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اإللكرتوىى....ىظرة شاملةالتعله   

ْٗا١ٜ ايتطعٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاقٞ بدأت املٛد١ األٚىل فُٝا ٜط٢ُ بايتعًِ  َع 

، ٚناْت تسنص ع٢ً إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا املتطٛز٠ يف ايعٌُ   E-Learning  اإليهذلْٚٞ 

، عٔ Virtual Classroomsايتدزٜطٞ ، ٚؼٌٜٛ ايفؿٍٛ ايتكًٝد١ٜ إىل فؿٍٛ إفذلاق١ٝ 

ل اضتدداّ ايػبهات احمل١ًٝ ، أٚ ايدٚي١ٝ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات. ٚيف غُس٠ ٖرا االْدفاع ؼُظ طسٜ

َسٚز َٚع ايبعض يدزد١ طايبٛا بإيػا٤ ايفؿٍٛ ايتكًٝد١ٜ ٚإسالٍ ايفؿٍٛ اإلفذلاق١ٝ َهاْٗا. 

يهذلْٚٞ ، ايع١ًُٝ تهػف يٓا دٛاْب ايكؿٛز يف ايتعًِ اإل  ايٛقت ٚشٚاٍ اشلاي١ بدأت ايتذازب ٚايبشٛخ

َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ أْ٘ تعًِ َهًف يًػا١ٜ سٝح ٜبًؼ َتٛضط تهًف١ املطام ايتعًُٝٞ ايٛاسد َابني 

دٚالز يًفسد ايٛاسد ، نريو إٔ ٖرا ايتعًِ ٜفتكد إىل ايتفاعٌ اإلْطاْٞ بني املعًِ  400إىل  200

    از ٚاملٓاقػ١ ٚتبادٍ اآلزا٤.ٚاملتعًِ ٚدٗا يٛد٘ ، نُا أْ٘ ال ٜطاعد ايفسد ع٢ً ايتدزب ع٢ً اؿٛ

نتطٛز طبٝعٞ  Blended Learning "املّٛيفاـًٝط "ٖٓا ظٗس َفّٗٛ ايتعًِ  َٔ

يًتعًِ اإليهذلْٚٞ ، فٗرا ايٓٛع َٔ ايتعًِ جيُع بني ايتعًِ اإليهذلْٚٞ ٚايتعًِ ايتكًٝدٟ ايؿفٞ 

 . أْ٘ َصٜر َٔ االثٓني َعًا  تكًٝدٟايعادٟ ، فٗٛ تعًِ ال ًٜػٞ ايتعًِ اإليهذلْٚٞ ٚال ايتعًِ اي

املع١ًَٛ يًُتعًِ ، ٜٚتِ فٝ٘  ِ اإليهذلْٚٞ أضًٛب َٔ أضايٝب ايتعًِٝ يف إٜؿاٍايتعًيريو ُٜعد 

ٚٚضا٥ط٘ املتعدد٠ َٔ ؾٛت ٚؾٛز٠  اضتدداّ آيٝات االتؿاٍ اؿدٜج١ َٔ ساضب آيٞ ٚغبهات٘

ْت ضٛا٤ نإ عٔ بعد أٚ يف بٛابات اإلْذل ٚزضَٛٝات ٚآيٝات عح َٚهتبات إيهذل١ْٝٚ ، ٚنريو

أْٛاعٗا يف إٜؿاٍ املع١ًَٛ يًُتعًِ بأقؿس ٚقت  ٚأقٌ  ايفؿٌ ايدزاضٞ ; أٟ اضتدداّ ايتك١ٝٓ ظُٝع

 دٗد ٚأندل فا٥د٠.

اإلعالّ  أغب٘ بػاغ١ إيهذل١ْٝٚ ؾػرل٠ يف عؿس االَتصاز بني تهٓٛيٛدٝامما دعٌ ايعامل 

ٚاملعًَٛات بني غبهات  االتؿاٍ إيهذلًْٚٝا ٚتبادٍ األخبازٚاملعًَٛات ٚايجكاف١ ٚايتهٓٛيٛدٝا ، ٚأؾبح 

ايعًِ ٚاملعسف١ ٚاملهتبات  اؿاضب اآليٞ سكٝك١ ًَُٛض١ ، مما أتاح ضسع١ ايٛؾٍٛ إىل َسانص

                       .طالع ع٢ً اؾدٜد ؿع١ بًشع١ٚاأل

ايعسض اإليهذل١ْٝٚ إليكا٤  ِ اإليهذلْٚٞ ٜٓتػس َٓر اضتدداّ ٚ ضا٥ٌايتعً بدًأ َفّٗٛٚقد       

 ايفؿٍٛ ايتكًٝد١ٜ ٚ اضتدداّ ايٛضا٥ط املتعدد٠ يف عًُٝات ايتعًِٝ ايفؿًٞ ٚايتعًِ ايدزٚع يف

ٚايتفاعٌ  ايراتٞ ، ٚاْتٗا٤ ببٓا٤ املدازع ايرن١ٝ ٚايفؿٍٛ اإلفذلاق١ٝ اييت تتٝح يًطالب اؿكٛز

 ايتفاعًٞ. ْذلْت ٚايتًفصَٜٕٛع قاقسات ْٚدٚات تكاّ يف دٍٚ أخس٣ َٔ خالٍ تكٓٝات اإل

 
 

 تطور مراحل التعليه:

 :1983ّ املسس١ً األٚىل: َا قبٌ عاّ

ايدزع سطب ددٍٚ  عؿس املعًِ ايتكًٝدٟ سٝح نإ االتؿاٍ بني املعًِ ٚايطايب يف قاع١

  .دزاضٞ قدد
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 :1984:1993ّاملسس١ً ايجا١ْٝ: َٔ عاّ 

 ٚاألقساف املُػٓط١  تػػٌٝ نايٓٛافرعؿس ايٛضا٥ط املتعدد٠ سٝح اضتددَت فٝٗا أْع١ُ 

  .نأدٚات ز٥ٝط١ٝ يتطٜٛس ايتعًِٝ

 ّ:2000 :  1993 املسس١ً ايجايج١: َٔ عاّ 

 ."ْذلْتيًُعًَٛات "اإل ظٗٛز ايػبه١ ايعامل١ٝ

 :بعدٖا َٚاّ  2001املسس١ً ايسابع١: َٔ عاّ 

 .ايػبه١ أنجس تكدًَاع٢ً  اؾٌٝ ايجاْٞ يًػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات سٝح أؾبح تؿُِٝ املٛاقع

 لكرتوىى:
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مفهوو التعله اإللكرتوىى1شكل )  

 

بأْ٘ أ٣ اضتدداّ يتك١ٝٓ املفّٗٛ ايػاٌَ يًتعًِ اإليهذل٢ْٚ   Hortonّ(2003)"ٖٛزتٔ"عسف  

يهذل٢ْٚ ايتعًِٝ اإل  ,Henderson ّ(2002" )ٖٓدزضٔ"ٚعسف  . ْذلْت إلسداخ ايتعًِايٜٛب ٚاإل

 ، عدتُٝٝص ايتعًِٝ االيهذل٢ْٚ عٔ ايتعًِٝ عٔ ُبٜٚ ".تك١ٝٓ اؿاضب ٔ بعد باضتدداّعايتعًِ "بأْ٘ 

بساَر إداز٠ ْعِ  يهذل٢ْٚ بأْ٘ اضتدداّْذلْت، فإْ٘ ميهٔ تعسٜف ايتعًِٝ اإلٚايتعًِٝ باضتدداّ اإل

 َعاٜرلَعاٜرل قدد٠ َجٌ  ، ٚفل ْذلْتباضتدداّ تك١ٝٓ اإل (LMS & LCMS) ايتعًِ ٚاحملت٣ٛ

(SCORM, IMS, IEEE) ًِأدٌ ايتع َٔ.  
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ّ( بأْ٘ "اضتدداّ ايٛضا٥ط املتعدد٠ مبا فٝٗا غبه١ 2001) "قُد ْبٌٝ ايعطسٚش٣"ٚعسف٘ 

اإلْذلْت ايدٚي١ٝ بطسع١ تدفل املعًَٛات َٔ َهتػفٝٗا أٚ كذلعٝٗا إىل املتًك٢ سطب فاٍ ؽؿؿ٘ 

 ".ٚسطب زغبت٘ ف٢ أ٣ ٚقت ٜػا٤

ّ( َع "ايعطسٚش٣" فٝعسف٘ بأْ٘ "طسٜك١ يًتعًِ 2002) " عبد ايعصٜص املٛض٢عبد اهلل "ٜٚتفل 

االتؿاٍ اؿدٜج١ َٔ ساضب ٚغبهات٘ ٚٚضا٥ط َتعدد٠ ٚآيٝات عح َٚهتبات إيهذل١ْٝٚ  باضتدداّ آيٝات

، ٚنريو بٛابات اإلْذلْت ضٛا٤ نإ عٔ ُبعد أّ ف٢ ايفؿٌ ايدزاض٢ ، املِٗ ٖٛ اضتدداّ ايتك١ٝٓ 

  عٗا ف٢ إٜؿاٍ املع١ًَٛ بأقؿس ٚقت ممهٔ ٚأقٌ دٗد ٚأندل فا٥د٠".ظُٝع أْٛا

ّ( "ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ بأْ٘ "تكدِٜ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ 2003)" داضس اؾسبؼ"نُا عسف 

ٚايتدزٜب١ٝ عدل ٚضا٥ط إيهذل١ْٝٚ َتٓٛع١ تػٌُ اإلقساف املدف١ ، ٚغبه١ اإلْذلْت بأضًٛب َتصأَ 

 أٚ مبطاعد٠ َعًِ".  ٢Self-paced Learning  ٚباعتُاد َبدأ ايتعًِ ايرات

إٔ َفّٗٛ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ َفًَٗٛا ٚاضعًا ٜػٌُ    Kurtusّ( 2007) زٕٚ نسٜتظ""ٜٚكٝف 

قساف َدف١ أٚ َٔ خالٍ ايػبه١ احمل١ًٝ أٚ أْطاقًا ٚاضعًا َٔ املٛاد ايتع١ًُٝٝ ايت٢ ميهٔ تكدميٗا ف٢ 

ع٢ً اؿاضٛب ، ٚايتدزٜب املب٢ٓ ع٢ً ايػبه١ ، ْٚعِ دعِ األدا٤ اإلْذلْت ، ٖٚٛ ٜتكُٔ ايتدزٜب املب٢ٓ 

 . اإليهذل٢ْٚ ، ٚايتعًِ عٔ بُعد ،  ٚايتعًِ ايػبه٢ املباغس ٚايدزٚع اـؿٛؾ١ٝ اإليهذل١ْٝٚ

ّ( تعسٜفًا يًتعًِ اإليهذل٢ْٚ بأْ٘ 2006نٌ َٔ "ؾاؿ١ عٝطإ  ،  ٚد١ٗٝ ايعا٢ْ" ) قدَت نُا

قساف  ١ٝ تعتُد ع٢ً اضتدداّ أدٚات االتؿاٍ اإليهذل٢ْٚ ناؿاضب ٚاأل"نٌ َا ٜكدّ َٔ َكسزات دزاض

 املدف١ املتٛفس٠ باملؤضط١ ايتع١ًُٝٝ ْٚٛظٝفٗا ف٢ عًُٝت٢ ايتعًِٝ ٚايتعًِ".

ّ( بأْ٘ "ْٛع َٔ أْٛاع ايتعًِ عٔ ُبعد ٜٚكؿد 2007"ٚفا٤ َؿطف٢ نفاف٢ ، ٢َٓ اؾصاز " )ٚعسفت٘ 

ٚاملٗازات َٔ خالٍ تفاعالت َدزٚض١ َع املٛاد ايع١ًُٝ ايت٢ ٜطٌٗ ايٛؾٍٛ ب٘ ع١ًُٝ انطاب املعازف 

     ".ايٝٗا عٔ طسٜل ب١٦ٝ إيهذل١ْٝٚ َتها١ًَ

 عسض ايتعسٜفات ايطابك١  ملفّٗٛ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ْطتدًـ َا ٢ًٜ:َٚٔ 

تكدّ  ٜػط٢ َفّٗٛ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ايعدٜد َٔ ايتطبٝكات ٚأغهاٍ ايتدزٜب عٔ ُبعد ، ايت٢ -

 باؿاضب اآلىل ٚايػبهات بأْٛاعٗا املدتًف١ .

بعض املفاِٖٝ اؾدٜد٠ ف٢ فاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتؿاالت يٝظ شلا تعسٜف قدد ،  -

فُؿطًح ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ال اتفام بني املتدؿؿني ع٢ً تعسٜف قدد ي٘ ، فٗٓاى َٔ ٚضع ْطام 

 ١ْٝٚ ، َِٚٓٗ َٔ سؿسٙ ف٢ ايػبهات فكط.ايتعسٜف عٝح سلٌ أ٣ تعًِ عدل ٚضا٥ٌ إيهذل

 

 أهداف التعله اإللكرتوىى:

ايذلب١ٜٛ ايت٢ ناْت متجٌ ْكاط  يهذل٢ْٚ ؼكٝل ايعدٜد َٔ األٖدافايتعًِ اإل ميهٔ َٔ خالٍ        

 : تتدًـ أُٖٗا فُٝا ًٜٞقعف ف٢ ايتعًِ ايتكًٝد٣ ، 

 . فاع١ًٝ املدزضني ٚشٜاد٠ عدد طالب ايػعب ايدزاض١ٝ شٜاد٠ -1

  .املٛاد ايتع١ًُٝٝ يًطالب ٚتعٜٛض ْكـ اـدل٠ يد٣ بعكِٗ َطاعد٠ املدزضني يف إعداد -2
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١ يًُدزع ٚايطايب َعًا ٚضٗٛي١ ؼدٜجٗا ٝيهذلْٚايتع١ًُٝٝ بؿٛزتٗا اإل تكدِٜ اؿكٝب١ -3

  .إداز٠ تطٜٛس املٓاٖر َسنصًٜا َٔ قبٌ

بعض ايكطاعات ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜب١ٝ يف  إَها١ْٝ تعٜٛض ايٓكـ يف ايهٛادز األنادمي١ٝ -4

 . فذلاق١ٝعٔ طسٜل ايفؿٍٛ اإل

  .اب١٦ٝ تفاع١ًٝ غ١ٝٓ َٚتعدد٠ املؿادز ؽدّ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بهاف١ قاٚزٖ تٛفرل -5

 . ايتك١ٝٓ يف اجملتُع ٚ إعطا٤ َفّٗٛ أٚضع يًتعًِٝ املطتُس ْػس -6

ز٠ ايػعب ايدزاض١ٝ املبهس ٚإدا املطاْد٠ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝ َجٌ ايتطذٌٝ تكدِٜ اـدَات -7

 اؾداٍٚ ايدزاض١ٝ ٚتٛشٜعٗا ع٢ً املدزضني ٚ أْع١ُ االختبازات ٚايتكِٝٝ ٚتٛدٝ٘ بٓا٤ٚ

 . ايطايب

زفع َطت٣ٛ ايتشؿٌٝ ايدزاض٢ يًُتعًُني َٔ خالٍ اضتػالٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات مبا  -8

 تٛفسٙ َٔ ٚضا٥ط ددٜد٠ يًتعًِٝ ٚايتعًِ.

 عًِ ايٓػط ف٢ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.تفعٌٝ ايتعًِ ايرات٢ ٚتأنٝد دٚز املت -9

ُٜعد ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ أسد أمناط ايتعًِ اؿدٜج١ ، سٝح تتٛافل أٖداف١ َع َعاٜرل   ٚيريو                

اؾٛد٠ ايعامل١ٝ ٚدٛد٠ املٓتر ايتع٢ًُٝ ، عال٠ٚ ع٢ً دٚزٙ املِٗ ف٢ ؽفٝف سد٠ املػهالت اجملتُع١ٝ َجٌ 

   ايرات٢.  األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباز ، ٚايتػًب ع٢ً َػه١ً ايطًب املتصاٜد ع٢ً ايتعًِ ايفسد٣ ٚايتعًِ

 

ه اإلكرتوىى:التعلأىواع   
 

 ُػُع ايعدٜد َٔ ايبشٛخ ايذلب١ٜٛ ع٢ً تكطِٝ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ إىل ْٛعني ز٥ٝطني ُٖا:

  :SYNCHRONOUSيهذل٢ْٚ املتصأَايتعًِ اإل أ.

 بايٓـيٝتِ بِٝٓٗ اتؿاٍ َتصأَ  يهذلْٚٞ جيتُع فٝ٘ املعًِ َع ايدازضني يف إٓ ٚاسدإٖٚٛ تعًِ            

 Chatٜٛأ٣ أْ٘ أضًٛب تعًِٝ ٚتعًِ ٜعتُد ع٢ً اإلْذلْت إلٜؿاٍ احملت٣ٛ ايع٢ًُ  .، أٚ ايؿٛت أٚ ايفٝد

ٚايبشٛخ ٚاملعًَٛات املتدؿؿ١ ف٢ فاٍ َا عدل ٚضٝط إيهذل٢ْٚ َٔ خالٍ فؿٌ إفذلاق٢ ف٢ ٚقت 

ٜظ املاد٠. ٜٚتِ قدد ٚشَٔ قدد بطسٜك١ قد تهٕٛ فسد١ٜ أٚ مجاع١ٝ ، ف٢ ْفظ ايٛقت ايفع٢ً يتدز

ايتفاعٌ بني املعًِ ٚايطالب أٚ بني ايطالب أْفطِٗ ف٢ ْفظ ايٛقت ٚيهٔ ع٢ً َطافات َتباعد٠..... 

َجًُا حيدخ ف٢ االدتُاعات ايهُبٝٛتس١ٜ أٚ دًطات ايفٝدٜٛ نْٛفسع أٚ اإلزضاٍ املفتٛح يًسادٜٛ 

 ٚايتًٝفصٜٕٛ.

ٚيًتعًِ اإليهذل٢ْٚ املتصأَ بعض اإلجيابٝات ٚاملصاٜا َٔ دسا٤ اتباع ْٗذ٘ ٚايطرل ٚفل  

 َجٌ:ٚضا٥ط٘ ايتهٓٛيٛد١ٝ 

  .اضتجاز٠ دافع١ٝ املتعًُني 

 .اؿكٛز ٚاالسطاع بايتالسِ اإليهذل٢ْٚ داخٌ ايفؿٌ  اإلفذلاق٢ 

 .ٌُايتػر١ٜ ايفٛز١ٜ ايسادع١ بني فُٛعات ايع 

 ع٢ٓ َطاعد٠ املتعًُني ع٢ً ايتٛاؾٌ إىل نٌ َا ٖٛ ددٜد ف٢ املكسز اؿداث١ ٚايتطٜٛس ، مب

 .ايدزاض٢
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َُعتُد ع٢ً غبه١ اإلْذلْت ٜٛفس ايتفاعٌ اآل٢ْ ٚاؿٛاز ٚايسد ع٢ً األضتفطازات ، أذًا ٖٛ تعًِ 

ٚسدٚخ ايتػر١ٜ ايسادع١ ايفٛز١ٜ بني املعًِ ٚايطالب أٚ بني ايطالب أْفطِٗ ، غرل إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ 

ايتعًِٝ ايتك٢ٓ ْعسًا يهْٛ٘ ٚقت٢ آ٢ْ فأْ٘ ٜهٕٛ ددٚيًٝا ٚفل َٛاعٝد قدد٠ مما قد ٜػعس بعض 

املتعًُني بٓٛع َٔ املًٌ ايٓاتر عٔ ايتشدٜد عالٚٙ ع٢ً بعض املػهالت ايت٢ تٓذِ عٔ قعف ايب١ٝٓ 

ضُٝا ف٢ ايتشت١ٝ يػبه١ اإلْذلْت ٚايػعٛز بايطأّ ٚايكذس َٔ دسا٤ نجس٠ ايتٛادد ع٢ً ايػبه١ ٚال

 املؤمتسات عدل ايٜٛب ٚباألخـ ف٢ ايبًدإ ايٓا١َٝ ، ٖٚرا َا أندت٘ ْتا٥ر دزاض١ "ٖازا ، نًٝٓر"

(2001  )ّHara & Kling, ( "ٕٚ2003، ٚدزاض١ "ضهايٝٛ ٚآخس )ّ.Schullo ,et al   

 : ASYNCHRONOUS يهذل٢ْٚ غرل املتصأَايتعًِ اإل ب.

املعًِ َٔ ٚقع َؿادز َع  ، ٚايتعًِ غرل املتصأَ ميهٔ ٚايدازعٖٚٛ اتؿاٍ بني املعًِ              

يًُٛقع أٟ ٚقت ٜٚتبع إزغادات املعًِ يف  ، ثِ ٜدخٌ ايطايب خط١ تدزٜظ ٚتكِٜٛ ع٢ً املٛقع ايتعًُٝٞ

سٝح حيؿٌ املتعًِ ع٢ً دٚزات أٚ سؿـ  ، َع املعًِ إمتاّ ايتعًِ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اتؿاٍ َتصأَ

ٚفل بسْاَر دزاض٢ كطط ٜٓتك٢ فٝ٘ َا ٜٓاضب٘ َٔ ٚقت َٚهإ باضتدداّ تكٓٝات ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ 

 ٚشلرا ايٓٛع ايعدٜد َٔ اإلجيابٝات ٚتتُجٌ فُٝا ٢ًٜ:ٚأدٚات٘ ، 

 .َٕس١ْٚ اؿؿٍٛ ع٢ً املاد٠ ايع١ًُٝ َٚٛاؾ١ً ايتعًِ ف٢ آ٣ ٚقت ٚآ٣ َها 

  بطٗٛي١ يًُتعًِ بإعاد٠ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ أنجس َٔ َس٠ ، ٚايسدٛع إيٝٗا نًُا استاز ٜطُح

 يريو ضٛا٤ نإ ف٢ املؤضط١ أّ املٓصٍ.

  ًِٜٝتٝح يًُتعًُني ايفسؾ١ ٚايٛقت يتذٗٝص املعًَٛات ٚاإلضتذابات ٚاضذلداع دزٚضِٗ قبٌ تط

 اإلداب١.

ٜتكح إٔ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ غرل املتصأَ ٜتُتع باالتاس١ٝ ٚاملس١ْٚ ايعاي١ٝ ف٢ بريو  

اؿؿٍٛ ع٢ً املاد٠ ايع١ًُٝ َٔ أ٣ َهإ ٚف٢ أ٣ شَإ ، مما جيعٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ ٚايتعًِ األقدز 

فُٔ خالي٘ ٜطتطٝع املتعًِ  Self-paced Learningبتكٓٝات٘ ع٢ً تٛفرل ب١٦ٝ ايتعًِ ايرات٢ 

 .اؾ١ً دزاضت٘ ٚتعًُ٘ املطتُس ، باإلقاف١ إىل إثسا٤ املٓٗر بايعدٜد َٔ املؿادز املتٓٛع١َٛ

غرل إٔ ٖرا ايٓٛع ي٘ بعض ايطًبٝات َٚٔ أبسشٖا عدّ اضتطاع١ املتعًِ اؿؿٍٛ ع٢ً  

ف١ إىل ايتػر١ٜ ايسادع١ اآل١ْٝ َٔ َعًِ املاد٠ إال ف٢ أٚقات َتأخس٠ أٚ بعد اإلْتٗا٤ َٔ املكسز ، ٖرا باإلقا

 غعٛز املتعًِ باإلْعصاي١ٝ ألٕ َععِ دزٚع ٖرا ايُٓط َٔ ايتعًِ دزٚع إْفسد١ٜ.

 .ايػايب ف٢ ايُٓطٝني باضتدداّ اإليهذل٢ْٚ ايتعًِ ٜٚتِ 

ه اإللكرتوىى:التعلأدوات   

 :تتعدد أدٚات ٚتكٓٝات ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ املتص١َٓ ٚغرل املتصا١َٓ 
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   أدوات وتكييات التعله اإللكرتوىى املتزمية وغري املتزامية (2شكل )               

:رتاضيةفالفصول اإل   

، ٚيهٓٗا ع٢ً ايػبه١  َٔ سٝح ٚدٛد املعًِ ٚايطالب فؿٍٛ غب١ٗٝ بايفؿٍٛ ايتكًٝد٢ٖ١ٜ      

، عٝح  فذلاق١ٝإَهإ ٚعٔ طسٜكٗا ٜتِ اضتشداخ ب٦ٝات تع١ًُٝٝ  ايعامل١ٝ سٝح ال تتكٝد بصَإ أٚ

بٛضاط١ ايػبهات يًُػازن١ يف ساالت تعًِ تعا١ْٝٚ عٝح ٜهٕٛ ايطايب يف  ٜطتطٝع ايطًب١ ايتذُع

 .ٚضٝتعًِ َٔ أدٌ ايفِٗ ٚاالضتٝعاب َسنص ايتعًِ

، نُا أثس  َرٌٖ ٚضسٜع يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ اضتدداّ غبه١ اإلْذلْت يف ايتعًِٝ إىل تطٛزأد٣  

يًتعاٌَ َع   ، ٚقد ْػأ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ يف غسف١ ايؿف ٖايف طسٜك١ أدا٤ املعًِ ٚايدازع ٚإلاش

 :َؿطًشات ٚفًطفات َتٓٛع١ َٓٗا اإلْذلْت ٚغبهات املعًَٛات

 

 بيئات التعله اإلفرتاضى:

 عامل بال أوراق  

  ملنهج الزقنيا   

  جامعات بال أسوار  

  اجلامعات اإلفرتاضية    

  مؤسسات التعليه للنستقبل   
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   ةيللرتوناإلو أاإلفرتاضية و أالفصول الذكية   

 مزايا التعله اإللكرتوىى:
 

 

،  Internet سدخ ايتطٛز ايتكين اشلا٥ٌ ، خؿٛؾًا بعد ظٗٛز ايػبه١ ايعٓهب١ْٝٛ ايعامل١ٝأيكد 

يٝهذلْٚٞ ايتعًِٝ َٚٓٗا ايتعًِٝ اإلضايٝب ددٜد٠ يف أتػٝرلات نبرل٠ يف ايتعًِٝ سٝح ظٗست أمناط ٚ

E-learning يٝهذلْٚٞ عد ، ٚقد اٖتِ ايذلبٜٕٛٛ بايتعًِٝ اإلٔ ُبعضايٝب ايتعًِٝ أسد أد ٚايرٟ ُٜع

ٔ عيٞ اضتدداّ ايتعًِٝ إعًٞ َطتٟٛ ايعًِ ٚضعت نجرل َٔ ايدٍٚ  ٚاضعًا خؿٛؾا بعد اْتػازٙ اْتػازًا

 ضباب َٓٗا:أيعدت يٝهذلْٚٞ ْٛاع٘ َٚٓ٘ ايتعًِٝ اإلأد ظُٝع بُع

يٝهذلْٚٞ فسؾًا يًُتعًِ ايرٟ ٜسغب يف إٔ ٜسادع دزٚض٘ أٚ ٜتًكاٖا خالٍ ٜٛفسايتعًِ اإل :املس١ْٚ .1

، ٖٚرٙ  ، مما ٜؤند عًٞ االضتُساز١ٜ يف ايٛؾٍٛ إيٞ املٓاٖر فذلات تتػرل ٚفل ظسٚف٘ ٚٚقت٘

عًٞ املع١ًَٛ اييت ٜسٜدٖا يف َهاْ٘ اؿؿٍٛ إ; سٝح ب املٝص٠ دعًت ايطايب يف ساي١ اضتكساز

 .ايٛقت ٚاملهإ ايرٟ ٜٓاضب٘

، سٝح ٜتٝح يًُعًِ إٔ  ٚاملتعًِ  يٝهذلْٚٞ َٓاخًا َال٥ًُا يهٌ َٔ املعًِحيكل ايتعًِ اإل :املال١َ٤ .2

، نريو ٜتٝح يًطالب ايرٜٔ  ٜسنص عًٞ األفهاز اشلا١َ أثٓا٤ إعدادٙ يًُشاقس٠ أٚ ايدزع

، ٚذيو ألْٗا تهٕٛ َستب١  الضتفاد٠ َٔ املاد٠اعِٝ املٗاّ ٜٚعإْٛ َٔ ؾعٛب١ ايذلنٝص ٚتٓ

 َٚٓطك١ بؿٛز٠ ض١ًٗ ٚدٝد٠.

يهذلْٚٞ يهٌ طايب فسف اإلدال٤ بسأٜ٘ يف أٟ ٚقت تتٝح أدٚات االتؿاٍ يف ايتعًِ اإل :ايتهافؤ .3

، إَا بطبب اـذٌ أٚ  ، خالفًا يكاعات ايدزٚع ايتكًٝد١ٜ اييت ؼسَ٘ َٔ ٖرٙ املٝص٠ ٚدٕٚ سسز

، يهٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ ٜتٝح ايفسؾ١  اـٛف أٚ ايكًل أٚ غرلٖا َٔ األضباب االخسٟ

نا١ًَ يًطايب ألٕ بإَهاْ٘ إزضاٍ زأٜ٘ ٚؾٛت٘ َٔ خالٍ أدٚات االتؿاٍ املتاس١ َٔ بسٜد 

، مما جيعٌ ايطالب ٜتُتعٕٛ  ، ٚغسف اؿٛاز News groups يهذلْٚٞ ، ٚفُٛعات ايٓكاؽإ

ايتعبرل عٔ أفهازِٖ ٚايبشح عٔ اؿكا٥ل عُا يٛ ناْٛا يف قاعات ايدزع ظسأ٠ أندل يف 

 .ايتكًٝد١ٜ

ُٜشكل ٖرا ايٓٛع  يٝهذلْٚٞتػهٌ ايتفاع١ًٝ أضاع ايتعاٌَ داخٌ منط ايتعًِ اإل :ايتفاع١ًٝ .4 ٚ ،

، ٚايطايب  َٔ ايتعًِٝ ثالث١ أْٛاع َٔ ايتفاعٌ ٖٚٞ: ايتفاعٌ بني ايطايب ٚاحملتٟٛ ايتعًُٝٞ

، ْٚتٝذ١ يًتكدّ ايهبرل يف تك١ٝٓ ايػبهات فكد أؾبح َٔ  ، ٚايطالب بعكِٗ ايبعض ٚاملعًِ

 .املُهٔ تكدِٜ تفاعٌ ؿعٞ بني ايطالب يًعٌُ بػهٌ تفاعًٞ

، ٚغسف اؿٛاز فااًل يتبادٍ ٚدٗات  تتٝح املٓتدٜات ايفٛز١ٜ َجٌ فايظ ايٓكاؽ :ايذلابط .5

، نُا  ايذلابط بني ايطايب ٚشَال٥٘ َٚعًُٝ٘، مما ٜصٜد فسف  ايٓعس يف املٛقٛعات املطسٚس١

، ٚأٜكًا ٜعٌُ عًٞ تهٜٛٔ  ، ٚسٌ املػهالت ٜطاعد عًٞ خًل ب٦ٝات ددٜد٠ يًتفهرل اؾُعٞ

 َعسف١ ٚأزا٤ ق١ٜٛ عٓد املتعًِ َٔ خالٍ َا انتطب٘ َٔ َعازف َٚٗازات عٔ طسٜل غسف اؿٛاز.
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يهذلْٚٞ طسقًا كتًف١ ٚأدٚات عدٜد٠ تتٝح ٜٛفس ايتعًِ اإل :تٓٛع األدٚات ملال١َ٤ تٓٛع ايطالب  .6

، ٚاالضتعدادات تعًًُا دٝدًا يدزد١  ، ٚاالػاٖات يًُتعًُني عًٞ اختالف دزداتِٗ يف املٍٝٛ

،  ، فُِٓٗ َٔ تٓاضب٘ ايطسٜك١ املس١ٝ٥ َتُٝص٠ تهاد تؿٌ إيٞ إٔ يهٌ َتعًِ طسٜك١ تٓاضب٘

،  كِٗ تتٓاضب َعِٗ ايطسٜك١ ايع١ًُٝ، ٚبع ٚآخسٕٚ تٓاضبِٗ ايطسٜك١ املطُٛع١ أٚ املكس٠٤ٚ

ٚمنط ايتعًِٝ ايػبهٞ َٚؿادزٙ ٜتٝح إَها١ْٝ تطبٝل املؿادز بطسم كتًف١ ٚتطُح بتعدد 

 طسم ايتدزٜظ.

يهذلْٚٞ فسؾ١ يتدطٞ اؿٛادص ايصَا١ْٝ أؾبح ايتعًِٝ اإل :عدّ االعتُاد عًٞ اؿكٛز ايفعًٞ .7

، بُٝٓا يف ايعٌُ اؾُاعٞ بايٓطب١ يًتعًِٝ  اٚاملها١ْٝ ٚايٛؾٍٛ إيٞ املع١ًَٛ أُٜٓا نإ َٛقعٗ

 .، أَا اآلٕ فًِ ٜعد ذيو قسٚزًٜا ايتكًٝدٟ ًٜتصّ ايطايب ظدٍٚ شَين قدد ًَٚصّ

يهذلْٚٞ ضٗٛي١ نبرل٠ يف ايٛؾٍٛ إيٞ املعًِ يف أضسع ايتعًِ اإل أتاسا :ضٗٛي١ ايٛؾٍٛ إيٞ املعًِ .8

أؾبح مبكدٚزٙ إٔ ٍٍٜسضٌ اضتفطازات٘  ، ألٕ املتعًِ ٚقت ٚذيو خازز أٚقات ايعٌُ ايسزل١ٝ

يهذل٢ْٚ ٖٚرٙ املٝص٠ َال١ُ٥ يًرٜٔ تتعازض ضاعات عًُِٗ َع يًُعًِ َٔ خالٍ ايدلٜد اإل

 .، أٚ عٓد ٚدٛد اضتفطاز يف أٟ ٚقت ال حيتٌُ ايتأدٌٝ اؾدٍٚ ايصَين يًُعًِ

ٚتكابٌ استٝادات يهذلْٚٞ إٔ ٚضا٥ً٘ َتٓٛع١ َٔ أِٖ زلات ايتعًِ اإل :تٓٛع املػاعس ٚتعددٖا .9

، ٚآخس عٔ طسٜل  ، فكد ٜتعًِ غدـ عٔ طسٜل ايؿٛز٠ املس١ٝ٥ ، َٚطتٟٛ أدا٥٘ نٌ َتعًِ

، ٚنريو يدٟ  ، فُٔ ثِ تتعدد يدٟ األغداف فُٛع١ َٔ املػاعس املتبا١ٜٓ ايؿٛت ٚايؿٛز٠

 ايػدـ ْفط٘ َٔ ٚقت آلخس ست٢ ٜككٞ عًٞ املًٌ ٚتؿبح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َتذدد٠.

ايتعًِ ٚات ايتكِٜٛ ايفٛزٟ اييت ٜتٝشٗا أعطت أد :تعدد طسم تكِٝٝ تطٛز املتعًِضٗٛي١ ٚ .10

يًُعًِ طسقًا َتٓٛع١ يبٓا٤ ٚتٛشٜع ٚتؿٓٝف املعًَٛات بؿٛز٠ ضسٜع١ ٚض١ًٗ يتكِٝٝ اإليهذل٢ْٚ 

 َدٟ تطٛز املتعًُني ٚؼكٝكِٗ ألٖداف ايدزع.

َٔ األعبا٤ اإلداز١ٜ اييت ناْت اإليهذل٢ْٚ قًٌ ايتعًِ  :تكًٌٝ األعبا٤ اإلداز١ٜ بايٓطب١ يًُعًِ  .11

، فكد أؾبح َٔ  ; اضتالّ ايٛادبات ٚغرلٖا تأخر َٔ املعًِ ٚقًتا نبرًلا يف نٌ قاقس٠ َجٌ

; َع إَها١ْٝ َعسف١  ١ٝيهذلْٚاملُهٔ إزضاٍ ٚاضتالّ نٌ ٖرٙ األغٝا٤ عٔ طسٜل األدٚات اإل

 اضتالّ ايطايب شلرٙ املطتٓدات.

،  ، ٚايٓتا٥ر أدٚات تكّٛ بتشًٌٝ ايدزداتاإليهذل٢ْٚ ايتعًِ  ٚفس :املؤضط١تكًٌٝ سذِ ايعٌُ يف  .12

، ٚضذالت ايطالب  إزضاٍ ًَفات ; ٚبإَهاْٗا أٜكًا ، ٚنريو ٚقع إسؿا٥ٝات عٓٗا ٚاالختبازات

 إيٞ َطذٌ ايه١ًٝ.

 صعوبات ومعوقات تواجه التعله اإللكرتوىى:
 

يهذل٢ْٚ ٚشٜاد٠ اإلقباٍ ع٢ً اضتدداَٗا ٚتٛظٝفٗا يف ايع١ًُٝ َع اْتػاز ْعِ ايتعًِ اإل

  نجرل٠ َٓٗا:ظٗست َػهالت  ، ايتع١ًُٝٝ 

 –املعًُٕٛ ٚايطالب ٚاإلداز٠  –غٝاب االتؿاٍ االدتُاعٞ املباغس بني عٓاؾس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  .1

 مما ٜؤثس ضًبًا ع٢ً َٗازات االتؿاٍ االدتُاعٞ يد٣ املتعًُني.
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يهذل٢ْٚ إىل ب١ٝٓ ؼت١ٝ َٔ أدٗص٠ َٚعدات تتطًب تهًف١ عاي١ٝ ، ْعِ ايتعًِ اإلحيتاز تطبٝل  .2

 قد ال تتٛفس يف نجرل َٔ األسٝإ يد٣ ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ املدتًف١.

يهذل٢ْٚ متهٔ املعًُٕٛ ٚايطالب َٔ َٗازات اضتدداّ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِ تتطًب ْعِ ايتعًِ اإل .3

 يهذل٢ْٚ.اإل

ِ ايتهٜٛين ٚايٓٗا٥ٞ ٚقُإ َؿداقٝتٗا ، ٚغاؾ١ عٓدَا ٜتكُٔ ؾعٛب١ إدسا٤ عًُٝات ايتكٜٛ .4

 املكسز َٗازات ع١ًُٝ أدا١ٝ٥. 

ٚنريو عدّ َٓاضبتٗا ،  يهذل٢ْٚ يطالب املسس١ً االبتدا١ٝ٥عدّ َٓاضب١ ْعِ ايتعًِ اإل .5

ممازض١ ايطالب يًُٗازات  يبعض املٓاٖر ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ ٚخاؾ١ تًو اييت تتطًب

  ايع١ًُٝ.

 ،يهذل٢ِْٚ ددٜد جيُع بني َصاٜا ايتعًِ اإلشلرٙ املػهالت ظٗست اؿاد١ يٓعاّ تعًْٚتٝذ١ 

 .BLENDED LEARNINGٖٚٛ َا زل٢ بايتعًِ املدَر  ،َٚصاٜا ايتعًِ ايتكًٝدٟ

يهذل٢ْٚ َدفًا َع ايتعًِ ايؿفٞ ايتكًٝدٟ يف عًُٝيت ٜٛظف ايتعًِ اإل "املدَراـًٝط "ٚيف ايتعًِ 

 ٚايتعًِ عٝح ٜتػازنا َعًا يف الاش ٖرٙ ايع١ًُٝ.ايتعًِٝ 

 

 ............ْطتددّ ايتعًِٝ ايتكًٝد٣ ٚايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ٚفل َتطًبات املٛقف ايتع٢ًُٝ

                                                                                                     :        ٣ ٚفل أ

  

 

 

 

 

 طبيعة املادة العلنية

 املتعله 

 

هداف التعلينيةاأل  

 
 املعله
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 أواًل: طبيعة املادة العلنية

 العلوو االجتناعية

ٚ ايتػًب أَع ايتعًِٝ ايتكًٝد٣ يدعِ ٚتٛقٝح اؾاْب ايٓعس٣  ميهٔ اضتدداّ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ دفًا

                           . ٚ املها٢ْ ٚايتذسٜدأع٢ً بعض َػهالت تدزٜظ ٖرٙ املٛاد َجٌ عا٥ل ايبعد ايص٢َٓ 

 العلوو الطبيعية

ٚ ايتػًب ع٢ً أَع ايتعًِٝ ايتكًٝد٣ يًتدزٜب ٚاملُازض١  ميهٔ اضتدداّ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ دفًا

.ٚ ايتهًف١ ٚعدّ تٛفس االَهاْاتأٚ ايكسز أ َػهالت تدزٜظ ٖرٙ املٛاد َجٌ عا٥ل اـطٛز٠  

هداف التعلينية: األثاىيًا  

 ٕ ٜهٕٛ اشلدف ٚاقشًاأاشلدف ايتع٢ًُٝ ٖٛ يب خط١ ايدزع ٖٚٛ املٛد٘ يهٌ َٔ املعًِ ٚاملتعًِ يرا جيب 

.يهذل٢ْٚ ( يتشكٝك٘إ –فكٌ طسٜك١ تكدِٜ ) تكًٝد٣ أٚبٓا٤ عًٝ٘ ٜتِ اختٝاز    

 تحقيق الجانب الوعزفًكثز فاعلية فً أيهوا أ
 "؟م اإللكتزونًأالتعلين التقليدي "

اغًب ايدزاضات ايت٢ تٓاٚيت ايهػف عٔ فاع١ًٝ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ٚناْت َتػرلاتٗا ايتابع١               

فاع١ًٝ ايتعًِ  قٝاع دٛاْب َعسف١ٝ َجٌ ايتشؿٌٝ ٚدٛاْب ٚددا١ْٝ َجٌ ت١ُٝٓ اػاٙ ناْت ْتا٥ذٗا 

فكٌ اضتدداّ ايتعًِٝ ت دٝد٠ بٓفظ قدز فاع١ًٝ ايتعًِٝ ايتكًٝد٣. يريو األاإليهذل٢ْٚ ناْ

ٚتهًف١ نبرل٠ ٢ُٜٓٚ  ٕ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ٜتطًب اَهاْاتايتكًٝد٣ ف٢ ت١ُٝٓ اؾٛاْب املعسف١ٝ أل

 اؾاْب املعسف٢ بٓفظ فاع١ًٝ ايتعًِٝ ايتكًٝد٣.                                                                               

 هثلة لهذه الدراساتأ
"دزاض١ َكاز١ْ سٍٛ تكِٝٝ طالب االْذلْت ٚايطالب ايتكًٝدٜني يًتعًِٝ "  

ٚاير٣ مت ” ايبشح ايذلب٣ٛ ” تكِٝٝ طالب املادطترل يًتعًِٝ ف٢ َكسزىل دزاض١ ايفسٚم ف٢ إتٗدف 

داز٠ ايتعًِ إْذلْت باضتدداّ ْعاّ ٚىل تدزع عدل اإلتدزٜط٘ َٔ قبٌ ْفظ املعًِ جملُٛعتني األ

                         .                                                                ٚاجملُٛع١ ايجا١ْٝ تدزع بايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ

:ْتا٥ر ايدزاض١  

ٚقشت ْتا٥ر ايدزاض١ تفٛم فُٛع١ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ف٢ فؿٌ دزاض٢ ٚتطا٣ٚ اجملُٛعتني ف٢ فؿٌ أ

.                                                                                                             دزاض٢ آخس َٔ سٝح ايتشؿٌٝ   

ْذلْت ع٢ً ؼؿٌٝ طالب ن١ًٝ اضتدداّ ايفؿٍٛ االفذلاق١ٝ عدل ايػبه١ ايعامل١ٝ : اإلبثس ايتدزٜظ "أ

"ايذلب١ٝ ف٢ تكٓٝات ايتعًِٝ ٚاالتؿاٍ ظاَع١ املًو ضعٛد  

:ْتا٥ر ايدزاض١  

( ف٢ َتٛضط ؼؿٌٝ 0.05سؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ )إتٛؾًت ايدزاض١ يعدّ ٚدٛد فسٚم ذات دالي١ -

ٍٚ ٚايجا٢ْ يتؿٓٝف بًّٛ )ايترنس ٚايفِٗ(.               ُٛعتني عٓد املطت٣ٛ املعسف٢ األايطالب ف٢ اجمل   

بُٝٓا تٛدد فسٚم ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ ف٢ َتٛضط ؼؿٌٝ ايطالب ف٢ اجملُٛعتني عٓد املطت٣ٛ -

                                                           املعسف٢ ايجايح )ايتطبٝل( يؿاحل اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ. 
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كثز فاعلية فً تحقيق الجانب الوهاري التعلين أيهوا أ
  ؟اإللكتزونًم أالتقليدي 

(دا١ٝ٥أ – عك١ًٝيٓٛع املٗاز٠ ٖٓاى ْٛعني َٔ املٗازات ) ٚفكًا   

فايدزاضات ايت٢ اضتددَت ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ف٢ ت١ُٝٓ اإلدا٤ ايع٢ًُ )اؾاْب املٗاز٣( نإ  -

تؿُِٝ  –اإلْذلْت  –َتػرلٖا ايتابع خاف مبٗازات تهٓٛيٛد١ٝ َجٌ ت١ُٝٓ َٗازات اضتدداّ بسْاَر 

.                                                                                                         اخل…َٛاقع عدل اإلْذلْت ْتاز أٚ   

 هثلة لهذه الدراساتأ

“  "  ٢تعًِ املٗازات ايع١ًُٝ ف٢ ب١٦ٝ ايتعًِ اإليهذلْٚ

:إىل ٖدفت ايدزاض١  

ْذلْت ٚفاع١ًٝ تعًُٗا بايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ ايٛضا٥ط املتعدد٠ عدل اإلاملكاز١ْ بني فاع١ًٝ تعًِ َٗازات 

                .                                                                                                                            ٚدٗا يٛد٘

 : ايدزاض١  ْتا٥ر  

.                                               املػسٚع ناْت َتُاث١ً ف٢ اجملُٛعتنيٕ ْطب١ انُاٍ أاٚقشت -   

ُا ف٢ ٓ% بٝ 100ْذلْت فُٝا ٜتعًل ظٛد٠ املػازٜع )ؼكل املعاٜرل املطًٛب١( ناْت ف٢ فُٛع١ اإل-

                                                                                                         %.80فُٛع١ ايدزاض١ ٚدٗا يٛد٘ 

ٕ ايكدز٠ ع٢ً تعًِ َٗازات ايٛضا٥ط املتعدد٠ ف٢ ب١٦ٝ أْذلْت اعتدلٚا ٕ فُٛع١ اإلأٚزغِ ذيو ف          

تعًِ ِٖ داْب يإٔ ايكدز٠ ع٢ً َساقب١ ايػسٚح ناْت أنجس ضٗٛي١ يريو اعتدلٚا أيٛد٘  ايتعًِ ٚدًٗا

                .                                                                                                                            ٖرٙ املٗازات

ْذلْت ٚمل يٛد٘ مل تهٔ يدِٜٗ خدل٠ ف٢ تعًِ املٗازات ايع١ًُٝ ف٢ ب١٦ٝ اإل فُٛع١ ايتعًِ ٚدًٗا

.                  ٜتفُٗٛا ايؿعٛبات ايت٢ ضتعذلض اتكإ املٗازات ايع١ًُٝ دٕٚ تػر١ٜ زادع٘ فٛز١ٜ َٔ املعًِ   

زات ايع١ًُٝ ١ُٖٝ ايػسٚح باضتدداّ ايسضّٛ املتشسن١ ٚفست شلِ ايفسف يًتدزب ع٢ً املٗاأىل إقاف١ باأل

.                                                                              ٚ َستني يٝظ نافٝاإٔ غسح املعًِ ضٛا٤ مت َس٠ أل   

تعًِ قٝاد٠   ،  نس٠ ايكدّ –ايتٓظ  –دا٤ بد٢ْ َجاٍ ) تعًِ ايطباس١ أٖٓاى بعض املٗازات تتطًب 

                                                                                                          .(.........، تعًِ ايطرلإ  ايطٝاز٠

:تهٕٛ َٔ خالٍ خطٛتني” داْٝ٘ ” ا٤ بد٢ْ نُا ذنس أديتعًِ َجٌ ٖرٙ املٗازات ايت٢ تتطًب   

   . يًُٗاز٠ اـطٛات اإلدسا١ٝ٥  *     

.ايتٓفٝد١ٜٚ أدا١ٝ٥ اـطٛات األ  * 

ىل              ا ت ل ا ب   دسا١ٝ٥ َٔ خالٍ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ َع تدعُٝٗاميهٔ تكدِٜ اـطٛات اإل  و

ايتكًٝد١ٜ ف٢   ٚ ايتدزٜب ٜهٕٛ بايطسٜك١أدا١ٝ٥ َا اـطٛات األأٚ يكطات ايفٝدٜٛ أبايؿٛز ايتٛقٝش١ٝ 

                                                                                                                    .   ايٛاقع

كثز فاعلية فً تحقيق الجانب الىجدانً التعلين أيهوا أ
 م اإللكتزونً ؟أالتقليدي 

 ٚفكا يًُسس١ً ايعُس١ٜ
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 َجاٍ

األطفاٍ ف٢ َسس١ً َاقبٌ املدزض١ ٚاملسس١ً األبتدا١ٝ٥ ٜتأثسٕٚ أنجس بايكؿـ ٚاألفالّ ايهست١ْٝٛ -

يريو ميهٔ ت١ُٝٓ قِٝ ٚاػاٖات َٔ خالٍ َػاٖد٠ قؿـ ع٢ً َٛقع تع٢ًُٝ أٚ أضطٛاْ٘ أٚ َٔ خالٍ 

١ٝ مٛ ايكِٝ جيابىل تعصٜص االػاٖات اإلإٚ دٚز املعًِ ٜهٕٛ َٛد٘ يٓٛع١ٝ ايكؿـ باالقاف١ أفالّ ، 

                  .                                                                                                                            جياب١ٝاإل

 اَا ف٢ املساسٌ ايعُس١ٜ األندل َجٌ َسس١ً املساٖك١ ٜهٕٛ ت١ُٝٓ ايكِٝ ٚاالػاٖات َٔ خالٍ أضًٛب-

                                                                                                            . ايُٓرد١ أٚ ايكد٠ٚ )املعًِ(

 

 ثالجًا : املتعله

                                                  :آلت٢اًُسس١ً ايعُس١ٜ ٜتِ ايدَر ني ٚفكًا

نًُا قًت املسس١ً ايعُس١ٜ ٜكٌ اضتدداّ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ٜٚصٜد اضتدداّ ايتعًِٝ ايتكًٝد٣         

.                    ٕ ٜصٜد ْطب١ اضتدداّ اإليهذل٢ْٚأٚايعهظ نًُا شادت املسس١ً ايعُس١ٜ ٜطتطٝع املعًِ   

:مهارات املتعله   

َٔ اضتدداّ املعًِ يًتعًِ اإليهذل٢ْٚ ٚدف٘ ْذلْت ؼد َٗازات املتعًِ ف٢ اضتدداّ ايهُبٝٛتس ٚاإل- 

.                                                                                                                      َع ايتعًِٝ ايتكًٝد٣   

.تٛقع ف٢ االعتباز عٓد ايدَر إٔ مٛ اضتدداّ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ جيب دافع١ٝ املتعًِ -   

 رابعًا : املعله

:مهارات املعله  

َٗازات املعًِ ف٢ اضتدداّ  "املدَر" اـًٝط ِٛاٌَ ايت٢ تؤثس ف٢ اضتدداّ ايتعًَٔ ايع            

ٕ حيدد أْذلْت . فاملعًِ اير٣ ال ميتًو ٖرٙ املٗازات ال ٜطتطٝع ايدَر ٚال ٜطتطٝع ايهُبٝٛتس ٚاإل

ْذلْت ٚنٝف١ٝ َهاْات ايهُبٝٛتس ٚاإلأْ٘ ال ٜعسف أل يهذلًْٚٝاإدصا٤ احملت٣ٛ ايت٢ تتطًب تكدميٗا أ

                                                    .ثٓا٤ تدزٜظ َادت٘أضتفاد٠ َٓٗا ٚايتػًب ع٢ً املػهالت ايت٢ تٛاد٘ األ

 ميول املعله وقياعاته

ٚقٓاعات٘ تتدخٌ بػهٌ غرل َباغس ف٢ َطأي١ ايدَر فكد ٜهٕٛ املعًِ ميتًو ٍَٝٛ املعًِ              

ْذلْت ٚيهٓ٘ غرل َكتٓع بايتعًِ اإليهذل٢ْٚ فٝعتُد ع٢ً ايتعًِٝ َٗازات اضتدداّ ايهُبٝٛتس ٚاإل

نجس ع٢ً اإليهذل٢ْٚ ٜٚكًٌ َٔ أايتكًٝد٣ ٚايعهظ فاملعًِ قد ٜهٕٛ َٗتِ بايتعًِٝ اإليهذل٢ْٚ فٝعتُد 

                   .                                                                                                                            ٣ايتكًٝد

         خربة املعله

.ندل ضٓا ( نًُا قٌ اضتدداّ اإليهذل٢ْٚ ٚشاد اضتدداّ ايتكًٝد٣أنًُا نإ املعًِ ذٚ خدل٠ ) -  

نجس دزا١ٜ باعبا٤ ايتعًِ أٚنًُا نإ املعًِ ذٚ خدل٠ ف٢ اضتدداّ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ٜهٕٛ - 

 .اإليهذل٢ْٚ ٚبايتاىل عٓد اضتدداَ٘ يًدَر ضٝكّٛ باضتدداَ٘
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 إسرتاتيجية التعله اخلليط "املدمج"
ايتكٓٝات يتٛفرل ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ تفاع١ًٝ ػرب ٚباضتُساز عٔ أفكٌ ايطسا٥ل  ٜبشح ايذلبٜٕٛٛ

  .ايطًب١ ع٢ً تبادٍ اآلزا٤ ٚاـدلات اٖتُاّ

عد املعًَٛات ٚاالتؿاالت اؿدٜج١ تطٛز ايتعًِّ عٔ ُب ٚاضتدداّ تهٓٛيٛدٝا  ْذلْتَٚع دخٍٛ اإل 

ايع١ًُٝ ايرٟ ٜسنص ع٢ً إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا املتطٛز٠ يف  E.Learning يهذل٢ْٚٚزلٞ بايتعًِّ اإل

،  Virtual Classrooms فذلاق١ٝإ، ٚؼٌٜٛ ايؿفٛف ايتكًٝد١ٜ إىل ؾفٛف  ايتع١ًُّٝ ايتع١ًُٝٝ

طايبٛا  يهذل٢ْٚ بػهٌ َبايؼ فٝ٘ يدزد١ؼُظ ايهجرل َٔ املسبني يف اآل١ْٚ األخرل٠ يًتعًِّ اإل ٚقد

 .فذلاق١ٝ َهاْٗابإيػا٤ ايؿفٛف ايتكًٝد١ٜ ٚإسالٍ ايؿفٛف اإل
ايهجرل َٔ دٛاْب ايكؿٛز  نػفت يٓا األعاخ ٚايدزاضات ٚايتذازب ايع١ًُٝ َسٚز ايصََٔٚع 

، ٚغٝاب املعًِ اإلْطإ  ايتعاٌَ َع األدٗص٠ ، ٚعدّ ايسغب١ يف يهذل٢ْٚ نايتهًف١ املاد١ٜيف ايتعًِّ اإل

َٔ  يهذل٢ْٚ بأفكٌايعدٜد َٔ األعاخ أْ٘ يٝظ ايتعًِّ اإل ٚاملسغد ايذلبٟٛ......اخل. نُا ٚقد أثبتت

 .ايتكًٝدٟ ايتعًِّ ايعادٟ
اضتدداّ أسد  داَع١ اضتاْفٛزد األَسٜه١ٝ ٚبعد َسٚز أنجس َٔ عػس ضٓٛات ع٢ً    فف٢

%( َٔ ايطًب١ 50ٚددٚا إٔ سٛايٞ ) ، يهذل٢ْٚ يف زعا١ٜ ايطًب١ املتفٛقنيايدلاَر اييت تطتددّ ايتعًِّ اإل

غدؿٛا ذيو ع٢ً أضاع ض٤ٛ تٛظٝف  ، ٚقد املًتشكني بايدلْاَر ِٖ ايكادزٕٚ ع٢ً إنُاي٘

َع املعًُني. ٚيريو عٓدَا أقافٛا سؿـ  ، ٚعدّ تفاعٌ املتعًِّ ادتُاعًٝا ايتهٓٛيٛدٝا املتكد١َ

لاش ايدلْاَر َٔ قبٌ ايطًب١ املًتشكني إيهذل٢ْٚ ٚؾًت ْطب١ ؾف١ٝ تكًٝد١ٜ باإلقاف١ إىل ايتعًِّ اإل

   .%(94إىل )
 ، ٚئ ٚتطٛز ال ٜػين عٔ ايطسم ايتكًٝد١ٜ يف ايتعًِٝ ٚايتعًِّايتهٓٛيٛدٞ َُٗا زلا  إٕ ايتطٛز

 .ايؿفٛف املدزض١ٝ يهذل٢ْٚ بدٜاًل عٔ ايتعًِّ ايتكًٝدٟ ٚال عٔ املعًِ اإلْطإ ٚالٜهٕٛ ايتعًِّ اإل
أفسشتٗا ثٛز٠ املعًَٛات ٚاالتؿاالت اؿدٜج١  إال أْ٘ َٔ غرل املٓطل ػاٌٖ ٖرٙ ايتهٓٛيٛدٝا اييت

مبا فٝٗا املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ األنجس ساد١ شلا. يرا  ٗا مجٝع ايكطاعات ٚاملؤضطاتنٞ تطتفٝد َٓ

ؼٜٛ٘ َٔ أدٚات ٚفٓٝات يف ؾٝاغ١ ايالش١َ يتٛظٝفٗا ٚاالْتفاع مبا  ٜٓبػٞ اؽاذ ناف١ اإلدسا٤ات

 .تع١ًُٝٝ ددٜد٠ تتُاغ٢ َع َا تٓادٟ ب٘ االػاٖات اؿدٜج١ يف ايذلب١ٝ ضذلاتٝذٝاتإ
نتطٛز طبٝعٞ  Blended Learning "املدَر" اـًٝط َفّٗٛ ايتعًِّظٗس َٚٔ ٖٓا  

 ٚايتعًِٝ ايتكًٝدٟ )ٚدًٗا يٛد٘  E. Learningيهذل٢ْٚبني ايتعًِّ اإل يهذل٢ْٚ يٝذُعيًتعًِّ اإل

Face to Face) االثٓني  يهذل٢ْٚ ٚال ايتعًِّ ايتكًٝدٟ إمنا ٖٛ دَر بنيألْ٘ تعًِّ ال ًٜػٞ ايتعًِّ اإل

 .إْتاد١ٝ أفكٌ بأقٌ تهًف١ يًشؿٍٛ ع٢ً
 مفهوو التعله اخلليط "املدمج":

ايتعًِٝ َفّٗٛ ايتعًِّ  تٓاٍٚ عدد َٔ ايباسجني يف فاٍ اضتدداّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف

اـًٝط أٚ اشلذني  ٚايرٟ ٜط٢ُ أسٝاًْا باملصٜر أٚ BLENDED LEARNING "املدَراـًٝط "

 :نُا ٜأتٞ بايتعسٜف ٚايتشًٌٝ،يف أٚ ايتُاشدٞ أٚ املتعدد املداخٌ ؤأٚ امل
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ّ( ،  ٚ"برلضٕٛ" 2004) Bark, Helenّ( ،  ًٖٚني ، بازى 2001) Singhنٌ َٔ "ضٝٓر" عسف٘ 

Person (2006( ٚسطٔ ضال١َ ، )ّ2007ّ( ، ٚقططٓد٣ غ٢ًَٛ )2007ّ( ،  ٚسطني عبد ايباضط )2006 )ّ

، ٜسنص ع٢ً ؼكٝل األٖداف ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ املصز بني ايتطبٝل  ٚايتدزٜببأْ٘ " َدخٌ يًتعًِ ، 

املٓاضب يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ َع األضًٛب املٓاضب يًتعًِ ايػدؿ٢ ايتكًٝد٣ إلنطاب املٗازات 

 ٚاملعًَٛات املٓاضب١ ".

ّ( ،  ٚسطٔ شٜتٕٛ 2003ّ( ،  ٖٚازف٢ )2002)  Valiathanَٔ "فايٝجإ" عسف٘  نٌ نُا 

إسد٣ ؾٝؼ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ايت٢ ٜٓدَر فٝٗا ايتعًِ ّ( بأْ٘ "2007) Hyderّ( ،  ٚ"ٖٝدز"  2005)

اإليهذل٢ْٚ َع ايتعًِ ايؿف٢ ايتكًٝد٣ ف٢ إطاز ٚاسد، سٝح ْٛظف أدٚات ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ضٛا٤ 

ْت ف٢ ايدزٚع، َجٌ َعاٌَ ايهُبٝٛتس ٚايؿفٛف ايرن١ٝ املعتُد٠ ع٢ً ايهُبٝٛتس أٚ ع٢ً غبه١ اإلْذل

 ًٜٚتك٢ املعًِ َع املتعًِ ٚدًٗا يٛد٘ َععِ االسٝإ ".

بأْ٘ " اضتدداّ ايٛضا٥ط املتعدد٠ مبا فٝٗا غبه١ ّ( 2001) "قُد ْبٌٝ ايعطسٚش٣"ٚعسف٘ 

املتًك٢ سطب فاٍ ؽؿؿ٘، اإلْذلْت ايدٚي١ٝ، بطسع١ تدفل املعًَٛات َٔ َهتػفٝٗا أٚ كذلعٝٗا إىل 

 ٚسطب زغبت٘ ف٢ أ٣ ٚقت ٜػا٤ ".

ّ( بأْ٘ "طسٜك١ يًتعًِ باضتدداّ آيٝات االتؿاٍ 2002" )عبد اهلل عبد ايعصٜص املٛض٢"ٜٚتفل 

اؿدٜج١ َٔ ساضب ٚغبهات٘ ٚٚضا٥ط َتعدد٠ ٚآيٝات عح َٚهتبات إيهذل١ْٝٚ، ٚنريو بٛابات 

ايدزاض٢ ، املِٗ ٖٛ اضتدداّ ايتك١ٝٓ ظُٝع أْٛاعٗا ف٢  اإلْذلْت ضٛا٤ نإ عٔ ُبعد أّ ف٢ ايفؿٌ

 ".  إٜؿاٍ املع١ًَٛ بأقؿس ٚقت ممهٔ ٚأقٌ دٗد ٚأندل فا٥د٠

ّ( بأْ٘ إسد٣ ؾٝؼ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ايت٢ ٜٓدَر فٝٗا ايتعًِ 2005" )سطٔ شٜتٕٛ" نُا عسف٘

ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ضٛا٤ اإليهذل٢ْٚ َع ايتعًِ ايؿف٢ ايتكًٝد٣ ف٢ إطاز ٚاسد ، سٝح ْٛظف أدٚات 

املعتُد٠ ع٢ً ايهُبٝٛتس أٚ ع٢ً غبه١ اإلْذلْت ف٢ ايدزٚع ، َجٌ َعاٌَ ايهُبٝٛتس ٚايؿفٛف ايرن١ٝ 

 ًٜٚتك٢ املعًِ َع املتعًِ ٚدًٗا يٛد٘ َععِ االسٝإ.

http://knol.google.com/k/-/-/2wfor3gk6e9xa/zjojg5/image.gif
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اؿدٜج١ يف ايتدزٜظ دٕٚ ايتك١ٝٓ أْ٘ اضتدداّ  "املدَراـًٝط " نريو بايتعًِّٜٚكؿد  

ِّ ايذلنٝص ع٢ً ايتفاعٌ املباغس داخٌ  املعتاد ٚاؿكٛز يف غسف١ ايؿف ايٛاقع ايتعًُٝٞايتدًٞ عٔ  ، ٜٚت

  .ْذلْت، ناؿاضٛب ٚايػبهات ٚبٛابات اإل عٔ طسٜل اضتدداّ آيٝات االتؿاٍ اؿدٜج١ غسف١ ايؿف
يهذل٢ْٚ املدَر بأْ٘ إسد٣ ؾٝؼ ايتعًِٝ أٚ ايتعًِ اييت ٜٓدَر فٝٗا ايتعًِ اإلٜٚعسف ايتعًِ 

يهذل٢ْٚ ضٛا٤ املعتُد٠ ع٢ً َع ايتعًِ ايؿفٞ ايتكًٝدٟ يف إطاز ٚاسد ، سٝح تٛظف أدٚات ايتعًِ اإل

ايهُبٝٛتس أٚ ع٢ً ايػبه١ يف ايدزٚع ، َجٌ َعاٌَ ايهُبٝٛتس ٚايؿفٛف ايرن١ٝ ًٜٚتكٞ املعًِ َع 

 . ايطايب ٚدٗا يٛد٘ َععِ األسٝإ

يرٟ ميصز بني خؿا٥ـ نٌ َٔ ايتعًِٝ ايؿفٞ املدَر بأْ٘ ايتعًِ ا ايتعًِ  نُا ٜعسف

  .ايتكًٝدٟ ٚايتعًِ عدل اإلْذلْت يف منٛذز َتهاٌَ ، ٜطتفٝد َٔ أقؿ٢ ايتكٓٝات املتاس١ يهٌ َُٓٗا 

ٜٚتِ ايذلنٝص ع٢ً ايتفاعٌ املباغس داخٌ غسف١ ايؿف عٔ طسٜل اضتدداّ آيٝات االتؿاٍ           

َٚٔ ثِ ميهٔ ٚؾف ٖرا ايتعًِٝ بأْ٘ ايهٝف١ٝ اييت ُتٓعِ بٗا اؿدٜج١ ، ناؿاضٛب ٚغبه١ اإلْذلْت . 

املعًَٛات ٚاملٛاقف ٚاـدلات ايذلب١ٜٛ اييت تكدّ يًُتعًِ عٔ طسٜل ايٛضا٥ط املتعدد٠ اييت تٛفسٖا 

 ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ أٚ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات .

ف  س ع ٜ ا  ُ ٚضا٥ٌ ْكٌ ٖٛ ايتهاٌَ ايفعاٍ بني كتًف بأْ٘  "املدَراـًٝط "ايتعًِ   ن

ّٓٞ املدخٌ املٓعَٛٞ يف ، مناذز ايتعًِٝ ٚأضايٝب ايتعًِّ نٓتٝذ١  املعًَٛات يف ب٦ٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِّ يتب

 يٛد٘. اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا املدف١ َع أفكٌ َّٝصات ايتفاعٌ ٚدًٗا
 

 يري الباحث
ناف١ اإلَهاْٝات  ٜطتددّ ،ْعاّ تعًُٝٞ تع٢ًُ" بأْ٘  " املدَرط "ًٝاـتعسٜف ايتعًِ ميهٔ 

ضٛا٤ ناْت  ،ٚايٛضا٥ط ايتهٓٛيٛد١ٝ املتاس١، ٚذيو باؾُع بني أنجس َٔ أضًٛب ٚأدا٠ يًتعًِ

يتكدِٜ ْٛع١ٝ دٝد٠ َٔ ايتعًِ تٓاضب خؿا٥ـ املتعًُني ٚاستٝاداتِٗ َٔ  ،يهذل١ْٝٚ أٚ تكًٝد١ٜإ

 . "ٝكٗا َٔ ْاس١ٝ أخس٣يتشك ايتع١ًُٝٝ اييت ْطع٢ٚتٓاضب طبٝع١ املكسز ايدزاضٞ ٚاألٖداف  ،ْاس١ٝ

ذيو ايُٓط َٔ ايتعًِٝ ٚايتعًِ اير٣ ٜتِ فٝ٘ خًط ايتعًِ ايتكًٝد٣ ايؿف٢، َع " ٖٚٛ 

ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ املعتُد ع٢ً اإلْذلْت، ف٢ إطاز ٚاسد َتهاٌَ بٗدف االضتفاد٠ َٔ ممٝصات نٌ 

ايبشح، ٚاالػاٙ مٛ تهٓٛيٛدٝا َُٓٗا ف٢ تعًِٝ املكسازات ايدزاض١ٝ ، ٚشٜاد٠ ايتشؿٌٝ ، ٚتُٓٝ٘ َٗازات 

 املعًَٛات، يد٣ طالب ن١ًٝ ايذلب١ٝ ايسٜاق١ٝ ".

ايتعًِ اـًٝط عًٞ نٌ عٓاؾس ايدلْاَر ايتع٢ًُٝ َٔ أٖداف ، ٚقت٣ٛ ، ٚطسم ٜٚسنص 

تدزٜظ، َٚؿادز تعًِ ، ٚتكِٜٛ َسس٢ً ْٚٗا٢٥ ، َٔ خالٍ تٛظٝف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚٚضا٥طٗا 

 املتعدد٠.
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عًِ اـًٝط َبدأ ايتعًِ ايرات٢ ، ٚايتعًِ املطتُس، ٚتطٜٛس َٗازات سٝات١ٝ ددٜد٠ ايت ٜٚدعِ

ملدتًف املساسٌ ايتع١ًُٝٝ، سٝح ٜكتك٢ قسٚز٠ ٚدٛد اإلزغاد ٚايتٛدٝ٘، ٚاملتابع١ املباغس٠ اؿ١ٝ َٔ قبٌ 

 املعًِ. 

 

ٚدٛد اإلزغاد ايتعًِ اـًٝط املساسٌ ايتع١ًُٝٝ املدًفت١ ، سٝح ٜكتك٢ األَس قسٚز٠  ٜٚٓاضب

 ٚايتٛدٝ٘ ، ٚاملتابع١ املباغس٠ اؿ١ٝ َٔ قبٌ املعًِ.

ًُٝاتٗا بطسٜك١ عػٛا١ٝ٥ ، بٌ ٚفل َٓع١َٛ كطط شلا دٝدًا شلا َدخالتٗا ٚعال ٜتِ 

َهٕٛ َٔ عٓاؾس ز٥ٝط١ )ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ، ايتعًِ  ايتكًٝد٣ ايؿف٢( ، ٚكسداتٗا، ٖٚٝهٌ ْعاّ 

  ٚدًٗا يٛد٘. 

 التعله اخلليط  

+ 

 

 

(ميظومة التعله اخلليط3شكل )  

 
 

"ملونات التعلم اخلليط "املدمج  

تعله 

 تكليدى

تعله 

 إلكرتوىى
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إٔ َهْٛات٘ ناْت قاؾس٠ يف املاقٞ يف ايؿفٛف ايدزاض١ٝ  ، إال   يٝظ ددٜدًاٚايتعًِ اـًٝط 

يتػٌُ  ايطسا٥ل ٚاألْػط١ ايتدزٜب١ٝ املدتًف١أَا ايّٝٛ فإْ٘ ميهٔ ايدَر بني عدد نبرل َٔ . ايتكًٝد١ٜ

 :ٚال تكتؿس ع٢ً َا ٜأتٞ
 ايؿفٛف ايتكًٝد١ٜ

lautriV sViCCuaalC    ايؿفٛف اإلفذلاق١ٝ  

  E. mail      يهذل٢ْٚايدلٜد اإل  

    Web   ؾفشات ايٜٛب  
CHAT  احملادث١ ايؿٛت١ٝ 

. (CD , DVD) اؿاضٛب١ٝ "اؿاضٛب ٚايدلاَر ع٢ً 

ايع١ًُٝاملٓتدٜات   

Video Conference     َٜٛؤمتسات    ايفٝد 

 مزايا التعلم اخلليط " املدمج "

 :للتعلم اخلليط العديد من املزايا نلخصها فيما يلى

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف املٛاقف ايتدزٜط١ٝ َٔ سٝح تؿفح  ايتٛظٝف اؿكٝكٞ يتطبٝكات

 .ٚاضتدداّ كتًف بسفٝات اؿاضٛبيهذل٢ْٚ ٚاحملادث١ اإل ْذلْت ٚايتعاٌَ َع ايدلٜداإل
 ٚتٛفرل دٗد ٚٚقت املتعًِّ ٚاملعًِّ َكاز١ْ يهذل٢ْٚايتعًِّ َكاز١ْ بايتعًِّ اإل تكًٌٝ ْفكات ، 

 .بايتعًِّ ايتكًٝدٟ ٚسدٙ
 املدزضني ٚشَال٥ِٗ ايطًب١ ٚدًٗا يٛد٘ متهني املتعًُني َٔ اؿؿٍٛ ع٢ً َتع١ ايتعاٌَ َع  ،

 .اإلْطا١ْٝ بِٝٓٗ ١ٝ ٚاؾٛاْبمما ٜعصش ايعالقات االدتُاع



   

- 09 - 

 

 ٌَتعًِ ايطرل يف ايتعًِّ سطب سادت٘  َساعا٠ ايفسٚم ايفسد١ٜ بني املتعًُني عٝح ميهٔ يه

 .ٚقدزات٘
 ٌُايعامل ٚعدّ االقتؿاز ع٢ً ايػسف١ ايؿف١ٝ اتطاع زقع١ ايتعًِ يتػ. 
 ايتدزٜط١ٝ إَها١ْٝ تعًِ املٗازات. 
 ٟإٔ ٜتأخس عِٓٗ يف ساٍ عدّ  ٜتعًِ فٝ٘ شَالؤٙ دٕٚ ٜطُح يًطايب بايتعًِ يف ايٛقت ْفط٘ اير

 .متهٓ٘ َٔ سكٛز ايدزع يطبب َا
 َٔ ًِسٝح تعٗس بعض املؤضطات  خالٍ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِ أفكٌ ايٓتا٥ر حيكل املتع ،

 ، إذ ٚدد إٔ ؼكٝل األٖداف تطبٝكاتٗا األٚي١ٝ يًتعًِ املدَر ْتا٥ر اضتجٓا١ٝ٥ ايتع١ًُٝٝ َٔ
 .ايتكًٝد١ٜ ضذلاتٝذٝات%( َٔ اإل50ؼكل بٛقت أقٌ بٓطب١ )ايتع١ًُٝٝ قد 

 أمناط التفاعل يف التعلم اخلليط " املدمج "
ايتفاعٌ َٔ املبادئ األضاض١ٝ ف٢ ب٦ٝات ايتعًِ ايٓادش١ بؿف١ عا١َ ، ٚب١٦ٝ ايتعًِ  ُٜعد               

          :         ايتعًِ اـًٝط َا ٢ًٜاـًٝط غاؾ١ ، َٚٔ أِٖ أمناط ايتفاعٌ ايت٢ ميهٔ إٔ ؼدخ ف٢ 

ُٜعد .ايتفاعٌ بني املتعًِ ٚاملعًِ:  1 ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايتفاعٌ َسغٛب يًعدٜد َٔ املتعًُني ألْ٘ 

ُٜتٝح ايفسؾ١ يًتعسف ع٢ً َد٣ تكدّ  نُسس١ً ٚضط بني ايدافع١ٝ ٚايتعصٜص حملت٣ٛ ايدلْاَر ، 

ي١ إيِٝٗ ، نريو تكدِٜ املطاعد٠ يًُتعًِ ف٢ ساي١ َا إذا املتعًُني ف٢ الاش املٗاّ ايتع١ًُٝٝ املٛنا

ناْت اإلضذلاتٝذٝات ايتع١ًُٝٝ َٓاضب١ أّ ال ، نُا ٜػذع ع٢ً ايتٛاؾٌ ٚاؿٛاز ايع٢ًُ َع املعًِ ، 

ٜٚصٜد َٔ أثس ايتػر١ٜ ايسادع١ بني ايطسفني ، ٚددٜس بايرنس إٔ ٖرا ايُٓط َٔ ايتفاعٌ ميهٔ إٔ حيدخ 

                           .                                                                 ٢ْٚ املتصأَ ٚغرل املتصَٔف٢ ايتعًِ اإليهذل

ٖٚٛ تفاعٌ بني فسدٜٔ أٚ أنجس داخٌ ب١٦ٝ ايتعًِ  . ايتفاعٌ بني املتعًُني بعكِٗ ايبعض:2 

َٔ ايتفاعٌ ع٢ً شٜاد٠ ايتٛاؾٌ ٚتبادٍ  اـًٝط ف٢ أٚقات َتصا١َٓ ٚغرل َتصا١َٓ ، ٜٚػذع ٖرا ايٓٛع

اآلزا٤ ٚاالضتفطازات ُٜٚجس٣ ايتفهرل اؾُاع٢ ٚتهٜٛٔ "فتُعات إفذلاق١ٝ" ايت٢ ُتعد عاَاًل أضاضًٝا ف٢ 

                                                                              أ٣ ع١ًُٝ تع١ًُٝٝ ضٛا٤ ناْت تكًٝد١ٜ أّ إيهذل١ْٝٚ.

ٜٚكؿد ب٘ تبطٝط احملت٣ٛ عٝح ٜطُح يًُتعًِ إٔ ٜتفاعٌ َع  .ايتفاعٌ بني املتعًِ ٚاحملت٣ٛ:3 

املاد٠ ٚاالَتشاْات ٚايتهًٝفات املٓصي١ٝ بطسٜك١ ُتؤثس ف٢ ع١ًُٝ ايفِٗ اإلدزاى ٚايذلنٝب املعسف٢ يدٜ٘ ، 

، ٚايهتٝبات املؿاسب١ ، ٚايفٝدٜٛ ، َٚٔ أَج١ً ايٛضا٥ٌ ايت٢ ؼكل ٖرا ايٓٛع: ايهتب ، ٚاملٛاقع ع٢ً ايٜٛب 

ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ٖرا ايٓٛع ٜٓدزز  ؼت َٓش٢ ايتعًِ ايرات٢ إال أْ٘ ٜتصٚز َع أغهاٍ أخس٣ َٔ 

   .                                                                                                ايتفاعٌ َجٌ )تفاعٌ املعًِ َع املتعًِ(

َٚكؿد ٖرا ايٓٛع ايتفاعٌ بني املتعًِ ٚاحملٝط أٚ ايدلاَر اَر: ايتفاعٌ بني املتعًِ ٚٚاد١ٗ ايدلْ.4

ايت٢ ُتٝطس َٔ عسض قت٣ٛ املاد٠ ايع١ًُٝ )ٚؾ١ٗ ايدلْاَر( ، ٚحيتاز املتعًِ ف٢ ٖرٙ اؿاي١ إٔ تهٕٛ 

                                       .         ي٘ َعسف١ ٚيٛ بطٝط١ ف٢ اضتعُاٍ اؿاضب ٚإتكإ بعض َٗازت٘



   

- 21 - 

 

ٖٚٓا ٜتٛدب ع٢ً  املعًِ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َعسف١ بتكٓٝات  :.ايتفاعٌ بني املعًِ ٚٚاد١ٗ ايدلْاَر5

اؿاضٛب ٚاإلْذلْت ست٢ ٜتُهٔ َٔ تؿُِٝ ؾفشات اإلْذلْت ٚؼٌُٝ ٚتٓصٌٜ املعًَٛات َٔ ايػبه١ 

                                                                                        ايدٚي١ٝ َٔ أدٌ َس١ْٚ ايتفاعٌ َع املتعًُني.

مما ضبل إٔ ٖٓاى عدد َٔ املطتٜٛات املدتًف١ ٚايتطبٝكات اـاؾ١ بايتفاعٌ ايتع٢ًُٝ    ٜتكح             

املتعًِ ٚاملعًِ ٚايتفاعٌ بني عدل  ب١٦ٝ ايتعًِ اـًٝط ، ٚإٕ َا ٜساٙ "ٜسٜد٠" ايباسح ٖٛ ايتفاعٌ بني 

املتعًُني بعكِٗ ايبعض مبا ميهِٓٗ َٔ ايتٛاؾٌ َٔ خالٍ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِ اـًٝط املتصا١َٓ ٚغرل 

 املتصا١َٓ ٜٚطاعد ع٢ً ؼكٝل ايٓتادات ايتع١ًُٝٝ املسد٠ٛ.

 

التعلم اخلليط " املدمج "أعتبارات هامة لنجاح   

، فج١ُ  ع١ًُٝ اختٝاز ايبدا٥ٌ األنجس َٓاضب١ يٓكٌ املعسف١ٜٚعّد َسغدًا يف  :ؼًٌٝ احملت٣ٛ .1

 املٗازات اييت ال ميهٔ أداؤٖا بفاع١ًٝ إال َٔ خالٍ أمناط ايتدزٜب املباغس٠ ٚدًٗا ايعدٜد َٔ
 .يٛد٘

، فُا ًٜك٢  طسٜك١ ايتٛؾٌٝ املٓاضب١ ٖٚٛ ٜؤدٟ دٚزًا ًَُٗا يف اؽاذ ايكسازت بػإٔ ايتشًٌٝ املادٟ: .2

 .َؤمتسات ايفٝدٜٛ ايؿف أقٌ نًف١ مما ٜتًكْٛ٘ عدلع٢ً ايطًب١ يف 
املتاس١ يٛضا٥ٌ ْكٌ املعسف١ اييت ضتهٕٛ  َٔ أدٌ ايتشكل َٔ ايبدا٥ٌ: ؼًٌٝ ايف١٦ املطتٗدف١ .3

 .احملدد٠ أنجس فاع١ًٝ يف ؼكٝل أٖداف األدا٤
،  ِ َٔ د١ٗاملػازن١ بني املعًِ ٚاملتعً ع٢ً ايتعًِ املدَر إٔ جيٝد إَها١ْٝاملػازن١ يف ايعٌُ:  .4

 .نفسم عٌُ يًٛؾٍٛ إىل ايٓتا٥ر املتٛقع١ ٚاملتعًُني مجٝعًا َٔ د١ٗ أخس٣ نفسٜل عٌُ أٚ
ايتعًِ املدَر يًُتعًِ املتابع١ بٓفط٘ َٔ خالٍ َا قدّ ي٘ يف أثٓا٤  ٜٓبػٞ إٔ ٜتٝح: ايتعًِّ ايراتٞ .5

 .ٚدًٗا يٛد٘ أٚ َا ٚدد إيهذلًْٚٝا ع١ًُٝ ايتٛاؾٌ
ْذلْت ٜٛد٘ ايطًب١ ٜٚسغدِٖ إىل مجٝع قٓٛات ايدَر ناإل املدزع إٔ ع٢ً املعًَٛات املٓاضب١: .6

١......اخل يًٛؾٍٛ إىل املعًَٛات ٚاملعازف ٝيهذلْٚايعاد١ٜ ٚاإل ٚاالضتُاع ايتكًٝدٟ ٚايكسا٠٤

 .ايطًب١ بػض ايٓعس عٔ املهإ ٚايصَإ يد٣ املتعًِ ٚاإلداب١ عٔ تطاؤالت
،  املدزع إعاد٠ إزضاٍ املعًَٛات بكٓٛات تعًِٝ كتًف١ يًطًب١ع٢ً : َسازًا إعاد٠ إزضاٍ املعًَٛات .7

ِّ تعط٢ ٖرٙ املعًَٛات يًطًب١ املدزع دزضًا تكًٝدًٜا يف ايؿفٛف ايعاد١ٜ نإٔ ٜكدّ  ، َٚٔ ث
 .أٚ ....اخل Web ْذلْتأٚ ع٢ً ؾفشات اإل (CD) إيهذلًْٚٝا نـ

 .تع١ًُٝٝ تٓاضب االختالفات بني املتعًُني ٚبدا٥ٌ تؿُِٝ َٗاّ .8
 . د املسغد ٚاملٛد٘ يًُتعًِايع١ًُٝ يف غا١ٜ األ١ُٖٝ ألٕ املدّزع ُٜع إٕ ٖرٙ ع١ًُٝ ايتٛاؾٌ: .9

ضذلاتٝذ١ٝ إٔ ٜكّٛ املدّزع بتٛدٝ٘ ضًٛنٝات املتعًِ ٚأعُاي٘ لاح ٖرٙ اإل أزنإ يرا َٔ           

 .فذلاقٞاإل االتؿاٍ، ضٛا٤ ٚدًٗا يٛد٘ أٚ عٔ طسٜل  اتَٓٝٚا حيتاز إيٝ٘ َٔ أدٚات ٚتك ، ٚتٛقعات٘
 ؾٝؼ تٛظٝف ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ف٢ عًُٝت٢ ايتعًِٝ ٚايتعًِ:
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تؿٓف مناذز تٛظٝف ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ف٢ عًُٝت٢ ايتعًِٝ ٚايتعًِ إىل ثالث١ أغهاٍ ، ٚميهٔ  

 :تٛظٝف أسد ٖرٙ ايُٓاذز ٚقد تٛظف فتُ٘

  ENHANCED LEARNINGايػهٌ األٍٚ: ايُٓٛذز املطاْد: 

باضتددّ بعض أدٚات ايتعًِ ف٢ ايتعًِ ايؿف٢ )ايتكًٝد٣( ٚقد ٜتِ أثٓا٤ ايّٝٛ ايدزاض٢ ٜٚتِ  

 ف٢ ايفؿٌ أٚ خازز ضاعات ايّٝٛ ايدزاض٢ َٚٔ أَج١ً ٖرا ايُٓٛذز:

 .تٛدٝ٘ املتعًُني إىل ؼكرل ايدزع ايكادّ َٔ خالٍ اإلطالع ع٢ً بعض َٛاقع اإلْذلْت 

  اإلْذلْت "ايٜٛب نٜٛطت" ٚتٛدٝ٘ ايتالَٝر ايٝٗا.ؼدٜد أفكٌ دزٚع ايسسالت املعسف١ٝ عدل 

 .تطذٌٝ ازلا٤ املتعًُني ٚاؾدٚاٍ ايدزض١ٝ ع٢ً أسد َٛاقع اإلْذلْت 

 .تٛدٝ٘ املتعًُني إىل عٛخ قؿرل٠ بايسدٛع إىل اإلْذلْت 

  تٛدٝ٘ املتعًُني إىل ايكٝاّ ببعض األْػط١ اإلثسا١ٝ٥ باضتدداّ بسف١ٝ ساضٛب١ٝ ، أٚ ايػبه١

 يًُعًَٛات. ايعامل١ٝ

 َطاعد٠ املعًِ ف٢ ؼكرل دزض٘ ٚتعصٜص املٛاقف ايتدزٜط١ٝ ايت٢ ضٝكدَٗا ف٢ ايفؿٌ ايتكًٝد٣. 

اؾدٜس بايرنس إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ / ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ٜعٌُ ع٢ً إثسا٤ تعًِ َٚٔ     

تهًٝفات املكسز ٚاضتدداّ   DOWNLOADINGاملتعًُني ، سٝح ميهٔ اضتدداَ٘ ف٢ تٓصٌٜ 

 .َؿادز املعًَٛات املدتًف١ املستبط١ باملٛقٛعات ايت٢ ٜتكُٓٗا املكسز

  BLENDED LEARNINGايػهٌ ايجا٢ْ: ايُٓٛذز اـًٝط: 

ٜٚتكُٔ ٖرا ايُٓٛذز اؾُع بني ايتعًِ ايتكًٝد٣ ٚايتعًِ اإليهذل٢ْٚ داخٌ غسف١ ايؿف ، أٚ  

ف٢ َعٌُ اؿاضٛب ، أٚ ف٢ َسنص َؿادز ايتعًِ ، أٚ ف٢ ايؿفٛف ايرن١ٝ ، ٚف٢ مجٝع األَانٔ 

 اجملٗص٠ ف٢ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ بأدٚات ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؿاضٛب أٚ ايػبهات. 

ٚجيُع ٖرا ايُٓٛذز بني ايتعًِ ايتكًٝد٣ ٚايتعًِ اإليهذل٢ْٚ َع ايتأنٝد ع٢ً دٚز املعًِ  

 .نُٛد٘ َٚدٜس يًُٛاقف ايتع١ًُٝٝ ، ٚإٔ ٜهٕٛ يًُتعًِ دٚز ْػط ٚفعاٍ ف٢ تًو املٛاقف

ع١ًُٝ اؾُع بني ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ٚايتعًِ ايتكًٝد٣ أغهااًل َتعدد٠ َٓٗا إٔ ٜبدأ ٚتأخر  

ايتُٗٝد يًدزع ثِ ٜٛد٘ املتعًُني إىل تعًِ ايدزع مبطاعد٠ بسف١ٝ تع١ًُٝٝ ثِ ايتكِٜٛ املعًِ ب

ايرات٢ ايٓٗا٢٥ باضتدداّ اختباز إيهذل٢ْٚ "تكِٜٛ إيهذل٢ْٚ" أٚ اختباز ٚزق٢ "تكِٜٛ تكًٝد٣" ، ٚقد تبدأ 

يدزٚع ايت٢ ع١ًُٝ ايتعًِ بايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ثِ ايتعًِ ايؿف٢ ، ٚقد ٜتِ ايتعًِ ايؿف٢ يبعض ا

تتٓاضب َع٘ ٚايتعًِ اإليهذل٢ْٚ يدزٚع أخس٣ تتٛفس شلا أدٚات ايتعًِ اإليهذل٢َٚ ثِ ٜتِ ايتكِٜٛ بأسد 

 ايػهًني "ايتكًٝد٣ أٚ اإليهذل٢ْٚ".

  ONLINE LEARNINGايػهٌ ايجايح: منٛذز ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ع٢ً اـط: 

ُٜعد ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ بدٜاًل    ف٢ ٖرا ايُٓٛذز تكدّ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ بايهاٌَ عدل اإلْذلْت ، ٚ

يًتعًِ ايؿف٢ ٚخيسز ٖرا املُٓٛذز خازز سدٚد ايؿف ايدزاض٢ ، فٗٛ ال حيتاز إىل فؿٌ ظدزإ أٚ 

" ضاع١ َٔ قبٌ 24" َؤضط١ تع١ًُٝٝ ظدزإ أٚ ذات أضٛاز ، بٌ ٜتِ ايتعًِ َٔ أ٣ َهإ ٚف٢ أ٣ ٚقت خالٍ

 Virtualاملتعًِ سٝح تتشٍٛ ايفؿٍٛ إىل فؿٍٛ إفذلاق١ٝ ، ٖٚرا َا ٜطًل عًٝ٘ ايتعًِ اإلفذلاق٢ 

Learning  ايتعًِ  –ٜٚتِ ف٢ َدازع أٚ داَعات إفذلاق١ٝ ، ٖٚٛ إسد٣ ؾٝؼ ايتعًِ عٔ ًبعد
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طسٜك١ فسد١ٜ أٚ بطسٜك١ ٜٚكّٛ املتعًِ ف٢ ٖرا ايُٓٛذز بتعًِٝ ْفط٘ ذاتًٝا ب-اإليهذل٢ْٚ عٔ ُبعد 

تعا١ْٝٚ َع فُٛع١ ؾػرل٠ َٔ شَال٥٘ ايرٜٔ ٜتٛافل َعِٗ ٜٚتبادٍ َعِٗ اـدلات بطسٜك١ تصا١َٝٓ أٚ 

غرل تصا١َٝٓ عٔ طسٜل غسف احملادث١ ، َؤمتسات ايفٝدٜٛ ، ايطبٛز٠ ايبٝكا٤ ، ايدلٜد اإليهذل٢ْٚ ، 

داّ أدٚات ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ املدتًف١ باضتد Bullet Boardفُٛعات املٓاقػ١ ، يٛس١ اإلعالْات 

 ضٛا٤ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؿاضب أّ ع٢ً ايػبهات.

ث  ح ا ب ل ا ى  ز ي إٔ ايُٓٛذز ايجا٢ْ )ايتعًِ اـًٝط( ٜٓط٣ٛ ع٢ً ايعدٜد َٔ       و

دٛاْب ايٛاقع١ٝ ايت٢ تٓاضب ايبًدإ ايٓا١َٝ ٚغاؾ١ ايب٦ٝات ايعسب١ٝ ، سٝح ٜتِ ايدَر بني ايتعًِ 

ٚايتعًِ ايؿف٢ ايتكًٝد٣ ف٢ إطاز َتهاٌَ نُشاٚي١ يإلضتفاد٠ َٔ ممٝصات ايتعًِ ايؿف٢ اإليهذل٢ْٚ 

 .)ٚدًٗا يٛد٘( ٚايتعًِ اإليهذل٢ْٚ املعتُد ع٢ً اإلْذلْت

ث ح ا ب ل ا ى  ن ب ت ي ا  ذ زؤ١ٜ َطتكب١ًٝ الضتدداّ إضذلاتٝذ١ٝ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ    ل

اـًٝط يفعايٝت٘ ف٢ ايتدزٜظ ٚشٜاد٠ ايتشؿٌٝ ٚتُٓٝ٘ َٗازات ايبشح ٚاالػاٙ مٛ تهٓٛيٛدٝا 

املعًَٛات يد٣ طالب ن١ًٝ ايذلب١ٝ ايسٜاق١ٝ ، ٚإٔ نإ ٖٓاى اختالف سٍٛ املط٢ُ فٗٛ تعًِ خًٝط 

BLENDED LEARNING ف ، أّ تعًِ َصٜر ، أّ تعًِ َدَر.........فإٔ املكاؾد ، أّ تعًِ َتآي

 .تتفل سٍٛ املع٢ٓ

 نٝف ٜتِ ايدَر بني ايتعًِٝ ايتكًٝد٣ ٚايتعًِٝ اإليهذل٢ْٚ؟
َاّ املعًُني ٚاملدزبني عٔ ؽطٝط تًو ايع١ًُٝ )ايدَر( ميهِٓٗ أعد٠ بدا٥ٌ َتاس١  "سطٔ شٜتٕٛ" قدّ 

:                                                                                                                            االختٝاز َٔ بٝٓٗا  

 ابزس هذه البدائل ها يلً:
 ايبدٌٜ األٍٚ 

ضايٝب ايتعًِ ايؿف٢ ٚتعًِٝ أٜتِ فٝ٘ تعًِٝ ٚتعًِ دزع َعني أٚ أنجس ف٢ املكسز ايدزاض٢ َٔ خالٍ 

َٔ خالٍ ٚضا٥ٌ ايتكِٝٝ  نجس بأدٚات ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ. ٜٚتِ تكِٜٛ ايطالب ختاًَٝاأدزع آخس أٚ 

.١ٝيهذلْٚايتكًٝد١ٜ أٚ َٔ خالٍ أضايٝب ايتكِٝٝ اإل  

 

 

 

( ايبدٌٜ األٍٚ يًتعًِ اـًٝط 4غهٌ )  

 ايبدٌٜ ايجا٢ْ

ٕ أال إف٢ تعًِٝ ٚتعًِ ايدزع ايٛاسد  ٜتػازى نٌ َٔ ايتعًِ ايؿف٢ َع ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ تباديًٝا

بأضايٝب ايتكِٝٝ  ًٜٝ٘ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ . ٜٚتِ تكِٜٛ ايطالب ختاًَٝا ٚاًلأايبدا١ٜ تهٕٛ يًتعًِ ايؿف٢ 

                                                                                         .١ٝضايٝب ايتكِٝٝ االيهذلْٚأايتكًٝد١ٜ أٚ 

 

1تعًِ تكًٝد٣ يدزع   

2تعًِ إيهذل٢ْٚ يدزع   

 

تكِٜٛ ختا٢َ 

تكًٝد٣ أٚ 

 إيهذل٢ْٚ
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( ايبدٌٜ ايجا٢ْ يًتعًِ اـًٝط5غهٌ )  

 ايبدٌٜ ايجايح  

ًٜٚٝ٘ ايتعًِ ايؿف٢ . ٜٚتِ تكِٜٛ  ٚاًلإٔ ايبدا١ٜ تهٕٛ يًتعًِ اإليهذل٢ْٚ أال إٖٚٛ ٜػب٘ ايبدٌٜ ايجا٢ْ 

.بأضايٝب ايتكِٝٝ ايتكًٝد٣ أٚ اإليهذل٢ْٚ ايطالب ختاًَٝا  

 

  

 

( ايبدٌٜ ايجايح يًتعًِ اـًٝط 6غهٌ )   

 ايبدٌٜ ايسابع

ٕ ايتٓاٚب بني ايتعًِ ايؿف٢ ٚايتعًِ اإليهذل٢ْٚ حيدخ أال إٜػب٘ نٌ َٔ ايبدًٜني ايجا٢ْ ٚايجايح ، 

.أنجس َٔ َس٠ داخٌ أسداخ ايدزع ايٛاسد ٚيٝظ َس٠ ٚاسد٠ نُا ٖٛ سادخ ف٢ ٖرٜٔ ايبدًٜني  

 

 

 

 

( ايبدٌٜ ايسابع يًتعًِ اـًٝط 7غهٌ )    

 عٛاٌَ لاح ايتعًِ اـًٝط )املدَر( 

 :َٓٗا َا ًٜٞ "املدَراـًٝط " ِيعٛاٌَ اييت تطاِٖ يف لاح ايتعًٖٓاى ايعدٜد َٔ ا

 :ايتٛاؾٌ ٚاإلزغاد .1

، بإٔ ٜكّٛ املعًِ بإزغاد  ايتٛاؾٌ بني املتعًِ ٚاملعًِ "املدَر" اـًٝط َِٔ أِٖ عٛاٌَ لاح ايتعً

دٌ ايتعًِ ٚايدلاَر اييت أٜٚسضِ ي٘ اـطٛات اييت ٜتبعٗا َٔ  ايطايب َت٢ ٜهٕٛ ٚقت ايتعًِ

 .ايتشؿٌٝ دٌأٜطتددَٗا ايطايب َٔ 

 :ايعٌُ ايتعاْٚٞ ع٢ً غهٌ فسٜل .2

تعًِ تكًٝد٣ 

1يبدا١ٜ ايدزع   

تعًِ إيهذل٢ْٚ 

1إلضتهُاٍ ايدزع   

تكِٜٛ ختا٢َ 

 تكًٝد٣ أٚ

 إيهذل٢ْٚ

تعًِ إيهذل٢ْٚ 

1يبدا١ٜ ايدزع   

تعًِ تكًٝد٣ 

1إلضتهُاٍ ايدزع   

تكِٜٛ ختا٢َ 

 تكًٝد٣ أٚ

 إيهذل٢ْٚ

تعًِ تكًٝد٣ ؾص٤  

1َٔ ايدزع   

تعًِ إيهذل٢ْٚ ؾص٤ 

1َٔ ايدزع   

ختا٢َ تكِٜٛ 

 تكًٝد٣ أٚ

 إيهذل٢ْٚ
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، َعًِ ( بإٔ ايعٌُ يف ٖرا ايٓٛع َٔ  البد إٔ ٜكتٓع نٌ فسد ) طايب "املدَر" اـًٝط ِيف ايتعً

ٚالبد َٔ ايعٌُ يف غهٌ فسٜل، ٚؼدٜد األدٚاز اييت ٜكّٛ  ،ايتعًِٝ حيتاز إىل تفاعٌ ناف١ املػازنني

 . بٗا نٌ فسد

 :املبٗس اـالم تػذٝع ايعٌُ .3

٥ط ألٕ ايٛضا ،ايراتٞ ٚايتعًِ ٚضط اجملُٛعات اؿسف ع٢ً تػذٝع ايطالب ع٢ً ايتعًِ

ٜدزع بٓفط٘ َٔ  )فايفسد ميهٔ إٔ تطُح بريو ، "املدَراـًٝط "ِ ايتهٓٛيٛد١ٝ املتاس١ يف ايتعً

َع شَال٥٘ يف بًد آخس َٔ  خالٍ قسا٠٤ َطبٛع١ أٚ قسا٤تٗا َٔ ع٢ً اـط بُٝٓا يف ذات ايٛقت ٜػازى

إٕ تعدد ايٛضا٥ط  .عٔ املع١ًَٛ( ايفٝدٜٛ يف َػاٖد٠ فٝدٜٛخالٍ ايػبه١ أٚ َٔ خالٍ َؤمتسات 

 .ٚايتفاعالت ايؿف١ٝ تػذع اإلبداع ٚػٛد ايعٌُ

 :االختٝازات املس١ْ .4

عٔ ايتطاؤالت بػض  ميهٔ ايطالب َٔ اؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚاإلداب١ "املدَراـًٝط "ِ ايتعً

اـًٝط  ِٔ ايتعًالبد َٔ إٔ ٜتكُ ٚع٢ً ذيو ايٓعس عٔ املهإ ٚايصَإ أٚ ايتعًِ ايطابل يد٣ املتعًِ ،

 . املطتفٝدٜٔ َٔ إٔ جيدٚا قايتِٗ اختٝازات نجرل٠ َٚسْ٘ يف ذات ايٛقت متهٔ ناف١ "املدَر "

 :اتؿٌ ثِ اتؿٌ ثِ اتؿٌ  .5

بني االختٝازات املتاس١ عدل اـط يًُٛقٛع ايٛاسد، ٚإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى طسٜك١  البد إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚقٛح

 ، ٚالبد َٔ َٚتاس١ طٍٛ ايٛقت بني املتعًُني ٚاملعًُني يإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ يف نٌ ايعسٚف اتؿاٍ ضسٜع١

ٚاملػازن١ يف  إٔ ٜػذع االتؿاٍ ايػبهٞ بني ايطالب بعكِٗ ايبعض يتبادٍ اـدلات ٚسٌ املػهالت

 .ايدلفٝات

 الصعوبات واملعوقات فى تطبيل التعله اخلليط "املدمج"

                           :ايٓعس إيٝٗا بعني االعتباز َٚٓٗااـًٝط َٔ بعض ايؿعٛبات ٚاملعٛقات ايت٢ جيب ال خيًٛ ايتعًِ 

 ًِاضذلاتٝذ١ٝ ددٜد٠ تطع٢  باعتبازٙ "املدَر" اـًٝط عدّ ايٓعس ظد١ٜ إىل َٛقٛع ايتع

 .يتطٜٛس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ
  اييت تكّٛ ع٢ً احملاقس٠ بايٓطب١ يًُدزعؾعٛب١ ايتشٍٛ َٔ طسٜك١ ايتعًِ ايتكًٝد١ٜ  ،

 .املعًَٛات بايٓطب١ يًطًب١ إىل طسٜك١ تعًِ سدٜج١ ٚاضترناز
  ايهُبٝٛتسأدٗص٠ بعض ايطالب أٚ املتدزبني تٓكؿِٗ اـدل٠ أٚ املٗاز٠ ايهاف١ٝ يًتعاٌَ َع 

 ايتعًِ َٔ ْٛع عٔ ْتهًِ نٓا إذا ٚخاؾ١ اإليهذل٢ْٚ ايتعًِ عٛا٥ل أِٖ ميجٌ ٖٚرا ٚايػبهات

 .ايراتٞ
 ٖٚرا َا ٜٛدد عا٥كًا أَاّ  ًٝص١ٜايدلاَر ٚاألدٚات ٚقعت بايًػ١ االل فػايب١ٝ: َػه١ً ايًػ١ ،

 .َعٗا بطٗٛي١ ٜٚطس ايطًب١ يًتعاٌَ
  :ٚازتفاع أضعازٖا ْٛعًا َا نٓكـ اؿٛاضب ٚايدلفٝات ٚايػبهات ،املعٝكات املاد١ٜ. 
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  :ٚغٝاب بساَر  ٚاـدَات ايف١ٝٓ يف املدتدلات املؤ١ًٖنعدّ تٛفس األطس املعٝكات ايبػس١ٜ ،

 .عا١َ ايتأٌٖٝ ٚايتدزٜب يًطًب١ بؿٛز٠
 يهذل١ْٝٚ إٜٓبػٞ ؼًٜٛٗا إىل ًَفات  ، يرا ٚاييت َا تصاٍ َطبٛع١ ٚزقًٝا: املٓٗاز أٚ املاد٠ ايدزاض١ٝ

 .ٜطٌٗ ايتعاٌَ َعٗا
 ؾعٛبات ايتكِٜٛ ْٚعاّ  يف َٓاششلِبني أدٗص٠ ايطًب١ اييت ٜتدزبٕٛ عًٝٗا  عدّ ٚدٛد ايهفا٠٤ ،

  .املساقب١ ٚايتؿشٝح ٚايػٝاب
  ًِعدّ تٛافس ايهٛادز املؤ١ًٖ يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايتع.   
  فًٛ ايتشل طايب مبطام َا ٚٚدد ؾعٛب١ َا ٚملايتػر١ٜ ايسادع١ أسٝاْا تهٕٛ َفكٛد٠ 

 . جيد ايتػر١ٜ ايسادع١ ايفٛز١ٜ ع٢ً َػهًت٘ فًٔ ٜعٛد يًدلْاَر َُٗا نإ َػٛقًا
 

 الخالصة

ن             تطبٝل اضتدداّ ايتعًِ اإليهذل٢ْٚ ف٢ َدازضًٓا ٚداَعاتًٓا ٚف٢ سكٍٛ     أ

ايتعًِٝ بؿف١ عاَ٘ حيتاز إىل فذلٙ اْتكاي١ٝ تهٕٛ مبجاب١ تدزٜب دٝد ٜتِ فٝٗا ايتدًـ 

ايتكًٝد١ٜ املتبع١ ٚإجياد طسم أنجس ضٗٛي٘ ٚأدم يإلغساف ٚايتكِٜٛ ايذلب٣ٛ ، َٔ ايطسم 

تكّٛ ع٢ً أضظ إيهذل١ْٝٚ ٚايتدزٜب ع٢ً املتابع٘ املٓصيٝ٘ يًطالب ٚايتدزٜب ع٢ً اإلداز٠ 

ِ اـًٝط "املدَر" اير٣ جيُع بني ايتعًِٝ ايتكًٝد٣ ٚايتعًِ بدٌٜ عٔ ايتعًٚال  .إيهذلًْٚٝا

  .اإليهذل٢ْٚاإليهذل٢ْٚ متٗٝدًا إىل تطبٝل غاٌَ يًتعًِ 

د ع ُ ي إضذلاتٝذ١ٝ ددٜد٠ ػُع بني ايطسٜك١  ايتعًِ اـًٝط "املدَر" و

تطبٝكات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات اؿدٜج١  ضتفاد٠ ايكؿ٣ٛ َٔايتعًِ ٚاأل ايتكًٝد١ٜ يف

تع١ًُٝٝ متصز بني ايتدزٜظ داخٌ ايؿفٛف ايدزاض١ٝ ٚايتدزٜظ عدل  يتؿُِٝ َٛاقف

                                                                                                                             اإلْذلْت. 

تتُجٌ يف اختؿاز ايٛقت ٚاؾٗد ٚايتهًف١ ، إقاف١ إىل إَها١ْٝ  :ٜد َٔ ايفٛا٥دٚتتُٝص بايعد

ٚايطايب يف تٛفرل ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ  ؼطني املطت٣ٛ ايعاّ يًتشؿٌٝ ايدزاضٞ ، َٚطاعد٠ املعًِ

يف أٟ َهإ ٚشَإ ٚدٕٚ سسَاِْٗ َٔ ايعالقات االدتُاع١ٝ فُٝا بِٝٓٗ أٚ َع  دراب١

ىل ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ يه٢ ٜتِ إ ٢ً ايباسجني تٛدٝ٘ أعاثِٗنُا أ١ْ ٜطتٛدب ع َدزضِٝٗ

 .تطبٝك١ ع٢ً أضظ ع١ًُٝ ٚع٢ً تؿُِٝ ع٢ًُ ٜعٌُ ع٢ً لاس١
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ابسٌٜ( ، َتاح ع٢ً:       23-21يًتعًِ اإليهذل٢ْٚ ٚاملكا١َ مبدازع املًو فٝؿٌ بايسٜاض ، )                  

http/www.Ksu.edu.sa/seminars/futuresschool/AlmosaAbstract.htm. 

اضتدداّ اؿاضٛب ٚاإلْذلْت ف٢ َٝادٜٔ ايذلب١ٝ ّ( "2007دٛدت أمحد ضعاد٠ ٚعادٍ ايطسطا٣ٚ ) -4

 "، داز ايػسٚم يًٓػس ٚايتٛشٜع ، عُإ.ٚايتعًِٝ

أثس اضتدداّ نٌ َٔ " :(2008ّايطٝد عبد املٛىل ايطٝد )ٜٓاٜس ، سطٔ ايباتع قُد عبد ايعاطٞ -5

يهذل٢ْٚ ٚايتعًِ املدَر يف ت١ُٝٓ َٗازات تؿُِٝ ٚإْتاز َٛاقع ايٜٛب ايتع١ًُٝٝ ايتعًِ اإل

يهذل٢ْٚ، تهٓٛيٛدٝا يد٣ طالب ايدبًّٛ امل١ٝٓٗ ٚاػاٖاتِٗ مٛ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِ اإل

املؤمتس ايعًُٞ ايجايح يًذُع١ٝ ايعسب١ٝ ، عدد خاف عٔ  : دزاضات ٚعٛخ "ايذلب١ٝ

غذلاى َع َعٗد ايدزاضات ايذلب١ٜٛ ٚعٓٛاْ٘ " )تهٓٛيٛدٝا باال 2007يتهٓٛيٛدٝا ايذلب١ٝ 

مبسنص  2007ضبتُدل  6 – 5" يف ايفذل٠ ايتعًِٝ ٚايتعًِ( ْػس ايعًِ ... س١ٜٛٝ اإلبداع 

 املؤمتسات ظاَع١ ايكاٖس٠ .

ّ(:"زؤ١ٜ ددٜد٠ ف٢ ايتعًِٝ اإليهذل٢ْٚ " ، ايداز ايؿٛيٝت١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع 2005سطٔ سطني شٜتٕٛ )-6

 ايسٜاض. ،

 ايككاٜا – املفّٗٛ " :  ايتعًِ االيهذل٢ْٚ"  يف ايتعًِٝ  زؤ١ٜ ددٜد٠ :( 2005ّ) سطٔ سطني شٜتٕٛ  -7

 .، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، ايسٜاض : ايداز ايؿٛيت١ٝ يًذلب١ٝ ايتكِٝٝ - ايتطبٝل -

"، اجمل١ً يهذل٢ْٚايتعًِ اـًٝط ايتطٛز ايطبٝعٞ يًتعًِ اال :( 2006ّسطٔ عًٞ سطٔ ضال١َ ) -8

 . 54" ،ٜٓاٜس ،ف22ايذلب١ٜٛ ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ بطٖٛاز ، داَع١ دٓٛب ايٛاد٣ ، ايعدد "

ّ( :"ايتعًِ َتعدد املداخٌ : اضذلاتٝذ١ٝ  ددٜد٠ الضتدداّ 2007سطني قُد عبد ايباضط ) -9

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ف٢ ايتعًِٝ َا قبٌ اؾاَع٢ ." املؤمتس ايدٚىل األٍٚ الضتدداّ 

-22تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ف٢ ايتعًِٝ َا قبٌ اؾاَع٢ ، َد١ٜٓ َبازى يًتعًِٝ ، َؿس، )

 ح ع٢ً املٛقع :   ابسٌٜ( ، َتا 24

http://www.ictpreuniv.moe.moe.gov.eg/Arabic/research.asp  

ّ( : " تهٓٛيٛدٝا االتؿاالت   ٚأثازٖا ايذلب٣ٛ      2000س٢ًُ أبٛ ايفتٛح عُاز ، عبد ايباق٢ ابٛ شٜد )-10

                                  دزاض١ َٝدا١ْٝ مبًُه١ ايبشسٜٔ" َتاح ع٢ً املٛقع:        –ٚاالدتُاع٢               

http://www.kahyma.com/education-technology/study3.html.  

http://www.zu.edu.eg/users/ahmedsalem/page.asp?id=46
http://www.kahyma.com/education-technology/study3.html
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"  ،عح  َٓػٛز ، blended learningّ( : "ايتعًِٝ ايؤيف 2007خدجي١ ع٢ً َػسف ايػاَد٣ ) -11

  www.ulum.nl,108.html، ايط١ٓ اـاَط١.  ، 35اْطا١ْٝ، ايعدد   ف١ً عًّٛ

ّ(: املعًَٛات١ٝ ٚايتعًِٝ: ايكٛاعد ٚاالضظ ايٓعس١ٜ ، ؼسٜس إبساِٖٝ 2005خدجي١ قُد ساد٢ )-12

 عبد اهلل احملٝطٔ ، ايسٜاض، َهتب١ داز ايصَإ يًٓػس ٚايتٛشٜع، َتاح ع٢ً:

 http://www.eLearning.edu.sa/forum/showthread.php.?t=667.61K     

ّ( : "املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ"، َهتب١ ايسغد ، 2004غٛق٢ ايطٝد ايػسٜف٢ ٚ امحد قُد امحد ) -13 

 .156-155ايسٜاض، 

ّ(: "ٚاقع ايتعًِ ايػبه٢ َٔ ٚد١ٗ ْعس طًب١ ن١ًٝ 2006ؾاؿ١ عٝطإ ، ٚد١ٗٝ ايعا٢ْ ) -14  

- 27ايذلب١ٝ ف٢ داَع١ ايطًطإ قابٛع."املؤمتس ايدٚىل يًتعًِ عٔ ُبعد ، َطكط ، عُإ ، )

  oman.com/index.htm-.icodehttp://wwwَازع( ،َتاح ع٢ً املٛقع. 29

َفَٗٛ٘ ، خؿا٥ؿ٘، فٛا٥دٙ ، -ّ(: طايتعًِٝ اإليهذل2002٢ْٚعبد اهلل عبد ايعصٜص املٛض٢ )-15

ٚعٛا٥ك٘." ٚزق١ عٌُ َكد١َ إىل ْد٠ٚ َدزض١ املطتكبٌ ، داَع١ املًو ضعٛد ، ايسٜاض.َتاح 

 ع٢ً املٛقع.

- http://www.ksu.edu.seminars/futuresschooh/Abstract/Almos Abstract. 

Htm.                                                                                                      

" ، َٓاٖر ايتعًِٝ ف٢ َٛاد١ٗ ايتشدٜات املعاؾس٠ّ( :"2004عبد اؿُٝد عٜٛد اـطاب٢ ٚاخسٕٚ  ) -16

 َطبع١ ايؿاحل.

" ، َهتب١ تسب١ٝ ايػد ، اضتدداّ اؿاضب االىل ف٢ ايتعًِّٝ( : "2005املٛض٢)عبداهلل بٔ عبد ايعصٜص  -17

 ايسٜاض.

ّ( :"دزاض١ ؼ١ًًٝٝ ملعاٜرل اعتُاد ؽؿؿات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 2007عُاد ابٛ ايسب ٚاخسٕٚ ) -18

 ، عُإ . 35يًذاَعات االزد١ْٝ"، ف١ً عًّٛ اْطا١ْٝ ، ايط١ٓ اـاَط١ ، ايعدد 

ّ( :" َكاز١ْ بني ايتعًِٝ ايتكًٝد٣ ٚايتعًِٝ اإليهذل٢ْٚ" ، ف١ً 2007ت خايد املطرلٟ )عٛاطف بٓ -19

 ، عُإ.  35عًّٛ اْطا١ْٝ، ايط١ٓ اـاَط١ ، ايعدد 

 .255ّ( :"َٓتٛدات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ" ، داز ايه١ًُ ، ايكاٖس٠ ، ف 2003قُد عط١ٝ مخٝظ ) -20

االيهذل٢ْٚ املتعدد  ٜج١ يف ايتعًِٝ ايعايٞ : ايتعًِٝ ( . األمناط اؿد2007قططٓدٟ غًَٛٞ ) -21

ايٛضا٥ط ، املؤمتس ايطادع يعُدا٤ نًٝات اآلداب يف اؾاَعات األعكا٤ يف اؼاد اؾاَعات 

  .داَع١ اؾٓإ-ْد٠ٚ قُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ٚاالعتُاد األنادميٞ  -ايعسب١ٝ

ّ( : "ايتهٓٛيٛدٝا ايسق١ُٝ ٚايتعًِ االفذلاق٢" ف٢ عؿس 2002قُد قُد عبد اشلاد٣ )-22

املؤمتس ايع٢ًُ ايطابع يٓعِ ايهُبٝٛتس ، ايتهٓٛيٛدٝا ايسق١ُٝ ٚاملس١ٝ٥ ، أعاخ ٚدزاضات 

،  املعًَٛات ٚتهٓٛيٛدٝا اؿاضبات ، اؾُع١ٝ املؿس١ٜ يٓعِ املعًَٛات ٚتهٓٛيٛدٝا اؿاضبات

 .59-57املهتب١ األنادمي١ٝ، ف  ايكاٖس٠ ،

ّ( : "إعداد املعًِ ٚتدزٜب٘ ف٢ ق٤ٛ ايجٛز٠ املعسف١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ 2001قُد ْبٌٝ ايعطسٚش٣ )-23

املعاؾس٠." اؾُع١ٝ املؿس١ٜ يًُٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ ، املؤمتس ايع٢ًُ ايجايح عػس ٕ َٓاٖر 

 ٜٛيٝٛ. 25-24( ، 1) ايتعًِٝ ٚايجٛز٠ املعسف١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ املعاؾس٠، فًد

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php.?t=667.61K
http://www.icode-oman.com/index.htm
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ّ(: "تؿُِٝ ب١٦ٝ تعًِ اإليهذل١ْٝٚ يتطٜٛس 2007ٚفا٤ َؿطف٢ نفاف٢ ، ٢َٓ اؾصاز ٚآخسٕٚ: ) -24

عسض ٚؼًٌٝ". املؤمتس  –بسْاَر ايدب١ًَٛ ايعا١َ مبعٗد ايدزاضات ايذلب١ٜٛ ظاَع١ ايكاٖس٠ 

قبٌ اؾاَع٢ ، َد١ٜٓ ايدٚىل األٍٚ الضتدداّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتؿاالت ف٢ ايتعًِٝ 
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