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 ممخص البحث:
لى  ياى س ع عماىم  اىط الىالمد الاىدان الاىرن عمى  ا ااىم اخى رات ادىا داد ا ى در هدف البحث إ

الىىىالمد الريااىىىم لىىىدى احااىىىذ الارحمىىىم اقعداداىىىمب ولاحباىىىب حهىىىداف البحىىىث اابىىى  الب حىىىث الاىىى خن 
الو ىى ل لالطىىحع عمىى  ا دباىى ت والدرادىى ت الدىى ببمب والاىى خن الاررابىىل لباىى س ح ىىر الاا اىىرات 

اىىىرات الا بلىىىمب واىىىد اطباىىىب البحىىىث عمىىى  عا ىىىم اىىىن احااىىىذ ال ىىىف ال ىىى  ل الادىىىابمم عمىىى  الاا 
واا مىىت حدوات البحىىث عىىل ا ابىى ر اح ىىامل لباىى س الر  ىىب  ( امااىىذًاب 03اقعىىدادي وعىىددهد  

الالرعىىىل لاخىىى رات ادىىىا داد ا ىىىى در الىىىالمد الريااىىىم وبط يىىىم اححظىىىىم لباىىى س الر  ىىىب ا دا ىىىىل 
م ب واباىى س اارى م لالرعىم اار هىى ت الاحااىذ  حىو الىىالمد لاخى رات ادىا داد ا ىى در الىالمد الريااى

الادان وكش ت  ا  ن البحث ال  ع عمام  اط الالمد الاىدان الاىرن عمى  ا ااىم اخى رات ادىا داد 
ا ىى در الىىالمد الريااىىم لىىدى احااىىذ الارحمىىم اوعداداىىمب وورىىود عىىروب ذات دولىىم اح ىى  ام بىىان 

ح الاطباىىىب البلىىىدي  دوات البحىىىث عىىىل ا ااىىىم اخىىى رات الاطباىىىب الببمىىىل والاطباىىىب البلىىىدي ل ىىى ل
 ادا داد ا  در الالمد الرياام. 

 الالمد الادانب  اط الالمد الادان الارنب ا  در الالمد الرياام. الكممات المفتاحية:
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  المـقـدمـة:
اورىىد ه ىى ت ا اشىى ر الىىالمد اقلكارو ىىل إو ح ىىد ظخىىر لىىد اللداىىد اىىن اللاىىوب ا خىى   حن بىىراان 

لالمد اقلكارو ىل اكم ىد ا داىً ب وحن الطىحب الىذان الماىوا الماىً  إلكارو اىً  حيىم ك ى فة واخى رة عىل ا
الحوار والبدرة عم  عرض ا عكى رب وحن الابى رار الاىل اكابخى  الاالماىان ابماىدا  حعمى  رىودة اىن 

ابخىرة إو ح ىد زاح خد الاالماان إلكارو اىً  عىل   ىس الادى ب الالمااىلب وحن الودى  م اخاى  ك  ىت 
 (.262ب ص. 1322ا  ارور الويت ا اب اق د ن ب لامم  دل د ش هانب 

وع  الاب بم عإن الالماد الابمادي اوعر عدادًا ان الاخى رات اق دى  ام واوراا عاىم الاىل الىد 
اخاىىىد ل رىىى ح ال ىىىرد عىىىل إدارة حا اىىىد و ر حىىىد الاخ ىىىل ع لا  عىىىم والاوا ىىىم اق دىىى  ل ورخىىىً  لورىىىد 

ب 1332داد ا ذام رارلم عورام لماىالمد اىن يبىم حيرا ىد واىن يبىم الالمىد   باىم عزاىلب اداح باب
 (.21ص 

وعمىى  الىىرند اىىن امىىت الااىىزات الاىىل ااااىى  بخىى  هىىذا الىى اط اىىن الىىالمد إو حن امىىت اللاىىوب   
ك  ىت ع  بىىً  كباىىرًا حاى د ابىىدد اللاماىىم الالمااىىمر واىن ه ىى  ظخىىر ا خىىود الىالمد الاىىدان الىىذي اراىى  

ن ااازات الالمد اقلكارو ل والالمد الابماديب والىرف الىالمد الاىدان ب  ىد اطىور طبالىل لمىالمد با
اقلكارو ىىىىل  حىىىىو بر ىىىى ان ااك اىىىىم   ىىىىواع الودىىىى  م الاالىىىىددة واطبابىىىىد ب لطرابىىىىم الا مىىىى  لحىىىىم 
الاشكحتب وححد الادا م الحدا م الب  ام عم  ادا داد اك ولورا  الالموا ت عل ا ااد اوايف 

لماااىىم رداىىدة والاىىل ازاىىد اىىن ادىىارااارا ت الىىالمد ال شىىط وادىىارااارا ت الىىالمد الاااركىىز حىىوم ا
 (.262ب ص. 1322الاالمد  دل د ش هانب 

ويىىىىىد ا  ولىىىىىت اللداىىىىىد اىىىىىن الدرادىىىىى ت ع عماىىىىىم الىىىىىالمد الاىىىىىدان با امىىىىىف ادىىىىىاا اد و ا ذرىىىىىد 
مد الاىدان عىل اىدراس إلى  درادىم ح لىم الىال Zaka, 2013)وادىارااارا اد حاىث هىدعت درادىم  

 اوزاح د ال   وام وح ر البا  ت عم  إدا دااد و احف إاك  ا ت كم اىن الراىف والح،ىرب واىد 
الماى   63ط لب بادردىم يرواىم بخى  و 013اطباب إداب   ت واب بحت بادارس  اوزاح دا عم  
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عىداد الابىررات واو مت إل  ر،  الرااى  حاى م إدىا داد إدىارااارام الىالمد الاىدان عىل ا  اىذ  وا 
 حدب إاك  ا ت كم با م.

وعمىىىىى  الىىىىىرند اىىىىىن ا كاىىىىىد اللداىىىىىد اىىىىىن الدرادىىىىى ت عمىىىىى  ع عماىىىىىم الىىىىىالمد الاىىىىىدان با امىىىىىف  
ادارااارا اد و ا ذرد عل احدان ا رر ت الالمد إو ان ه  ت ا  وت عل  ا  ن بلض الدرادى ت 

والاىل هىدعت  ,Gilbert)1336اشار إل  عدد ع عمااد عل بلض الروا ب او ىرى ا خى  درادىم  
الىى  الرعىىم اىىدى ع عماىىم داىىن الالمىىاد الاىىدان بادىى عدة الح دىىب اىى  الطرابىىم الابماداىىم وكادىى ب 
الاخىىى رات الحركاىىىم واو ىىىمت ال اىىى  ن الىىى  عىىىدد ورىىىود عىىىروب دالىىىد اح ىىى  ا  بىىىان الاراىىىوعاان 

 لادان.ال، بطم والال دردت ب لطرابم الابمادام والاررابام الال دردت ب دا داد الالمد ا
والابىىر ح اىى ط الىىالمد الاىىدان اىىن با ىى ت الىىالمد الرداىىدة والاىىل ا اشىىر ح لاىى  عىىل شىىا  ح حىى ف 

% عل ادارا ت الاربام والالمىاد وعمى  الىرند  01الووا ت الااحدة اواراكام واطبب ب دبم ا وب 
إو حن  ان يدد الالمد الادان الذي ظخر عل حوا ر الادلا ا ت  اارم ي ىور الىالمد اقلكارو ىلب

 .1322ظخور هذم ا  ا ط ك ن عل ع د 
ويد حشى رات بلىض الداردى ت والاراكىز البح اىم ا ر باىم إلى  حهااىم اطباىب وادىا داد ح اى ط 

 ,Walne) (Horn, Staker, 2011) الىالمد الاىدان عىل حنمىب اراحىم اللاماىم الالماااىم
2012) (Christensen, Horn, Staker, 2013).  

( دىام ح اى ط لمىالمد الاىدان واىد اطباىب هىذم (Horn, Staker, 2011 حاىث حىدد كىم اىن
ب Flex)ب وال اط الارن  Rotation)ا  ا ط عم  اراحم المااام ا ام م ا خ  ال اط الاا  وب  

(ب online lab(ب والال اىم الاب شىر  Face-to-face Driverوالباى دة الابماداىم ورخىً  لورىد  
 (.Online Labلبا دة الاب شرة  (ب واself-Blendوالدان الذاال 

اطباب ان اطباب ت الالمد الادان الال ااد اللام بخ   23ويد ي د الب ح ون بارارلم حوالل 
عل راا  ح ح ف الل لدب وحرروا كذلت اب بحت ا  حك ر ان ا  م  حدا ذ( عل ار م الارباىم حاى  

 ىر احىداث لخىذم ا  اى ط ح (Horn, Staker, 2017)اىد الاو ىم لامىت ا  اى ط ويىدد كىم اىن 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
   ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73342.1006 

                      (0202) ابريل  

 

 
5 

 

 Blended Workbook: Learning to Design the Schools ofعىل كاى بخد الرداىد 
Our Future.  وهل ك وال 

 ال اط الارن -
 ال اط الاا  وب -
  اط الدان الذاال -
 ال اط اوعارا،ل الادعد  -

حي  اط وع  ظم اوهاا د الاازااد ب لالمد الادان عل ا ود ط الالمااام ظخر دؤام عن 
ان ح ا ط الالمد الادان هو ا ع،م؟ حاث ح د ان البداخل حن امر  الاؤدد ت الالمااام 

 (.Walne, 2012, p 65الا ام م ودا داد ال اط الذي احبب حع،م ال ا  ن  
( ح  ى  Tzimopoulos,N., 2014 and Wong, M.m, 2014ويىد اا ىب كىم اىن  

اىى ط الىىالمد الاىىدان عىىل الاراحىىم الالماااىىم الا ام ىىم بح رىىم امحىىم لملداىىد اىىن ا بحىى ث لاطباىىب ح 
لاطىىوارم وعىىب ح رىى ت الاالماىىان وك دىىارااارام او ىىامام لمىىالمد ااطمىىب اخىى رات ويىىدرات    ىىم 

  .(p. 22, p. 68) وادراب الالماان عم  ادا دااخ  عل الادراس لاحباب ر،  الالمد والاالمد
بخىى  هىىل ا ااىىم اخىى رات ادىىا داد ا ىى در واىىن الارىى وت الاىىل ادىىل  الىىالمد الاىىدان لاحبا

اب ن ل رض الالمد والا  ح واقبحى ر وادىا داد احركى ت البحىث ويواعىد  الالمد الرياام بدرعد وا 
البا  ىى ت والبراىىد اقلكارو ىىل واا ردىىم الىىالمد الىىذاال والبحىىث عىىن الالرعىىم اىىن  ىىحم ا ىى دره  

 رف والالموا ت والبا   ت والا  عم الا ام م وادا داد ب ت الالرعم الا ري لمح وم عم  الال
 والاوا م الالماال واب دم الام  ت لألنراض الالمااام.

وااااىىىز ا ىىى در الىىىالمد الريااىىىم ببىىىدراخ  الا  عماىىىم حاىىىث ااكىىىن لماالماىىىان الا  عىىىم الخىىى ب 
وارو اخىىى  اىىىن حاىىىث ااك  اىىىم الو ىىىوم واودىىىا دادب والاكاىىىف اىىى  الح رىىى ت الالماااىىىمب ورىىىذب 

ا ام ىىمب والىىدد اشىىك لخ  وا دىىاب اخ  الاالىىددةب وزاىى دة الدىىلد والبىىدرةب والدا  ااكاىىم  او ابىى م بطىىرب
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الاىىل ارلمخىى  اارىىددم واىىاد ارارلاخىى  واحىىدا خ  ب دىىاارارب والا ىىوع وال ىىراف عىىل عىىرض الالمواىى ت 
 (.0ب ص. 1320بطرابد اكاوبد واداوعم وار اد  احاد  ااسب 
ن اواىور الاىل ادىخم اخاىم الامااىذ لاى  لخى  اىن كا  الىد ادىا داد ا ى در الىالمد الريااىم اى

ح ىر بى لف عىىل احدىان الاا ردىى ت الاربواىم وزاىى دة ا ررى ت الىالمد لىىدى الاحااىذ عببىىدر اى  ااحمىى  
الالمد بك ار ان الاخ رات عمى  ادىا داد ا ى در الىالمد الريااىم واوظا خى  عىل اللاماىم الالماااىم 

 د.  ببدر ا  اؤدى ذلت ال  احدان ا رر ت الالم
حهاام ا  در الالمد الرياام ودارخ  عل ال ف  (Pétursdóttir, 2012)واو،ح درادم 

الدرادىىل حاىىث حشىى رت  اىى  ن الدرادىىم الاىىل طببىىت عمىى   ا  اىىم الماىىان اىىد ابدىىااخد لاراىىوعاان 
ي اوا بادراس  حث او،وع ت ا  وبدون اوظاف ا  در الالمد الرياام ان اراوعم الالماىان 

ان ا ىىىى در الىىىىالمد الريااىىىىم واوظا خىىىى  عىىىىل نرعىىىىم ال ىىىىف الدرادىىىىل حع،ىىىىم اىىىىن الىىىىذان يىىىى اوا بىىىىد
الاراوعىىم الاب ر ىىم الاىىل لىىد ادىىا دد هىىذم الا ىى در كاىى  دلىىت ال اىى  ن الىى  ان الىىالمد البىى  د عمىى  
اك ولوراىىى  الالمواىىى ت واوا ىىى وت الااىىىد عبىىىط عمىىى  ك ىىى فة الالمىىىد و وعاىىىم ورىىىودة و  ىىى  ص 

 ا  در الالمد الرياام.
 بالمشكمة: اإلحساس 

  ب  اقحد س باشكمم البحث ان  حم اآلال 
الاب بمم ال ار اب  د والال ي د بخ  الب حث ا  اراوعد ان احااذ الارحمم اقعدادام والال  (2

 حش رت ال  ورود ي ور لدى الاحااذ عل اخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام.
  ا  ن واو ا ت الدراد ت والبحوث الد ببم  (1

 رت اللداد ان الدراد ت اللربام وا ر بام ال  حهاام ادا داد ح ا ط الالمد الادان حاث حش
 وان هذم الدراد ت درادم  

(ب دوزان عمل 1321(ب إاخ ب حازة  1321(ب ا ط   دلاد  1322ا  م اب رز  
 (.1320(ب وا م ال  نل  1326(ب ال حدن  1321(ب ال حدان  1321 
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 وان الدراد ت ا ر بام 
Walne (2012), Staker (2011), Staker (2013), Mclester (2011), 

Harried and Schiller (2013), Liubchenko (2014), Patrick and Sturgis 

(2015), Yasmin Youssef, (2015) Truitt (2016), Horn and Staker (2017). 

 مشكمة البحث: 
حااذ والالماان عل ك عم ح ح ف الل لد ح بحت ا  در الالمد الرياام ذات حهاام كبارة لما

ان حاث ادا دااخ  ك دوات حد دام عل اللامام الالمااام والبح ام حاث ح خ  اوعر إاك  ام 
الو وم لمالموا ت عل الويت الا  دب وب لرودة الارا لم لمالموا ت ذات ال مم الاب شرة  

، عم إل  احداث الاحاوى الدرادل ب وطحع عم  اوكاش ع ت والاطورات اللماام الردادة ب ق
ب ورة دا ام وادخم عامام الالمد واحدن ا  شطم وابدد ي عدة الرعام عرا،م لماحااذ عل 
ا امف الابررات الدرادامب  واا مت اشكمم البحث عل ،لف اخ رات إدا داد ا  در الالمد 

الامااذ واحولد إل  االمد الرياام لدى احااذ الارحمم اوعدادامب عبد ح بح اوراب ف باداوى 
ريال ي در عم  اوارخم الاحدا ت والا ارات الدرالم والابدد اللمال والاك ولورل والال ام ا  
هذا البدر الخ  م ان الالموا ت با امف حشك لخ  و وره  حارًا ،روراً  ل ر ح اللامام 

  ن الدراد ت وا  الالمااامب إ، عم إل  ا  دبب ااا ش  البحث الح لل ا  ا  ر فت بد  ا
حو ت بد الاؤاارات ان او ا ت ادعوا إل  اطباب ح ا ط الالمد الادان ان حرم احدان 

 اللامام الالمااام واوراب ف ب داف الطحب.
 أسئمة البحث:

 ر ف البحث الح لل لالر بم عن الدؤام الر اس الا لل 
د ا ىى در الىىالمد الريااىىم لىىدى اىى  ع عماىىم  اىىط الىىالمد الاىىدان الاىىرن عمىى  ا ااىىم اخىى رات إدىىا دا

 احااذ الارحمم اوعدادام؟
 واا رع ان الدؤام الر اس ا د مم ال رعام الا لام 

 ا  الا ااد الالماال لبا ال الالمد الادان الارن لا اام اخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام؟ -
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رات ادىا داد ا ى در الىالمد ا  ع عمام  اط الالمد الادان الارن عم  ا اام الر  ىب الالرعىل لاخى  -
 الرياام لدى احااذ الارحمم اوعدادام؟

ا  ع عمام  اط الالمد الادان الاىرن عمى  ا ااىم الر  ىب ا دا ىل لاخى رات ادىا داد ا ى در الىالمد  -
 الرياام لدى احااذ الارحمم اوعدادام؟

دان لىدى احااىذ الارحمىم ا  ع عمام  اط الالمد الاىدان الاىرن عمى  ا ااىم اوارى م  حىو الىالمد الاى  -
 اقعدادام؟

 فروض البحث:
 ادل  البحث الح لل لماحبب ان  حم ال روض الا لام 

بان ااودط درر ت او اب ر الاح ام  3.31 ≥اورد عروب ذات دولم إح   ام ع د اداوى  -2
 لاحااذ الاراوعم الاررابام بان الاطبابان الببمل والبلدي الال ادرس ان  حم  اط الالمد

 الادان الارن ل  لح الاطباب البلدي.
بىىىان ااودىىىطل دررىىى ت ا داف  3.31 ≥اورىىىد عىىىروب ذات دولىىىم إح ىىى  ام ع ىىىد ادىىىاوى دولىىىم  -1

الاخىى رى لاخىى رات ادىىا داد ا ىى در الىىالمد الريااىىم لاحااىىذ الاراوعىىم الارراباىىم بىىان الاطبابىىىان 
 .الببمل والبلدي الال ادرس ان  حم  اط الالمد الادان الارن

بىىان ااودىىطل دررىى ت اباىى س  3.31 ≥اورىىد عىىروب ذات دولىىم إح ىى  ام ع ىىد ادىىاوى دولىىم   -0
اوار م  حو الالمد الادان لطحب الاراوعم الاررابام بان الاطبابان الببمل والبلدي الال ادرس 

 ان  حم  اط الالمد الادان الارن.
 أىمية البحث:

 ااا م حهاام البحث عاا  امل 
ال اولاد وزارة الاربام والالماد الا رام بب ت الالرعم الا ري ودور اك ولورا  اواكبم اوهاا د ال -2

 الالماد عل إ راف وادعاد اللامام الالمااام.
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اا م الدرادم الح لام ادار بم لحار ه ت الل لاام الحدا م الاخاام ب لالمد الادان وح ا طد  -1
 د ا  يبم الر الل. الا ام م والال ا  دى ب،رورة اوظا خ  عل ارحمم الالما

اوراد  ظر احااذ الارحمم اقعدادام  حو حهاام اخ رات إدا داد ا  در الالمد الرياام عل  -0
 اللامام الالمااام ان  حم  اط الالمد الادان الارن.

يد ا اد البحث الح لل عل ازواد ا اال واطوري با  ت الالمد الادان باراوعم ان الاب دئ  -2
 ااد هذم البا  تب وذلت عاا  االمب ب اط الالمد الادان الاح د لا اام وا دس اللماام ع د ا

  اخ رات إدا داد ا  در الالمد الرياام.
 أىداف البحث:

 اخدف البحث الح لل إل  
     ابداد ي  ام باخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام. -2
 دان الارن(.احداد الال اار الحزام لا ااد با م الالمد الادان  الالمد الا -1
الكشف عن ع عمام  اط الالمد الادان الارن عم  ا اام الر  ب الالرعل لاخ رات ادا داد  -0

 ا  در الالمد الرياام لدى احااذ الارحمم اقعدادام.
الكشف عن ع عمام  اط الالمد الادان عم  ا اام الر  ب ا دا ل لاخ رات ادا داد ا  در  -2

 مم اقعدادام.الالمد الرياام لدى احااذ الارح
 حدود البحث:

 ابا ر البحث عم  الحدود الا لام 
 الحدود الاو،وعام   -

  اط الالمد الادان الارنب اخ رات إدا داد ا  در الالمد الرياام.
 الحدود الاك  ام  إدارة كود حا دة الالمااام. -
 خاد ححاد حاد(. الحدود البشرام  واشام عا م عشوا ام ان احااذ الارحمم اقعدادام  ادردم الش -
 .1312الحدود الزا  ام   -
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 منيج البحث:
 دوف الااد الب حث عل هذم الدرادم عم  الا خران اآلااان 

 الا خن الو  ل  وذلت لحطحع عم  الدراد ت والبحوث الارابطم باو،وع البحث. -2
عمىىى   الاىى خن شىىبم الاررابىىل  وذلىىىت لباىى س ع عماىىم الاا اىىىر الادىىابم با ىىم الىىىالمد الاىىدان الاىىرن -1

 الاا ار الا ب  اخ رات ا  در الالمد الرياام.
 التصميم التجريبي لمبحث:

دالااد الب حث عل هذم الدرادم عم  الا ااد الاررابل الب  د عم  الاراوعاان 
اراوعم واحدم( ادا دد  اط الالمد الادان الارن ودوف ااد -بلدى –الاررابااان  يبمل 

م البحثب وبلد الال لرم ب دا داد  اط الالمد الادان اطباب حدوات البحث يبما ً عم  عا 
الارنب لا اام اخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام واوار م  حو الالمد الادان دوف ااد 

 اطباب حدوات البحث ارة ح رى بلداً  كا  او،ح الشكم الا لل 
 

    
 

  
 
 
 

 ( التصميم التجريبي لمبحث1شكل )
 متغيرات البحث:

 الاا ار الادابم   اط الالمد الادان الارن .
 الاا ار الا ب  

المجموعة 
التجريبية 
 االولى

تطبيق أدوات 
البحث قبميًا 
)االختبار 
التحصيمي، 

 المالحظة، بطاقة
 (مقياس االتجاه

نمط التعمم المدمج 
 المرن

تطبيق أدوات 
البحث بعديًا 

االختبار )
التحصيمي، 
بطاقة 
 المالحظة،
 تجاه(مقياس اال 
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 اخ رات إدا داد ا  در الالمد الرياام.
 اوار م  حو الالمد الادان 

دوف ابا ر عا م البحث عم  عا م عشوا ام ان احااذ الارحمم اقعدادام  عينة البحث:
 كود حا دة الالمااام  ادردم الشخاد ححاد حاد(. بإدارة
 ات البحث:أدو 
ا ابىىى ر اح ىىىام إلكارو ىىىل لمالىىىرف عمىىى  الر  ىىىب الالرعىىىل لاخىىى رات إدىىىا داد ا ىىى در الىىىالمد -

 الرياام.
 بط يم اححظم لبا س الر  ب ا دا ل لاخ رات إدا داد ا  در الالمد الرياام.-
 ابا س اار م لبا س اار ه ت الاحااذ  حو الالمد الادان.-

 مصطمحات البحث:
 (The blended learning):التعمم المدمج 

ب  د بر  ان  (Horn, Staker,2015)عرعد كم ان كرادا دن وهورن ودا كر 
الماال ارا  حع،م ا  عل الل لاان الابمادي واقلكارو لب بحاث ادرس الاالمد رزف بشكم 
إلكارو ل اااح لد الاحكد عل بلض ع   رم ا م  الويتب الاك نب الاد ر الذي ادار وعبدب 

 . (p.34) آ ر بشكم ابمادي دا م نرعم ال فوادرس رزف 
( Christensen, Horn, Stakerوااب   الدرادم الراف كرادا دن وهورن ودا كر  

 حاث ح د ااواعب ا  حهداف الدرادم الح لام ان  طوات الا ااد والا  اذ.
 (:(The flex blended learning modelنمط التعمم المدمج المرن 

( ال اط الارن ب  د "البر  ان Sarria and Molina, 2012ولا    عرف كم ان د را  وا 
الذي ااد عاد ابداد الاحاوى والالماا ت عل الاب د اووم عن طراب او ار تب وا ابم عاد 
الطحب بشكم عردىب بوادطم رداوم دمدمب والالمد هو ان ابود بادرام الطحب عل الاوي ب 

تب وابود الالمد ب لدعد بطرابم ابمادام حدب ح رم عل حان ان الظد الالمد عبر اق ار 
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الاالمد بطرابم ار دب وي بمم لماكااف ان  حم ح شطم ا م الادراس عل اراوع ت   ارةب 
 (p. 1)وحررات اللام الرا عل والال ام والاوراد ال ردي لماالمد"

حاوى لكم امااذ والرعد الب حث إررا ا  ب  د   اط ان ح ا ط الالمد الادان ااد ابداد الا
وعب ردوم ارن واا  وب عاد الاحااذ بان الالمد عبر او ار ت عن طراب  ظ د إدارة الالمد عل 
ال ام الح دب وبان الالمد بدون اق ار ت وابود عاد الالمد الب حث( باد عدة الاحااذ ابماداً  

  .عل الا  هن الال ابدد عبر او ار ت وكذلت الاد عدة عل كا ام اطبابخ
 :(Digital Learning Resources)مصادر التعمم الرقمية 

ب ن ا در الالمد الريال هو حي  Ribeiro, Almeida, & Moreira, 2011الرعخ  كم ان 
ع  ر ااكن ح ظد عل شكم ريال وادا دد عل الالمد او ا د حي شلف ريال ادا داد 

 (.p. 27الالماون والاالماون عل الالماد 
( ب  خ  كم الود  ط الرياام والبا  ت اوعارا،ام 1320عطام  ااس   كا  الرعخ  احاد

واود لاب الالمااام اولكارو ام الا ارم الكارو ل وادا دد عل او ام الالمد اقلكارو ل الب  د 
عم  الكاباوار والشبك ت وب   د ودعاد واوراخد واداراد وابوااد لاحباب اهداف المااام احددم 

 (.1دا ت واللاما ت الالمااام و واارخ   ص. واحدان رودة ال 
 The skill of using digital learning)ميارة استخدام مصادر التعمم الرقمية 

resources): 
الرعخ  الب حث إررا اً  ب  خ  اراوع الال رف والبدرات الال ااحم  بخ  الامااذ والال 

 ام واشام ع   ر الالمد وال ور ااك د ان الح وم عم  الا دة اللماام عل  ورة الكارو 
 ذلتواب ط  ال اداو والردود الااحركم والاح ك ة والكاب اولكارو ام وب وت اود مم اولكارو ام و 

ان ا امف الا  در الرياام الاحمام والدولام والال اشام يواعد البا   ت والاكاب ت الرياام 
 والاودوع ت.
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 اإلطار النظري:
  Blended Learningتعمم المدمج المرن المحور األول: نمط ال

 مفيوم نمط التعمم المدمج المرن:
الى اط الاىرن ب  ىد بر ى ان المااىل اىاد عاىد  sarria and Molina (2012الرف كم ان  

ابىداد الاحاىىوى وحدىى لاب الاىىدراس عىىل الابىى د ا وم عبىىر اق ار ىىتب وا ابىىم الطىىحب بشىىكم عىىردي 
اىىن ابىىود بادىىرام الطىىحب عىىل الاويىى ب عىىل حىىان حن الظىىد  بوادىىطم رىىداوم دمدىىدب والالمىىد هىىو

الىىالمد عبىىر اق ار ىىتب وابىىود الالمىىد بابىىداد الىىدعد بطرابىىم ابماداىىمب بحدىىب ح رىىم الاىىالمد بطىىرب 
ار د وي بمم لماكاف ان  حم ح شطم ا م الاىدراس عىل اراوعى ت  ى ارةب اشى را  الاراوعىمب 

 (p. 7الاوراد ال ردي لماالمد  
 اط الالمد الادان الارن ب  ىد  Horn, M., and Staker, H., (2015 ن والرعد كم ا

 اىىىط المااىىىل اكىىىون عاىىىد الىىىالمد عبىىىر اق ار ىىىت هىىىو اللاىىىود ال بىىىري لىىىالمد الطىىىحبب حاىىىث ا ابىىىم 
الطحب وعًب  لردوم زا ل ُا  ص بشكم عردي بان طرا ب الالمدب واالمد الطىحب عىل ال  لىب 

حي وارب ت ا زلام. وابىدد الالمىد الىدعد ورخًى  لورىد عمى  حدى س دا م حدوار الادردمب ب دا   ف 
اىىىرن وااكاىىىف حدىىىب الح رىىىم اىىىن  ىىىحم ح شىىىطم ا ىىىم المىىىاد الاراوعىىى ت ال ىىى ارة والاشىىى را  

 (P. 62الرا عام والدروس ال ردام  
 
 
 

 واو،ح الشكم الا لل اد ح ت عامام الالمد ب اط الالمد الادان الارن 
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التعمم  
لكترونياال    

التعمم وجيًا 
  لوجو

  المعمم
مساعد 
 المعمم
 ( مساحات التعمم في نمط التعمم المدمج المرن4شكل )

 (Horn, M., and Staker, H., 2015, P 59) 
الىىرض الشىىكم الدىى بب ادىى ح ت الىىالمد عىىل  اىىط الىىالمد الاىىدان الاىىرت والاىىل اشىىاام عمىى  المىىد 

كىىن حن اىىاد ادىى عداخد اىىن  ىىحم الىىالمد حو اىىن  ىىحم رااىى  الطىىحب عبىىر شىىبكم او ار ىىت واا
الادىى عداان الاخ اىىان لمالمىىد عىىل ح لىىم ك ىىرة حعىىداد الطىىحبب ب ق،ىى عم إلىى  ذلىىت ابىىود الطىىحب 
احت إشراف واوراد الالمد بإرراف ا  شطم ال ردام والاش ركام عبر الاد ح ت الال اىاد اوعارهى  

لدعد ان الالمد عل اراوع ت   ارة او كبارة او ااد لخد عبر شبكم او ار تب با ا  ااد ابداد ا
 الدا ح لماالماان بابداد الدعد لبل،خد البلض.

 
 

وعىىل ،ىىوف اىى  دىىبب اىىن عىىرض لالرا ىى ت وا ىى هاد  اىىط الىىالمد الاىىدان الاىىرن ااكىىن ادىىا حص 
 اوال 

دعم المعمم لجميع 
 لوجه وجياً  التالميذ

مجموعتين دعم المعمم ل
 من التالميذ

 مجموعة دراسية صغيرة

 مجموعة دراسية كبيرة

 التعمم االلكتروني في معمل الحاسب االلي
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لىىىالمد الىىىالمد عبىىىر او ار ىىىت دا ىىىم ال  ىىىم الدرادىىىل هىىىو اللاىىىود ال بىىىري لىىىالمد الاحااىىىذ عىىىل  اىىىط ا -
 الادان الارن.

و ا ،ىى  رااىى  الاحااىىذ لرىىدوم درادىىل واحىىد وا  اىى  اىىاد و،ىى  رىىدوم ب ىى ف عمىى  احاا رىى ت كىىم  -
 ط لب وعب رداوم ار د وي بمم لماكاف.

 ابود الالمد باا بلم الاحااذ باا بلم ابدد الاحااذ واوعر لخد الدعد والاد عدة ع د الح رم. -
اىىدان الاىىرن ال ىىرب ال رداىىم بىىان الاحااىىذ حاىىث ا خخىىد االماىىون اراعىىل الىىالمد وعبىىً  لىى اط الىىالمد ال -

 حدب يدرااخد واعط  خد ازادًا ان الحرام  حم الاود الدرادل.
ويىىد ظخىىرت اللداىىد اىىن الدرادىى ت الاىىل حكىىدت عمىى  عل لاىىم  اىىط الىىالمد الىىدان الاىىرن والاىىل 

 اظخر عاا  امل 
( Salt Lake City school  إلى  حن ادردىم Powell, A., et al., (2015) حكىد 

ي اىىت بإا حىىم الىىىالمد الاىىرن لطحبخىىى  عىىل الارحمىىىم ال   واىىمب اىىى  إا حىىم الاحاىىىوى وا  شىىطم عبىىىر 
او ار ىىتب واىىوعار الىىدعد لمطىىحب ع ىىد الح رىىم إلاىىد اىىن  ىىحم الالماىىان عىىل الادردىىمب وحشىى رت 

  ري لىدى الطىحبال ا  ن إلى  ع عماىم الى اط الاىرن عىل ا ااىم الاح ىام واخى رات الا كاىر اوباكى
(p. 11) 

إلى  الالىرف عمى  ع عماىم  (2018) وعىل هىذا اقطى ر هىدعت درادىم إا ى س احاىد الحدىا ل
الاىىرن( عىىل قكدىى ب طىىحب اك ولوراىى  الالمىىاد اخىى رات  - اطىىل الىىالمد الاىىدان  الالاىىم الاب شىىر

خن شىىبد ال خردىىم الو ىى ام وا ااىىم اخىى رات الا  عىىم اورااىى عل لىىداخدب واعااىىد البحىىث عمىى  الاىى 
الاررابىىىلب واا مىىىت حدوات البحىىىث عىىىل ادىىىا داد اباىىى س اخىىى رات الا  عىىىم اورااىىى علب وا ابىىى ر 
اح امل إلكارو لب وبط يم ابااد بط يم عخردم لبا س الر  ب اودا لب وادىابا ن حهااىم اخى رات 
يىم ال خردم الو  امب وادابا ن حوم البرارام الالمااامب واد اطبابخد عمى  عا ىم اىن طىحب ال ر 

( ط لىىىىبب 233ا ولىىى  اك ولوراىىىى  الالمىىىاد كماىىىىم الارباىىىم ال وعاىىىىم ر الىىىم الا اىىىى ب والبىىى لف عىىىىددهد 
( 3031ورى فت  اىى  ن البحىىث اؤكىىدة عمىى  ورىىود عىروب ذات دولىىم إح ىى  ام ع ىىد ادىىاوي دولىىم 
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بان ااودطل دررى ت طىحب الاراوعىم الارراباىم ال   اىم  الطىحب الىذان الماىوا بى لالمد الاىدان 
الارن( عل البا دان الببمل والبلدي عل كم ان او اب ر الاح ىاملب وبط يىم اباىاد بط يىم  ال اط

عخردمب وابا س الا  عم اورااى عل ل ى لح الباى س البلىديب كاى  حكىدت عمى  عىدد ورىود اى  ار 
عمىى  اراوعىىم الىىالمد الاىىدان عىىل الاح ىىامب رنىىد ورىىود عىىروب بىىان كىىم ا خاىى  وبىىان اراوعىىم 

ب وحو ىىت الدرادىىم ب،ىىرورة ادىىا داد واوظاىىف الىىالمد الاىىدان عىىل الاؤددىى ت الىىالمد اقلكارو ىىل
 الالمااام ل وا دم الاالددة.

 مبررات استخدام نمط التعمم المدمج المرن:
( ا ى  ه ى ت اللداىد اىن الابىررات 1322وعى طف الشىرا ن   Kaur, M. (2013)اىرى كىم اىن 

 المااام وا خ  ا  امل الال ادادعل اطباب  اط الالمد الادان عل اللامام ال
 اااح اطباب  اط الالمد الادان الارن ا ااد المد عردي ا  دب كم امااذ. -
اا م ادا داد  اط الىالمد الاىدان الاىرن إ ىرافًا للاماىم الىالمد واحىوًو اىن الىالمد الدىمبل إلى  الىالمد  -

 ال شط.
دىىام عبىىر اق ار ىىت اشىىاام  اىىوذج الىىالمد الاىىدان الاىىرن عمىى  الراىى  بىىان اكو ىى ت ال  ىىوم الدرا -

ورخىىً  لورىىدب ب ق،ىى عم إلىى  ذلىىتب الدىىا ح لمطىىحب بىى لالمد والو ىىوم إلىى  الاىىواد عىىل اراوعىىم 
اا وعىىم اىىن ا و،ىى عب وهىىل ااىىزة اخاىىم  ظىىًرا  ن الطىىحب ن لًبىى  اىى  اكىىون لىىداخد ح اىى ط المىىد 

 ا ام م رًداب عل الواي .
عىىل احباىىب  اىى  ن الىىدورة الادراباىىم ادىىا داد  اىىط الىىالمد الاىىدان الاىىرن ازاىىد اىىن عىىرص الطىىحب   -

اب ر ىىًم ب لىىدورات الادراباىىم الك امىىم عبىىر اق ار ىىت وحاىى  الىىدورات الاىىل اىىاد ورخًىى  لورىىد ب لك اىىمب 
 عن طراب ابمام الدوت الادرب وزا دة درر ت او اب ر وزا دة الح عز ان ر  ب الطحب.

ب حاىىىث ااىىىاح الاحاىىىوى الا ىىى عمل ا،ىىىاف  اىىىط الىىىالمد الاىىىدان الاىىىرن لادىىىم إار باىىىم إلىىى  الالمىىىاد  -
 لمادرس إ ش ف اداوى ع ٍم ان اوهاا د والاد فلم والابااد الحبابل.

 متطمبات تنفيذ نمط التعمم المدمج المرن:
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ب Darrow, R., et al., (2013, P16)وآ ىىرون  اشىار دارو وه دردىون وعر   ىدو
Alonso, F., et al., (2010 p17) Henderson, M., et al. (2017, P45)   إلى

 ورود دام ع   ر حد دام كااطمب ت لا  اذ ح ا ط الالمد الادان والال اا،ح عاا  امل 
ــادة  .1 حاىىث ااطمىىب الا  اىىذ ال ىى رح   اىى ط الىىالمد الاىىدان ياىى دة يواىىم و  باىىد : Leadershipالقي

عمىى  ادىىاوى الادردىىمب ع لباىى دة هىىل اودىى س لاطىىوار رااىى  الاكو ىى ت ا  ىىرىب ولكىىل ا ىىبح 
ط الىىالمد الاىىدان رىىزفًا اىىن  دىىان و ب عىىم الاؤددىى ت الالماااىىمب واىىن  ىىحم الباىى دة لا امىىف ح اىى 

 براان الالمد الادان ااد احداد ا  امل 
 ا هداف الب بمم لمبا س. .ح 
 احاا ر ت الطحب الال دوف ااحبب ان  حم  اط الالمد. .ب 
  ظد الدعد الحزد لب  ف بر  ان الدرادم. .ج 
 البر  ان. الاحوام الحزد وداداام .د 

إن الا اام الاخ ام ع  رًا اخاً  وداارار ا  اذ ح ا ط الالمد الادانب عحبد ان  التنمية المينية: .2
و،   طم لما اام والاطوار الاخ ل لمالماان والاد عدان واقداراان وذلت ان  حم احداىد اى  

 امل 
كىىىل اااك ىىىوا اىىىن الا طىىىاط  ىىىوع الاطىىىوار الاخ ىىىل الا  دىىىب لمالماىىىانب والادىىى عدانب واقداراىىىان ل .ح 

 والا  اذ الراد لمدرادم ب  ا ط الالمد الادان.
 طرب ابداد الاطور الاخ ل لمالماانب والاد عدانب واوداراان. .ب 
  ظد الدعد الحزام وداارارام الا اام الاخ ام لمالماانب والاد عدانب واوداراان. .ج 
 الااوام الحزد وداداام الا اام الاخ ام. .د 

إن دور الالمد كبار وهى د عىل الا طىاط   اى ط الىالمد الاىدان الا ام ىم : Teachingالتدريس  .3
ولذلت وبد حن اكون الالمدب الاد عداان واوداراان عم  درااىم ا اىم بى لاحوم عىل حدوارهىد وحدوار 

 الاالماان عل كم  اط ان ا  ا ط اوربلم لمالمد الادانب وذلت ان  حم ا  امل 
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 اس.دور الالمد عل الادر  .ح 
 دور الط لب و اط الماد. .ب 
 ال مد م الاربوام لمادراس ب لادردم. .ج 

ااطمىىىىىب عاماىىىىىم الىىىىىالمد عىىىىىل ح اىىىىى ط الىىىىىالمد الاىىىىىدان احداىىىىىد الاب اىىىىى ت  :Operationالعمميـــــات  .4
الاك ولوراىىىىم الادىىىىا دام ا ىىىىم  ظىىىىد إدارة الىىىىالمدب وادىىىى ح ت الىىىىالمدب وا  شىىىىطمب و ظىىىىد الاباىىىىادب 

 ا  ظام اودارام لادرام الطحب وح،ورهد. واو اب راتب وارخاز ال  ومب وكذلت
إن ارخاىىز احاىىوى لبىىراان الىىالمد ال   ىىم ب  اىى ط الىىالمد الاىىدان اوربلىىم : Contentالمحتــوى  .5

 عل الادردم حو عبر او ار ت حو ان  حلخا  الً ب احا ج إل  احداد ا  امل 
 ا هداف الالمااام لماحاوى الدرادل. .ح 
 ماال.طرب الح وم عم  الاحاوى الال .ب 
 ال اار إ ش ف الاحاوى الالماال الا  دب لمطحب. .ج 
 كا ام ا  اص الاحاوى الالماال لامبل احاا ر ت الطحب الا ام م. .د 

ان حرم ا  اذ  ى رح وعلى م لبىراان الىالمد ال   ىم ب  اى ط الىالمد الاىدانب وبىد اىن  التكنولوجيا: .6
اا،ىىىا د اىىىن حرخىىىزة وشىىىبك ت  ورىىىود ب اىىىم احااىىىم اك ولوراىىىم يواىىىم ااكىىىن اوعااىىى د عماخىىى ب باىىى 

 اوا  وتب وبراان لاكوان با م المد رياامب ولذلت وبد ان احداد ا  امل 
 الب ام الاك ولورام الاطموبم ان حرم الا  اذ ال  رح ل اط الالمد الادان. .ح 
 طرب الدعد ال  ل لمطحب ان  حم ادا دااخد لبا  ت الالمد عبر الواب. .ب 
 ش ام البا ل لبا  ت الالمد عبر الواب.طرب الح  ظ عم  اداارار الا .ج 
 طرب اوعار الااوام الحزد وداداام اش ام شبك ت الالمد عبر الواب. .د 
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 ( متطمبات تنفيذ أنماط التعميم المدمج6شكل )

او،ح الشكم الد بب ااطمب ت ا  اذ ح ا ط الالمد الادان والال اد اا امد عل حمبم ااك امم 
بل،ىىىخ  الىىىبلض وهىىىل  الباىىى دةب الا ااىىىم الاخ اىىىمب الاىىىدراسب اكو ىىىم اىىىن دىىىت ع   ىىىر ارابطىىىم ب

الاحاىىوىب الاك ولوراىى . بحاىىث و ااكىىن اودىىا   ف عىىن حي ا خىى  هىىذم الل   ىىر ع ىىد ا  اىىذ بىىراان 
 الالمد   ا ط الالمد الادان.

 األسس النظرية لنمط التعمم المدمج المرن:
و  ظراىىم بلا خىى  ولكىن الااىىد عمىى  داىىن و الااىد ح اىى ط الىىالمد الاىدان عمىى   ظراىىم المىىد واحىدة ح

حشىى رت عداىىد اىىن حك ىىر اىىن  ظراىىم   خىى  اراكىىز عمىى  داىىن اىىدا م وطىىرب ادرادىىام االىىددةب ويىىد 
ا دبا ت والدرادى ت الدى ببم عمى  حن  اىط الىالمد الاىدان الاىرن يى  د عمى  اراوعىم اىن ا دىس 

 ال ظرام والال ااكن او،احخ  عم  ال حو الا لل 
 ية:النظرية التواصم .1

 The Digital ageوهل ان  ظراى ت الىالمد الحدا ىم الاىل اا  دىب اى  الل ىر الرياىل الحى لل 
وهل ا، ف ل ظراى ت الىالمد لاوراىد واطىوار وا ااىم الىالمد ب دىا داد الاك ولوراى ت الادىاحد مب 

( ب  خىى   داىىن حو اك اىىم الل   ىىر Siemens , 01331  11   12والىىرف بوادىىطم دىىاا ز   
ب  و ظراىى ت الا ظىىاد الىىذاال Networkب والشىىبك ت Complexity ىىحم الالبداىىم الاكاشىى م عىىل 

متطمبات 
تنفيذ أنماط 
التعمم 
 المدمج

 القيادة

التنمية 
 المينية

 التدريس

 العمميات

 المحتوى

 التكنولوجيا



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
   ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73342.1006 

                      (0202) ابريل  

 

 
81 

 

Self-Organization Theories  واىىن اب د خىى   حن الىىالمد والالرعىىم ادىىا د إلىى  ا ىىوع اآلراف
وورخىى ت ال ظىىرب وحن الىىالمد ابىىود عمىى  عاماىى ت الاوا ىىم الم ظىىل وناىىر الم ظىىلب اىىن ا ىى در 

ودىىى  م ناىىىر بشىىىرامب ورنبىىىم الاىىىالمد حك ىىىر عىىىل طمىىىب الالرعىىىمب الىىىالمد بخىىى  هىىىو ادىىىا داد حرخىىىزة و 
والالزازب والح  ظ عم   ا  م اوا  وت ب داارار لاادار الالمد الاداارب والبىدرة عمى  اىداوم 
وا اش ر الالرعم بان حكبر عدد ان الاالماانب و ى  عم البىرار الىذي الىد طرابىم لمالمىاد والىالمدب 

 واع الالمد الال اراكز إل  الاك ولورا ت الال  ىرةب وا خى  ح اى ط وب لا لل عخل اطبب عل ك عم ح
 الالمد الادان الال ادان بان ادا م المااام اا وعم.

 :Theory of Interaction and communicationنظرية التفاعل واالتصال  .2
( إلىى  حن ربىىط ع عماىىم Borje Holmbergاشىىار  ظراىىم الا  عىىم واوا ىى م بورراىىم هىىولابرج 

دراس با  ار ا ح داس ال   م ب و اا ف والال ون و  و ً  ع د اب دم اود مم واقر ب تب الا
والا  يش ت عبر ود  م اوا  م الا ام م حاث ادور احور الاىدراس حىوم الا  عىم بىان طرعىل 
الالمد وبال   ح ر حن الا  عم ان  حم الا دة اللماام الاطروحم عىل ابىررات الىدة دىم ً  ا  ىذ 

كباىىرًا عىىل عاماىى ت الا  عىىم وذلىىت ارلىىم الطىىحب اطرحىىون ورخىى ت  ظىىر االىىددةب وحدىى لاب  دوراً 
اا وعىىىىىم لما كاىىىىىرب وحمىىىىىوم ا ام ىىىىىمب هىىىىىذا ب ق،ىىىىى عم إلىىىىى  حن او  ىىىىىراط او  لىىىىى لل عىىىىىل الدرادىىىىىم 
واوح داس ال   م ب للحي ت الش  ام بان طرعل الالمد ادخا ن عىل زاى دة االىم الىالمد وهىذا 

ط الىالمد الاىدان الاىرن اىن ان الاااى  بى لالمد ادىخا ن عىل زاى دة داعلاىم الاىالمد ا  اؤكد عماد  ا
 (.10ب ص 1321وب لا لل اؤدي إل  اادر الالمد  بام ر دب 

 :Social constructivism theoryالنظرية البنائية االجتماعية .2
 ,Conner(ب حكىد كىو ر وزاىحؤم Vygotskyعىل ،ىوف امىت ال ظراىم والاىل طورهى  عاروادىكل 

N., et al., (2014, p 71)  حن الالرعىم اىاد ب  ؤهى  اراا عاى ب وحن إشىرات الاالماىان عىل
الاراالىىىىى ت الالرعاىىىىىم اىىىىىؤدي إلىىىىى  او  ىىىىىراط وب ىىىىى ف المواىىىىى ت رداىىىىىدة اىىىىىن  ىىىىىحم الا ىىىىى عحت 
اوراا عاىىىمب كاىىى  ح خىىى  اؤكىىىد عمىىى  الا  عىىىم اورااىىى علب والم ىىىويب وال بىىى علب والاربىىىويب وهىىىو اىىى  
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اىى ط الىىالمد الاىىدان الاىىل اىىدعو لما  عىىم بىىان ا  شىىطم اوراا عاىىم والالرعاىىمب وهىىذم ااىىواعر عىىل ح 
-Eب والىىالمد اولكارو ىىل online learningال ظراىىم اطبىىب حا،ىى  عىىل الىىالمد عبىىر او ار ىىت 

Learning ب والىىىالمد اوعارا،ىىىلVirtual Learning  والىىىالمد الاراكىىىز إلىىى  الواىىىبWeb-
Based Learning  . 
لألطر ال ظرام ل اط الىالمد الاىرن ب حن امىت  لباحث من خالل العرض السابقويستخمص ا

ال ظرا ت يىد عدىرت الكا اىم الاىل اىاد بخى  ب ى ف الالرعىم واكوا خى  لىدى الاالماىان وحن بلىض هىذم 
ال ظراىى ت اركىىز عمىى  عاماىىم الىىالمد وكاىىف حىىدو خ  والىىبلض ا  ىىر ركىىز عمىى  ا دىىار ا  شىىطم 

ررا خ  ا  اواعر اقاك   ا ت والارخازات الحزام لا  اذه ب هذا واا،ح حن امىت ال ظراى ت اركىز وا 
عمىىىى  المىىىىاد الحبىىىى  ب والدىىىىموكا ت وب ىىىى ف الالىىىى رف بشىىىىكم عىىىىردي اردىىىى  لا خىىىىود الىىىىالمد الىىىىذاال 
والاااركز حىوم الاىالمد حو المىد ارااى عل واوا ىم وا  عىم بىان الاحااىذ وبل،ىخد الىبلض ااى  

  شط.اؤكد عم  اردا  اب دئ الالمد ال
 نماذج عالمية الستخدام نمط التعمم المدمج المرن:

ظخرت اللداد ان الاشروع ت عل ا امف دوم الل لد ادا دد  اط الالمد الادان الاىرن ودىوف 
  دالرض ا خ  ا  امل 

 :Innovations High School مدارس انيفيشنز -ب
عىىل امىىت الادردىىم دىىت ابىى  هىىذم الادردىىم عىىل إلا ىىوي ب لوواىى ت الااحىىدة حاىىث اب،ىى  الطىىحب 

ادى ًفب اىن  ىحم اللاىم اى  المىد ابىود  1 ىب ًح  و 0د ع ت و  ىف الدى عم اى  بىان الدى عم 
بىىىدور الاورىىىد والاادىىىر للاماىىىم الىىىالمدب وا،ىىى  الطىىىحب حهىىىداعخد ال   ىىىم واا بمىىىون اىىىن  ىىىحم 

لاىد حو الدروس الذااام عبر اق ار تب كا  ااكن حن ادا ريوا الازاد ان الويت ع دا  احا رون إ
الا،ل يدًا  بدرعم ع ىدا  اظخىرون إاب ً ى ب ويىد حشى رت اوح ى  ا ت ال ى درة عىن الادردىم حن 

ب واىىن 1321% عىىل  80ب وبمىىف 1322% عىىل 28الىىدم الا ىىرج اىىن الادردىىم يىىد ارا ىى  إلىى  
الا طبىىىم % عىىىل ا عىىىواد الب داىىىمب وهىىىذا حعمىىى  بك اىىىر اىىىن ااودىىىط  81الااويىىى  حن ا ىىىم إلىىى  
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دررىى ت ر الاىىم حك ىىر اىىن امىىت  Innovations  عم إلىى  ذلىىتب اماحىىب طىىحبوالوواىىمب ب ق،ىى
الاورودة عل الادارس ال   وام ا  رى عل الادا م اراالمب كا  إن اللداد ان  رارىل الادردىم 

ور الىىم اواىى  والاؤددىى ت الل اىىم ا  ىىرى  SLCC ح ىىبحوا طىىحب اباكىىرون واىىذهبون إلىى 
 educationnext.org, 2021.) 
 :Floeفموي مشروع  -ج

 1321بك دا باب ل  اط الالمد الاىدان الاىرن عى د  Toronto universityي ات ر الم اور او 
والذي ادارم اراوعم ان حد اذة الر الم حاث اوعر هذا الاشروع  Floeان  حم اشروع عموي 

اىىىم اللداىىىد اىىىن ا ىىى در الىىىالمد عبىىىر او ار ىىىت واللداىىىد اىىىن الاىىىوارد وا دىىى لاب وا  شىىىطم الالماا
 (.Treviranus, J., et al, 2016, 3-5ا  رى ال   م بذوي اوحاا ر ت ال   م  

 المحور الثاني: مصادر التعمم الرقمية:
 مفيوم مصادر التعمم الرقمية:

اررىى  ادىىاام الا ىى در الريااىىم بخىىذا اودىىد إلىى  طبالىىم اكىىوان وا ىىزان الالمواىى ت بشىىكم 
إل  الراف الا  در Fernández-Pampillón, A. M. (2013, P 34) ريال حاث اشار

الرياام  ح خ  حي اواد المااام ا ز م ب ورة رياام ااكن حن ال د ادا دااخ  وعر،خ  اك ىر اىن 
 & ,.Connaway, L. S., Lanclos, D. Mاىرة ل داىم ودعىد الىالمدب با اى  اشىار كىم اىن 

Hood, E. M. (2015, P 174) دىت الا ى در إلى  الراىف الا ى در الريااىم عمى  ح خى  لا
الال ادا دد دا م الب ع ت الدرادام حو الال ا دد الا  هن الدرادام عبطب وا  ا  هل ك عىم الاىواد 
الاا حم بشكم ريال وبشرط ان اكون الدة ل رض اربوي وان هذا الا ظور عإن ا  در الىالمد 

 الرياام ااواعر بكاا ت كبارة ل دام كم ان الطحب والالماان واودر الً .
إلى  حن ا ى در الىالمد الريااىم اشىام ك عىم الاىواد الاىل   .Yang, L. (2014)  حش ر با ا

ااكن ا زا خ  حو ا ا رخ  ب ورة رياام ا م  اوايى  او ار ىتب ال اىداو الرياىلب ال ىوت الرياىلب 
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بىىراان الودىى  ط الاالىىددةب ح ظاىىم إدارة الىىالمدب وبىىراان الاح كىى ةب والوايىى  اوعارا،ىىل والا  يشىى ت 
 (p. 2953) اا ام عبر او ار ت ويواعد البا   تالاز 

ب  خ  ا  در اررلام اا حم عمى  ام ى ت شىبكم او ار ىت حو ) 1331والرعخ  ع ابم حدن  
حيىىراص اىىدارو وب لاىى لل يىىد اكىىون شىىكم هىىذم الا ىى در إاىى  اطبوعىىم عىىل شىىكم إلكارو ىىل اب شىىرة 

 ت الواىب دىواف حك  ىت احماىم اا حم عم  وداط إلكارو ل ااد الال اىم الخى  عمى  بوادىطم شىبك
 .(203-220 .ص ص (حو ع لاام

 من التعريفات السابقة يمكن أن نستخمص النقاط التالية عن مصادر التعمم الرقمية:
 ا  در الالمد الرياام هل ا  در ا ز م إلكارو اً . -
 حو On Lineا  در اا ح عم  وداط إلكارو ل وااد الو م إلاخ  عن طراب اوا  م الاب شر  -

 .CD ROMsعن طراب ا يراص الادارم 
 ااكن حن ٌادا دد عل احدان رودة ال دا ت الالمااام و واارخ  لاحباب اهداف المااام احددة. -

 أىمية ٍاستخدام مصادر التعمم الرقمية:
 ( إل  حهاام ا  در الالمد الرياام عل ال ب ط الا لام 212ص  1332اشار  بام عزال  

ب وال برات الالمااام وا ال الاخ رات الردام إل  ر  ب اكم اخ  الا دام اد عد عم  زا دة الار ر  .2
 الر ا م ب ل دبم لماالماان.

 اداطا  الاالمد الح وم عم  الالرعم ان حي ويت وعل حي اك ن. .1
 احث الاالمد عن بلد عم  اولازاد واحام الاد ولام واوعاا د عم  الالمد الذاال. .0

( حن الا ىى در الريااىىم الىىد ححىىىد حدوات 62ب ص1338اهىىر  وعىىل هىىذا ال ىىدد اشىىار ال راىىب ز 
اللبور اولكارو ل لما دة الالمااامب حاث ح خ  اداح بح وم الاالماان عم  الالمد ال  ص بخد 

 ان الا  در الاربوام اولكارو ام وبشكم اداح لكم ط لب بإ ر ز الماد ب ورة عردام.
اىىدراب طىىحب ال ىىف ال ىى  ل ( حن Chen, & Fuyc., 2009ودرادىىم   ويىىد او ىىمت

اقعدادي  الااودط( عمى  اخى رات البحىث عىل ا ى در الىالمد الريااىم عبىر الواىب يىد دى هد عىل 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
   ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73342.1006 

                      (0202) ابريل  

 

 
84 

 

رع  اداوى اح امخد الدرادل ان  حم الدرر ت الال ح موا عماخى  عىل او ابى ر الاح ىاملب 
حيىىم اوربىىم كاىى  كىى ن لطىىوم ال اىىرة الاىىل اب،ىىو خ  عىىل ا ىى در الىىالمد الريااىىم عبىىر او ار ىىت ع

 ب دا خد ا ك داال.
 خصائص مصادر التعمم الرقمية:

ا امىىىىف   ىىىى  ص ا ىىىى در الىىىىالمد الريااىىىىم عىىىىن الا ىىىى در الابماداىىىىمب حاىىىىث ااااىىىىز هىىىىذم 
-Lev Manovich (2002, pp. 49الا ى در ب ل  ى  ص الا لاىمب الاىل حىدده  كىم اىن 

ب 1321ون  (ر حدىىن عبىىىد اللىىى طل وآ ىىىر 221-223ب ص 1331ر احاىىد عبىىىد الحااىىىد  (65
 ( وهل 13ب ص 1326(ر حاارة الرام  2-2ب ص 1320(ر احاد  ااس  18-12ص 

الاا ام الريال. وال ل الاا اىم الرياىل لمالمواى تب الاكاوبىمب والادىاوعمب والار اىم عمى  حدى س  -
 ال ظ د ال    لب ال  ر والواحد. دواف حك  ت ا ش ة رياام حد ااحولم ان ا  در ا  ظرام

. وال ىىل ح ىىد اىىاد الو ىىوم إلىى  ا ىى در الىىالمد اقلكارو ىىل الريااىىم عىىن طراىىب الو ىىوم الرياىىل -
 ا   ت رياامب كاباوارب وابب اما ون احاومب حو حي ود  ط رياام ح رى.

حاىىث ااكىىون ب اىىم هىىذم الا ىى در اىىن وحىىداتب حو ع   ىىر حو  Modularity الب بماىىم لمالىىدام -
عى دة ا ظااخى  واراالخى   ك    ت ا   ىممب اكاوبىم وادىاوعمب وار اىمب وب لاى لل ااكىن الىدامخ  وا 

 لمح وم عم   د  ردادة ا خ ب كا  هو الح م عل  ظد الود  ط الاالددة
حاىىث ااكىىن احوامخىى  اىىن شىىكم آل ىىرب واىىن ا دىىاب آل ىىرب Transcoding الب بماىىم لماشىىكام -

وعىىىرض   ىىىس الاحاىىىوى بطرا ىىىب وحشىىىك م االىىىددةب إذ ااكىىىن لماىىىالمد ا ااىىىر اظخىىىر ال  ىىىوصب 
ال ىور وا ىى اره ب و،ىبط ال ىوتب ونمىىب ال اىداوب و،ىبط إعىىدادات الاا ى حب وناىىر  واكباىر
 ذلت.

 مصادر التعمم الرقمية: مميزات
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ص  1338(ر ادىىىىى رة الر الىىىىىل  261ب ص 1331اشىىىىىار كىىىىىم اىىىىىن راىىىىىزي عبىىىىىد الحىىىىىل  
 Abdurahimovna, U. F. (2020, p35)(ر 62ص 1321زا ىىب الطاىىب  و (ر 228

  ل    ص الا لام ا  در الالمد الرياام اادد ب
 الحدا م عل الالموا ت اب ر و ب ظاراخ  ان ا  در الالمد الاطبوعم. -
 درعم الح وم عم  الالموا ت عل حي ويت ا  دب الادا اد دون الاباد بويت الان. -
ااىىاح عر ىىم الح ىىوم عمىى  الالمواىى ت واوطىىحع عماخىى  اىىن يبىىم عىىدد كباىىر اىىن الادىىا ادان عىىل  -

   س الويت.
 والدلم الا زا ام الخ  مم لكاام الالموا ت والديم عل ا طام الاو،وع ت.اا ف ب لشاوم  -
الىىىا مص اىىىن اشىىىكحت اىىى  ر و ىىىوم الاحاىىىوى الاطبىىىوع ااىىى  اىىىوعر عىىىل   بىىى ت الارماىىىد والح ىىىظ  -

 وال ا  م.
وه ىى ت اللداىىد اىىن الدرادىى ت الاىىل حكىىدت عمىى  اااىىزات ا ىى در الىىالمد الريااىىم ا خىى  درادىىم 

Ternenge, T. S., & Kashimana, F. (2019)  حاىث اداب ىت الدرادىم اااىىزات
اك  ام الو وم إلاخ  وادا دااخ  لمبحث ان يبم الطحب  ا  در الالمد الرياام وادى اواعره  وا 

ط لًبى  وط لبىم  022ادا دًا   ط لًب ( واكو ت عا م الدرادم ان  0811ويد بمف اراا  الدرادم 
درادىىىىم حن الارىىىىحت اقلكارو اىىىىم وال ىىىىحف كشىىىى ت  اىىىى  ن الويىىىىد  ادىىىىرمان ادىىىىا داان لماكابىىىىم

وي عدة با   ت ا يراص الا، وطم والارحت  اقلكارو ام وكش ف الو وم الل د عبر اق ار ت
اقلكارو اىىىم والكاىىىب اقلكارو اىىىم وي عىىىدة البا  ىىى ت عمىىى  اق ار ىىىت وابىىى رار ا بحىىى ث اقلكارو اىىىم 

هىىل ح ىىواع  Ebscohostعمىى  اق ار ىىت و ك  ىىت يواعىىد البا  ىى ت الاررلاىىم والاكابىىم اوعارا،ىىام
ا ىى در الالمواىى ت اقلكارو اىىم الاا حىىم لمبحىىث اىىن يبىىم الطىىحب عىىل اكابىىم عرا دىىاس دىىولا  و 

دىخولم الو ىوم واودىا  دة  ا ى در الىالمد الريااىم هىو كا  حظخرت ال ا  ن حن ان حهد اااىزات 
 ب كبار.ان اوارد الالموا ت اقلكارو ام الاا حم لمبحث ان يبم الطح
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احداد اداوى ل Tlakula, T. P., & Fombad, M. (2017)كا  كش ت درادم ي د بخ  
ادىىىا داد ا ىىى در الىىىالمد الريااىىىم عىىىل ر الىىىم عم ىىىداب حاىىىث احىىىدد الاىىىوارد اقلكارو اىىىم الا ام ىىىم 
الادىىىا دام عىىىل الر الىىىمب واحىىىدد ادىىىاوى الىىىوعل والاىىىدراب عمىىى  ادىىىا داد هىىىذم الاىىىوارد واياىىىراح 

اكىىن اىىن  حلخىى  الزاىىز الاىىوارد اقلكارو اىىمب واىىد اعااىى د ا خراىىم البحىىث ال ىىوعلب الطىىرب الاىىل ا
وحررات اب بحت شبد ا ظام ا  كم اش رت لمح وم عم  الموا ت االابم. ك  ت الاراوعم 
الادىىىاخدعم هىىىل رااىىى  طىىىحب الدىىى م ال  ل ىىىم الادىىىرمان عىىىل كماىىىم اللمىىىود اق دىىى  ام واوراا عاىىىم 

طحب الد م ال  ل م الر الام ان هذم الادردم ب لذات  ن اقح   ا ت  بر الم ع داب اد ا اا ر
كش ت حن هؤوف الطحب احاموا الارابم ا ول  عل ادا داد حرخزة الكاباىوار وكشى ت ال اى  ن حن 

و  SABINETاداوى ادا داد الطحب الر الاان لخذم الاوارد حد دل وابا ىر عمى  ا،ىاف 
EBSCOالر الل ب لا  در اقلكارو ام الا ام ىم اى   ضب حاىث  . وحن اداوى وعل الط لب

ح خىىد  مطىىىوا بىىىان الاىىىوارد اقلكارو اىىىم وا ىىى در اق ار ىىت الادىىىا دة إلىىى  الواىىىبب كاىىى  كشىىى ت حن 
ادىىىاوى الىىىوعل والاىىىدراب عمىىى  ادىىىا داد هىىىذم الاىىىوارد و اىىىزام ع ًاىىى ب حاىىىث اكىىىون الاىىىدراب عىىىل 

 ال  لب اورًخ  لارة واحدة عل الد م ا ول .
 ن العرض السابق نستنتج النقاط التالية عن مصادر التعمم الرقمية:م

 .اااح ا  در الالمد الرياام با م المااام اح زة وا  دبم لماحااذ 
 .ااكن ا  در الالمد الرياام الامااذ ان الُبدرة عم  الالمُّد عل ا وي ت الال ا  دبد 
 و،ىوع ت الُا ،ىمم لىداخد واودىازادة ا خى ب اد عد ا ى در الىالمد الريااىم الاحااىذ عمى  درادىم الا

 دون الاباد دا م الح ص ال  اِّم.
 .ب ان الُبدرة عم  الالمُّد الذاال  ااكان الطحا

 إجراءات البحث:
نتاج بيئة التعمم المدمج المرن:  أواًل: تصميم وا 
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ن ٌرم إن  ا ذج ا ااد وا  ا ج با  ت الالمد الادان با خ  اللداد ان الل   ر الاشاركمب وا  
اهاا د اك ولورا  الالماد كلمد وار م وا  ص هو الو وم لا ااد وا  ا ج اويف الماال 
  رح احبب حهداعد ب ض ال ظر عن الطرابم حو ال اط إل  طرابم  ا نم الاويف الالماال 
وب ض ال ظر عن الارحمم والاداوى وال  م الاداخدعم ع ل كم ا حوام لكل احبب هذا الاويف 

بد ان ان اكون ا اااد ا  دب لمخدف والارحمم وال  م وا ابات طرابم  ا ناد عل حهداعد عح
 (.223-261ب ص ص. 1321كم اراحمخ  ب لشكم الاحبب لذلت  احاد الددويلب 

ويد يدد الاربواون ونارهد ان الاخااان ب لا ااد الالماال  ا ذرً  ا ام م لما اادب ع لا ااد 
اطوار الالماد الابدد ب ورة اب شرة حو عبر وداط واشاام الالماال هو الاد م الا ظوال ل

عم   الاحاوىب وا هداف الالمااامب وحدوات ابااد هذم ا هدافب وا اا ر ادارااارا ت الالماد 
ب 1322والالمد وعبً  لألهداف الالمااامب والا ذام الرارلم لكم ان الالمد والاالمد   بام ر دب 

 (.260ص 
د الب حث باحمام ودرادم عداد ان  ا ذج الا ااد الالماال اللربام وعل هذا اقط ر ي 

 وا ر بام الاالمبم بإ ا ج با  ت الالمد ب  م ع امب وبا  ت الالمد الادان ب  م    مب
2009.) 

 
 

 ( وذلت لألدب ب اآلاام 133ب ص 1321وااب ل البحث الح لل  اوذج احاد الددويل  
طبالم لبحث الح لل  ظرًا   د اورد  حو الالمد الادان عم  ورد الب حث ح د حيرب ال ا ذج ل .2

 ورد ال  وص واا  دب ا   اط الالمد الادان  الارن(.
اا،ان ال اوذج ارحماان لد ااطرب إلاخا  ال ا ذج اللربام حو ا ر بام الاورودة وها  ارحمم  .1

 الابااد الاد مل وارحمم الاخا م.
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وهداف الال ااكن حن ااد احبابخ  ورخً  لورد بشكم اشاام ال اوذج عم  ارحمم الا  اف ا .0
 حع،م وكذلت ا هداف الال ااكن احبابخ  بشكم إلكارو ل حع،م.

ا  دبم ال اوذج لطبالم الاحاوى ودخولم اطبابم عل ا اام اخ رات ادا داد ا  در الالمد  .2
 الرياام.

 ( لمالمد الادان 1321واو،ح الشكم الا لل  اوذج احاد الددويل  
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 ( لمتعمم المدمج2015( نموذج محمد الدسوقى )7شكل )
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 ويد اد ا ااد وا  ا ج ا دة الال لرم الاررابام وعبً  لم اوذج الد بب كا  امل 
 مرحمة التقييم المدخمي: -1

 عل هذم الارحمم ااد يا س الااطمب ت الاد مام لكم ان الالمد والاالمد وبا م الالمد.
د الالرف عم  ال رض ان ال ظ د الالماال ب  م ع امب حاث عان  حم الابااد الاد مل اا

اؤ ر هذا ال رض عم  ا ااد با م الالمد اولكارو ل والال داكون ،ان اكو  ت با م الالمد 
 الادان.

 المتطمبات المدخمية القبمية لممعمم: -
 وان حهد امت الااطمب ت اواعر اراوعم ان الك  ا ت ااا م عاا  امل 

 ويدرااد الذه ام. الموا ت الالمد .ح 
 ال    ص الرددام والبدرات ال  س حركام. .ب 
 ال    ص الوردا ام او  ل لام. .ج 

 المتطمبات المدخمية المتعمقة بالمتعممين:  -
 اورد اللداد ان الااطمب ت الاالمبم ب لاالماان وان حهد امت الااطمب ت ا  امل 

 ال ،ن اللبمل والبدرات الذه ام. .ح 
 ل  س حركام.ال ،ن البد ل والبدرات ا .ب 
 ال برة الد ببم عل ادا داد الح دب اآللل وشبكم او ار ت. .ج 

 المتطمبات المدخمية المتعمقة ببيئة التعمم: -
 اورد اللداد ان الااطمب ت الاالمبم ببا م الالمد الادان وا خ  

 اواعر ا رخزة الاا مم بشبكم الواب ورخ ز عرض با   ت. .ح 
 اوعار  ظ د قدارة الالمد وروابطم. .ب 
 اوعار ح شطم اازاا م ونار اازاا مب را عام وعردام ببا م الالمد الادان الارن .ج 
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 مرحمة التييئة: -2
 وعل هذم الارحمم اد ال لرم حورد ال بص عل ،وف ا  امل 

 احمام  برات الاالماان  -
 احداد الااطمب ت الوارب اواعره  عل با م الالمد الادان -

 مرحمة التحميل: -3
 م عم  الاخ د الا لام وشامت هذم الارحم

 احداد ا هداف الل ام لماحاوى الالماال -
 احداد احاا ر ت الاالماان و     خد -
 احداد الاخ د الالمااام -

 مرحمة التصنيف: -4
وااد عل هذم الارحمم البا د باحداد ا هداف الال ااكن احبابخ  ورخً  لورد بشكم حع،م وكذلت 

 كم إلكارو ل حع،م.احداد ا هداف الال ااكن احبابخ  بش
ويد ي د الب حث با  اف ا هداف الال ااكن حن ااد احبابخ  ورخً  لورد بشكم حع،م وكذلت 

 ا هداف الال ااكن احبابخ  بشكم إلكارو ل 
 مرحمة التصميم: -5

اكادب هذم الارحمم حهاام    م حاث ح خ  الابر حمبم الو م ا  بان احمام با م الالمد 
 يد اد عل امت الارحمم البا د با  امل الادان وا  اذه  و 

 ا ااد الاخ د  الاحاوى( وا  شطم الالمااام -
 الاخ د وا  شطم الالمااام ورخً  لورد وا خ  -
 الاخ د  الاحاوى( وا  شطم الالمااام اولكارو ام  -
 ا ااد ادارااارا ت الالماد والالمد -
 ا ااد الدا  راو ووارخ ت الا  عم. -
 لورد. ا ااد الالمد ورخ ً  -
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 ا ااد حدوات الابااد والابواد. -
 مرحمة اإلنتاج: -6

اب د بلامام اق ا جب ال طوات الال ااد ان  حلخ  احوام الشىروط والاوا ى  ت الالماااىم إلى  
اراوعىىىم اىىىىن الا ارىىى ت الالماااىىىىم الك امىىىم والرىىىى هز لحدىىىا داد واشىىىىاام ارحمىىىم اق اىىىى ج عمىىىى  

 ال طوات الا لام 
 الادانإ ا ج با م الالمد  -
 إ ا ج با م الالمد اولكارو ل -
 إ ا ج الاحاوى الالماال واا حاد -

 إنتاج أدوات التقييم والتقويم:
 مرحمة التقويم: -7

ادىىاخدف هىىذم الارحمىىم ابىىواد الاحاىىوى الالمااىىل وبا ىىم الىىالمد اولكارو ىىل حاىىث يىى د الب حىىث باىى  
 امل 

 إر زة الاحاوى الالماال. -
 ر زاخ .ارراب البا م اولكارو ام وا   -

   وعل هذم الارحمم ااد اطباب الال لرم الاررابام لمبحث.مرحمة التطبيق -8
جازتيا:  ثانيًا: تصميم أدوات البحث وا 

 لالر بم عم  حدوات البحث واحباب حهداف الدرادم اد ادا داد ا دوات الا لام 
 الرياام. او اب ر الاح امل لبا س الر  ب الالرعل لاخ رات ادا داد ا  در الالمد -
 بط يم اححظم لبا س الر  ب الاخ رى لاخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام. -
 ابا س اوار م لبا س اار ه ت الاحااذ  حو الالمد الادان. -
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 االختبار التحصيمي: -1
اىن الااطمبى ت ا د دىىام الاىل ا ا،ىاخ  طبالىىم البحىث الحى لل إعىىداد وا ىااد إ ابى ر اح ىىامل 

 وى الاحااذ عل الر  ب الالرعل لاخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام.لبا س ادا
 ويد ار ب  ف او اب ر الاح امل ب ل طوات الا لام 

 تحديد اليدف من االختبار:
اخدف او اب ر إل  ياى س اىدى اح ىام احااىذ ال ىف ال ى  ل اوعىدادي بادردىم الشىخاد ححاىد 

ت ادىىا داد ا ىى در الىىالمد الريااىىم الاىىل ابىىدد لخىىد اىىن حاىىد اوعداداىىم لمر  ىىب الالرعىىل لاخىى را
  حم  اط الالمد الادان الارن.

 تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتيا:
عىداد اق ابى راتب اىد   ان  حم إطحع الب حث عم  اللداد ان الارارى  ال   ىم بكا اىم ب ى ف وا 

ل ،ىوف رىدوم الاوا ى  تب ا ااد او ابى ر الاح ىامل اىن  ىوع حدى مم او ااى ر اىن االىددب عى
د(ب واىد ا ااى ر هىذا اللىدد لابماىم ح ىر الا اىانب –ج –ب  –ك  ت عدد او اا رات حربلم ه   ح 

واىىىد ( ا ىىىردمب ا ىىىاام عىىى  ،ىىىوف ي  اىىىم ا هىىىداف الالرعاىىىم 28وكىىى ن عىىىدد ا ىىىرادات او ابىىى ر  
حد مم او اا ر ( دؤامب و 22احداد ح ا ط حد مم او اب ر حاث بمف عدد ادم م ال واب وال ط   

 احبب او اب ر هدعد اد الو،  عل اوعاب ر ا  امل  ( دؤامب وحا 02ان االدد  
 ديم ودحام وو،وح ال ا نم الم وام. -
 حن اكون لكم هدف ا ردم ابادد. -
 او اشام الدؤام امااح ت لالر بم ال حاحم. -
 حن ا درج ا د مم ان الدخم إل  ال لب. -
 بم عشوا ام.اوزا  اقر ب ت ال حاحم بطرا -
 حن اكون راا  بدا م اقر ب ت اار  دم وااب ربم. -
 حن اكون البدا م وا،حم و  لام ان ال اوض والالباد. -
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ادا داد ا  در الالمد الرياام واشام او،وع ت االمب ب وا  م بشبكم تحديد الموضوعات: 
حىرت البحىىث او ار ىتب ادىا داد اا ى ح او ار ىتب إ شى ف حدى ب عمى  راااىمب الىد وم عمى  ا

الب حث اللمالب الد وم عم  ب ت الالرعم الا ريب ادا داد ا  در الىالمد الاا حىم عمى  ب ىت 
 الالرعم الا ري.

 تحديد الوزن النسبي ألىمية الموضوع: 
 :(2اد احداد الوزن ال دب   هاام كم او،وع كا  هو او،ح بردوم  

 ( احداد الوزن ال دب   هاام الاو،وع2ردوم  

 المحتوى
الموضوع 

 األول

الموضوع 

 الثاني

الموضوع 

 الثالث

 الوزن النسبي ألهمية الموضوع
52% 52% 06% 

 تحديد الوزن النسبي ألىمية أىداف الموضوع:
 ( ان الال دلم الا لام 0اد احداد الوزن ال دبل  هاام حهداف الاو،وع بردوم  

 :حهداف الاو،وع ( احداد الوزن ال دب   هاام1ردوم  

 تحديد الوزن النسبى لألىداف السموكية بمستوياتو المختمفة:

 حتوىالم
الموضو
 ع األول

الموضوع 
 الثانى

الموضوع 
 الثالث

 52 3 81 عدد أهداف الموضوع

 28.15 85.51 33.63 الوزن النسبى ألهمٌة أهداف الموضوع

   X111   ____________________=  ألهميت أهذاف اىمىضىع اىىسبٍاىىسن 
 عذد أهذاف اىمىضىع

 اىعذد اىنيً ألهذاف اىمبدة اىذراسيت
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 دلم الا لام ( ان الال 2اد احداد الوزن ال دب  لألهداف الدموكام ع  كم اداوى بردوم  

 ( احداد الوزن ال دبل لألهداف الدموكام باداوا اخ  الا ام م0ردوم  
 تطبيق فيم تذكر مستويات اليدف

 10 6 26 عدد أىداف كل مستوى
 %11.23 %21.12 %01.61 الوزن النسبى

 إعداد جدول المواصفات:
حا  ااكن الربط بان ا هداف الدموكام الالرعام وبان احاوى با م الالمد الادان الارن واحداد 
عىىىدد الا ىىىرادات الحزاىىىم لماو،ىىىوع ت عىىىل الادىىىاوا ت ال ح ىىىم  اىىىذكرب عخىىىدب اطباىىىب( حاىىىث اىىىد 
ا ااىى ر هىىذم الادىىاوا ت الالرعاىىم وعبىىً  لاىى  ارالىىم عماىىد آراف الدىى دة الاحكاىىانب ويىىد اىىد الاركاىىز 

مىى  ادىىاوى الاطباىىب لاحفااىىد لطبالىىم الاخىى رات الاىىراد اكادىى بخ  وا اااخىى ب واىىد إعىىداد رىىدوم ع
 الاوا   ت الا لل 

 ( اوا   ت او اب ر الاح امل لاخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام2ردوم  

 

 الموضوعات

  مستوى الهدف

 المجموع   
 تذكر
35.32 % 

 فهم
85.51% 

تطبٌق   
22.81% 

 81 9 1 2 وع األولالموض

 3 3 1 3 الموضوع الثانى

 52 82 5 1 الموضوع الثالث

   X111     = ____________________اىىسن اىىسبٍ ىألهذاف فً مسخىي معيه 
 عذد أهذاف اىمسخىي

 ألهذاف اىمبدة اىذراسيت اىعذد اىنيً
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يى د الب حىث با ىااد  دى م إلكارو اىم إعداد النسخة اإللكترونية لالختبار فـى صـورتو األوليـة: 
لح ابىىى ر ب دىىىا داد  اىىى ذج رورىىىم ك حىىىد اطبابىىى ت رورىىىم وهىىىو ا  ىىىص ق شىىى ف اودىىىاب   ت 

رو ام وان ااازات ال د م اقلكارو ام لح اب ر ح خ  ا حح امب  اً  واو اب رات والاب ااس اقلكا
اك  اىىم  عىور ا اخىى ف الامااىىذ اىن اقر بىىم ااىى  اىىؤدى إلى  ا ىى دى ا  طىى ف ودىرعم إااىى د او ابىى ر وا 

 ا اب ر حكبر عدد ان الاحااذ ع  آن واحد.
 تعميمات االختبار:

اىى  ا  دىىب ادىىاوى الاحااىىذب واو،ىىح و،ىى  الب حىىث المااىى ت او ابىى ر بم ىىم دىىخممب وبدىىاطم ح
طرابم ادرام اقر ب ت واك  خ  حاث ا،ا ت الاوراخ ت واقرش دات الال اا مىت عىل او،ىاح 
الخدف ان او اب رب وعدد ا د مم الال اشامخ  اق اب رب والزان الاحدد لالر بم عن اق اب رب 

 وحهاام يرافة الدؤام بديم وا ن يبم اقر بم عماد.
 يقة تصحيح االختبار:تحديد طر 

روعىىل ع ىىد ا ىىحاح اق ابىى ر حن الطىى  كىىم ا ىىردة دررىىم واحىىدة عىىل ح لىىم اقر بىىم ال ىىحاحم 
( دررىىم وو الطىى  28و ىى ر لكىىم إر بىىم   ط ىىم وب لاىى لل اكىىون الدررىىم الكماىىم لال ابىى ر اىىن  

 درر ت بان ال  ر والواحد ال حاح.
 وحساب الصدق الظاىرى:عرض الصورة األولية لالختبار عمى السادة المحكمين 

بلىد حن اىد إعىىداد او ابى ر الاح ىامل لباىى س الر  ىب الالرعىل لاخىى رات ادىا داد ا ى در الىىالمد 
الريااىىم عىىل  ىىوراد ا ولاىىم يىى د الب حىىث بلر،ىىد عمىى  اراىىو اىىن الاحكاىىان الاا   ىىان عىىل 

 ىم البحىثب ار م اك ولورا  الالمىاد لما كىد اىن  ىححام او ابى ر اىن حاىث ا  دىبم اللبى رات للا
و ىحم ال ىا نم الم واىم واىدى ارابى ط حدى مم او ابى ر ب  هىداف و ىحم ا ى اف الدىؤام ابلىىً  
،ىىى عم حو الىىىدام حو حىىىذف عىىى   لادىىىاوى الخىىىدف الىىىذي ابدىىىادب و ىىىححام او ابىىى ر لماطباىىىب وا 
ا ردات او اب رب واد إرراف الالداحت الا  حش ر الاخ  الد دة الاحكاون وبذلت اكىون او ابى ر 

 ر هز لماطباب عم  الارربم اوداطحعام.
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( 21اىد إرىراف او ابى ر عمى  عا ىم ادىاطحعام عىدده   التجربة االسـتطالعية لالختبـار:  إجراء
امااىىذ اىىن احااىىذ ال ىىف ال ىى  ل اقعىىدادي اىىد ا ااىى رهد ب ىىورة عشىىوا امب وذلىىت بخىىدف احداىىد 

وال اىم الااااىزب وحدى ب  بى ت الزان الا  دىب لح ابى رب وحدى ب ال اىم الدىخولم وال ىلوبمب 
 و دب او اب ر.

اىىد حدىى ب الىىزان الىىحزد لالر بىىم عمىى  ا ىىردات او ابىى رب وعبىىً  لمال دلىىم تحديــد زمــن االختبــار:  
 اآلاام 

 
 
 
 
 

ان  حم اطباب الال دلم الد ببم ورد الب حث حن الزان الا  دب لالر بم عم  اق اب ر ككم 
لازاد بخذا الزان ع د الاطباب الببم  والبلدى لح اب ر عم  اللا م ( ديابدب ويد اد اق63هو  

 ا د دام.
اىىد حدىى ب ال اىىم الدىىخولم  :لمفــردات االختبــار والتمييــز حســاب معامــل الصــعوبة والســيولة

وال لوبمب لكم ب د ان ب ود او اب ر الاح ىام ب وذلىت لما كىد اىن رىودة ا ىردات او ابى ر اىن 
  لوباخ .حاث اداوى دخولاخ  حو 

                   ويد اد حد ب ال ام الدخولم ان  حم الال دلم الا لام 

 

    _______________________________=  سمه اإلجببت عيً االخخببر
 فً اإلجببت ىخالميذاسخغزقخه مو ا اىذٌجمبىً اىشمه اإل 

 عذد اىخالميذ       

 دقيقت 61=    ____=  سمه اإلجببت عيً االخخببر    

15 

911 

 X 111  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــ= معبمو اىسهىىت 

 عذد اإلجبببث اىصحيحت

 اىعذد اىنيٍ ىإلجبببث



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
   ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73342.1006 

                      (0202) ابريل  

 

 
32 

 

 ويد اد حد ب ال ام ال لوبم ان  حم الال دلم الا لام  
 ال ام الدخولم -2ال ام ال لوبم =                               

 ويد اد حد ب ال ام الااااز ان  حم الال دلم الا لام 
 ال ام ال لوبم(. Xااااز لما ردة = الرذر الاربالل  ال ام الدخولم الام ال

واد حد ب ال ام الدخولم وال لوبم والااااز لكم ا ردة ان ا ردات او اب ر كا  هىو او،ىح 
 (1بردوم  

 

 ( امااذ21( ال ام ال لوبم والدخولم والااااز  د مم او اب ر الاح امل  ن=1ردوم  
 

 م
  مستوى اليدف

 تذكر    لمجموعا   
32.65 % 

 فيم  
12.24% 

تطبيق   
55.10% 

 3.22ال احت الااااز =  0.27معامل الصعوبة = 
 

اب د ب ب ت او اب ر حن الطل اق اب ر   س ال اى  ن إذا حعاىد اطبابىد  حساب ثبات االختبار: 
 ابىى ر عمىى  عا ىىم البحىىث   دىىخ  عىىل ويىىت ح ىىر واحىىت   ىىس الظىىروفب ويىىد اىىد حدىى ب  بىى ت او
( اىىىن 21ب دىىىا داد ال اىىىم ال ىىى  كرو بىىى خب وذلىىىت بىىى لاطباب عمىىى  اراوعىىىم ادىىىاطحعام يوااخىىى   

اراا  البحث وان نار عا م البحث ا د دام واقدا  د إلاد كاؤشر لاداوى حداف احااذ عا م 
 البحث عل او،وع اخ رات إدا داد ا  در الالمد الرياام والردوم الا لل او،ح ال اارم 
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 ( ياد ال احت ال ب ت بطرابم " حل   كرو ب خ " لح اب ر الاح امل6ردوم  

 مسخىي اىذالىت معبمو أىفب عذد األسئيت اىمحبور ً

 48444 4810 81 االحصبه ببىشبنت واسخخذاً مخصفح االوخزوج 

اىبحث واىحصىه عيً اىمعيىمبث مه محزك اىبحث  

 "اىببحث اىعيمٍ"
6 48.1 48444 

ىحصىه عيً اىمعيىمبث مه بىل اىمعزفت اىبحث وا 

 اىمصزٌ
52 4860 48444 

 48444 4805 00 اىذرجت اىنييت 

اا،ىىح اىىن الرىىدوم الدىى بب حن رااىى  الىى احت ال بىى ت بإدىىا داد ال اىىم حل ىى  كرو بىى خ لاحىى ور 
 اا  اشار إل   ب ت او اب ر. 3.32او اب ر الاح امل وكذلت درراد الكمام دالد ع د اداوى 

اادد او اب ر ب ل دب اا  ك ن   لحً  لاحباب الخىدف الىذي ُحعىد اىن صدق االختبار:  حساب
حرمدب واد حد ب ال دب الظ هري لح اب ر ان  حم عرض او اب ر ع   د اد الوريام عم  
اراوعم ان الاحكاان  براف ع  اك ولورا  الالمادب ويد اد الالدام وعىب ابارحى اخد وآرا خىد كاى  

 ب . هو او،ح د ب
 3.81ويد اد حد ب ال دب الذاال  ان  حم حد ب الرذر الاربالل لال اىم ال بى ت ويىد بمىف 

 اا  اشار إل   دب ذاال ا  دب.
بلد يا د الب حث ب لا كد اىن  ىدب و بى ت او ابى ر ح ىبح او ابى ر الصورة النيائية لالختبار: 

لباىى س الر  ىىب الالرعىىل لاخىى رات ( ا ىىردة عىى   ىىوراد ال خ  اىىم و ىى لًح  لماطباىىب 28اكوً ى  اىىن  
 .اقعدادام ادا داد ا  در الالمد الرياام لدى احااذ الارحمم 

 إعداد بطاقة المالحظة: -2
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الد بط يم الاححظم ان حدوات الابااد الا  دبم لرا  البا   ت عن الاالمد ح  ى ف حدا ىد لماخى رةب  
لظ هرة حو دموت الان وادوان الاححظى ت  وااكن الرا خ  عم  ح خ   الاش هدة والارايبم الديابم

ال  ارىىم عىىىن هىىىذم الارايبىىىمب واكىىىون الاححظىىى ت الاىىل اىىىدون  اارىىىم الاشىىى هدة اب اىىىم عمىىى  حدىىىس 
عمااىىىم ووعىىى  وعخىىىد دياىىىب لمظىىى هرة حو الدىىىموت او،ىىى  الدرادىىىمب والبحىىىث الحىىى لل اخىىىاد با ااىىىم 

لب حىىىث ببط يىىىم الاححظىىىم اخىى رات ادىىىا داد ا ىىى در الىىىالمد الريااىىىمب وب ىىى ف عمىى  ذلىىىت ادىىىال ن ا
لاحداد اداوى حداف احااذ ال ف ال   ل اوعداديب ويد اىر إعىداد بط يىم الاححظىم بى ل طوات 

 الا لام 
 صياغة مفردات بطاقة المالحظة:

اىد  ىىا نم ا ىردات بط يىىم الاححظىم بحاىىث ا طى  الر  ىىب الاخى رى لاخىى رات ادىا داد ا ىى در 
ل شكم حهداف اخ رام واكو ت بط يم الاححظم ان  حث الالمد الرياام والال دبب ا اااخ  ع

اح ور هل   اوا  م ب لشبكم وادا داد اا  ح او ار تب والبحث والح وم عم  الالموا ت 
اىىىن احىىىرت البحىىىث "الب حىىىث اللماىىىل"ب والبحىىىث والح ىىىوم عمىىى  الالمواىىى ت اىىىن ب ىىىت الالرعىىىم 

 ( اخ رة عرعام.212م ال   ( اخ رة ر ادم اا رع00الا ريب ويد اكو ت البط يم ان  
 تحديد اليدف من بطاقة المالحظة:

هدعت بط يم الاححظم إل  يا س حداف اراوعم البحث لاخ رات ادا داد ا  در الالمد الريااىم 
والاىل يىىد دىبب ا ىىاااخ  عىى  شىكم حهىىداف اخ راىم وااكىىن ياىى س اىدى احببخىى  اىن  ىىحم بط يىىم 

 الاححظم.
 
 
 

 :بطاقة المالحظةطريقة تصحيح 
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اد ابدار حداف الاحااذ عم  بط يم الاححظم ان  حم الابدار الكال ب لدرر تب حاث اد احداد 
حربلم اداوا ت لىألداف  حدى  وا بدىد إلى   راىد/ ااودىط/ ،ىلاف(ب ولىد اىؤدا(ب عىإذا يى د الامااىذ 

 ب  داف او،  عحام  ح عم  الاداوى الذي حببدب واحدب الدرر ت ك لا لل 
مااىىىذ الاخىىىى رة اىىىىن حوم اىىىىرة با ىىىردم اح ىىىىم عمىىىى  راىىىىد وابىىىدارم الكاىىىىل هىىىىو  ىىىىحث إذا حدى الا -

 درر ت.
 إذا حدى الامااذ الاخ رة باد عدم اح م عم  ااودط وابدارم الكال دررا ن. -
 إذا حدى الامااذ الاخ رة بلد عدة اح ووت اح م عم  ،لاف وابدارم الكال دررم واحدة. -
 الط  لد لد اؤدِّ ودررم الكال   ر. إذا لد اؤدِّ الامااذ الاخ رة -

 وضع تعميمات بطاقة المالحظة:
اىىىد  ىىىا نم المااىىى ت البط يىىىم وو،ىىىلخ  عىىىل ال ىىى حم ال  ل ىىىمب ويىىىد راعىىى  الب حىىىث ع ىىىد و،ىىى  
المااىىىى ت البط يىىىىم حن اكىىىىون الالمااىىىى ت وا،ىىىىحم واحىىىىددةب لكىىىىل اا  ىىىى  لماححظىىىىان حن ابواىىىىوا 

الخىىىىدف اىىىىن البط يىىىىم واكو  اخىىىى  وطرابىىىىىم  ب لاححظىىىىم بطرابىىىىم او،ىىىىوعامب ويىىىىد اشىىىىاامت هىىىىذم
 ادا دااخ ب وكا ام ابدار الدرر تب وطرابم الا حاح .

 حساب صدق بطاقة المالحظة:
اد عرض البط يم ب وراخ  ا ولام عم  الد دة الاحكاان الاا   ان ع  اك ولورا  الالماد 

  اآلال  وذلت لمالرف عم 
           اا،ا م ب لوحدة الالمااام.                                                                                                    ادى اراب ط ب ود البط يم ا  الاخ رات ال -
                    ادى  حم ال ا نم الم وام لب ود البط يم.                                                                                 -
                           ادى ا  دبًم حدموب ا ااد البط يم عم  احباب حهداعخ .                                                                            -
                                إ، عم حو الدام حو حذف ع  ب ود البط يم.                                           -

 ويد اد إرراف الالداحت الال حش ر الاخ  الد دة الاحكاون والااا مم ع  اآلال 
  ا نم الاخ رات ع  ال لم الا، رع. -
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 إع دة  ا نم بلض الا ردات. -
وبلد يا د الب حث ب لالىدام ح ىبحت البط يىم رى هزة عى   ىوراخ  ا ولاىمب ورى هزة لماطباىب عمى  

 لا م اوداطحعام ال
طرابىىىم اا ىىى ب لحدىىى ب  بىىى ت بط يىىىم الاححظىىىمب اىىىد ادىىىا داد حســـاب ثبـــات بطاقـــة المالحظـــة: 

ح ىراان اىن  انب ودىال  م بالماىالاححظىان لحدى ب  بى ت بط يىم الاححظىمب حاىث يى د الب حىث 
م  الام الح دب ا ل  ب لادردم كاححظ     ب و  لثب والبا د باطباب بط يم الاححظم كم ع

( امااىىذب وبلىىد حن اىىد ر ىىد 21حىىدمب وذلىىت ب ىىورة ابد اىىم عمىى  اللا ىىم اودىىاطحعام وعىىددهد  
الىىىىدرر ت عىىىىل بط يىىىىم الاححظىىىىم اىىىىن يبىىىىم الاححظىىىىانب اىىىىد حدىىىى ب عىىىىدد اىىىىرات اوا ىىىى ب بىىىىان 
الاححظان عم  حداف اخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام وعدد ارات عدد اوا  بب وحدى ب 

 الا لام  COOPERالاححظان لكم عرد ب دا داد ال دلم كوبر   دبم اوا  ب بان
 واو،ح الردوم الا لل  دبم اوا  ب بان الب  اان باححظم اللا م اوداطحعام لاخ رات 

 
 
 
 
 
 

 ادا داد ا  در الالمد الرياام 
 ( او،ح  دبم اوا  ب بان الاححظان.21ردوم  

   X111   _______________________________=  وسبت االحفبق
 عذد مزاث االحفبق

 عذد مزاث االحفبق + عذد مزاث االخخالف



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
   ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73342.1006 

                      (0202) ابريل  

 

 
43 

 

 عدد ارات اوا  ب افاتعدد ا د الباىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ن
عدد ارات 
 اق احف

 دبم اوا  ب 
 وال ب ت

 %83.1 21 208 154 اقرا لل

% وهىل  دىبم اىدم عمى  83.1ااودط  دبم اا  ب بىان الاححظىان ( حن 21اا،ح ان ردوم  
 شار إل  حن بط يم الاححظم ر هزة لماطباب ع   وراخ  ال خ  ام. ب ت بط يم الاححظمب وا

بلد ا اخ ف الب حث ان ابدار  دب و ب ت بط يم الاححظم نيائية لبطاقة المالحظة: الصورة ال
ح ىىىبحت البط يىىىم  ىىى لحم لماطباىىىب لباىىى س الر  ىىىب اودا ىىىل لاخىىى رات ادىىىا داد ا ىىى در الىىىالمد 

 الرياام لدى احااذ ال ف ال   ل اوعداديب واد احداد اوال 
  ىىم الاىى  دا ،ىى  لماححظىىم وهىىد احااىىذ اىىد احداىىد التحديــد الفئــات التــى خضــعت لممالحظــة: 

 ال ف ال   ل اقعدادي.
ويد اد احداد اك ن الاححظم ع  الام الح دىب اآللىل  تحديد مجال المالحظة وتييئة مكانيا:
 بادردم الشخاد ححاد حاد اقعدادام.
 حاىىث اىىد احداىىد حربلىىم ادىىاوا ت لىىألداف حدى وا بدىىد إلىى   تقــديراألداءات فــى بطاقــة المالحظــة:

،لاف(ب ولد اؤدب عإذا ي ات الط لبم ب  داف او،  عحام  ح عم  الاداوى  ااودط/  راد/
 الذي حببادب واحدب الدرر ت ك لا ل  

 إذا حدى الامااذ الاخ رة ان حوم ارة وبا ردم اح م عم  راد وابدارم الكا   حث درر ت. -
 م الكا  درر ا ن.إذا حدى الامااذ الاخ رة باد عدم اح م عم  ااودط وابدار  -
 إذا حدى الامااذ الاخ رة بلد عدة اح ووت اح م عم  ،لاف وابدارم الكا  دررم واحدة. -
 إذا لد اؤدا الامااذ الاخ رة الط  لد لد اؤدا وابدارم الكا  دررم   ر. -

وبذلت اكون حيم دررم اح م عماخ  الامااذ عل بط يم اححظم ا داف اللامل لاخ رات ادىا داد 
 (.261 در الالمد الرياام هل    ر(ب وحي   دررم ااكن الح وم عماخ  هل  ا 
 إعداد مقياس االتجاه: -3
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هدف الابا س إلى  ياى س اوارى م  حىو الىالمد الاىدان لىدى احااىذ  تحديد اليدف من المقياس: 
 ال ف ال   ل اقعدادي.

 صياغة عبارات المقياس: 
عىل  ( ا ىردم02ات ابراراىم حاىث ا،ىان الاباى س  اد  ا نم ا ىردات الاباى س عىل  ىورة عبى ر 

  وراد ا ولام.
 تحديد طريقة تصحيح المقياس:

ي د الب حث بابدار الدرر ت بحاث ااكون الدررم الال اح م عماخ  الامااذ ان  حم و،لد 
( عل ال   م الال البر عن رحادب وا،ا ت اودار بم عم  ال برات  اس اداوا ت √للحام  

ب حواعبب و حعرفب حرعضب حرعض بشدة( وع د ا حاح الابا س ااد احوام  حوعب بشدة
( عم  الاوالل ع  ح لم ال برات ذات اقار م 2ب 1ب 0ب 2ب 1اودار ب ت إل  درر ت  

اقار بل وعكس ا وزان ع  ح لم ال برات ذات اقار م الدمب ب وب لا لل عإن حيم دررم ااكن 
( وحي   ااكن الح وم 34 س عل  وراد ا ولام هل حن اح م عماخ  الامااذ عل الابا

 (  203عماخ  
  
 

 صدق المقياس:
يىى د الب حىىث بحدىى ب اا ىى ب الدىى دة الاحكاىىان عمىى  كىىم عبىى رة اىىن عبىى رات الاباىى س حن ا ىىردات 

%( 233-23ابا س اوار م  حو الالمد الادان واراوحت  دب اا  ب الاحكاان عماخ  ا  بان  
ف الالىداحت الاطموبىم وعبىً   راف الدى دة الاحكاىان وح ىبح الاباى س اكو ىً  ويد ي د الب حث بإررا

 ر هز لماطباب.و  ( عب رة03ان  
 . تحديد زمن المقياس:3-7
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لحدىىى ب زاىىىن الاباىىى س يىىى د الب حىىىث بحدىىى ب ااودىىىط ا زا ىىىم الاىىىل ادىىىا ريخ  الاحااىىىذ عورىىىد حن 
 ( ديابد.23ااودط الزان الحزد هو  

 . ثبات المقياس:3-8
يىىى د الب حىىىث بحدىىى ب  بىىى ت اباىىى س اوارىىى م اىىىن  ىىىحم ادىىىا داد طرابىىىم حل ىىى  كرو بىىى خ واو،ىىىح 

  αالردوم الا لل  ب ت الابا س ب دا داد ال ام حل  
 α( حد ب  ب ت الابا س ب دا داد ال ام حل  6ردوم  

 معامل الثبات تباين الدرجة الكمية مج تباين العبارات عدد العبارات البيان
 3.20 23.00 0.11 03 مالابا س كك

(ب وب لاىى لل ااااىى  اباىى س اوارىى م  حىىو 3.20( حن  بىى ت الاباىى س ككىىم  6اا،ىىح اىىن رىىدوم  
 الالمد الادان بدررم ا  دبم ان ال ب ت ا مح لبا س الار م لدى الاحااذ.

 
 . الصورة النيائية لممقياس:3-10

اباى س  ىى لحً  لماطباىب عمىى  بلىد ا اخى ف الب حىىث اىن حدىى ب ال ىدب وال بىى ت لماباى س ح ىىبح ال
 اللا م ا د دام لمبحث.

 
 المعالجة اإلحصائية لمبحث:

بلد او اخ ف ان اطباب الال لرم الاررابام لمبحث ا ال ال طوة الا لام وهىل اقر بىم عمى  حدى مم 
البحث وا اب ر  حم ال روض وادى احبابخ   هداف البحث وامل ذلت عرض ال ا  ن الاىل اىد 

وا دىاره  عىل ،ىوف  اى  ن الدرادى ت الدى ببمب وابىداد الاو ىا ت والبحىث الابارحىىم  الاو ىم إلاخى 
 وعاا  امل و  ً   هد  ا  ن البحث 

 أسئمة البحث:
 ابمورت اشكمم البحث عل الدؤام الر اس الا لل  
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 ا  الا ااد الالماال لبا ال الالمد الادان الارن لا اام اخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام؟
 واا رع ان هذا الدؤام ا د مم ال رعام اواام 

ا  ع عمام  اط الالمد الادان الارن عم  ا اام الر  ىب الالرعىل لاخى رات ادىا داد ا ى در الىالمد  -
 لدى احااذ الارحمم اوعدادام؟ الرياام

مد ا  ع عمام  اط الالمد الادان الاىرن عمى  ا ااىم الر  ىب ا دا ىل لاخى رات ادىا داد ا ى در الىال -
 الرياام لدى احااذ الارحمم اوعدادام؟

اى  ع عماىىم  اىط الىىالمد الاىىدان الاىرن عمىى  ا ااىم اوارىى م  حىىو الىالمد الاىىدان لىدى احااىىذ الارحمىىم  -
 اقعدادام؟

 فروض البحث:
بان ااودط درر ت او اب ر الاح ام  3.31 ≥اورد عروب ذات دولم إح   ام ع د اداوى  -

م بان الاطبابان الببمل والبلدي الال ادرس ان  حم  اط الالمد لاحااذ الاراوعم الاررابا
 الادان الارن ل  لح الاطباب البلدي.

بىىىىان ااودىىىىطل دررىىىى ت ا داف  3.31 ≥اورىىىىد عىىىىروب ذات دولىىىىم إح ىىىى  ام ع ىىىىد ادىىىىاوى دولىىىىم  -
الاخىى رى لاخىى رات ادىىا داد ا ىى در الىىالمد الريااىىم لاحااىىذ الاراوعىىم الارراباىىم بىىان الاطبابىىىان 

 .الببمل والبلدي الال ادرس ان  حم  اط الالمد الادان الارن
بىىىان ااودىىىطل دررىىى ت اباىىى س  3.31 ≥اورىىىد عىىىروب ذات دولىىىم إح ىىى  ام ع ىىىد ادىىىاوى دولىىىم  -

اوار م  حو الالمد الادان لطحب الاراوعم الاررابام بان الاطبابان الببمل والبلدي الال ادرس 
 ان  حم  اط الالمد الادان الارن.

 حميل النتائج وتفسيرىا:ت
-Tلالر بىىم عمىى  الدىىؤام ا وم اىىد ا ابىى ر  ىىحم ال ىىروض ا وم وادىىا دد الب حىىث ا ابىى ر"ت" 

TEST  لااودط ت درر ت ا داف عل او اب ر الاح امل الالرعل  الببمل والبلىدي( لماراوعىم
در الىىىالمد الارراباىىىم عىىىل ع عماىىىم  اىىىط الىىىالمد الاىىىدان الاىىىرن عمىىى  ا ااىىىم اخىىى رات ادىىىا داد ا ىىى 
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اق ىدار  SPSSالرياام لىدى احااىذ الارحمىم اقعداداىم اىن  ىحم بر ى ان الاحماىم اوح ى  ل 
 وذلت كا  امل    12.3

 بالنسبة لمفرض األول: -
بىىىان ااودىىىط دررىىى ت الباىىى س الببمىىىل  3.31 ≥اورىىىد عىىىروب ذات دولىىىم إح ىىى  ام ع ىىىد ادىىىاوى "

لاىىرن(ب والباىى س البلىىدي لماراوعىىم الارراباىىم لماراوعىىم الارراباىىم ا ولىى    اىىط الىىالمد الاىىدان ا
 ا ول    اط الالمد الادان الارن( عل درر ت او اب ر الالرعل ل  لح الاطباب البلدي.

اب ر ىىىىم بىىىىان ااودىىىىط دررىىىى ت الباىىىى س الببمىىىىل  اىىىىد إرىىىىرافولما كىىىىد اىىىىن  ىىىىحم هىىىىذا ال ىىىىرض 
عىىل  لىىدي لىى  س الاراوعىىملماراوعىىم الارراباىىم ا ولىى    اىىط الىىالمد الاىىدان الاىىرن( والباىى س الب

" لماراوع ت الادىابمم" لدولىم ال ىروب T-testاو اب ر الالرعلب واو،ح الردوم الا لل  ا  ن "
عىىل كىىم اىىن  بىىان ااودىىطل دررىى ت الاراوعىىم الارراباىىم ا ولىى    اىىط الىىالمد الاىىدان الاىىرن(

 الاطبابان الببمل والبلدي لح اب ر الالرعل.
لم روب بان ااودطل درر ت ا داف عل او اب ر الالرعل بان الدولم اقح   ام  (0ردوم  

   اط الالمد الادان الارن( الاطبابان الببمل والبلدي لماراوعم الاررابام ا ول 
 المتوسط اسم المجموعة

االنحراف 
 المعٌاري

درجات 
 الحرٌة

 "ت" قٌمة 
مستوى 

 الداللة

قبلً )نمط التعلم المدمج 
 13841 43333 المرن(

89 8843788 
دالة عند 

بعدي)نمط التعلم المدمج  1.12
 8.122 13.311 المرن(

اا،ىىح اىىن الرىىدوم والشىىكم الدىى ببان ورىىود ا ىى وت بىىان الاطباىىب البلىىديب والاطباىىب الببمىىل  
  اىط الىالمد الاىدان الاىرن( ل ى لح الاطباىب البلىديب حاىث ااودىط  لماراوعم الاررابام ا ول 
( دررىىىم وهىىىو ااودىىىط حيىىىم ب ل دىىىبم لااودىىىط دررىىى ت الاطباىىىب 2.000دررىىى ت الاطباىىىب الببمىىىل  
( دررىىمب وهىىذا ال ىىرب بىىان الااودىىطان ذو دولىىم إح ىى  ام  ن 20.033البلىىدي والىىذي ادىى وي  
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(ب وهل حكبر ان ياام "ت" الردولام ع د ادىاوى دولىم 112.011ياام "ت" الاحدوبم اد وي  
 وهذا ادم عم  يبوم ال رض. 3.31

( والاىىل هىىدعت إلىى  ياىى س ح ىىر  اطىى  1322درادىىم نىى دة شىىح اد  تتفــق مــع وىــذه النتيجــة
عم  ا اام  Blackboardالالماد الادان الدوار الابموب الاا  وب  الب  د عم   ظ د إدارة الالمد 

اخىى رات الح دىىب اآللىىل واوارىى م  حىىو با ىىم الىىالمد( وبلىىد ال لرىىم البا  ىى ت ال  ارىىم عىىن اطباىىب 
  ن البحىىىث إلىىى  ورىىىود ع عماىىىم ل اطىىىل الىىىالمد الاىىىدان الىىىدوار البمىىىوب حدوات البحىىىثر او ىىىمت  اىىى

الاا  وب( عل ا اام اخ رات الح دب اآللل عم  الروا ب الالرعاىم والاخ راىم واوارى م  حىو با ىم 
الىىىىالمدر إو حن الاراوعىىىىم الارراباىىىىىم ا ولىىىى  الاىىىىىل دردىىىىت بىىىىى اط الىىىىالمد الابمىىىىىوب ا ىىىىوب عمىىىىى  

لاىىل دردىىت بىى اط الىىالمد الاا ىى وب الىىدوارب ورىى فت حهىىد الاو ىىا ت الاراوعىىم الارراباىىم ال   اىىم ا
،ىىرورة إعىىداد بىىراان ادراباىىم لمط لبىى ت ح  ىى ف اقرىى زات لا ااىىم الروا ىىب الالرعاىىم وا دا اىىم لملداىىد 

 ان الاخ رات الال ا ال الر  ب اقبداعل لخد.
الالىرف ادىاخدعت (، والتـي 2018كما تتفـق ايضـا مـع دراسـة إينـاس محمـد الحسـيني. )

الاىىىرن( عىىىل قكدىىى ب طىىىحب اك ولوراىىى   -عمىىى  ع عماىىىم  اطىىىل الىىىالمد الاىىىدان  الالاىىىم الاب شىىىر
الالماد اخ رات ال خردم الو  ام وا اام اخ رات الا  عم اوراا عل لداخدب واعااد البحىث عمى  
الا خن شىبد الاررابىل ورى فت  اى  ن البحىث اؤكىدة عمى  ورىود عىروب ذات دولىم إح ى  ام ع ىد 

( بىىان ااودىطل دررىى ت طىحب الاراوعىىم الارراباىم ال   اىىم  الاحااىذ الىىذان 3031وي دولىم ادىا
الاىىرن( عىىل البا دىىان الببمىىل والبلىىدي عىىل كىىم اىىن او ابىى ر -الماىىوا بىى لالمد الاىىدان الىى اط ال ىى  ل

الاح ىىاملب وبط يىىم اباىىاد بط يىىم عخردىىمب واباىى س الا  عىىم اورااىى عل ل ىى لح الباىى س البلىىدي. 
ت عم  عدد ورود اى  ار عمى  اراوعىم الىالمد الاىدان عىل الاح ىامب رنىد ورىود عىروب كا  حكد

بىىان كىىم ا خاىى  وبىىان اراوعىىم الىىالمد اقلكارو ىىلب وحو ىىت الدرادىىم ب،ىىرورة ادىىا داد واوظاىىف 
 .الالمد الادان عل الاؤدد ت الالمااام ل وا دم الاالددة
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ان  حم   اط الالمد الادان الاىرن(  يا د الاحااذ ب لالمدويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى 
وا  احاواد ان الود  ط الاالىددة اىن  ىوت و ىور وحركىد واردىاد لماشى هد الالماااىمب ا اىر 
الىذي دى عد الاحااىذ عمى  عخىد وادىاال ب الاحاىوى الالمااىل الالرعىل وا داف الاخى رى ودىىا داد 

احاىىىوي كىىىم ع   ىىىر الودىىى  ط  ا ىىى در الىىىالمد الريااىىىمب ولاىىى  كىىى ن  اىىىط الىىىالمد الاىىىدان الاىىىرن
الاالىىىددة عكىىى ن اىىى  ار   اىىىط الىىىالمد الاىىىدان الاىىىرن حكبىىىر اىىىن  عىىىل الر  ىىىب الالرعىىىل والاخىىى رى 
واوارىى مب كاىى  حاىى ح  اىىط الىىالمد الاىىدان الاىىرن الا  عىىم والاوا ىىم الاب شىىر اىى  الب حىىث وابىىداد 

ار المىد الاحااىذ عىل الرر  والالزاز ان  ىحم اىوعار اللداىد اىن اىواد دعىد ا داف إ،ى عم إلى  دى
هىىذا الىى اط وعبىىً  ل طىىوهد الىىذاال وحراىىد اىى بمخد ابلىىً  لمبىىدا م وا  شىىطم الاىىل اوعرهىى  با ىىم الىىالمد 
الادان الار ى وا  ار با م الالمد الادان الارن بكم ا  ا،ا د ان ح شىطم وادىارااارا ت ادرادىام 

يااىىىم لىىىدى احااىىىذ الارحمىىىم وحدىىى لاب ابىىىوادب عمىىى  الىىى رف واخىىى رات ادىىىا داد ا ىىى در الىىىالمد الر 
 .اقعدادام

 

والذي ا ص عم  ا  ع عماىم  اىط الىالمد الاىدان الاىرن عمى   لإلجابة عمى السؤال الثاني لمبحث
ا اام الر  ىب ا دا ىل لاخى رات ادىا داد ا ى در الىالمد الريااىم لىدى احااىذ الارحمىم اقعداداىم؟ 

لااودىط ت دررى ت ا داف  t-test"ت"  اد ا اب ر  حم ال رض ال   ل وادا دد الب حث ا اب ر
عىىىىل بط يىىىىم اححظىىىىم ا داف الاخىىىى ري عىىىىل ادىىىىا داد ا ىىىى در الىىىىالمد الريااىىىىم  الببمىىىىل/ البلىىىىدي( 
لماراوعم الاررابام عىل ع عماىم  اىط الىالمد الاىدان الاىرن عمى  ا ااىم اخى رات ادىا داد ا ى در 

 spssالاحماىىىم اوح ىىى  ل  الىىىالمد الريااىىىم لىىىدى احااىىىذ الارحمىىىم اقعداداىىىم اىىىن  ىىىحم بر ىىى ان
 كا  امل  12.3اق دار 

 بالنسبة لمفرض الثاني والذي ينص عمى: -
بىىان ااودىىطل دررىى ت ا داف  3.31 ≥"اورىىد عىىروب ذات دولىىم إح ىى  ام ع ىىد ادىىاوى دولىىم  

الاخىى رى لاخىى رات ادىىا داد ا ىى در الىىالمد الريااىىم لاحااىىذ الاراوعىىم الارراباىىم بىىان الاطبابىىىان 
 دي الال ادرس ان  حم  اط الالمد الادان الارن.الببمل والبل
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ولما كىىد اىىن  ىىحم هىىذا ال ىىىرض يىى د الب حىىث بلاىىم اب ر ىىم بىىىان ااودىىط دررىى ت الباىى س الببمىىىل 
والبلىىدي لماراوعىىم الارراباىىم   اىىىط الىىالمد الاىىدان الاىىرن( عىىىل دررىى ت ا داف اللامىىل لاخىىى رات 

 ( امت الاب ر م 2  ادا داد ا  در الالمد الرياام واو،ح الردوم الا لل
اخ رات ادا داد ا  در الدولم اقح   ام لم روب بان ااودطل درر ت ا داف عل  (2ردوم  

 ب بان الاطبابان الببمل والبلدي لماراوعم الاررابام ا ول الالمد الرياام
 ( اط الالمد الادان الارن  

 المتوسط اسم المجموعة
االنحراف 
 المعٌاري

درجات 
 الحرٌة

 مستوى الداللة "ت" قٌمة

قبلً تجرٌبً )نمط 
 التعلم المدمج المرن(

813333 13388 

89 5553112 

دالة عند مستوى داللة 
1.12 

بعدي تجرٌبً )نمط 
 التعلم المدمج المرن(

839.136 8.363 

اا،ح ان الردوم والشكم الد بب ورود ا  وت بان الاطباب البلديب والاطباب الببمل 
( ل  لح الاطباب البلديب حاث ااودط  اط الالمد الادان الارنام ا ول   لماراوعم الارراب

( دررم وهو ااودط حيم ب ل دبم لااودط درر ت الاطباب 13.000درر ت الاطباب الببمل  
( دررمب وهذا ال رب بان الااودطان ذو دولم إح   ام  ن 268.260البلدي والذى اد وي  

(ب وه  حكبر ان ياام "ت" الردولام ع د اداوى دولم 111.232ياام "ت" الاحدوبم اد وي  
وهذا ادم عم  يبوم ال رضب وهذم ال اارم اا ب ا  درادم ب ا  م   لد احاد ال اح  لب  3.31

( والال اداخدعت الكشف عن ا ر  اط 1320ححاد احاد ال وبل ب واللرب احاد اللرب  
كاد ب الاخ رات الرياام لدى ط لب ت ا ااد ح شطم الالمد الادان عل ا اام الاح ام وا

الارحمم اقعدادامب وحد رت  ا  ن البحث عن وورود عروب ذات دولم إح   ام عل ااودط 
 اكاد ب الاخ رات الرياام ل  لح الاراوعم الاررابام ال   ام.
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كا  اا ب اا،  هذم ال اارم ا  درادم ا ط   احاد الشا ب    ر را، ن عاىر ححاىدب 
(ب والاىىل ادىىاخدعت با ىىم الىىالمد الاىىدان ب اطاخىى  الاىىرن 1313عمىىل إبىىراهاد ال  ىى د  وعبدالحااىىد 

واوعارا،ل الادعد حاث اد عىرض الاحاىوي الالمااىل اولكارو ىل اىن  ىحم الا  ىم الالماااىم 
ااىىىزي كىىىحس لا ااىىىم اخىىى رات ادىىىا داد الادىىىاودع ت الريااىىىم لىىىدى ح  ىىى  ل الاكابىىى ت باىىىدارس 

و ىىم إلىى  حهىىد  اىى  ن البحىىث وهىىل حن با ىىم الىىالمد الاىىدان ب اطاخىى  الاىىرن الالمىىاد اللىى دب واىىد الا
واوعارا،ل الادعد حبب ع عمام عل راا  الارى وتب حاىث ورىد عىرب دالىم اح ى  ا     ى  ل 
الاراوعم الواحدة يبمل وبلدي عل او اب ر الاح امل الالرعىل لاخى رات ادىا داد الادىاودع ت 

ب كا  ورد عرب دالم اح   ا     ى  ل الاراوعىم الواحىدة يبمىل الرياام ل  لح الاطباب البلدي
وبلىىىدي عىىىل بط يىىىم الاححظىىىم الاىىىل ابىىىاس الىىىدم ا داف الاخىىى رى    ىىى  ل الاكابىىى ت ل ىىى لح 

 الاطباب البلدي.
 
 

، أمين صالح الدين أمين، جمال مصطفي كا  اا ب اا،  هذم ال اارم ا  درادم
هدعت إل  احداد ع عمام (، والتي 2012ع محمد )عبدالرحمن الشرقاوي، ومصطفى عبدالسمي

ادارااارام اراوع ت اللام اولكارو ام عل ا اام اخ رات البحث عل ا  در الالمد 
والالموا ت اقلكارو ام واش رت ال ا  ن إل  ع عمام ادارااارام اراوع ت اللام اولكارو ام عل 

لكارو ام وح ت الدرادم عم  ،رورة ا اام اخ رات البحث عل ا  در الالمد والالموا ت اق
اوهاا د باوظاف ادارااارا ت الالمد اولكارو ل عل ادراس الابررات الا ام م و شر الابررات 

 الالمااام عم  شبكم او ار ت.
احدىىان ا داف الاخىى رى ودىىا داد  واررىى  الب حىىث ورىىود ع عماىىم لىى اط الىىالمد الاىىدان الاىىرن عمىى 

الىىرض الاحااىىذ لارربىىم الالمىىاد اىىن  ىىحم الاحاىىوى اقلكارو ىىل حن   ا ىى در الىىالمد الريااىىم إلىى 
عمىىى  با ىىىم اداىىىودو واىىى  احاواىىىد اىىىن اخىىى د وح شىىىطد ارىىىب عمىىى  الاحااىىىذ ا ر زهىىى  بلىىىد درادىىىاخد 
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لماخى رات اىن الاخى رة البدىاطم الى  الاخى رة  والاادمدىم الا طبىل لماحاىوى اقلكارو ىل والا ظىاد
 اىىىداوه ت ك اىىىرا حاىىى  ااىىى ح اابىىى ن الاخىىى رةب كاىىى  حن اشىىى ركم اوك ىىىر  ىىىلوبمب واا حىىىم اشىىى هدة ال

الاحااذ عل حمب ت ال ب ش ب رف الحوار الاب شر واودا د ر عىن بلىض الاخى د الاطمىوب اى خد 
حدا خ ب وا  حشكم عماخد عل عخاخد لماحاوى ب لا بم وعب اد ح ت الالمد الا   م لكم  اىطب 

رات عىىىل الويىىىت الا  دىىىب لخىىىد عىىىل اراوعىىىم كىىىح حاىىىث ااىىى ح الو ىىىوم إلىىى  ردود عمىىى  اودا دىىى 
ابى ن الاخى رات ا دا اىمب ودىخولم الو ىوم الى  الاحاىوى  ال اطانب اا  دى عدهد عىل الاح ىام وا 

واقا حم ودىخولم اودىا دادب دى عد عمى  الىالمدب وادىا داد  Edmodoاقلكارو ل عم  اداودو 
 داد ا  در الالمد الرياام عم  با ىم لبط ت ال اداو الاورودة بدب د عد عم  إاب ن اخ رات ادا

 .Edmodoاداودو 
ولالر بم عم  الدؤام ال  لث لمبحث والذي ا ص عم  ا  ع عمام  اط الالمد الادان الاىرن عمى  
ا اام اوار م  حو الالمد الادان لدى احااذ الارحمم اقعداداىم؟ وو ابى ر  ىحم ال ىرض ال  لىث 

لااودىىط ت دررىىى ت اباىى س اوارىى م  حىىىو الىىالمد الاىىىدان  t-testوادىىا دد الب حىىث ا ابىىى ر "ت" 
وذلىىىت كاىىى   12.3اق ىىىدار  spss الببمىىىل/ البلىىىدي( لماراوعىىىم الارراباىىىمب اىىىن  ىىىحم بر ىىى ان 

 امل 
 ب ل دبم لم رض ال  لث 

لما كد ان  حم هذا ال رض والذي ا ص عمى  " اورىد عىروب ذات دولىم إح ى  ام ع ىد ادىاوى 
ررىىى ت اباىىى س اوارىىى م  حىىىو الىىىالمد الاىىىدان لطىىىحب الاراوعىىىم بىىىان ااودىىىطل د 3.31 ≥دولىىىم 

الارراباىم بىىان الاطبابىىان الببمىىل والبلىدي الاىىل اىىدرس اىىن  ىىحم  اىط الىىالمد الاىىدان الاىىرن"ب يىى د 
الب حىىث بلاىىم اب ر ىىم بىىان ااودىىط دررىى ت اباىى س اوارىى م  حىىو الىىالمد الاىىدان  الببمل/البلىىدي( 

 ( امت الدولم 8الالمد الادان واو،ح الردوم الا لل   لاراوعم البحث عل ابا س اوار م  حو
الدولم اقح   ام لم روب بان ااودطل درر ت ا داف عل ابا س اوار مب بان ( 8ردوم  

 الاطبابان الببمل والبلدي لماراوعم الاررابام ا ول    اط الالمد الادان الارن(
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 المتوسط اسم المجموعة
االنحراف 
 المعٌاري

درجات 
 حرٌةال

 قٌمة
 "ت"

 مستوى الداللة

قبلً تجرٌبً )نمط التعلم المدمج 
 المرن (

483833 33617 
89 3973535 

 1.12دالة عند 

بعدي تجرٌبً )نمط التعلم المدمج 
 المرن(

813.133 5.261 

اا،ىىح اىىن الرىىدوم والشىىكم الدىى بب ورىىود ا ىى وت بىىان الاطباىىب البلىىديب والاطباىىب الببمىىل 
( ل ى لح الاطباىب البلىديب حاىث ااودىط  اىط الىالمد الاىدان الاىرن ا ول   ملماراوعم الاررابا

( دررىىم وهىىو ااودىىط حيىىم ب ل دىىبم لااودىىط دررىى ت الاطباىىب 21.100دررىى ت الاطباىىب الببمىىل  
( دررىمب وهىذا ال ىرب بىان الااودىطان ذو دولىم إح ى  ام  ن 226.200البلدي والذى اد وي  

(ب وه  حكبر ان ياام "ت" الردولام ع د ادىاوى دولىم 080.101ياام "ت" الاحدوبم اد وى  
 Grasiella k. Harb وهذا ادم عم  يبوم ال رضب وهىذم ال اارىم اا ىب اى  درادىم 3.31 ≤

والاىىل هىىدعت إلىى  الاحباىىب عىىل اىى  ار الىىالمد الاىىدان  احطىىم الا ىى وب( عمىى  إابىىى ن ،  (2019)
لم ىىىم اق رمازاىىىم كم ىىىم حر باىىىم عىىىىل دورة اىىىن الاشىىى ركون عىىىل ا 11الاوايىىىف والكا بىىىم البح اىىىم لىىىى 

الاوا ىىىم ب لم ىىىم اق رمازاىىىمب ولاحباىىىب هىىىذا ال ىىىرضب وكشىىى ت ال اىىى  ن  حن  اىىىط الىىىالمد الاىىىدان 
 احطم الا  وب( اد عد الاحااذ لاس عبط عم  اطوار اويىف إارى بل  حىو البحىث ولكىن حاً،ى  

اىىط الا ىى وب عمىى  احطىى ت عمىى  الك ىى فة عىىل كا بىىم البحىىثب واو ىى  الدرادىىم ب،ىىرورة اعااىى د  
الىىالمد(  اىى  الاحااىىذ الرىى الاان عىىل ويىىت ابكىىر لا ااىىم الاخىى رات الالرعاىىم وناىىر الالرعاىىم الاىىل 

 ااامون إلاخ .
وارى الب حث ان هذم ال اارم ارر  ال  ورود الالزاز الارن ب ورم الاالددة ان  حم 

الادان الارنب وا وع الابواد ان الاحاوى الالماال اقلكارو ل عم  با م اداودو ب اط الالمد 
ب واوراد الاحااذ ع د حداف الاخا ت Edmodo حم ا  يش ت اراوع ت اللام دا م اداودو 

والا وع عل اد لاب المد الاخ رات واد لاب وطرب الاوا م والا  عم اقلكارو لب وبذلت 
ر بل  حو  اط الالمد ح بحت البا م الالمااام اا وعم و رام ا  ادى ال  ا اام اوار م اقا

 الادان الارن وهذا وا،ح عل ال روب بان  اطل الالمد الادان.
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 التوصيات:
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا يمكن اقتراح التوصيات التالية:

،ىىىرورة اابىىى ع الالىىى اار عىىىل ا ىىىااد  اىىىط الىىىالمد الاىىىدان الاىىىرن عمىىى  ا ااىىىم اخىىى رات ادىىىا داد  -ح 
 ا  در الالمد الرياام.

ورة احىىوم الاىىواد الدرادىىام اىىن الشىىكم الىىوريل إلىى  ام ىى ت وودىى  ط الكارو اىىم ادىىخم الال اىىم ،ىىر  -ب 
 الخ .

إا حىىم بىىراان ا ىىااد وا  اىى ج و شىىر ا ىى در الىىالمد الريااىىم عمىى  الاوايىى  اقلكارو اىىم لماؤددىى ت  -ج 
 .الالمااام الا ام مر ق، عم الاو ويام وال  و ام لماالمد

د الاىىدان الاىىرن ك دىىارااارام لاىىوعار الويىىت لاا ردىىم ا  شىىطم الاىىدراب عمىى  ادىىا داد  اىىط الىىالم -د 
 والادراب ت.

اوهااىى د باىىدراب الالماىىان عمىى  ا ىىااد  اىىط الىىالمد الاىىدان الاىىرن وذلىىت ب ىى م ع اىىم عىىل كىىم  -ه 
 الابررات الالمااام.

 اوهاا د بادراب الالماان عم  ادا داد ا  در الالمد الرياام عل راا  الابررات الا ام م. -و 
رة إرىىىىراف الازاىىىىد اىىىىن البحىىىىوث الاىىىىل اا ىىىى وم طبالىىىىم اطباىىىىب ح اىىىى ط الىىىىالمد الاىىىىدان عمىىىى  ،ىىىىرو  -ز 

 اراحم ا  يبم الالماد الر الل.
 البحوث المقترحة:

درادىىىم اا ىىى وم ح ىىىر  اىىىط الىىىالمد الاىىىدان الاىىىرن عمىىى  بلىىىض الاا اىىىرات الاىىىل لىىىد اا  ولخىىى  البحىىىث  -2
 باك ري.الح لل ا م الذك ف الب ريب والا كار ال  يد والا كار او

  .درادم ح ر  اط الالمد الادان الارن وعحياخد ب دارااارا ت الالمد الا ظد ذااًا  -1
إرراف ازاد ان الدراد ت لبا س ح ىر ا ىااد  اطىل الىالمد الاىدان الاىرن عىل الالمىاد عمى  ا ااىم  -0

 الاخ رات اللماامب والا كار اودادولل.
 .رن وبان الالمد الاش ركلدرادم اللحيم بان ح ر  اطل الالمد الادان الا -2
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 عل لام ا ااد  اطل الالمد الادان الارن وعًب  لال اار الرودة ويا س اوار م  حوهد. -1
إرراف ازاد ان الدراد ت لمالرف عم  الوي ت ادا داد الالماىان  اىط الىالمد الاىدان الاىرن -6

 عم  ا اام اخ رات ادا داد ا  در الالمد الرياام عل الالماد.
 
 
 
 
 
 
 
 مراجع:ال

 أواًل: المراجع العربية:
(  ع عماىىىم الالمىىىاد الاىىدان عمىىى  الاح ىىام وا ااىىىم عاماىىى ت اللمىىد لىىىدى احااىىىذ 1332دىىل د ححاىىىد شىى هان   -

 .02ب ع 2الارحمم اوبادا ام واار ه اخد  حوه ب ارمم كمام الاربامب ر الم ط ط ب ان
 هرة  دار الكا ب الحداث.. الب طرب ادراس اك ولورا  الالماد(. 1322دل د ححاد ش هان   -
( اك ولوراىىى  الالمىىىاد اولكارو ىىل  ال مدىىى مب الابىىى دئب ا دواتب الاطبابىىى تب دار ال كىىىرب 1332 باىىم عزاىىىل   -

 عا ن.
( اباىىاد ا ىى در الالمواىى ت الاررلاىىم اقلكارو اىىم الاا حىىم عمىى  ام ىى ت شىىبكم اق ار ىىت 1331ع ابىىم حدىىن   -

ب 022 ع 8الاكابىىى ت والالمواىىى ت  الاكابىىىم ا ك داااىىىمب اىىىن  وا يىىىراص الادارىىىم. اوار هىىى ت الحدا ىىىم عىىىل
220 - 203. 

 ب ادطرون لمطب عم وال شرب الب هرة.1( با  ت الالمد الا  عمامب ط1321 بام ر د عزال   -
(  الالماد اولكارو ل ان الاطباب إل  اوحاراف والرودةب الب هرة  ع لد 1338ال راب زاهر إدا عام   -

 الكا ب.
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ب 02 ع10اك ولوراى  الالمىاد ا ىرب اىن .. ا  در الىالمد اقلكارو ىل الريااىم(1320م  ااس  احاد عطا -
 http://search.mandumah.com/Record/699753ادارر  ان -   .24

ح ر ا احف  اطل الالماد الادان  الارن / ال  م الابموب( (. 1321إاخ ب احاد عبد اللظاد حازة   -
ب دراد ت اربوام واراا عام ا رب بلض اخ رات إ ا ج البراان الاداوعمعل إكد ب طحب كمام الاربام 

 .236 - 28ب 02 ع12ان
أثر اختالف نمطي التعمم المدمج )المرن / المتناوب( في (. 1321ا ط   ححاد عبد اهلل دلاد   -

كير إكساب معممي المرحمة اإلعدادية بعض ميارات إنتاج الرسوم التعميمية الكمبيوترية وتنمية التف
  رد لم ا رداار نار ا شورة(. ر الم ر وب الواديب ي  . االبتكاري لدييم

أنواع التغذية التصحيحية ببيئة التعمم المدمج الدوار وأثرىا عمى كفاءة (. 1322ا  م عبدالل م اب رز   -
ا رب  ب الرالام الا رام لاك ولورا  الالمادبالعميا التعمم والحاجة إلى المعرفة لدى طالب الدراسات

 .2ب ع12ان
الفردي(  -أثر اختالف استراتيجيتي التعمم المدمج الدوار )المتناوب(. 1326ال را م حاان حدن   -

)رسالة  لتنمية ميارات االستدالل العممي والتنظيم الذاتي لدى تالميذ المدرسة اإلعدادية
 ب كمام الدراد ت اللما  لماربامب ر الم الب هرة.ماجستيرغيرمنشورة(

ع عمام الادراب الادان الدوار لا اام بلض الك  ا ت الكش ام لالمال الاربام (. 1320كا م ال  نل  وا م  -
 ب رد لم ا رداار نار ا شورمب كمام الدراد ت اللما  لماربامب ر الم الب هرة.الرا ،ام ب لحمبم اقعدادام

 ارة  عا ن.. دار الادالالمد الادان والالمد الالكوس(. 1321ع طف حااد الشرا ن   -
(. ادا داد ا  در الالمد اقلكارو ل الا اوحم والا مبم عل با م الالمد الادان 1326حاارة احاد الرام.   -

عل ،وف ادارااارام ابارحم لمالمد الب   ل وح ره  عم  ا اام الاح ام واخ رات الا وار الب ري والا وار 
 ولورا  الالماد  الرالام الا رام لاك ولورا  الالمادب الريال لدى ط لب ت اك ولورا  الالماد والالموا ت. اك

 88 - 0ب 00 ع16ان
( الىالمد اولكارو ىل 1321حدن الب ا  عبد الل طلب الداد عبد الاولل حبو  طىوةب ححاىد ك اىم الح ىري   -

 الريالب "ال ظرامب الا اادب اق ا ج" اقدك درامب دار الر الم الردادة.
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( اوظاف الالماد الادان عل ا ااد اواي  المااامب دار    ف لمطب عم 1320احاد بن راشد الا ا ل   -
 وال شر والاوزا .

 ب الب هرةب ع لد الكاب.2( ا ظوام الالماد عبر الشبك تب ط1331احاد عبد الحااد   -
ابررااىد وودى  طدب دار الوعى ف لىد ا   -احددااىد -( الالماد الل لل اولكارو ل1331رازي ححاد عبد الحل   -

 طب عمب اقدك درام. ال
(. ح ىىر  اطىى  الىىالمد الاىىدان الىىدوار  الابمىىوب / الاا ىى وب( البىى  د عمىى   ظىى د 1322نىى دة شىىح ام إبىىراهاد.   -

عم  ا اام اخ رات الح دب اول  واوار م  حو با م الالمد. ارمم كماىم الارباىم   Blachboardادارة الالمد 
 - 023ب  00 ع02كمام الاربامب ان -ر الم ط ط  

الاىىرن( عىىل إكدىى ب  -(. عل لاىىم  اطىىل الىىالمد الاىىدان  الالاىىم الاب شىىر 1322إا ىى س احاىىد الحدىىا ل.   -
 -طىحب اك ولوراىى  الالمىىاد اخى رات ال خردىىم الو ىى ام وا ااىم الا  عىىم اقرااىى عل لىداخد. اك ولوراىى  الارباىىم 

 .200 - 88ب  01دراد ت وبحوث  الرالام اللربام لاك ولورا  الاربامب ع
(. اىىىدى ادىىىا داد ا ىىى در الالمواىىى ت اولكارو اىىىم  درادىىىم ح لىىىم 1338 رة ب ىىىت د اىىىم اهلل ال  لاىىىل  ادىىى -

 ع، ف ها م الادراس بكمام عمىود الح دىب والالمواى ت بر الىم اقاى د احاىد بىن دىلود اقدىحاام بادا ىم 
 .203 - 220ب 02 ع 26الرا ض. ارمم اكابم الامت عخد الوط ام  اكابم الامت عخد الوط امب ان 

( دور ا ىى در الالمواىى ت اولكارو اىىم عىىل الزاىىز  ىىدا ت الالمواىى ت ب لاكابىى ت 1321زا ىىب بىىن الطاىىب   -
الر الاىىم  درادىىىم اادا اىىىم ب لاكابىىىم الاركزاىىىم لر الىىىم ب  اىىدب  ردىىى لم ا ردىىىاار ناىىىر ا شىىىورة(ب كماىىىم اللمىىىود 

 اق د  امب ر الم ا اوريب الرزا ر.
(. ح ىر ادىا داد 1313عاىرب و ال  ى دب عبدالحااىد عمىل إبىراهاد.  ا ط   احادب ححادب    ر را،ى ن  -

الادراب الادان عل ا اام اخ رات ادا داد الاداودع ت الرياام لدى ح    ل الاكاب ت الادردىام باىدارس 
 .126 - 112ب  00 ع13كمام الاربامب ان -الالماد الل د. ارمم كمام الاربام  ر الم ك ر الشا  

 ( الالموا اام واك ولورا  الالموا تب الطوبرل لمطب عم وال شرب الب هرة.1321دويل  احاد إبراهاد الد -
حاىىىىانب حاىىىىان  ىىىىحح الىىىىدانب الشىىىىري ويب راىىىى م ا ىىىىط ل عبىىىىدالرحانب و احاىىىىدب ا ىىىىط   عبدالدىىىىاا .  -

(. إدىىىارااارام اراوعىىى ت اللاىىىم اولكارو اىىىم ودورهىىى  عىىىل ا ااىىىم اخىىى رات ادىىىا داد ا ىىى در الىىىالمد 1321 
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كماىىم الارباىىمب ع  - ىىل لىىدى طىىحب كماىىم الارباىىم. ارمىىم كماىىم الارباىىم ب لا  ىىورة  ر الىىم الا  ىىورة اولكارو 
 .233 - 060ب  02 ج 02
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