييم ألعمال والّت ،خطيطالقدرة على الّت

      .ةّيّفدمتلك مهارات اإلدارة الّص
      .عليمأثناء الّت املتعّلمنيلدى  جديدٍة ومهاراٍت ،لديه القدرة على تطوير خرباٍت

      .، والوسائل(واملواّد ،روس)ختزين الّد ةمهارات احلفظ واألرشفة اإللكترونّي
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      .من مهارات استخدام احلاسب اآليّل نمّكالّت
      .عاويّنن من مهارات العمل الّتمّكالّت
      .ايّتم الّذعّلالّتن من مهارات مّكالّت
 (،القـراءة ) (،الفهـم ) (،االستماع) ])االستعداد(، م العادّيعّلن من مهارات الّتمّكالّت
 .([الكتابة)

     

 ،وحل املشكالت ،لتبادل اخلربات ؛اآلخرين املتعّلمنيمع بكي ل الّشاالتصاالقدرة على 
 .اتواملشاركة يف الربجمّي

     

      .ارات استخدام شبكة اإلنترنتمه
      . استخدام الربيد اإللكترويّن

      . ةن من مهارات استخدام الفصول االفتراضّيمّكالّت
      .ات، واملعاملعلى استخدام املخترب القدرة

      .فاعل معهاوالّت ،دةالقدرة على استخدام برامج الوسائط املتعّد
      .ما بني وسائل، وأساليب الّتعّلم املدمجمهارات االنتقال 

      .ةرات اإللكترونّيعامل مع املقّرمهارات الّت
      .رات االّتصال، والّتواصل اإللكترويّنمها

      .يف املعرفة إىل شريٍك ل من متلق ليتحّو ؛مهارات املشاركة الفاعلة
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      .عةفكري املتنّومهارات الّت
      .البحث العلمّيمهارات 
      .معّلاستخدام مركز مصادر الّتمهارات 

      .مهارات االستذكار
      .ّيّفمهارات االنضباط الّص

، ةعليمّيوالوسائل الّت ،ةراسّيالّد واملواّد ،روسة للّدواألرشفة اإللكترونّي ،مهارات احلفظ
 .وتنظيمها

     

      .توتبسيط املعلوما ،لخيصمهارات الّت
      عبري.ت الّتمهارا

      .، واالستقراءالقدرة على االستنتا 
      .مهارات تطوير األفكار
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ـ  ،نترنتللمدرسة على شبكة اإل إلكتروينٍّ جتهيز موقٍع  وإدارة ،ةوربطه باملواقع العلمّي
 .ربية، والّتعليمووزارة الّت ،الّتعليم

     

      منهما اآلخر. سحيث يكمل كلٌّ ؛ةقليدّيجانب الفصول الّتة إىل االفتراضّي توفري الفصول
، على اسـتخدام األجهـزة   واملتعّلمني ،منيدريب املناسب للمعّلوالّت ،توفري الكوادر
 .ةلكترونّيوالوسائل اإل

     

      .ودائمٍة ،مناسبٍة ذات سرعاٍت ٍلصاتوفري شبكات اّت
      .م املختلفةعّلإىل مصادر الّت املتعّلمنيتسهيل وصول 

      . زمةواألجهزة الاّل ،حيتوي الوسائط ٍمتوفري مركز مصادر تعّل
      .اجملتمع احمللّيو ،بني املدرسةما واصل والّت ،صالحتسني االّت

وبـني   ،فيما بينهمو ،منياملتعّل فيماة والعالقات االجتماعّي ،ةسانّيتعزيز اجلوانب اإلن
 .امني أيًضاملعّل

     

باختالف  ،منيم لدى املتعّلعّلوأمناط الّت ،ةاالحتياجات الفردّي مجيعملقابلة  ؛ملرونة الكافيةا
 .وأوقاهتم ،وأعمارهم ،مستوياهتم

     

      .م املدمج يف املدرسةعّلء الّتألدا إلكتروينٍّ إجياد نظام متابعٍة
      . سريعٍة، وفاعلٍة عرب شبكاٍتالبعض، واملختربات ببعضها  ،ربط املدارس
      . [Learning Management System (LMS)] عليمإلدارة الّت توفري نظاٍم



156 
 

 Learning Content Management System]  احملتويـات  ةتوفري نظام إدار

(LCMS)] . 
     

      . [E-Evaluate] قييم اإللكترويّنتوفري برامج الّت
      .ٍةوأجهزة تعليمّي ،نترنتٍة، وشبكات إآلّي اتة بأجهزة حاسبجتهيز الفصول العادّي

      .خربٍة يف استخدام تقنيات الّتعليم ذات ٌةمدرسّي إدارٌة
      .م املدمجعّله حنو تطبيقات الّتوّجللّت داعمٌة ٌةمدرسّي إدارٌة
      .مرٌن إداريٌّ نظاٌم
      واإلدارة. ،منية للمعّلدريبّيلتقدير االحتياجات الّت نظاٌم

      .كاّفة ة عليمّيلكوادر الّتل ستمر م نظام تدريٍب
      .م املدمجعّلفق مع معطيات الّتيّت تربوي  نظام إشراٍف

      .لكتروينٍّإ من خالل نظام متابعٍة ،ربط البيت باملدرسة
      .ةجالت املدرسّيوالّس ،والغياب ،تطوير أنظمة احلضور
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                                                                                                                                                                                               حفظه اهلل                                                                                      األستاذ الفاضل سعادة
 :، أّما بعدوبركاتهتعاىل،  اهلل ورمحة ،عليكم المالّس                                      

استكماال   ؛"ةانوّيالّث باملرحلة العلوم ميمعّل نظر وجهة من ةبيعّيالّط العلوم تدريس ( يف)اخلليط املدمج معّلالّت استخدام مطالبعلمّيٍة، عنواهنا: " وم الباحث بدراسٍةيق
 القرى. ربية جبامعة أّمة الّتّيوطرق تدريس العلوم، من كّل ،لب نيل درجة املاجستري يف املناهجاطمل

 :إىل راسةالّد هذه هتدفو
 .[(ةعليمّيالّت البيئة) ،(ماملتعّل)، (ماملعّل) ،(املنهج)كلٍّ من: ] يف رهاتوّف الواجب ،ةانوّيالّث باملرحلة ،بيعيةالّط العلوم تدريس يف املدمج معّلالّت استخدام مطالب حتديد. 3
  هذا املطالب. توافر مدى حتديد. 8
 

 املنهج(،)كلٍّ من: ]م املدمج يف عّلة باستخدام الّتوتشتمل على املطالب الالزم توافرها لتدريس العلوم الطبيعّي  ،ٍةرئيس أربعة حماورمن راسة وتتكون استبانة هذه الّد
 [.(الّتعليمّية )البيئة )املتعّلم(،، )املعّلم(

 متّثل مطلًبا للّتعّلم املدمج، والّثاين؛ لتحديد درجة توافر هذا املطلب.وأ دخ ل يف األداة مقياسان مخاسّيان: األّول؛ لتحديد درجة املوافقة على كون الفقرة 
 وستكون اإلجابة املطلوبة، على حنٍو من املثال الّتايل: 

م
 م

 مدى توافر املطلب العبارة ادرجة املوافقة على كونه مطلًب
 ضعيفة جدا  ضعيفة متوسطة عالية عالية جدا  أرفض بشدة أرفض إىل حد ما موافق موافق بشدة

 
... 

 ةالورقّي سخللّن مرافقٍة ٍةإلكترونّي نسٍخ صميمت     √
 .املناهج من

√     
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، كّلل خصيالّش رأيك دمثل ذياّل املربع يف ،(√ ) عالمة بوضع فقراهتا على اإلجابة مّث ومن ،وعنايٍة ،ٍةبدّق االستبانة هذه قراءة الكرمي أخي منكم يأمل الباحث فإّن ؛لذا
 .ملقياسنيويف ا

 تعاىل، اهلل توفيق بعد راسةالّد هذه إجناح يف -بإذن اهلل- األثر عظيم له سيكون امّم ٍةوموضوعّي ،واهتماٍم ،سحرٍص االستبانة هذه مفردات مجيع على اإلجابة يف تعاونكم إن
 .راسةالّد هذه أهداف قيوحتق ،العلمّييف أغراض البحث  إاّل تستخدم ولن ،تاّمة  ٍةّيبسّر حماطة  ستكون اإلجابات هذه بأّن علًما

 

 
 العلوم مومعّل يستخدمهااّليت  ،لكترويّناإل معّلالّت وتقنيات ،ةالعلمّي اتستراتيجّيواال ،دةاملتعّد ةعليمّيالّت الوسائط من جملموعٍة خلٌط أو ،جتميٌع هو :(اخلليط) املدمج معّلالّت -

م عّلوالّت ،ةدريس االعتيادّيبني طرائق الّت ما وخلٌط ،مجٌع] ة.قليدّيالّت ةّيّفالّص روسالّد يف لوجٍه، وجًها ماملتعّل مع ،ةراسّيالّد راتاملقّر تدريس يف ،ةانوّيالّث املرحلة يف ةبيعّيالّط
 .[دريسيف الّت لكترويّناإل

 والبيئة ،مواملتعّل ،مواملعّل ،ةبيعّيالّط العلوم منهج يف توافرها جيب يتاّل ،(اخلليط) املدمج علمالّت الستخدام ؛زمةالاّل ةاألساسّي ماتاملقّو : هي(اخلليط) املدمج معّلالّت مطالب -
 .ةعليمّيالّت

 
                                                         واهلل حيفظكم، ويرعاكم، ويسدد على طريق اخلري خطاكم، إّنه مسيٌع بصرٌي...

 د الُعمرّيبن حمّم اهلادي بن عبد اجمليد بدع/ الباحثأخوكم 
 جدة

Asd998877@hotmail.com 

  /.001303113 
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 كبريٌة
 جداا

 ضعيفٌة ضعيفٌة طٌةمتوّس كبريٌة
 جداا

 عاليٌة
 جدٌّا

غري  ضعيفٌة طٌةمتوّس عاليٌة
 متوّفرٍة

      .يت تليها"مع مناهج املستويات اّل ومترابطة  ،لبعٍض لة ختلفة مكّمامل جتعل مناهج املواّد بناء املنهج بطريقٍة"     
      .مرافقٍة للّنسخ الورقّية من املناهج" ٍةإلكترونّي تصميم نسٍخ"     
      .عّلم املدمج"دريس املستخدمة يف الّتالّت اتتناسب استراتيجّي تصميم املناهج بطريقٍة"     
      .م املدمج"عّلاملناسب للّت عليمّيصميم الّتومعايري الّت ،عليمية وفق أسسة الّتاّدتصميم امل"     
      .املنهج مبا يناسب الّتعّلم املدمج" تنويع اخلربات املستخدمة يف بناء"     
      ."املتعّلمنيحملتوى ملهارات البحث لدى تنمية ا"     
      ."املتعّلمنيلدى  ايّتم الّذعّللّتتنمية احملتوى ملهارات ا"     
      .ّددٍة تساند تعليم املنهج"متع ٍةتوظيف وسائل تعليمّي"     
      .، وخصائصها"ةبيعّيأهداف العلوم الّط "أن يربط احملتوى ما بني الّتقنية،     
      .ٍة تسمح بسهولة حتديثها بشكٍل دوري "تصميم املناهج بطريق"     
      ."مناسبٍة ٍةوإلكترونّي ،ٍةتقليدّي ٍةتعليمّي احتواء املنهج على وسائَل"     
      ."تصميم دليٍل إجرائي  لتنفيذ املنهج"     
      ."عة متنّو ة عملّي وخرباٍت ،نشطة "تضمني املنهج أ     
      .ة"الفتراضّيوا ،ةم من خالل الفصول االعتيادّيعّلدعم الّت"     
      .نهج خربات تعزيز الّتعّلم الّتعاويّن"تضمني امل"     
      ."تقومي املنهج بشكٍل مستمر      
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 كبريٌة م
 جداا

ضعيفٌة  ضعيفٌة متوّسطٌة كبريٌة
 جداا

 عاليٌة
 جداا

غري  ضعيفٌة متوّسطٌة عاليٌة
 متوّفرٍة

      "االستعداد الفّنّي لدمج الّتقنية يف الّتعليم االعتيادّي".     
      "يستخدم طرق تدريٍس، وأساليَب تعليمية  حديثة ، وخمتلفة ".     
      "القدرة على استخدام احلاسب اآليّل، واألجهزة الّتعليمّية مبهارٍة".     
      "دمتلك مهارات البحث يف شبكة اإلنترنت".     
      االّتصال اإللكترويّن". م"دمكنه استخدا     
      لدروس العلوم الّطبيعّية"."القدرة على استخدام  الربجمّيات الّتعليمّية اجلاهزة املناسبة      
      "دمكنه اجلمع ما بني أساليب الّتقومي االعتيادّية، واإللكترونّية مبا يناسب طرق، وأساليب الّتعّلم املدمج".     
      ، وحتفيزهم، وتفعيلهم للّتعّلم املدمج".املتعّلمني"دمكنه تركيز الّتعليم حول      
      ارات اإلدارة الّصّفّية أثناء الّتحّول من الّتعّلم االعتيادّي، إىل الّتعّلم اإللكترويّن""دمتلك مه     
      أثناء الّتعّلم املدمج". املتعّلمني"لديه القدرة على تطوير خرباٍت، ومهاراٍت جديدٍة لدى      
      "تقومي املعّلم بصفٍة مستمّرٍة".     
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 كبريٌة
 ضعيفٌة متوّسطٌة كبريٌة جداا

ضعيفٌة 
 جداا

 عاليٌة
 ضعيفٌة متوّسطٌة عاليٌة جداا

غري 
 متوّفرٍة

      ."دمتلك مهارة استخدام احلاسب اآليّل"     
      ."عاويّندمتلك مهارات العمل الّت"     
      ."ايّتم الّذعّلالّتدمتلك مهارات "     

     
واملشاركة  ،وحل املشكالت ،لتبادل اخلربات ؛اآلخرين املتعّلمنيمع  بكّيصال الّشاالّتالقدرة على "

 ."اتيف الربجمّي
     

      .لك مهارات استخدام شبكة اإلنترنت"دمت"     
      .هارات استخدام الفصول االفتراضّية"دمتلك م"     
      .ة"واإللكترونّي ،ةواملعامل االعتيادّي ،استخدام املختربات علىالقدرة "     
      .م املدمج"عّلّتوأساليب ال ،بني وسائلما القدرة على االنتقال "     
      .الّتعامل مع املقّررات اإللكترونّية"القدرة على "     
      .يف املعرفة" إىل شريٍك ل من متلق ،ليتحّو ؛القدرة على املشاركة الفاعلة"     
      .م"عّلدمتلك مهارة استخدام مركز مصادر الّت"     

     
، ةعليمّيوالوسائل الّت ،ةراسّيد الّدواملوّا ،روسة للّدواألرشفة اإللكترونّي ،دمتلك مهارة احلفظ"

 .وتنظيمها"
     

      ."ٍةمستمّر م بصفٍةتقومي املتعّل"     
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 كبريٌة م
 جداا

 ضعيفٌة متوّسطٌة كبريٌة
ضعيفٌة 
 جداا

 عاليٌة
 جداا

 ضعيفٌة متوّسطٌة عاليٌة
غري 
 متوّفرٍة

      .، والوزارة"ةعليمّية الّتوباإلدار ،ةوربطه باملواقع العلمّي ،نترنتللمدرسة على شبكة اإل إلكتروينٍّ جتهيز موقٍع"     
      ."منهما اآلخر سحيث يكمل كلٌّ ؛ةقليدّية جبانب الفصول الّتاالفتراضّي توفري الفصول"     
      ."ةوالوسائل اإللكترونّي ،على استخدام األجهزة واملتعّلمني ،منيدريب املناسب للمعّلوالّت ،توفري الكوادر"     
      ."ودائمٍة ،مناسبٍة ذات سرعات  صاٍل شبكات اّتتوفري"     
      ."م املختلفةعّلإىل مصادر الّت املتعّلمنيتسهيل وصول "     
      .زمة"واألجهزة الاّل ،الوسائطعلى حيتوي  ٍمتوفري مركز مصادر تعّل"     
      ."[E-Evaluate] قييم اإللكترويّنتوفري برامج الّت"     
      ."ٍةتعليمّي وأجهزٍة ،رنتات إنتوشبك ،ة بأجهزة حاسب آيٍلجتهيز الفصول العادّي"     
      .، واإلدارة"منية للمعّلدريبّيلتقدير االحتياجات الّت نظاٌم"     
      .م املدمج"عّلفق مع معطيات الّتيّت تربوي  نظام إشراٍف"     
      .إلكتروينٍّ من خالل نظام متابعٍة ،املدرسةربط البيت ب"     
      "تقومي البيئة الّتعليمّية بصفٍة مستمّرٍة".     
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