
168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاعلية استخذام التعلن املذهج يف تذريس هقرر 
طرق تذريس االقتصاد املنزيل لتحسني التحصيل 
واالجتاه حنوه لذى طالبات كلية الرتبية جباهعة 

 جنران
 **اهجي محمد حعفس                                         *فاطمت عاشىز جىفيق شعبان

 

 

الخالُت إلى الىكف غً فاغلُت اؾخسضام الخػلم اإلاضمج في جضَعـ ملغع َغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي َضفذ الضعاؾت  _امللخص

بُت( ) ( 35لخدؿحن الخدهُل والاججاٍ هدٍى لضي َالباث ولُت التربُت بجامػت هجغان. جيىهذ غُىت البدث مً مجمىغخحن ألاولى )ججٍغ

الضعاؾت جم اؾخسضام ازخباع الخدهُل، وملُاؽ الاججاٍ هدى الخػلم اإلاضمج.  ( َالبت، ولجمؼ بُاهاث35َالبت والشاهُت )يابُت( )

أظهغث هخائج الضعاؾت فاغلُت اؾخسضام الخػلم اإلاضمج في جضَعـ ملغع َغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي لخدؿحن الخدهُل لضي َالباث 

بُت )غُىت البدث(، وفاغلُت اؾخسضام الخػلم اإلاضمج في جضَع ـ ملغع َغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي لخىمُت الاججاٍ هدىٍ اإلاجمىغت الخجٍغ

لضي َالباث )غُىت البدث(. هما جىنلذ َظٍ الضعاؾت لىحىص غالكت اعجباَُه مىحبت بحن صعحاث الُالباث في ازخباع الخدهُل 

 .وصعحاتهً في ملُاؽ الاججاٍ هدى الخػلم اإلاضمج

 .اَاث الُالباث، الاكخهاص اإلاجزلي، حامػت هجغانالخػلم اإلاضمج، الخدهُل، اجج: الكلماث املفخاحيت

 
 أشخاذ مصاعد_ قصم املىاهج وطسق الخدزيض _كليت التربيت_ حامعت هجسان*

اج**  مدزس املىاهج وطسق الخدزيض _حامعت شَى

  NU / SHED/15/  114َرا البحث مدعم مً عمادة البحث العلمي بجامعت هجسان بسقم ***
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املدمج في جدزيض مقسز طسق جدزيض الاقخصاد فاعليت اشخخدام الخعلم 

املنزلي لخحصين الخحصيل والاججاٍ هحٍى لدي طالباث كليت التربيت 

 بجامعت هجسان
 قدمت. امل1

     
ً
 هبحرا

ً
للض جُىعث أؾالُب الخػلُم والخػلم في آلاوهت ألازحرة جُىعا

إلاىاهبت الخُىعاث الػلمُت والخىىىلىحُت اإلادؿاعغت وزانت بػض ظهىع 

الخػلُم ؤلالىترووي، خُث ؾاَم في جدضًث بِئت الخػلم الخللُضًت 

لها إلى بِئت إلىتروهُت غىُت بالخُبُلاث اإلاػخمضة غلى جلىُاث  وجدٍى

غ وافت غىانغ مىظىمت  الخاؾىب وقبياث ؤلاهترهذ، مما أصي إلى جٍُى

 .الػملُت الخػلُمُت

الخظ أن الخدضي الػلمي والخىىىلىجي كض فغى هفؿه غلى الػالم      ٍو

الُىم، وطلً ًخُلب مً ألافغاص أن ًىدؿبىا كضعاث ومهاعاث حضًضة 

ومً زم حػُض ومخىىغت، ختى ًمىنهم الخػامل مؼ اإلاخغحراث اإلاخالخلت، 

 
ً
ت الخضًشت الىظغ في أَضاف الخػلُم ومسغحاجه مغوعا الاججاَاث التربٍى

مه، وبما ًؤصي إلى اؾخسضام فىغ  ؿه ووؾائل جلٍى غق جضَع بمدخىاٍ َو

، وجىمُت مهاعاجه الػللُت والػملُت غلى خض 
ً
 فػاال

ً
اإلاخػلم اؾخسضاما

 .ؾىاء

ُاث للخػلُم وغلى الغغم مً الػضًض مً اإلامحزاث وؤلاًجاب     

ؤلالىترووي، إال أن البػٌ ًغي وحىص كهىع في بػٌ الجىاهب التي لم 

ٌؿخُؼ الخػلُم ؤلالىترووي الخغلب غليها، ومً َىا واهذ الخاحت إلى 

مضزل حضًض ًجمؼ بحن ممحزاث ول مً الخػلُم الخللُضي والخػلُم 

ى ؤلالىترووي، والخغلب غلى حىاهب اللهىع في ول منهما، فظهغ ما ٌؿم

بالخػلُم اإلاضمج والظي ٌػنى صمج ول مً الخػلُم الخللُضي بأقياله 

ض مً فاغلُت اإلاىكف  اإلاسخلفت والخػلُم ؤلالىترووي بأهماَه اإلاخىىغت لحًز

ا ]  ].1الخػلُمي وفغم الخفاغل الاحخماعي وغحَر

كحر ول مً هيؿاعة وغُاع ]      [ إلى أن الخُىع الخىىىلىجي مهما 2َو

ني غً الُغق الخللُضًت في الخػلُم والخػلم، فالخػلم جلضم فاهه ال ٌغ

 غً الخػلم الخللُضي وال غً اإلاػلم ؤلاوؿان 
ً
الالىترووي لً ًيىن بضًال

 .وال الفهل اإلاضعس ي واإلاضعج الجامعي

ـ الاكخهاص اإلاجزلي بالخػلم الالىترووي       ـ ملغع َغق جضَع فخضَع

ـ خُث إهه مجاٌ غملي ٌؿ خلؼم خًىع الُالبت وخضٍ غحر واف للخضَع

ب غليها  ؿُت والخضٍع ـ اإلاهغغ ومماعؾت اإلاهاعاث الخضَع في مػمل الخضَع

جدذ إعقاص وجىحُه أؾخاطة اإلالغع، ومالخظت مؿخىي مماعؾت وإجلان 

ؿُت واهدؿاب الُالباث لها. فمً طلً البض أن حؿخسضم  اإلاهاعاث الخضَع

 .م الالىترووياؾتراجُجُت أزغي ججمؼ بحن الخػلُم الخللُضي والخػلُ

[ إلى أن الخػلم اإلاضمج مً أَم اإلاهُلخاث الخضًشت 3وأقاع ؾالمت ]     

في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاػلىماث في التربُت فظهغ مفهىم الخػلم 

ظا   Blended Learningاإلاضمج هخُىع َبُعي للخػلُم الالىترووي، َو

للُضي الىىع مً الخػلُم ًجمؼ بحن الخػلُم الالىترووي والخػلُم الخ

الهفي الػاصي، فهى ال ًلغي الخػلُم الالىترووي وال الخػلُم الخللُضي، 

ج مً    الازىحنبل َى مٍؼ
ً
 .مػا

وللض أظهغث هخائج بػٌ الضعاؾاث الؿابلت فاغلُت الخػلم اإلاضمج 

ىن وأوػصن  ملاعهت بالخػلُم ؤلالىترووي مشل صعاؾت ول مً آهٌُى وحاٍع

 ].7وحس ي ][ 6[، والغامضي ]5[ وزلف هللا ]4]

غي ؾدُف ]      [ أن الخػلم اإلاضمج ًدلم زالزت أَضاف عئِؿت هي: 8ٍو

اصة فاغلُت الخػلم، وػٍاصة عيا اإلاخػلمحن غً الخػلم، وهظلً زفٌ  ٍػ

 .الخيلفت والىكذ الالػم للخػلم

خمحز الخػلم اإلاضمج غً الخػلُم الخللُضي بما ًلضمه مً آلُاث        ٍو

خمحز غً الخػلُم ؤلالىترووي بما ًلضمه جفػل َظا الىىع مً الخػلُ م، ٍو

مً خلٌى للمكىالث التي ٌػاوي منها، فهى ًسفٌ هفلاث جُبُله، 

 باليامل، 
ً
ؿها إلىتروهُا ـ اإلاىيىغاث التي ًهػب جضَع ؿاغض في جضَع َو

 .هما ٌػؼػ فغم الخفاغل بحن اإلاػلم واإلاخػلم

اإلاباصعة في وفي يىء ما ؾبم جخطح أَمُت الخػلم اإلاضمج ويغوعة     

لت  جُبُله مً كبل أغًاء َُئت الخضَعـ وغضم الفهل بِىه وبحن ٍَغ

ؿُت  ـ اإلاػخاصة، فالُالباث ًدخجً إلى جىمُت اإلاهاعاث الخضَع الخضَع

 .واهدؿاب الخبرة والخػلم اإلاؿخمغ والخضعب غلى اؾخسضام الخىىىلىحُا

ظا ما صغا الباخشخان إلى إحغاء بدث للخػغف غلى فاغلُت     اؾخسضام  َو

ـ َغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي والخػغف غلى  الخػلم اإلاضمج في جضَع

ا في جدؿحن الخدهُل والاججاٍ هدٍى لضي َالباث اإلاؿخىي الؿابؼ  أزَغ

 ".قػبت "الاكخهاص اإلاجزلي

 الدزاشتمشكلت . 2

جدبلىع مكيلت البدث الخالي مً زالٌ قػىع َالباث الاكخهاص     

ٌَى اإلادايغاث، والاكخهاع غلى َغق الخضَعـ اإلاجزلي باإلالل الىاجج غً 

الخللُضًت اإلاخمشلت في اإلادايغة أو البُان الػملي، هثرة غضص الُالباث 

بما ال ًدُذ الفغنت للخىحُه الفغصي بكيل مؿخمغ، وألاصاء الػملي 

اإلاخىغع لخىفُظ اإلاهاعة، وغضم جىفغ وؾائل الػغوى الخىيُدُت اإلاالئمت 

ؤلاحغاءاث في أي وكذ، ويػف صافػُت لخىغاع الػغوى وجىفُظ 

ً للخػلم.  الُالباث للخػلم، غضم وحىص مشحراث ججظب اهدباَهً وجدفَؼ

م  فالُالبت جدخاج إلى اإلاؿاغضة في الابخياع والخػلم الظاحي غً ٍَغ

البرمجُاث الخػلُمُت الخاؾىبُت وقبياث ؤلاهترهذ وصمجها في الخػلُم 

 .اإلاػخاص

 أ. أشئلت الدزاشت

 :كيلت البدث الخالي في ؤلاحابت غلى ألاؾئلت آلاجُتوجىمً م    

ما الخهىع اإلالترح إلغضاص ملغع َغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي  -1

  باؾخسضام الخػلم اإلاضمج لُالباث الاكخهاص اإلاجزلي باإلاؿخىي الؿابؼ؟

ما فاغلُت اؾخسضام الخػلم اإلاضمج في جدؿحن جدهُل َالباث  -2

 َغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي؟ الاكخهاص اإلاجزلي في ملغع 

ما فاغلُت اؾخسضام الخػلم اإلاضمج في جدؿحن اججاَاث َالباث  -3

؟   الاكخهاص اإلاجزلي هدٍى
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ما الػالكت بحن الخدهُل الضعاس ي والاججاٍ هدى الخػلم اإلاضمج لضي  -4

  َالباث الاكخهاص اإلاجزلي؟

 دزاشتالأَداف ب. 

 :لُتؾعى البدث الخالي لخدلُم ألاَضاف الخا

جدؿحن الخدهُل لضي َالباث الاكخهاص اإلاجزلي ولُت التربُت بجامػت  -1

 .هجغان

جدؿحن الاججاٍ هدى الخػلم اإلاضمج لضي َالباث الاكخهاص اإلاجزلي  -2

 .ولُت التربُت بجامػت هجغان

 دزاشتالفسوض ج. 

 :ؾعى البدث الخالي للخدلم مً صخت الفغوى الخالُت    

( بحن مخىؾُي 0.01إخهائُت غىض مؿخىي )جىحض فغوق طاث صاللت  -1

بُت والًابُت( في الخُبُم البػضي  صعحاث َالباث اإلاجمىغخحن )الخجٍغ

بُت   .الزخباع الخدهُل، وطلً لهالح َالباث اإلاجمىغت الخجٍغ

( بحن مخىؾُي 0.01جىحض فغوق طاث صاللت إخهائُت غىض مؿخىي ) -2

بُت والًابُ ت( في الخُبُم البػضي صعحاث َالباث اإلاجمىغخحن )الخجٍغ

إلالُاؽ الاججاٍ هدى الخػلم اإلاضمج، وطلً لهالح َالباث اإلاجمىغت 

بُت   .الخجٍغ

 بحن صعحاث َالباث  -3
ً
جىحض غالكت اعجباَُت مىحبت وصالت إخهائُا

بُت في الخُبُم البػضي ليل مً الخدهُل والاججاٍ  اإلاجمىغت الخجٍغ

 .جزليهدى الخػلم اإلاضمج لضي َالباث الاكخهاص اإلا

 دزاشتالأَميت د. 

 :جخلخو أَمُت البدث الخالي فُما ًلي

ت في  -1 كض ًفُض َظا البدث اللائمحن غلى إغضاص البرامج التربٍى

 .الجامػاث في جًمحن اؾتراجُجُاث الخػلم اإلاضمج

ت بجامػت هجغان  -2 جلضًم مػلىماث لللائمحن غلى الػملُت التربٍى

بُت  لألغًاء للىنٌى إلى اإلاؿخىي بئكامت وعف غمل وصوعاث جضٍع

 .اإلاُلىب مً هاخُت الخشلُف الخىىىلىجي

ب هماطج  -3 ـ مً زالٌ ججٍغ مؿاًغة الاججاَاث الخضًشت في الخضَع

غق واؾتراجُجُاث حضًضة جؤصي إلى هخائج إًجابُت حؿهم في عفؼ  َو

 .مؿخىي الخػلم والخػلُم

 دزاشتالحدود ٌ. 

 :الخالُتاكخهغ البدث الخالي غلى الخضوص 

 .َالباث ولُت التربُت ببرهامج الاكخهاص اإلاجزلي باإلاؿخىي الؿابؼ -

 .حامػت هجغان –ولُت التربُت  –كؿم الاكخهاص اإلاجزلي  -

/  1437جم جُبُم البدث في الفهل الضعاس ي ألاٌو مً الػام الجامعي -

1438 ٌ  

 دزاشتالمصطلخاث و. 

 :الخػلم اإلاضمج

 بأهه: الخػلم الظي ًُضمج فُه الخػلم غغفه البدث الخالي      
ً
إحغائُا

الالىترووي )الخاؾىب وقبياث ؤلاهترهذ( مؼ الخػلُم الاغخُاصي بأقياٌ 

لت متزامىت )الػغوى  مسخلفت بهضف جىفحر بِئت حػلُمُت جفاغلُت بٍُغ

ض ؤلالىترووي،  الخلضمُت، الفُضًى، قبىت ؤلاهترهذ( أو غحر متزامىت )والبًر

اإلاىخضًاث( ومؿاغضة اإلاخػلمت في ول مغخلت مً مغاخل  بغامج اإلاداصزت،

 .حػلمها مً أحل الخهٌى غلى أفًل اإلاسغحاث الخػلُمُت

 :الاججاٍ هدى الخػلم اإلاضمج

 بأهه: اإلاىكف الظي جخسظٍ َالبت الاكخهاص 
ً
غغفه البدث الخالي إحغائُا

ـ الاكخهاص اإلاجزلي باؾخسضام الخػل م اإلاجزلي في صعاؾت ملغع َغق جضَع

لاؽ مً  اإلاضمج مً خُث اللبٌى أو الغفٌ أو الخأًُض واإلاػاعيت ٍو

 .زالٌ اؾخجاباث الُالبت لبىىص اإلالُاؽ اإلاػض لهظا الغغى

 إلاطاز الىظسي . 3

: الخػلم اإلاضمج
ً
 :أوال

ٌػض مهُلح الخػلم اإلاضمج مً أَم اإلاهُلخاث الخضًشت في مجاٌ     

ف غضًضة للخػلم اإلاضمج، جىىىلىحُا اإلاػلىماث في التربُت، فهىان حػ اٍع

خُث ٌػغف بأهه الخيامل الفػاٌ بحن مسخلف وؾائل هلل اإلاػلىماث في 

م هىدُجت لخبّني 
ّ
م، هماطج الخػلُم وأؾالُب الخػل

ّ
بِئاث الخػلُم والخػل

اإلاضزل اإلاىظىمي في اؾخسضام الخىىىلىحُا اإلاضمجت مؼ أفًل محّزاث 

 لىحه
ً
 ].9] الخفاغل وحها

ػغف الخػلم ا  بأهه: الجمؼ بحن الخػلم الخللُضي والخػلم َو
ً
إلاضمج احغائُا

 إلاخُلباث اإلاىكف  (Blackboard) ؤلالىترووي )بغهامج بالن بىعص
ً
وفلا

ـ ملغع َغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي لُالباث "بغهامج  الخػلُمي في جضَع

 .الاكخهاص اإلاجزلي" بيلُت التربُت لخدلُم أَضاف غملُتي الخػلُم والخػلم

 :انغ الخػلم اإلاضمجغى

 ].10] ًمىً أن ٌكخمل الخػلم اإلاضمج غلى الػىانغ الخالُت: الكضًفاث

ض إلىترووي-جىحُه وإعقاص جللُضي )مػلم خلُلي( -فهٌى جللُضًت -بٍغ

فُضًى مخفاغل أو أكماع -فهٌى افترايُت  - .Chatاإلاداصزاث غلى الكبىت

 .عؾائل إلىتروهُت مخباصلت-نىاغُت

الؿابلت جخضعج جدذ فئخحن عئِؿِخحن جخمشالن في الخػلم غحر والػىانغ 

 لىحه( والخػلم الكبيي، وكض اؾتهضفذ بػٌ الضعاؾاث 
ً
الكبيي )وحها

 .ويؼ همىطج ليل منهما

[ التي اؾتهضفذ ويؼ همىطج الخػلم غحر 11] مشل صعاؾت َان وحىهج 

 لجامػت بيىعٍاالكبيي بالخػلم اإلاضمج، بهضف جدؿحن جدهُل َالب ا

، وكض جيىن الىمىطج مً الػىانغ الخالُت: واللضعاث اإلاىسفًت

 .اإلادايغة، اإلاهام، الخلُُم، الخفاغل

  ممحزاث الخػلم اإلاضمج

 [14]و  Warrier [13][،3] ، وؾالمتCharles et al [12] ًغي ول مً     

Gray   [9]و Krause [ 16[، وغماقت ]15، وغبض الػاَي وغبض اإلاىلى ]

 :الخػلم اإلاضمج ما ًليأن مً أَم ممحزاث 

 .زفٌ هفلاث الخػلم بكيل َائل باإلالاعهت بالخػلم الالىترووي وخضٍ أ.

  ب.
ً
غضم خغمان اإلاخػلم مً مخػت الخػامل مؼ مػلميهم وػمالئهم وحها

 .لىحه

ؼ الجىاهب ؤلاوؿاهُت والػالكاث الاحخماغُت بحن اإلاخػلمحن فُما  ج. حػٍؼ

 .بُنهم وبحن اإلاػلمحن أًًا

اإلاغوهت اليافُت إلالابلت وافت الاخخُاحاث الفغصًت وأهماٍ الخػلم لضي  ص.

م وأوكاتهم اتهم وأغماَع  .اإلاخػلمحن بازخالف مؿخٍى

ؿها الىتروهُا  ٌ. هشحر مً اإلاىيىغاث الػلمُت ًهػب للغاًت جضَع

باليامل وبهفت زانت مشل اإلاهاعاث الػالُت واؾخسضام الخػلم اإلاضمج 

 .رخت لخل مشل جلً اإلاكىالثًمشل أخض الخلٌى اإلالت

 ــــاٌ وحهــــغ الاجهــجىفُ و.
ً
ــٍؼــا ًـــه؛ ممـــىحـــل ا  ً الخفاغل بحن الُالب ــض مـ
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 .واإلاضعب، والُالب وبػًهم البػٌ، والُالب واإلادخىي 

الاهخلاٌ مً الخػلم الجماعي إلى الخػلم اإلاخمغهؼ خٌى الُالب، والظي  ػ.

 .ًهبذ فُه الُالب وكُُىن وجفاغلُىن 

ني والنهائي للُالب واإلاػلمحن ٌػمل غلى جيامل هظم ح. م الخيٍى  .الخلٍى

[ غً مؼاًا اؾخسضام الخػلم 17] هما هكفذ هخائج صعاؾت فاوحهان     

حن،  اإلاضمج في الخػلُم الجامعي مً وحهت هظغ الُالب وألاؾاجظة وؤلاصاٍع

فلض أقاع الُالب إلى أهه ًؼوصَم بىكذ ومغوهت هبحرة، باإليافت إلى أهه 

ض ًدؿً مسغحاث ال خػلم، هظلً عأي ألاؾاجظة أهه ًدُذ الفغم التي جٍؼ

ض مً إصاعة الُالب للخػلم  مً جفاغل الُالب مؼ مػلميهم، هما ًٍؼ

غ،  ض مً فغم الخدؿحن والخٍُى ٍؼ ـ ٍو دلم اإلاغوهت في بِئت الخضَع ٍو

ض مً  ٍؼ ض مً حىصة اإلاؤؾؿت الخػلُمُت ٍو ىن أهه ًٍؼ بِىما عأي ؤلاصاٍع

للل مً   .جيالُفهونٌى الخػلُم ٍو

 :نػىباث جُبُم الخػلم اإلاضمج

 ًلابل جُبُم الخػلم اإلاضمج مجمىغت مً الهػىباث وهي ما ًلي: ؾالمت

 ].19] ؛ البُُاع[18] ؛ قىملي[3]

لت الخػلم الخللُضًت التي جلىم غلى اإلادايغة . 1 نػىبت الخدٌى مً ٍَغ

لت حػلم خضًشت  .إلى ٍَغ

 .ب آلاليكهىع الخجهحزاث الخلىُت وبغامج الخاؾ. 2

 .كهىع الضغم الفني وؤلاصاعي . 3

 .يػف مهاعاث الُالب وألاؾاجظة في الخػامل مؼ الخاؾب وؤلاهترهذ. 4

وحىص نػىباث هشحرة في أهظمت وؾغغاث الكبياث والاجهاالث في . 5

 .أماهً الضعاؾت

 .غضم جىافغ ؤلامياهاث والضغم اإلااصي اليافي. 6

م وهظام. 7 اإلاغاكبت والخصخُذ وأزظ  َىان نػىباث غضة في الخلٍى

 .الغُاب

 ما جيىن مفلىصة. 8
ً
 .الخغظًت الغاحػت أخُاها

[ إلى مػغفت الػىامل 20وفي َظا الهضص َضفذ صعاؾت هُدكنهام ]     

التي جؤصي إلى إغاكت الخػلم اإلاضمج أو حشجػه، وكض جىنلذ الضعاؾت إلى 

ت الخدخُت أن الػىامل الخالُت حشجؼ الخػلم اإلاضمج )الخػاون والبيُ

ت وجدلُم مُالب اإلاخػلمحن(، أما الػىامل التي جؤصي إلى إغاكت  اللٍى

الخػلم اإلاضمج فخخمشل في البيُت الخدخُت الًػُفت ويُم الىكذ وهلو 

 .مهاصع الخلىُت

 :اؾتراجُجُاث وهماطج الخػلم اإلاضمج

 :الىماطج الخالُت للخػلم اإلاضمجNagel [21]  ًىضح

 لى  -
ً
حه: وفُه ًلىم اإلاػلم بما ًلىم به في الفهل همىطج الخػلم وحها

الخللُضي، مؼ جىظُف ؤلاهترهذ في غالج أو الخهٌى غلى اإلاهاصع 

 .ؤلايافُت

الىمىطج الضواع: وفُه ًدباصٌ الُالب الخػلم بحن ؤلاهترهذ والفهل  -

 .الخللُضي

 مً زالٌ ؤلاهترهذ مؼ  -
ً
الىمىطج اإلاغن: وفُه ًخم جىنُل اإلاىهج مبضئُا

 .الضغم مً اإلاػلم جلضًم

ى ألاهثر مىاؾبت غىضما ًيىن اإلالغع زام  - همىطج اإلاسخبر الكبيي: َو

ا مً اإلالغعاث الػملُت اء أو غحَر  .بلاغاث الفحًز

 ىطج الظي ًسخاع فُه الُالب بأهفؿهم ــى الىمـــي: َوـــج الظاجــىطج الضمــهم -

م ؤلاهترهذ إلالابلت ما جخُلبه صعاؾتهم  .اإلالغعاث التي جضعؽ غً ٍَغ

م ؤلاهترهذ: خُث جلضم اإلالغعاث غبر ؤلاهترهذ  - همىطج الخػلم غً ٍَغ

بهفت أؾاؾُت مؼ جلضًم بػٌ اإلاماعؾاث ألازغي غحر اإلاغجبُت 

ا  .باإلهترهذ مشل ألاوكُت الالنفُت وغحَر

وجدبنى الباخشخان الىمىطج الضواع وىهه أهثر مالئمت إلادخىي اإلالغع      

له أَضاف الضمج بحن الخػلم اإلالضم وأَضافه، هما ًخدلم مً زال

ؤلالىترووي والخػلم اإلاباقغ الهفي، هما ًدُذ طلً الىمىطج مدؿؼ 

واضح إلبضاع الُالباث أزىاء حػلُم وحػلم ملغع َغق جضَعـ الاكخهاص 

 .اإلاجزلي

 :صوع اإلاػلم في جىفُظ الخػلم اإلاضمج

 ًخُلب جىفُظ الخػلم اإلاضمج مً اإلاػلم تهُئت بِئت مىاؾبت للػمل في

ت، وكض ًدضر طلً مً زالٌ ألاصواع الخالُت: غبض  وكاٍ واؾخمغاٍع

 ].22اإلاىػم ]

إعقاص وجىحُه الُالب إلى الػىانغ ألاؾاؾُت في اإلاىيىع مؼ جىظُم  -

الػمل بُنهم لػمل مكغوغاث لػغيها في كاغت اإلادايغاث أزىاء الللاء 

 لىحه وجىظُم اإلاىاككاث خىلها
ً
  .وحها

ض جلضًم الخغظًت الغاح - ػت آلاهُت واإلاغحاة: مً زالٌ الغص غلى البًر

ضًت ألازغي مشل: عاؾلني mail- E ؤلالىترووي  "والىماطج البًر

  عفؼ ألاغماٌ الىمىطحُت للمخػلمحن غلى اإلاضوهت الالىتروهُت -

Webquest  الخانت بيل َالب حامعي غلى ؤلاهترهذ مً أحل أن

 .ٌؿخفُض منها بلُت اإلاخػلمحن

ومىخضًاث Chatting  بر بغامج اإلاداصزتغمل مىاككاث غ -

ض   Forumsالخىاع والغص غلى اؾخفؿاعاث الخالمُظ وعؾائل البًر

 .ؤلالىترووي الخانت بهم

م الُالب وعفػها غلى اإلاىكؼ  - غ إلاخابػت وجلٍى العغمل جلاٍع أولُاء  اَل

 .ألامىع غليها

اث اإلاىيىع  - غمل ميكىعاث أو مُبىغاث جدخىي غلى جلخُو إلادخٍى

 .أو عؾىماث حػلُمُت أو جىحيهاث أو زغائِ حغغافُت

ت -  .غمل غغوى جلضمُت مؿخػُىا ببػٌ الىؾائِ الؿمػُت والبهٍغ

 .جىػَؼ ألاصواع والخيلُفاث واإلاهام البدشُت غلى الُالب -

 :أصواع الُالب الجامعي في الخػلم اإلاضمج

 مً ألاصواع اإلافتريت التي جىول الى الُالب ا
ً
لجامعي في وفُما ًلي غضصا

 ]22بِئت الخػلم اإلاضمج: غبض اإلاىػم ]

اللُام باليكاَاث واإلاهام البدشُت التي ًلضمها له اإلاػلم أو ًىحهه إليها  -

 
ً
 أو َبُػُا

ً
 (.)إلىتروهُا

 لىحه مً زالٌ للاءاث أؾبىغُت أو  -
ً
الالخلاء باإلاػلم الجامعي وحها

ت في كاغاث مجهؼة  .قهٍغ

التي ًيلف بها اإلاػلم غلى قيل أبدار أو ٌػمل غلى جىفُظ اإلاكغوغاث  -

غ ًخم عفػها غلى  ب أو جلاٍع غغوى جلضًمُت أو ميكىعاث أو نفداث ٍو

 .اإلاىكؼ

الالخلاء مؼ ػمالئه غبر بغامج اإلاداصزت أو ٌػغى مكىالجه والهػىباث  -

 .التي واحهها في مىخضًاث الخىاع إلاىاككتها

ظٍ اإلاػلىماث جيىن البدث غً اإلاػلىماث في مىاكؼ قبىت ؤلاهتره - ذ َو

 .طاث نلت بمىيىغاث الضعوؽ التي جللاَا اإلاخػلم في الفهل



677107 

172 

ض ؤلالىترووي وبغامج اإلاداصزت -  .الخىانل بحن الُلبت واإلاػلمحن غبر البًر

: الاججاٍ
ً
 : زاهُا

 :مفهىم الاججاٍ

     :
ً
ٌػغف البدث الخالي الاججاٍ هدى اؾخسضام الخػلم اإلاضمج احغائُا

لظي جخسظٍ َالبت الاكخهاص اإلاجزلي في صعاؾت ملغع َغق َى اإلاىكف ا

ـ الاكخهاص اإلاجزلي مً خُث اللبٌى أو الغفٌ أو الخأًُض  جضَع

لاؽ مً زالٌ اؾخجاباث الُالبت لبىىص اإلالُاؽ اإلاػضة  واإلاػاعيت ٍو

 .لهظا الغغى

 :زهائو الاججاٍ

ني   :[ غضص مً زهائو الاججاٍ منها24[ وميس ي ]23] طهغ ول مً الضٍع

ىدؿب الاججاَاث مً زالٌ أؾالُب الخيكئت الاحخماغُت، وما  -
ُ
ج

ب، فاالججاَاث مخػلمت لِؿذ  ًخػغى له الفغص مً مؤزغاث وجضٍع

ت أو مىعوزت وإهما هي خهُلت مىدؿبت مً الخبراث وآلاعاء  فٍُغ

غله مؼ بُئخه اإلااصًت واإلاػخلضاث التي ًىدؿبها الفغص مً زالٌ جفا

 .والاحخماغُت

جسخلف الاججاَاث في مضي كىتها فلض ًيىن لضي شخهحن هفـ  -

ىا جخدضص الىظُفت الضافػُت  الاججاٍ ولىً الضعحاث مخفاوجت الكضة، َو

لالججاَاث، بمػنى ولما ػاصث قضة الاججاٍ ػاصث كىة صفػت للؿلىن 

 .وكلذ إمياهُت حغُحٍر

صعحت كابلُتها للخغحر فبػًها ًمىً حغُحٍر جخفاوث الاججاَاث في  -

 .بؿهىلت بسالف غحٍر

الاججاَاث طاث َبُػت جلُُمُت، فُػبر غً صعحت اللبٌى أو الغفٌ  -

ا مً زالٌ  مىً كُاؾها وجلضًَغ لألفغاص لص يء ما فهي كابلت لللُاؽ، ٍو

كُاؽ الاؾخجاباث اللفظُت للمخػلمحن أو كُاؽ اؾخجاباث اإلاالخظت 

 .لهم

ا الاجج - ا غً غحَر  فالظي ًمحَز
ً
اَاث اؾخػضاصاث لالؾخجابت غاَفُا

ظا ٌػني أن ًيىن  مً اإلافاَُم الىفؿُت َى اإلاىكف الخفًُلي، َو

اإلاخػلم مؼ أو يض مىكف ما فبالخالي اإلايىن الىحضاوي أَم ميىهاث 

 .الاججاٍ

 :ميىهاث الاججاٍ

 :ًخيىن الاججاٍ مً زالزت ميىهاث أو حىاهب وهي والخالي 

 :إلايىن اإلاػغفيا -1

[ أن اإلايىن اإلاػغفي ًخًمً مػخلضاث الفغص هدى 25] وطهغ غمغ       

ألاقُاء خُث ال ًيىن للفغص أي اججاَاث خُاٌ أي مىيىع إال إطا واهذ 

 باإلاضة 
ً
 وزُلا

ً
لضًه مػغفه غىه، هما أن هىع الاججاٍ مغجبِ اعجباَا

اهدؿبه الفغص  الضعاؾُت التي ًخػلمها، فاالججاَاث حػبر غً خهُلت ما

مً الخبراث وآلاعاء واإلاػخلضاث وجفاغله مؼ بُئخه اإلااصًت والاحخماغُت، 

وحػض أهماٍ ؾلىهُت ًمىً اهدؿابها وحػضًلها بالخػلم والخػلُم وجخيىن 

 –وجىمى وجخُىع لضي اإلاخػلم مً زالٌ جفاغله مؼ البِئت )البِذ 

ُت والخػلُم غبر اإلاجخمؼ( وبالخالي ًىدؿبها اإلاخػلم بالترب –اإلاضعؾت 

ت، والخيكئت الاحخماغُت ولظلً جىنف بأنها هخاج الخػلم  .الػملُت التربٍى

ً الاججاَاث وجىمُتها  ىا ًخطح صوع اؾخسضام الخػلم اإلاضمج في جيٍى َو

 .لضي الُالباث

 :اإلايىن الىحضاوي -2

[ أن اإلايىن الىحضاوي َى قػىع غام ًؤزغ في 26وأقاعث أخمض ]     

كحر إلى ما ًخػلم اؾخجابت اللبى  ٌ أو الغفٌ إلاىيىع الاججاٍ َو

باإلاىيىع مً هىاحي غاَفُت )اهفػالُت( جظهغ في ؾلىن اإلاخػلم بمػنى 

هُف ٌكػغ الفغص إطا حػامل مؼ َظا اإلاىيىع َل ٌكػغ بالؿػاصة أم ال 

 َبُػت الكػىع ًخىكف غلى َبُػت الػالكت بحن اإلاىيىع 
ً
؟ وأًًا

 وألاَضاف ألازغي التي ًغاَا 
ً
الفغص مهمت. وبالخالي ًهبذ الكػىع إًجابُا

ججاٍ اإلاىيىع إطا وان بضوعٍ ًؤصي إلى جدلُم ألاَضاف والػىـ 

 .صخُذ

 :اإلايىن الؿلىوي -3

[ أهه ًخًمً َظا اإلايىن 28[؛ وػٍخىن ]27طهغ ول مً: أبى الىُل ]      

حمُؼ الاؾخػضاصاث الؿلىهُت التي جغجبِ باالججاٍ فػىضما ًمخلً الفغص 

 هدى ش يء ما أو مىيىع ما فئهه ٌؿعى إلى مؿاهضة 
ً
 إًجابُا

ً
اججاَا

 
ً
 فئهه ًظهغ ؾلىوٍا مػاصًا

َ
 ؾلبُا

ً
وجضغُم َظا الاججاٍ، أما إطا وان اججاَا

 .هدى اإلاىيىع

 الطسيقت وإلاحساءاث. 4

 دزاشتالمىهج  .أ

بُت      بي طاث اإلاجمىغخحن الخجٍغ جبؼ في َظا البدث اإلاىهج قبه الخجٍغ
ُ
ا

 .، ليي ًىاؾب َبُػت البدث الخاليوالًابُت

بُت : إغضاص مىاص وأصواث اإلاػالجت الخجٍغ
ً
 :زاهُا

 ب. أدواث الدزاشت

ـ الاكخهاص اإلاجزلي بالخػلم اإلاضمج  Blended  إغضاص ملغع َغق جضَع

Learning 

لإلحابت غً الؿؤاٌ ألاٌو للبدث، والظي ًىو غلى ما الخهىع       

الاكخهاص اإلاجزلي باؾخسضام الخػلم اإلالترح إلغضاص ملغع َغق جضَعـ 

اإلاضمج لُالباث الاكخهاص اإلاجزلي باإلاؿخىي الؿابؼ؟ جم إغضاص ملغع 

ـ الاكخهاص اإلاجزلي بالخػلم اإلاضمج بئجباع  Blended Learning َغق جضَع

 :الخُىاث الخالُت

 :أَضاف اإلالغع  - أ

ـ الاكخهاص اإلاجزلي بالخػلم اإلاضمج  Blended َضف ملغع َغق جضَع

Learning  إلى كُاؽ الخدهُل اإلاػغفي والاججاٍ هدى الخػلم اإلاضمج لضي

َالباث اإلاؿخىي الؿابؼ "جسهو الاكخهاص اإلاجزلي" بيلُت التربُت 

 .حامػت هجغان

ـ الاكخهاص اإلاجزلي - ب  :جدضًض مىيىغاث ملغع َغق جضَع

ـ الاكخهاص اإلاجزلي لُالباث  جدضصث مىيىغاث ملغع َغق جضَع

ؼ "جسهو الاكخهاص اإلاجزلي" بيلُت التربُت حامػت هجغان اإلاؿخىي الؿاب

 لخىنُف اإلالغع 
ً
 .وفلا

 :جدضًض ألاَضاف الػامت وؤلاحغائُت للملغع  -ج 

 إلالغع َغق جضَعـ 
ً
جم جدضًض ألاَضاف الػامت إلخضي غكغ مىيىغا

الاكخهاص اإلاجزلي، وكض اقخلذ مً ألاَضاف الػامت ألاَضاف ؤلاحغائُت 

 .ليل مىيىع/مدايغة

جهمُم مدخىي ول مىيىع مً مىيىغاث اإلالغع بالخػلم اإلاضمج  -ص 

 :بدُث ٌكمل

 .حىاهب الخػلم اإلاسخلفت مً مػاعف ومهاعاث وأؾالُب جفىحر مسخلفت -

 جيلُفاث إلىتروهُت للملغع؛ خُث ًخم -ملفاث ووعص، أمشلت جُبُلُت.  -
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الجامػت( الىاحباث ليل مىيىع غبر اإلاىكؼ الالىترووي للملغع )مىكؼ 

 .في نىعة جُبُلاث غلى ما جم صعاؾخه

ؿها  - أوكُت صازل اللاغت الضعاؾُت جُبُم اإلاىيىغاث التي جم جضَع

الىؾائل -الخسُُِ–اإلاهاعاث ألاصائُت -في اإلالغع )نُاغت أَضاف

ت في -الخػلُمُت ـ( غلى ملغعاث التربُت ألاؾٍغ اؾتراجُجُاث الخضَع

ت(. مغاخل الخػلُم الػام )اإلاخىؾُت  غغوى غملُت مً -والشاهٍى

ت إلاغاخل  ـ مهغغ مً صعوؽ التربُت ألاؾٍغ الُالباث في نىعة جضَع

حغظًت مغجضة غلب ؤلاحابت غً -الخػلُم الػام )اإلاخىؾِ والشاهىي(. 

ً  .ألاؾئلت والخماٍع

وللض جم جلضًم ملغع َغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي للُالباث اإلاؿخىي 

 Blackboard  زلي "مً زالٌ بغهامجالؿابؼ" جسهو الاكخهاص اإلاج

 اإلاؿخسضم في حامػت هجغان والظي جخبىاٍ غلى مىكػها ؤلالىترووي

http://elearning..edu.sa الاهترهذ غلى قبىت اإلاػلىماث الضولُت"". 

ـ اإلالغع  -ٌ لت جضَع  :ٍَغ

لت اإلاػخاصة  جم جضَعـ ملغع َغق جضَعـ الاكخهاص      اإلاجزلي بالٍُغ

 لىحه )ألاوكُت والخضَعـ اإلاهغغ(، هما جم 
ً
صازل كاغت الضعاؾت وحها

 للُالباث مً زالٌ بغهامج البالن بىعص
ً
 Blackboard جلضًمه إلىتروهُا

 .الظي جخبىاٍ حامػت هجغان في مىكػها الالىترووي غلى قبىت ؤلاهترهذ

https://lms.nu.edu.sa  بت باؾخػغاى مىيىغاث خُث جلىم الُال

 
ً
 اإلالغع، وجبضأ في صعاؾتها إلىتروهُا

 :نضق اإلالغع  -و

جم غغى اإلالغع غلى الؿاصة اإلادىمحن اإلاخسههحن في اإلاىاهج      

وجىىىلىحُا الخػلُم للخػغف غلى آعائهما خٌى مدخىي اإلالغع الالىترووي، 

لت جلضًمه غلى مىكؼ الجامػت، وبىاًء غلى آعاء الؿاصة اإلا ٍغ دىمحن جم َو

إحغاء الخػضًالث اإلاُلىبت. وكض صلذ آعاء الؿاصة اإلادىمحن غلى مىاؾبت 

ؿه لُالباث اإلاؿخىي الؿابؼ "جسهو الاكخهاص اإلاجزلي"  اإلالغع لخضَع

 .بيلُت التربُت

وبظلً أنبذ اإلالغع في نىعجه النهائُت ونالح لالؾخسضام في جىفُظ      

 .ججغبت البدث النهائُت

م اإلالغع  -ػ  :جلٍى

 جُبُم اإلالغع غلى مجمىغت مً َالباث اإلاؿخىي الؿابؼ "جسهو جم   

الاكخهاص اإلاجزلي" في ولُت التربُت حامػت هجغان في الفهل الضعاس ي ألاٌو 

(، وإلاػغفت مضي جدلُم 2016/2017- ٌ 1437/1438للػام الجامعي 

ؿه، جم جُبُم الهىعة النهائُت ألصواث اللُاؽ،  اإلالغع ألَضاف جضَع

 :ُما ًليوالتي جمشلذ ف

 .ازخباع الخدهُل اإلاػغفي لُغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي -

 Blended Learning  ملُاؽ الاججاٍ هدى الخػلم اإلاضمج -

 إغضاص أصواث البدث -2

 :اؾخسضم في البدث الخالي ألاصواث الخالُت

 (ازخباع الخدهُل اإلاػغفي: )إغضاص الباخشخحن -أ

اإلاهاعاث –زخباع )اإلاهاعاث اإلاػغفُت التزمذ الباخشخان في جدضًض أبػاص الا 

( 17الاصعاهُت(، وجم نُاغت اإلافغصاث مً هىع الهىاب والخُأ )

( 11( مفغصاث، الازخُاع مً مخػضص )11مفغصاث، اإلافهىم الػلمي )

( مفغصاث خُث جيىن الازخباع في 16مفغصاث، ونلى بحن الػمىصًً )

 .( مفغصة50نىعجه ألاولُت مً )

 :خؿاب نضق الازخباع

 :نضق اإلادىمحن •

جم غغى الازخباع غلى غضص مً الؿاصة اإلادىمحن اإلاخسههحن في       

ـ الاكخهاص  غق جضَع ـ بهفت غامت واإلاىاهج َو غق الخضَع اإلاىاهج َو

اإلاجزلي بهفت زانت، وطلً إلبضاء الغأي في ول مفغصة مً مفغصاث 

باث الازخباع، للخأهض مً نضق الازخباع ومالءمخه للخُبُم غلى َال

 .""الاكخهاص اإلاجزلي اإلاؿخىي الؿابؼ

وكض أظهغث آعاء الؿاصة اإلادىمحن مالءمت ازخباع الخدهُل اإلاػغفي     

للخُبُم غلى غُىت البدث بػض إحغاء بػٌ الخػضًالث اإلالترخت. ؾىاًء 

في نُاغت ألاؾئلت، واؾدبػاص بػًها، وإيافت البػٌ، وكض جم 

والخىنُاث. وكض أحغث الباخشخان حمُؼ الخػضًل في يىء الاكتراخاث 

 .الخػضًالث التي اكترخها الؿاصة اإلادىمىن 

 :نضق الاحؿاق الضازلي •

ى غباعة غً مػامل  م الاحؿاق الضازلي َو خؿب نضق الازخباع غً ٍَغ

الاعجباٍ بحن صعحت ول غباعة والضعحت اليلُت لالزخباع، وواهذ الىخائج 

 :والخالي

 1 حدول 

 الاحصاق الداخلي لالخخباز

 معامل الازجباط العبازة معامل الازجباط العبازة معامل الازجباط العبازة

1 0.66** 20 0.72** 39 0.81** 

2 0.81** 21 0.64** 40 0.51** 

3 0.67** 22 0.85** 41 0.64** 

4 0.71** 23 0.76** 42 0.76** 

5 0.71** 24 0.12 43 0.08 

6 0.09 25 0.45** 44 0.66** 

7 0.82** 26 0.58** 45 0.52** 

8 0.16 27 0.51** 46 0.76** 

9 0.54** 28 0.81** 47 0.80** 

10 0.45** 29 0.77** 48 0.86** 

11 0.81** 30 0.48** 49 0.58** 

http://elearning..edu.sa/
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12 0.51** 31 0.77** 50 0.50** 

13 0.74** 32 0.64** 51 0.74** 

14 0.56** 33 0.77** 52 0.64** 

15 0.69** 34 0.45** 53 0.85** 

16 0.71** 35 0.81** 54 0.66** 

17 0.61** 36 0.51** 55 0.54** 

18 0.73** 37 0.74** -  

19 0.79** 38 0.10   

ٌ  مً ًخطح        غىض إخهائُا صالت الػباعاث حمُؼ أن الؿابم الجضو

 لظلً( 43) ،(38) ،(24) ،(8) ،(6) الػباعاث غضا ما 0.01مؿخىي 

 ويؼ فُما ناصق الازخباع أن إلى ٌكحر مما الازخباع، مً خظفذ

ى للُاؾه  في كُاؾه اإلاؿتهضف اإلاػغفي الخدهُل للُاؽ نالح َو

 .الخالي البدث

 :الازخباع زباث خؿاب

 الهػىبت مػامل خؿاب جم: مفغصة ليل الهػىبت مػامل جدضًض     

 0.53 بمخىؾِ( 0.75 ،0.30) بحن اللُم جغاوخذ وكض الازخباع، إلافغصاث

 .الهػىبت خُث مً ملبىلت اإلافغصاث حمُؼ فئن زم ومً

لت دكاعصؾىن -هُىصع ٍَغ  (K-R21) ٍع

لت بهظٍ الشباث مػامل كُمت بلغذ        لالزخباع( 0.73) الٍُغ

 .الازخباع فلغاث زباث جؤهض كُمت وهي الخدهُلي

 النهائُت نىعجه في الازخباع أنبذ الازخباع وزباث نضق خؿاب بػض    

 
ً
  للخُبُم نالخا

ً
 الغالف نفدت غلى ًدخىي  الظي الازخباع مً وميىها

 
ً
 صعحت بىاكؼ مفغصة( 50) وغضصَا اإلافغصاث زم الخػلُماث بها مىضخا

  .مفغصة ليل واخضة

      ٌ ٌ  النهائُت الهىعة ًىضح الخالي والجضو  الازخباع مىانفاث لجضو

  الخدهُلي
ً
 .وأعكامها الازخباع مفغصاث بػضص مىضخا

 2 دول ج

 الخحصيلي الاخخباز مىاصفاث

عدد  املىطىعاث

 الصاعاث

املهازاث 

 املعسفيت

املهازاث 

 الادزاكيت

 اليصبت املئىيت املجمىع

ـ  ت طاث الهلت بملغع َغق جضَع  %13.3 7 3 4 6 الاكخهاص اإلاجزلي.اإلافاَُم التربٍى

ت   –اؾتراجُجُاث الخضَعـ  –غىانغ زُت الضعؽ: ألاَضاف التربٍى

 الىؾائل الخػلُمُت. –الاوكُت اإلاضعؾُت 

15 8 9 17 33.3% 

ـ: جسُُِ الخضَعـ  ـ" اإلاهاعاث  –مغاخل الخضَع جىفُظ الخضَع

م الخضَعـ.–الاصائُت"   جلٍى

15 8 8 16 33,3% 

ـ اإلاهغغ  أؾالُب جىمُت  %20 10 5 5 9 التربُت الػملُت. –اإلاهاعاث الاصائُت: الخضَع

 %100 50 25 25 45 اإلاجمىع

ت  %100 %100 %50 %50 %100 اليؿبت اإلائٍى

ٌ  ًمىً هخائج مً الباخشخان إلُه اهتهذ ما يىء وفي       َظا إن اللى

ٌٍ  بلضع ًخمخؼ الازخباع   وأنبذ الشباث، مً غا
ً
 غُىت غلى للخُبُم نالخا

 .ألاؾاؾُت البدث

 (الباخشخحن إغضاص: )اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ ملُاؽ -ب

 بغهامج َالباث لضي اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ ملُاؽ إغضاص جم

 مغ   وللض الخالي، البدث مخُلباث هأخض التربُت بيلُت اإلاجزلي الاكخهاص

 :آلاجُت بالخُىاث اإلالُاؽ إغضاص

 :اإلالُاؽ َضف -

 اإلاجزلي الاكخهاص َالباث اججاَاث همى مضي جدضًض إلى اإلالُاؽ َضف

 الخػلم اؾخسضام هدى هجغان حامػت التربُت بيلُت( الؿابؼ اإلاؿخىي )

 .اإلاضمج

 :اإلالُاؽ ونف -

 هدى لالججاٍ أبػاص بشالزت اإلالُاؽ بىاء غىض الباخشخان التزمذ        

 والاؾخمخاع اإلاضمج الخػلم أَمُت اإلاضمج، الخػلم َبُػت: )اإلاضمج الخػلم

 ملُاؽ الباخشخان أغضث فلض لظلً ،(اإلاضمج بالخػلم اإلالغع  بضعاؾت

 ألابػاص غلى وػغذ مفغصة( 45) مً ميىن  اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ

 التي الخػلُمُت اإلاىاكف بأخض بػض ول مفغصاث جغجبِ بدُث الشالزت

لابل بها، اإلاغوع للُالبت جمىً  غغاع غلى. بضائل زالر مفغصة ول ٍو

لت ،) هي البضائل َظٍ. الشالسي اإلاخضعج للملُاؽ لُىغث ٍَغ
ً
، صائما

ً
 أخُاها

 
ً
 (.أبضا

 :اإلالُاؽ نضق خؿاب

 :اإلادىمحن نضق 

 لهم ممً اإلادىمحن الؿاصة مً مجمىغت غلى اإلالُاؽ غغى جم     

غ جم زم اإلاجاٌ، َظا في ؾابلت زبرة  مؼ الػباعاث غلى اإلادىمحن آعاء جفَغ

 خظف مً غباعة بيل الخانت واإلالترخاث اإلاالخظاث الاغخباع في ألازظ

 .حػضًل أو إيافت أو

 :الضازلي الاحؿاق نضق

م غً اإلالُاؽ نضق خؿب      ى الضازلي الاحؿاق نضق ٍَغ  غباعة َو

 إلُه، جيخمي الظي البػض وصعحت مفغصة ول صعحت بحن الاعجباٍ مػامل غً

 للملُاؽ، اليلُت والضعحت بػض ول صعحت بحن الاعجباٍ مػامل وهظلً

 :والخالي الىخائج وواهذ
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 3 حدول 

 إليه جيخمي الري البعد مع املدمج الخعلم هحى الاججاٍ مقياس ملفسداث الداخلي الاحصاق

البعد الثالث: الاشخمخاع بدزاشت املقسز بالخعلم  الخعلم املدمجالبعد الثاوي: أَميت  البعد ألاول: طبيعت الخعلم املدمج

 املدمج

 معامل الازجباط العبازة م معامل الازجباط العبازة م معامل الازجباط العبازة م

1 1 0.57** 1 14 0.70** 1 29 0.74** 

2 2 0.63** 2 15 0.65** 2 30 0.70** 

3 3 0.63** 3 16 0.67** 3 31 0.74** 

4 4 0.54** 4 17 0.72** 4 32 0.62** 

5 5 0.05 5 18 0.73** 5 33 0.68** 

6 6 0.47** 6 19 0.67** 6 34 0.50** 

7 7 0.50** 7 20 0.61** 7 35 0.06 

8 8 0.72** 8 21 0.76** 8 36 0.67** 

9 9 0.63** 9 22 0.09 9 37 0.62** 

10 10 0.45** 10 23 0.53** 10 38 0.71** 

11 11 0.69** 11 24 0.71** 11 39 0.80** 

12 12 0.78** 12 25 0.53** 12 40 0.63** 

13 13 0.71** 13 26 0.11 13 41 0.43** 

-   14 27 0.78** 14 42 0.62** 

   15 28 0.60** 15 43 0.08 

      16 44 0.74** 

      17 45 0.73** 

ٌ  مً ًخطح      غىض إخهائُا صالت الػباعاث حمُؼ أن الؿابم الجضو

 صالت غحر فهي. 43 ،35 ،26 ،22 ،5 أعكام الػباعاث غضا ما 0.01مؿخىي 

 
ً
ٌ  اإلالُاؽ، مً خظفذ لظلً إخهائُا  الاحؿاق ًىضح الخالي والجضو

 :للملُاؽ اليلُت والضعحت بػض ول صعحت بحن الضازلي

 4 حدول 

 للمقياس الكليت والدزحت بعد كل دزحت بين الداخلي الاحصاق

 مصخىي الداللت معامل الازجباط البعد

 ٌ  0.01صالت غىض مؿخىي  0.72 ألاو

 0.01صالت غىض مؿخىي  0.76 الشاوي

 0.01صالت غىض مؿخىي  0.66 الشالث

ٌ  مً ًخطح       ول صعحت بحن الاعجباٍ مػامالث أن الؿابم الجضو

  صالت للملُاؽ اليلُت والضعحت مهاعة
ً
 مما 0.01 مؿخىي  غىض إخهائُا

ى للُاؾه، ويؼ فُما ناصق اإلالُاؽ أن إلى ٌكحر  للُاؽ نالح َو

 .الخالي البدث في كُاؾه اإلاؿتهضف اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ

 :اإلالُاؽ زباث خؿاب

لتي اؾخسضام جم -ؾبحرمان مػاصلت باؾخسضام الىهفُت الخجؼئت ٍَغ

 :والخالي الىخائج وواهذ الشباث، لخؿاب هغوهبار - ألفا ومػاصلت بغاون 

 5 حدول 

 املقياس ثباث ومعامالث طسق 

 كسوهباخ –معامل ألفا بساون  -الخجزئت الىصفيت باشخخدام معادلت شبيرمان البعد

 0.73 0.71 َبُػت الخػلم اإلاضمج

 0.83 0.81 أَمُت الخػلم اإلاضمج

 0.80 0.79 الاؾخمخاع بضعاؾت اإلالغع بالخػلم اإلاضمج

 0.90 0.88 اإلالُاؽ هيل

ٌ  مً ًخطح       غالُت بضعحت ًخمخؼ بأبػاصٍ اإلالُاؽ أن الؿابم الجضو

 كُم وهي 0.90 – 0.71 بحن الشباث مػامالث جغاوخذ خُث الشباث، مً

 .اإلالُاؽ زباث إلى ٌكحر مما مغجفػت، حمُػها

لت  :اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ ملُاؽ جصخُذ ٍَغ

 ـــجضعح الاؾخجاباث وصعحذ اإلالُاؽ مفغصاث جغجِب جم     
ً
 ـــالزُــز ا

ً
  غلى ا

 ) الخالي الىدى
ً
  – صائما

ً
 – أخُاها

ً
 ،3 الضعحاث الاؾخجاباث وأغُُذ ،(هاصعا

 للمفغصاث باليؿبت والػىـ اإلاىحبت، للمفغصاث الترجِب غلى 1 ،2

( 120) للملُاؽ اللهىي  الضعحت جيىن  وبظلً 3 ،2 ،1 أي الؿالبت

 .صعحت( 40) الهغغي  والضعحت صعحت،

ٌ  ًمىً هخائج مً الباخشخان إلُه اهتهذ اــــم ىءــي يــوف        َظا إن اللى
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ٌٍ  بلضع ًخمخؼ اإلالُاؽ   وأنبذ الشباث، مً غا
ً
 غُىت غلى للخُبُم نالخا

 .ألاؾاؾُت البدث

 
ً
 :البدث ججغبت جىفُظ: زامؿا

 :البدث ججغبت مً الهضف -1

 الخػلم اؾخسضام فاغلُت غلى الخػغف إلى البدث ججغبت َضفذ     

 الخدهُل جدؿحن في اإلاجزلي الاكخهاص جضَعـ َغق  ملغع  في اإلاضمج

 الؿابؼ اإلاؿخىي  َالباث لضي اإلاضمج الخػلم هدى والاججاٍ اإلاػغفي

 (.اإلاجزلي الاكخهاص بغهامج)

بي الخهمُم -2  :البدث لخجغبت وؤلاغضاص الخجٍغ

بي قبه اإلاىهج إجباع جم البدث ججغبت مً الهضف لخدلُم       الخجٍغ

بُت إخضاَما مخيافئخحن إلاجمىغخحن البػضي اللُاؽ جهمُم  جضعؽ ججٍغ

 اإلالغع  هفـ جضعؽ يابُت وألازغي  اإلاضمج الخػلم باؾخسضام اإلالغع 

 .الالىترووي الخػلم باؾخسضام

 :ًلي ما وجًمىذ البدث وججغبت أصواث جُبُم إحغاءاث

 :البدث غُىت جدضًض

 :الخالُت الىلاٍ في البدث غُىت أفغاص مىانفاث جمشلذ

بُت ألاولى مجمىغخحن مً البدث غُىت جيىهذ       ً ججٍغ  الُالباث َو

 والشاهُت َالبت( 35)اإلاضمج الخػلم باؾخسضام اإلالغع  ًضعؾً الالحي

ً يابُت  .َالبت( 35) الالىترووي بالخػلم ًضعؾً الالحي الُالباث َو

 الخػلم هجى الاججاٍ وملُاؽ اإلاػغفي الخدهُل الزخباع اللبلي الخُبُم

 :اإلاضمج

بُت اإلاجمىغخحن جيافؤ مً الخأهض جم        جىفُظ كبل والًابُت الخجٍغ

 اإلاضمج الخػلم هدى والاججاٍ اإلاػغفي الخدهُل مً ول في البدث ججغبت

، البدث أصواث جُبُم زالٌ مً
ً
 وحىص غضم غً الىخائج وأؾفغث كبلُا

 بالجضولحن مىضح َى هما اإلاجمىغخحن بحن إخهائُت صاللت طاث فغوق

 :الخالُحن

 6 حدول 

=  ن) املعسفي الخحصيل الخخباز القبلي الخطبيق في والظابطت الخجسيبيت املجمىعخين طالباث دزحاث مخىشطي بين إلاحصائيت وداللتها" ث" قيمت

35) 

 الخجسيبيت الظابطت قيمت "ث" مصخىي الداللت
 الاخخباز

 م ع م ع

ازخباع الخدهُل  19.735 7.172 17.182 6.287 1.451 غحر صالت

 اإلاػغفي

ٌ  مً ًخطح       الزخباع اإلادؿىبت "ث" كُمت أن الؿابم الجضو

 غىض وطلً( 2.65) الجضولُت" ث" كُمت مً أكل اإلاػغفي الخدهُل

ت وصعحت( 0.01) صاللت مؿخىي  ظا(. 68) خٍغ  فغوق وحىص غضم ٌػنى َو

  صالت
ً
بُت البدث مجمىغتي َالباث بحن إخهائُا  في والًابُت الخجٍغ

 مؿخىي  في مخيافئخان البدث مجمىغتي فئن طلً وغلى اإلاخغحر، َظا

 .الخجغبت جىفُظ كبل اإلاػغفي الخدهُل

 7 حدول 

 (35= ن) املدمج الخعلم هحى الاججاٍ ملقياس القبلي الخطبيق في والظابطت الخجسيبيت املجمىعخين طالباث دزحاث مخىشطي بين إلاحصائيت وداللتها" ث" قيمت

 املقياس الخجسيبيت الظابطت "ث"قيمت  مصخىي الداللت

 م ع م ع

ملُاؽ الاججاٍ هدى الخػلم  73.63 5.17 71.39 6.31 1.145 غحر صالت

 اإلاضمج

ٌ  مً ًخطح        الاججاٍ إلالُاؽ اإلادؿىبت "ث" كُمت أن الؿابم الجضو

 غىض وطلً( 2.65) الجضولُت" ث" كُمت مً أكل اإلاضمج الخػلم هدى

ت وصعحت( 0.01) صاللت مؿخىي  ظا(. 68)خٍغ  فغوق وحىص غضم ٌػنى َو

  صالت
ً
بُت البدث مجمىغتي َالباث بحن إخهائُا  في والًابُت الخجٍغ

 مؿخىي  في مخيافئخان البدث مجمىغتي فئن طلً وغلى اإلاخغحر، َظا

 .الخجغبت جىفُظ كبل اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ

ـ  :اإلالغع  جضَع

ـ بضأ        الخػلم+ اإلاػخاص الخػلم) اإلاضمج الخػلم باؾخسضام اإلالغع  جضَع

بُت اإلاجمىغت لُالباث( الالىترووي  صعؾذ هما ٌ، 24/12/1437 الخجٍغ

لت الىكذ هفـ في اإلالغع  هفـ الًابُت اإلاجمىغت َالباث  الخػلم بٍُغ

ـ واؾخمغ فلِ ؤلالىترووي  .ٌ 5/4/1438 ختى الخضَع

 الخػلم هدى الاججاٍ وملُاؽ اإلاػغفي الخدهُل الزخباع البػضي الخُبُم

 :اإلاضمج

 الخػلم هدى الاججاٍ وملُاؽ اإلاػغفي الخدهُل ازخباع جُبُم جم    

  اإلاضمج
ً
  جُبُلا

ً
بُت للمجمىغخحن. 7/4/1438ٌ في بػضًا  والًابُت الخجٍغ

 لضي اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ الخدهُل جدؿحن مضي غلى للخػغف

 (.اإلاجزلي الاكخهاص بغهامج) الؿابؼ اإلاؿخىي  َالباث

 الاججاٍ وملُاؽ اإلاػغفي الخدهُل ازخباع أوعاق جصخُذ جم وكض     

بُت البدث مجمىغتي لُالباث اإلاضمج الخػلم هدى  زم والًابُت، الخجٍغ

  الضعحاث عنض جم
ً
  إلاػالجتها جمهُضا

ً
 البدث هخائج الؾخسالم إخهائُا

ا  .وجفؿحَر

 ومىاقشتها ىخائجال. 5

ٌ  بالؿؤاٌ اإلاخػللت الىخائج ٌ  الفغى صخت مً والخدلم ألاو  :ألاو

ىو ٌ  الؿؤاٌ ٍو  جدؿحن في اإلاضمج الخػلم اؾخسضام فاغلُت ما" غلى ألاو

 الاكخهاص جضَعـ َغق  ملغع  في اإلاجزلي الاكخهاص َالباث جدهُل

ٌ  الفغى غىه واهبشم اإلاجزلي؟  صاٌ فغق  ًىحض" أهه غلى ًىو الظي ألاو

 
ً
 اإلاجمىغخحن َالباث صعحاث مخىؾُي بحن( 0.01) مؿخىي  غىض إخهائُا

بُت  اإلاػغفي الخدهُل الزخباع البػضي الخُبُم في والًابُت الخجٍغ

بُت اإلاجمىغت َالباث لهالح  ."الخجٍغ

ٌ  الؿؤاٌ غً ولإلحابت     ٌ  الفغى صخت مً والخدلم ألاو   كامذ ألاو
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 صعحاث مخىؾُي بحن الفغوق لضاللت" ث" ازخباع بدؿاب الباخشخان

بُت البدث مجمىغتي  اإلاػغفي الخدهُل ازخباع في والًابُت الخجٍغ

 :ًلي هما الىخائج وواهذ

 8 حدول 

 املعسفي الخحصيل اخخباز في البعدي الخطبيق في والظابطت الخجسيبيت البحث مجمىعتي طالباث دزحاث مخىشطي بين الفسوق لداللت" ث" اخخباز

 مصخىي الداللت قيمت "ث" املحصىبت الظابطت الخجسيبيت الاخخباز

 ع م ع م

اث اإلاػغفُت  0.01 11.530 3.363 16.514 0.284 23.08 اإلاؿخٍى

اث ؤلاصعاهُت  0.01 15.349 2.189 13.971 2.087 22.371 اإلاؿخٍى

 0.01 29.371 3.525 27.571 2.104 46.571 الازخباع هيل

ت صعحت غىض 0.01 مؿخىي  غىض( 2.65) الجضولُت" ث" كُمت  (.68) خٍغ

ٌ  مً ًخطح      -11.530) اإلادؿىبت" ث" كُمت أن الؿابم الجضو

ػني ،(2.65) الجضولُت" ث" كُمت مً أهبر( 15.349-29.371  أن طلً َو

 اإلاجمىغت) البدث مجمىغتي الُالباث صعحاث مخىؾُي بحن الفغوق

بُت  صاللت طاث اإلاػغفي الخدهُل ازخباع في( الًابُت واإلاجمىغت الخجٍغ

بُت، اإلاجمىغت َالباث لهالح 0.01 مؿخىي  غىض إخهائُت  مما الخجٍغ

ـ في اإلاضمج الخػلم اؾخسضام أن غلى ًضٌ  جضَعـ َغق  ملغع  جضَع

بُت اإلاجمىغت َالباث أصاء جدؿً إلى أصي اإلاجزلي الاكخهاص  في الخجٍغ

 .اإلاػغفي الخدهُل ازخباع

ٌ  الؿؤاٌ غً ؤلاحابت أمىً وبظلً  مً الخدلم أمىً هما للبدث، ألاو

ٌ  الفغى صخت  .البدث فغوى مً ألاو

 خؿاب جم الخالي البدث في اإلاضمج الخػلم اؾخسضام أزغ حجم ولخدضًض

ىضح ،"2ζ" إًخا مغبؼ كُمت ٌ  ٍو  اإلاضمج الخػلم جأزحر حجم الخالي الجضو

 (.البدث غُىت) الُالباث لضي اإلاػغفي الخدهُل جدؿحن غلي

 9 حدول 

 (البحث عيىت) طالباث لدي املعسفي الخحصيل على املدمج الخعلم اشخخدام جأثير حجم

 حجم ألاثس dقيمت  "2ζ" مسبع اًخا املخغيراث الخابع املخغير املصخقل

 هبحر 2.192 0.93 الخدهُل اإلاػغفي الخػلم اإلاضمج

ٌ  مً ًخطح  :ًلي ما الؿابم الجضو

 الخابؼ اإلاخغحر غلى( اإلاضمج الخػلم) اإلاؿخلل اإلاخغحر أزغ حجم أن    

 أهبر"d"  كُمت ألن هبحر،( البدث غُىت) َالباث لضي اإلاػغفي الخدهُل

 (.0.8) مً

  جدؿحن غلى هبحر جأزحر لها مضمجـال مــالخػل ضامــــاؾخس أن يــٌػى ظاــَو    

 .البدث مجمىغت َالباث لضي اإلاػغفي الخدهُل

  صالت غحر أم إخهائُت صاللت طاث الفاغلُت أن مً وللخدلم
ً
 أي إخهائُا

 الباخشخان كامذ لظلً للهضفت، جغحؼ فغوق أم خلُلت فغوق طاث أنها

 الىخائج إلى الخىنل وجم الفاغلُت، للُاؽ Blake بلًُ مػاصلت بخُبُم

ٌ  ًىضخها التي  :الخالي الجضو

 10 حدول 

 املعسفي الخحصيل اخخباز في البحث لعيىت املعدل الكصب داللت

 املخىشط املجمىعت

 )م(

 النهاًت العظمي

 )د(

 داللت الكصب املعدل وصبت الكصب املعدل

بُت  طاث صاللت 1.22 50 46.571 الخجٍغ

 27.571 الًابُت

ٌ  مً ًخطح       حؿاوي  اإلاػضٌ الىؿب وؿبت أن الؿابم الجضو

ظٍ ،(1.22) ظا ،1.2 مً أهبر اليؿبت َو  الخػلم فاغلُت غلى ًضٌ َو

ـ في اإلاضمج ـ َغق  ملغع  جضَع  لخدؿحن اإلاجزلي الاكخهاص جضَع

بُت اإلاجمىغت َالباث لضي اإلاػغفي الخدهُل  (.البدث غُىت) الخجٍغ

ٌ  بالؿؤاٌ اإلاخػللت الىخائج جفؿحر ٌ  والفغى ألاو  :الخالي للبدث ألاو

ٌ  الفغى صخت ازخباع هخائج أوضخذ       البدث فغوى مً ألاو

بُت) البدث مجمىغت جفىق  الخالي  البدث مجمىغت غلى( الخجٍغ

 جضَعـ َغق  ملغع  صعاؾت بػض أي البػضي الخُبُم في الًابُت

 .اإلاضمج الخػلم باؾخسضام اإلاجزلي الاكخهاص

 الخلُِ الخػلم جىاولذ التي الضعاؾاث هخائج مؼ الىدُجت َظٍ واجفلذ 

Blended Learning ـ في : مشل اإلاػغفي الخدهُل في أزغ له ووان الخضَع

 & ,Delialioglu, O [30]وصعاؾت ؛,Buket, et, al [29] مً ول صعاؾت

Yidirim, Z, ، [32] ًىؾف وصعاؾت [31] هُذ وحص ى وهلى وصعاؾت، 

 .Badawi, M [35] صعاؾت[، 34] مدمض صعاؾت[، 33] َضاًت صعاؾت

 ،[38] حمػت صعاؾت ،[37]زلُفت صعاؾت ،[36] الخالم غبض صعاؾت

ىؾف غلل وصعاؾت  ].47] الغامضي وصعاؾت ،[46] ٍو

 :إلى حػىص الؿابلت الىدُجت أن الباخشخان وجغي 

 ملغع  وحػلم حػلُم في Blended Learning اإلاضمج الخػلم اؾخسضام -

 جخبىاٍ التي Blackboard بغهامج زالٌ مً اإلاجزلي الاكخهاص جضَعـ َغق 

 ؾاغض الاهترهذ قبىت غلى ؤلالىترووي مىكػها في هجغان حامػت

 مدخىاٍ أَضافه، مشل باإلالغع  الخانت البُاهاث مػغفت في الُالباث

 حػلم غلى طلً ؾاغض مما اإلالغع، جىنُف زالٌ مً وطلً ومغاحػه،

ؿغ بؿهىلت اإلالغع  مفغصاث  .َو

 َبُػت إلى جغحؼ أن ًمىً الؿابلت الىدُجت أن الباخشخان عأث هما -

 الخػلم ممحزاث بحن حمؼ الظي Blended Learning اإلاضمج الخػلم

 ؾهلت بهىعة اإلاػلىماث كضم الظي ؤلالىترووي الخػلم وبحن الخللُضي،
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 إلالغع  اإلاػغفي الخدهُل جدؿحن في الفػاٌ ألازغ له وان مما وحظابت

ـ َغق   .التربُت ولُت َالباث لضي اإلاجزلي الاكخهاص جضَع

 ًدخىي  بما الخػلُمُت الػملُت في وجىظُفه اإلاضمج الخػلم اؾخسضام أن -

ً الُالباث اهدباٍ ججظب وقُلت ممخػت ووؾائل أصواث مً  وجدفَؼ

 بىعص البالن لبرهامج الُالباث اؾخسضام وزانت والخػلم، الخػلُم هدى

ض  ألازغ له فيان الخػلُمي، اإلاىكف زالٌ ٕوٕایجابیتهً فػالیتهً مً ًٍؼ

 التربُت ولُت َالباث لضي اإلاػغفي الخدهُل جدؿحن في وؤلاًجابي الفػاٌ

  .اإلاجزلي الاكخهاص قػبت

م -  اإلالغع  مىيىغاث مً مىيىع ول أَضاف غُى الظي اإلاخىىع الخلٍى

 .للملغع  اإلاخًمىت واإلاػلىماث للمػاعف الُالباث اؾدُػاب غلى ؾاغض

 للُالباث أجاح Blended Learning اإلاضمج الخػلم اؾخسضام أن هما -

 اإلاغجبُت ؤلالىتروهُت اإلاىاكؼ زالٌ مً وطلً مخػضصة مهاصع إلى الغحىع

باث غً فًال اإلالغع، هخاب بجاهب الضعاس ي باإلالغع   وألاوكُت الخضٍع

 .ؤلالىترووي الجاهب في للملغع 

  الىلاف فغنت إجاخت -
ً
 البالن ؤلالىترووي اإلاىكؼ وهظلً لىحه وحها

 واإلاػاعف اإلاػلىماث حػلم غلى ؾاغض والىاحباث والخيلُفاث بىعص

ـ َغق  بملغع  الىاعصة  .وإجلانها اإلاجزلي الاكخهاص جضَع

 :الشاوي الفغى صخت مً والخدلم الشاوي بالؿؤاٌ اإلاخػللت الىخائج

ىو  في اإلاضمج الخػلم اؾخسضام فاغلُت ما"  غلي الشاوي الؿؤاٌ ٍو

؟ اإلاجزلي الاكخهاص َالباث اججاَاث جدؿحن ىبشم. هدٍى  الفغى غىه ٍو

  صاٌ فغق  ًىحض" أهه غلى ًىو الظي الشاوي
ً
 مؿخىي  غىض إخهائُا

بُت اإلاجمىغخحن َالباث صعحاث مخىؾُي بحن( 0.01)  والًابُت الخجٍغ

 َالباث لهالح اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ إلالُاؽ البػضي الخُبُم في

بُت اإلاجمىغت  ."الخجٍغ

 كامذ الشاوي الفغى صخت مً والخدلم الشاوي الؿؤاٌ غً ولإلحابت

 صعحاث مخىؾُي بحن الفغوق لضاللت" ث" ازخباع بدؿاب الباخشخان

بُت البدث مجمىغتي  إلالُاؽ البػضي الخُبُم في والًابُت الخجٍغ

 :ًلي هما الىخائج وواهذ اإلاضمج، الخػلم هدى الاججاٍ

 11 حدول 

 املدمج الخعلم هحى الاججاٍ مقياس في البعدي الخطبيق في والظابطت الخجسيبيت البحث مجمىعتي طالباث دزحاث مخىشطي بين الفسوق لداللت" ث" اخخباز

قيمت "ث"  الظابطت الخجسيبيت أبعاد املقياس

 املحصىبت

مصخىي 

 ع م ع م الداللت

 0.01 10.814 2.319 24.953 2.586 31.398 َبُػت الخػلم اإلاضمج

 0.01 11.279 2.591 25.957 3.423 34.258 أَمُت الخػلم اإلاضمج

الاؾخمخاع بضعاؾت اإلالغع بالخػلم 

 اإلاضمج

39.293 3.768 27.954 3.210 13.356 0.01 

 0.01 25.276 3.928 78.864 4.559 104.949 اإلالُاؽ هيل

ت ) 0.01( غىض مؿخىي 2.65كُمت "ث" الجضولُت )  (.68غىض صعحت خٍغ

، 10.814ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن كُمت "ث" اإلادؿىبت )      

(، 2.65( أهبر مً كُمت "ث" الجضولُت )25.276، 13.356، 11.279

ػني طلً أن الفغوق بحن مخىؾُي صعحاث الُالباث مجمىغتي البدث  َو

بُت واإلاجمىغت الًابُت( في ملُاؽ الاججاٍ هدى  )اإلاجمىغت الخجٍغ

 زت غلى الترجِب طاث صاللت إخهائُت غىض الــاصٍ الشــج بأبػــــمضمـــم الـــالخػل

بُت، مما ًضٌ غلى أن  0.01مؿخىي  لهالح َالباث اإلاجمىغت الخجٍغ

اؾخسضام الخػلم اإلاضمج في جضَعـ ملغع َغق جضَعـ الاكخهاص اإلاجزلي 

بُت في الاججاٍ هدٍى  .أصي إلى جدؿحن أصاء َالباث اإلاجمىغت الخجٍغ

في البدث الخالي جم خؿاب كُمت  ولخدضًض حجم أزغ الخػلم اإلاضمج     

ىضح الجضٌو الخالي حجم جأزحر الخػلم اإلاضمج غلى "2ζمغبؼ إًخا"  ، ٍو

 (.جدؿحن بػٌ الاججاَاث هدٍى لضي الُالباث )غُىت البدث

 12 حدول 

 (البحث عيىت) طالباث لدي هحٍى الاججاٍ على املدمج الخعلم جأثير حجم

 حجم ألاثس dقيمت  املخغيراث الخابع املخغير املصخقل

 هبحر 6.64 الاججاٍ هدى الخػلم اإلاضمج لضي َالباث )غُىت البدث( الخػلم اإلاضمج

 ًخطح مً الجضٌو الؿابم ما ًلي:

أن حجم أزغ اإلاخغحر اإلاؿخلل )الخػلم اإلاضمج( غلى اإلاخغحر الخابؼ الاججاٍ    

 (.0.8"أهبر مً )dهدٍى لضي َالباث )غُىت البدث( هبحر، ألن كُمت "

ظا ٌػني أن الخػلم اإلاضمج له جأزحر هبحر غلى جدؿحن الاججاٍ هدٍى   َو

بُت. جمىغت اإلالضي َالباث  وللخدلم مً أن َظٍ الفاغلُت طاث الخجٍغ

صاللت إخهائُت أم غحر طاث صاللت إخهائُت أي أنها طاث فغوق خلُلت 

 وق جغحؼ للهضفت، لظلً كامذ الباخشخان بخُبُم مػاصلت بلًُأم فغ 

Blake  للُاؽ الفػالُت، وجم الخىنل إلى الىخائج التي ًىضخها الجضٌو

 الخالي:

 13 حدول 

 داللت الكصب املعدل لعيىت البحث في مقياس الاججاٍ هحى الخعلم املدمج

 البياهاث

 املجمىعت

 املخىشط

 )م(

 النهاًت العظمي

 )د(

 داللت الكصب املعدل وصبت الكصب املعدل

بُت  طاث صاللت 1.34 120 104.949 الخجٍغ

 78.864 الًابُت
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ٌ  مً ًخطح        حؿاوي  اإلاػضٌ الىؿب وؿبت أن الؿابم الجضو

ظٍ ،(1.34) ظا ،1.2 مً أهبر اليؿبت َو  اؾخسضام فاغلُت غلى ًضٌ َو

ـ في اإلاضمج الخػلم ـ َغق  ملغع  جضَع  لخدؿحن اإلاجزلي الاكخهاص جضَع

 (.البدث غُىت) َالباث لضي هدٍى الاججاٍ

 الخدلم أمىً هما للبدث، الشاوي الؿؤاٌ غً ؤلاحابت أمىً وبظلً      

 .البدث فغوى مً الشاوي الفغى صخت مً

 :الشاوي والفغى الشاوي بالؿؤاٌ اإلاخػللت الىخائج جفؿحر

 الخالي البدث فغوى مً الشاوي الفغى صخت ازخباع هخائج أوضخذ

بُت) البدث مجمىغت جفىق   في( الًابُت) البدث مجمىغت غلى( الخجٍغ

 في اإلاضمج بالخػلم البدث مجاٌ اإلالغع  صعاؾت بػض أي البػضي الخُبُم

 .هدٍى الاججاٍ

 الخػلم جىاولذ التي الضعاؾاث هخائج مؼ الىدُجت َظٍ واجفلذ      

 الاججاٍ جدؿحن في أزغ له ووان الخضَعـ في Blended Learning اإلاضمج

 صعاؾت ؛[38] حمػه صعاؾت ؛[43] أخمض مً ول صعاؾت مشل هدٍى

 ؛[44] الؿُض صعاؾت ؛[42] واللاض ي اإلاجض أبى صعاؾت ؛[41] الػجزي 

 ].45] العجاجي وصعاؾت

 :إلى حػىص الؿابلت الىدُجت أن الباخشخان وجغي     

 َغق  ملغع  وحػلم حػلُم Blended Learning اإلاضمج الخػلم اؾخسضام -

ـ  جخبىاٍ التي Blackboard بغهامج زالٌ مً اإلاجزلي الاكخهاص جضَع

 ؾاغض الاهترهذ قبىت غلى ؤلالىترووي مىكػها في هجغان حامػت

 الن الُالباث لضي اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ جدؿحن في الُالباث

 حػلم في فغنت اإلاػخاص الخػلم مؼ للُالباث اجاح بىعص البالن بغهامج

 أصي وبالخالي الخػلم، غملُت في والخب الكغف لضيهً همى مما اإلالغع،

 .اإلاضمج الخػلم اؾخسضام هدى اججاَاتهً همى إلى

ٌ  ًمىً هما -  في ؾاغض اإلاضمج الخػلم باؾخسضام الخػلم بأن اللى

 أزىاء الُالباث بػٌ ًيخاب كض التى والخىجغ الخىف غامل غلى الخغلب

ـ  الاججاٍ جدؿحن إلى أصي مما الخلُلُت، الخػلُمُت اإلاىاكف في الخضَع

 .اإلاضمج الخػلم هدى لضيهً

 :الشالث الفغى صخت مً والخدلم الشالث بالؿؤاٌ اإلاخػللت الىخائج

 والاججاٍ الضعاس ي الخدهُل بحن الػالكت ما" غلى الشالث الؿؤاٌ ًىو

ىبشم. ؟ اإلاجزلي الاكخهاص َالباث لضي اإلاضمج الخػلم هدى  الفغى غىه ٍو

 صعحاث بحن مىحبت اعجباَُه غالكت جىحض" أهه غلى ًىو الظي الشالث

بُت البدث مجمىغت َالباث  اإلاػغفي الخدهُل ازخباع في الخجٍغ

 ."البػضي الخُبُم في اإلاضمج الخػلم هدى الاججاٍ ملُاؽ في وصعحاتهً

 الشالث الفغى صخت مً والخدلم الشالث الؿؤاٌ غً ولإلحابت      

 الُالباث صعحاث بحن الاعجباٍ مػامل بدؿاب الباخشخان كامذ

بُت اإلاجمىغت)  وصعحاتهً اإلاضمج، الخػلم هدى الاججاٍ ملُاؽ في( الخجٍغ

 صعحاث بحن الاعجباٍ مػامالث وواهذ اإلاػغفي، الخدهُل ازخباع في

بُت اإلاجمىغت َالباث  اإلاضمج، الخػلم هدى الاججاٍ ملُاؽ في الخجٍغ

 صاٌ( 0.734) البػضي الخُبُم في اإلاػغفي الخدهُل ازخباع في وصعحاتهً

 .0.01 مؿخىي  غىض

 :الشالث والفغى الشالث بالؿؤاٌ اإلاخػللت الىخائج جفؿحر

 غىض إخهائُت صاللت وطاث مىحبت اعجباَُه غالكت لىحىص باليؿبت     

بُت اإلاجمىغت) الُالباث صعحاث بحن 0.01 مؿخىي   اإلاػلىماث في( الخجٍغ

 اإلاضمج الخػلم هدى والاججاٍ( البدث مجاٌ) باإلالغع  اإلاخًمىت واإلاػاعف

 .البػضي الخُبُم في

 َىان أن إلى جىنلذ التي الضعاؾاث هخائج مؼ الىدُجت َظٍ واجفلذ

 الخػلم هدى والاججاٍ اإلاػغفي الخدهُل صعحاث بحن إًجابُت غالكت

 صعاؾت ؛[38] حمػه وصعاؾت ؛[43] أخمض مً ول صعاؾت: مشل اإلاضمج

ل أبى  ].40] الظًاباث وصعاؾت ؛[39] الَغ

 :إلى حػىص الؿابلت الىدُجت أن الباخشخان وجغي 

ـ في اإلاضمج الخػلم اؾخسضام أن - ـ َغق  ملغع  جضَع  الاكخهاص جضَع

م باإلزاعة ًخمخؼ اإلاجزلي  الخػلم وأصواث إمياهاث الؾخسضام والدكٍى

اث حمُؼ في لإلبداع الُالبت كبل مً الاؾخسضام وؾهىلت اإلاضمج،  مدخٍى

  الخاؾىب

نها الخػلُمت، اإلااصة غغى ؾهىلت -  مً مغة مً أهثر واؾترحاغها وجسٍؼ

 .بىعص البالن بغهامج زالٌ

 اإلاضمج الخػلم باؾخسضام والخُبُم الخػلم هدى الُالباث صافػُت -

 الخػلُمُت اإلااصة وجىيُذ جبؿُِ في بالغت أَمُت مً له إلاا غالُت، واهذ

 .مػه الُالباث جفاغل وػٍاصة

ؿُت اإلاهاعاث مػظم وجُبُلي غملي بكيل الُالباث مماعؾت -  الخضَع

 .اللاغت صازل جُبُلها جم التي اإلاسخلفت ألاوكُت زالٌ مً

 اؾخسضام مؼ الُالباث كبل مً اليكِ والخفاغل ؤلاًجابُت اإلاكاعهت -

 .الخػلُمُت واإلااصة بىعص البالن بغهامج

 وكاَاتها ومماعؾت هفؿها غً للخػبحر للُالبت الفغنت إجاخت -

 .اإلاسخلفت

 التي اإلاخىىغت ألاوكُت زالٌ مً للُالباث الفغصًت الفغوق مغاغاة -

ا  .الخلُِ الخػلم ًىفَغ

 في الُالباث صعحاث بحن مىحبت اعجباَُه غالكت وحىص ًخطح ؾبم مما

 ومً اإلاضمج، الخػلم هدى الاججاٍ ملُاؽ في وصعحاتهً الخدهُل ازخباع

 مً الخدلم أمىً هما للبدث، الشالث الؿؤاٌ غً ؤلاحابت أمىً زم

 .البدث فغوى مً الشالث الفغى صخت

 في اإلاضمج اؾخسضام أن إلى البدث جىنل الؿابلت الىخائج يىء وفى

ـ ـ َغق  ملغع  جضَع  الخدهُل جدؿحن في ؾاغض اإلاجزلي الاكخهاص جضَع

 اإلاجزلي الاكخهاص قػبت َالباث لضي هدٍى الاججاٍ وجدؿحن اإلاػغفي

 هجغان حامػت - التربُت بيلُت

 خىصياثال. 6

 جلضًم أمىً الخالي، البدث هخائج غىه أؾفغث ما يىء في     

  :آلاجُت الخىنُاث

ب -  اإلاضمج الخػلم وفم الخضَعـ غلى اإلاػلماث الُالباث جضٍع

  غامت بهفت الخضًشت والاؾتراجُجُاث
ً
 .اإلاخػلم لضوع  اإلادفؼة زانت

اصة - ب بغامج في التربىي  باإلاجاٌ الاَخمام ٍػ  جضَعـ َُئت أغًاء جضٍع

 والخغظًت الخُبُلُت ألاواصًمُت باإلاجاالث الاهخفاء صون  اإلاجزلى الاكخهاص

 .واإلاالبـ

ب - ـ َُئت أغًاء جضٍع  غملُتي في اإلاضمج الخػلم اؾخسضام غلى الخضَع

ـ في الخضًشت الاججاَاث مً باغخباٍع والخػلم الخػلم  في اإلاُلىبت الخضَع

 .اإلاػلىماجُت غهغ ظل
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 :البدث ملترخاث

 الضعاؾاث إحغاء الباخشخان جلترح الخالي البدث هخائج يىء في    

 :الخالُت وألابدار

 .أزغي  مخغحراث غلى اإلاضمج الخػلم اؾخسضام فاغلُت صعاؾت -

 .أزغي  صعاؾُت مغاخل في اإلاضمج الخػلم اؾخسضام فاغلُت صعاؾت -

 .الجامعي الخػلُم في اإلاضمج الخػلم جُبُم ومخُلباث مػىكاث صعاؾت -

 والخلضًغ الكىغ

 بالكىغ هجغان حامػت في الػلمي البدث غماصة مً الباخشخان جخلضم

ل  114 الغكم ًدمل الظي البدث َظا لضغمها والخلضًغ الجٍؼ

/NU/SHED 15 

 املساحع

 ساحع العسبيتامل أ.

 blended (. الخػلُم اإلاضمج2010خؿً، إؾماغُل مدمض. ) [1]

learning. 12-11( ، 5. )مجلت الخػلُم ؤلالىترووي . 

(. 2011هيؿاعة، إخؿان بً مدمض؛ غُاع، غبض هللا بً إسخاق. ) [2]

. مىت : مىخبت اإلالً فهض الجىصة الكاملت في الخػلُم الالىترووي

ىُت.   الَى

: "الخػلم الخلُِ الخُىع الُبُعي (2006ؾالمت، خؿً غلى. ) [3]

تللخػلُم ؤلالىترووي".  حامػت حىىب  ولُت التربُت. .اإلاجلت التربٍى

 (.64-53ًىاًغ م) (.22) الػضص لىاصي.

(. فاغلُت اؾخسضام هال مً الخػلُم 2010زلف هللا، مدمض حابغ. ) [5]

ؤلالىترووي اإلاضمج في جىمُت مهاعاث اهخاج الىماطج الخػلُمُت لضي 

غ مجلت . َالب قػبت جىىىلىحُا الخػلُم بيلُت التربُت حامػت ألاَػ

 .168-90( ،82)21حامػت بنها،  ولُت التربُت

(. فاغلُت الخػلم اإلاضمج فُا 2010الغامضي، زضًجت غلى مكغف، ) [6]

  Power Pointهؿاب مهاعاث وخضة بغهامج الػغوى الخلضًمُت

اى.   .عؾالت ماحؿخحرلُالباث الهف الشاوي الشاهىي بمضًىت الٍغ

 ولُت التربُت. حامػت اإلالً ؾػىص. اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت. 

جه (. الخػلم ؤلالىترووي وصم2011الكضًفاث، أشجان خامض. ) [10]

بػىىان "صمج الخلىُت  وعقت غملوعكت غمل ملضمت إلى  .بالخػلم

حامػت  ولُت التربُت. في الخػلُم الجامعي. مفاَُم وجُبُلاث.

 . 150-148. 29/1/1432-28خائل. في الفترة 

(. أزغ 2008؛ غبض اإلاىلى، الؿُض. )ًىاًغ غبض الػاَي، خؿً [15]

اؾخسضام ول مً الخػلم ؤلالىترووي والخػلم اإلاضمج في جىمُت 

ب الخػلُمُت لضي َالب الضبلىم  مهاعاث جهمُم وإهخاج مىاكؼ الٍى

اإلاهىُت واججاَاتهم هدى جىىىلىحُا الخػلم ؤلالىترووي. جىىىلىحُا 

غ الػلمي الشالث اإلاؤجم. غضص زام غً صعاؾاث وبدىرالتربُت: 

باالقتران مؼ مػهض  2007 للجمػُت الػغبُت لخىىىلىحُا التربُت

ت وغىىاهه  )جىىىلىحُا الخػلُم والخػلم( وكغ ” الضعاؾاث التربٍى

ت ؤلابضاع … الػلم  بمغهؼ  2007ؾبخمبر  6 – 5في الفترة ”خٍُى

 ؤجمغاث بجامػت اللاَغة.اإلا

ىوي اإلاضمج ويغوعة (. الخػلُم الىغج2008غماقت، مدمض. ) [16]

الخسلو مً الُغائم الخللُضًت اإلاخبػت وإًجاص َغائم أهثر ؾهىلت 

م التربىي جلىم غلى أؾـ الىتروهُت.  وأصق لإلقغاف والخلٍى

 (.21. الػضص )مجلت اإلاػلىماجُت

ألاهماٍ الخضًشت في الخػلُم الػالي:  (.2007قىملي، كؿُىضي. ) [18]

ائِ. اإلاؤجمغ الؿاصؽ لػمضاء الخػلُم الالىترووي اإلاخػضص الىؾ

-ولُاث آلاصاب في الجامػاث ألاغًاء في اجداص الجامػاث الػغبُت

 .حامػت الجىان –هضوة يمان حىصة الخػلُم والاغخماص ألاواصًمي 

(. همىطج ملترح إلؾتراجُجُت الخػلم 2008البُُاع، خمضي مدمض ) [19]

أغًاء َُئت  لخىظُفه لضي ؤلالىترووي اإلامؼوج واإلاهاعاث الالػمت

ـ بيلُت التربُت حامػت أؾٍُى ومػىكاث اؾخسضامه في  الخضَع

ـ الجامعي. جىىىلىحُا الخػلُم ؾلؿلت صعاؾاث وبدىر -الخضَع

ت لخىىىلىحُا الخػلُم. )مدىمت  . 113-85( ، 18. الجمػُت اإلاهٍغ

(. جهىع ملترح الؾخسضام 2010غبض اإلاىػم، مىهىع أخمض. ) [22]

الخػلم الخلُِ في زُت الجامػت للخػلُم غً بػض. صعاؾاث 

ت وهفؿُت ) مجغبٍى ( أهخىبغ 69(. الػضص)مجلت ولُت التربُت بالؼكاٍػ

(1-10.) 

ؼ. ) [23] ني، خؿحن غبض الػٍؼ ؽ. اإلاضزل الى غلم الىف(. 1983الضٍع

 الػغبي.اللاَغة : صاع الفىغ 

غلم الىفـ التربىي (. 1998الخلُم. ) ميس ي، مدمىص غبض [24]

 . اللاَغة : صاع اإلاػغفت.للمػلمحن

. ؾُيىلىحُت الػالكاث الاحخماغُت (.1999) غمغ، ماَغ مدمض. [25]

ت. صاع اإلاػغفت الجامػُت.  ؤلاؾىىضٍع

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=640:mobedu&catid=259:studies&Ite

mid=92 

ت. غلم الىفـ الاحخماعي(. 2001) أخمض، ؾهحر وامل. [26] . ؤلاؾىىضٍع

ت للىخاب.  مغهؼ ؤلاؾىىضٍع

(. غلم الىفـ الاحخماعي. صعاؾاث 1987أبى الىُل، مدمىص الؿُض. ) [27]

 .254غغبُت وغاإلاُت. اللاَغة : 

خىن. ) [28] الاججاَاث واإلاٌُى الػلمُت في (. 1988غاٌل، مدمض ٍػ

 : حمػُت غماٌ اإلاُابؼ الخػاوهُت.غمان .جضَعـ الػلىم

(. ازغ اؾخسضام الخػلُم اإلاضمج في 2007ًىؾف، ولُض مدمض. ) [32]

الخدهُل اإلاػغفي للُالب اإلاػلمحن بيلُت التربُت إلالغع جىىىلىحُا 

لىؾائل الخػلُمُت واججاَاتهم هدى الخػلُم ومهاعاتهم في جىظُف ا

ت اإلاؿخدضزاث الخىىىلىحُت الخػلُمُت،  الجمػُت اإلاهٍغ

ل. ،لخىىىلىحُا الخػلُم  اإلاجلض الؿابؼ غكغ، الػضص الشاوي، ابٍغ

(. جهمُم بغهامج كائم غلى 2008َضاًت، عقا خمضي خؿً غلى ) [33]

ي الخػلُم اإلاضمج إلهؿاب مهاعاث نُاهت ألاحهؼة الخػلُمُت لض

حامػت  . ولُت التربُت.عؾالت ماحؿخحرَالب ولُت التربُت. 

 اإلاىهىعة.

(. الخػلم الخلُِ إلالغع َغائم 2009مدمض، نفاء مدمض غلى. ) [34]

ـ وأزٍغ غلى الخدهُل وجىمُت الخفىحر الابخياعي والاججاٍ  الخضَع

ش بيلُت  هدى الخػلم الظاحي لضي َالب الفغكت الغابػت قػبت الخاٍع

ولُت . مجلت التربُت للضعاؾاث الاحخماغُتالىاصي الجضًض. التربُت ب

 . ماًى.11. حامػت غحن قمـ. الػضصالتربُت
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(. أزغ اؾخسضام الخػلم اإلاخماػج 2010غبض الخالم، ًديى. ) [36]

ت في ماصة الفله  )الخلُِ( في جدهُل َالب اإلاغخلت الشاهٍى

 . ىاًغ. م م . 99ً. الػضصمجلت اللغاءة واإلاػغفتواججاَاتهم هدٍى

30-75. 

(. فاغلُت بغهامج ملترح في الجغغافُا 2010زلُفت، ولُض مدمض. ) [37]

كائم غلى البىائُت الاحخماغُت باؾخسضام الخػلم الخلُِ في 

الخدهُل اإلاػغفي وجىمُت التربُت اإلاائُت واإلاػخلضاث البُئُت لضي 

ت الُالب اإلاػلمحن بيلُت التربُت.  .401-400، 28. جاإلاجلت التربٍى

 (. فػالُت اؾخسضام الخػلم الخل2011ُِحمػه، إبغاَُم، أخمض. ) [38]

Blended Learning  في جضَعـ اللغت الػغبُت لخىمُت الخدهُل

اإلاػغفي والخُبُلاث اإلاهىُت لضي َالب الضبلىم التربىي 

 . غ. الػضص )مجلت ولُت التربُتواججاَاتهم هدٍى ( 145. حامػت ألاَػ

ل. . أبٍغ  الجؼء ألاٌو

ل، إلهام خغب. ) [39] (. فاغلُت بغهامج كائم غلى الخػلُم 2013أبى الَغ

اإلاضمج في جدهُل َالباث الهف الػاقغ في الىدى والاججاٍ هدٍى 

غق جضَعـ عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعةفي غؼة،  . كؿم مىاهج َو

 اللغت الػغبُت. الجامػت ؤلاؾالمُت : غؼة. 

الخػلم اإلابرمج اللائم غلى (. فاغلُت 2013الظًاباث، بالٌ. ) [40]

لت الخللُضًت في جدهُل  لتي الخػلم اإلاضمج والٍُغ اؾخسضام ٍَغ

ـ للهفىف  َلبت حامػت الُفُلت الخلىُت في ماصة َغائم الخضَع

.  27. مجلض مجلت حامػت الىجاح لألبدار ألاولى واججاَاتهم هدٍى

(1 )182- 200. 

خػلم اإلاضمج في إهؿاب (. فاغلُت ال2012الػجزي، هاًف البجُضي. ) [41]

مهاعاث وخضة الاهترهذ في بغهامج الخػلُم للمؿخلبل إلاػلمي اإلاغخلت 

 . ت واججاَاتهم هدٍى . كؿم عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعةالشاهٍى

ـ. حامػت ام اللغي : اإلاملىت الػغبُت  غق الخضَع اإلاىاهج َو

 الؿػىصًت.

هامج كائم غلى (. أزغ بغ 2012أبى اإلاجض، َُام؛ اللاض ي، إلاُاء. ) [42]

الخػلم اإلاضمج في جىمُت الخفىحر اإلاؿخلبلي والاججاٍ هدى اؾخسضام 

بدىر اإلاؿخدضزاث الخىىىلىحُت لضي َالباث الاكخهاص اإلاجزلي. 

صاع  -208( 26) 3مجلض  وصعاؾاث غغبُت في التربُت وغلم الىفـ

 النهًت الػغبُت.

إلاضمج في (. أزغ اؾخسضام الخػلم ا2011أخمض، أماٌ مدمض. ) [43]

ـ الىُمُاء غلى الخدهُل والاججاٍ هدٍى وبلاء أزغ الخػلم  جضَع

ت.   مهغ مجلض .مجلت التربُت الػلمُتلضي َالب اإلاغخلت الشاهٍى

 . 173-112. 3. غضص14

ؼ. ) [44] (. أزغ اؾخسضام بغهامج كائم غلى 2015الؿُض، غماص أبى ؾَغ

ب اإلاغخلت الىؾائِ اإلاخػضصة في جىمُت الخدهُل اإلاػغفي لضي َال 

ت الهىاغُت في ماصة جىىىلىحُا الفغاًؼ والخجلبش  الشاهٍى

ا.   .240-193. 141. مهغ.مجلت اللغاءة واإلاػغفتواججاَاتهم هدَى

(. فاغلُت جضَعـ وخضة ملترخت 2015العجاجي، نالح غبض هللا. ) [45]

باؾتراجُجُت الخػلم اإلاضمج في جىمُت بػٌ مهاعاث غملُاث الػلم 

صعاؾت الػلىم لضي َالب الهف ألاٌو مخىؾِ  والاججاٍ هدى 

ت والىفؿُتبمىُلت اللهُم.  . حامػت مجلت الػلىم التربٍى

 .239-187( 1)9اللهُم. مجلض 

(. فاغلُت 2013غلل، ؾمحر مدمض؛ ًىؾف، زالض غبض اللاصع. ) [46]

( باؾخسضام الخػلم 
ً
غ ملغع )حػلُم الػلىم للمػاكحن ؾمػُا جٍُى

ؿُت الخلُِ في جىمُت الخد هُل ألاواصًمي وبػٌ اإلاهاعاث الخضَع

حامػت -والخفىحر البهغي لضي َالب كؿم التربُت الخانت

تالُائف.  اج. الػضص اإلاجلت التربٍى . ولُت التربُت. حامػت ؾَى

 .174-109ًىلُى.  -الغابؼ والشالزىن 

اؾخسضام الخػلم  (.2013الغامضي، فاًم بً ؾػُض غلي الًغمان. ) [47]

مُت اإلاهاعاث الػملُت والخدهُل لضي َالب حامػت اإلاخىلل في جى

ش 2013. )ًىهُى 31ع  -.Cybrarians Journalالباخت. -6-11( بخاٍع

2014 . 
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THE EFFECTIVENESS OF BLENDED 

LEARNING IN TEACHING "HOME 

ECONOMICS METHODOLOGY" COURSE 

FOR THE IMPROVEMENT OF 

ACHIEVEMENT AND ATTITUDE AMONG 

FEMALE STUDENTS AT THE COLLEGE OF 

EDUCATION AT NAJRAN UNIVERSITY 
  

FATIMA A. SHA'BAN                 ANJY M. JA'FAR 

                             Najran University                      Sohag University 
 

ABSTRACT_ The present study aimed to investigate the effectiveness of using Blended Learning in 

teaching the course of "Home Economics Methodology" on the improvement of achievement and 

attitudes of female students at the college of education at Najran University. The study sample 

consisted of two main groups, control and experimental. Each group involved (35) students. For 

data collection, an achievement test and an attitude scale towards blended learning were used. The 

results of the study showed the effectiveness of the use of learning in teaching the course of teaching 

methods of home economics to improve the achievement of the students of the experimental group. 

The study also found a positive correlation between the scores of students in the achievement test 

and their grades on the attitude scale towards Blended Learning.  

KEYWORDS: Blended Learning; Achievement; Students; Attitudes; Home Economics; Najran 

University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


