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 ملخص الرسالة باللغة العربية
 

 في فاعلية بيئة الفصول المنعكسة والفصول المدمجة إلى قياس مدى الحالية  الدراسة هدفت       
 .بغزة اإلسالمية بالجامعة التربية كلية طالبات مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية لدى تنمية
 :اآلتي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تحددت وقد
تصمميم صمفحات الويمب التعليميمة  مهارات تنمية في الفصول المدمجة والفصول المنعكسة فاعلية ما

 بغزة؟ اإلسالمية بالجامعة التربية كلية طالبات لدى
 :اآلتية الفرعية األسئلة منه ويتفرع

 كلية التربية؟ طالبات لدى تنميتها الواجب صفحات الويب التعليمية تصميم هاراتم ما .1
 ما البيئة التعليمية الالزمة للفصول المنعكسة لتنمية مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟ .2
 ما البيئة التعليمية الالزمة للفصول المدمجة لتنمية مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟ .3
بممين متوسممط درجممات  (α ≤ 0.05)روق ذات داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى داللممة هممل توجممد فمم .4

مجموعممة الفصممول المنعكسممة ومجموعممة الفصممول المدمجممة ومجموعممة الفصممل التقليممدي فممي االختبممار 
 المعرفي البعدي؟

بين متوسط رتب مجموعة  (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5
ومجموعمممة الفصممول المدمجمممة ومجموعمممة الفصمممل التقليممدي فمممي بطاقمممة المالح مممة  الفصممول المنعكسمممة
 لألداء المهارى؟

فممي  بممال  المعممدل كسممبلل( وفقمما 1.2هممل تحقممق الفصممول المنعكسممة درجممة فاعليممة تزيممد عممن ) .6
 واألدائي لمهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟ المعرفي الجانبين

فممي  بممال  المعممدل لكسممبل ( وفقمما1.2عممن ) زيممدهممل تحقممق الفصممول المدمجممة درجممة فاعليممة ت .7
 واألدائي لمهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟ المعرفي الجانبين

 

باتباع المنهج الوصفي في مرحلمة التحليمل للممنهج العملمي  الباحثة قامت الدراسة أسئلة عن ولإلجابة
صمفحات  تصمميم مهمارات قائمة ديدلمساق تكنولوجيا التعليم في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية لتح

 الويب التعليمية، وأيضا في تفسير نتائج الدراسة التي توصلت لها الباحثة.
 

عنممممممد تطممممموير البيئمممممات التعليميممممممة  (ADDIEوقاممممممت الباحثمممممة باتبممممماع نممممممموذج التصمممممميم التعليممممممي )
طالبات  من يةكما اتبعت الباحثة المنهج التجريبي عند تطبيق الدراسة على عينة عشوائوتصميمها، 

 م. 2015-2014الدراسي  العام من طالبة (59عددها ) بلغ اإلسالمية الجامعة في التربية كلية
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 ( بندا  38من ) تكون حيث االختبار المعرفي في تمثلت والتي الدراسة أدوات ببناء الباحثة قامت كما
 لتصمميم العمليمة المهمارة لقيماس المالح مة بطاقمة بنماء وكمذل  متعمدد، ممن اختيمار نموع ممن اختباريما  

 .ثمان محاور على موزعة فقرة(51) من تكونت حيث صفحات الويب التعليمية
 

وبعد إجراء الباحثة للتطبيق البعدي للدراسة وحسماب التقمديرات الكميمة ألدوات الدراسمة قاممت الباحثمة 
شمممموفيه ( واختبممممار ANOVA(، اختبممممار انوفمممما )SPSSباسممممتخدام اختبممممارات البرنممممامج االحصممممائي )

(Scheffe لالختبمار المعرفمي، واسمتخدمت الباحثمة اختبمار كروسمكال والمس )(Kruskal Wallis) ،
( لبطاقة المالح ة، ثمم قاممت الباحثمة Man-Whitny، واختبار مان ويثني )(Dunn)واختبار دان 

 وقد توصلت الدراسة إلى:بتفسير النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات، 
بمين متوسمط درجمات مجموعمة  (α = 0.05)لة إحصائية عند مستوى داللة وجود فروق ذات دال .1

الفصممول المنعكسممة ومجموعممة الفصممول المدمجممة ومجموعممة الفصممل التقليممدي فممي االختبممار المعرفممي 
 البعدي لصالح الفصول المنعكسة والفصول المدمجة.

جمات مجموعمة بمين متوسمط در  (α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
الفصممول المنعكسمممة ومجموعمممة الفصممول المدمجمممة ومجموعمممة الفصمممل التقليممدي فمممي بطاقمممة المالح مممة 

 لألداء المهارى لصالح الفصول المنعكسة والفصول المدمجة.
( فممي 1.56( فممي االختبممار المعرفممي، ومقممدار )1.38حققممت الفصممول المنعكسممة فاعليممة بمقممدار ) .3

 .بال  لالمعد كسبللبطاقة المالح ة وفقا 
( فمممي 1.43( فممي االختبمممار المعرفممي، ومقممدار )1.24حققممت الفصممول المدمجممة فاعليمممة بمقممدار ) .4

 .بال  المعدل كسبللبطاقة المالح ة وفقا 
 

تو يف الفصول المنعكسمة  بضرورة الباحثة أوصت وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج،
 كلية طلبة عليمية في الفصول المنعكسة في تدريبالفيديوهات الت من واالستفادة والفصول المدمجة،

صفحات الويب التعليمية، وتوفير مواد تعليميمة عربيمة متنوعمة وتفاعليمة  مهارات تصميم على التربية
على شبكة اإلنترنت، وتدريب المعلمين على تصميم الفيديوهات التعليمية للمقررات الدراسمية ونشمرها 

حوسبة بيئات التعلم بشمكل يضممن أن يكمون لكمل ممتعلم حقمه فمي على شبكة اإلنترنت، والعمل على 
استكشممماف معلوماتمممه أو نشمممرها عبمممر اإلنترنمممت فمممي جميمممع األوقمممات الدراسمممية، وتممموفير البنيمممة التحتيمممة 
والبشممرية والبيئممة التعليميممة المناسممبة لممدمج التقنيممة فممي التعلمميم، ودعممم االتجمماه نحممو اسممتخدام الفصممول 

ب الطريقممة العاديممة، خاصممة عنممدما يكممون الهممدف تنميممة المهممارات األدائيممة المنعكسممة والمدمجممة بجانمم
 للطالب لتحسين العملية التعليمية، وإلثارة دافعية الطالب نحو التعلم.
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Abstract   

 ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية

 
  This research aimed at measuring the effectiveness of the Flipped and Blended 

Classroom on the development of educational web design skills among students of 

Faculty of Education at the Islamic University of Gaza. 
 

This study tries to answer the following major question: 
 

What is the effectiveness of the Flipped and Blended Classrooms in developing the 

skills of educational website design amongst the female students in the Faculty of 

Education at the Islamic University of Gaza? 
 

The study minor questions are: 
 

1. What are the skills needed by the students to design educational Web pages in 

Faculty of Education? 

2. What is the educational environment necessary for the Blended Classroom to 

develop the skills of educational web design? 

3. What is the educational environment necessary for the Flipped Classroom to develop 

the skills of educational web design? 

4. Are there any significant differences at (0.05 ≥ α) between the average classroom 

grades in Blended Classroom and Flipped Classroom and traditional Classroom in post 

cognitive test? 

5. Are there any significant differences at (0.05 ≥ α) between the average grades in 

Blended Classroom and Flipped Classroom and traditional Classroom in the 

performance observation card? 

6. Do Flipped Classrooms achieve the degree of efficiency that exceed (1.2) according 

to Blake's Modified Gain Ratio in both cognitive and performative skills to design 

educational web pages? 

7. Do Flipped Classrooms achieve the degree of efficiency that exceed (1.2) according 

to Blake's Modified Gain Ratio in both cognitive and performative skills to design 

educational web pages? 
 

To answer these questions, the researcher used the descriptive approach in the analysis 

phase of the practical curricular of the education technology subject in the Faculty of 

Education at the  Islamic University to identify the list of skills needed for educational 

web page design, and to interpret the results of the study. 

 

The researcher followed the instructional model (ADDIE) to design and develop the 

educational environment. 
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The experimental approach was used to identify the random sample of participants 

which consisted of 59 female students in the year 2014-2015. 

The researcher constructed data collection instrument like the cognitive test which 

consists of 38 items and the observation card that consists of 51 items distributed to 

eight domains for the purpose of measuring the practical skills needed for designing 

educational web pages. 
 

After the implementation of the post-test, the researcher used the Statistical Package for 

Social Sciences SPSS to analyze the data collected, interpret them and provide 

recommendations and suggestions. 
 

The result of the study: 
 

1. There are statistically significant differences at (0.05 ≥ α) between the average 

classroom grades in Blended Classroom and Flipped Classroom and traditional 

Classroom in the post cognitive test. 

2. There are statistically significant differences at (0.05 ≥ α) between the average 

classroom grades in Blended Classroom and Flipped Classroom and traditional 

Classroom in skill performance observation card  

3. Flipped Classroom achieved the effectiveness of (1.38) in the post cognitive test, the 

amount of (1.56) in the observation card according to Black gain rate test. 

4. Blended Classroom achieved the effectiveness of (1.24) in the cognitive test, the 

amount of (1.43) in the observation card according to the Black gain rate test. 

 

Based on the findings of the study, the researcher recommends the need to employ 

Flipped and Blended Classroom, take advantage of educational videos in the Flipped 

classroom in the training of students of the Faculty of Education on the skills of web 

design education, and provide a variety of interactive and Arab educational materials on 

the Internet She also recommends the training of teachers on using educational videos 

about curriculum design and publishing them on the Internet. The researcher also 

recommends working in computerized learning environments to ensure that each learner 

has the right to explore his\her information or publish them online at any time. 

 

A solid infrastructure, qualified human resources, and conductive learning environment 

should be provided to integrate this strategy in education. Flipped and Blended 

Classroom should be encouraged beside the traditional method especially when the aim 

is to improve the performance of the students and raise students' motivation toward 

learning. The researcher also suggested other prospective studies that may support her 

current study. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ  )َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشههَاَدِة  َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّ

 فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن(

 
 (105)سورة التوبة اآلية 

 
 صدق هللا العظيم
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ءُ ْاإِلهَداْ   

 

 إلى مصدر فخري واعتزازي .. األول؛ الفضل أصحاب إلى

 اهلل حفظهما والدي    ... واألخالق الدين على ربياني من

 ... حفظه اهلل إلى عمري الجميل ... زوجي 

 أبنائي نبض روحي ... رؤى وأحمد إلى نبض العمر ...

   ...  و أخواتي إخواني أحبابي إلى

 الدراسة أثناء يمع طيب أثر له كان من كل إلى

 أصدقائي ... أحبابي

 المتواضع الجهد هذا أهدي جميعاا  هؤلء إلى

 داعيتا اهلل العلي القدير أن ينفعهم به، واهلل من وراء القصد،،،

 

 الباحثة
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 وتقديرٌ شكٌر 

 
ذْ  ﴿ :تعالى قال  (7إبراهيم:) ﴾يدَلَشدِ  َعَذاِبي ِإنَّ  ْرُتمْ َكفَ  َوَلِئنْ  أَلَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  َلِئنْ  َربُُّكمْ  تََأذَّنَ  َواِ 

 

 آلمه وعلمى محممد نبينما للعمالمين، رحممة المبعموث علمى والسمالم والصمالة العمالمين، رب هلل الحممد
 :وبعد أجمعين، وسلم وصحبه

 

 الجهد هذا إلتمام وفقني أن إلى وتوفيق، فضل من به غمرني وما نعمه، جزيل على سبحانه أحمده
 .طاعته على لي عونا   ويكون به ينفع أن اهلل سألوأ المتواضع،
 ال ممن اهلل يشمكر ال" :           اهلل رسمول قمال :قال        هريرة أبي حديث في جاء لما وامتثاال  
 سمتاذيأل والتقمدير بالشمكر أتقمدم أن علمى  لزامما   أجمد فمنني ،)مسمنده فمي أحممد اإلممام أخرجمه ("النماس يشمكر
المسماعد بكليمة التربيمة  تكنولوجيما التعلميم أسمتاذ ،اهلل حف مه عقـل سـعيد ديمجـ /المدكتوري ومشمرف

 ممن هبذلم مارعايته للباحثة ل وعلى لرسالة،ا  هذه على فاإلشرا بقبول لتفضله ،بالجامعة اإلسالمية
فكمان عطماؤه غيمر محمدود ممما كمان لمه أكبمر األثمر علمى همذا  وتوجيمه، نصمح ممن هاأسمد ومما جهمد
 .بعلمه ينفعنا وأن فيه يبار  أن تعالى وأسأله الع يم، الفضل هعلي وأدام ،خيرا   اهلل جزاهف ،العمل

نمه لممن دواعمي فخمري واعتمزازي أن ينماق  همذ  فتحيـة صـبحي اللولـو /ةالمدكتور األسمتاذة  ،ه الرسمالةوا 
 تقممدمة التربيممة بالجامعممة اإلسممالمية، وأعميممد كليممأسممتاذ المنمماهج وطممرق تممدريس العلمموم و  ، همما اهللحف

ضممع تل اومسممئولياته ارغممم ثقممل أعباءهمم الدراسممةبقبممول مناقشممة  ابأسمممى آيممات الشممكر والتقممدير لتفضممله
.اهلل عني خير الجزاء االمتميزة التي تثري هذا العمل فجزاه اإرشاداته

أسمممتاذ  ،اهلل حف مممه مهـــدي ربحـــيحســـن  /المممدكتور كمممما أتقمممدم بأسممممى آيمممات الشمممكر والعرفمممان إلمممى
لتفضله بقبول المناقشة، ليضفي من علمه  ساعد بكلية التربية بجامعة األقصى،تكنولوجيا التعليم الم

 .وفكره على هذا البحث فجزاه اهلل عني خير الجزاء
قممرارا  بالجميممل أتقممدم بأسمممى آيممات الشممكر والتقممدير إلممى ، / أمجممد الصممبا األسممتاذ واعترافمما  بالفضممل وا 

واألسمتاذ/ محممد  ، أستاذ اللغمة العربيمة القمدير،لدينعبداللطيف سعد ا /األستاذ ،بكلية التربيةالمدرس 
فتعجممز الكلمممات عممن شممكره فلممم يبخممل علممى الباحثممة بوقتممه وجهممده وال أملمم  إال أن أبشممره  ،القهمموجي

يحشر قوم من أمتي على منابر ممن النمور، يممرون علمى “بحديث سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم 
، مممما همممم باألنبيممماء، ومممما همممم بالصمممديقين، ومممما همممم الصمممراط كمممالبرق الخممماطف، تخشمممع لمممه األبصمممار

صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فبمار  ” بالشهداء، إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس
 .اهلل فيه وجزاه عني خير الجزاء

 .الخالصة والنصيحة السديد يرأال من لي قدموه لما المحكمين، السادة إلى والعرفان بالشكر وأتقدم
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 اإلسمالمية بالجامعمة والعماملين التربيمة، بكليمة التمدريس هيئمة أعضماء إلمى الجزيمل بالشمكر أتقمدم اكمم
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علمى عطمائهم وحمبهم ودعمائهم  أشمكرهم ،ةوأممي الحبيبيم والناصح لكمل خطموات فمي الرسمالة، لمرشدوا

الدائم فجزاهم اهلل عني خير الجزاء، وأقمدرني اللهمم علمى رعمايتهم، كمما أتقمدم بكمل الحمب والوفماء إلمى 
ا معمي ، ممن شماركوني طعمم الحيماة، وتحملمو خلود واريج ونسمة وسالي وعبداهلل ويوسف وأكرمأخوتي 

 .فجزاهم اهلل عني خير الجزاء دراسةال هخ المناسب إلكمال هذمن أجل تهيئة المنا
غير محدود فجزاها  زوجي فكان عطاؤه والدكما أتقدم بكل الشكر إلى أسرة زوجي جميعا  وباألخص 

 .اهلل عني خير الجزاء
ته بوقتمممه وال تضممحيكممما أتقممدم بع مميم امتنمماني وعرفمماني وتقممديري إلمممى زوجممي الممذي وقممف بجممواري فلمم

 .كتمل، فجزاه اهلل عني خير الجزاءتأن  نت هذه الرسالةوجهده ما كا
وأممد اللهمم فمي  ممافاللهم بمار  لمي فيه أحمد بنيابنتي رؤى واوأخيرا  وليس آخرا  أتقدم بكل الحب إلى 

 .من السعداء في الدارين الدنيا واآلخرة ما، وأجعلهماأمره ما، ويسر دائما لهماعمره
 الجم وتقديري بل ي،ر شك وافر أقدم أن بعد إال المساعدة يد لي قدم من كل بذكر وفائي يكتمل وال
 .العمل هذا إنجاز في ساعدني من لكل
 . آمين ... ءجزاال خير اهلل من ولهم والعرفان، الشكر مني هؤالء فلكل

ن كممان غ يممر ذلمم  فمنممي وحممدي وبعممد فهممذا مبلممغ الجهممد فممنن كممان خيممرا  وممما الخيممر إال مممن عنممد اهلل وا 
التقصير وأعوذ بماهلل ممن تقصميري وحسمبي أننمي جاهمدت واجتهمدت، واهلل وحمده يعلمم أن جهمدي فيمما 

سمبحان بربمم  رب "أملم  وال حيلمة لممي فيمما ال أملمم ، فماللهم انفعنممي بمما علمتنمي وعلمنممي بمما ينفعنممي 
 ."العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين
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 خلفية الدراسة

 

  مقدمةال
 

يشهد العصر الحالي تطور في تقنيات المعلومات واالتصاالت، وكان لهذا التطمور أثمره فمي 
تفعيمممل عمليمممات التطبيمممق العلممممي للتطريمممات واالتجاهمممات االحديثمممة فمممي مجمممال وطمممرق واسمممتراتيجيات 

علممى مواجهممة تطممورات العصممر التعلمميم والممتعلم وتطويرهمما لتسمماعد فممي إعممداد أجيممال جديممدة أكثممر قممدرة 
 وتحديات المستقبل.

 تقموم جديمدة صميغ تبنمي يتطلمب التطموير وهمذا حيث تهتم الدول المتقدمة بتطوير العملية التعليميمة،
 وطمرق أسماليب فمي الن مري المسمتوى علمى القمائم التربموي الفكمر تغيمر ن اميمة، منهجيمة أسمس علمى
، حيمث أن تطمور التعليميمة العمليمة تطوير لعمليات ئمةمال غير أصبحت التي الحالية والتعلم التعليم

األن مة التعليمية ارتبط في مع م صوره بتطوير التقنيات الحديثة فأصبح نجاح هذه االن مة يعتمد 
 .على االستخدام األمثل للتقنيات الحديثة

 

 ذلمم  نتيجممةكممما أن المعممارف والحقممائق العلميممة تتغيممر وتتطممور بسممرعة مذهلممة فممي العممالم المعاصممر، و 
أصمممبح العصمممر الحمممالي ممممة، االنفجمممار المعرفمممي واالكتشمممافات الحديثمممة المتالحقمممة، والتكنولوجيممما المتقد

 بمثابممممممممممة عصممممممممممر انفجممممممممممارات متالحقممممممممممة فممممممممممي المعممممممممممارف العلميممممممممممة واألدبيممممممممممة والثقافيممممممممممة وغيرهمممممممممما
 . (19:2005)الشافي،
 اإليجابي الطالب دور ميةتن ومنها التطوير عملية عليها تقوم التي المهمة االتجاهات بعض وهنا 
 ،واستراتيجيات التعليم أساليب تطوير وضرورة .النفس على واالعتماد والبحث المشاركة على وقدرته

 التعليميمة العمليمة فمي الحديثمة التقنيمات تو يمف علمى تعتممد حديثمة تمدريس اسمتراتيجيات واسمتخدام
دورا أساسيا في توصميل الممادة  ترنتوعليه كانت الرؤى في أنه يمكن أن يلعب اإلن(. 2006)الزين،

 التعلم اإللكترونمممممممممميإلممممممممممى  هممممممممممور ممممممممممما يسمممممممممممي بمممممممممم لتعليميممممممممممة إلممممممممممى الطممممممممممالب، وهممممممممممو ممممممممممما أدىا
  .(31:2009،إسماعيل)
 

ممع التعلميم  التعلم اإللكترونميهو أحد صيغ التعليم أو التعلم الذي يدمج فيها  التعلم المدمجحيث أن 
سممواء المعتمممدة علممى الكمبيمموتر أو  تعلم اإللكترونمميالممالتقليممدي فممي إطممار واحممد حيممث تو ممف أدوات 

على الشبكات فمي المدروس والمحاضمرات وفمي جلسمات التمدريب التمي تمتم غاليما فمي قاعمات التمدريس 
 الحقيقية المجهزة بنمكانية االتصال بالشبكات.
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 م اإللكترونممي المممدمج يتوقممف علممى جممودة وكفمماءة، إلممى أن نجمماح الممتعل(7: 2003) ويشممير الموسممى
ن ذ إإطرائممق التممدريس المسممتخدمة ال علممى عممددها وكمهمما بممل بممما يحقممق الغايممات التعليميممة والتربويممة 

تقنية المعلوممات ليسمت همدفا فمي حمد ذاتهما بمل وسميلة لتوصميل المعرفمة وتحقيمق الغمرض ممن التعلميم 
كل كبيمر المتعلم لمواجهة متطلبمات الحيماة العمليمة بكمل أوجههما والتمي أصمبحت تعتممد بشم إعدادوهو 

 على تقنية المعلومات.
ممدمجا ممع المتعلم التقليمدي فمي عمليتمي التعلميم والممتعلم  المتعلم اإللكترونميالمتعلم الممدمج يو مف كمون 

 (.186: 2005بحيث يتشاركان معا في إنجاز هذه العملية )زيتون،
ارسممة م إال أن مم2003المممدمج عممرف وانتشممر بدايممة مممن عممام  الممتعلم اإللكترونمميومممع أن مصممطلح 

والتعليم التقليدي كانت موجودة قبمل همذا التماريخ، ولمم تكمن تسممى تعلمما  التعلم اإللكترونيالمزج بين 
" ديمممن وزممممالؤه"الممممدمج منهممما دراسمممة  المممتعلم اإللكترونممميممممدمجا ، وهنممما  دراسمممات تناولمممت ممارسمممات 

(2009: 247-254  (Dean, et al,إلضمافة إلمى أثبتمت أن تقمديم خيمارات مترابطمة للمتعلممين با
التدريس داخل الفصل الدراسي التقليدي أدى إلى زيادة المتعلم. وفمي دراسمة أخمرى أجريمت بكليمة إدارة 

إلممى  Online Sessions اتضممح أنممه عنممد إضممافة جلسممات علممى اإلنترنممت” بهارفممارد“األعمممال 
المممممممدروس التقليديمممممممة فمممممممنن تحصممممممميل وتفاعمممممممل الطمممممممالب زاد، باإلضمممممممافة إلمممممممى أن رضممممممماهم تحسمممممممن 

 (Driscoll, 2008:2).أيضا
المممدمج قممد يكممون أكثممر فاعليممة فممي الممتعلم عبممر  الممتعلم اإللكترونمميأن  Picciano "(2006)"ويممرى 

الممممدمج أسممماليب المممتعلم المتنوعمممة  المممتعلم اإللكترونمممياإلنترنمممت أو المممتعلم وجهممما لوجمممه، حيمممث يراعمممي 
لدراسة والبحث، وهذا يؤكمد للطالب ويلبي حاجاتهم المختلفة، وأوضح أن هذا مجرد افتراض يحتاج ل

بأنه قد حان الوقت بعد  (Bonk & Others,2005: 3644-3649) "بون  وآخرون"ما دعا إليه 
أكثمر مممن عقممد فممي دراسممة الممتعلم عبممر اإلنترنممت أن نممدفع لألمممام بالبيانممات والتنبممؤات الجديممدة المتعلقممة 

 .المدمج التعلم اإللكترونيب
بالمقارنة بالطرق التعليمية  التعلم المدمجو  التعلم اإللكترونيعلية وقد أجريت دراسات عديدة لقياس فا

فمي  المتعلم اإللكترونميالتقليدية السائدة التي تعتمد على التعلم وجهما لوجمه، وأثبمت كثيمر منهما فاعليمة 
بتركيما،  ( بمأنقرة(Hacettepeأجريمت بكليمة التربيمة جامعمة هاسمتيبدراسمة تحسين نواتج المتعلم منهما 

، أ همرت المتعلم اإللكترونمياسمب حمول بيئمة ع آراء طالب قسم تكنولوجيما التعلميم وتعلميم الحالستطال
النتممائج أن الطممالب اسممتمتعوا بالمشمماركة فممي بيئممة الممتعلم المممدمج، كممما أن مسممتوى تحصمميل الطممالب 

، وهمممذه النتيجمممة تمممدل علمممى أهميمممة التفاعمممل واالتصمممال ركتهم زاد فمممي بيئمممة المممتعلم الممممدمجومعمممدل مشممما
 .(Buket & Soylu 2008,نساني لنجاح التعلم عبر اإلنترنت )اإل
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فمي المؤسسمات التعليميمة ومؤسسمات التمدريب علمى نطماق واسمع، حتمى  المتعلم اإللكترونميانتشمر كمما 
بممما فيهمما درجممة  الممتعلم اإللكترونمميأصممبح مممن الممكممن الحصممول علممى جميممع الممدرجات العلميممة عبممر 

ث يقمدم يمح (virtual universities) بالجامعمات االفتراضمية المدكتوراه، وذلم  عمن طريمق االلتحماق
أغلبها درجات الدبلوم والبكالوريوس والشهادات المهنية وعدد أقل يقمدم درجمة الماجسمتير والقليمل جمدا 

 (.5: 2005)الصالح، يقدم درجة الدكتوراه
 

 Flipped أو” الممتعلم المممنعكس“أسمملوب عفممرف باسممم ، أيضمما ومممن األسمماليب المتطممورة فممي التعلمميم
Learning بيل" من ابتداء   الجميع بها ينادي والتي األيام هذه لرائجةا الفكرة هيالتعلم المنعكس ، ف 

 يرى حيث مايكروسوفت، العمالقة للشركة السابق التنفيذي والرئيس المؤسس ( (Bill Gates"غيتس
 .الواعد المثير التعليمي لالبتكار مثاال   التعليم من النوع هذا في

 فمي للتقنيمة الفعمال االستخدام دعم في المتخصصة (Educase,2013) إيديوكوز مؤسسة وتعرف
 يمتم بحيمث التعليميمة العمليمة عكمس علمى يقموم تربموي كنمموذج " نعكسالمم المتعلم التعليميمة العمليمة
 ."الفصل في بالمقرر  المتعلقة باألنشطة والقيام المنزل في كواجب نموذجية محاضرة مشاهدة

 

 مفماهيم إلمى تكوينهما أسماس فمي تسمتند الوجهمة متغيمر أو المقلموب المتعلمأو  الممنعكس المتعلم فكمرة نإ
ذاعمة للمدرس، مخمتلط وتصمميم ومشماركتهم، الطمالب وفاعليمة النشط، التعلم :مثل  للمحتموى بمث أو وا 

 نيمكم تدريبيمة ورشمة إلمى مقصمود بشمكل الفصمل وقمت تحويمل فمي تكممن الفصل هذا فقيمة .التعليمي
 ممن يمكمنهم كمما العلممي، المحتموى حمول صماءهواستق بحثمه يريدون ما الطالب يناق  أن خاللها من

 الصمفية لألنشمطة أدائهمم أثنماء المبعض بعضمهم ممع والتواصمل المعرفمة تطبيمق فمي تهمرامهما اختبمار
 ن،المموجهي أو المستشمارين أو المدربين لو ائف مماثلة بو ائف المعلمون يقوم الفصل وقت وخالل
 وبمعنمى الفعال، التعاوني الجماعي والجهد الفردي واالستقصاء بالبحث القيام على الطالب وتشجيع

 فمي بننجمازه الطالمب يقموم الفصمل فمي إنجمازه عمادة يمتم فمما التبمادل، التعلم من النوع هذا في يتم آخر
)الخلفيمة  الفصل قتو  في ينجز وأنشطة وتمارين تدريبات من المنزل في إنجازه عادة يتم وما المنزل

 .(Herreid & Schiller,2013( )2015ومطاوع،
 

 مهارات مستوى وتنمية التقليدي التعلم ضعف لعالج الحديثة التقنية الحلول أحد نعكسالم التعلم يعد
 التقنيمة اسمتخدام تشممل تمدريس تيجيةرااسمتنممط وأسملوب و  نعكسالمم فمالتعلم. الطمالب عنمد التفكيمر

 التفاعمل فمي الوقمت ممن مزيمد قضماء للمعلمم يمكمن بحيمث التعليميمة، العمليمة فمي المتعلم ممن لالسمتفادة
 بمشماهدة الطالب يقوم حيث ،ضراتالمحا إلقاء من بدال   الفصل في الطالب مع والمناقشة والتحاور
 الفصمل فمي المحتموى لمناقشمة األكبمر الوقمت ويبقمى المنمزل فمي ضمراتللمحا قصميرة فيمديو عمروض
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 المستوى نعكسالم التعلم في يحققون الطالب فنن المعدل، بلوم لتصنيف فوفق ا. المعلمشراف إ تحت
 المسمتوى علمى والتركيز المنزل، في )واستيعابها المعرفة على الحصول (المعرفي المجال من األدنى
 الفصممل وقممت فممي) التقيمميم التركيممب، التحليممل، التطبيممق،( المعرفممي المجممال مممن األعلممى

(Brame,2013.) 
 

الفيممديو التعليمممي علممى الموضمموع الدراسممي أبعممادا  مممن الحقيقممة تقتممرب مممن الواقممع مممما يحقممق  ويضممفي
واحمممدة ممممن أهمممم عناصمممر  للفيمممديو الرقمممميلصمممورة المتحركمممة مصمممداقيته لمممدى الممممتعلم، وقمممد أصمممبحت ا

(، يكمممون Fitchett (2002,البرمجيمممات التعليميمممة والتمممي تحتممموي علمممى عناصمممر تصمممميمية متعمممددة 
بمدال  ئمهالب بالمشاركة والتفاعل ممع زماليفية التفاعل مع المحتوى التعليمي، فيتلقاه الطالتغيير في ك

عمل ممع المحتموى يكمون فاتمن المحاضرة، واستخدام الطريقة التقليدية في عرض المحتموى، فمالفهم وال
الطالممب علممى المعلومممات خممارج  صمملل المشمماهدات المنزليممة، وبممذل  يحثيرا مممن خممالأكثممر عمقمما وتممأ
 غرفممممممة الصممممممفية والممممممتعلم النشممممممط داخممممممل الغرفممممممة الصممممممفية، وهممممممذا ممممممما يسمممممممى بالفصممممممول المنعكسممممممةال

(Baker,2000) ،الدراسية المقلوبة  أو الفصول(Lage & Other,2000:30-43). 
 

خممذ الممدرس فممي الحصممة ومممن ثممم حممل أففممي حممين تعتمممد طممرق التعلمميم التقليديممة علممى التلقممين والحفمم  و 
علممى أن يقمموم  الممتعلم المممنعكسيقممة مملممة وغيممر محفممزة للطممالب، يفبنممى الواجبممات فممي البيممت. وهممي طر 

مممن خممالل المعلممم بننشمماء و نشممر فيممديو تعليمممي يشممرح فيممه الممدرس حيممث يشمماهده الطالممب فممي البيممت 
مقمماطع  أحممد مأو مشمماركتهالتواصممل االجتممماعي،  تأو شمبكا web2مشماركته لهممم فممي احممد مواقممع الممم 

 YouTube مثل  اإللكترونيةألعاب تعليمية من مصادر المعلومات أو المتعددة  طأو الوسائالفيديو 
for Education   أوTED Talk   أوKan Academy   أوiTunes University    وغيرهما

  .من المواقع التعليمية
يممتعلم الطلبممة مفمماهيم الممدرس الجديممد فممي أي وقممت فممي المنممزل باسممتخدام الهواتممف الذكيممة أو األجهممزة 

المحمولممة مثممل األيبمماد، يمكممن للطممالب إعممادة مقطممع الفيممديو عممدة مممرات ليتمكنمموا مممن فهممم الحاسمموبية 
تمدوين  إمكانيمةالمفاهيم الجديدة. كما يمكن تسريع المقطع لتجاوز الجزئيات التمي لهمم خبمره بهما، ممع 

ة ثممم يممأتي الطالممب للصممف للقيممام باألنشممط، المالح ممات، لممذا فهممي تراعممي الفممروق الفرديممة بممين الطلبممة
 وعمل مشاريع جماعية أو فردية بنشراف المعلم بحيث تصبح الحصة عبارة عن ورشة عمل نشطة.

 

االستغالل الجيد لوقت الحصة، حيث يبدأ المعلم بتقييم مستوى الطلبمة  نعمسلصف الميضمن اكما 
و ثمم يقمدم لهمم مهمام، أنشمطة، مجموعمة مسمائل أ في بداية الحصة ومراجعة ما تم تعلممه فمي المنمزل 

مشمماريع ليممتم تأديتهمما فممي الفصممل بممدال  مممن إضمماعة الوقممت فممي االسممتماع إلممى شممرح المعلممم. الواجبممات 
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تختفممي، حيممث يقمموم الطلبمة بممأداء األنشممطة التممي كانممت فروضمما منزليممة  المممنعكسالمنزليمة فممي الصممف 
دور المعلم هنا موجه و مسماعد و محفمز، يشمرف علمى سمير األنشمطة و مقمدما  وأصبح في الصف،

ممن الوقمت فمي التفاعمل ممع  تقوية. فيتمكن المعلمم قضماء مزيمددعم للطلبة الذين بحاجة لمزيد من الال
طالبممه داخممل الفصممل بممدال مممن إلقمماء المحاضممرات. و يتمميح لممه الوقممت الكممافي للتعمممق أكثممر باألنشممطة 

 التعليمية الفعالة مع الطلبة.
 

 منعكسة في عملية التعليم، ففي دراسةأكدت بعض الدراسات على دور وفاعلية استخدام الفصول الو 
Rozinah,2014) ن الفصول المنعكسة تجمع ما بين التعلم النشط والتعلم المتمحور أ( أكدت على

 ، وفمممممممي دراسمممممممةفصمممممممول العاديمممممممةي يمممممممتم تطبيقمممممممه فمممممممي الحمممممممول الطالمممممممب ممممممممع إتقمممممممان المحتممممممموى المممممممذ
Jeremy,2007)فصممول الا الطالمب فممي ( ممن خممالل دراسمة مقارنممة بممين اثمر األنشممطة التمي يقمموم بهمم

من خالل التعلم القائم على المشاريع مما يعزز فهم  اإلنترنتوممارسة ما تم تعلمه في عبر  العادية
 الطالب للمحتوى التعليمي وتشجعهم على المشاركة الفاعلة في تل  األنشطة.

 

لم ( أن استخدام الفصمول المنعكسمة فمي عمليمة المتعJamaludin&Osman 2014,ويرى كل من )
ن المتعلم أ تساعد وبقوة على تعزيز المشاركة )المعرفية والعاطفية والمهارية( للطالب المتعلممين، كمما

يجاد وقت على بهذه الطريقة يساعد على التعلم النشط مما يساعد المتعلم  التعلم الذاتي والتعاوني، وا 
ة مممع المممادة التعليميممة كممافي لتنفيممذ النشمماطات المكلممف بهمما الطالممب مممن خممالل تفاعممل الطالممب مباشممر 

 .عاديةبعه النشاطات في الفصول الوحضور المحاضرات في المنزل ومتا
 

واالسممتراتيجيات الهامممة فممي تممدريس  ويعتبممر الممتعلم المممدمج والممتعلم المممنعكس أحممد األنممماط واألسمماليب
أكثمر ممن المعارف والمهارات الخاصة بتصميم البرمجيات التعليمية المعتمدة على الويب الستخدامه 

 وسيلة لنقل المعرفة والخبرة إلى المستهدفين.
 

فممي مختلممف التخصصممات أدوارا  ومهممارات جديممدة منهمما مممما   وقممد فممرض هممذا التطممور علممى المعلمممين
يرتبط بالناحية المعرفية في مجال التخصص، ومنها ما يرتبط بتو يف المستحدثات التكنولوجية في 

نتممماج التعلممميم ومممما يمممرتبط بهممما ممممن مهمممارات فمممي  التصمممميم واإلنتممماج، فلقمممد أصمممبحت مهمممارات تصمممميم وا 
المختلفمة ممن الكفايمات الضمرورية لمعلمم همذا العصمر، والتمي ممن أهمهما مهمارات  البرمجيات التعليمية

نتاج  شمبكة اإلنترنمت بالويب والبرامج التعليمية ؛ ويرجع ذل  إلى االهتممام الهائمل  صفحاتتصميم وا 
جهمماز  فيممهلوصممول إليهمما مممن أي مكممان يتمموافر ة، وكممذل  سممهولة اوبخاصممة فممي المؤسسممات التعليميمم

متصممل بالشممبكة، وكممذل  سممهولة الوصممول للمعلومممات فممي أي وقممت، حتممى أصممبحت أسمملوبا  حاسمموب
 .المعرفي بين األفراد والمؤسسات للتعامل والتبادل
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يمث أوصمى ممنهم فمي تكنولوجيما التعلميم، ح المتخصصمونعديد من التربويين، وبخاصة ال وقد أوصى
نتممممممماج الوسمممممممائل الفائقمممممممة(211:2001)إسمممممممماعيل  ، بضمممممممرورة تشمممممممجيع الطمممممممالب علمممممممى تصمممممممميم وا 

(Hypermedia) واسمممتخدامها فمممي فتمممرة التمممدريب الميمممداني للتربيمممة العمليمممة، وتخصممميص جمممزء ممممن ،
درجة تقييم الطالب لمحاوالته الناجحة في ذلم ؛ حتمى يمكمن تخمريج جيمل ممن المعلممين قمادرين علمى 

 .ولوجيا المعلومات في التعليمتو يف تكن
 

(، أنممه يجممب علممى كليممات التربيممة تشممجيع الطممالب المعلمممين علممى إنشمماء 34: 2002الفممار )يؤكممد و 
(، علممى 30: 2004) مصممطفى ت كممل فممي مجممال تخصصممه، كممما أكممدمواقممع مختلفممة لممبعض المقممررا

جمرد التلقمين إلمى مهمام أنه بدخول وسائط تكنولوجيما التعلميم إلمى التربيمة، خرجمت و يفمة المعلمم ممن م
وو ائف أخرى، فأصبح هو المصمم والمبرمج التربوي الذي يعممل علمى تو يمف التكنولوجيما لخدممة 
األهممممداف التربويممممة، وأصممممبح نجاحممممه يقمممماس بمممممدى قدرتممممه علممممى تصممممميم التعلمممميم بمسمممماعدة وسممممائط 

بممممات الحيمممماة التكنولوجيمممما التممممي تسمممماعد كممممل مممممتعلم علممممى اكتسمممماب الخبممممرة التممممي تؤهلممممه لمواجهممممة متطل
 .العصرية

 

 طالبات كلية التربية تارامه لتنمية بيئة تعليمية فاعلة توفير ضرورة الباحثة رأت المنطلق هذا ومن
 مطلبما   التعليميمة أصمبح  اإلنترنمتمواقمع  تو يمف ألن وذلم  ،صمفحات الويمب التعليميمة تصمميم في
 وكليمات الجامعمات ممن يمرا  كث نكمما أ ،رامعاص تربويا   ومتطلبا   فيه نعي  الذي العصر لطبيعة ملحا  
 أصمبح حيمث ،والتقمويم التمدريس كمأداة صمفحات الويمب تستخدم المتقدمة الدول في والمدارس التربية
فمي  التربيمة كليمات وكمان البمد ممن التمدريس، مهنمة ممارسمة رخصمة علمى الحصمول شمروط ممن شرطا  

كنماتج  ليكمون ةتكنولوجيم دثاتتحكمسم التعليميمة العمليمة فمي صمفحات الويمب تو يمف ممنالجامعمات 
 لمساق تكنولوجيا يتناسب مع احتياجات العملية التربوية.
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 مشكلة الدراسة
 

الح ممت الباحثممة مممن خممالل عملهمما فممي التممدريب فممي مركممز تكنولوجيمما التعلمميم لطالبممات كليممة التربيممة 
يم العملممي فممي الكليممة، خممالل عممامين، ومممن خممالل لقائهمما مممع عممدد مممن مدرسممي مسمماق تكنولوجيمما التعلمم

أنهمممم يواجهمممون صمممعوبة فمممي جعمممل طلبمممتهم قمممادرين علمممى تصمممميم صمممفحات الويمممب وذلممم  ممممن خمممالل 
وهمم يحمماولون تصمميم صممفحات الويممب والتطبيمق العملممي، وبمالرغم مممن معممرفتهم  للطممالبمالح ماتهم 

ن أن لهمممذا الضممممعف أسممممبابا عديممممدة، منهممما تغيممممب بعممممض الطالبممممات عمممن المحاضممممرات العمليممممة، تممممدوي
فممي المنممزل  قوالتطبيممالمحاضممرات العمليممة بشممكل ن ممري وكتممابي يكممون غيممر فعممال لعمليممة المراجعممة 

للمهممارات، ومممع ذلمم  فممنن المدرسممين يميلممون إلممى تقممديم الحلممول لطالبهممم مممن خممالل اسممتخدام الوسممائل 
أسملوب التعليمية الحديثة، وهذا مما دفمع الباحثمة إلمى التفكيمر فمي معالجمة همذا الموضموع بالبحمث عمن 

 مناسب يسهل دراسة هذه الموضوعات بما يناسب طبيعة هذه المرحلة.
 

 األبحماث والدراسمات المختلفممة حمول الفصممول إجممراءكمما أوصمت العديممد ممن الدراسمات والبحمموث علمى 
(، ودراسمة Saunders,2014ودراسة ) (2014،  الصباالمدمجة مثل دراسة ) المنعكسة والفصول

(Strayer,2007( ودراسة ،)Rozinah,2014( ودراسة ،)Kazua&Demirkolb,2014.) 
 

مركمممز الممممؤتمرات جامعمممة  ولقمممد أوصمممى الممممؤتمر العلممممي الثالمممث للجمعيمممة العربيمممة لتكنولوجيممما التربيمممة
الممتعلم و  الممتعلم اإللكترونمميعلممى كممل مممن  أجريممت( علممى االسممتفادة مممن البحمموث التممي 2007) القمماهرة
 المممتعلم اإللكترونممميالمهنيمممة واتجاهممماتهم نحمممو تكنولوجيممما  فمممي تنميمممة مهمممارات طمممالب المممدبلوم الممممدمج

 .، وتو يفه في العملية التعليمية بشكل أكبروتكنولوجيا التربية
كما أوصمى الممؤتمر المدولي والتعلميم العمالي المفتموح فمي الموطن العربمي )تحمديات وفمرص، فلسمطين، 

المتعلم  وأنمماطالمفتوحمة( بمما يتناسمب  البيئة التعليمية المناسبة لفروع الجامعة )القدس إعداد( 2013
والتفاعممل  اإلقبممالبممين الطلبممة لتحقيممق قممدر كبيممر مممن  اإللكترونيممةالمختلفممة ونشممر الثقافممة  اإللكترونممي

 واالرتقاء بهذا النمط من التعليم. 
 

واسممممتطالع أراء  يتضممممح مممممن مالح ممممات الباحثممممة والدراسممممات السممممابقة ونتممممائج وتوصمممميات المممممؤتمرات
حاجممة لمعرفممة فاعليممة الفصممول المنعكسممة والفصممول المدمجممة فممي تنميممة  وجممود المجممالاألسمماتذة فممي 

 مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية.
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 : التالي الرئيس السؤال عن اإلجابة في الدراسة تتحدد مشكلة و 
 

ــة الفصــول المنعكســة والفصــول المدمجــة  ــي مــا فاعلي ــب ف ــة مهــارات تصــميم صــفحات الوي تنمي
 التعليمية لطالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة؟

 

 وينبثق عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية:
 

 التربية؟ كلية طالبات لدى تنميتها الواجب صفحات الويب التعليمية تصميم ترامها ما .1
 فصول المنعكسة لتنمية مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟ما البيئة التعليمية الالزمة لل .2
 ما البيئة التعليمية الالزمة للفصول المدمجة لتنمية مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟ .3
 بممين متوسممط درجممات (α ≤ 0.05)عنممد مسممتوى داللممة  إحصممائيةهممل توجممد فممروق ذات داللممة  .4

ة ومجموعممة الفصممول المدمجمممة ومجموعممة الفصمممل مجموعمممة الفصممول المنعكسممم) المجموعممات الممثالث
 في االختبار المعرفي البعدي؟ (التقليدي

بممين متوسممط رتممب  (α ≤ 0.05)عنممد مسممتوى داللممة  إحصممائيةهممل توجممد فممروق ذات داللممة  .5
مجموعمممة الفصممول المنعكسمممة ومجموعممة الفصممول المدمجمممة ومجموعممة الفصمممل ) المجموعممات الممثالث

 ألداء المهارى؟في بطاقة المالح ة ل (التقليدي
 فمميبممال   المعممدل كسممبلل وفقمما (1.2) عممن تزيممدفاعليممة  هممل تحقممق الفصممول المنعكسممة درجممة .6

 ارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟لمه واألدائي المعرفي الجانبين
فممي بممال   المعممدل كسممبلل( وفقمما 1.2) عممن تزيممدفاعليممة هممل تحقممق الفصممول المدمجممة درجممة  .7

 ارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟مهل واألدائي المعرفي الجانبين
 

 فروض الدراسة
 

 بممين متوسممط درجممات (α ≤ 0.05)عنممد مسممتوى داللممة  إحصممائيةال توجممد فممروق ذات داللممة  .1
مجموعمممة الفصممول المنعكسمممة ومجموعممة الفصممول المدمجمممة ومجموعممة الفصمممل ) المجموعممات الممثالث

 في االختبار المعرفي البعدي. (ليديالتق
بمممين متوسمممط رتمممب  (α ≤ 0.05)عنمممد مسمممتوى داللمممة  إحصمممائيةت داللمممة ال توجمممد فمممروق ذا .2

مجموعمممة الفصممول المنعكسمممة ومجموعممة الفصممول المدمجمممة ومجموعممة الفصمممل ) المجموعممات الممثالث
 ي بطاقة المالح ة لألداء المهارى.ف (التقليدي
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فممي بممال   المعممدل كسممبلل( وفقمما 1.2ال تحقممق الفصممول المنعكسممة درجممة فاعليممة تزيممد عممن ) .3
 .ارات تصميم صفحات الويب التعليميةلمه واألدائي المعرفي لجانبينا
 الجانبينفي بال   المعدل لكسبل( وفقا 1.2ال تحقق الفصول المدمجة درجة فاعلية تزيد عن ) .4

 .ارات تصميم صفحات الويب التعليميةلمه واألدائي المعرفي
 

 الدراسة أهداف
 

تصمميم  لتنميمة مهمارات والمدمجمة م بالفصمول المنعكسمةالتعلمي معرفمة ممدى فاعليمة تهدف الدراسة إلى
مساق تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، ويتفرع ممن همذا الهمدف  دى طالباتصفحات الويب التعليمية ل
 األهداف الفرعية التالية:

 .تصميم صفحات الويب التعليميةمهارات قائمة ب بناء .1
 كسة والفصول المدمجة.التعليمية الالزمة للفصول المنعات تصميم البيئ .2
 في: لفصول المدمجةاو  الفصول المنعكسةتو يف  التعرف على فاعلية .3
 لدى طالبات كلية التربية. ةالتعليم بتصميم صفحات الويبتنمية الجوانب المعرفية . أ
 لدى طالبات كلية التربية. ةالتعليم بتصميم صفحات الويبتنمية الجوانب المهارية المرتبطة . ب

 
 أهمية الدراسة

 

 :فيما يلي ةالحالي الدراسة أهمية تكمن
ممن الممكمن أن توفر الدراسمة تصمميمات لبيئمات الكترونيمة بالفصمول المنعكسمة والمدمجمة والتمي  .1

 الجامعات الفلسطينية. التربية في اتليم العملي بكليمدرسي مساق تكنولوجيا التعمنها يستفيد 
ات تصمميم صمفحات الويمب التعليميمة، والتمي تقدم الدراسة رؤية جديدة من خمالل بنماء قائممة مهمار  .2

الجامعممات  التربيممة فممي اتبكليممتفيممد مطمموري ومصممممي المنمماهج لمسمماقات تكنولوجيمما التعلمميم العملممي 
 الفلسطينية.

 أدوات مممن خممالل اسممتخدام البحثيممة أدواتهممم إعممدادطلبممة البحممث العلمممي فممي مجممال  تفيممد الدراسممة .3
 .صفحات الويب التعليمية تصميم لمهارات والمهارية معرفيةال الجوانب تتضمن التي مقننةالدراسة ال

الجامعممات  التربيممة فمي اتبكليم العملمي تكنولوجيما التعلمميم سمماقاتالدراسممة فمي تطموير مذه تسماعد هم .4
 بما يواكب التطورات الحادثة في العالم. اإللكترونيةضمن البرامج التعليمية  الفلسطينية

تدريبيممة للمعلمممين لتطمموير دورات تدريبيممة باذتخممدام بيئمممات تسمماعد هممذه الدراسممة معممدي الممدورات ال .5
 بالفصول المنعكسة والمدمجة الكترونية
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 حدود الدراسة
 

عينمممة ممممن الطالبمممات المسمممجالت لمسممماق تكنولوجيممما التعلممميم بكليمممة التربيمممة علـــى  الدراســـة اقتصـــرت
 م.2015-2014 بالجامعة اإلسالمية بغزة في الفصل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

 تصميم صفحات الويب التعليميمة قياس الجوانب المعرفية واألدائية الخاصة بمهارات واقتصرت على
 .لطالبات كلية التربية

 
 مصطلحات الدراسة

 

 تم تعريف المصطلحات التالية إجرائيا:
  (Effectiveness) الفاعلية .1

ممن  ،مدمجمةوال تعليميمة للفصمول المنعكسمةال البيئمات حدثمهت الذي األثر مدى بأنها:وتعرفها الباحثة 
لمهارات تصمميم صمفحات  واألدائي المعرفي الجانبين فيمقارنة درجات الطالبات قبليا وبعديا  حالل

 .بال  المعدل لكسبل( 1.2ويقاس بمدى )، الويب التعليمية
 
 ((Flipped Classroomالمنعكسة الفصول  .2

تكنولوجيا التعليم  تو يفب خصائص المتعلمين من خالل تقدم نوعية تعليم وتعلم تناسبيئة تعليمية 
ويقوم بتنفيذ المتعلم النشمط  ،خارج الفصل الدراسي ، حيث يشاهده الطالبالويب الفيديو الرقمي عبرو 
 .األنشطة الفعلية والتدريبات داخل الفصل الدراسيو 
 
 (Blended Learningالفصول المدمجة ) .3

التقليدي القائم على توجيمه  عليمالتمن خالل دمج  ة شاملة ومتنوعةتعلمي تعليميةبيئة نمط تعلم يقدم 
 .الفصل الدراسيوخارج داخل  إلكترونية أخريوأدوات المعلم يتم دعمه وتكميله بواسطة صيغ 

 
 صفحات الويب التعليميةمهارات تصميم  .4

ة بتصمميم صمفحات المهمام المتعلقم إنجمازممن  اتة واألدائية الالزمة لمتمكن الطلبمهي القدرات المعرفي
ختبممارات إلوا، والمتحركممة لثابتممةالصممور ا ،النصمموصالبريممد االلكتروني،الويممب التعليميممة التممي تشمممل 

جوجل وهي الجمي  خدماتباستخدام وكل ذل  يتم تصميمه  ،وكيفية تصحيحها إلكترونيا   اإللكترونية
 وبطاقة المالح ة لألداء.، ويتم قياسها من خالل االختبار المعرفي الجوجل سايتميل، الدرايف، و 



12 
 

 
 
 

 الفصل الثاني
 ريــــــار النظــــــــاإلط

 
 

 ةممممممفصول المدمجال :األولالمحور 
 نعكسةالمفصول ال المحور الثاني:
 بيئة التعلم المدمج والمنعكسلالتصميم التعليمي  المحور الثالث:
 امممممصميمهارات تمممممومه ةممممممممصفحات الويب التعليمي المحور الرابع:
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

منعكسممة وتحديممد األنشممطة تعريممف الفصممول المدمجممة والفصممول ال الحممالي إلممى الفصممليهممدف 
التعليمية اإللكترونية المستخدمة فمي الدراسمة الحاليمة، وكمذل  اختيمار اسمتراتيجيات المتعلم  والتفاعالت

خممالل هممذا و مممع مهممارات تصممميم صممفحات الويممب التعليميممة،  المممدمج والممتعلم المممنعكس التممي تتناسممب
الفصممل سمميتم عممرض نممموذج التصممميم التعليمممي الممذي تممم اختيمماره فممي الدراسممة الحاليممة لكممل مممن بيئممة 

، ويتكمممون همممذا الفصمممل ممممن أربعمممة محممماور تشمممكل فمممي مجملهممما المممتعلم الممممنعكسبيئمممة المممتعلم الممممدمج و 
  اسة الحالية.المعلومات الن رية التي تقوم عليها الدر 

 
 ةالمدمج فصول: الاألوللمحور ا

  

علممى العناصممر التقليديممة المتمثلممة فممي  ةلمميم والممتعلم فممي هممذا العصممر قائمممالتع ةم تعممد عمليمملمم
المعلمممم والطالمممب، وأصمممبحت المعرفمممة غيمممر مقتصمممرة علمممى عمليمممة نقمممل المعلوممممات ممممن المعلمممم إلمممى 

نممما أكيفيمة تلقممي الطالمب لهممذه المعرفمة، و الطالمب،  الموقممف التعليممي موقممف اتصمالي تتفاعممل  صمبحوا 
المتمثلة في المرسل والمستقبل والرسالة والوسيلة، فنن هذه الرؤية تتطور  االتصالفيه كافة عناصر 

  (.المعلم والمتعلم)تصال بين طرفي الموقف التعليمي إلباستمرار بتطور وسيلة ا
ومن  ،الحياة يحدث في جميع مجاالتتطوير أن ال إال اإللكترونيرغم كل مميزات التعليم والتعلم و 

منطقيا وكثر الحديث عن هذا النمط من التعليم  أمرامفهوم التعلم المدمج  إلى االتجاه أصبحهنا 
 .ووجهات الن ر الرؤىوتعددت 

مجموعة من التعديالت  عن إجراء( Mining&Robbie,2004:2) "ى  وب  ر  مينج و "حيث يشير و 
مثل الجيل األول للتغلب على بعض الصعوبات التي كانت يالذي  ونياإللكتر على نموذج التعلم 

الجيل الثاني من التعلم   هور ونتج عنهنموذج التعلم المدمج  والذي مهد ل هورتواجه تطبيقه، 
فالتعلم المدمج يخلط بين مجموعة متنوعة من األنشطة تتضمن الفصول التقليدية التي  ،اإللكتروني

التعلم الذاتي، بحيث يتم استخدام و المتزامن،  اإللكترونيلوجه مع التعلم  اتعتمد على اللقاء وجه
ويكون هنا  تكامل بين طرق التوصيل والتفاعل ، من قناة لتوصيل المحتوى التعليمي أكثر

 .المتزامنة وغير المتزامنة
ل كثير من المتخصصين يرون أن نموذج التعلم المدمج يعد أفضأن  إلىتشير هدى كنعان  كما

حيث يتم التعلم في بيئة تتمحور ، اإللكترونيألنه يجمع بين مزايا التعلم  اإللكترونينماذج التعلم 
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حول المتعلم وليس المعلم، ويقوم التعلم على أساس االستكشاف الناجح الذي يقوم به الطالب 
يع الكتساب المعرفة، وهذا يعني أن المعلم أصبح مرشدا وموجها يقوم بتخطيط مواقف يستط

الطالب من خاللها اكتساب المعرفة بأنفسهم ،وهذا المستوى يتطلب معرفة الطالب بكيفية استخدام 
مع التقنية  ويتطلب من المعلم تدريب الطالب على التفاعل الحاسب اآللي واإلنترنت،

 .(14: 2008)الكنعان،
 :مثل كالتالمش بعض التقليدي التعليم يواجه الحاضر العصر ( في121:2005) فرج ويشير
 المعلمين أعداد قلة الطلبة، أعداد في زيادة من عليها ترتب السكان وما أعداد في الهائلة الزيادة

 راعاةم في القصور التعليم، في تشعب من عليه ترتب وما المعرفي الهائل االنفجار تربويا، المؤهلين
 يضعف قد مما محدد، وقت في المعلومات من كم بننهاء ملزم الطلبة، فالمعلم بين الفردية الفروق
 السرعة. متابعته بنفس من المتعلمين بعض

 

مع انتشار نظم التعلم اإللكتروني وزيادة اإلقبال على استخدامها وتوظيفها في العملية التعليمية، 
 :ظهرت مشكالت كثيرة منها

 (ب واإلدارةالمعلممون والطمال)غياب االتصال االجتماعي المباشر بين عناصر العمليمة التعليميمة  .1
 .مما يؤثر سلبا  على مهارات االتصال االجتماعي لدى المتعلمين

يحتاج تطبيق ن م التعلم اإللكتروني إلى بنية تحتية من أجهمزة ومعمدات تتطلمب تكلفمة عاليمة، قمد  .2
 .ال تتوفر في كثير من األحيان لدى الن م التعليمية المختلفة

ن والطممالب مممن مهممارات اسممتخدام تكنولوجيمما الممتعلم تتطلممب ن ممم الممتعلم اإللكترونممي تمكممن المعلمممو  .3
 .اإللكتروني

صعوبة إجراء عمليات التقويم التكويني والنهمائي وضممان مصمداقيتها ، وبخاصمة عنمدما يتضممن  .4
 .المقرر مهارات عملية أدائية

عمممدم مناسمممبة ن مممم المممتعلم اإللكترونمممي لطمممالب المرحلمممة االبتدائيمممة، وكمممذل  عمممدم مناسمممبتها لمممبعض  .5
 .ج والمقررات الدراسية وخاصة تل  التي تتطلب ممارسة الطالب للمهارات العمليةالمناه

 

 فمي للطريقمة التقليديمة ممن المميمزات العديمد وجمودو  المتعلم اإللكترونمي فمي  همرت التمي للعيموب ن مرا
 بالطريقمة والتعلميم المتعلم اإللكترونمي بمين ممزج عمليمة إحمداث إلمى التربمويين ممن الكثيمر لجأ التدريس
مفهموم ف همر كل طريقمة تعلميم  ميزات على والحصول الطريقتين كال عيوب تالفي أجل من التقليدية

 .التعلم المدمج
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 (Blended Learning)المدمج  التعلم مفهومأول: 
 

يعممد الممتعلم المممدمج أحممد الممممداخل الحديثممة القائمممة علممى اسمممتخدام تكنولوجيمما المعلومممات فممي تصمممميم 
، (Active learning) والتممي تزيممد مممن اسممتخدام اسممتراتيجيات الممتعلم النممشطمواقف تعليمية جديمدة، 

 المتعلم. ، واستراتيجيات التعلم المتمركز حول(Peer-to-Peer) والتعلم فرد لفرد
فهمو  المتعلم اإللكترونميو فهو أحد طرق التعليم الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي بأشكاله المختلفممة، 

ل الطمرق التقليديمة للتعلميم اإلجرائمي، وتلم  الممواد التمي تقممدم عبمر وسمائط جديمدة مثمل بمين أفضم يمزج
 (Bramovici, et al., 2004). اإلنترنت
 Mixed) المتعلم الخلميط مثمل: المتعلم الممدمج علمى إطالقهما يمكمن التمي المسميات من العديد وهنا 

Learning)، والمتعلم الممزيج (Blended Learning) الهجممين، والمتعلم (Hybrid Learning) ،
 (.(Dual Learning، والتعلم الثنائي(Integrated Learning) والتعلم التكاملي

أنهما  الونوعمه، إ المتعلم الممدمجف وجهمات الن مر حمول طبيعمة الويرجع سبب تعدد مسمياته إلى اخت
المدمج يكمون  همذاو ، ديليموالتعلميم التق المتعلم اإللكترونميممزج وخلمط بمين  المتعلم الممدمجتتفق على أن 

وطرقممممه تو يفمممما   الممممتعلم اإللكترونممميتو يمممف أدوات التعلمممميم التقليمممدي وطرقممممه، ممممع أدوات  اللممممن خمممم
 .(2: 2010،صحيحا ؛ وفقا  لمتطلبات الموقف التعليمي )عبد العاطي والمخيني

 

 اللامل يهدف إلى مساعدة الممتعلم خمن ام متك"بأنه  م المدمجالتعل (255: 2003) خميس ويعرف
بأشمكاله المختلفمة  اإللكترونميالدمج بين التعلميم التقليمدي و تعلمه، ويقوم على  كل مرحلة من مراحل
 ."داخل قاعات الدراسة

بأنه ن مام متكاممل يوجمه ويسماعد الممتعلم خمالل كممل مرحلمة   (Harvey,2003)"هارفى" هيعرفكما و 
 (Face to Face)دي للتعلميم وجهما لوجمه من مراحل التعليم ويقوم هذا الن ام بدمج األسلوب التقليم

 .اعلية وتأثيرلخلق الخبرة التعليميمة األكثمر ف (E-learning) التعلم اإللكترونيمع أشكال  
 خالله تستخدم بأنه ذل  النوع من التعليم الذيAlekse, et al, 2004) ) "وآخرون ألكس" هويعرف

 المتعل م، عمليمة تسمهل التمي المتعل م وأنمماط التدريس وطرق المتعددة التقديم وسائل من فعالة مجموعة
 Face to)الطمالب وجهما لوجمه  فيهما يلتقمي التمي التقليديمة األسماليب بمين المدمج أسماس على ويبنى

Face)  اإللكترونيوبين أساليب التعلم .(E-learning) 
 األسماليب جممز  علمى يعتممد المتعلم فمي أسملوب أنمه علمى (Alexander,2004)" ألكسمندر "هيعرفم و

 طريمق عمن والمتعلم والبصمرية، السممعية اإليضماح ووسمائل اإللكترونمي، المتعلم ممع للمعلمم االعتياديمة
 .والتعلم التعلم عملية وتجويد تحسين بهدف الشبكة
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بأنمه خلميط ممن مصمادر تعليميمة مختلفمة تتنموع  المتعلم الممدمج (Alvarez ,2005) تعمرف "اللفريمز"و 
ث تممدمج بممين فوائممد التعلمميم التقليممدي المقممدم وجهمما لوجممه، وفوائممد ومميممزات بممين تقنيممات وأنشممطة وأحممدا

 بتقنياته المختلفة لتكوين برنامج تعليمي أمثل. اإللكترونيالتعلم 
بأنممه يعنممي الجممممع بممين أسمملوبي التعلممميم التقليممدي وجهممما  (Graham,2005:5) "جراهمممام" هكممما عرفمم

 .لوجه، والتعليم المعتمد على الكمبيوتر
، المتعلم اإللكترونمي"أحد صيغ التعليم أو التعلم التي يندمج فيهما  بأنه( 173: 2005) زيتون هويعرف

، سمواء المعتممدة المتعلم اإللكترونميفمي إطمار واحمد، حيمث تو مف أدوات ي مع التعليم الصمفي التقليمد
يممة، علممى الكمبيمموتر أو المعتمممدة علممى الشممبكات فممي الممدروس، مثممل معامممل الكمبيمموتر والصممفوف الذك

 ."األحيانويلتقي المعلم مع الطالب وجها  لوجه مع م 
بأنممه الممتعلم الممذي يمممزج بممين خصممائص كممل مممن التعلمميم  (Milheim,2006:44) ه "ميلهمميم"كممما يعرفمم

في نموذج متكامل، يسمتفيد ممن أقصمى التقنيمات المتاحمة لكمل  اإلنترنتالصفي التقليدي والتعلم عبر 
 .منهما
 الدراسمة حجمرات داخمل تعليم يمزج بين كمل ممن التعلميم التقليمدي"( أنه 5:2007إبراهيم ) هيعرفكما 
 ".األسلوبين كال مميزات من اإلفادة لتحقيق التعلم اإللكترونيو 
فيهما المتعلم  أحد صيغ التعلميم أو التمدريب التمي يتكاممل )ينمدمج("بأنه  (2009) محمد عماشة هعرفو 

سواء  اإللكترونيإطار واحد حيث تو ف أدوات التعلم  مع التعليم الصفي )التقليدي( في اإللكتروني
فمممي المممدروس والمحاضمممرات وجلسمممات التمممدريب  المعتممممد علمممى الكمبيممموتر أو المعتممممد علمممى الشمممبكات 

 ."والتي تتم غالبا في قاعات الدرس الحقيقية المجهزة بنمكانية االتصال بالشبكات
 بعناصره اإللكتروني التعلم  فيها يتكامل التي التعلم أنماط من نمط" بأنه (6:2010) القباني هوتعرف

 أدوات تو مف وبحيمث ،واحمد إطمار فمي وسمماته بعناصمره لوجمه وجهما   التقليمدي التعلميم ممع وسمماته
 أنشمطة فمي - شمبكة اإلنترنمت علمى المعتمدة أو الكمبيوتر على المعتمدة سواء - اإللكتروني التعلم
 والفصمول الفصمول التقليديمة فممي التمدريب سماتوجل العمليممة، والمدروس للمحاضمرات، المتعلم

 ."االفتراضية
ن مممام تعليممممي تعلممممي يسمممتفيد ممممن جميمممع اإلمكانيمممات " بأنمممه (6:2010) عممموض وأبمممو بكمممر هويعرفممم

سممممواء كانممممت  ،أكثممممر مممممن أسمممملوب وأداة للممممتعلموالوسمممائط التكنولوجيممممة المتاحممممة ، وذلمممم  بممممالجمع بممممين 
ة مممن الممتعلم تناسممب خصممائص المتعلمممين واحتياجمماتهم مممن ؛ لتقممديم نوعيممة جديممدلكترونيممة أم تقليديممةإ

 . "ناحية ، وتناسب طبيعة المقرر الدراسي واألهداف التعليمية التي نسعى لتحقيقها من ناحية أخرى



17 
 

طريقة للتعليم تهدف إلى مسماعدة الممتعلم علمى أنه "ب التعلم المدمج (14:2013) أبو الري  ويعرف
ة، ويسممممح باالنتقمممال مممن التعلممميم إلمممى الممتعلم، وممممن التمركمممز حمممول تحقيممق مخرجمممات المممتعلم المسممتهدف

الممتعلم المعلممم إلممى التمركممز حممول المممتعلم، وذلمم  مممن خممالل الممدمج بممين أشممكال التعلمميم التقليديممة وبممين 
 ."بأنماطه داخل قاعات الدراسة وخارجها اإللكتروني

 

 المذي ووضمح طمرق المتعلم المذي ي (2.1) الشمكل خمالل ممن الممدمج مالمتعل مفهموم حيتوضم ويمكمن
 (.Bramovici & Stekolschic,2004) "ستيكوسكلي "و "براموفيكي" من كل وضعه

 

 
 المدمج التعلم مفهوم يوضح (2.1) شكل

 

 أسماس علمى يقموم الممدمج مالمتعل أن الباحثمة تسمتنتج (2.1) الشمكلو  التعريفمات السمابقة، خمالل وممن
فهمو  بكافمة أشمكالهما وأنواعهمما المختلفمة،لتقليمدي ا والتعلميم ونميالمتعلم اإللكتر  التفاعمل بمينو  التكاممل

يجممممممع بمممممين المحاضممممرات، ورشممممات العمممممل، االختبممممارات المطبوعممممة، التممممدريبات وغيرهمممما مممممن أشممممكال 
التمدريس التمي تمتم داخمل قاعمات الدراسمة وجهما  لوجمه، وبمين المتعلم القمائم علممى الكمبيمموتر مثممل تقممديم 

مية التفاعلية، المحاكاة، وبين أشكال التعلم عبر اإلنترنت مثل التفاعمل الفموري بمين الموديوالت التعلي
  ت.، نشر المقررات على شبكة اإلنترنالطالب

المتعلم  بمرامج تتضممن ممن أن البمد أنمه علمى اتفقمت السمابقة التعريفمات جميمعأن  كما الح ت الباحثة
 في تتمثل فننها 9:2007) ) الحربي ايذكره اكم واألدوات التعلم، أدوات من متعددة أشكال المدمج
 الممتعلم علمى المعتممدة ذات السرعةاإللكترونية  اتر والمقر  المباشرة، أو االفتراضية التعاونية البرامج

 علمتال طرق

Learning methods 

 التقليدي التعليم

Conventional Learning 

 المطبوعة المواد

Printed media 

 التعلم المدمج

Blended Learning 

 ورش - لمحاضراتا-
 التدريبات - العمل

 التعلم اإللكتروني

e-Learning 

 على المعتمد التعلم
 (CBL) الكمبيوتر

 اإلنترنت عبر التعلم

On Line Learning 
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 إدارة وأن ممة العممل، علمى مهمام المبنيمة البيئمة فمي الملحقمة اإللكترونمي األداء دعمم وأن ممة نفسمه،
 الفصمول ذلم  فمي بمما األحمداث التعليميمة، علمى تعتممد مختلفمة نشمطةأ الممزيج المتعلم ويولمف التعلم،
 علمى سمرعته فمي )المعتممد الذاتي السرعة والتعلم المتزامن، التعلم اإللكترونيو  وجه( )وجها   التقليدية
 .(نفسه المتعلم

 

  :( Blended Learningالمدمج التعل م) إجرائيا وتعرفه الباحثة
التقليدي القائم على توجيمه  عليمالتتعلمية شاملة ومتنوعة من خالل دمج  تعليميةبيئة نمط تعلم يقدم 

 .داخل وخارج الفصل الدراسي إلكترونية أخريوأدوات المعلم يتم دعمه وتكميله بواسطة صيغ 
 

 :من التعريفات السابقة يتضح أن التعلم المدمج يتميز بالخصائص التالية
 .اإللكتروني وجها لوجه والتعلم الصفييستخدم التعليم  .1
 ئة تعليمية متكاملة لتصميم المواقف التعليمية.ن بييإعادة تصميم جوهري للنموذج التعليمي لتكو  .2
الممزج بمين األشمكال المتنوعمة للعمروض ممن خمالل  يركز على تحقيق وتحسين األهداف التعليميمة .3

 .التعليمية ليس هدفا في حد ذاته بمل وسيلة لتحقيق األهداف المرجوة
 .بما يتناسب مع احتياجات الموقف التعليمي متطبيق المناسب لتكنولوجيا التعليال يركز على .4

 

 :خصائص منها (162: 2011،الرنتيسي)و (23،24: 2011،الفقيضيف )يو 
 .التحول من أسلوب المحاضرة في التعليم إلى التعليم الذي يرتكز على الطالب .5
 وبممين الطالممب ن الطممالب وبعضممهم الممبعضالمعلممم وبممييزيممد حجممم التفاعممل والنشمماط بممين المممتعلم و  .6

  بين الطالب ومصادر التعلم الخارجية.والمحتوى، و 
 .الوصول للمعلومات انيةزيادة إمك .7
  .التكوين المتكامل وجمع آليات التقييم للطالب والمعلم .8
 . زملالمن حيث كلفة التطوير والوقت ا فضلاألتحقيق  .9
 

ثمه المتعلم الممدمج عنمد اسمتخدامه فمي عمليمة المتعلم، من خالل ما سبق نالح  مدى التغيمر المذي أحد
حيث أنمه ارتكمز علمى االحتياجمات للموقمف التعليممي واالهمداف التعليميمة، وقمام بتو يمف التكنولوجيما 
فممي البيئممة التعليميممة، مممع الحفمما  علممى بقمماء أسمملوب المحاضممرة وحضممور المعلممم فممي الغرفممة الصممفية 

ق اكبر قدر ممكن من التفاعل والنشماط بمين الممتعلم والمعلمم وجها لوجه مع الطالب، وبذل  يتم تحقي
والمادة التعليمية، كما أنه تم االستفادة من التعلم االلكتروني في عملية التقييم حيث تحقيمق األفضمل 

 من ناحية الكلفة والوقت الالزم لذل .
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 المدمج ممبررات استخدام التعلثانيا: 
 

 التعلم المدمجوجود عليه وتسارع النمو المعرفي والتكنولوجي، تحتم لعل التغيرات الحادثة في العالم، 
 التعلم الممدمج، ومن التغيرات التي تعتبر مبررات الستخدام من وميهيسير وفق فلسفة محددة ورؤية 

 :(Clark,2008:41) ما يلي
 التغيير الحادث من التعليم المتمركز على المعلم إلى التعليم المتمركز على المتعلم. .1
 التغيير الحادث في ن ريات التعلم من السلوكية إلى المعرفية إلى البنائية إلى الذكاءات المتعددة. .2
االنتقال من التعلم التقليدي المعتمد على الحف  إلى التعلم المعتمد على البحث واالستقصاء وحل  .3

 المشكالت.
ترونمممي التفاعليمممة بأشمممكالها التغيمممر الحمممادث ممممن مصمممادر المممتعلم التقليديمممة إلمممى مصمممادر المممتعلم اإللك .4

 المختلفة.
التغيمممممممممممممممممر الحمممممممممممممممممادث ممممممممممممممممممن ثقافمممممممممممممممممة التنافسمممممممممممممممممية إلمممممممممممممممممى ثقافمممممممممممممممممة التعاونيمممممممممممممممممة التشممممممممممممممممماركية  .5

Cooperation/Collaboration. 
 

أنه هنا  عدة أسباب الختيار المعلم،  (Singh,2009)  &Reed "سينج و رييد“كما يبين كل من 
 المدمج منها: مدرب، والطالب للتعلموال
 التربوي والتعليمي. ثراءزيادة اإل .1
 .المرونة وزيادة إمكانية الوصول للفرص التعليمية، و سهولة الوصول إلى المعرفة .2
 زيادة التواصل أو التفاعل االجتماعي. .3
 سهولة التعديل والتنقيح.  .4
 انخفاض التكلفة. .5
 التطبيقات التربوية المتطورة. .6
 

دام المممتعلم الممممدمج، ان التغيمممرات وتمممرى الباحثمممة ممممن خمممالل عمممرض المبمممررات التمممي دعمممت إلمممى اسمممتخ
تممؤثر بشممكل كبيممر علممى المممتعلم، حيممث اصممبحت التكنولوجيممة والتقنيممة الحادثممة فممي العصممر الحممالي، 

المعرفمة فمي متنمماول الجميمع وسممهلة الوصمول لهمما، وبمذل  كمان البممد للمعلممين والمطممورين مواكبمة هممذا 
دام الوسمممائل والتطبيقمممات المتطمممورة فمممي التطممور، لجعمممل الممممتعلم همممو محمممور العمليمممة التعليميمممة، واسمممتخ

 تطوير العملية التعليمية.
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 ثالثا: مبادئ التعلم المدمج
 

مممما سممبق يتضممح أن عمليممة المممزج تهممدف إلممى أن تصممبح عمليممة توصمميل المعرفممة إلممى أعلممى مسممتوى 
فعالية من الفعالية والكفاءة وأن تصبح تكلفة التوصيل أكثر فعالية والهدف من ذل  هو إثراء كفاءة و 

 :(Singh&Reed,2009) الناتج التعليمي، ويتضمن التعلم المدمج المبادئ والقواعد التالية
 التأكيد على األهداف والغايات التعليمية. .1
 ضرورة دعم العديد من أنماط التعليم الشخصية المختلفة للوصول إلى الفئة المستهدفة. .2
 .يبنى كل فرد خبرة التعليم على معارف ذاتية مختلفة .3
 تنوع الخبرات التعليمية. .4
 استخدام استراتيجية التعليم الفعالة وهي وصول الفرد إلى ما يريد تماما في الوقت الذي يريده. .5
 

 المدمج مالتعل مميزاترابعا: 
 

 ,Norm)2003)"نممممممورم"  كممممممل مممممممنوردهمممممما لمممممممدمج بالعديممممممد مممممممن المميممممممزات التممممممي أيتمتممممممع الممممممتعلم ا
عبمد و) (Krause,2007)"كمروس" و (2005المة،سم)و  (Charles et al ,2004)"شمارليس"و

  :أن مزايا التعلم المدمج تتمثل فيما يلي (2008،السيدو العاطي 
 .وحده اإللكترونيخفض نفقات التعلم بشكل هائل بالمقارنة بالتعلم  .1
، الطالمب و الممدرب، والطمالب وبعضممهمتموفير االتصمال وجهما لوجمه؛ ممما يزيمد مممن التفاعمل بمين  .2

 .توىوالطالب والمح
 .أيضاتعزيز الجوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بين المتعلمين فيما بينهم وبين المعلمين  .3
المرونمممممة الكافيمممممة لمقابلمممممة كافمممممة االحتياجمممممات الفرديمممممة وأنمممممماط المممممتعلم لمممممدى المتعلممممممين بممممماختالف  .4

 .مستوياتهم وأعمارهم وأوقاتهم
 .يذ واالستخداماالستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنف .5
إثمممراء المعرفمممة اإلنسمممانية ورفمممع جمممودة العمليمممة التعليميمممة وممممن ثمممم جمممودة المنمممتج التعليممممي وكفممماءة  .6

 .المعلمين
 .التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات لالستفادة واإلفادة من كل ما هو جديد في العلوم .7
مهمارات العاليمة واسمتخدام لكترونيما مثمل الإات العلميمة يصمعب للغايمة تدريسمها كثير من الموضموع .8

 .التعلم الخليط يمثل احد الحلول المقترحة لحل تل  المشكالت
 ينشط ويفعل الطالب.والذي  االنتقال من التعلم الجماعي إلى التعلم المتمركز حول الطالب، .9
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 .يعمل على تكامل ن م التقويم التكويني والنهائي للطالب والمعلمين .10
 .ويحسن من فرص التعلم الرسمية وغير الرسمية علم،يثري خبرة المتعلم ونتائج الت .11
المؤسسمية  االستراتيجيةيوفر المرونة من حيث التنفيذ على مستوى البرنامج، وتدعيم التوجهات  .12

 . الحالية في التعلم والتعليم، بما في ذل  فرص تعزيز التخصصات، وتدويل المناهج الدراسية
 .واالفتراضيةاالستخدام األمثل للموارد المادية  يسهل .13
 .التقليديالجمع بين مزايا التعلم اإللكتروني، ومزايا التعليم  .14
 . تدريب الطالب المعلمين على استخدام تكنولوجيا التعلم اإللكتروني أثناء التعلم .15
تمممدعيم طمممرق التمممدريس التقليديمممة التمممي يسمممتخدمها أعضممماء هيئمممة التمممدريس بالوسمممائط التكنولوجيمممة  .16

 .المختلفة
 . ت المادية المتاحة للتعليم من قاعات تدريسية وأجهزةتوفير اإلمكانا .17
تحقيمممق نسمممب اسمممتيعاب أعلمممى ممممن التعلممميم التقليمممدي، حيمممث يقلمممل ممممن فتمممرة تواجمممد الطمممالب فمممي  .18

 . القاعات التدريسية؛ مما يتيح الفرصة لطالب آخرون بالتواجد داخل هذه القاعات
مممن خممالل تمموفير بيئممة تفاعليممة  سممهولة التواصممل بممين الطالممب والمعلممم، وبممين الطممالب وبعضممهم .19

مسممتمرة تعمممل علممى تزويممد الطممالب بالمممادة العلميممة بصممورة واضممحة مممن خممالل التطبيقممات المختلفممة، 
 .الصفيةوتمكينهم من التعبير عن أفكارهم والمشاركة الفعالة في المناقشات 

يط األفمممضل قدرتمه علمى زيمادة فعاليمة المتعلم عمن طريمق المضماهاة بمين المحتموى التعليممي والوسم .20
 .الذي يمكن أن يقدم من خالله

 

م المدمج بتل  المميزات تذكر منها الباحثة علمى سمبيل من الدراسات التربوية تمتع التعلأكدت العديد 
جهمما إلممى إسممهامه فممي التممي توصمملت نتائ (Oblender,2002)" بلينممدرأو "الحصممر دراسممة  الالمثممال 

مممن عممدد الطلبممة بشممكل عممام، وأثبتممت نتممائج دراسممة  %99فممي الممدوام المدرسممي  االنت ممامزيممادة نسممبة 
أنمه أدى إلمى توسمع وتحسمن خبمرات المتعلم عنمد المتعلممين، كمما أسمفرت  (Valerie,2005) "فاليري"

التفاعمل وجهما  لوجمه بممين  نتاجمهعمن تموفير تغذيمة راجعممة (Milheim,2006) " ميلهميم"نتمائج دراسمة 
المحتمموى وفقمما  لل ممروف المختلفممة و موضمموعات للطالممب الطالممب ومعلمممه أثنمماء الممتعلم، ومرونممة تنمماول 

عمممن توليممده الرغبمممة ( 2010،محممممد وقطمموس) دراسممةالتممي يمكمممن أن تحمميط بعمليمممة التعلمميم، وكشمممفت 
نمممدفاع نحمممو المممتعلم؛ ممممما يمممؤدي إلمممى رفمممع مسمممتوى التحصممميل الدراسمممي لمممدي الطالبمممات، واختصمممار االو 

نشمطة والبمدائل، وبالمرونمة؛ األية، كما يتميمز بموفرة رفة العلمالوقت والجهد والتكلفة للوصول إلى المع
" جممماروالأ"دراسمممة ، وذكمممرت مممماكن والبيئمممات وفمممق إمكاناتهمممااألطبيقمممه فمممي مختلمممف لسمممهولة إيصممماله وت

والتممي يممرى فيهمما الباحثممان أنممه مممن الممكممن تخصمميص جممزء مممن  (Agarwal&Dsy,2004)و"داي" 
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المشبكات دون أن تقلل من قدر المعلوممات داخمل  وقت الدراسة في الفصل التقليدي للتعلم من خمالل
المقررات التي تمدرس للطمالب، وقمد خلصمت الدراسممة إلمى أن هنما  تمأثير إيجابيما علمى أداء الطمالب 
وعلمى إدراكهمم لفاعليممة الممتعلم فممي اسممتخدام التكنولوجيمما وقمد ارجمع الباحثمان تلم  النتمائج إلمى: أنشممطة 

ت التمي تحمدث داخمل الفصمل، موديموالوتجهيمز الشمبكة قبمل ال ى إعداد،التعلم التفاعلية، واإلشراف عل
ومناسبة الدروس، واالمتحانات التممي تبمث عبمر الشمبكة لكمل مرحلمة دراسمية وفاعليتهما، وصمغر حجمم 

 .الفصول، والتفاعل بين الطالب، والمعلم
 

 الطريقمةالتعلميم بو  المتعلم اإللكترونمي بمين مميمزات جمعمت قمدت ذكمر  التمي المميمزات أن الباحثمة وتمرى
فرصمة جيمدة للمدول والمؤسسمات  يمثمل المتعلم الممدمج أن المميمزات تلم  إلمى تضميف كمما التقليديمة،
 أن تريمد الوقمت نفمس وفمي لطالبهما لكترونمي كاملمةإ تعلميم بيئمة تموفر أن تسمتطيع ال التميالتعليميمة 

 فرصمة لهما يتميح الممدمج لمإن المتع حيمث ،التعلميم مجمال فمي الحمادث التكنولموجي التقمدمتسمتفيد ممن 
الطمرفين  اليحقمق الرضما عمن التعلميم لكم، وبمذل  اإللكترونمي للتعلميم المو فمة المدول بموكمب للحماق

 .الطالب والمعلم، ويتسم بدرجة كبيرة من مصداقية التقييم
 

  م المدمجأهمية التعلخامسا: 
 

، أو تجاهلممه، وال التقليممدي تعليممميالأنممه ال يمكننمما االسممتغناء عممن الن ممام  فممي تعلمترجممع أهميممة هممذا المم
 .يمكننا أيضا االستغناء عن هذه التكنولوجيا اإللكترونية، أو تجاهلها

حيث يجمع بين مزايا الوسائل اإللكترونية، سواء أكانت حية عبر اإلنترنت، أم مسجلة علمى أقمراص 
سمممائل بعممرض المحتمموى المباشممر، حيممث تقمموم همممذه الو  التقليممديمدمجممة، وبممين مزايمما التعلمميم والتفاعممل 

رشممادهم ومتممابعتهم  فمميبينممما يقمموم المعلممم  العلمممي قاعممة الممدرس بعمليممات إعممداد الطممالب وتممموجيههم وا 
لهمم  ةالمناسمب التغذيمة الراجعمةعند القيام باألنشطة الفردية والجماعيمة، واإلجابمة عممن أسممئلتهم وتقممديم 

 .(2003 :367)خميس، من خالل التفاعل الحى معهم
تقممديم  الواسممعة فممي  إلمكانياتممهرا تعلم المممدمج أحممد أهممم تطممورات القممرن الحممادي والعشممرين؛ ن مميعممد المم

ونممة وفعاليممة ومر  الوتبممرز أهميتمه فممي كونممه أكثمر شمممو تجربمة تعليميممة ناجحممة،  إليجممادفرصمة حقيقيممة؛ 
أنمه: ( 343: 2005 (ويمرى الخمان (،Singh,2003: 12) المختلفمة المتعلم اإللكترونميممن أنمماط 

توفير تناغم وانسجام أكثمر مما بمين متطلبمات الممتعلم والبرنمامج  اللحسن من فاعلية التعليم؛ من خي"
الوصول إلى  إتاحة"يساعد في التركيز على  أنه: (99: 2008 (التعليمي المقدم"، كما تذكر مرسي

راف المعلومات بيسر وسهولة في أي وقت، وفي تسهيل عملية مخرجمات التعلميم، والتواصمل بمين أطم
إلمممى أنمممه: "يشمممعر المعلمممم بمممدوره المهمممم فمممي  (14-12: 2008) العمليمممة التعليميمممة"، ويشمممير عماشمممة
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وجدانيمممة، دون تمممأثير واحمممدة علمممى العمليمممة التعليميمممة، ويركمممز علمممى الجوانمممب المعرفيمممة، والمهاريمممة، وال
تغلممب ي" أنممه:( 97: 2009) خممرى، ويحمماف  علممى الممروابط بممين الطالممب والمعلممم"، ويممرى إسممماعيلاأل

لمممدة  الممتعلم اإللكترونمميطالممب نتيجممة اسممتخدام جتماعيممة والملممل الممذي يتسممرب إلممى الاالعلممى العزلممة 
 أنممه:( 9: 2010) طويلممة وذلمم  بدمجممه مممع التعلمميم التقليممدي داخممل قاعممات الدراسممة"، ويممذكر عمممار

ويمؤدي ذلم  "يم كن الطالمب ممن التعبيمر بحريمة عمن أفكمارهم ممع إتاحمة الوقمت لهمم للمتعلم والمشماركة، 
ئهم أثناء المناقشات داخل الصف مما يؤثر سملبا  الض الطالب للشعور بالدونية عن زمإلى عدم تعر 

 ."لمطالب وخصائص نمو هذه المرحلة را  علمهم ن على ت
روفمماي "وقممد أكممدت عممدد مممن الدراسممات التربويممة فاعليممة الممتعلم المممدمج، حيممث أ هممرت نتممائج دراسممة 

أنمه ينمتج إحساسما  مجتمعيما  أقموى لمدى الطلبمة عنمد مقمارنتهم ممع  (Rovai & Moh,2004) "ومحمد
طلبة الذين يتلقمون التعلميم ممن عتيادي فقط، أو مع الاالالتعليم  خالليتلقون التعليم من الطلبة الذين 

 الكامل.  التعلم اإللكتروني اللخ
، أ هرت (Buket Akkoyunlu & Yilmaz,2006)" يليامز"و "بكيت أكوينال"وفي دراسة أجرتها 

م الممدمج، وأن مسمتويات التحصميل الدراسمي قمد يتمتعون بالمشاركة في بيئة المتعل البالنتائج أن الط
الممممدمج فمممي التفاعمممل وجهممما  لوجمممه كانمممت  المممتعلم ارتفعمممت لمممديهم، كمممما أن وجهمممات ن مممرهم حمممول بيئمممة

إلمممى أهميمممة  (14: 2010،سممليم)إيجابيممة؛ ممممما يؤكممد أهميمممة الممتعلم الممممدمج، وتوصممملت نتممائج دراسمممة 
م المممدمج، وقابليتممه فممي العمليممة التعليميممة، كونممه يجمممع أكثممر مممن أسمملوب فممي التممدريس، ويحقممق الممتعل

 .متطلبات الموقف التعليمي
م المدمج تبرز في زيادة فاعلية التعلم وتحسين ن أهمية التعلأ (16: 2013) أبو الري  ويرى

لطالبات وبرنامج التعلم، بما يشتمل عليه من مخرجاته من خالل توفير ارتباط أفضل بين حاجات ا
  .مصادر تعليمية متنوعة ومحفزة على التعلم بطرق مشوقة

 

 من خالل ية التعلم وتحسين مخرجاتهوترى الباحثة أن أهمية التعلم المدمج تبرز في زيادة فاعل
لتقنيات واستخدام جمع بين العديد من االعلم المدمج يتيح الفرصة للمعلم فالت ،تحسين بيئة التعلم

وفر ارتباط . كما يالتكنولوجية أثناء عملية التعلم بما يساعده على تحقيق األهداف التعليمية التقنيات
وعة ومحفزة أفضل بين حاجات الطالبات وبرنامج التعلم، بما يشتمل عليه من مصادر تعليمية متن

التعلم من خالل  صول علىالنشط في الح ةيركز على دور الطالبو  ،ةعلى التعلم بطرق مشوق
الدمج بين األنشطة الفردية والتعاونية والمشاريع بدال من الدور السلبي للطالب المتمثل في استقبال 

 .المعلومات
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 المدمج التعلم أبعادسادسا: 
 

" كارمممان" هادالتممي حممد األبعممادفقممد يأخممذ شممكل البيئممة التعليميممة أحممد  ،الممتعلم المممدمجبيئممة عنممد تصممميم 
(2002(Carman,   الممتعلم  (2.2) الشممكلهممي كممما بو ، م المممدمجلخمممس أبعمماد لعمليممات الممتعوهممي

باألحداث الحية التي تتم وجها لوجه، التعلم الذاتي والذي يتم ممن خمالل برنمامج كمبيموتر سمواء كمان 
، باإلضمافة إلمى التعمماون بمين الطمالب و تمدعيمهم بممواد دعمم  CDأسمطوانةعبمر اإلنترنمت أو علمى 

 .وتوافر عنصر التقييم المستمراألداء 
 

 
 م المدمجيوضح أبعاد التعل (2.2شكل )

 

 :األحداث الحية وجها لوجه .1
نفممس  فممييقودهمما المعلممم حيممث يشممتر  فيهمما كممل المتعلمممين  التممي والمتزامنممةوهممى األحممداث التعليميممة 

ألن الموقمف  مممن مقومممات التعلممم الممدمج أساسيحجرة الدراسة، وهى مقوم  فيالوقت ونفس المكان 
الممممذى يقمممموده المعلممممم ال يمكممممن االسممممتغناء عنممممه، أو اسمممممتبداله، ألن لمممممه تممممأثير كبيممممر علممممى  التعليمممممي
 :مثل ،المتعلمين

فممالمعلم أو المممدرب داخممل الفصممل قممد يبممدأ حمممصته بنلقممماء سمممؤال علمممى المتعلمممين  جــذب النتبــاه:. أ
 يفكرون فيه فيستعدون لعملية التعلم

متصمل بمواقفمه العلمى الموضمموع  يركمزفمالمتعلم  :ة بحياتهم الواقعيةجعل الموضوع وثيق الصل. ب
 .الحياتية حيث يستخدم المعلم أمثلة وتشبيهات مألوفة له، ويوضح لهم كيف يطبقون ما يتعلمونه

 فمميولترسمميخ الثقممة  ،حتفممما  بالمممدافعلالقدراتممه ومهاراتممه  فمميحيممث يجممب أن يثممق المممتعلم  الثقــة:. ت
عطمائهم متسمع ممن الوقمت و يجمب تحقيقهما  التميبتوضيح توقعاته من الطالب المتعلم، يقوم المعلم  ا 

لكى يمارسوا المهارات الجديدة، وممن خمالل تحقيقهم تل  المهارات والوصول لتوقعات المعلم سوف 
 .يكتسبون الثقة
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  :الذاتيالتعلم  .2
قيممممة محممممددة لتممموازن فة األحمممداث التعليميمممة غيمممر المتزامنمممة، والقائممممة علمممى المممتعلم المممذاتي تقممموم بنضممما

م المدمج، حيث يتيح الفرصة للطالب أن يتعلموا تعلمما ذاتيما، تعلمما بممدافع ممنهم وبرغبمة معادلة التعل
أكيممدة مممن داخلهممم فممي تعلممم ممما يختارونممه مممن موضمموعات، فممي الوقممت الممذي يتناسممب مممع  ممروفهم، 

لتجريممب والمحاولمة والخطمأ. وهمو واحتياجاتهم وميولهم، والذي يتميح فرصما غيمر محممددة لالكتممشاف وا
، ما يقابله في الن ام التقليدي تعلم إجباري لميس لمه عالقمة بمذات التلميممذ أو ميولمه واحتياجاتمه )الفمار

2000 :192). 
 

 :  التعاون .3
فيممما  االجتممماعيفالبشممر مخلوقممات اجتماعيممة يطممورون مفمماهيم جديمممدة، ومعرفمممة ممممن خمممالل التفاعمممل 

، ألن التقليمممدي التعلمممميم فمممييعطمممى للطمممالب مميمممزات عديمممدة غيمممر متاحمممة  عليمممميالتبيمممنهم، فالتعممماون 
من خالل تبادل اآلراء حمول كافمة  الفرديالجماعة يمكن أن تنجز وتحل مشكالت أفضل من العمل 

 .القضايا والموضوعات الدراسية المستهدفة
لمتعلمممين والمعلمم، أن يتعماونوا فعند تقديم التعلم المدمج البد من توفير بيئات يستطيع فيها كمل ممن ا

 اإللكترونمممميسممممواء أكممممان بشممممكل متممممزامن مثممممل غممممرف الدردشممممة أو بشممممكل غيممممر متممممزامن مثممممل البريممممد 
 .أوقات مختلفة، وذل  من خالل شبكة اإلنترنت فيوالمناقشات 

 

 التقييم: .4
لتحديمد  الممدمجالمتعلم يكمون قبمل بدايمة برنممامج  القبلميلقياس معرفة ومهمارات المتعلممين، فمالتقييم هو 

يمكممن المتعلمممين مممن اجتيمماز المحتمموى المممذى يعرفونممه بالفعممل،  وبالتمماليالمعرفممة السممابقة لكممل مممتعلم، 
بكممل عناصمممره بحيممث يشمممل التقيمميم  الممتعلم المممدمجيقمميس تممأثير برنممامج  والتجميعممي التكمموينيوالتقيمميم 

فهمم، التطبيق، التحليل، التركيب، وهمى: المعرفمة، ال (Bloom) لبلوم اإلدراكيجميع مستويات التعلم 
 .التقويم

 

 مواد دعم األداء: .5
 :بيئة العمل مثل في التعليميتزيد من العائد  والتي التعلم المدمجوهى من أهم مقومات 

  .الدراسيوهى المراجع القابلة للطبع والنشر مثل الكتاب  المواد المطبوعة:. أ
 التمميلجممداول، الملخصممات، قممموائم الفحممص ، االبيممانيوتشممتمل علممى الرسممم  المهــام المســاعدة:. ب

 التممميالعمممل لتمممدعيم األداء، فالمهمممام المممممساعدة تسممتخدم لتوضممميح المعلومممات  فمممييمكممن أن تسممتخدم 
 .يمكن مراجعتها بسهولة
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وعمة ممن أبعماد بمأن المتعلم الممدمج يتضممن مجم (Harvey, 2003: 51-54) "همارفى"بينمما يشمير 
 :برنامج التعلم المدمج واحدا، أو أكثر من همذه األبعماد وهى ية، فقد يجمعاعلالتعلم األكثر ف

 

 :التقليدي)عبر اإلنترنت( والتعليم  الشبكيالدمج بين التعليم   .1
ة وذل  الذى يتم بعيمدا أبسط أشكاله بين أنماط التعليم الذى يتم عبر الشبك فييجمع التعلم المدمج  

حين يقصمد بمالتعليم  في  الذى يتم عبر اإلنترنت، غالبا ذل الشبكيحيث يقصد بالتعليم  ةعن الشبك
حجمرات الدراسمة التقليديمة، ومثمال علمى هممذا النموع ممن المدمج، برنمامج  فميخارج الشبكة المذى يحمدث 

يمممتم خاللمممه تقمممديم ممممواد الدراسمممة ومصمممادر البحمممث عبمممر الويممممب، وفمممى ذات الوقمممت تخصمممص  تعليممممي
 .العملية التعليمية في أساسية المعلمم كوسميط جلسات تعليمية تتم داخل حجرات الدراسة بقياد

 

 :التعاونيوالتعلم  الذاتيالدمج بين التعلم  .2
يحمددها الممتعلم ويممتحكم فيهما، وعلمى  التيوفقا لرغبات المتعلم ومتطلباته وبالسرعة  الذاتييتم التعلم 

ين ممما يسمهل عمليمة اتصاال مستمرا بمين العديمد ممن المتعلممم التعاونيالجانب اآلخر، يتضمن التعلم 
 .المعرفة فيالمشاركة 

 

الــدمج بــين أنمــاط الــتعلم المتــزامن وجهــا لوجــه وأنمــاط الــتعلم المتــزامن عبــر شــبكة الويــب،   .3
 فميطمرق وخيمارات المتعلم  اآلتميغيمر المتمزامن، ويوضمح الجمدول  المذاتيباإلضافة إلى أنمماط المتعلم 
 :كل نمط من هذه األنماط

 (2.1جدول )
 المدمج يارات التعلموضح طرق وخي 

 نماط التعلم المتزامنأ
 )وجها لوجه(

معاممممممل ،  محاضمممممرات ودروس فصممممملية يقودهممممما المعلمممممم
،  زيمممممممممارات لمواقمممممممممع العممممممممممل،  وور  عممممممممممل وتمممممممممدريبات

 .االمتحانات التحريرية والعملية
 أنماط التعلم المتزامن
 عبر شبكة الويب

 حلقات مناقشة عبر الويب،  حجرات دراسية افتراضية
 . مؤتمرات، ائل فوريةرس

 الذاتيأنماط التعلم 
 )غير المتزامن(

وثمائق ، موديوالت التدريب القائم على الويمب/ الكمبيموتر
أن مممممممممممة دعممممممممممم األداء ،  محاكمممممممممماة، وصممممممممممفحات ويممممممممممب

مجتمعمات تعلمم عبمر الشمبكة  ، – (Epss) اإللكترونيمة
 .تقييم واختبارات، و منتديات المناقشة
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أسمماليب للممتعلم المممدمج تقممدم مممن خاللهمما ( Bonk& Graham,2005) "جراهممام"و "بونمم "وقممد قممدم 
سلسلة من مستويات التفاعل للمتعلمين وكذل  مدى من خيارات التقنيمة العاليممة والبممسيطة لمصمممي 

 :(2.2) المقررات وهي كما بالجدول
 ( 2.2جدول )

 يوضح خيارات الدمج

التعاون االفتراضي  الذاتي المباشر
 المتزامن

اون االفتراضي الغير التع
 الذاتي الغير متزامن متزامن

 التمممممممدريب داخمممممممل حجمممممممرات
. الدراسمممممممممة بقيمممممممممادة المعلمممممممممم
 .التدريب في مواقع العمل

 .المممؤتمرات الصمموتية
 و.مؤتمرات الفيدي
 .الدردشة الشبكية

 .الشمممبكة حلقمممات المناقشمممة عبمممر
مجموعمممممات  .اإللكترونممممميالبريمممممد 
  .األخبار

دروس خاصمممممممممممممممة عبمممممممممممممممر 
التقممويم  .كمماةمحا .الشممبكة

  .الذاتي عبر الشبكة
 

دمج مممن خممالل أهممداف المم طممرق م المممدمج النمماجح هممو اختيممار أفضمملن أسمماس الممتعلوتممرى الباحثممة أ
 األسمسوممن  ،ومدى تعقده المحتوى، يتطلبهومستوى التفاعل الذي  ،ومحتوى المقرر ،التعليم العامة

اسممتخدامهم و ، وخبمراتهم عاممل ممع التكنولوجيمماتعمودهم علمى التومدى المتعلمين، ة ة أيمضا دافعيالهامم
، كممما ينبغممي أن نضممع فممي االعتبممار الوقممت والتكلفممة وبعممض الفنمميللوسمممائط ومممدى حاجمماتهم للممدعم 

كمل ذلم  يشمكل قائممة مممن وانتشمارهم وتموزعهم فممي المواقمع الجغرافيمة،  ،العوامممل مثمل حجمم المتعلممين
 .التعلم المدمج أساليب ومنهاجديد الالزم مراعاتها عند تح العوامل المفتاحية

 
 لتعلم المدمج من المنظور المعاصرمكونات بيئة اسابعا: 

 

وتمأتي بيئمات المتعلم لتحمدد من عناصر المتعلم وهمي المعلمم والممتعلم والمنهماج، تعليمية البيئة ال تتكون
 تعلم المدمج:طريقة الدمج بين هذه العناصر باستخدام وسائل التعلم، وفيما يلي مكونات بيئة ال

 

 المدمج مالتعل تقنيات : أول
إبراهيم، و) )4،5: 2010عثمان،، ويحددها كل من )التقنيات من مجموعة إلى المدمج التعلميحتاج 
 : كما يلي المتطلبات التقنيةنها ( على أ17،18: 2011

 توافر البنية التحتية واحتياجات المتعلم من مصادر التعلم المختلفة. .1
 االفتراضية بجانب الفصول التقليدية بحيث يكمل كل منهما األخر. توافر الفصول .2
 .اإللكترونيتوافر البرمجيات الخاصة بندارة التعلم  .3
 توافر األدوات والوسائل التي تستخدم في التدريب العملي. .4

 .وقسم برمجي مادي قسم هما: قسمين إلى ويمكن تقسيم هذه التقنيات من وجهة ن ر الباحثة
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 :بالتالي المادي القسم متطلبات حثةالبا وتحدد 
 .اإلنترنتمتصلة بشبكة  حاسوب أجهزة .1
 .التعليمية المؤسسة مستوى على داخلية )محلية( شبكة وجود .2
  .الذكية السبورة أو (LCD)المتعددة  الوسائط عرض جهاز .3
 :بالتالي الباحثة فتحدده البرمجي القسم أما
 اإللكترونية. والكتب المتعددة لوسائطا برمجيات مثل لكترونيإ بشكل تعليمية مادة .1
 (LMS).التعليم  إلدارة ن ام توفير .2
 (LCMS).المحتويات  إدارة ن ام توفير .3
 (E-Evaluate).اإللكتروني  التقييم برامج توفير .4
 .األخر منهما كل يكمل بحيث التقليدية الفصول بجانب افتراضية فصول وجود .5
 

 :المدمج التعلم في المعلما: ثاني
 دوره بل يصبح المعلم، دور إلغاء التعلم يعني ال التعليمية العملية في التعلم اإللكتروني يفتو  إن

 العمليمة التعليميمة يمدير عاليمة كفماءة ذو مبمدع شمخص يصمبح حيمث صمعوبة، وأكثمر أهميمة أكثمر
 سموف يبقمى المعلمم دور أن فيمه شم  ال فممما والتقنيمة، التقمدم طموحمات تحقيمق علمى ويعمل باقتدار

 محمددة وبتوجيمه بطريقمة ولكمن مفتوحمة بطريقمة اإلنترنمت تصمفح يعنمي ال اإللكترونمي فمالتعلم بمد،لأل
 .المعلم أدوار أهم من يعتبر وهذا اإللكترونية المعلومات الستخدام

 

 الطمالب يحمث فهمو المعرفة واإلبداع توليد على محفز المعلم دور يكون أن البد المدمج التعلم وفي
 بالممادة المتحكم لهمم ويتميح يحتاجونهما، التمي التعليميمة البمرامج وابتكمار التقنيمة ئلالوسا على استخدام

 (.174:2006،قنديل)ن رهم  ووجهات آراءهم بطرح الدراسية
 

 :كما يلي المدمج التعلم في المعلم دور (22:2007الغامدي ) تحددو 
 ويتميح رشمادات،لإل مقمدم المتعلم الممدمج فمعلمم (:Process Facilitatorللعمليـات ) ميسـر .1

 .تعلمهم مسار في يتدخل أن دون بأنفسهم التعلم مواد اكتشاف للمتعلمين
المعمارف  الطلبمة بنكسماب المعلمم يقموم حيمث (:Content Facilitatorللمحتـوى ) مبسـط .2

 .بالواقع ربطها ثم ومن وتبسيطها واتجاهات وقيم عملية مهارات من بها يرتبط وما والحقائق،
 ممن يعترضمه مما لحمل اإلجرائيمة البحموث بمنجراء المعلمم يقموم حيمث (:Researcherباحـث ) .3

 .بتخصصه المرتبطة التخصصات أو تخصصه مجال في جديد هو ما عن والبحث ، مشكالت
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 المتعلممين مسماعدة المتعلم الممدمج  مل فمي المعلمم دور أن إذ (:Technologistتكنولـوجي ) .4
 .الناقد والتحليل ب،األنس الختيار المعلومات، محيط في اإلبحار على
والنشماطات  التعليميمة الخبمرات تصمميم فمي أساسمي دور للمعلمم : التعليميـة للخبـرات مصـمم .5

 .واهتماماته وميوله رته ا خب مع يتناسب بما بعضها على واإلشراف التربوية،
قمين الملتح أعمداد يحمدد حيمث بأكملهما، التعليميمة للعمليمة ممديرا المعلمم : التعليميـة للعمليـة مـدير .6

 .العناصر من وغيرها التقويم وطرق المحتوى، عرض وأساليب ومواعيدها، الشبكية، بالمقررات
للمتعلممين،  والمشمورة النصمح تقمديم همو المعلمم بهما يقموم التمي األدوار أهم من  :ومستشار ناصح .7

 .تخصصه مجال في جديد كل مع ومتجددة مستمرة و دائمة صلةات ذ يكون أن وعليه
 

بممراهيم( و 4،5: 2010) عثمممانكممل مممن  ويممرى القممدرات الخاصممة التممي يجممب (  17،18:  2011) ا 
 على المعلم امتالكها:

 االتصال الفعال وجها  لوجه. .1
 التعامل مع تكنولوجيا المعلومات. .2
 التفاعل المباشر مع المتعلمين. .3
 .واإللكترونيةتصميم االختبارات وأدوات التقييم المطبوعة  .4
 مصادر المطبوعة وغير المطبوعة.البحث عن المعلومات في ال .5
 .التعلم اإللكترونيالتحول من التعليم التقليدي إلى  .6
 تقديم التغذية الراجعة المباشرة للمتعلم. .7

 (15: 2010التعلم المدمج هي )عثمان،ن يمتل  بعض الصفات ليتميز في ب أوالمعلم يج
      ما يلي:ك( 9: 2010عوض وأبو بكر،و)
 .واإللكترونيى الجمع بين التدريس التقليدي أن يكون لدية القدرة عل .1
 تصميم االختبارات والتعامل مع الوسائط المتعددة. .2
وهذا بالطبع مطلوب من المعلم في جميع البيئات ، من التعليماالساسي استيعاب الهدف  .3

 التعليمية.
مقرره  دية الرغبة في تطويرول اإلنترنتأن يكون لدية القدرة على البحث عن ما هو جديد على  .4

 معلومته بصفه مستمرة. يثوتجد
 وتبادل الرسائل بينه وبين طالبه. اإللكترونيأن يكون لدية القدرة على التعامل مع البريد  .5
أن يكون لدية القدرة على خلق روح المشاركة والتفاعلية داخل قاعة الدراسة واقعية كانت أم  .6

 افتراضية.
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 .التعلم المدمجالتعليم التقليدي إلى مرحلة أن يكون لديه الرغبة في االنتقال من مرحلة  .7
أن يكون لديه القدرة على تحويل كل ما يقوم بشرحه من صورته الجامدة إلى واقع حي يثير  .8

 انتباه الطالب عن طريق:
 تنمية مفاهيم العمل الجماعي والعمل التعاوني.. أ
 توفير وقت المتعلمين.. ب
 ام المستحدثات التكنولوجية.تحقيق األهداف التعليمية المحددة من خالل استخد. ت

 

 :المدمج ملالتع في ثالثا: الطالب
 في إلى مشار  للمعلومات متلقي كونه من الطالب تحول قد المدمج التعلم  ل في أنه القول يمكن
 ممن المدور البمد بهمذا الطالمب يقموم ولكمي ومتفاعمل فاعمل عنصمر الطالمب وأصمبح ، المحتموى صمنع
 أن يمتلم  الطالمب فعلمى المدور بهمذا للقيمام تمؤهلهم التمي الكفايماتو  ،المهارات بعض الطالب إكساب
 سمواء ممع والتواصمل االتصمال أجمل وممن المعلوممات عمن البحمث أجمل ممن اإلنترنمت تصفح مهارات
بسميطة  معرفمة لديمه تكمون وأن (الدردشمة (المحادثمة برنمامج تو يمف خمالل ممن أقرانمه ممع أو المعلمم
 الموديمل أو مثمل عليهما التعليميمة الممادة رفمع يمتم التمي المتعلم اتمنصم بعمض ألن ،اإلنجليزيمة باللغة
 .اإلنجليزية باللغة الكلمات بعض بها يوجد اإللكتروني البريد

 دوره فمي بهما اتصمف التمي السملبية دائمرة ممن يخرجمه سموف راتللمهما الطالمب اممتال  فمان وبالتمالي
فعاليمة  ممن يزيمد همذا وبالتمالي الممدمج المتعلم  مل فمي اإليجابيمة دائمرة إلمى للتعلميم التقليديمة الطريقمة
 .التعليمية العملية

 

( على المتعلم الذي يمتل  قمدرات 17،18: 2011إبراهيم، و) (4،5: 2010عثمان،كل من ) يرىو 
 تتلخص في:

 .لنقا  أثناء المحاضراتاالحوار و من خالل  المشاركة بفاعلية في العملية التعليمية .1
التعاون والتفاعل مع المعلم ومع زمالئه وخاصة في الور  ، ها لوجهأو وج اإللكترونيالتواصل  .2

 .التدريبية
 .واإللكترونيةالتعامل مع مصادر التعلم المختلفة المطبوعة ، التعامل مع تكنولوجيا المعلومات .3
 تحقيق األهداف التعليمية. .4
 

 وممتعلم ومنماهج معلمم ممن التعليميمة العمليمة عناصمر لجميمع شماملة المتطلبمات أن الباحثمة وتمرى
 أجزاء بين جميع التعاون على قائم المدمج التعلم أن مع تتفق المتطلبات هذه فنن وبالتالي وتقنيات
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 ممن همذا النموع لتو يمف تخطمط التمي التعليميمة المؤسسمات تأخذه أن يجب ما وهذا التعليمية العملية
 .الحسبان في التعليم

 :(2.3في الشكل ) موضحةشمل أربعة مكونات إن المن ور المعاصر لبيئات التعلم المدمج ت
 

 
 مكونات بيئة التعلم المدمجيوضح ( 2.3شكل )

 

 % من إجمالي المحتوى التعليمي. 79 -30المحتوى اإللكتروني ويشكل ما قيمته  .1
أو ن ممام الفصممول االفتراضممية ، ويمكممن االستعاضممة عنممه  LMSن ممام إدارة الممتعلم عبممر الشممبكات  .2

، وأن مة دعم أداء الطالب ، وتطبيقات الحوسبة  EDMODOالتعليمية مثل  بالشبكات االجتماعية
 السحابية في التعليم.

أن مممة الممتعلم الجمموال وتشممتمل علمممى ن ممام إلدارة األجهممزة الجوالممة داخمممل الصممف وهممو ممما يسممممى  .3
Mobile management systems  األجهزة، ويتيح للمعلم واإلدارة التحكم في صالحيات دخول 

علمممى اإلنترنمممت )ممممن شمممبكة المؤسسمممة التعليميمممة( والمممتحكم فمممي تبمممادل المعلوممممات والملفممممات  الجوالمممة
 والسبورة الذكية أو جهاز المعلم. األجهزةومشاركة الشاشات بين 

الفصول الذكية كبديل عن الفصمول التقليديمة وهمي فصمول تمتلم  من وممة عمرض تفماعلي مكونمة  .4
جميع الطالب وسبورة تفاعلية وجهاز عرض بيانات  في حدها األدنى من منفذ مصدر إنترنت يكفي

وجهماز خماص بمالعرض يسمتخدمه المعلمم وغالبما مما يكمون ممزود بن مام إلدارة أجهمزة الطمالب خاصممة 
 الجواالت.

المتعلم  إلمىتمؤدي  البشمرية فننهما أواء كانت التقنية ن أبعاد التعلم المدمج وعناصره سو وترى الباحثة أ
تمد على الطالب ويجعله محور العملية التعليمية، ورغم العمبء المضماعف النشط التفاعلي، الذي يع

متممرجم  لهمما بمختلممف الطممرق والوسممائل لتناسممب  إلممىتحممول مممن ملقممي للمعلومممات  كونممهعلممى المعلممم 
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جميمممع طمممرق المممتعلم للطمممالب، والعالقمممة متبادلمممة تفاعليمممة بمممين الطالمممب وزميلمممه والطالمممب والمعلمممم وهمممم 
ريقممة يعرضممها المعلممم بمختلممف الوسممائل وكممل طالممب سمميتعلم بالشممكل الممذي ينممدمجون مممع المنهمماج بط

 التقديميمة اإللكترونيمةيناسب قدرته وسرعته في المتعلم، فممن يرغمب ممن الدراسمة ممن خمالل العمروض 
 سيجدها متوفرة ومن سيرغب في التعلم من خالل الحصة سيجد المعلم في الصف.

 
 المدمج مللتعل التدريس مستوياتثامنا: 

 

 فقمد يو مف ،المسمتخدمة التمدريس واسمتراتيجيات طمرق كثمرة علمى يتوقمف ال الممدمج المتعلم نجماح إن
 أسماليب وطمرق ممن العديمد على المدمج التعلم يعتمد و كبيرا، نجاحا ويحقق واحدة استراتيجية المعلم
 علميم عبمرالت وبمرامج التقليمدي الصمفي التعلميم بمرامج خمالل ممن والتفاعمل واألنشمطة المحتموى تقمديم

كمما بالشمكل  همي فئمات ثمالث إلمى واألسماليب الطمرق ( همذه14:2007إبمراهيم ) الشمبكات وقسمم
  (:2.4الموضح )

 .المباشر( العمل على قائمة أو لوجه تقليدية )وجها وأساليب طرق .1
 .الفردي( العمل على )قائمة تقليدية وأساليب طرق .2
 .اإلنترنت شبكة عبر تفاعلية وأساليب طرق .3

 

 
 

 م المدمجالتعل طرق التدريس فييوضح ( 2.4)شكل 
 

أن التعلم المدمج يمكن تصنيفه في ضوء طبيعته، وكيفيته، ودرجة  (45-42: 2011) يرى الفقيو 
أقل درجمات المدمج بمين ) الدمج بين مكوناته، إلى أربعة مستويات متفاوتة التعقيد، تتراوح من البسيط
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معما  مكمونين  واإللكترونميالشمقين التقليمدي  الينصمهر فيمه كم)، إلى المعقد(اإللكترونيالتقليدي والشق 
 :مستويات هيال، و (نوعا  جديدا من التعلم يصعب الفصل بين مكوناته، وله سمات جديدة

 

يمربط بمين أدوات توصميل المعلوممات وبمين محتموى المتعلم، (Component): المركـبالمسـتوى  .1
 :ومن أمثلة التعلم المدمج في ضوء هذا المستوى

، ويليمه المتعلم اإللكترونميباستخدام مصادر وأدوات المتعلم وذج ثنائي المكون: يقوم على التعلم نم. أ
  .في حجرة الدراسة باستخدام المحاضرة

المكون: يقوم علمى تشمخيص تعلمم الطالمب باسمتخدام التغذيمة الراجعمة ثمم تصمحيح  الثينموذج ث. ب
وتعزيمز  إلثمراء اإللكترونميلمتعلم م، واسمتخدام االتقليديمة فمي التعلمي واألسماليبالتعلم باستخدام الطرق 

 .التعلم
 اإللكترونمييمتم فيمه التكاممل بمين العناصمر المختلفمة للمتعلم   (Integrated):المستوى المتكامـل .2

ثمة الالمدمج المتكاممل بمين ث، وممن أمثلمة المتعلم الممدمج فمي ضموء همذا المسمتوى: اإلنترنمتالقائم على 
مجموعات المناقشة المتصلة عبر نترنت، و إلكة االمتاحة عبر شبمكونات، هي: مصادر المعلومات 

 .نترنتاإلنترنت، والتقويم المباشر عبر اإل
، سمواء كمان )كموجمه (يقموم علمى المدمج بمين المعلمم (Collaborative): المسـتوى التشـاركي .3
ة التقليديمة، أو سمدرالمتعلم التعاونيمة داخمل حجمرة النترنت، وبمين مجموعمات ااإلعبر  علما  تقليديا ، أوم

 :نترنت، ومن أمثلة التعلم المدمج في ضوء هذا المستوىاإلمجموعات التعلم التشاركية عبر 
 .نترنتاإلكتروني عبر اإللمعلم والمتعلمين، وبين المعلم الدمج بين الدور التقليدي لل. أ
مجموعممات ن الممدمج بممين الممدور التقليممدي للمعلممم والمتعلمممين التقليممديين داخممل حجممرة الدراسممة، وبممي. ب

  .نترنتاإلالتعلم التشاركية عبر 
كترونمي اإللالتعلم الفمردي، أو بمين المعلمم كترونمي، والمتعلممين التقليمديين بماإللالدمج بمين المعلمم . ت

 .نترنتاإلومجموعات التعلم التشاركية عبر 
ة وفيمه يمتم المدمج بمين التعلميم التقليمدي داخمل حجمر   (Expansive)نتشماراالمتمداد و المسمتوى ا. ث

غيمر المتصملة، التمي يمكمن للمتعلممين طباعتهما،  اإللكترونيمةلتقليدية، وبين مصادر المتعلم الدراسة ا
 كترونيممممة، والممممتعلم باسممممتخدام البممممرامج والبرمجيمممماتإللكترونممممي، والكتممممب والوثممممائق ااإللالبريممممد )مثممممل: 

م باسمتخدام التليفممون كترونيمة بمما فيهما المواقمع المتاحمة علمى الويمب، والمتعلإللالمحوسمبة، والوسمائط ا
 .(المحمول
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  م المدمجعوامل نجاح التعلتاسعا: 
 

، منهما مما يتعلمق بالمشماركة المفتوحمة، المتعلم الممدمجهنا  العديد ممن العواممل المسماعدة علمى نجماح 
والتنافس بين الطالب، واستخدام الطرح الجيد للموضوعات، ومنها مما يمرتبط بالمتابعمة المسمتمرة ممن 

 :2013أبمو المري ، ( و)5،6: 2010)عثممان، من وقد أورد كل، ، والتواصل المستمرجانب المعلم
 وهي:من هذه العوامل  ( عددا491،492: 2012الزعبي وبني دومي،( و)31

 

 :التواصل واإلرشاد .1
التواصل بين الممتعلم والمعلمم، وذلم  ألن الممتعلم فمي همذا المنمط  التعلم المدمجمن أهم عوامل نجاح 

عرف متى يحتاج المساعدة أو نوع األجهزة والمعدات واألدوات والبرمجيات أو متى يمكن الجديد ال ي
م المممدمج الجيممد البممد أن يتضمممن إرشممادات وتعليمممات كافيممة لعينممات أن يختبممر مهاراتممه، لممذا فممنن الممتعل

مممن السمملو  واألعمممال والتوقعممات، كممذل  طممرق التشممخيص وبعممض المهممام التممي يوصممي بهمما للمممتعلم 
 كل منهم بطريقة واضحة ومحددة ومكتوبة. وأدوار

 

 العمل الجماعي: .2
البد أن يقتنع كل فمرد )طالمب، معلمم( بمأن العممل فمي همذا النموع ممن  التعلم المدمجعندما نشتر  في 

التعلم يحتاج إلى تفاعمل كافمة المشماركين والبمد ممن العممل فمي شمكل فريمق محمدد لكمل فمرد فيمه المدور 
 .يجب أن يقوم بها الذي

 

 : جيع العمل المبهر الخالقتش .3
ئط م المدمج أن يشجع الطالب على التعلم الذاتي والتعلم وسط المجموعات، ألن الوسماالبد في التعل

س بنفسممه مممن خممالل قممراءة المممدمج تسمممح بممذل  )فممالفرد يمكممن أن يممدر  مالتكنولوجيممة المتاحممة فممي الممتعل
الشممبكة أو مممن خممالل مممؤتمرات  ذات الوقممت يشممار  زمالئممه فممي بلممد آخممر مممن خممالل وفمميمطبوعممة 

  د العمل.يمشاهدة فيديو عن المعلومة(، إن تعدد الوسائط والتفاعالت الصفية تشجع اإلبداع وتجو و 
 

 :الختيارات المرنة .4
يمكممن الطممالب مممن الحصممول علممى المعلومممات واإلجابممة عممن التسمماؤالت بغممض الن ممر  الممتعلم المممدمج

ى المممتعلم، وعلممى ذلمم  البممد مممن أن يتضمممن الممتعلم المممدمج عممن المكممان والزمممان أو الممتعلم السممابق لممد
 . اختيارات كثيرة ومرنه في ذات الوقت تمكن كافة المستفيدين من أن يجدوا ضالتهم

 
 
 
 
 
 



35 
 

 :إشراك الطالب في اختيار المزيج المناسب .5
يجمممب أن يسممماعد المعلمممم طالبمممه فمممي اختيمممار الممممزيج المناسمممب )المممتعلم علمممى الخمممط، العممممل الفمممردي، 

السمممتماع لمعلمممم تقليمممدي، القمممراءة ممممن مطبوعمممة، البريمممد اإللكترونمممي( كمممما يقممموم المعلمممم بمممدور المحفمممز ا
ختممممار الوسمممميط إللمتعلمممممين، حيممممث يسمممماعد فممممي تو يممممف اختيممممارات الطممممالب فيتأكممممد مممممن أن الطالممممب 

 . المناسب له للوصول إلى أقصى كفاءة
 

 :تصال المستمراإل  .6
ومتاحمة طممول الوقممت بمين المتعلمممين والمعلمممين لإلرشمماد  البمد أن يكممون هنمما  طريقمة اتصممال سممريعة 

والتوجيممه فممي كممل ال ممروف، والبممد أن يشممجع االتصممال الشممبكي بممين الطممالب بعضممهم بممبعض لتبممادل 
 .الخبرات وحل المشكالت والمشاركة في البرمجيات

 

 :التكرار .7

تلقمممي الرسمممالة ممممن أهمممم صمممفات المممتعلم الممممدمج، وأحمممد أهمممم عواممممل نجاحمممه، ألنمممه يسممممح للمشممماركين ب
الواحممدة مممن مصممادر مختلفممة فممي صممور متعممددة علممى مممدى زمنممي بعيممد، فمممثال يمكممن أن يقممدم درسمما  
تقليديا ، ويمكن تقديم المادة العلمية نفسمها بطريقمة أخمرى علمى الشمبكة، ويمكمن تقمديم نمموذج تطبيقمي 

تتنماول البرنمامج نمدوة للمعلومة نفسها مع قاعدة بيانمات كاملمة، وممن الممكمن أن يقمدم المشمرفون عمن 
رسمال رسمائل و الفيديو في الموضموع نفسمه، أو تقديم الموضوع، بالجديد  البريمد و نقما  علمى الشمبكة للا 

اإللكتروني لكل الدارسين حول تفاصيل الموضوع، كما يمكن أن يقدم اختبمارا  ذاتيما  للموضموع نفسمه. 
دادات لمدى المتعلمممين. ياجمات واالسمتعكمل تلم  التكمرارات تثمري الموضموع وتعمممق الفكمر وتقابمل االحت

.المستوىل  التكرارات تكون بتقنية علمية عالية تالمهم أن 
 

تصممميم بيئممة  د( بمراعمماة ممما يلممي عنمم2008،عبممد العمماطي وعبممد المممولى السمميد)وصممى كممل مممن كممما أ
 :التعلم المدمج

وتحديمد و يفمة كمل  ج،الممدمالتخطيط الجيد لتو يف تكنولوجيا التعلم اإللكترونمي فمي بيئمة المتعلم  .1
 .وكيفية استخدامه من قبل المعلمين والمتعلمين بدقة البرنامج،وسيط في 

والمتعلمين فمي اسمتخدام تكنولوجيما المتعلم اإللكترونمي المتضممنة فمي بيئمة  التأكد مهارات المعلمين .2
 .المدمجالتعلم 

يئممة الممتعلم المممدمج سممواء التأكممد مممن تمموافر األجهممزة والمراجممع والمصممادر المختلفممة المسممتخدمة فممي ب .3
 .التعلمحتى ال تمثل معوقا  لحدوث  التعليمية،لدى المتعلمين أو في المؤسسة 
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العمل على وجود المعلمين في الوقت المناسب للرد على استفسارات المتعلممين بشمكل جيمد سمواء  .4
 .لوجهأكان ذل  من خالل شبكة اإلنترنت أو في قاعات الدروس وجها  

 .الفروق الفردية بين المتعلمين مراعاةلومات لتنوع مصادر المع .5
 

  المدمجم التعل تحديات ومعوقات: عاشراا 
 

 ممن التحمديات، وقمد مجموعمة يواجمه أنمه إال الممدمج مالمتعل بهما يتمتمع التمي من المميمزات الرغم على
 مجموعمة ممن  التحمديات، أ همر الممدمج المتعلم اسمتخدام أن ,Harriman)2004) "هارمان"وضح 

 األدوار والمسمؤوليات، وتوزيمع الممدمج، المتعلم بيئمة وتصمميم التربموي، الن ام إدارة: كيفية في لتتمث
 (Milheim,2006) "ميلهميم"وأكد  المزيج، التعلم من المرجوة التوقعات وتحقيق التكلفة في والتحكم

بعممض لطلبممة، و علممى وجممود ضممغط واقممع علممى المعلممم فممي الممرد علممى العديممد مممن الرسممائل الخاصممة با
 "والتمممريس"تصمممال بالعديمممد ممممن الطلبمممة المممذين يطرحمممون نفمممس السمممؤال، ونبمممه الالصمممعوبات الخاصمممة با

(Walters,2008)  المممتعلم نتقمممال ممممن التعلممميم التقليمممدي إلمممى االسمممة فمممي الفتقمممار إلمممى الساالإلمممى أن
 .التعلم المدمجيشكل صعوبة كبيرة في تطبيق  المدمج

" تعلممميم قمممائم علمممى أسمممس  م الممممدمج يمممرى أنمممهتتبمممع للمممتعلذلممم  إلمممى أن الم (1: 2009)ويرجمممع حممممدان
ومبممادئ، ويهممتم بعناصممر ومكونممات البرنممامج التعليمممي كافممة، ويحتمماج إلممى بيئممة متكاملممة تتمموفر فيهمما 

تبمممادل الخبمممرات التربويمممة،  خممماللالرقميمممة، والتفاعمممل بمممين الطالمممب والمدرسمممين؛ ممممن  االتصمممالقنممموات 
أدى ذلم  إلمى  همور  األممورادفة، فنذا ما اختلت بعض ممن همذه ، والمناقشات، والحوارات الهواآلراء

 ."صعوبات
 

 مجموعممة مممن التحممديات والعقبممات( 14:  2013سممليم،( و)20: 2011)الغامممدي، وقمد حممدد كممل مممن
 : وهيم المدمج للتعل
نقص الخبرة الكافية لدى بعض الطالب أو المتدربين في التعامل مع أجهزة الكمبيموتر والشمبكات  .1

 مثل أهم عوائق التعلم وخاصة في نمط التعلم الذاتي.وهذا ي
ال يوجممد أي ضمممان مممن أن األجهممزة الموجممودة لممدى المتعلمممين أو المتممدربين فممي منممازلهم أو فممي  .2

والتجهيممزات  لكترونيمما  علممى نفممس الكفمماءة والقممدرة والسممرعةإالتممدريب التممي يدرسممون بهمما المسمماق أممماكن 
 .المنهجي للمساقوأنها تصلح للمحتوى 

هنا  صعوبات في التقمويم ون مام المراقبمة والتصمحيح ومتابعمة الحضمور كمما أن التغذيمة الراجعمة  .3
أحيانا تكون مفقودة فلو التحمق طالمب بمسماق مما ووجمد صمعوبة مما ولمم يجمد التغذيمة الراجعمة الفوريمة 

 على مشكلته فلن يعود للبرنامج مهما كان مشوقا .
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ممن التعلميم واالفتقمار إلمى النمماذج العلميمة المدروسمة لمدمج  نقص في الكوادر المؤهلمة لهمذا النموع  .4
 التعلم التقليدي بالتعلم اإللكتروني.

ا تكنولوجيممم ممممع بجديمممة التعاممممل فمممي والمدرسمممين الطلبمممة بعمممض عنمممد والمهمممارة الخبمممرة مسمممتوى تمممدني .5
 .ومرفقاتها واألجهزة الحاسوبية التعليم

تقممف  قممد خممرآ إلممى جيممل مممن وتطورهمما ومرفقاتهمما، وكفاءتهمما الحاسمموبية لألجهممزة الغاليممة التكمماليف .6
 .األخرى والجهات والمدرسين الطلبة بعض لدى اقتنائها في سبيل عائقاأحيانا 

 المدمجة اإللكترونية المقررات صناعة في المناهج في للمختصين الفعلية المشاركة مستوى تدني .7
 .الطلبة لدى الغيابو  والحضور والتصحيح والتقويم الرقابة ن ام فاعلية مستوى تدني .8
 .أحيانا تتوفرا ال قد والتعويضية التشجيعية والحوافز الراجعة التغذية .9

 تلمم  وخاصممة الدراسممية والمقممررات المنمماهج وبعممض ،االبتدائيممة وخاصممة الدراسممية المراحممل بعممض .10
 .التعلم اإللكتروني استخدام فيها يجدي ال قد  ،عملية إلى مهارات تحتاجالتي 
 .العاطفية الجوانب من أكثر الطلبة لدى والمهارية المعرفية انبالجو  التركيز على .11
غالبية البرامج المستخدمة باللغة اإلنجليزية، عمدم إجمادة الطمالب لهمذه اللغمة بالشمكل المطلموب،  .12

   والتكلفة المرتفعة لبعض البرامج المعربة. 
 

 (2008،البيطمار)اسة وقد أكدت عدد من الدراسات التربوية وجود تل  الصعوبات، حيث كشفت در 
أبمي )، والفنية، والتقنية، والمادية، والبشمرية، وتوصملت دراسمة اإلداريةعن وجود عدد من الصعوبات 

، والتكيمف الثقمافي، نتماجاإلبمداع و اإلصعوبات من بينها: التوازن بين إلى  (2010،موسى والصوص
المحلمي ولميس العمالمي، كمما م المدمج يراعي عند وضعه حاجات الطلبة في المجتممع حيث إن التعل

قاعممة  الءمممةعوبات زمنيممة، تمثلممت فممي عممدم معممن وجممود صمم (2011،شممويالدي)دراسممة  نتممائجفرت أسمم
  ج.ثاث، التي تحد من استخدام التعلم المدماألضاءة، و اإلوب بشكل جيد، من حيث التهوية، و الحاس

 

مممن تجممارب الممدول  سممتفادةاال اللالتغلممب علممى تلمم  الصممعوبات مممن خمم مكمماناإلوتممرى الباحثممة أنممه ب
 المتقدممممة فمممي همممذا المجمممال، والعممممل علمممى تجهيمممز البنيمممة التحتيمممة، وتممموفير البيئمممة التعليميمممة المناسمممبة،
وتخصممميص المبمممالغ الماديمممة ممممن الجهمممات المسمممؤولة، كمممذل  تشمممكيل فريمممق عممممل مكمممون ممممن: خبمممراء 

دئ تربويمة، ويمتم ومشرفين ومعلمين تربويين يقوممون بوضمع خطمط واضمحة وفمق أسمس علميمة، ومبما
م المدمج واللغة العربية؛ حتى يؤدي التعل التعلم اإللكترونيإشراف مختصين في مجال تنفيذها تحت 

 الطالبمممات رات ساسمممية العليممما ، ويصمممقل خبممماألفمممي المرحلمممة  الحاسممموبفمممي عمليمممة تعلممميم  الفممماعدورا 
 .ي الحاليمواكبة التقدم العلمل ،الزمة لتكنولوجيا التعليمويكسبهن المهارات ال
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 الفصول المنعكسةالمحور الثاني: 
 

 أنهمما علمى لهمما ين مر كمان المتعلم فمي ن مريتين بمين فريمد تممازجبيئة المتعلم الممنعكس  تقدم
  .(Bishop& Averleger, 2013) النشط والتعلم التقليدي التعلم وهما متوافقتان غير
 داخمل الجديمدة المفماهيم الطمالب يتلقى أن من فبدال   التعليمية، العملية قلب أساس على فكرتها وتقوم
 العمليمة تقلمب التقليمدي، التعلميم فمي المنزلية الواجبات ألداء المنزل إلى يعودون ثم سي،راالد الفصل
 إعمداد خمالل ممن المنمزل فمي للمدرس الجديمدة المفماهيم المقلموب المتعلم فمي الطمالب يتلقمى حيمث هنما

 إحمدى فمي لهمم ومشماركتهدقمائق،  10-5 بمين مما مدته دةمساع مجبرا باستخدام فيديو مقطع المعلم
 الوسمائط أو الفيديو مقاطع ألحد مشاركتهم أو االجتماعي، التواصل شبكات( أو web2ال ) مواقع

 :مثل اإللكترونية المعلومات مصادر من التعليمية األلعاب أو المتعددة
(Kan Academy or for Education) You tube أو  (iTunes University) علمى أو 

  يممتعلم حيمث التعليميمة، المواقمع ممن وغيرهما(Blackboard) أو (Moodle) المتعلم إدارة ن مام
 مثمل الحديثمة التقنيمات خمالل ممن المنمزل فمي الجديمد المدرس مفماهيم ،بيئمةال همذه باسمتخدام لطمالبا

 مقطمع إعمادة ممن الطمالب فيمتمكن ،اآليبماد :مثمل المحمولمة الحاسموبية األجهمزة أو الذكيمة الهواتمف
 لتجماوز المقطمع تسمريع يمكمنهم كمما الجديمدة، المفماهيم اسمتيعاب ممن ليتمكنموا ،ممرات عمدة الفيمديو
 . استيعابها تم التي األجزاء
 التشمويق عنصمر محلمه ويحمل الململ عنصمر ويختفمي الطمالب بمين الفرديمة الفمروق عماةمرا فتمتم

 الجديمدة المدرس لمفماهيم (Quiz) إلكترونمي بماراخت إعمداد للمعلممين يمكمن كمما .بمالتعلم واالسمتمتاع
 الضمعفنقماط  علمى التعمرف فمي المعلمم يسماعد مما المطروحة، األسئلة عن باإلجابة الطالب ليقوم
 (Erieboces,2013( و)Herreid & Schiller, 2013و) فهمهمم ولمسمتوى اسمتيعابهم فمي والقموة

 .(2015)الخلفية والمطاوع، و
 

للمممتعلم والتمممي  لمنعكسمممة تعتبمممر ممممن األنمممماط الحديثمممةن الفصمممول اأ (164:  2015) ويمممرى الشمممرمان
، وكممما هممو معلمموم فممنن ال مماهرة 2.0تعتبممر تطممور طبيعممي للممتعلم المممدمج خاصممة بعممد  هممور الويممب

تسممبق المفهمموم فلقممد  هممر تطبيممق مفهمموم الفصممل المممنعكس قبممل  هممور مممن يتبناهمما لمصممطلح علمممي 
  مناسب.
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 عكسةنشأة الفصول المنأول: 
 

ن ممرا لقلممة المراجممع العربيممة حممول نشممأة الفصممول المنعكسممة، تقممدم الباحثممة نبممذة بسمميطة حممول أصممول 
 الفصول المنعكسة وكيفية  هورها.

كممان شممخص يممدعى بيكممر يمتلمم  رؤيممة لعممرض المممواد خممارج المدرسممة، ووجممد بعممض  1982فممي عممام 
ممن عمرض المحتموى عبمر  م تمكن بيكمر1995المعوقات مثل وسيلة توصيل المحتوى، وفي خريف 

م عنممدما بممدأ مفهمموم 1998خممالل االجتماعممات بالمدرسممة، وفممي عممام  إل هارهمما اسممتردادهاو  اإلنترنممت
  بيكمممممممممممممممر إلمممممممممممممممى طريقمممممممممممممممة للمممممممممممممممتعلم باسمممممممممممممممم قلمممممممممممممممب الفصمممممممممممممممول الدراسمممممممممممممممية أشمممممممممممممممارالممممممممممممممممؤتمرات 

(Johnson&Renne,2012:3). 
 

ع عنممدما 1998 عممام إلمى نعكسالممم الممتعلم تطبيمق يعمودو   ن" و"ولفممورد""جونسممو  كممل ممن شمج 
(Johnson & Walvoord) سكنعالم التعلم تيجيةرااست استخدام علىال( الفع التدرج( كتابهما في 

 الفصمل وقمت اسمتخدام ثمم وممن المنزل في المحتوى على لالطالع الفرصة الطالب منح طريق عن
 (.Johnson & Walvoord, 1998) المشكالت وحل والتركيب التحليل عمليات على التركيز في

 

 بعمدم إليمانهمما وذلم  االقتصماد علم فصل في المعلمون التعلم من النوع هذا طبق 2000 عام فيو 
 الطالب، بين الفردية الفروق عاةرام مبدأ ولتحقيق .التعلم أنواع لبعض التقليدي التعلم طريقة مالئمة

 ومقماطع مقمروءة وصنص من المنزل في الطالب بواسطتها يتعلم مختلفة أدوات بتوفير المعلمان قام
 ممن وليتأكدا .مطبوعة تقديمية عروض ئحراوش صور، متضمنة تقديمية وعروض ترالمحاض فيديو
 فمي بحلهما الطمالب يقموم عممل قراأو  تصمميم تمم لهمم المرسمل العلممي المحتموى علمى الطمالب اطمالع
 اونية،تع عمل مجموعات ومناقشات االقتصاد مبادئ تطبيق في الفصل وقت ويستغل الفصل، وقت
 كما التقليدي، التعلم طالب من دافعية أكثر كانوا التعلم من النوع هذا في الطالب أن المعلمان وأكد
 .(Leg, Platt & Treglia, 2000) المنعكس التعلم نحو جدا إيجابي الطالب اتجاه كان

 

 يماءالكيم ممادة بتدريس( & Sams Bergmann) "بيرجمان" و"سامز" من كال   بدأ 2004 عام في
 أنشمطة فمي كهمراالشمت المدرسمة عمن الطمالب بعمض غيماب مباشمرة   الح ما وراد كولمو مدرسمة فمي

 األيام من يوم وفي .لها للذهاب الحافالت يستقلون قريبة رسةدم في مختلفة أخرى وفعاليات رياضية
 بالصوت التقديمية العروض بتسجيل تسمح برمجيات تعرض التقنية في على مجلة (Sams)اطلع 

 واتفمق العالميمة، الشمبكة علمى تحميلمه يمتم فيمديو مقطمع إلمى الملمف بتحويمل تقموم ثم والشرح لصورةوا
 المحاضرات. عن يتغيبون الذين الطالب تساعد التي الطريقة أنها على المعلمان
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 أرادأول مثممال موثمموق جيممدا مممن الفصممول الدراسممية المنعكسممة، وذلمم  عنممدما  بممدأ 2007 عممام وفممي
 فمي .للطمالب اإلنترنت على وتحميلها تراالمحاض بتسجيل "آرون سامز"و "تمانجو  ج" المعلمان

 أن علمى المعلممان وأكمد .انطالقهما بمدايات فمي عمام بشمكل لفيمديو ومقماطع اليوتيموب كمان الوقمت ذل 
 دقيقمة، 60 أو 30 لممدة بالشمرح الحصمة يبمدأن يعمودا ولم التدريس في طريقتهما غير المقلوب التعلم
 حصممل فقممد جيممدة، التممدريس عمليممة وأصممبحت كمعلمممين دورهممما غيممر الجممذري رالتغييمم وهمذا

(Bergmann)  تسملم كمما والعلموم، الرياضميات فمي للتميمز المرئيس جمائزة علمى (Sams)  نفمس 
 يغيمر لمم المقلموب المتعلم أن المعلممان وذكمر ا.تدريسمهم فمي المقلموب المتعلم تو يمف علمى  الجمائزة

 وفي العالم أنحاء في التدريس في المعلمين من العديد طريقة غير بل فحسب التدريس في طريقتهما
 .((Bergmann & Sams, 2012المراحل الدراسية  ومختلف تراالمقر  مختلف

 

 : وذكر كل منهما مجموعة من الحقائق الهامة وهي
لمتعلم بالمشماريع ا أسملوبسة ولكن اسمتخدموا نعكانهم لم يقتصروا في تدريسهم على الفصول الم .1
 التعلم القائم على التحقيق.و 
المعلمممممين الممممذين اسممممتخدموا الفيممممديو فممممي الفصممممول الدراسممممية باعتبارهمممما أداة  أولانهممممم لممممم يكونمممموا  .2

 .بطريقة تكتسب اسم الفصول المنعكسة ،األداةفي طريقة تو يف  كانوا األوائل تعليمية، ولكنهم
عطائهمماهيم، المفمما مممن يسممتخدمون العديممد الممذين بعممض المعلمممين هنمما  ذلمم ، ومممع مفهمموم الفصممول  وا 

  .ملفات الفيديو التعليمية كأدوات تستخدم ال ولكن المنعكسة،
 اإلعممالمسممة لممم يخرجممه أحممد، فقممد انتشممر االسممم بممين وسممائل نعكالم مممن ذلمم  فممان اسممم الفصممولوبممرغم 

 الدراسمممية مثمممل الفصمممول شممميء يوجمممد واالسمممم اصمممبح اكثمممر شمممعبية، ال اللقمممبالمختلفمممة واشمممتهر بهمممذا 
 .(Bergmann & Sams,2012)سة نعكالم

 

وكان الهدف منها توفير تعليم أون الين  هذا التنفيذ، تأسست أكاديمية خان في نفس العام تقريبا من
 من الطراز العالمي غلى أي شخص، في أي مكان.

 

وتتبع ذل   هور نموذج الفصول الدراسة المنعكسة واصبح لها شعبية متزايدة لدى مؤسسات التعليم 
ثمممراء للوقمممت فمممي الصمممف ال عمممالي التمممي تعيمممد ترتيمممب التعلممميم التقليمممدي وخلمممص اسمممتخدام أكثمممر كفممماءة وا 

 Johnson, 2014:36).المدرسي )
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 الفصول المنعكسة مفهومثانيا: 
 

( بمعنمى العكمس FLIPم المنعكس مصطلح يوضح ديناميكية بيئة المتعلم، حيمث تتكمون الكلممة )التعل
  Honeycutt, Barbi& Jennifer,2014) ) :من الكلمات وهيأو القلب من اختصار لمجموعة 

(Fالتركيز :) المتعلم  علىFocus on your  
(L ليتعلموا من خالل :)Learners by 
(Iإشراكهم :)  فيInvolving them in the 
(P :)والعمليات  األنشطةProcess 

 حيممث يممتمكن فيممه المممدمج علمالممت أشممكال مممن شممكل العممالي التعلمميم سممياق ويعتبممر الممتعلم المممنعكس فممي
والملفمممممات  الفيمممممديو القصمممميرة مثمممممل: مقمممماطع) اإلنترنممممت علممممى المحتممممموى إلممممى مممممن الوصمممممول الطممممالب
تحكمم اكبمر فمي  للمعلم يجعل متزامنة، هذاال مناقشة األنشطة فيويتفاعل الطالب والمعلم ،(الصوتية
الفصمول  وأسماس مفهموم فمي الغرفمة الصمفية،( لوجمه وجهما) التفاعلو  للمحاضرات، المخصص الوقت

فمي المنمزل، والمذي نقموم بمه بشمكل  اآلن يمتم الصمف في كنا نقوم به تقليديا ما هو ةالدراسية المنعكس
 (.& Bergmann, 2012 Sam) الصف في نقوم به في اآلن تقليدي في المنزل أصبحنا

المدمج،  ( عالقة التعلم المنعكس بالتعلمBergmann& Sams,2012) "أرون"و "جونثان"ويعرف 
( DABLالسمريع الممدمج ) اإللزامميانه شكل من أشكال التعلم المدمج، حيث يدعم ما يسمى بالتعلم 
Declaratively Accelerated Blended Learning،  حيمممث يرتكمممز همممذا المفهممموم علمممى

 بفعمل التعمرض السمريع تنمتجة حيمث التقريرية )الكلمات والعبمارات( التمي تعبمر عمن المعرفم التكنولوجيا
 ،الكتابمة، القمراءة ،التفاعليمة )االسمتماع األنشمطةلي المواد التعليمية، وممن ثمم لمجموعمة متنوعمة ممن إ

 اسمتخدامو يقمرر حسمب الموقمف، المذي خطمأ( /  حق هو ما من خالل التكيف )يعلم وأيضاالناطقة(  
 فممي ةاللغمم تطبيممق أيضمما بممل فحسممب، تعممزز التممي التفاعليممة األنشممطة لتسممهيل الدراسممي الفصممل وقممت

 المتصاعد. التكرار خالل من التعلم على الحفا /  السياق، والجزء الثالث مراجعة
م الممذي يشممير إلممى أن 2014( إلممى تقريممر هممورايزون Johnson,2014:36) "جونسممون"كممما أشممار 

المتعلم المممنعكس همو أحممد األنمماط التعليميممة التمي تعتمممد علمى التكنولوجيمما والمرشمحة إلحممداث تغيممرات 
 ي السياق التعليمي والمؤسسات التعليمية.جوهرية ف

يعتبر التعلم المنعكس جزءا من حركة واسعة يتقاطع فيها التعلم الممدمج والمتعلم باالستقصماء وغيرهما 
مممن اسممتراتيجيات التممدريس وأسمماليب وأدواتممه المختلفممة التممي تسممعى إلممى المرونممة وتفعيممل دور الطالممب 

 (.166: 2015ن،لتعلم أكثر متعة وتشويقا )الشرماوجعل ا
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يجمممع مجموعممة مممن  الممتعلم المممنعكس أسمملوب أو نمممط تعلممم أن( 166: 2015) الشممرمانالحمم  كممما 
 .(2.5بالشكل )هو موضح االستراتيجيات كما 

 

 
 التعلم المنعكسيوضح مفهوم ( 2.5شكل )

 

بأنهمما  ( Bergmann,2008:23 & Sams)" سممامز"و "بيرجمممان"أممما الفصممول المنعكسممة فيعرفهمما 
)القصمممص الرقميمممة وملخصمممات الفيمممديو والفصمممل االفتراضمممي السممممعي  اإلنترنمممتخدام تكنولوجيممما اسمممت

والبصري( لالستفادة من التعلم في الفصول الدراسية الخاصة بالمعلم، حتى يتمكن ممن قضماء مزيمدا 
 المعلم أشرطة الفيديو. باستخداممن الوقت في التفاعل مع الطالب بدال من إلقاء المحاضرات، 

 

 منعكسمممممةالدراسمممممية ال الفصمممممول للمعلممممممين فمممممي تنفيمممممذ مفهممممموم الطمممممرق ممممممن متنوعمممممة مجموعمممممة نممممما وه
(Hughes,2012ولكن ،) هو نفسه في األساس المفهوم (Berrett,2011( ،) (Talbert,2012 
(Bergmann & Wilie 2012.) 
 

 عمد في المتخصصة إيديوكوز مؤسسة"( أن McDaniel & others,2013وتذكر سارة مكدانيل )
 يقموم تربموي نمموذجتعمرف الفصمول المنعكسمة بأنهما " التعليميمة العمليمة فمي للتقنيمة الفعمال االسمتخدام

 والقيمام المنمزل فمي كواجمب نموذجيمة محاضمرة مشماهدة يمتم بحيمث التعليميمة العمليمة عكمس علمى
الطالبيمة،  ، وتعتمد على استراتيجيات المتعلم النشمط والمشماركةالفصل في بالمقرر المتعلقة باألنشطة

 .(Educase,2013) "ويعتمد في تصميمه على التعلم المدمج

التعلم 
 المنعكس

التعلم 
 بالستقصاء

 التعلم الذاتي

التعلم 
 المتمايز

 التعلم النشط
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المفهمموم  عكس خاللهابأنهما طريقمة يمتم ممن  الفصول المنعكسة (Brame, 2013:1) "بمرام" ويعرف
ممن  المعلم والطالب والبيئة الصفية حيث يقموم الطلبمة بمشماهدة الممواد التعليميمة هالتقليمدي للتعلم اتجا

  ل.فمي المنمزل ثمم يناقشوا المفاهيم والمعلومات الجديدة داخل الفص ديو تعليميخالل في
نولوجيممما الفصمممول المنعكسممممة هممممي قلممممب مفهمممموم غرفممممة الصمممف كعلمممى أن ت (2013) الغاممممديوتمممرى 

التقليدي والذي يكون فممي الغالممب مبنممي علممى إلقمماء وطممرح المفمماهيم العلميممة وشممرحها للطممالب داخممل 
غرفممممة  جعمممممال والمشمممماريع للعمممممل عليهمممما خممممار األفممممة الصممممف ومممممن ثممممم تعيممممين بعممممض الواجبممممات و غر 

   .الصمف
لمممزامففممممي الفصممممول المنعكسممممة يقمممموم المعلممممم بتمممموفير محتمممموى المممممادة العلميممممة وشممممروحها للمتعلمممممين   وا 

قبممل  قمراءاتقمماطع فيممديو أو مسممجلة أو م محاضمراتما علمى شممكل هعليهما وفهمم باالطالعالمتعلممين 
  وفمي داخممل الفصممل يبممدأ المعلممم فممي خلممق فممرص لمناقشممة ومراجعممة وتحليمممل تلمم ،الحضمور للصمف

المفمممماهيم تحممممت إشممممرافه وتوجيهممممه فيمكنممممه إجممممراء النقاشممممات مممممع المتعلمممين   المعلومممممات وتطبيممممق تلمممم
 األنشطة بمدأ المتعلممين بالعممل فمي مجموعمات أو بشمكل فمردي علمىالمفاهيم والمعلومات وي  عن تل

واالنطممالق بهممم مممن مرحلممة المفممماهيم  لمم والمشممماريع داخمممل قاعمممة الفصمممل ممممما يمممؤدي علمممى ترسممميخ ت
فممي  المالح مماتتحمممت إشمممرافه وتوجيهممه وتقمممديم  واإلتقمانالفهممم إلممى مرحلمة التحليممل والتطبيممق الحفم  و 

 .)2015،حمدي)ة نفس اللح 
إلممممى أنهمممما قلممممب مهممممام الممممتعلم بممممين الفصممممل والبيممممت بحيممممث يقممممموم المعلممممممم  (2013) ويشممممير الشامسممممي

منزليممة ليطلمع  الممدرس عممن طريممق شممريط مرئممي فيمممديو إلعداد واإلنترنتالتقنيممات الحديثممة  اللباسممتغ
نشممطة التممي كانممت فروضمما فمي الفصمل األأداء الطالب على شمرح المعلمم فمي المنمزل وممن ثممم يقمموم بمم

 (.2015 ،حمدي)وهذا ما يعزز فهمه للمادة العلمية 
بأنهمممما أسمممملوب تعليمممممي يقلممممب أسمممماليب التعلمممميم التقليديممممة حيممممث يقمممموم ( 2013) عبممممد الحكمممميم ويعرفهمممما

العملمممي والتفكيمممر داخمممل غممممرف  غمممرف الصمممف ليحممممل التطبيمممق والحمممل جالمعلممم بتممدريس طلبتممه خممار 
 .الصف

ممن جمزأين فمي داخمل  كمونأنهمما تقنيممة تعليميممة تت( Zhou Jiang ,2014) "زو جيمنج" هماولقمد عرف
  . الفصل على صمورة مهمام تعليميمة جالفصل على شكل أنشطة تفاعلية بين الطلبة والمعلم وخار 

ي تمممنعكس فيهممما المحاضمممرة والواجبمممات المنزليممة بكافممة تربمممو  جبأنهممما نمممموذ (2014،الحممممدي)ويعرفهممما 
سمممتفادة مممن الممتعلم المممذي يشممممل اسمممتخدام التقنيمممة لال الممتعلم المممدمجأشممكالها ويعتبممر شممكل مممن أشممكال 

المنزليمممة، وتنفيمممذ المممتعلم  والواجبمممات األنشمممطة ألداءالوقمممت فمممي الفصمممول الدراسمممية  اللالمممذاتي واسمممتغ
 التعاوني بين الطالب.
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تربمممموي يسممممتخدم التقنيممممات  جأنهممممما نممممموذ تعريممف الفصمممول المنعكسمممة علمممممى (2014) يؤكممممد زوحممممميو  
بطريقممة تسمممح للمعلممم بنعممداد الممدرس عممن طريممق مقمماطع فيممديو أو ملفممات  اإلنترنممتالحديثمممة وشمممبكة 

ان آخمممممر ليطلمممممع عليهممممما المتعلممممممين فمممممي منمممممازلهم أو فمممممي أي مكممممم ،صمممموتية أو غيرهممممما ممممممن الوسمممممائط
فمممممي حممممممين  ،باسممممتعمال حواسمممميبهم أو همممممواتفهم الذكيمممممة أو أجهمممممزتهم اللوحيممممممة قبمممممل حضمممممور الممممممدرس

فمي همذا المنمط ممن التعلميم يقموم المعلممم بنعممداد مقطممع فيممديو  ،يخصممص وقممت المحاضممرة للمناقشممات
يشمممماركه مممممع  ويعتبممممر الفيممممديو عنصممممر أساسمممميلمشمممماريع والتممممدريبات لدقممممائق  5- 10مدتممممه ممممما بممممين 

 .)2015،حمدي)جتماعي االالمتعلممين فمي أحمد مواقمع الويمب أو شبكات التواصل 
 

( بأنمممه اسمممتراتيجية تعلمممم وتعلممميم مقصمممودة تو مممف تكنولوجيممما التعلممميم 35: 2015الكحيلمممي ) اوتعرفهممم
دراسية وخارجها لتو يف وقت الحصة )الفيديو( في توصيل المحتوى الدراسي للطالب قبل الحصة ال

 إمكانيممةعبممر األنشممطة النشممطة المختلفممة، مممع  للمعرفممةالفعليممة  وللممارسممةفممي حممل الواجممب المنزلممي 
 تفعيل الوسائط االجتماعية في التعلم، وهو أحد أنواع التعلم المزيج.

 

لمنمزل والغرفمة الصمفية ( كيفية تبادل األدوار بين المهام التي كنا نقوم بها في ا2.6ويوضح الشكل )
فمممي الغرفممممة  واألنشمممطةحيمممث أصمممبح الطالمممب يشممماهد المحاضممممرة فمممي المنمممزل ويقممموم بحممممل الواجبمممات 

 الصفية. 
 

 
 

 ( 2.6شكل )
 المهام بين المنزل والغرفة الصفيةاألدوار و تبادل يوضح 
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المرتد أو التعلم علمى عمدة صمور منهما المتعلم الممنعكس أو التعلم  ةالممنعكس ولينتشر مصطلح الفصم
الممممذي يشممممل أي اسمممتخدام  جنولوجيممما الفصمممول المنعكسمممة أحمممد أشمممكال المممتعلم المممممدمكالعكسمممي وتعمممد ت

نولوجيما السمتفادة ممن المتعلم فمممي الفصممول الدراسممية بحيممث يمكممن للمعلمممم قضمماء مزيممد مممن الوقمممت كللت
استخدام مقاطع الفيديو التي  من خالليمتم  وهمذا راتممن إلقماء المحاضم الفمي التفاعمل ممع الطلبمة بمد

مجلمة جامعمة )الدراسممية فمي الفصمول  األوقمات جيقوم بنعدادها المعلمم والتمي يشماهدها المتعلممين خممار 
 (.2015االلكتروني،المنصورة للتعليم 

 
  :( Flipped Classroomلفصول المنعكسةا) إجرائيا الباحثة اوتعرفه

تكنولوجيا التعليم  تو يفة تعليم وتعلم تناسب خصائص المتعلمين من خالل تقدم نوعيبيئة تعليمية 
ويقوم بتنفيذ المتعلم النشمط  ،خارج الفصل الدراسي ، حيث يشاهده الطالبالويب الفيديو الرقمي عبرو 
 .األنشطة الفعلية والتدريبات داخل الفصل الدراسيو 
 

 :النقاط المهمة لمفهوم التعلم المنعكس عة منوترى الباحثة من خالل التعريفات السابقة مجمو 
م المنزليمة بيئمة المتعلم الصمفية وبيئمة المتعل تتفق جميمع التعريفمات علمى مفهموم واحمد وهمو قلمب بمين .1

 األدائيمممةوالمهمممارات  حيمممث يقممموم المعلمممم بقلمممب بمممين المهمممام فتصمممبح المحاضمممرة فمممي المنمممزل والواجبمممات
 يقوم بها الطالب في الغرفة الصفية. واألنشطة

د يصممف المممبعض الممتعلم الممممنعكس باسممتراتيجية وكلمممة اسمممتراتيجية قاصممرة عمممن المفهمموم الفعلمممي قمم .2
أو نمممممممط تعليممممممي يعتممممممد علمممممى عمممممدد كبيمممممر مممممممن  أسممممملوبللفصمممممل الممممممنعكس، فالفصمممممل الممممممنعكس 

االسممممتراتيجيات منهمممما الممممتعلم المتمممممايز والممممتعلم النشممممط والممممتعلم بالمشممممروعات والممممتعلم الممممذاتي والممممتعلم 
 لتعلم بالوسائط المتعددة.وا اإللكتروني

 .ها المعلم في تنفيذ الفصل المنعكستختلف التعريفات في الطرق التي يستخدم .3
فممي تكوينهمما علممى التكنولوجيمما الحديثممة فممي العممرض  أساسمميتعتمممد اعتممماد  ن الفصممول المنعكسممةأ .4

 والتواصل بين المعلم والطالب.
لكترونيا، وهو وسيلة فعالة لما الطالب إوجية في عرض المحتوى على التكنول الوسيلةالفيديو هو  .5

 .أساسيوتوفر عنصر التشويق بشكل  فيها من تأثير الحتوائها على الصوت والصورة والحركة
 .والتعلم مدى الحياة اصبح المتعلم هو محور العملية التعليمية والمحور النشط .6
بشممكل اسممرع بسممبب  مختلفممة، والتكيممف بطممرق الفصممل الدراسممي اسممتخدام للمعلممم هممذا الممنهج يتمميح .7

 معرفة المعلم الحتياجات الطالب بشكل مسبق.
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 ثالثا: مبررات استخدام الفصول المنعكسة
 

( مجموعة من مبمررات اسمتخدم Bergmann & Sams,2012) "بيرجمان" و"سامز" كل من يذكر
 الفصول الدراسية المنعكسة وتغير نمط التعلم والتعليم في صفوفنا وهي:

 سمبيس، مماي ،الفميس بمو يوتيموب،  اإلنترنمت، طالبنما علمى ، حيمث نممااليـوم طالب لغة تتحدث. 1
 وبذل  فهي محاكاة للغة طالب اليوم.. األخرى الرقمية الموارد من كبيرة ومجموعة

حيممث يجممد الطالممب المرونممة فممي الفصممول المنعكسممة مممن خممالل  الــذين يعملــون، الطــالب . تســاعد2
 بشكل دائم ليتمكن من مشاهدته بأي وقت. إلنترنتا على توفر المحتوى بشكل مقاطع فيديو

وذلمم  مممن خممالل تجممول المعلممم بممين الطلبممة  تســاعد الطلبــة علــى الــتخلص مــن صــعوبات الــتعلم، .3
 لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في حل المشاكل التي يواجهونها. 

ة يفمكمممن الفيمممديو فمممي الفصمممول المنعكسممم التفـــوق، علـــى المســـتويات جميـــع مـــن الطـــالب تســـاعد .4
  عدة مرات. إعادتهالطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالتعلم حسب سرعاتهم من خالل 

عــادة إيقــافالــتحكم فــي  للطــالب تتــيح .5 يحتمماج المعلممم تغطيممة محتمموى معممين فممي وقممت  الشــرح، وا 
ن جميمع الطمالب قمد حصملوا علمى طريق التقليديمة، وال يمكمن الجمزم أمحدد، وهذا قد يكون صعب بمال

الفصممممول المنعكسممممة تقممممدم فرصممممة لجميممممع الطممممالب بممممتعلم المفمممماهيم حسممممب قممممدراتهم. الممممتعلم، وبممممذل  ف
الممدرس، والطممالب المتفمموقين  إعممادةفممالطالب الممذين يحتمماجون لسممرعة اقممل سمميمكنهم الحصممول علممى 

 سيعملون على مهام أكثر والعمل ضمن مجموعات التعاون في الصف.
للمدروس  المثمالي االنمدماج المنعكسمة تخلمق الدراسمية الفصمول والمعلـم، الطالـب بين التفاعل تزيد .6

ــزة". المخممتلط" الدراسممية باسممم الفصممول يعممرف أصممبح الممذي لوجممه وجهمما اإلنترنممت عبممر فممي هممذا  المي
 حيمماة فممي حيويمما دورا المعلمممون الممنمط بممأن الوقممت سيقضممي فقممط فممي اسممتعداد الطلبممة للممتعلم. ويلعممب

وبمممذل  فمممان وجمممود المعلمممم ممممع الطالمممب فمممي . والخبمممراء والجيمممران، واألصمممدقاء همممم المممموجهين. طالبهمممم
سميكون  واإلرشمادالمنزل بطريقة حية تفاعلية من خالل محاضمرة الفيمديو وفمي غرفمة الصمف للتوجيمه 

 اكثر فاعلية ومتعة وحيوية بالنسبة للطالب والمعلم.
في حياتهم، وفي  إيجابيهقدوة  إلى، يحتاج الطالب أفضل بشكل طالبهم لمعرفة للمعلمين يسمح .7

طالبنما  ممع أفضمل عالقمات ببنماء تسممح المعلم هو من يلعب هذا الدور، الفصول المنعكسمة األغلب
 .بسبب زيادة التفاعل

 زيمادة التفاعمل همو ةالفصمول المنعكسم فوائمد أع م ، منوزميله الطالب الطالب بين التفاعل يزيد .8
ويتعلممممون ممممن  هم مممما بيمممنهم، الطمممالب يسممماعدون بعضمممالكلمممي. ممممن خمممالل المجموعمممات التعاونيمممة في

 .بأنفسهم وغيرهملديهم، وتزيد ثقتهم  اإلدرا وبذل  يزيد نسبة  األخرينخبرات 
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عاليمة لالنسمجام ممع جميمع  إمكانيمةة أ همرت ، الفصول الدراسية المنعكسمالحقيقي للتمايز تسمح .9
  الفئات الطالبية داخل الغرفة الصفية ومناسبة لجميع قدرات الطالب.

يؤثر الطلبة الغير متفاعلين مع المعلم فمي الصمف علمى زمالئهمم سملبا ، قد الصفية تغير اإلدارة .10
المعلممم لممم  الدراسممية المنعكسممة، فممي الفصممول أممما .مممن خممالل احساسممهم بالملممل او التسممبب بالمشمماغبة

يعممد ملقممن للطممالب، بممل مسمماعد لهممم ويسممتطيع السمميطرة بشممكل اكبممر علممى المشمماكل الصممفية، وبممذل  
 .بساطة بكل الدراسية الفصول إدارة قضايا اختفت توجيه الطالب، وقد عادةإلاتجه مجهود المعلم 

ـــي الطريقـــة تغييـــر .11 ـــىبهـــا  نتحـــدث الت يسمممألون خمممالل  مممما كثيمممرا اآلبممماء نإ، األمـــورأوليـــاء  إل
 وعممدم ورفممع يممده وتفاعممل، طفلممي بهممدوء، يجلممس فممي الصممف، هممل أبنممائهماالجتماعممات عممن تصممرف 

ال  ة،الدراسممية المنعكسمم مهمممة للممتعلم، ولكممن فممي الفصممول اراتالمهمم وهممذه اآلخممرين؟ زعمماج الطممالبإ
 بممه القيممام ممما يمكننمما كممذل ، يكممن لممم إذا طالممب؟ كممل تعلممم هممل: اآلن والسممؤال ،األسممئلةلهممذه  إجابممات

 أكثر األسئلة عمقا. هي هذه تعلم؟ على لمساعدتهم
 وهذا. العلوم يتعلمونو  أطفالهم مع الفيديو يشاهدون منهم العديد أن تبين ،األمور أولياء يثقف .12

  .دروسهم محتوى عن األمور وأولياء الطالب لالهتمام بين مثيرة مناقشات إلى يؤدي
ممممن خمممالل انتشممار ملفمممات الفيمممديو الخممماص بمممدروس المعلمممم علمممى  اكثـــر شـــفافية، صـــفك تجعـــل .13

 العديد من الطالب مشاهدتها ومعرفة نوعية التعليم الذي يقدمه المعلم. عيستطي، تاإلنترن
تجمممد العديمممد ممممن المؤسسمممات التعليميمممة صمممعوبة فمممي  ، المعلمـــين واســـعة لســـتخدامات تقنيـــة  .14

طممارئ، هممذه  أليالحصممول علممى المعلمممين المممؤهلين فممي بعممض المممواد، وفممي وقممت غيمماب المعلمممين 
، مممن خممالل تموفير الممدرس للطممالب مممن خممالل لهممذه المشممكلة  األمثملكانمت الفصممول المنعكسممة الحممل 

  رح المعلم في الفيديو، وسيكون المعلم كانه داخل الصف.بش اإلنترنتشبكة 
فمي  الطمالب ، فمي المتعلم الممنعكس ينتقملالمـنعكس باإلتقـانالتعلم  برنامج إلى تؤدي أن يمكن .15

الفيممديو حسممب سممرعتهم، حيممث يممتم طرحممه علمميهم فممي نفممس الوقممت، ولكممن فممي  خممالل تعلممم المممواد مممن
حيممث يممتم . اليمموم نفممس الفيممديو فممي نفممس يشمماهدون البالطمم جميممع يعممد لممم باإلتقممانالممتعلم المممنعكس 

 .المحتوى إتقان نحو يعمل أنه الن ام المتزامن حيث غير في والتعلم الطالب مشاهدة
 

وتمرى الباحثمة ممن خمالل المبممررات السمابقة ممدى الحاجمة إلمى تحويممل الفصمول الدراسمية التقليديمة إلممى 
ام الفيممديو التعليمممي ومسمماعدته للطالممب فممي الح ممت مممدى أهميممة اسممتخد أنهممافصممول منعكسممة، كممما 

جميع األطر والمستويات، كما أن همذا المتعلم الممنعكس يمؤدي إلمى المتعلم باإلتقمان والمذي تهمدف إليمه 
العديد من المؤسسات التعليمية. ولكن االنتقمال التمدريجي ممن الفصمول المنعكسمة للفصمول المنعكسمة 

 .(Bergmann & Sams,2012) "سام"و "بيرجمان" يعطي نتائج أفضل كما يراه كل من باإلتقان
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 المنعكسة الفصولرابعا: مميزات 
 

 إلى أهم مزايا الفصول الدراسية المنعكسة كما يلي: Fulton,2012))  "أشارت "فولتون
 .ئمهماليستطيع الطلبة التعلم بالسرعة التي تناسبهم والمكان والزمان الذي ب .1
الممتعلم عنممد  صممعوبات المعلمممين معرفممة عممن يعطممي الصممف غرفممة فممي" المنزليممة"القيممام بالمهممام  .2

 . التعلم الطلبة ورؤية ألنماط
 للطالب. وتقديمها الدراسية وتحديث المناهج تخصيص للمعلمين بسهولة يمكن .3
  .ونشاط فعالية بشكل أكثر الدراسي الفصل يساعد المعلم على استخدام وقت .4
 الطممالب فممي اإلنجمماز مسممتويات ول زيممادةحمم تكمموين رؤيممة سمميمكن المعلمممين مممن خممالل التقممارير .5

  .والمشاركة واالهتمام،
 الجديدة. في المناهج التعلم ن رية تدعم .6
 .21ال القرن في تعلمومناسبة لل بالمرونة يتميز أسلوب استخدام التكنولوجيا .7

 

مجموعمة  (Brame, 2013( و)2015و)الخلفيمة والطمالع،  (2014 ،حممممديوأضماف كمل ممن )األ
 وهي: المنعكسللتعلم  من المميزات

ممن الوقمت لمسماعدة الطلبمة  يممنح المعلممين مزيمداصمل، حيمث الف لوقت الجيد االستغالل ضمان .1
 .والردود عليها استفساراتهموتلقي 

يخلق بيئة للتعلم التعاوني فمي الفصمل ممما يحفمز مشماركة الطلبممة فممي العمليممة التعليميممة وتحمممل  .2
 .مسؤولية تعلمهم

 .أو التنقيح للمراجعةيها أرشفة المحتوى بشكل دائم فصول يتم ف .3
 الحرية توفير، بمكن جميع الطلبة من الحصول على تعليم شخصي حسب ميولهم واتجاهاتهمت .4

 .بها يتعلمون التي والسرعة والزمان الوقت اختيار في للطالب الكاملة
 .ودة بسبب الغيابالدروس المفق دالستردامنحهم الفرصة  اللدعم الطلبة الن اميين من خ .5
 .دروسللمساعدة الطلبة اللذين يواجهون صعوبات مع اللغة المنطوقة  .6
سمتعراض المقماطع الهاممة والتحقممق الالمعلم مرشمد وموجمه ودليمل للطالمب ويتميح الفرصمة للطلبمة  .7

 .ممالح اتهمن 
 .مسار واضح ومستمر لتعلم الموضوعات المعقدة  هنا .8
 .الطالب بين والتعليمي االجتماعي التواصل تحفيزو ، لبوالطا المعلم بين أقوى عالقة بناء .9

 .استيعابهم وتطوير الطالب تحصيل تحسين .10
 .التعليم في الحديثة للتقنية األمثل االستخدام على التشجيع .11
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 .الفصل وقت قبل المحتوى على األولي لالطالع الفرصة الطالب منح .12
 اختبمارات إجمراء طريمق عمن لم وذ الفصمل وقت قبل واالستعداد للتحضير حافز الطالب منح .13

 .درجات مقابل عمل أوراق حل أو النت على قصيرة واجبات كتابة أو قصيرة
 هي الطالب يجريها التي القصيرة والواجبات فاالختبارات الطالب، استيعاب لتقييم آلية توفير .14

 .عليها التركيز على المعلم يساعد مما للمحتوى، استيعابهم في والقوة الضعف نقاط على مؤشر
 .المعرفي المجال من األعلى المستوى مهارات على تركز الفصل في تفاعلية أنشطة توفير .15
 .الفصل وقت في المعلمين من للطالب فورية راجعة تغذية توفير .16
 عمن االختيماري أو القسمري الطمالب غيماب يسمببها التمي المعرفيمة الفجموة سمد علمى المسماعدة .17

  الدراسية. الفصول
 

يا السابقة توصلت الباحثة إلى أن اختيارها للعمل على الفصول الدراسية المنعكسمة وباستعراض المزا
ميمزات علمى كان موفقا، حيث أن تل  المزايما جميعما تحمل مشمكلة حقيقمة، وتضميف الباحثمة بعمض الم

 تم عرضه وهي: ما
 ممتع أكثر سهولة الستيعاب الطلبة. األمرتتميز ملفات الفيديو بقصرها وهذا يجعل  .1
دام أداة الفيممديو وطريقممة تنفيممذها فممي الممتعلم يجعممل الممتعلم أكثممر حيويممة، حيممث ال يفقممد المممتعلم اسممتخ .2

االتصممال مممع المعلممم بسممبب حضممور المعلممم فممي ملممف الفيممديو مممن خاللممه تصممويره للممدروس، وبممذل  
 يحتف  بالبيئة الصفية.

ر للمتعلم وانتمماء أكبمر يولمد دافمع أكبم األمرالرقمية لغرض التعلم، هذا  ألجهزتهماستخدام الطالب  .3
 لكترونية.ر على المؤسسة عناء توفير موارد إ، ومن جهة أخرى يوفوأهميتهاللدروس 

 لية تن يم الوقت واستثماره بطريقة مثالية.أ يتعلم الطالب من خالل الفصول المنعكسة .4
 يساعد التعلم المنعكس على زيادة الفهم، زيادة التفاعل، زيادة التفكير النقدي. .5
 

 أهمية التعلم المنعكس في العملية التعليميةا: خامس
 

مممن أهمممممم التكنولوجيممممما المسممممتخدمة فمممممي  هعكس فممي العمليممة التعليميممة فممي كونممتكمممن أهميممة الممتعلم المممن
إجممراء التجممارب  اللويسممتمتع بممه الطالممب بمالتعلم مممن خمم ،مممممن إمكانيممات يتمميحالعمليممممة التعليميمممممة بمممممما 

الممنعكس يحقمق بفاعليمة تعلمميم  يمة التمي ال يمكمن إغفالهما أن المتعلمواألهم ة.طة المختلفمنشماألوتنفيمذ 
 أقل وتعلم أكثر، فهو يمثل أهمية لكل من المتعلم والمعلم والعملية التعليمية، نستعرضها كما يلي:
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 المتعلم:
مثل الفهم  خارج الصف الدنيا األهدافيركز عل مستويات التعلم العليا: يتم اكتساب مستويات  .1

داخممل الصممف يممتم اكتسمماب مهممارات التفكيممر العليمما مثممل التقممويم والتطبيممق وذلمم  بمسمماعدة والتممذكر، و 
 اإلقران واستراتيجيات التعلم.

التقليمل ممن الواجبمات المنزليمة دم نقمل الواجبمات إلمى البيمت و فمي الصمف وعم األنشمطةيركز على  .2
 ء.حيث أن المتعلمين لديهم الوقت للهوايات واألصدقا

 يتبنى لغة طالب اليوم. .3
 ي الفروق الفرية بين الطلبة.علم التعلم متى يشاء لذا فهي تراعتتيح للمت .4
 يشار  الطالب في العملية التعليمية ليصبح معلما ومشاركا وباحثا عن مصادر معلوماته. .5
ب ممع يعزز التفكير الناقد والمتعلم المذاتي وبنماء الخبمرات ومهمارات التواصمل والتعماون بمين الطمال .6

 بعضهم وبين الطالب والمعلمين.
 يختفي عنصر الملل، ويرتفع التشويق واالستمتاع بالتعلم. .7
 يرتفع مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين. .8

 

 المعلم:
المرشمد والموجمه  المسرح والذي يعرف كل شيء ولكنمه المعلم ليس هو ذل  الحكيم الواقف على .1

 والمحفز والمساعد للطالب.
 التواصل والتفاعل بين المعلم والطالب.يزيد من درجة  .2
 الحل األفضل لنقص عدد المعلمين. .3
 يعين المعلم على حسن اإلدارة الصفية، واالستغالل األمثل للوقت أثناء الحصة الدراسية. .4

 

 العملية التعليمية:
 يتم فيها أرشفة المحتوى بشكل دائم للمراجعة والتنقيح. .1
 اتها في العملية التعليمية.التو يف الجيد للتقنية الحديثة وأدو  .2
 بيئة تعليمية تحفز مشاركة الطالب في تحمل مسئولية تعلمهم. .3
اسممتراتيجية العصممف الممذهني، التعلمميم المتمممايز، المناقشممات، المحاكمماة، الفصممل المممنعكس يفعممل  .4
 ة، مجموعات العمل، التجارب المعملية، المهمات الحقيقية.يدراسات الحالال
مختلفمة، المتعلم السمابق بواسمطة التقنيمة  ة بطمرقالمتعلم أكثمر ممن ممر  يحدث في الفصمل الممنعكس .5

 السمع بصرية والتعلم الحاضر بواسطة تنفيذ األنشطة داخل الصف فيتحقق التعلم ذو المعنى.
 يسهم في بناء االقتصاد المعرفي عن طريق كسر جمود العملية التعليمية. .6
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 أولياء األمور:
 حدث فعال بدرجة وضوح عالية.يتيح ألولياء االمور معرفة ما ي .1
يتيح الفصل المنعكس لعائلة المتعلم وللمجتمع الخارجي في البيت الحصول على معلومات من  .2

 أشرطة الفيديو التي يشاهدها المتعلم في البيت.
 

 في معلمانبها  قاموقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث على أهمية التعلم المنعكس، ففي دراسة 
 ،تقنيمة راتمهما الطمالب تعلميم التقنيمة فمي تو يمف كيفية على التعرف إلى هدفت رجهاميونقب جامعة
ما  الجامعمة فمي التمهيمدي المسمتوى طمالب تمدريس فمي نعكسالمم المتعلم اسمتخدام فوائمد تحديمد وأيض 
 تطبيمق تمم ذلم  ولتحقيمق رضماهم، وممدى الطمالب تحصميل فمي وأثرهما  (Spreadsheet) لمقمرر
 قبل  ب(الطال(راسةالد لعينة وبعدي قبلي اختبار بنجراء وذل  الدراسة هذه في التجريبي شبه المنهج
 كمان نعكسالمم المتعلم فمي لتقنيمةا تو يمف أن إلمى الدراسمة وتوصملت ،ممنعكسال المتعلم اسمتخدام وبعمد
  التعليميمة العمليمة فمي كبيمرا فرق ما وأحمدث الطمالب دافعيمة ممن دزاو  التعليميمة، العملية سه ل مما فع اال  

(Randall, Douglas & Nick,2013: 563-580.) 
 

 الرسموب  نسمبة تخفميض المعلممين أحمد رادأ فقمد الطمالب، تحصميلفي رفع  يساهم الفصل المنعكس
 قمدرة عمدم اإلخفماق همذا أسباب من كان والذي17%. كانت والتي بالجامعة يدرسه الذي المقرر في

 حيمث نعكسالمم المتعلم بتجربمة فقام  .المحاضرة في يتعلمونها التي المعلومات تطبيق على الطالب
جمراء كمامال   المنص ةراءبقم القيمام طالبمه علمى كمان  وقمت قبمل  الموضموع فمي النمت علمى اختبمارات وا 

 طالب كل ويقوم عليهم عمل قراأو  بتوزيع استيعابهم مدى باختبار المعلم يقوم الفصل وفي الفصل،
 إلمى  17% ممن الرسموب نسمبة تخفميض ممن تمكمن وبالفعمل، .بجانبمه المذي زميلمه إجابمة بتصمحيح

 من إيجابية راجعة تغذية بتلقي المعلم واستمر   24%إلى % 14 من الطالب أداء تحسن كما%4
 (.2006)عالم، التقليدية الفصول باقي عن يختلف المعلم هذا فصل أن أكدوا الذين طالبه

 

ي ترسيخ المفماهيم العلميمة بمما يممؤدي ثير من الدراسات على دور الفصول المنعكسة فكدت الكأو كما 
التقليمدي فمي التمدريس القمائم علمى بعض  باألسلوبإلمى سمهولة فهمم وتحليمل المفماهيم المجمردة مقارنمة 

نولوجية إضافة إلممى قممدرة الفميلم كعينات التتالتي يتبعها بعض المعلمين دون اللجوء لل تلقينأساليب ال
  يرممميسمممة جرادتمممه دكوهمممذا مممما أ ،سمممية معممماراالمممتعلم ومحتمموى الممممادة الدالتعليمممي علممى التفاعممل مممع 

(Jeremy,2007)  المممذكي  اإلشمممرافالتمممي كشمممفت عمممن فاعليمممة الفصمممول المنعكسمممة باسمممتخدام ن مممام
تسمماب المفمماهيم العلميممة كسممية إضممافة إلممى فاعليتهمما فممي اراالفصممول الد جلتسممليم محتمموى محاضممرة خممار 

 .وترسيخها لدى الطلبة
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يسهم تو يف الفصول المنعكسة في تحسين التحصيل الدراسي كونهما تموفر بيئمة تعليميمة تحفممز ما ك
اجعممة ر مشماركة المتعلمممين فممي تحمممل مسممؤولية تعلمهممم وتعمممل علممى أرشممفة المحتمموى بشمكل دائممم للم

تقممانترونيممما كر التعليممممي إلإلمممى أنهممما تجممممع مممما بمممين المممتعلم المباشممم باإلضممافةوالتنقممميح  العديمممد ممممن  وا 
وتتممميح فرصممما وفممق طبيعممة كممل  ،(2015،حممممدي)جيمممدة للتعلممميم والتمممدريب والمممتعلم المممذاتي الت راالمهممما

التممي كشممفت عمن تممأثير   (Cara,2012)" كممارا"ت التعلمميم وهممذا ممما أيدتممه دراسممة المجممال مممن مجمما
مسمممتويات التممموتر خفممض تبط بهممما فمممي زيمممادة التحصممميل العلممممي للطمممالب و الفصمممول المنعكسمممة ومممما يمممر 

  .جهاداإلو 
يممات الالتمي أجريمت فمي جامعمة شمينادوي بالو  (PierceFox,2012)" بيرسمي وفموكس"مدت دراسمة كوأ

 هممممث أتاحممت هممذالفصممممول المنعكسممممة فممممي مقممممرر الصمممميدلية حيبيئممة مريكيممممة علممممى أهميممممة األالمتحممممدة 
بشمكل كبيمر فمي  للطلبمة مشماهدة الفميلم وتقيميم الواجمب المنزلمي وسممحت للمعلمممين مممن التعمممق البيئة

المناقشمة التعاونيمة مممع الطلبممة بممما يسممهم فممي   التعليمية الفعالة والتوسع في المفماهيم وكمذل األنشطة
اعد علممممى زيممممادة دافعيممممة الطلبممممة للممممتعلم وتنميممممة مهمممارات موين اتجاهممممات إيجابيممممة نحممممو الممممتعلم وتسممممكمممت

 .التفكير المختلفة للطلبة
مثمل تنميممة قممدرة الطالممب علممى اتخمماذ  اإلداريةإلمى قمدرتها علمى تنميمة العديمد ممن المهمارات  باإلضافة

مررة كمالقيممام باسممتجابات متبشمكل فاعمل وتعزيمز الطلبممة علممى  األخرينالقمرارات ومهمارات التعاممل ممع 
 (Peter,2014 "تومسممممممون" و"بيتممممممر" سمممممممةراهمممممممداف التعليميمممممممة وهمممممممذا مممممممما أيدتمممممممه داألب القممممممةذات ع

(Thompson& لتممي أجريممت بجامعممة مونممت سممينت بكنممدا حيممث هممدفت إلممى تقممويم ممممدى اسمممتفادة ا
 ،سفصممول اثنممين تقليممديين وواحممد مممنعك الثمةث جرنممة نتممائحيممث قممام البمماحثين بمقا اإلدارةالممتعلم فمي 

 .تفوق طلبة الفصل المنعكس جوأ هرت النتائ
الفصمممول المنعكسمممة فمممي التعلممميم أنهممما تتممميح إمكانيمممات هائلمممة لتسمممهيل المممتعلم  بيئممة ومممن م مماهر أهميمممة

لهما ممن إمكانيممات عاليممة بحيممث تعطمميهم ممان والنفقمات لمما الز وتجماوز حماجز المزمن والبعمد المكماني و 
ويتفاعممل الطالمب بشمكل  ،تممابكيسمتطيعون الحصممول عليهمما عممن طريممق المعلممم أو الال تجمارب حيمة 

إلمى قمدرتها علممى زيممادة مهممارات الممتعلم الممذاتي لممدى الطلبمممة وهمممذا  باإلضافةبر مع المادة التعليمية كأ
ة نعكسممالتممممي كشممممفت عممممن فاعليممممة اسممممتخدام الصممممفوف الم (2014 ،نممممورة الممممذويخ)دتممممه دراسممممة كممممما أ

((Flipped Classroom  بثانويممممة  (مهممممارات الممممتعلم الممممذاتي)علمممى  2فمممي تمممدريس مقمممرر حاسمممب
 .المنطقة الشرقية -الجبيل

 التمهيديمة صماءاتالمتعلم، وبينمت اإلح مقارنمة بمين بيئمات Strayer ,2012)) "ستيرير"وبيت دراسة 
الجامعممة  لصممفوف الممتعلم التقليديممة فممي التمهيديممة اإلحصمماءات مممع لصممفوف الممتعلم المممنعكس مقارنممة
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البيئمة للكليمة، واسمتخدموا بطاقمة  مجمال باستخدام مخزون الصمفوف الدراسمية فمي ،المعمارية الهندسية
 الدراسمممممية صمممممولالف أوضمممممحت تقييممممممات الطمممممالب أن. التركيمممممز ومجموعمممممات المالح مممممة والمقمممممابالت

 أنهما أكثممر التمدريس طريقمة إلمى الطمالب ين ممر: الطمالب تعلمم علمى ة كمان لهما تمأثير إيجممابيالمنعكسم
  Zappe, Messner,Litzinger, & Lee,2009))المحاضرات.  من فعالية
ما، مشاركتهم ومن بل فقط الطالب تعلم تحسين على يساعد ال نعكسالم فالتعلم  كولومبيما، ففمي أيض 
 جديمدة تيجيةرااسمت تجربمة بكنمدا، فمانكوفر فمي كولومبيما بمريت  جامعمة فمي الفيزياء مقرر مومعل قرر
 خبرة ذوا أستاذان فيها يقوم تجربة بتصميم فقاموا فصل، كل في طالب 250 من ألكثر التدريس في

 آخمر وفمي مختلفمين، فصملين فمي لطمالب تقليديمة بطريقمة الفيزيماء مقمرر بتمدريس التمدريس، فمي كبيمرة
 بطريقمة الفصملين أحمد بتمدريس التمدريس فمي خبمرة واألقمل الجمدد المعلممين ممن معلممان يقموم لفصملا

 ويمتعلم التمدريس فمي الكبيمرة الخبمرة ذو األول المعلمم نفمس ممع الثماني الفصل ويستمر المقلوب التعلم
 20% بنسمبة نعكسالمم المتعلم فصمل فمي الحضمور نسمبة ازديماد المعلممون الحم  .التقليديمة بالطريقة
 ضمعف علمى المقلموب المتعلم فيمه اسمتخدم المذي الفصمل طمالب حصل كما ،% 40 بنسبة والتفاعل
 المتعلم بتجربة استمتعوا أنهم إلى باإلضافة التقليدي، التعلم في ؤهمران  عليها حصل التي الدرجات
 الفصل نهاية في جربوها التي الفعالة بالطريقة استمتعوا بأنهم الطالب من % 90 وصرح المقلوب،

 ومشاركاتهم الطالب تعلم  تحسين على يعمل بو لالمق التعلم استخدام بأن المعلمون وأكد سي،راالد
(Pearson Education, Inc,2013.) 

ومن خالل ما تم استعراضه في هذا البند، رأت الباحثة األهمية الكبيرة للتعلم المنعكس، وكم كان له 
يممة علممى مممدى أهم الدراسمماتالمتقدمممة، واتفمماق جميممع  ةاألجنبيمممممن نصمميب فممي الدراسممات فممي الممدول 

لمثمل همذه الدراسمات التمي تسملط  ، وبيان مدى حاجتنا في الوطن العربميوفاعلية هذا النوع من التعلم
الضموء علمى بيئمات جديمدة للمتعلم للوصمول إلممى تعلمم نشمط وأكثمر فاعليمة وتحقيمق المسمتوى المطلمموب 

 من التعليم في المنطقة العربية.
 
 الفصول المنعكسةمكونات دسا: سا

 

 (2.6كما بالشكل ) :(Marshall, 2013يتكون التعلم المنعكس من ثالث مكونات رئيسية )
 خارج الغرفة الصفية. تطبيقهفيديو تعليمي يتم  .1
 التفاعل التعاوني بين الطلبة انفسهم والمعلم داخل الغرفة الصفية. .2
 المالح ة والتغذية الراجعة. .3
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 عناصر الفصل المنعكسضح يو ( 2.7شكل )

 

الممب خممارج الغرفممة ، حيممث يتفاعممل الطة مممع بعضممها لتكمموين الممتعلم المممنعكستتفاعممل العناصممر السممابق
داخمل الغرفمة الصمفية، ويتمابع المعلمم  األنشمطة، وممن ثمم يتفاعمل الطالمب فمي حمل الصفية مع المدرس

التغذيممممة الراجعممممة  الطلبممممة مممممن خممممالل الصممممعوبات التممممي يواجهونهمممما، وبممممذل  يحصممممل الطالممممب علممممي
 لعناصر بيئة التعلم المنعكستفاعل كيفية ( 2.8والمالح ة في الوقت المناسب، ويوضح الشكل )

 

 
 

 ( 2.8شكل )
 كيفية تفاعل الطالب والمعلم في الفصل المنعكسيوضح 

 

مة إمكانممات الفصممل المممنعكس مممع الممموارد التعليميممة المتاحممة فمممي المؤسسمممات التربويمممة المختلفمم وتتكيممف
السابقة المتعلقمة بتصمميمات الفصمول المنعكسمة يمكمن تحديمد  راساتالتربوي والد األدب مراجعةوبعد 

  :(2015)عقل وبرغوث، نولوجيا الفصول المنعكسة في الوحدات التاليةكأهم الوحدات التي تمثل ت

خارج  فيديو تعليمي
 الصف

التفاعل التعاوني داخل 
 الصف

المالحظة والتغذية 
 الراجعة
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 Instructional video module التعليمي الفيديو وحدة .1
المصممممادر  جمممممود الفقممممري للفصممممل المممممنعكس ويمكممممن للمعلممممم أو مختصممممي إنتمممماالوحممممدة الع هتمثممممل هممممذ

الزمممة باسمممتخدام لالفيممديوهات الرقميممة وعمممل المممؤثرات الصمموتية والبصممرية ا جالتعليميممة الرقميممة إنتمما
 .  لالتأليف المختصة بذ جالبرام

املمممة تمتمممد مممن مرحلمممة تحليمممل المهمممام كورة من ومممة متويكمون تصممميم الفيمممديوهات التعليميممة علمممى صممم
إلمممى تقيممميم  الالزممممة وتطويرهممما ومراجعتهممما ممممن قبمممل مختصمممين وصمممو لا التفمماعالتالتعليميممة وتصممميم 

 .التعليمية األهدافممدى تحقق 
 نترنممتاإل اسممتخدام تكنولوجيمما مممع ة مممرادفالدراسممية المنعكسمم الفصممول المدرسممين، مممن لكثيممر بالنسممبة
غالبيمة  فمنن همذا، ممع وتمشيا (.Overmyer,2012) التحديد وجه على الفيديو وملفات عام، بشكل

 الفيمديو ملفات ( يفضلونHerreid&Schiller,2013الستطالع الرأي ل ) استجابوا الذين المعلمين
يكمون داخمل و  الصمف خمارج للطمالب التعليميمة األهمداف إلنجماز لقراءة المواد الدراسية اإلنترنت على

 .أيضا الفيديو وطالبهم يفضلون. الفعالالصف للتعلم 
 

  Online practice module وحدة التدريب عبر الويب .2
المعلمممين والطلبممة إلممى تممدريب مسممتمر علممى اسممتخدام أدوات الويممب فمثممال قممد يكممون التواصمممل  جيحتمما

 .عبر الويب أحد المهام المكملة لشروحات الفيديو اإللكتروني
 

 Online communication module تصال عبر الويبال وحدة  .3
فعممال ويمكممن اسممتخدام اليوتيمموب (  server )يجمب تموفير ملفمات الفيمديو بشممكل مسممتمر علممى خممادم

((YouTube  يجممممممب تمممممموفير بيئممممممة تعليميممممممة   الفعالممممممة فممممممي هممممممذا الموضمممممموع وكممممممذل األن مممممةكأحممممممد
 .أدوات التواصل الفوري والمؤجل بين الطلبة والمعلمين ترونيممة تحتوي علىكلإ
أو تو يممف  Google chat, Google Bogs ويمكممن اسممتخدام أدوات اتصممال المجانيممة مثممل 

  .المدمجة بأن مة التعلم األدوات
والبصمممرية  ( همممي الملفمممات السممممعيةVideo podcastsكمممما انمممه يمكمممن اسمممتخدام الفيمممديو الجيبمممي )

 النقالممة األجهممزة الشخصممية أو الكمبيمموتر باسممتخدام أجهممزة اإلنترنممت خممالل ل رقمممي مممنالمنتجممة بشممك
(2009 McGarr, .)والفصمممول وأنشمممطة وقمممت الفصمممول الحقيقيمممة التقليديمممة، لمممدعم اسمممتخدامها يمممتم 

 . في الحصة الدراسية
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  Online test module اإللكترونيةوحدة الختبارات  .4
يم مسمممتمر للمممتعلم عبمممر الفصمممول المنعكسمممة والوقممموف علمممى ممممدى تحقمممق المتعلممممين إلمممى تقمممو  جيحتممما

نجازالتعليمية  األهداف  مثممل اإللكترونية لالختباراتالمطلوب ويمكمن اسمتخدام الخمدمات المجانيمة  وا 
الموديممممل  المدمجممممة بأن مممممة الممممتعلم مثممممل ن ممممام ختبمممماراتاال أو (Google Driveالجوجممممل درايممممف )

(MOODLE.) 
المنصمة  إليجادسبق نالح  وجود مسار محدد النتشار الدرس يبدأ من خالل الفيديو التعليمي،  مما

المناسممممبة التممممي سمممميتم عممممرض هممممذا الفيممممديو عليهمممما، وتحديممممد قنمممماة االتصممممال مممممع الطالممممب مممممن خممممالل 
( تعبيممر بسمميط مصممغر حممول بعممض مكونممات الن ممام التعليمممي فممي 2.9البودكاسممت، ويمثممل الشممكل )

 .الرئيسية كسةالفصول المنع
 

 
 

 اإللكترونية نات الفصول المنعكسةمكو يوضح ( 2.9شكل )
 

، وهمو العنصمر وتضيف الباحثة مكون أساسي من مكونات الفصمول المنعكسمة وهمو المعلمم والطالمب
 وفيما يلي توضيح لدور كل منهما: الفعال الذي يؤثر ويتأثر،

 

 دور المعلم:
المممنعكس، حيممث يممذكر  وله توقعممات المعلمممين فممي الفصممتجممابممالرغم مممن بممروز العديممد مممن المخمماوف 

 .(Hamdan and Others,2013) وأخرونحمدان 
أن العديمممد ممممن النقممماد لهمممذا األسممملوب بمممرون أنمممه تقلمممل ممممن قيممممة التعلممميم وجهممما لوجمممه ممممن قبمممل المعلمممم 

الجماعيممة  األنشممطةعلممى  تركممزن وقممت الحصممة الدراسممية ب كممما فممي الفصممول التقليديممة حيممث أللطممال
 لتي يقوم بها الطلبة.ا
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ن دور المعلمم فمي الفصمول حيمث يمذكر أ ( ذلم Marshall,2013: 20) "مارشمال"كما انمه يعمارض 
من قبل ، فبدال من المحاضرة التقليدية التي يعطيها للطلبة أصبح يقوم  أهميةالمنعكسة أصبح أكثر 

عطمماءالمالح ممة،  ثالثممةبممأدوار  األن توجيممه تفكيممر المممتعلم  ضممافة إلممىباإلالتغذيممة الراجعممة والتقممويم  وا 
 ومساعدتهم.

داخممل الفصممل الدراسممي ( أن المعلممم Hamdan & Others,2013: 5) وأخممرونويممذكر حمممدان 
التي تنطلق من مدخل التدريس المتمركز حمول الطالمب  واألساليبيجب أن يتبنى العديد من الطرق 

 أوائم علمى المشمكلة، او الطريقمة السمقراطية، ، والتعلم القباألقران كالتعلم واستراتيجيات التعلم النشط.
والعمممروض التقديميمممة...، باالعتمممماد علمممى المرحلمممة  األداء أوالمممتعلم المممذاتي، او االستقصممماء والبحمممث 

 العمرية او الموضوع الدراسي.
( أن المعلممم الممذي طبممق Bergmann & Sams,2012: 23) "سممامز"و "بيرجمممان"كممما يممرى 

 بنعممادةون مرنمما بممما فيممه الكفايممة، حيممث انممه فممي الغالممب يقمموم المعلممم الفصممول المممنعكس البممد أن يكمم
التمي يتضممنها الوحمدة الدراسمية، كمذل  يقموم  األنشمطةترتيب وضمعية الفصمول الدراسمية ليتناسمب ممع 

فممي مممع طالبممه كيممف يتعلمممون؟ ومتممى وأيممن؟ وكيممف يتشممار  معهممم المعلممم بشممكل متسلسممل بممالتخطيط 
المدعم كمذل  أن يتحممل أن يكمون والموضوعات التي يرغبون بهما وعلمى والتطبيقات  األنشطةاختيار 

ضرة التقليديمة. والبمد بالمحا ، مقارنةواإلزعاج الفوضىيسوده بعض  األوقاتكل الفصل الدراسي في 
تقويممه للطلبمة،  إثنماءللمتعلم التمي يسمتغرقها الطالمب  الزمنيمةن يأخذ بعمين االعتبمار الفتمرة للمعلم من أ

وموضمموعي يقمميس فهممم الطممالب للموضمموع بشممكل واضممح، ن يكممون ن ممام تقممويم مناسممب إلممى أ إضممافة
 .(25: 2014محدد لكل من المعلم والطالب )الفهيد،و 
 

 دور الطالب:
ن األشمخاص أقد يرد إلى الذهن مخاوف تجاه دور الطالب في الفصول المنعكسة، فقمد ي من بعمض 

التقليممممدي، فهممممل يقلممممل ذلمممم  مممممن المسمممماحة ي أدوارا كثيممممرة عوضمممما عممممن دورة فممممي الفصممممل يممممؤدالمعلممممم 
 المخصصة للطالب؟

ن الطالمممب فمممي الفصمممول المنعكسمممة علمممى ذلممم  فمممي ذكمممر أ ,Marshall) 2013: 23) "مارشمممال" يممرد
يمكنممه القيممام بممنفس دور المعلممم، فهممو يالحمم  زمممالءه ويقممدم التغذيممة الراجعممة، ويقممومهم، وكممذل  يقمموم 

 تعلمه الشخصي.
التممي أجريممت علممى الفصممول  األبحمماثن إلممى أ(Bergmann,2013:20)  "بيرجمممان"أيضمما يشممير 

مركمممزة حممول الطالمممب، وهممو اممممر الطمممرق لتكمموين بيئمممة صممفية مت أحممدالمممنعكس أوضمممحت أنهمما تعتممممد 
ليمه البماحثون، والممي الطمرق التقليديمة فممي األخيممرة وينمادي إ اآلونمةليمه الكثيمر مممن الممديري فمي يسمعى إ
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لمممدارس كانممت عائقمما فممي طريممق إعطمماء الطالممب المسمماحة اكبممر خممل ادا اإلداريممة واألن مممة بالتممدري
 ولكن الفصول التقليدية سهلت بناء بيئة تعليمية متمركزة حول الطالب.، للتعلم
الطالب في الفصول المنعكسمة ن ( أ,2013Hamdan & Others: 5) وأخرونيذكر حمدان  كما

وى المحتممحيممث يسممتعرض الطالممب يتحولممون مممن كممونهم محصمملة للتممدريس الممي كممونهم مركممز الممتعلم، 
ويشار  بشكل نشيط فمي   -ها المعلم الخيارات التي يتيح عبر –الدراسي بشكل ذاتي خارج الفصل 

تكمموين بنيتهمما المعرفيممة مممن خممالل الفممرص التممي يتيحهمما لممه البيئممة الصممفية الجديممدة للتطبيممق والتقممويم 
 .(26: 2014بشكل ذو معنى له )الفهيد، 

 
 المنعكسةتطبيق الفصول  عوامل نجاحسابعا: 

 

المهمممة  النقمماطبعممين االعتبمار بعممض  األخممذلتحقيمق نجمماح الفصممول المنعكسمة عنممد تطبيقهمما البممد ممن 
 على بيئة التعلم المنعكس وهي كما يلي: إيجابيالتي تؤثر بشكل 

 

 تصميم الفصل المنعكس: أول
همو المنهج المذي " س:م مفهوم للفصل الممنعك2014مارس  12وضعت شبكة الفصول المنعكس في 

. ولكمي يمتم تطبيمق نممط المتعلم الممنعكس بفاعليمة "يسمح للمعلمين تنفيذ منهجية مختلفة في صمفوفهم
( The Four Pillars of F-L-I-Pيمز علمى تموافر أربعمة أركمان رئيسمية )وكفماءة البمد ممن الترك
 :(2.10كما يوضحها الشكل ) تميزه عن غيره وهي

 

 
 

 الفصل المنعكس أركانيوضح ( 2.10شكل )

 Flixible enviromentالبيئة المرنة  

  Learnong cultureثقافة التعلم

 Intentional contentالمحتوى المقصود 

 Professional educatorمهنية المعلم 
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 Flixible environmentالبيئة المرنة   .1
يسمممح بمجموعممة متنوعممة مممن طممرق الممتعلم، ويعمممد المربممون فممي كثيممر مممن األحيممان إلممى إعممادة ترتيممب 

دراسمة مسمتقلة، الن  أومساحات تعلمهم الجسدية الستيعاب درس أو وحدة، لدعم أي عممل جمماعي 
 وأين يتعلمون. الطالب متى رالختياتعطي مرونة  المساحات

عالوة على ذل  يضع المربمون مرونمة فمي توقعماتهم ممن الجمداول الزمنيمة لمتعلم الطالمب وخاصمة فمي 
 تقيمهم وأركانها ثالث هي:

الزمنيمممة التمممي تسممممح للطمممالب بالتفاعمممل والتفكيمممر فمممي تعلمهممما حسمممب  واألطمممرتؤسمممس المسممماحات . أ
 الحاجة.

 ما يتطلبه الوضع.تعديالت حسب  إلجراءتهتم باستمرار ورصد الطالب . ب
 .اإلتقان وا  هارتزويد الطالب بالطرق المختلفة لتعلم المحتوى . ت

( أنه البد من وجود المرونة الكافية في بيئة التعلم ولدى القائمين 168: 2015)الشرمان،  ويضيف
ن ألمم للقيمام بمذل ، حتمي المعلمم يجمب المع أممامعليها استيعاب مثل هذه الديناميكية وتسمهيل المهممة 

وهمو اممر غيمر  أحيانماالصمفية الكثيمر ممن الحركمة والضوضماء  ةيتقبل حقيقة انه قد يكمون فمي الحصم
 مألوف في الحصة الصفية التقليدية.

 

من خالل السماح للطالبات بحرية التنقمل فمي  تتمتع بالمرونةالفصل المنعكس أن بيئة الباحثة وترى 
باإلضممافة للمرونممة فممي الوصممول إلممى طالبممة، ، واالستفسممار عممن أي صممعوبة تواجهمما الالغرفممة الصممفية

 المحاضرة المصورة من خالل توفيرها على أكثر من منصة على اإلنترنت.
 

  Learnong cultureثقافة التعلم .2
( فممي النممموذج التقليممدي ان المعلممم هممو محممور العمليممة التعليميممة، هممو 33: 2015 (الكحيلمميتشممير 

عكسممة علمى النقمميض مممن ذلم ، ينتقممل عمممدا محورهمما فممي مصممدر المعلوممات، والفصممول المن األساسمي
للمممتعلم، حيممث يكممرس الوقممت فممي استكشمماف المواضمميع بمزيممد مممن التعمممق فممي خلممق فممرص تعليميممة 
غنيمة. ونتيجمة لمذل  الطمالب همم يقوممون بنشماط المشمماركة فمي بنماء المعرفمة كمما يشماركون فمي تقيمميم 

 :وأركانهاتعلمهم بطريقة ذات معنى، 
 .ىذات مغز  أنشطةفرصة لالنخراط في  عطي الطالبالفصل العكسي ي.أ

 في متناول جميع الطلبة من خالل التمايز وردود الفعل. األنشطةتكون هذه .ب
د الطالمب لالنتقمال ممن ن المعلمم يتمدخل ليسماعأضممن همذا االطمار ( 168: 2015 (ويذكر الشرمان
والمسمممؤولية الجماعيمممة فمممي  خمممر فمممي المعرفمممة، ويسمممعى لتحقيمممق مبمممدأ المسمممؤولية الفرديمممةأمسمممتوى إلمممى 

 الصف.
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 Intentional contentالمحتوى المقصود  .3
م ان معلمي التعلم المنعكس يو فون باستمرار 2014مارس  12تذكر شبكة الفصول المنعكسة في 

التفكيمر حمول الكيفيممة التمي يمكمن اسممتخدامها فمي المتعلم المممنعكس لمسماعدة الطمالب علممى تطمور فهممم 
، ويسممتخدم المربممون المحتمموى المعتمممد لتع مميم وقممت التممدريس اإلجرائيممةالقممة المفمماهيم، فضممال عممن الط

الممتعلم النشممط، وهممذا يتوقممف علممى مسممتوى  تواسممتراتيجيا مممن اجممل اعتممماد أسمماليب يعرفهمما الطالممب،
 الصف والموضوع، وأركانها ثالثة:

 للمفاهيم. بأنفسهمإن المتعلمين يصلون .أ
 عليها لطالبه. اإلشرافذات الصلة أو يتولى ة الفيديو والمحتويات طالمعلم يصنع أشر .ب
جعل المحتوى قابل للوصول لكل الطالب، ويتسمم بالتفريمد، ومالح مة الطمالب وتزويمدهم بمردود  .ت

 المناسبة مباشرة وتقييم عملهم.الفعل 
وترى الباحثة تحديد ما سميتم تقديممه ممن المحتموى عمن طريمق التمدريس المباشمر ومما ممن الممكمن ان 

للطلبة يعتمد علمى التفكيمر المدقيق فمي تقسميم المحتموى وتحليلمه واتخماذ القمرارات بنماء علمى  يتم تقديمه
 طبيعة المادة والطلبة.

 

 Professional educatorمهنية المعلم  .4
المربمممون فمممي المممتعلم الممممنعكس يحرصمممون علمممى التواصممميل ممممع بعضمممهم المممبعض لتحسمممين تعلمممميمهم، 

 ضى تسيطر على صفوفهم.ويتقبلون النقد البناء، وال يسمحون للفو 
وزا في الفصول التقليدية وهمذه اقل بر  أدوارالجانب المهني معلمو الفصول المنعكسة يحصلون على 

 (34: 2015من المقومات األساسية التي تمكن التعلم المنعكس من الحدوث، وأركانها: )الكحيلي،
 .المعلم يجعل نفسه متاحا لجميع الطالب، للفرد، للمجموعات الصغيرة. أ
 تقديم ردود الفعل في الوقت الحقيقي حسب الحاجة.. ب
التقييمممات التكوينيممة الجاريممة خممالل فتممرة العكممس مممن خممالل المالح ممة وتسممجيل الملفممات  إجممراء. ت

 تعليمات المستقبل. إلبال 
 يعكس التعاون مع غيرهم من المربين وتحمل المسئولية لتحويل الممارسة للجودة واإلتقان.. ث

( أنممه علممى عكممس ممما قممد يتوقعممه الممبعض فممنن الحاجممة للمعلممم الكفممؤ 168 :2015) ووضممح الشممرمان
والمدرب تصبح ملحة في التعلم المنعكس، فهمذا المنمط ممن المتعلم ال يهمدف أو يمؤدي إلمى االسمتغناء 

نما تزداد الحاجة لمعلمين قادرين عل التعامل مع هذا النمط.  عن المعلم وا 
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 الفصل المنعكس أنشطةثانيا: 
معايير واشتراطات ليتحقق الهدف منها وهذه المعمايير همي كمما لها اخل الفصل المنعكس د األنشطة

 .(2.11وهي موضحة بالشكل ) (131: 2011ذكرها )الطعاني،
 

 
 

 معايير أنشطة الفصل المنعكسيوضح ( 2.11شكل )
 

 النتقاء والتخطيط .1
المرحلة الدراسية، البيئة الصفية،  تحديد نوع التعلم الذي يفعله في الفصل والذي يتالءم مع )المقرر،

( فممالتعلم النشممط والممتعلم القممائم علممى المشمماريع مصممبات خالقممة للفصممل المممنعكس األهممدافالمحتمموى، 
شريطة أين ينتقي المعلم ما يحقق الكفايات ويتناسب مع الممادة العلميمة، أمما التخطميط يكمون بدراسمة 

والمهممات الثريمة التمي تمكمن  األنشمطةصمياغة  محتوى المادة وتحليلها إلى عناصمر أساسمية وممن ثمم
المممتعلم مممن ممارسممة الخبممرة السممابقة فممي المنممزل ويعممين التخطمميط فممي التصممويب نحممو النتممائج المرجمموة 

 وتحديد وحدات قياسها أيضا.
 

 الهتمام إثارة .2
النشمماط ودقمممة  أوصممياغة السمممؤال  أسممملوبان خلممق روح الفضممول والرغبمممة فممي التفاعمممل يتوقممف علممى 

ثممارةته صممياغ  ىفالوضمموح عممدو الممتعلم، فتجمماوز المسممتويات الممدنيا فممي التفكيممر واالرتقمماء إلمم التفكيممر وا 
ومسمممتويات بلممموم العليممما ممممن تحليمممل وتطبيمممق وتركيمممب، واسمممتخدام  واإلبمممداعيمهمممارات التفكيمممر الناقمممد 

مرحلمة المفتوحة التي تثير التفكير التشعبي ضرورة في الفصل المنعكس الن الطالب تجاوز  األسئلة
 جمع المعلومات وبناء المعرفة إلى مرحلة صياغته في من ومة التفاعلية مع الحياة.

 

 النتقاء والتخطيط

إثارة 
 الهتمام

 الوضوح واليجاز

حرية 
 الختيار
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 واإليجازالوضوح  .3
و المهمممممة األدائيممممة، ووضمممموح الرؤيممممة حممممول ثرائيممممة أاإل األنشممممطةالدقممممة فممممي صممممياغة المطلمممموب مممممن 

مقمممممممدرة الممممممممتعلم علمممممممى أدائهممممممما، بصمممممممياغه المطلممممممموب صمممممممياغة دقيقمممممممة مختصمممممممرة وعمممممممدم اسمممممممتخدام 
المركبمممممممة، حمممممممت ال يحتممممممماج الممممممممتعلم طلمممممممب المسممممممماعدة بالتفسمممممممير وتوضممممممميح  األسمممممممئلة أو نشمممممممطةاأل

 المطلوب.
 

 حرية الختيار .4
كاءات اس سممافا أو كولممب أو الفورمممات، الممذالفصممل المممنعكس يعتمممد علممى تنويممع التممدريس وفمموق مقيمم

ه يمما يتوافمق ميمولهم المتعددة، فيتر  لفرق العمل الطالبي الحرية فمي اختيمار النشماط والمهممة وابتكمار 
اذا رأى المعلم ما يعيمق  إالالوحدة،  أوواستعداداتهم شريطة ان يحقق الهدف المخطط له في الدرس 

 ذل ، كصغر سن المتعلم، او متطلبات الوحدة، وغير ذل ، فله ان يطرح البدائل.
دراسمات مما سيق يتضح أن من أهم مسوغات قلب الفصل همو اسمتثمار وقمت الحصمة، فقمد أثبتمت ال

شرين دولة ناميمة ومتقدممة فمي ممواد الرياضميات والعلموم واللغمة ان لثمان وعالدولية للتحصيل العلمي 
سمنوات، بخمالف تحصميل المدول المتقدممة  6سنة يعاممل  12التحصيل العلمي في الدول النامية في 

 ت التعلم.سنوات مما يعني أن ثقافة إدارة وقت التعلم عامل مهم في نجاح وثبا 8فهو يعادل 
 

علممى قممدر المسممتطاع لبيئممة  وبنمماء علممى ممما سممبق عملممت الباحثممة علممى تمموفير المعممايير السممابق ذكرهمما
 الفصل المنعكس في الدراسة الحالية، للوصول لتعلم فعال وضمان إحداث فاعلية لبيئة التعلم.

 

 المنعكسةخطوات تصميم وتنفيذ الفصول ثامنا: 
 

يسية يتمثل بها دور المعلم ودور الطالب وتفاعلهم مع المحتموى رئ أجزاءتتكون المحاضرة من ثالث 
معرفممة ممما  أوال، علينمما الممتعلم المممنعكس أسمملوبالممتعلم التقليممدي إلممى  أسمملوبالتعليمممي، ولالنتقممال مممن 

 (:2.12المحاضرة، كما بالشكل ) أجزاءيجب علينا فعله في كل جزء من 
 

 
 

 سةمهام تنفيذ الفصول المنعكيوضح ( 2.12شكل )

 بعد المحاضرة

 ومعلومات اضافية/ مراجعة •
إعداد وتحضير المحاضرة •

 القادمة

 في المحاضرة

السماح للطالب لتأكيد التعلم  •
 طرح األسئلة/ 

تسهيل األنشطة التفاعلية، •
شرا   وا 

 قبل المحاضرة

تحديد الكلمات الرئيسية  •
 والعبارات وطريقة التعلم

 (الفيديو)اختيار أداة قوية •
 التقويم •
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ومراحمممل كيفيمممة  (113: 2015 ،الكحيلمممي)و Bergmann& Sams,2012)ويحمممدد كمممل ممممن )
جراءات مهمين وهما الواجبمات المنزليمة وكيفيمة التعاممل  جزئيينة من خالل تنفيذ الفصول المنعكس وا 

كممما يوضممحها الشممكل  فيهمما وفيممما يلممي تفصمميل لهممما إنجازهممامعهمما وغرفممة الصممف والمهممام التممي يممتم 
(2.13): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جراءاتمراحل يوضح ( 2.13شكل )  الفصل المنعكس وا 
 

يجادالمرحلة األولي )المنزلية(: اكتشاف المفهوم   المعنى وا 
 

وأدوات هممممذه المرحلممممة هممممي مشمممماهدة الفيممممديو فممممي المنممممزل ليسمممماعد الطالممممب علممممى اكتسمممماب الطممممالب 
 المعلومات وتو يفها في حل المشكالت.

 للنتممائج مناسممبة تعليميممة أداة هممو الفيممديو كممان إذا ممما بعنايممة والن ممر يو،الفيممد إنتمماج إلممى تقفممز أن قبممل
 . المرجوة التعليمية

( أن األنماط العديدة التي تعتمد عليهما الفصمول المنعكسمة مما يسممى بالتمدوين 2015) الشرمان ذكر
 ( وذل  من خالل تسجيل فيديو لشرح حصة دراسية معينمةvideocasting/ vodcastingالفلمي )

يممتم شممرحها مممن قبممل المعلممم باسممتخدام إحممدى األدوات التممي تمكممن المعلممم مممن تسممجيل ممما يجممري علممى 
 .اإلنترنتشاشة الحاسوب وتحريره ثم رفعه على 

 

ة همي الحصمول لممين عنمد التحويمل للفصمول المنعكسمن تواجمه المعمن اشق المهام التي يمكمن أ ربما
انهمم  أوعمدم الخبمرة الجيمدة فمي وسمائل التكنولوجيما،  من حيث. دروس الفيديو عالية الجودة إنتاج أو

 اسممتخدام فممي ويمكممن حممل هممذه المشممكلة مممن خممالل التفكيممر. الكمبيمموتر شاشممة أمممام جيممدا ال يتكلمممون
 .ةالمنعكس الفصول أحد تنفذ كنت لمعلم اخر اذا الفيديو ملفات

 مشاهدة الفيديو الوظيفة:
 )في المنزل(المعرفة  اكتشاف الهدف:

1 
تكرار المشاهدة للمراجعة  الوظيفة:

 وبناء المفهوم والمناقشة الفعالية.

2 

 الممارسة األنشطة الصفية الوظيفة:
 )في المدرسة(تطبيق المفهوم  لهدف:ا

3 
 إنتاج الخبرة في مخرجات الوظيفة:
تحويل المفهوم إلى معنى  الهدف:
 ذاتي

4 
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 اآلخرين الخاص بالمدرسين الفيديو استخدام .1
دروس الفيمديو الخاصمة بمه، فالحمديث  إنتماجقمد يجمد المعلمم صمعوبة فمي  ةالمنعكسفي بداية الفصول 

الكاميرا اصعب من الحديث في غرفة الصف بسبب عدم وجود الطالب، وبذل  عليه الحصول  أمام
 علمممى للفيممديو المتسممارع النمممو ، ولكمممنأخممرينعلممى الممدروس المناسممبة والمسممجلة ممممن خممالل مدرسممين 

 .متزايد نحو على سهولة أكثر البحث جعل هو مجانا الموارد اإلنترنت
 

 إنتاج دروس الفيديو التعليمية .2
المحاضمرة،  أثنماءملفات الفيديو الخاصة بهمم ممن خمالل التصموير  إنتاجمع م المعلمين يفكرون في 

 لالسمتخدام الفيمديو دروس وقد يكون ذل  فعاال في بعض الحاالت، ولكن هنا  وسائل افضل لجعمل
 ،screencasting يممممث يممممتم اسممممتخدام  برنممممامج مخصصممممة لممممذل  مثمممملح. ةالمنعكسمممم الفصممممول فممممي

camtasia، صممغيرة خاصممة لتصمموير  كمماميرا أصممواتنا، لممدي ، الشاشممة علممى شمميء أي يلممتقط الممذي
للمدروس التمي تنطموي  خماص بشمكل مفيمدة القلمم وميمزة. خاصمة مثمل القلمم الرقممي شمروح وأي المعلمم،

 على حل المشكالت الرياضية. 
 

 مسجل: فيديو درس إلنشاء الالزمة خطواتوال المعدات
لصممممممممناعة ملفممممممممات ودروس الفيممممممممديو الخاصممممممممة كممممممممل ممممممممما نحتاجممممممممه بممممممممرامج تسممممممممجيل الشاشممممممممة مثممممممممل 

(screencasting)، مع مم. ويمب وكماميرا وميكروفمون، لموحي، قلمم إدخمال جهماز كمبيموتر، وجهاز 
 ويب. وكاميرا ميكروفون لديها اليوم الحديثة الكمبيوتر أجهزة

ـــامج  عمممرض ت همممر كنمممت إذا. الكمبيممموتر شاشمممة علمممى همممو مممما كمممل يلمممتقط :Screencasting برن
 فننمه ويمب، صمفحة تنتقمل خمالل كنمت إذا. التقديميمة العمرض يسمجل فننه ،PowerPoint ل تقديمي
( مجموعمة ممن 2.14كمما يوضمح شمكل ). الصموت أيضا ويسجل. ب  الخاص خطوات التنقل يلتقط

 الشاشة. تسجيالت إلجراء Adope Captivate ت برنامجخدمستفقد االباحثة  أما. هذه البرامج
 

 
 

 برامج تسجيل واجهة الشاشةيوضح ( 2.14شكل )
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 :Pen annotation ال القلم الشرح يجدون ميزة الرياضيات، على القائمة العلوم فئة مدرسين 
 دام برنمامجويمكمن اسمتخ. لمدينا الشاشمة علمى الكتابة على قادرا يكون أن إلى بحاجة نحن. عنه غنى

Microsoft PowerPoint .واسممع نطمماق الممذي يسممتخدم علممى الشممرح قلممم ميممزة علممى يحتمموي أنممه .
السمممارت  األجهممزة وأيضمما صممفوفنا، فممي لوحممات سمممارت إلممىولكنممه يحتمماج  SMART برنممامج وأيضمما

 لها. اإلضافيةالتي تمتل  خاصية الحاسوب وخاصة القلم 
 يعلممون  المعلممين ممن العديمد. للشمرح التفاعليمة الكتابمة ألمواح تصميم تم التفاعلية: الشرح شاشة
 همو لهمذه الشاشمات الوحيمد العيمب. دروسمهم لتسمجيل بهم الخاصة التفاعلية الكتابة ألواح استخدام نأ

 فممي بتسممجيل الممدروس المرونممة إلممىولكننمما نصممبوا . التسممجيالت لعمممل صممف  فممي تكممون أن عليمم  أن
 .ةالمنعكسالفصول  في المهتمين الزمالء من الدراسية الفصول في أو المنزل،
 :ذلمم ، ومممع. الميكروفونممات الجديممدة المحمولممة الكمبيمموتر أجهممزة مع ممم فممي بنيممت قممد ميكروفــون 

 لممن أنممه هممو الخممارجي الميكروفممون ميممزة. جممدا عاليممة جممودة ذات ليسممت الميكروفونممات هممذه مممن كثيممر
 .الماوس لوحة على النقر أصوات يسجل
 المدرس نسمجل الكماميرا فمي مدمجمة تمأتي الجديمدة المحمولمة الكمبيموتر همزةأج مع م .ويب كاميرا 

 اللتقمماط التسممجيل واسممتئناف العلمموم م مماهرة علممى ويممب كمماميرا بتشممغيل قممم ثممم التسممجيل، وقفممة لممدينا،
 .الحدث
 .هنا  برامج تسجيل يتم استخدامها بميمزة برامج تسجيل ( الصمورة picturein- PIP .)التقماط 

يمكمممن  بعمممد تسمممجيل المممدرس. أوفمممي نفمممس وقمممت التسمممجيل.  ،(الصمممورة) مقمممدم ممممن يمممبو  كممماميرا لقطمممة
 األولميقد يبمدو همذا تشمتيت للطالمب فمي الوهلمة . PIP وموضع حجم لتغيير التحرير ميزات استخدام

 يحبمون أنهمم لنما قمالوا (،Bergmann & Sams,2012ولكمن بعمد اسمتطالع المراي المذي قمام بمه )
 ."حقيقي شخص كنت-إلينا التحدث جسد بال صوت ردمج لست أنت. "وجوهنا رؤية
 ــاميرا ــديو ك  لقطممات وضممع ولكممن الفيممديو، فممي ملفممات الفقممري العمممود تشممكل الشاشممة لقطممات .في

 حيث يمكن للمعلمم تصموير. الفيديو لملفات ودروس قوية إضافة ليكون الفيديو تحتاج لكاميرا قصيرة
 كثممب عممن حيممث  التكبيممر: العلميممة التجممارب مممن المقمماطع هممذه مممن بعممض. يسممتطيع ممما بقممدر لقطممات
 .يجد العلم حوله وأينماكان  أينما لقطات ويمكن للمعلم تصوير. العلمية ال واهر لمعرفة

 

أيضا على المعلمم تبصمير المتعلممين بمأدوات التقنيمة والتواصمل المسمتخدمة والو يفمة التمي تفعلهما فمي 
 .(126:  2015حيلي،كلي )الالتا( 2.3)الفصل المنعكس كما هو مدرج في الجدول 
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 ( 2.3جدول )
 أدوات التقنية والتواصل ووظيفتها في الفصل المنعكسيوضح 

 

 الوظيفة األداة
 العرض باوربوينت، كي نوت، بريزي

 تكوين عالقات يوتيوب، ماي سبيس، فيسبو 
 التواصل تويتر، فيس بو ، الرسائل النصية، مؤتمرات الفيديو

 البحث جوجل، ياهو
 االستماع ملفات البودكاست، ايتونز

 المشاركة يوتيوب، المدونات، فليكر، مواقع الويكي
 

 وأضافت ،ل كاميرا الفيديو الرقميةالخاص بتعليمها من خال المنعكسفقد بدأت الباحثة ببناء الفصل 
 وأخيمرا استخدام الميكروفون الالسملكي ذو جمودة عاليمة، وأيضا بتسجيل الشاشة، ةالخاص الفيديوهات

وبممذل  صممنعت . اإلنترنممتالبممرامج الخاصممة بالممدمج والمونتمماج والمعالجممة النهائيممة، ونشممره علممي شممبكة 
 . الجودة عالية الفيديو مقاطع بنفسها

 

 للتعلم المنعكس فيديوال درسإنتاج  مراحل
يو الفيمممد إنتممماج( أن عمليمممة 85-81: 2014" )بيرجممممان وآرون"و (2015) حمممدد كمممل ممممن الشمممرمان

يخدم موضموع  فائقة يحث يتم االستفادة من كل ثانية في الفيلم بما ةأن يخطط لها بدقة وعناي ينبغي
إلى ذل  البد للمعلم أن يأخذ بعين االعتبار مراحل صمناعة الفيمديو كمما  الوصول الدرس، ومن أجل
 (: 2.15يوضحه الشكل )

 

 
 

 مراحل صناعة درس فيديويوضح ( 2.15شكل )
 

على المعلم تحديمد الهمدف التعليممي ممن درسمه وتقريمر مما اذا كمان الفيمديو  بداية .الدرس تخطيط .1
نجاز هذا الهدف أم ال.   هو األداة التعليمية المناسبة لتحقيق وا 

وح عملية تسجيل الفيديو من البسيط والمتقدم، فقد يكتفي المعلم في البداية تترا .الفيديو تسجيل. 2
ا فيمممديو، وفمممي مراحمممل الحقمممة ممممن اسمممتخدام المممتعلم بتصممموير شمممرحه للمحاضمممرات والحصمممص بكمممامير 

ال يرغبمون  المعلممين بعمض أن وسمنجدأكثر وبالتدرج،  وتقنياتالمنعكس من الممكن استخدام برامج 
 : رئيسيين لسببين ، وهذاسيناريوبكتابة 

 نشر الفيديو تحرير الفيديو تسجيل الفيديو التخطيط للدرس
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 .التعليمية المادة لتعليم ببساطة رتجاللال يكفي الشرائح أ. عرض
 . واإلبداع ينامية العفويةد يعيق نأ ب. يمكن السيناريو

فمممي كثيممر ممممن األحيمممان يحتممماج الفممميلم المممذي تمممم تسمممجيله تحريمممرا لوجمممود بعمممض  .الفيـــديو تحريـــر. 3
مممواد وعناصممر غيممر موجممودة فيممه، وعممادة ممما تأخممذ عمليممة تحريممر  إضممافةالمشممكالت أو الحاجممة إلممى 

 وضروريا. أن ما تضيفه إلى الفيلم قد يكون جوهريا إالالفيلم وقتا طويال نسبيا 
 التالية: لألسبابولكنه مهم 

 . كامل فيديو تسجيل إعادة من بدال األخطاء إلزالة للمعلم يسمحأ.  
 . الطالب فهم في تساعد أن يمكن التي تسجيلال محتوى وتعزيز الضوء لتسليط للمعلم يسمحب. 
 تكبيممر صممورة، فممي الصممورة إعممدادات تغييممر الفيممديو، أشممرطة إدراج يمكنمم  التحريممر عمليممة أثنمماءج. 

ضافة الشاشة، من مختلفة مناطق إلى والتصغير  . الشرح نص وا 
علممى المعلممم أن يراعممي الوسمميلة التممي سمميتم نشممر الفيممديو فيهمما بحيممث تكممون مممادة  .الفيــديو .نشــر4

فعليممه أن  اإلنترنممتالفيممديو لجميممع المتعلمممين، فممنن ممما اتخممذ المعلممم قممرارا بممأن يضممع الفيممديوهات علممى 
 أن جميع المتعلمين يستطيعون الوصول إليها.يتأكد، من 
 يارات لنشر الفيديو التعليمي وهي:( خ2015) الشرمان كما أضاف

 وضع الفيديو المنتج على المدونات الشخصية.. أ
 (.YouTubeاستخدام موقع مثل اليوت يوب ). ب
 توزيع الفيديو عن طريق أقراص مضغوطة.. ت

 بشمكل بهما والقيمام الطمالب احتياجمات تلبمي التمي سماليباأل ممن اثنمين أو واحمد وتقترح الباحثة اختيار
(،  فهممي وسمميلة YouTubeجيممد، مثممل اسممتخدام احممد مواقممع التواصممل االجتممماعي مثممل اليمموت يمموب )

مممن الوسممائل  أخممرىمجانيممة ومتاحممة للجميممع، وهنمما  مجموعممة  أنهممامعروفممة وسممهلة االسممتخدام، كممما 
  (.2.16شكل )ال كما يوضحهاالتي يمكن استخدامها، 

 

 
 

 اإلنترنتأدوات نشر الفيديو عبر شبكة يوضح ( 2.16شكل )
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نتاج   )داخل الصف( المعرفةالمرحلة الثانية: التطبيق وبناء الخبرة وا 
 

ن تتسممم بالوضمموح والبسمماطة والتركيممز العممرض يجممب أ فأنشممطةالمممنعكس، الفصممل  أنشممطةتتمثممل فممي 
 حتى ال تعيق مرحلة اكتشاف المفهوم وبناءه.

و القلمممب وهمممذا العكمممس أرة الفصمممل الممممنعكس علمممى قلمممب مهمممام المممتعلم بمممين الصمممف والمنمممزل، تقممموم فكممم
يمة الحديثمة فمي للعملية التعليمية ال يمكن تحقيقه دون تو يمف أدوات التقنيمة، حيمث أصمبح دممج التقن

اختيمار ن ريما لتغيمر خصمائص  أوالعملية التعليمية في وقتنا المراهن مطلبما وحاجمة هاممة ولميس ترفما 
همارات و ممروف الجيممل الحممالي مممن الطممالب الممذين تقمموم بتعلمميمهم، وامممتالكهم بممل احتممرافهم ألدوات وم

 االتصال والتطبيقات التقنية المتنوعة وقدرتهم على تعلمها بسرعة ومهارة.
محاضمراته ودروسمه عبمر الفيمديو لممرة واحمدة، وبعمد ذلم  سميجد المعلمم الكثيمر ممن  بننتاجيقوم المعلم 
 مماذا: "يسمأل أن يجمب يدرسمون الذين المعلمين جميع أن الحتمي السؤال إلى يقودنا هذاالوقت لديه، 

 " ؟اإلضافي الصفي الوقت مع سأفعل
 النممموذج تسممتخدم كنممت إذا: "سممؤاال المعلمممين أحممد المعلممم سممأل البريطانيممة، كولومبيمما فممي مممؤتمر فممي

ن عليمه التحمدث لمم وقتهما أ، سميدر  المع"الصمف؟ فمي يموم كمل طالبم  ممع سمتفعل ماذا ب ، الخاص
 األنشمطة أنمواع السمؤال مما إلمى أخيراوسنصل  يوم؟ كل تفعل أن شأنه من ما طالبه، ويفكر في إلى

 .التي سيقيمها الطالب في غرفة الصف
 الدراسممممية للفصممممول فائممممدة فممممان أع ممممم الفيممممديوهات، االهتمممممام فممممي الحصممممول علممممى مممممن الممممرغم وعلممممى

 تقيمميم يجمب معلممم كمل أن الحصممة فمي غرفممة الصمف حيممث أنهما .الفيممديو ملفمات هممي ليسمت ةالمنعكسم
عممادة  قممادرين وكممانوا الدراسممية، الفصممول خممارج مباشممرة عليممه نقممل معلومممات ألنممه. تصممميم المحتمموى وا 
 .طالبهم داخل الصفوف إلشرا  األنشطة من والمزيد أعلى جودة إجراء على
 تعد ال بطرق اإلضافي الوقت تستخدم نهافن ،ة المنعكسالفصول  نموذج تبني في المعلمين رأينا كما
 .(Bergmann & Sams,2012) التدريس وأسلوب والموقع، بالموضوع، لها تبعا تحصى وال
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 في التعليم تحديات توظيف الفصول المنعكسةتاسعا: 
 

ن هنما  بعمض التحمديات، حيمث ذكمر كمل إال أ  ،الممنعكس ا للمتعلم العديمدة يمزاتالمم من الرغم على
أن المتعلم الممنعكس واجمه خمالل السمنوات القليلمة الماضمية ( Bergmann & Sams,2012ن )مم

 أون همممذه االنتقمممادات اإلنترنمممت، ويعتقمممد الكاتبمممات أ ومسمممتخدموانتقمممادات ممممن العديمممد ممممن التربمممويين 
ن المعلمي األنالمخاوف تكون صحيحة اذا كانت ن رتنا محدودة كونه صف مقلوب فقط، بينما نجد 

، واصبح االنتقال من التركيز علمى بيئمة المتعلم التعلم المنعكسلي لما وراء الصف المنعكس إ اتجهوا
 إلى التركيز على المتعلم ذاته.

علمى عمدد ممن تسمليط الضموء  أردت  كما انه العديد من هذه االنتقادات والمخاوف مثيرة للجدل، لذل
 تجاه الفصول المنعكسة.ن التعلم المنعكس بدد كثير منها اهذه االنتقادات وكيف أ

 

ممع  ال تمنجح( أن الفصول المنعكسة قد Hamdan & Others,2013:12) وأخرونيذكر حمدان 
 مع جميع الطلبة، لذل  بعض التجارب خلصت غلى تفضيل الطريقة التقليدية. أوجميع المعلمين 

بتدائيمة ( أن الطمالب فمي المرحلمة االBergmann & Sams,2012) "سمامز"و "بيرجمان"كما يرى 
 قد ال ينجح معهم الفصول المنعكس، ويرى أن تقتصر على دروس معينة عند الرغبة بتطبيقها.

 

 أجهمزةعمالي الجمودة، او تتموفر لمديهم  اإلنترنمتفمي الحصمول علمى  إمكانيمةليس جميمع الطلبمة لمديهم 
حاسمموب ال األجهممزة األسممرالحديثممة تشممير الممى سممرعة تزايممد امممتال   اإلحصمماءاتحاسممب، بممالرغم مممن 

 (.Hamdan& Others,2013:12يبقى عائقا عن بعضهم ) األمرولكن  اإلنترنتوالدخول شبكة 
 

يكممون التركيممز  أكثممر ممماومممن المفمماهيم الخاطئممة أن الفصممل المممنعكس عبممارة عممن فيممديو منشممور فقممط: 
خمان  أكاديميمةللممتعلم، احمد المواقمع مثمل عليه حول الفصل المنعكس هو الفيديو وما يمكن أن يقمدم 

 يجذب العديد من المتعلمين وذل  لما يقدمونه من العروض المتنوعة من خالل الفيديو.
 التممأثيركبيممرة فممي الممتعلم المممنعكس ولكنممه لمميس بالعنصممر الوحيممد الممذي لممه  أهميممةالفيممديو  لممذل  يشممكل
 ثملاألم، ان اكثر عنصر جوهري في بيئة التعلم الممنعكس همو االسمتثمار التعلم المنعكساألكبر في 

للوقت داخل الفصل الدراسي، لذل  ينبغي ان يسمتخدم الفيمديو كنقطمة انطمالق للمتعلم الممنعكس حتمى 
 (.Bergmann & Sams,2012:20مستوى ممكن من التعلم )أعمق و  ألبعديمكننا من الوصول 

 

أن هنمما  بعممض ( Herreid & Schiller,2013( و)2013مطمماوع، و )الخليفممة ويممرى كممل مممن 
 وهي:اجهت التعلم المنعكس التحديات التي و 

 تتموفر ال قمد كبيمرة وخبمرة ومكثف ما واعي ما إعمداد ا يتطلمب أنمه سملبياته ممن أن يرون المعلمين بعض .1
  .المعلمين من كثير لدى
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 الحصول أن كما عالية ومهارةيرا كب جهد ا يتطلب إنتاجها أو المقاطع أو راتالمحاض تسجيل أن .2
 التعلم فاستخدام الصعبة، األمور من يفعد اإلنترنت من لفيديوا مقاطع من جيدة تعليمية نوعية على

 المعلم، على إضافي ا عبئ ا يكون أن يمكنالمنعكس 
 .قبل من المعلم والطالب يعهدها لم جديدة تدريسية راتمها يتطلب أنه  .3
 عممل ممن تتطلمب لما يرفضونها يجعلهم قد مماا النمط من التعلم هذ على جديدون الطالب أن  .4
 .الفصل وقت قبل للدرس والتحضير لمنزلا في

 

 رئيسميتين مشمكلتين على التعرف STEM  وحدد استطالع الراي الذي تم جمعه من خالل المعلمين
 :(Bergmann & Sams,2012هما )

ألن أسلوب التعلم يحتاج منهم االطمالع عمل  البداية يمكن ان يواجهوا صعوبة في الجدد الطالب .1
الغرفمة الصمفية للمشماركة فمي األنشمطة، وبمذل  قمد ال يكمون  إلمىالحضمور المحاضرة فمي المنمزل قبمل 

 الطالب مستعد لتنفيذ األنشطة بسبب عدم مشاهدته للمحاضرة المصورة.
 إنجاز التعيينمات الطالب من ويطلب .بشكل كبير الطالب إعداد التدريس ففي الوقت الحالي يتطلب

الطمممالب  وبيانممات إجابممماتويقممرأ المممدرس . فالصممم إلممىالحضمممور  للمقممرر قبممل اإلنترنمممت شممبكة علممى
وقممت الحصممة فممي  ويقضممى. الطممالب مممع احتياجممات لتتناسممب الدراسممية لضممبط الممدرس فممي الفصممول

الطمممالب  إجابممماتممممن خممالل  إليهمماالفرديمممة  الحاجممة أسممماس علمممى وتقمممديم المممواد األسممئلة عمممل التعامممل
(Novak,Patterson,Gavrin,& Christian,1999),(Simkins, Maier, & Rhem,2009) 

 

 عبمممر أو نشممماط بسممميط إعطممماء اختبمممار قصمممير همممو المشمممكلة الحمممل المقتمممرح لهمممذهالباحثمممة أن وتتفمممق  
تكممون  المنزليممة والنتممائجالواجبممات  طريممق عممن أو فممي بدايممة المحاضممرة فممي غرفممة الصممف أو اإلنترنممت

 هي المرجع األساسي للتأكد من استعداده لتنفيذ األنشطة.
 

إعممدادهم  أجممل مممن لطممالبل بعنايممة مصممممة تكممون أن الفيممديو يجممب ومقمماطع المنزليممة الواجبممات .2
 المفضممل األسمملوب ملفممات الفيممديو هممي والطلبممة تعتبممر المعلمممين مع ممم. غرفممة الصممف فممي لألنشممطة

 العثممور أن اسممتطالع لممراي المعلمممين فممي ذلمم ، قممال ومممع. الغرفممة الصممفية خممارج مممن لتلقممي التممدريس
 . امر صعب جيدة ةنوعي ذات الفيديو ملفات على

 مثمل أكاديميمة مصمادر تنتجها الفيديو التي استخدام ملفاتوبذل  يمكن حل هذه المشكلة من خالل 
العالميمممممممممممممممممممممممممة  االتصممممممممممممممممممممممممماالت و شمممممممممممممممممممممممممبكة (/http://www.khanacademy.org)خمممممممممممممممممممممممممان 

(http://www.bozemanscience.com/science-videos/)  بننتمممممماجأن يقمممممموم المعلممممممم  أو 
 علمى ن مم أو يوتيوب، موقع على ذل  يتم نشرها وبعد. الدرس لتعليم وشرح به الخاصة الفيديوهات

 . ودلالمالمواد التعليمية مثل  إدارة

http://www.bozemanscience.com/science-videos/
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ت همم( أن هنمما  بعممض الصممعوبات التممي واجBertzmann, 2013: 70-7) "بيرتزمممان"ويضمميف 
 ين طبقوا التعلم المنعكس منها:بعض المعلمين الذ

عدم التزام بعض الطالب بمشاهدة الفيديو قبمل الحصمة الدراسمية، ممما ضمعف مشماركتهم الفاعلمة  .1
 داخل الفصل. األنشطةفي 
مقارنممممة بالفصممممل التقليممممدي، قممممد يشممممتكي بعممممض النقمممماد مممممن ان الفصممممل المممممنعكس أكثممممر فوضمممموية  .2

زعاجا  .وا 
بعمض الطلبمة المذين ال يبمدون رغبمة فمي المشماركة فمي تحفيمز  أويجد المعلمم صمعوبة فمي تشمجيع  .3

 الحصة الدراسية.
 

 إلعمادة المطلموب والجهد اإلضافي الوقت هو التدريس هيئة أعضاء يواجه الذي األصعب فالتحدي
 وقمد عمدة أمماكن فمي وأحيان ما مقمرر ممن أكثمر يدرسون المعلمين فبعض له، والتحضير مقرر تصميم
   .افيإض مهنية أعباء ملديه يكون
 المعلممون أكمد فقمد. تدريسمهم فمي لمه والتحضمير نعكسالمم المتعلم السمتخدام كماف وقمت لهمم يتموفر فال

 تيجياترااالسمت تجربمة فمي ورغبمة مسمبق جهمد يتطلمب أنمه علمى الممنعكس المتعلم اسمتخدموا المذين
 لممةمع وهمي المعلممات إلحمدى ممنعكسال المتعلم اسمتخدام علمى أجريمت التمي سمةراالد فميو   ى.األخمر 

 اسمتثمار همو الممنعكس المتعلم اسمتخدام أن إلمى توصلت ليا،رابأست كوينزالند جامعة في أدبية ساتراد
 المتعلم ممن النموع لهمذا للتحضمير المطلموب المسمبق الجهمد وأن الطمالب، علمى مر كمز وعلمم للوقمت
 ألنشمطةوا المصمادر نفمس اسمتخدام فهمو السمنوات بماقي وأمما فقمط األولمى سميةراالد السمنة فمي سميكون
 .(Pearson Education, Inc, 2013) األولى السنة في تحضيرها تم التي

 

 علمى جيمدة تعليميمة مقماطع علمى الحصمول صمعوبةبخصموص  خمان، سملمان صمرح فقمدوممن ناحيمة 
 (khan Academy)  مؤسمس. وهمو إنتاجهما أو تراالمحاضم تسمجيل يتطلبه الذي والجهد اإلنترنت
 فمي مجماني تعليممي فيمديو مقطمع 2000 ممن أكثمر علمى تحتموي والتمي مالتعلمي فمي ئمدةراال األكاديميمة
 تقريب ما شفموهد العربيمة، اللغمة منهما متعمددة لغمات إلمى ترجمتمه تم شهرته يدزات مع والذي العلوم مختلف
 دعونما"  دقيقمة 20 ال يتجماوز لمم لمه مشمهور مقطع في العالم، مختلف من مرة 100000 من أكثر

 التعليميمة العمليمة علمى قموي تمأثير لهما الفيمديو مقماطع بمأن ،"التعلميم إلصمالح الفيمديو مقماطع نستخدم
 تزويمد وعلمى التقليديمة الفصمول قلمب بضمرورة المعلممين علمى وأكمد التعلميم إصمالح فمي بمدورها وأشماد

 ,B0lliger) الفصل وقت في واألنشطة التمارين ولحل المنزل في ليطالعوها فيديو بمقاطع الطالب
Supankorn & Boggs,2010.) 
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 المحور الثالث
 والتعلم المنعكس المدمج التعلم التصميم التعليمي لبيئة

 

 مفهوم التصميم التعليميأول: 
 

علم وتقنيمة يبحمث فمي وصمف أفضمل الطمرق التعليميمة  Instructional Design التصميم التعليمي
 :2003روط معينمة )الحيلمة، التي تحقق النتاجمات التعليميمة المرغموب فيهما وتطويرهما، علمى وفمق شم

ن رية منهجية ن امية تتكيف مع المحتوى التعليممي "بأنه  (79: 2004) (، ويعرفه إبراهيم25-28
الممممراد تعلممممه وتسمممعى إلمممى تحقيمممق تعلممميم أكثمممر كفممماءة وأكثمممر فاعليمممة للمتعلممممين ممممن خمممالل عمممرض 

 ."صةمعلومات كافية لهم ليتمكنوا من حل مشكالتهم المكتشفة بطريقتهم الخا
يعممد التصممميم التعليمممي المجممال الرئيسممي مممن مجمماالت تكنولوجيمما التعلممميم، ويقممموم علمممى أسمماس مفمماهيم 
ومبادئ علمية، أهمها ن رية الن م العامة التمي تن مر إلممى العمليممة التعليميممة كمن وممة كليمة تفمرض 

والمقمممررات  تطبيمممق ممممدخل المن وممممات عنمممد تصمممميم الوسمممائل ومصمممادر المممتعلم والمممدروس والوحمممدات
 .(8: 2003) خميس، والمناهج بل والعملية التعليمية كلها

تهدف عملية التصميم إلى وضع المخطط األساسي والتخيل النهائي لكيفية نقل الرسالة والمعلوممات 
  (Fox,M.T.,1995).بطريقة واضحة ومؤثرة ومناسبة لقدرات المتعلم

تهممدف إلممى التحقممق مممن أن الممتعل م لممم يممتم  وفممي ضمموء ممما سممبق نسممتخلص أن تصممميم التعلمميم عمليممة
بالصدفة وكيفما أفتفق، بل أنه بني وفق عملية ذات مخرجات محددة، وأن التصميم التعليمي مسئول 
مسئولية كاملة عن إيجاد خبرات التعل م التي تكفل تحقيق المتعلم ألهداف التعلميم المنشمودة والمحمددة 

 مسبقا  للتعلم.
 

 التعليمي أهمية التصميمثانيا: 
 

محاولتممه المربط بمين العلموم  فيوضرورة دراسته، واالستفادة منه  التعليميتتضح أهمية علم التصميم 
الن رية والعلوم التطبيقية حيث إننا بحاجة إلى التعليم على مستوى التطبيممق ولميس االهتممام بمالحف  

ة الطالممب عقليمما، واجتماعيمما، وتنميممم التعليممميالموقممف  فمميوالتممذكر واالسممت هار فقممط دون الممارسممة 
 (.297،296: 2001تناسبه )سمالم، التيونفسيا، وجسميا، وتأهيله للمهنة 
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وتكمممن أهميممة تصممميم التعلمميم فممي اآلتممي: يوجممه التصممميم التعليمممي االنتبمماه نحممو األهمممداف التعليميممة، 
ت والجهممد، ويعمممل ويممؤدى إلممى نجمماح المعلممم فممي تصممميم المممادة التعليميممة، ويعمممل علمممى تممموفير الوقممم

 (.30: 2003على االتصال والتفاعل بين مجموعة العمل )الحيلمة،
على أن التصميم التعليممي يسماعد فمي: تحديمد خطموات العممل  ,Carman) 2002) "كارمن"ويؤكد 

المناسبة لتحليل  لتحويل الن ام من الطريقة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا، ويقموم ببنماء األسماليب
المتعلم مات الطمالب وخصائصمهم المالئممة للبرنمامج، ويقموم ببنماء أسمماليب التقممويم المناسمبة لبمرامج س

، ويحممدد القممرارات المناسممبة لبنممماء الن ممام التعليمممي والتمممي تممممؤثر علممى فاعليممة الن ممام، ويحمممدد المممدمج
وجيا الوسائط التعليميمة ، ويساعد علمى تطبيق تكنولالتعلم المدمجاستراتيجيات التعلم المناسبة لبرامج 

، يممممساعد علمممى التقممممويم الفعمممال لمجموعممات المممتعلم و طمممرق المممتعلم الممتعلم الممممدمجالمتعممددة فمممي بمممرامج 
 .التعلم المدمجالمستخدمة في برامج 
مواجهممممة هممممذا التغيممممر السممممريع الممممذى يمممممشهده عالمنممممما المعاصمممممر والتطممممور  فمممميوي هممممر أهميتممممه أيضمممما 

وانمممممب الحيممممماة، لمممممذا كمممممان علينممممما أن نبحمممممث عمممممن أفضمممممل الطمممممرق المممممذى غمممممزا جميمممممع ج التكنولممممموجي
أقممصر وقممت وجهمد  فميتؤدى إلى تحقيق األهداف التعليميمة المنشمودة  التيواالستراتيجيات التعليمية 
صممورة أشممكال  فمميهممو الممذى يزودنمما بهممذه الطممرق واالسممتراتيجيات  التعليممميممكنممين، فعلممم التصممميم 
 .(298: 2001 وخرائط مقننة. )سالم،
ه يسممماعد علمممى المممتعلم الفاعمممل، النمممي فاعليمممة المممتعلم الممممدمج؛ وذلممم  أأساسممميا  فممم ار يمممؤدي التصمممميم دو 

طبقما   اإلجمراءاتوخططما  معينمة، لتحديمد سمير الطالبمة فمي البرنمامج، وتنفيمذ بعمض  إجمراءاتويتطلب 
 أهميمممة التصمممميم بقولهمممما: "إن (444:  2009) لشمممروط معينمممة، ويؤكمممد عبمممد العممماطي وأبمممو خطممموة

 ."التصميم الجيد يضمن المحاف ة على استمرار اهتمام الطالب واستثارة دافعيتهم لمواصلة التعلم
 ( بمراعممماة مممما يلمممي عنمممد تصمممميم بيئمممة المممتعلم الممممدمج8: 2012) أوصمممى كمممل ممممن عممموض وأبمممو بكمممر

 :والتعلم المنعكس
و تحديمد و يفمة كمل  ،التعلم المدمجالتخطيط الجيد لتو يف تكنولوجيا التعلم اإللكتروني في بيئة  .1

 وسيط في البرنامج، وكيفية استخدامه من قبل المعلمين والمتعلمين بدقة.
المتضممنة فمي  المتعلم اإللكترونميالتأكد من مهارات المعلمين و المتعلمين في استخدام تكنولوجيا  .2

 .التعلم المدمجبيئة 
سممواء  الممتعلم المممدمجي بيئممة التأكممد مممن تمموافر األجهممزة والمراجممع والمصممادر المختلفممة المسممتخدمة فمم .3

 التعلم.لدى المتعلمين أو في المؤسسة التعليمية، حتى ال تمثل معوق ا لحدوث 



74 
 

بدء البرنامج بجلسة عامة تجمع بين المعلمين والمتعلمين وجه ا لوجه ، يمتم فيهما توضميح أهمداف  .4
 م في أحداث التعلم .البرنامج وخطته وكيفية تنفيذه، واالستراتيجيات المستخدمة فيه، ودور كل منه

العمل على وجود المعلمين في الوقت المناسب للرد على استفسارات المتعلممين بشمكل جيمد سمواء  .5
 لوجه.أكان ذل  من خالل شبكة اإلنترنت أم في قاعات الدروس وجه ا 

 المتعلمين.تنوع مصادر المعلومات لمقابلة الفروق الفردية بين  .6
 

 بيئة التعلم المدمج وبيئة التعلم المنعكسل التعليمي تصميمالمعايير  ثالثا:
 

 فمي المتعلم ع بيئماتوتتنمو  ،(2011، شمحادة) "تصميم التعليم هو "عمليمة تحمدد كيمف سميحدث المتعلم 
ووسممائل  الصممفحاتوتتممابع  تصممميم واجهممات التفاعممل فمميتصممميمها تنوعمما  كبيممرا  و ي هممر هممذا التنمموع 

ومممدى التفاعممل المتمماح مممع  يتيحهمما الن ممام التمميبيئممة التواصممل والوسممائط المتعممددة المسممتخدمة فممي ال
وتنممموع المقمممررات  تختلمممف وتتنممموع لتتناسمممب ممممع تنممموع المتعلممممين التممميالممممتعلم وغيرهممما ممممن المتغيمممرات 

عواممل فعاليتهما ممن حيمث و تصميم تل  البيئمات على أسس و معايير ومن المهم التعرف واألهداف، 
 وبيئمة المتعلم الممنعكس بيئمة المتعلم الممدمجحم  عنمد تصمميم األسلوب و التكلفة والعائد منها حيث يال

البمد أن يراعممى المعلمم عممددا  ممن االسممتراتيجيات كتحديمد األهممداف والواجبمات والمناقشممات اإللكترونيممة 
وتمممدريب وتوزيمممع المهمممام داخمممل وخمممارج الغرفمممة الصمممفية واسمممتخدام أسممماليب التقمممويم والتغذيمممة الراجعمممة 

 . نترنت والدخول إلى الموقع لممارسة المهام التعليميةالطالب على االتصال باإل
 

التي اتبعتها الباحثة عند تحليل المهارات وتحديد االهداف لمعايير البنائية ويمكن تصنيف ا
 (2011)على،:كالتالي سوبيئة التعلم المنعك بيئة التعلم المدمجل التعليمي تصميموال
 .(2011،شحادة)
 

 StandardsEducational المعايير التربوية
 

 ObjectiviesInstructional أولا : معايير مرتبطة باألهداف التعليمية 
هو عبارة محددة تصف ما يستطيع أن يفعله الطالب نتيجة مرورهم بالخبرة أو  التعليميالهدف  

 االنتهاء من عملية التعليم، وفى هذا المضمار يجب مراعاة المعايير التالية:
 واضحا  ودقيقا . تعلمالبيئة لموضوع  عليميالتكون الهدف أن ي .1
 الفترة الزمنية المحددة للمقرر. فيأن تكون األهداف واقعية يمكن تحقيقها على مستوى المتعلم  .2
 للمتعلم.أن تكون األهداف ذات أهمية وقيمة تربوية  .3
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 .دمحدوكية و إجرائية ( واضحة و أن تصا  األهداف التعليمية لكل درس صياغة تعليمية ) سل .4
 أن تتناسب األهداف مع خصائص المتعلمين و خبراتهم. .5
 .الوجدانية و  والمهاريةأن تشتمل األهداف على مستويات متنوعة من الجوانب المعرفية  .6
 أن تعرض على المتعلم قبل بداية العمل. .7
 

  Instructional Content التعليميثانياا : معايير مرتبطة بالمحتوى 
 .بيئة التعلمالتعليمية لللمحتوى األهداف أن يحقق ا .1
 للمتعلمين وأن تكون حديثة. الدراسيأن يتوافق المحتوى مع محتوى المقرر  .2
 .من الناحية العلمية واللغوية تحديدا دقيقا  وواضحا   أن تحدد محتويات موضوع التعلم .3
 أن تجزأ المادة التعليمية إلى فقرات قصيرة مترابطة تحقق أهداف التعلم. .4
 الموديوالت في بيئة التعلمتضمنها ت التيللموضوعات  المنطقيو التتابع  أن يكون التسلسل .5

 وخصائص المتعلمين.  مناسبا لطبيعة المادة الدراسية
 أن يخلو المحتوى من التكرار و الحشو والجزئيات غير المهمة. .6
 

 Target learners ثالثاا : معايير مرتبطة بالمتعلمين المستهدفين
 بدقة خصائص المتعلمين المستهدفين. يئة التعلمودويول لبأن يحدد الم .1
 أن تتمركز عملية التعلم حول المتعلم وليس المعلم. .2
  .ضوء الخبرات السابقة للمتعلمين فيمتطلبات التعلم القبلية لموضوع المتعلم  موديولأن يحدد ال .3
 دون تعقيد. عديوالت على الموقلبسيطة باإلنترنت من تشغيل المأن يستطيع المتعلم ذو الخبرة ا .4
 أن يعرض المحتوى بطريقة تثير دافعية المتعلم نحو التعلم. .5
مكاناته الفردية.  لموديولأن تصا  محتويات ا .6  بشكل مناسب لمستوى المتعلم من حيث قدراته وا 
 

 :Instructional Activitiesرابعاا : معايير مرتبطة باألنشطة التعليمية 
 .وديول لبيئة التعلمالتعليمية للمعليمية األهداف أن تحقق األنشطة الت .1
 أن تتمركز األنشطة حول ما يستطيع أن يقوم به المتعلم وليس المعلم. .2
 أن تتدرج األنشطة من السهل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد. .3
 .واالبتكاريأن تعرض األنشطة بطريقة تثير تفكير المتعلمين و تساعدهم على التفكير الناقد  .4
مع األنشطة  اإللكترونيةوديوالت التعليمية التعليمية المقدمة من خالل المة أن تتفق األنشط .5

 الفصول الدراسية . فيوالممارسات التدريسية 
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، و تسمح للمتعلمين بالتعاون فيما بينهم التعاونيأن تعرض األنشطة بطريقة تشجع على التعلم  .6
 بناء المعلومات . في

 Instructional Evalution & Feedback ة الراجعة: معايير تقويم التعليم والتغذيخامساا 
 أن تقدم التغذية الراجعة الفورية المناسبة الستجابات المتعلم. .1
 أن تكون األسئلة مرتبطة باألهداف التعليمية. .2
 للمحتوى.أن تكون األسئلة متنوعة وشاملة  .3
 مستوى صعوبتها. فيأن تتدرج األسئلة والتدريبات  .4
 ضح يفهمه المتعلم.أن تصا  األسئلة بشكل وا .5
 .ومرحلية التصحيح على اختبارات موضوعية ذاتية وديول التعليميأن يحتوى الم .6
 ،الوجدانيمممة، أن يعتمممد التقممويم علمممى مؤشممرات أداء واضممحة تشممممل كافممة جوانممب المممتعلم )المعرفيممة .7

 .المهارية(
 

 Standards   Technologicalالمعايير التكنولوجية 
  Textأولا : معايير النصوص 

 بشكل واضح ومقروء.الموديول التعليمي أن ت هر النصوص على  .1
 .التعليمي وديولمن الخطوط على األكثر داخل المأن يستخدم ثالثة أنواع  .2
 .المعانيأن تكون النصوص صحيحة لغويا، واضحة  .3
 للمتن.  14للعناوين الفرعية،  16للعناوين الرئيسة و 18أن يكون حجم الخط هو  .4
 الخط مع لون الخلفية مثل الكتابة باللون األسود على خلفية بيضاء. أن يتباين لون  .5
 ونصف. ةأو مسافأن تتر  مسافة بين السطور بواقع مسافتين  .6
الكتابمممة بشمممكل  فممميمعبمممرة، ممممع اسمممتخدام عالممممات التمممرقيم  الفقمممرات قصممميرة أن تكمممون العنممماوين و  .7

 صحيح.
   

   & Graphics  Imagesالثابتةثانياا: معايير الصور والرسومات 
 الرسم واضحا  لدى المتعلم. أن يكون الهدف من الصورة أو .1
 .وديولللم التعليميعن مضمون المحتوى أن تعبر الصورة أو الرسم  .2
 .لموديول التعليميجماليا  متكامال  مع نصوص اأن تؤدى الصورة أو الرسم دورا  و يفيا  و  .3
 ال  من األلوان الرمزية.الصور والرسومات بد فيأن تستخدم األلوان الواقعية  .4
 مكان الصورة للداللة عليها إلى أن يتم تحميلها. فيأن ي هر تلميح نصى مكتوب  .5
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   Video & Animationمعايير مرتبطة بالفيديو والرسوم المتحركة  ثالثاا:
 عرض الفيديو من خالل شريط تحكم الفيديو. فيأن يتاح للمتعلم التحكم  .1
مساحة  التناسب بينو حا  وبسيطا  قدر اإلمكان مع مراعاة النسبة  أن يكون الرسم المتحر  واض .2

 .عرض الموديول صفحةمساحة و  الرسم
 أن تحقق الصورة المتحركة الوضوح بمساحة تخزينية قليلة. .3
عمممرض لقطمممات الفيمممديو إال إذا لمممزم األممممر لتمممأثيرات تعليميمممة  فممميأن تسمممتخدم السمممرعة الطبيعيمممة  .4

 .ي  المتحر جراف نفومثل استخدام اإلخاصة 
ن يتناسممب الفيممديو مممع البيئممة التعليميممة حيممث يتميممز مقطممع الفيممديو فممي بيئممة الفصممول المنعكسممة أ .5

 عن غيره من البيئات باحتوائه على مقاطع للمدرس، ومقاطع المحاكاة لموضوع التعلم.
 أن يتميز الفيديو بالوضوح في الصورة والنقاء لجذب انتباه المتعلم. .6
 .avi  ،mpgلملفات الفيديو مثل  ةقياسيالأن يستخدم الصيغ  .7
    

  Soundرابعاا: معايير الصوت
 .موديوالتلل التعليميالمحتوى أن يتناسب الصوت مع األهداف و  .1
 .في الفيديو أن تتزامن فترة سماع المؤثرات الصوتية مع النصوص المكتوبة .2
 ضبط مستوى الصوت.  أن يتاح للمتعلم إمكانية إيقاف أو .3
 يؤديها. التيصوت المستخدم مع الو يفة أن يتناسب ال .4
يمدعمها متصمفح اإلنترنمت وفمى نفمس الوقمت  التيملفات الصوت  فيأن تستخدم الصيغ القياسية  .5

 تشغل مساحة تخزينية بسيطة.
 

 Navigation Styles & Hyperlinks   وأساليب التصفح الفائقة خامساا :معايير الروابط
 الموقع صحيحة.ت على للموديوالأن تكون الروابط الفائقة  .1
 تم استخدامها من قبل. التيلون الروابط  فيأن ي هر تغيير واضح  .2
 الموقع.الموديوالت على كل صفحات  فيأن تكون الروابط الرئيسة محددة و ثابتة  .3
 أن تن م الروابط بطريقة بسيطة يسهل فهمها والوصول إليها. .4
 .يميالتعل موديولب اإلكثار من الروابط خارج الأن يتجن .5
 التعلم.أن يكون موقع االرتباط على شبكة اإلنترنت ذا عالقة وثيقة بموضوع  .6
 االرتباط صحيحة ودقيقة . موديوالت موقع فيأن تكون المعلومات  .7
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   Designing the Site interfacesالموديولت موقعتصميم واجهات  معايير سادساا:
بسيطا ، سهل االستخدام، مقبموال  لمدى  تعليميةودويالت اللصفحات الم التعليمين التصميم أن يكو  .1

 عناصره. فيالمتعلم دون تعقيد أو ازدحام 
 بشكل متناسق ومن م مع حركة العين. الموديوالت أن ين م مخطط صفحات .2
 مع محتويات موضوع التعلم.الموديوالت أن تتناسب خلفية صفحات  .3
 .الموديولت كل صفحا فيبن ام واحد الموديول التعليمي أن تن م عناصر  .4
 المتعلم نحو موضوع التعلم وليس نحو الشكل. انتباهالموديول أن تثير صفحات  .5
 .بالصور و الرسومات والحركة الموديولأن يتجنب ازدحام  .6
 

  Interactivity & Instructional Control التعليميسابعاا: معايير التفاعلية والتحكم 
التفاعمممل بمممين الممممتعلم ومحتممموى الموقمممع )التصمممفح،  أنماطممما  مختلفمممة ممممن موقمممع الموديمممولأن يتممميح  .1

 االختبارات مرجأة التصحيح، ..( الضغط على لوحة المفاتيح، النقر بالماوس،
 مع اسم المتعلم. موقع الموديولأن يتعامل  .2
 وديول.منى له التوفيق بمجرد فتحه للمبعبارات ودية ترحب بالمتعلم وتت وديولأن يبدأ الم .3
والمتعلمممين فيممما بيممنهم مممن خممالل االنضمممام إلممى قمموائم  وديممولين محتمموى المتنمموع التفمماعالت بمم أن .4

 .أو منتديات مجموعات نقا  أو مؤتمرات فيديو بريدية أو
 .لمعلم لتلقى استفسارات المتعلمينعلى عنوان البريد اإللكتروني ل لموديولا أن يحتوى .5
ن أفكار ومقترحات على زمالئمه مساحة تمكن المتعلم من نشر ما يريد م موقع الموديولأن يقدم  .6

 (.المنتديات التفاعليةأو المعلم دون الحاجة إلى استخدام البريد اإللكتروني )
 أن تكون أزرار التحكم بعنوان نصى أو تجمع بين الرموز المرئية والعناوين النصية. .7

 

علمى وجمود منصمة بيئة التعلم المدمجة وبيئة التعلم المنعكس تعتمد اعتماد أساسمي إن وترى الباحثة 
عرفممة وسمميلة لنقممل المالخمماص بكممل بيئممة تعلممم، و  اإللكترونمميالمحتمموى  إدارةلكترونيممة يممتم مممن خاللهمما إ

بشمكل المعرفة  اكتسابالمتعلمين على  مما يساعد على نشر العملية التعليمية ومساعدة والمعلومات
اصمممة بتمممدريس مهمممارات ، وممممن خمممالل تصمممميم الموديممموالت التعليميمممة الخمرونمممةأسمممهل وأسمممرع وأكثمممر 

تصمممميم صمممفحات الويمممب التعليميمممة لكمممل ممممن الفصمممول المدمجمممة والفصمممول المنعكسمممة، تمممم اسمممتخدام 
، كمممما تمممم تصمممميم موقمممع كمنصمممة لتحميمممل المحتممموى التعليممممي اإلسمممالميةالموديمممل الخممماص بالجامعمممة 

تمم اف المرجموة التعليمية وتحقيقها لألهد ديوالتنجاح المو ولالجوجل سايت، بيئة على لكتروني لكل إ
 مراعاة المعايير التربوية والتكنولوجية السابق ذكرها في تصميم بيئة التعلم المدمج والتعلم المنعكس.
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 وبيئة التعلم المنعكس التعلم المدمجبيئة  تدعم التي التربوية النظريات رابعا:
 

 :البنائية النظرية .1
 اإللكترونميالنشاط المسمتمر، لمذل  علمى المتعلم يتميز التعلم المعتمد على المدرسة البنائية بالتفاعل و 

إبقاء المتعلم نشط يمارس أعمال ذات معنى علمى مسمتوى عمالي ممن المعاجلمة، وتحموير دور المعلمم 
إلممى التوجيممه واإلرشمماد واإلشممراف والتن مميم، ويقممدم الممتعلم اإللكترونممي أنماطمما مممن الممتعلم التعمماوني مممن 

 (.2005ن المتعلمين فيما بينهم )آل محيا،خالل عمل المتعلم مع المتعلمين وتعاو 
ويؤكمممد البنمممائيون علمممى أن أفضمممل ال مممروف لحمممدوث المممتعلم عنمممدما يواجمممه الممممتعلم بمشمممكلة أو مهممممة 
حقيقيممممة تتحممممدى أفكمممماره وتشممممجعه علممممى إنتمممماج تفسمممميرات متعممممددة مثممممل تصممممميم المشمممماريع التعليميممممة 

(Louden, 1994:65.) 
 لمممدمج والممتعلم المممنعكس نجممد أن هنمما  توافممق كبيممرومممن خممالل عممرض خصممائص وخطمموات الممتعلم ا

 بممين مبممادئ الن ريممة البنائيممة واسممتراتيجية الممتعلم المممدمج والمممنعكس، حيممث يركممز كالهممما علممى الممدور
 النشط والفعال والمحوري للطالب، في حين يبقى المعلم لإلرشاد والتوجيه المستمر عبر الويب.

( أن المتعلممين المعتممدين علمى الن ريمة البنائيمة Koc, 2005ولقمد أ همرت دراسمة مصمطفي كمو  )
يحصمملون علممى تعلممم أفضممل فممي حممال وجممود أنشممطة وتفمماعالت تعليميممة معتمممدة علممى الويممب، وهممذا 

التمممي توفرهممما كمممل ممممن بيئمممة المممتعلم الممممدمج  اإللكترونيمممةيتوافمممق ممممع األنشمممطة والتفممماعالت التعليميمممة 
 والمنعكس من خالل هذه الدراسة. 

( أن أدوات االتصممال والتواصممل والوسممائط المتعممددة والفائقممة Hung, 2001:283) "هممانج"ويممرى 
القائمة على الن رية البنائيمة، وهمذا يتفمق ممع خطموات تنفيمذ  اإللكترونيةيجب أن تتوفر في المقررات 

الممممتعلم المممممدمج والممممتعلم المممممنعكس، حيممممث أنهمممما تمممموفر أدوات االتصممممال الالزمممممة للتفمممماعالت التعليميممممة 
 بة وكذل  توفر األنشطة التعليمية الوسائط المتعددة والفائقة المطلوبة.المطلو 

 

 نظرية النشاط: .2
أشمارت العديمد ممن الدراسمات إلممى ممدى ارتبماط األنشمطة والتفمماعالت التعليميمة بن ريمة النشماط، حيممث 

( ودراسمممممممة "رايثيمممممممل" Kuutti,1992( ودراسمممممممة "كممممممماتي" )Draper,1993أكمممممممدت دراسمممممممة "درابيمممممممر" )
(Raeithel, 1992 على ضرورة ارتباط األنشطة والتفاعالت التعليمية بمبادئ ن رية النشاط عند )

تصممميمها وكممذل  أكمممدت الدراسممات السممابقة علمممى مممدى ارتبممماط تفاعممل المممتعلم ممممع البممرامج التعليميمممة 
 من خالل ن رية النشاط، كما بينت الدراسات السابقة أيضا فاعلية االعتماد على مبمادئ اإللكترونية

 ن رية النشاط عند تنفيذ التعلم المدمج والمنعكس في تنمية أداء الطلبة وتحسين التعلم.
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علممى  اإللكترونيممة( علممى أن اعتممماد التفمماعالت التعليميممة Hung, 2001:283كممما يؤكممد "هممانج" )
 ، منتدبات الحموار القمائم ، بيئماتاإللكترونين رية النشاط يتطلب استخدام أدوات خاصة مثل البريد 

 القائم وغرف الحوار. اإللكترونيالتعلم 
علممى مبممادئ ن ريممة النشمماط التممي حممددها "ممموانزا" و  اإللكترونيممةويعتمممد تو يممف التفمماعالت التعليميممة 

( من خالل نموذج النشاط المذي قامما بتصمميمه Mwanza & Engestrom, 2003"انجيستروم" )
 ي، األدوات، القواعد وتقسيم العمل(.والذي يحتوي علي )الموضوع، الهدف، التشار  االجتماع

 

 (Mooreنظرية الدراسة المستقلة )نظرية مور  .3
عبمارة عمن أسملوب تصمنيفي لبمرامج التعلميم عمن  أنهماهي أحد ن ريات التعلم عن بعد ويعرفهما "ممور" 

بعد، وقد تشكلت من خالل خبرته في التعليم الجامعي وتعلميم الكبمار، وهمذه الن ريمة تختبمر متغيمرين 
 اسيين لبرامج التربية وهما: حجم االستقاللية المتاحة للمتعلم، والمسافة بين المعلم والمتعلم.أس

وهو تواجد اتصمال فمي اتجماهين  األولوبالنسبة له فنن المسافة تتكون من عنصرين يمكن قياسهما: 
ا تقدمه بعض )المحادثة( فبعض الن م أو البرامج تقدم كم أكبر من التفاعل أو االتصال التبادلي مم

، والثاني هو لكيفية التي يستجيب بها البرنامج لالحتياجات الفردية للمتعلممين، فمبعض األخرىالن م 
 البرامج جامدة للغاية، بينما يستجيب البعض األخر بشدة الحتياجات وأهداف كل متعلم على حدة.

لم، فقممد الحمم  أنممه فممي وفممي الجممزء الثمماني مممن الن ريممة يصممب "مممور" اهتمامممه علممى اسممتقاللية المممتع
المممدارس التقليديممة أو التعلمميم التقليممدي فممنن المتعلمممين يعتمممدون تماممما علممى المعلمممين لكممي يرشممدوهم، 
 وفي مع م برامج التعليم عن بعد أو البرامج التقليدية يكون المعلم نشطا بينما يكون المتعلم سلبيا.

 
 وبيئة التعلم المنعكس لبيئة التعلم المدمج نماذج التصميم التعليميخامسا: 

 

ويعممممممرف ، وضممممممح نممممممماذج للتصممممممميم التعليممممممميرا يمج التعليميممممممة اهتماممممممما  كبيمممممماأولممممممى مصممممممممو البممممممر 
 اإلجممممراءاتنممممموذج التصممممميم التعليمممممي بأنممممه: "تصممممور عقلممممي مجممممرد لوصممممف ( 58: 2003)خممممميس

صممورة  ذلمم  فمميالتفاعليممة المتبادلممة بينهمما وتمثيلهمما، و  القمماتالخاصممة بتصممميم التعلمميم والع والعمليممات
 اإللكترونمميمبسمطة فمي شممكل خطمي مصممحوب بوصمف لف ممي"، وهنما  عممدة نمماذج لتصممميم المقمرر 

 :يلي كما الحصر، العلى سبيل المثال  بعضهايمكن إيراد 
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 :ADDIE النموذج العام لتصميم التعليم
Project of a Conceptual from work for comparing instructional design,2002)) 

 

جميع نماذج تصميم التعليم تدور حول خمسة مراحل رئيسة ت هر جميعا  فيما يسمى بالنموذج العام 
، ويتكون هذا النموذج من خمس خطوات رئيسة يسمتمد النمموذج "ADDIE Model"لتصميم التعليم 

)عبممد (، و80-79: 2005(، و)مصممطفى، 104: 2003جممودت، منهمما وقممد ذكرهمما كممل مممن ) اسمممه
 :(2.17كما يوضحه الشكل )وهي  (2011الخالق، 

 

 
 

 ADDIE المراحل األساسية للنموذج العام لتصميم التعليميوضح ( 2.17شكل )

 Analysisالتحليل 

 Designالتصميم 

اإلنتاج / التطوير 
Development 

 Implementالتنفيذ 

 Evaluationالتقويم 
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 بيئة التعلم المنعكس:لمرحلة تطبيق ( PAC Modelنموذج )
(Nancy Nelson,2013 ) 

 

عممض مممن خممالل البحممث لممم تعثممر الباحثممة علممى نممماذج لتصممميم بيئممة الممتعلم المممنعكس، ولكممن هنمما  ب
 النماذج الخاصة بمرحلة تطبيق وتنفيذ التعلم المنعكس، سنسنعرض فيما يلي نموذجين.

 .(2.19بالشكل )هي موضحة ويتم هذا النموذج من خالل ثالث مراحل، كما 
 

بنماء علمى تحليمل المحتموى ومعرفمة  اإللكترونميالمحتوى  إعدادويتم فيها  (:Prepare) اإلعداد .1
شممرحه للمممادة  أثنمماءمصممورة للمعلممم مقمماطع فيممديو عبممارة عممن  محاضممرات إلعممداداحتياجممات المتعلمممين 

مثمممل  اإللكترونيممةالمنصممات  بأحممدباالسممتعانة للمممتعلم  وعرضممه خممارج الغرفممة الصمممفيةالتعليميممة ويممتم 
(YouTube). 
 ويتم تطبيمق المحتموى التعليممي المذي تمم عرضمه للممتعلم فمي الفيمديو سمابقا (:Applyالتطبيق ) .2

 تاسمتراتيجياواتبماع  المعلمموتوجيمه  بنشمراف لألنشمطةصفية من خالل تطبيق تفاعلي داخل الغرفة ال
 .التعلم النشط

تقيممميم المعمممارف والمفممماهيم الجديمممدة التمممي تعلمهممما  المرحلمممة يمممتموفمممي همممذه  (:Confirmالتقـــويم ) .3
 . ويتم تطبيقه خارج الغرفة الصفية الطالب

 
 

 
 

 

 تعلم المنعكسيق اللتطب PAC Modelنموذج  يوضح (2.19شكل )
 
 

 العداد

Prepare 

 تطبيق

Apply 

 تقويم

Confirm 

أواليتمالعرضللمحتوى
خارجغرفةالصف

First exposure to 
content OUTSIDE of 

class 
 


فيللمفاهيمتفاعليتطبيق
الصف

Interactive 
application of 

concepts IN class

مراجعةوتقييمالمعارفالجديدة
خارجالصف

Review and confirm new 
knowledge / skills 

OUTSIDE of class  
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 التعلم المنعكس:لمرحلة تطبيق بيئة ( EEA Modelنموذج )
(Nancy Nelson,2013 ) 

 .(2.20ويتم هذا النموذج من خالل ثالث مراحل، كما بالشكل )
 

داخممل الغرفممة الصممفية مممن  مممرة وألول وفيممه يتعممرض الطالممب للمحتمموى (:exploreف )لستكشــاا .1
وتكليمممف الطلبمممة  ، وحمممل المشمممكالت،للمعرفمممةسمممتراتيجية االستكشممماف طمممرح التسممماؤالت واتبممماع اخمممالل 

بالمهممام والواجبممات الخاصممة بالموضمموع الجديممد، وتوضمميح مصممادر الحصممول علممى المعلومممات التممي 
  .األسئلةعن  لإلجابةيحددها المعلم مسبقان ليقوموا بالبحث، ومشاهدة المحاضرات المصورة 

م تحليل المحتوى التعليممي ومعرفمة احتياجمات المتعلممين يتفي هذه المرحلة  (:explainالشرح ) .2
 إنتاجممهتممم مممن خممالل مقمماطع فيممديو  المعلممم المعممارف والمفمماهيم والمعممادالت بشممكل مممن م يقممدموعليممه 

 خارج الغرفة الصفية.  الشرح أثناءمصورة للمعلم 
جنمب  إلمىا حيمث يعممل المعلمم جنبمداخمل الغرفمة الصمفية وتمتم همذه المرحلمة  (:Applyالتطبيق ) .3

، التممي تعلمهمما الطالممب والمعرفممة الجديممدة التطبيقممات التفاعليممة الجديممدة علممى لعممملمممع الطالممب علممى ا
لمسمماعدة المممتعلم علممى تصمممميم  باإلضممافةالطالممب،  استكشممفهاومناقشممة المهممام التممي  األنشممطةوحممل 

 . التعلم أثناءالمفاهيم الخاطئة التي يمكن أن تكون حصلت 
 

 

 
 

 

 تعلم المنعكسلتطبيق ال EEA Modelنموذج يوضح ( 2.20شكل )
 
 

 استكشاف

Explore  

 شرح 

explain 
 تطبيق

Apply 

موجهةالشرحأثناءلمحتوىتعرضأول
الصففي

First exposure to content 
during guided exploration IN 

CLASS 

والمعادالت،التعاريف،منمقدمة
خارجالصفمنظممعارف

Introduction in defection, 
equations, structured 

knowledge OUTSIDE of 
class 


تطبيقات تفاعلية داخل 
 الصف

Interactive 
application of 

concepts IN class 
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 نماذج التصميم التعليمي على قيبالتعسادسا: 
 

الح مت  الباحثمة فمنن وبيئة التعلم المنعكس تعلم المدمجلبيئة ال السابقة النماذج استعراض تم أن بعد
 :النقاط التالية

تطبيممق، التقممويم، لكمممن مراحممل مرحلممة التحليممل، التصممميم، التطمموير، ال فمميتشممتر  جميممع النممماذج  .1
لتصميم  ODP تو يفها تختلف من نموذج آلخر حيث يتسم كل نموذج بسمات خاصة مثمل نموذج

 ( لتصميم التعلم المنعكس.PAC، ونموذج )برامج التعلم المدمج
 يتفمق وهمذا ،المتعلم اإللكترونميو  العمادي الصمفي التعلميم بمين دمجمت النمماذج جميمع في التعلم بيئة .2

 .والتعلم المنعكس المدمج مالتعل مع مفهوم تماما
فمي  التعليميمة األهمداف وتحديمد وخصائصمهم الطمالب احتياجمات بتحليمل قاممت النمماذج جميمع .3

 من بناء المادة التعليمية، وهي نقطة االتفاق بين النماذج. األولىالمرحلة 
 .المستخدمة لكترونيةاإلوالوسائل  التدريس وأساليب طرق في تمثلت النماذج بين ختالفاال نقطة .4
الممتعلم توضممح كيفيممة بنمماء بممرامج  التمميبعممض النممماذج مختصممرة جممدا وال يوجممد التفاصمميل الالزمممة  .5

  .مثل نموذج فرناندو المدمج
عنصمممر بنمماء بيئمممة تعلممم تفاعليمممة قائمممة علمممى التفاعمممل المتمممزامن  نعكسالمممتعلم الممم نممماذجوضممحت  .6

خارجممه، بينممما فممي نممموذج الممتعلم المممدمج لممم يكممن وممما يقممدم داخممل الصممف و والتفاعممل غيممر المتممزامن، 
 . واضحا تماما

تركمممز علمممى طريقمممة تقمممديم المحتممموى للممممتعلم وكيفيمممة  أنهممماتتميمممز نمممماذج التصمممميم للمممتعلم الممممنعكس  .7
 للتصميم التعليمي. األخرىبين الطالب والمعلم والمحتوى، دون التركيز على المراحل  التفاعل

يسمماعد المممتعلم علممى معرفمممة  اإللكترونيممة للبممرامج للمممتعلم عممامأهملممت مع ممم النممماذج وجممود دليممل  .8
 .مكونمات البرنامج، وتحديد المطلوب منه، وأساليب التقويم المختلفة

 

علمى المجموعمة الحاليمة  إجمراء الدراسمةي فم ADDIEنمموذج التصمميم العمام  الباحثمة اعتممدت وقمد
وبناء بيئة التعلم الممدمج  ،)الفصول المنعكسة( )الفصول المدمجة( والتجريبية الثانيةالتجريبية األولى

 ،الدراسمة إلجمراء مخطمط ممن الباحثمة ما وضمعته مع يتفق النموذج ألن وذل وبيئة التعلم المنعكس 
والمتعلم  الممدمج تعلملل البيئة التعليمية بناء االنتهاء من وبعد تطبيقه، وسهولة وضوحه إلى باإلضافة
 التعليميمة، العمليمة أثنماء النمموذج همذا لتقمديم ستسمتخدم التمي اتيجيةاالسمتر  اختيمار من البد المنعكس
والمتعلم  اإللكترونميبيئمات المدمج بمين المتعلم  تسمتخدم لتصمميم التمي االسمتراتيجيات ممن العديمد وهنما 

 الصفي.
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 ومهارات تصميمها : صفحات الويب التعليميةرابعالمحور ال
 

جميمع  فميرها وكثرة المستخدمين لها، و تنوع المواقع بها تتزايد أهمية شبكة اإلنترنت بزيادة انتشا 
الحيممممماة، وأصمممممبحت جمممممزءا  ال يتجمممممزأ ممممممن حيممممماة المجتمعمممممات العصمممممرية، لتحمممممدث ثمممممورة تقنيمممممة  نمممممواحي

  .مختلف أنشطة الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والترفيهية فيومعلوماتية 
، يصمبح ممن الضمروري أن تواجمه التربيمة همذه تربمويتغيمر نتيجمة ألن كمل تغيمر اجتمماعي يصماحبه و 

األغمراض التعليميمة المختلفمة،  فميالثورة التقنية و المعلوماتية الجديدة ، من خالل تو يمف اإلنترنمت 
حيمممث أنهمممما  تتمممميح العديممممد مممممن الخممممدمات كالمكتبممممات اإللكترونيممممة، البحممممث عممممن المعلومممممات ، البريممممد 

خدممممممة نقمممممل الملفمممممات، ممممممؤتمرات الفيمممممديو، قواعمممممد البيانمممممات،  خدممممممة اإللكترونمممممي، القممممموائم البريديمممممة، 
 .لمصادر المعرفة الرقمية و النشر المجموعات اإلخبارية ، خدمات المواقع التعليمي

و ممن أهمم التطبيقممات التربويمة لشمبكة اإلنترنممت، إنتماج مواقممع تعليميمة متخصصمة تهممتم بماختزان مممواد 
شمممجع علمممى التفاعمممل بمممين المعلممممين والطمممالب تسممممح لهمممم بتبمممادل         تعليميمممة منتقممماة ومثيمممرة لالهتممممام، ت

ومشاركة المعلومات فيما بينهم، و تتيح مميزات وفرصا  ملموسة لتعليم الطالب حيث أنها ال تتعامل 
نما تتعاممل ممع المنص المكتموب و الصموت المسمموع و الصمورة الثابتمة أو  فقط مع النص المكتوب وا 

وييسممر عمليممة الممتعلم وتقممديم المعلومممات للطممالب بطريقممة تناسممب خصائصممهم المتحركممة بممما يممدعم  
  .وحاجاتهم الفردية

 

 مفهوم صفحات الويب التعليمية: أول
 

تتكممون مواقممع اإلنترنممت مممن مجموعممة مممن الصممفحات أو الملفممات المرتبطممة مممع بعضممها الممبعض مممن 
ح فمي أي موقمع فمنن ذلم  يبمدأ لنقل المستخدم من صفحة ألخرى وعند التصمف (Links) خالل روابط

من صمفحة معينمة، تشمتمل علمى معلوممات عمن الموقمع أو التعريمف بالموضموعات التمي يقمدمها، كمما 
تتضمممن روابممط داخليممة لجميممع صممفحات الموقممع وخارجيممة لمواقممع أخممرى، وبممذل  تمثممل هممذه الصممفحة 

 Home Page. يةواجهمة العممل األساسمية بالنسمبة للموقمع وهمي مما يطلمق عليهما الصمفحة الرئيسم
( مواقممع اإلنترنممت إلممى أربعممة أنممواع رئيسممية هممي مواقممع إعالميممة 148: 2006ويصممنف )مصممطفى، 

 .تعليميةمواقع و ومواقع ترفيهية ومواقع تجارية، 
 

وقممد تناولمممت العديممد ممممن الدراسممات واألدبيمممات التربويممة ذات الصممملة مفهمموم مواقمممع اإلنترنممت التعليميمممة 
 :ما يلي نذكر منها
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بأنهما " مجموعمة ممن صمفحات الشمبكة التعليميمة  اإلنترنمتمواقمع  (153: 1997) س ولمورالويعرف 
المتصلة مع بعضها البعض بوصالت النص الفمائق ، بحيمث تكمون كمل صمفحة متصملة بالصمفحات 

 األخرى" 
بأنهمما " مواقممع أنشممأها المتخصصممون فممي وزارة التربيممة والتعلمميم لكممل  (294: 2002) زيتممون همماعرفو 

حمممدة ويحتممموي الموقمممع علمممى شمممرح مفصمممل لكمممل المممدروس ومشممماريع تطبيقيمممة لكمممل مقمممرر ،  ممممادة علمممى
 .وامتحانات خاصة بكل مادة "

بأنها " مواقع تحتوي على معلومات متشمعبة مرتبطمة بمعلوممات ( 32: 2000) إسماعيلكما عرفها 
  Hypertext Links" في مواقع أخرى بحيث تتصل ببعضها باستخدام روابط نصية فائقة التداخل

( فعرفهمما بأنهمما " مجموعممة مممن صممفحات شممبكة اإلنترنممت تممرتبط مممع 77: 2003) أممما سممعادة وفممايز
 بعضها البعض لتشكل مقر ا يمكن للمتعلمين زيارته " 

بأنها " وحدات تعليمية ذات طابع خاص تهمدف إلمى تسمهيل وتحسمين  (19: 2004) مرسيوعرفها 
مة لتحقيممق ن خممالل شممبكة اإلنترنممت وهممذه الوحممدات مصمممعمليممة الممتعلم لفئممة معينممة مممن المتعلمممين ممم

 .أهداف تعليمية محددة "
، وحرب، 2004، ومرسي، 2000في ضوء التعريفات لمفهوم صفحات الويب التعليمية )إسماعيل، 

بأنهمما وثيقممة نسمميج إلكترونيممة مدعمممة بجميممع  تعريــف صــفحة الويــب التعليميــة(؛ فننممه يمكممن 2008
، (Sounds)واألصموات ،(Images(، والصمور)Formatted Textسمق)األدوات مثمل: المنص المن

، ونشمرها عبمر الويمب وتمدعيمها  (Hyperlinks)واالرتباطمات التشمعبية (Video) ومقماطع الفيمديو
بالمواقع المساندة لها كافة، حيث يستطيع الطالب التعلم بوساطتها وفق قدراته واستعداداته الخاصة، 

   ة.ر بطريقة مباشرة أو غير مباش
 

 صفحات الويب التعليمية: خصائص ثانيا
 

هنمممما  مجموعممممة مممممن الخصممممائص التممممي تتميممممز بهمممما صممممفحات الويممممب التعليميممممة كممممما يممممرى كممممل مممممن 
 :ويمكن تلخيص هذه الخصائص فيما يأتي (158،2008)عبد اهلل، (، 2004)مصطفى، 

 .لمنشودةيقصد بها تكامل عناصر صفحة الويب لتحقيق األهداف اIntegration: التكامل .1
تعني إتاحة تحكم المستخدم في أسلوب العرض، وذل  حسب قدرتمه   Interactivity:التفاعلية .2

ورغبته في التعلم، وهنا  أربعة أنواع من تفاعل المتعلم: تفاعله مع المحتوى التعليمي، وتفاعلمه ممع 
زامن، وتفاعلمه ممع متم يمرعله مع أقرانه بشكل متزامن أو غمتزامن، وتفا يرالمعلم بشكل متزامن أو غ

 .نفسه بتهيئته للتعلم من صفحة الويب
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 غيمرمعنمي  ذي  أي دممج عناصمر صمفحة الويمب التعليميمة فمي تسلسمل Merging: النـدماج .3
 خطي وفقا  للن ريات المعرفية، التي تستند إلى إمكانية جعل التعلم ذي معنى.

 .متعلم، وحسب قدراته الخاصةالعملية التعليمية حول ال تمركزتعني  Individuality: الفردية .4
تتكون صفحات الويب من عناصر الوسائط الفائقمة  Hypermedia: توظيف الوسائط الفائقة  .5

 .كالنص المكتوب، والصوت المسموع، والصور الثابتة والمتحركة، ومقاطع الفيديو، والروابط الفائقة
تتنوع لتشمل  نمااحد، وا  نصر و أي ال تقتصر صفحات الويب التعليمية على ع Variety: التنوع .6
 .من عنصر: النصوص المكتوبة، والصور، واألصوات، ومقاطع الفيديو ثرأك
 .ومكان ا تكون متاحة ألي إنسان، في أي زمانشرهبمجرد ن Accessibility: اإلتاحة .7
يمكمن المتعلم ممن خمالل صمفحة الويمب فمي أي مكمان فمي الكمون يتماح بمه  Globality: الكونيـة  .8

 .االتصال بالويب
ليمية كافمة بمما يشار  في بيئات الويب التعليمية أطراف العملية التعEngagement: المشاركة .9
  .الموقف التعليمي ثريي

يسمتطيع الممتعلم التحمر  داخمل صمفحة الويمب التعليميمة وخارجهما ممن  Navigation: اإلبحار .10
 .والبحث يرساب أكبر قدر من المعرفة والتفكخالل الروابط الفائقة بطريقة تؤهله الكت

صفحات الويمب التعليميمة قابلمة للتعمديل والحمذف، واإلضمافة والتجديمد،  Flexibility: المرونة .11
 .كيمن أجل تلبية االحتياجات التعليمية المختلفة، بشكل دينامي

 

خصممائص الوسممائط  ينتجمممع بممنالحم  مممن العممرض السممابق أن خصممائص صممفحات الويمب التعليميممة 
واالنمممدماج بمممين العناصممر، والتفاعليمممة، والتنممموع، وخصممائص الويمممب ممممن الفائقممة ممممن حيمممث: التكامممل، 

، باالضافة لتميزها كونها الفردية والكونية واإلبحار والتصفح للبحث عن المعلومات بأسلوب متشعب
 ذات متحتوى مقنن تعليمي هادف.

 
 التعليميةمكونات مواقع اإلنترنت : ثالثا

 

بحممموث والمصمممادر المرتبطمممة بننتممماج مواقمممع اإلنترنمممت ممممن خمممالل االطمممالع علمممى بعمممض األدبيمممات وال
أن هنمما  اتفاق مما بممين مع ممم البمماحثين علممى أن مواقممع اإلنترنممت التعليميممة تتكممون مممن  تالتعليميممة وجممد
  .243) :2002زيتون،)و (37-22: 2000)الفار،: العناصر التالية

  Written Word Texts النصوص المكتوبة .1
  Sounds األصوات .2
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  Still Pictures تةالصور الثاب .3
  Motion Pictures الصور المتحركة .4
  Video مقاطع الفيديو .5
  Graphics الرسوم الخطية .6
  Animations الرسوم المتحركة .7
  Hyper Links الروابط الفائقة .8
  Data Base قواعد البيانات .9

  Interactive & Communication Tools أدوات التفاعل واالتصال .10
  Course tools أدوات عرض المقررات .11

ويمكممن أن تحتمموى صممفحة الويمممب هممذه العناصممر جميعهمما أو بعضمممها، علممى أال يقممل عممدد العناصمممر 
 . (Vaughan, 1996: 179) وسائط الثةلمستخدمة في أي صفحة ويب عن ثا
 

ا لكل عنصر من العناصر السابقة كما لخصها   (:157-150: 2006) مصطفىوفيما يلي عرض 
 ((Texts Written Word  المكتوبة النصوص .1

يقصد بالنص المكتوب كل ما تحتويه صفحات الموقع من بيانات مكتوبة تعرض على المتعلم أثناء 
تفاعله مع الموقع ، ويالح  أن تقديم المقررات عبر اإلنترنت ال يقتصر على تحويل النصوص إلى 

تكاملمة ، كمما تعمد صمفحات مكتوبمة علمى الشمبكة ، بمل يجمب أن يقمدم ممن خمالل بيئمة تعلمم تفاعليمة م
 : النصوص المكتوبة من العناصر الهامة لمواقع اإلنترنت التعليمية حيث يتم استخدامها في

 كتابة العناوين الرئيسية والفرعية  
 القوائم والمفاتيح 
 توضيح األفكار وشرح الدروس  
 تعريف المستخدم بأهداف البرنامج  
 شرح مكونات الصور والرسوم  
 ت للمتعلمعرض إرشادات وتوجيها 
 تقديم االستجابة النصية . 
 

 :وتنقسم النصوص المكتوبة إلى
همي نصموص خطيمة مكتوبمة لميس بينهما ارتباطمات وال   Normal Text: النصـوص العاديـة. أ

نما تستخدم لعرض المعلومات على المستخدم  . تتيح للمستخدم االنتقال إلى شاشات أخرى وا 
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بة تعمل على تخزين وربط النص بطرق هي نصوص مكتو  Hyper Text: النصوص الفائقة. ب
 .منطقية مع شاشات أو صفحات معلوماتية أخرى

دينممماميكي باسمممتخدام لغمممات  ل همممي نصممموص ت همممر بشمممك النصـــوص ذات التـــأثير الـــديناميكي:. ت
 Java Script.  معينة مثل

 

 Sound:الصوت  .2
 :إلىتتنوع األصوات التي توجد في مواقع اإلنترنت 

تتمثل فمي صمورة أحاديمث مسمموعة بلغمة   Spoken Words: (ةاللغة المنطوقة ) المسموع. أ
 ممما مثممل التعليقممات واإلرشممادات فالصمموت المسممموع هممو بممديل للممنص المكتمموب وال يشممترط أن يكممون

ا  لقى على المتعلم في عمليات التعلم المختلفة بل يمكن أن يكون يالصوت المسموع كالم ا أو شرح 
 .مليات التعليم والتعلميساعد المتعلم في التقدم نحو ع صوتا

تعمممل علممى خلممق االنفعممال وجممذب االنتبمماه بممين المممتعلم والبرنممامج مثممل  Music: الموســيقى. ب
  .الموسيقى التصويرية المناسبة لمحتوى الموقع

نحمو  همي ممؤثرات تعلمم علمى جمذب انتبماه الممتعلم  Music Effects: المـؤثرات الموسـيقية. ت
لمممؤثرات البصممرية التممي ت هممر علممى الشاشممة مثممل إصممدار مصمماحبة ل بمماالعممرض كممما أنهمما تممأتي غال

أصمموات خاصممة كأصمموات الريمماح أو األمطممار أو أصمموات الحيوانممات والطيممور أو أصمموات اآلالت 
 . وغيرها

 

 Still Pictures: الثابتة  الصور .3
هممي صممور رقميممة ألشممياء حقيقيممة تكسممب محتمموى الموقممع التعليمممي المزيممد مممن الواقعيممة، فالصممورة تمممد 

تعلم باتصمممال دقيمممق ممممع الواقمممع أو تغيمممر فيمممه وفق ممما ألهمممداف المممدرس فتكبمممر الصمممغير ممممن األشمممياء المممم
وتصمغر الكبيمر حتممى يمكمن فهممم همذا الواقممع ودراسمته وتسماعد الصممورة علمى فهممم المجمردات وتوضمميح 
المفممماهيم واألفكمممار والصمممورة التعليميمممة الجيمممدة أكثمممر فهمممما ممممن المممنص المكتممموب وأسمممرع فمممي توصممميل 

 : ة وتتعدد مصادر الحصول على الصور الرقمية حيث يمكن الحصول عليها منالمعلوم
  Digital Camera التصوير باستخدام الكاميرات الرقمية. أ
  Scanners تحويل الصور الفوتوغرافية العادية إلى صور رقمية باستخدام الماسح الضوئي. ب
  لقطات الفيديو والرسوم المتحركة باستخدام برامج معالجة الصور. ت
  CD Photos الصور المسجلة على أسطوانات مدمجة. ث
 .اإلنترنتمواقع مكتبات الصور عبر . ج
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 :Motion Picture  (Video الفيديو) المتحركة رالصو  .4
متحركة سجلت بطريقة رقمية والصورة المتحركة تعطي المتعلم متعة  فيلميهت هر في صورة لقطات 

التمي قمد ال يسمتطيع أن يراهما بطريقمة مباشمرة ن مر ا  مشاهدة العرض المواقعي فتوضمح للممتعلم األشمياء
 :لألسباب التالية

 .وقوعها في فترة زمنية ماضية مثل األحداث السياسية والتاريخية. أ
 .بعدها المكاني مثل دراسة األماكن السياحية للبلدان. ب
 .خطورتها مثل دراسة حياة الثعابين والحيوانات المفترسة. ت
 . طحالب والبكتيريادقتها المتناهية مثل دراسة ال. ث

 

  Graphics: الرسوم الخطية .5
 :( ت هر في صورة78: 2000،هي تغيرات تكوينية بالخطوط واألشكال )أحمد

 .رسوم بيانية خطية أو دائرية أو باألعمدة وغيرها من أشكال الرسوم البيانية. أ
 .رموز مجردة أو رسوم توضيحيةو لوحات أو خرائط أ. ب
 .(3D) والثالثية األبعاد (2D) لرسوم ثنائية األبعادامثل  وررسوم تنتج باستخدام برامج الص. ت

وتستخدم الرسوم الخطية في توضيح وشمرح المفماهيم والمبمادئ والقواعمد وتبسميط المعلوممات الصمعبة 
للواقعيممة باسممتخدام الخطمموط والرممموز البصممرية  وتمممثال  فهممي تعبيممر ا بصممري ا لألشممياء والكلمممات واألرقممام 

م الخطية باستخدام برامج الصور ، والرسوم أو إدخال هذه الرسوم إلى الكمبيموتر ويمكن إنتاج الرسو 
 . ثم معالجتها وتخزينها  Scannerباستخدام الماسح الضوئي 

 

 Animation:  الرسوم المتحركة .6
هي عبارة عن تتابعات من الرسوم الخطية الثابتمة المسلسملة التمي تعمرض بسمرعة معينمة و فمي تتمابع 

، عبمده)ذه اإلطارات عند عرضها متحركة، ويوجد نوعان ممن الرسموم المتحركمة قسممها بحيث تبدو ه
 :كالتالي (22: 2001

مثمل تحريم  الحمروف و األشمكال داخمل إطمار  Objects Animation: حركـة األجسـام. أ
 .الشاشة دون تغيير في شكلها

الثابتمة  حركة تنتج من سلسلة ممن الرسموم الخطيمة Frames Animation: حركة اإلطارات. ب
ة و حركمة اإلطمارات لهما شمكالن كمر فمي الثانيمة فتعطمي إحساسما بالح اإطمار  24التي تعرض بسرعة 

 Animationوالرسم المتحر  ثالثي األبعماد Animation 2D هما الرسم المتحر  ثنائي األبعاد 
3D . 
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 :Hyper Linksالفائقة  لروابطا .7
ها المبعض ممن خمالل روابمط تكمون مدمجمة فمي يقصد بها ارتبماط مواقمع أو مسمتندات اإلنترنمت ببعضم
الروابط  (150: 2006) ويقسم مصطفى، آلخركل موقع و تمكن المستخدم من االنتقال من موقع 

 : الفائقة أو التشعبية إلى أربعة أنواع هي
بمعنى أن المتعلم يمكمن أن يحصمل علمى المعلوممة ممن داخمل داخلي:  –ارتباط تشعبي داخلي . أ

 .منه دون الخروج الموقع
يحصل فيه المتعلم على المعلومة في ملف آخر و لكمن ذلم   خارجي: –ارتباط تشعبي داخلي . ب

  .األصليالملف موجود في نفس موقع الملف 
يحصمممل الممممتعلم علمممى المعلوممممة ممممن خمممالل مواقمممع أخمممرى  خـــارجي: –ارتبـــاط تشـــعبي خـــارجي . ت

  .موجودة على شبكة اإلنترنت
يمكمممن الممممتعلم ممممن إرسمممال مالح مممات أو مقترحمممات إلمممى   اإللكترونـــي:ارتبـــاط تشـــعبي للبريـــد . ث

 .الموقعمصمم 
 

 :Data Baseالبيانات  قواعد .8
همي مجموعممة ممن البيانممات المرتبطمة والمن مممة فمي صممورة إلكترونيمة و يممتم حف هما فممي ملمف مركممزي 
يشتمل علمى سمجالت وكمل سمجل يتضممن عمددا ممن الحقمول التمي تشممل قواعمد البيانمات علمى أربعمة 

 :يه عناصر
هممي العنصممر األساسممي فممي قواعممد البيانممات تحتمموي علممى البيانممات مرتبممة فممي حقممول  الجممداول:. أ

 .وسجالت
تسممتخدم  (Graphical User Interface-GUI). واجهمة مسمتخدم قاعمدة البيانمات الرسممومية. ب

 .لمسماعدة المستخدم في إدخال البيانات في جداول قاعدة البيانات
  انات محددة من جدول به الكثير من البياناتاالستعالم يستخدم الستخالص بي. ت
 .االستعالمومات التي تم الحصول عليها باستخدام لالتقرير: هو تقديم مكتوب للمع. ث
 

 :إلىتنقسم  Interactive & Communication Tools أدوات التفاعل والتصال .9
 :تشمل Synchronous أدوات التعلم المتزامن . أ
 المحادثة والحوار الشخصي Chatting  
  المممؤتمرات بأنواعهمما التممي تهممدف إلممى تمموفير االتصممال والتفاعممل المتممزامن بممين المتعلمممين مثممل

ممؤتمرات /  Audio Graphics Conference الممؤتمرات السممعية الممزودة بالصمور والرسموم



92 
 

 Multi User المؤتمرات متعددة األشخاص في المجال الواحد/  Video conference الفيديو
Domains  /ممؤتمرات متعمددة الوسمائل أو العمروض فمي الموضموع الواحمدال Multi Object 
Oriented. 

 

 :تشمل Asynchronous أدوات التفاعل غير المتزامن . ب
 البريد اإللكتروني E-mail 
 الملفات نقل File Transfer Protocol ( FTP ) 
 لوحة النشرات أو األخبار Bulletin Board  
 صفحات الويب الساكنة Static Web Pages  
 صفحات الويب التفاعلية Interactive Web Pages  
 قوائم الخدمة Listserv  
 

 :علىتشمل  Course tools أدوات نظام عرض المقررات . ت
 جدول المقمرر Course Schedule  وتعتبمر أداة التفاعمل ممع المقمرر ارتباطاتمه مثمل األهمداف

 مما يصف المقرر وطرق تقديمه ووصف المقرر ومحتواه ووحداته ومواقع الصفحات وغيرها
 مواقممع البحممث ومصممادر التعلممميم والممتعلم المتاحممة علمممى الشممبكة مثممل المكتبمممات Libraries 

التممي يمكممن أن يسممتفيد منهمما المممتعلم السممتكمال المعممارف  Search Engineومحركممات البحممث 
 الخاصة بالمقررات ومحتواها

 األنشطة والمهام التعليمية Activities & Tasks تي يكلف بها المتعلم ويتطلمب إنجازهما فمي ال
 سياق تعلم المقرر ومحتواه

  صفحات االختبارات والتقويم Assessment & Tests  
 صفحات نتائج المتعلمين في االختبارات Learner Score  
 ملف المتعلم Learner Profile نجازه وأنشطته وتقويمه  . والذي يضم كل ما يتعلق بالمتعلم وا 
 رر ومحتمممواه وتشممممل الصمممفحات السممماكنة التمممي تضمممم المحتممموى فقمممط والصمممفحات صمممفحات المقممم

 .التفاعلية التي تضم بجانب المحتوى أدوات التفاعل واالتصال التي تثرى عملية التعلم
 أدوات خاصممة بممالمتعلم لضممبط عمليممة الممتعلم مثممل التقممويم الزمنممي والمفكممرة Calendar  ونوتممة

 .ح للمعلم االطالع عليها ومناقشة المتعلم فيما يسجله فيهاالتي تتي  Notice Boardالمالح ات 
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المجانيمة والتمي تقمدمها جوجمل لتعلميم  (Google Site) وقد استخدمت الباحثة خدمة الجوجل سمايت
الطالبات مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية، وانشماء الموقمع االلكترونمي الخماص بكمل طالبمة، 

 ونات السابقة بتحديد مكونات الموقع الرئيسية وهي:حيث استفادت الباحثة من المك
  Written Word Texts النصوص المكتوبة .1

 وذل  في طريقة طرح المحتوى التعليمي وتوضيحه بالنصوص المكتوبة الواضحة.
  Still Pictures الصور الثابتة .2

 وذل  من خالل استخدام الصور التوضيحية للنصوص المكتوبة والشرح للدروس.
  Video الفيديو مقاطع .3

تم استخدام مقاطع الفيديو بشكل كبير لتوضيح بعض المفاهيم التعليمية والتجارب، كما تمم اسمتخدام 
 الفيديو في تصميم الفصول المنعكسة من خالل المحاضرات المصورة.

  Hyper Links الروابط الفائقة .4
تمممم اسمممتخدامها لمسممماعدة تعبمممر أسممماس فمممي انشممماء التمممرابط بمممين الصمممفحات فمممي الموقمممع الواحمممد، حيمممث 

 المستخدم على التنقل من صفحة غلى اخرىى، وتم استخدامها على النصوص والصور.
  Data Base قواعد البيانات .5

كانمممت االسمممتفادة واسمممتخدام قواعمممد البيانمممات فمممي انشممماء االختبمممار االلكترونمممي حيمممث تخمممزين االختبمممار 
 في مرحلة ثانية.وايضا اجابات الطالبات للتمكن من تصحيحها الكترونيا 

  Interactive & Communication Tools أدوات التفاعل واالتصال .6
ية التعليممق علممى كممل درس مممن الممدروس، وقمد تممم اسممتخدامها مممن خممالل غممرف المحادثممة واتاحممه خاصمم

وايضا هذه االداء تم استخدامها في انشاء البريد االلكتروني، والذي كان وسيلة معتمدة في التواصمل 
 ب والمعلم.بين الطال

  Course tools أدوات عرض المقررات .7
وقممد تمممم اسمممتخدامها ممممن خممالل اسمممتخدام الجمممداول، وعمممرض االختبممار االلكترونمممي، وعمممرض النتيجمممة، 

 وايضا من خالل المفكرة على الموقع واالنشطة والمهام.
 

جمب وتتضح هذه االدوات بشكل أكبر في فصل االجراءات من خالل عمرض قائممة المهمارات التمي ي
أن تكتسمممبها الطالبممممة بعمممد االنتهمممماء ممممن الدراسممممة، ليمممتم توزيممممع همممذه االدوات علممممى المهمممارات لتحقيممممق 

اف المرجو تحقيقها، اعتمادا على أدوات الويب المجانية المتاحمة علمى االنترنمت وهمي الجوجمل االهد
 سايت والجي ميل والدرايف واليوت يوب.
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  أنواع مواقع اإلنترنت التعليمية: رابعا
 

لوجــود التفاعــل علــى هــذه المواقــع إلــى  طبقــا( مواقــع اإلنترنــت 148: 2006صــنف مصــطفى )ي
 :نوعين

صممفحات الويممب السمماكنة يكتفممي المممتعلم بقراءتهمما فقممط لغيمماب أدوات التفاعممل مممع محتواهمما ، مثممل  .1
االكتفاء بقمراءة محتموى المقمررات غيمر النشمط وصمفحات ممن الكتمب أو المراجمع أو المقماالت وغيرهما 

 .صور المحتوى التي ال تحتاج من المتعلم سوى القراءة أو اإلحاطة فقط من
صمفحات الويمب التفاعليمة تختلمف عمن سممابقتها فمي أن التصمميم يضمم األدوات الخاصمة بالتفاعممل  .2

ممممع محتواهممما مثمممل إتاحمممة الوصمممول إلمممى روابمممط فمممي مواقمممع أخمممرى ، أو البحمممث فمممي قواعمممد البيانمممات 
  ضوع أو اإلجابة عن األسئلة أو إبداء اآلراء في موضوعات لمقرر ماوالمعلومات ذات العالقة بالمو 

 

 أنواع: الثةفقاا للبرنامج المستخدم إلى ث( صفحات الويب التعليمية و 2001) وصنفت الجرف
صممفحات ويممب تعتمممد علممى بممرامج التصممميم، وفيهمما يقمموم المعلممم بعمليممة التصممميم بالكامممل مثممل:  .1

  Front Page برنامج
وهمى  Black board- وموقع Web- CT جاهزة للمقررات الدراسية مثل: موقعصفحات ويب  .2

  .قوالب مفصلة للمقررات الدراسية، ويتمثل دور المعلم في وضع المادة التعليمية فيها
 Yahoo-  فممي تصممميم المقممررات، مثممل مجانمماصممفحات ويممب شممبة جمماهزة يمكممن اسممتخدامها  .3

Geocities  وموقممعGoogle Pagesمممن  ثيممره الصممفحات علممى إمكانممات أقممل بكذ، وتحتمموى همم
 .الصفحات الجاهزة للمقررات الدراسية

 

 :صفحات الويب التعليمية تبعاا للتفاعل إلى نوعين (2011وصنف بلده )
  .يكتفي المتعلم بقراءتها فقط لغياب أداوت التفاعل مع محتواها صفحات الويب الساكنة: .1
ات الخاصمة بالتفاعمل ممع محتواهما، مثمل: إتاحمة يضمم التصمميم األدو  صفحات الويـب التفاعليـة: .2

 القمممةعمممد البيانمممات والمعلوممممات ذات عالوصمممول إلمممى روابمممط فمممي صمممفحات آخمممري، أو البحمممث فمممي قوا
 .بالموضوع أو اإلجابة عن األسئلة أو إبداء اآلراء في موضوع ما

 

 نواع هي:أ الثةصفحات الويب التعليمية إلى ث (2005( والمبارك )2005بينما صنف الموسى )
وهي تشكل الجيل األول من صفحات الويب حيمث تعتممد علمى  الصفحات ذات المحتوى الثابت: .1

تل  الصفحات وخارجها باسمتخدام روابمط  ين، ويتم االنتقال بHTML ثبات محتواها، ومصممة بلغة
  النص الفائق
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ممد علمى صمفحات الويمب، حيمث تعت وتشمكل الجيمل الثماني ممن الصفحات ذات المحتوى المتغيـر: .2
  .Active x.أو Java محتواها، وتستخدم في ذل  بعض البرمجيات مثل: برمجيات يرتغ
وهممي صممفحات تممرتبط بخممدمات متعممددة تتمميح للمسممتخدم أن  الصــفحات ذات التطبيقــات البرمجيــة: .3

يتصمفح و ائفهمما باسممتخدام أزرار متخصصمة، وعنممد طلممب الخدممة فممنن الصممفحات تعمالج الطلممب مممن 
 :، وتحتمماج هممذه الصممفحات إلممى اسممتخدام لغممات خاصممة مثمملScripts باسممم خممالل أوامممر تعممرف

Visual Basic ،ASP ،PHP ،Java Script 
 

 أنواع مواقع الويب حسب تصنيف الجرف وذل  للمبررات التالية:في الدراسة الباحثة  استخدمت
و الهممدف يعتممد الجممرف فمي تصممنيفه علمى اسممتخدام المواقمع الخاصممة بالتصمميم التعليمممي، وهمذا همم .1

 من الدراسة تعليم الطالبات كيفية تصميم محتوى تعليمي.
 فمممي تصمممميم المقمممررات، مثمممل مجانمماصمممفحات ويمممب شممبة جممماهزة يمكمممن اسمممتخدامها اعتممماده علمممى  .2

الجوجممل سممايت بخدمممة  للباحثممة االسممتعانةوبممذل  يتفممق ذلمم  مممن الدراسممة مممن حيممث ، Googleموقممع
(Google Sitesوالتي تقدمها شركة جوجل ب ) تصميم صفحات الويب. إلمكانيةشكل مجاني 
 

 (Google Sitesخدمة جوجل سايت ): خامسا
 

 أنها الخدمات، وما يميز مجموعة من تل  اإلنترنتتقدم جوجل العديد من الخدمات عبر شبكة 
المشاركة على الشبكة بشكل كبير، من هذا المنطلق  إمكانيةتقدم بشكل مجاني، وأيضا فهي تساعد 

تل  الخدمات لخدمة التعليم عبر العالم، حيث تقدم جوجل خدمات للمعلمين حيث تم تو يف 
الخاص بالمعلم، لعرض  اإللكترونيالموقع  إنشاء إمكانية وأيضا، اإلنترنتمساحات التخزينية على 

ضافة المحتوى التعليمي  متخصصة في  اتمعرفة تقنيالحاجة لبسهولة ويسر، دون  المناسبوا 
 (.Bower, 2015: 8(، )2015ح، )صال برمجة الويب

 

جوجممل سممايت مميممزات تحممدث عممن مجموعممة مممن  (Barksdale & Teeter, 2009)ن وكممما أ
(Google sites): 
ن يحتاجهمما ت البسمميطة االسممتخدام والتممي يمكممن أوالميمزا األدواتتحتموي علممى مجموعممة كاملممة مممن  .1

 .ألخرىاالعمل المطلوب دون الحاجة للوسائل المعقدة  إلنجازالمستخدم 
 إمكانيمةالمهام الخاصة ب  بشكل مركز اكثر على  إنجازتمكن  من ، (Google)موقع خدمات  .2

 الجماعية، حتى لو كانت معرفت  بالتقنيات قليلة. األنشطةتنسيق 
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 إلنشاءفانت ال يحتاج المال الكثير  وبذل مجانية، أنها ( بGoogleتتميز خدمات موقع جوجل ) .3
 .باإلنترنتواتصال  إنترنتا تحتاجه هو متصفح البرمجية الخاصة ب ، كل م

، والتقممويم والمسممتندات، والحممديث، ومواقممع Gmail: اإلنترنممتتتعامممل بشممكل كامممل مممع تطبيقممات   .4
مع بريد جوجل والحديث، والتعماون  والتواصل االجتماعي مع أشخاص آخرين على شبكة اإلنترنت 

 ذه التطبيقات بشكل كامل.هو بسيط مع التقويم والمستندات، ومواقع. كل من ه
 

قررت الباحثة اختيار احد خدمات جوجل الستخدامها في  المميزاتومن هنا وانطالقا من هذه 
 (.Google Sitesتصميم صفحات الويب التعليمية وهي خدمة الجوجل سايت )

 

مواقمع  لبنماء جوجمل همي خدممة تقمدمها وتعرف خدممة جوجمل سمايت كمما وردت فمي موقمع ويكبيمديا: "
ومما  2008 فبرايمر 28 تمم إطمالق الخدممة فمي. المويكي طريقمة عملهما مشمابهة لطريقمة عممل .الويمب

، خدممة إنشماء (Google Page Creator) لمت الخدممة فمي المرحلمة التجريبيمة وهمي تحمل محملزا
ير بالذكر أن كل المحتوى المحرر باستخدام جوجل مرخص صفحات الويب السابقة من جوجل. جد

 ."برخصة أباتشي أو العموميات الخالقة برخصة
 Georgia Southernويمكممن تعريممف الجوجممل سممايت كممما عرفتممه جامعممة جورجيمما الجنوبيممة )

Universityلتسهيل  سريعا، يحتاجونها الذين ناسال متناول في المعلومات لجعل طريقة ( انه أسهل
 الملفممممات مرفقممممات إلضممممافة الموقممممع علممممى معمممما يعملمممموا أن للنمممماس يمكممممن. الوصممممول إلممممى المعلومممممات

 تقمويم (،Docsدوكمس ) جوجمل مثمل) األخرى Google تطبيقات جوجل والمشاركة من والمعلومات
 بشمكل جديمد وىومحتم ،(Picasa) وبيكاسما (YouTubeويوتيوب ) (Google Calendarجوجل)

 جورجيممما بجامعمممة والممممو فين التمممدريس هيئمممة ألعضممماء المفضممملة المنصمممة همممي حمممر. جوجمممل سمممايت
 .داخلي أو شخصي موقع الستضافة الجنوبية

 
 وأهم المميزات في هذه الخدمة:

 : الخصائص التالية Google Sites (، توفر2009في مرحلتها الحالية من التطوير )يونيو 
 «http://sites.google.com/site/sitename» عنوان ويب يأخذ شكل .1
 (.2009قالب في يونيو  24) االفتراضيةعدد محدود من القوالب  .2
 صممممفحات الطممممرز (CSS تضمممممين لغممممة ال يمكممممن، كممممما أنممممه HTMLاسممممتخدام محممممدود للغممممة .3

 .المتراصة( داخل صفحات القوالب
 مسمممتندات -YouTube أو Google Video ) مقممماطع فيمممديو ممممن: درة علمممى تضممممينالقممم .4

Google Docs- Google Reader( كما هو موضح في شكل )2.20.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AC_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/CSS
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Video&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/Youtube
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 جوجل سايت خدماتيوضح  (2.20شكل )
 

 وهناك بعض القيود للخدمة:
  (ميجا بايت )للحساب المجاني 100سعة تخزين. 
  جيجا بايت لمستخدمين 10سعة تخزين Google Apps. 
 يقات مجهولة )األشخاص المدعوين وحدهم هم المستخدمين الغير مشتركين ال يمكنهم إضافة تعل

 ).من يمكنهم التعديل في الموقع
 ال يوجد دعم RSS لمتابعة مستجدات المواقع. 
  المواقع أو صنع نسخة احتياطية منها الستخراجال يوجد آلية. 
  المتاحممة )تعممديل محممدود للمواقممع مممن حيممث األلمموان وأنممواع  االفتراضمميةالبممد مممن اسممتخدام القوالممب
 Intel ، غيرهما( ممع ذلم  ترميمزJavaScript أو CSS طموط المسمتخدمة وأحجامهما، ال يوجمدالخ

HEX يعتبر حديث في بعض الخصائص، واستخدام JavaScript متاح عنمد اسمتخدام Google 
AdSense. 

 

 ( في التعليم:Google Sitesجوجل سايت )
 جوجمل سمايتات اسمتخدامعن مجموعة من  Barksdale, 2009) &(Teeterتحدث كل من 

 :من أهمها في التعليم

 
 

 لتعليمافي  خدمة الجوجل سايتيوضح ( 2.21كل )ش
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 بالواجهة سهلة االستخدام )صديقة الطالب(. سايت جوجلتتميز خدمة  .1
لغمممة  آلمممةالمعرفممة  يمكممن إعمممداد موقممع الويمممب الخمماص بممم  فمممي غضممون دقمممائق دون الحاجممة إلمممى  .2

 CSS. أو HMTL البرمجة مثل
مات مخصصة وسهلة التطبيق، لتكوين موقع الويب عبر خدمة الجوجل سمايت، يوفر جوجل خد .3

المعلمم مثمل جوجمل  أهمدافوتتكامل خدمات جوجل مع بعضها حيمث يربطهما ببضمعها بطريقمة تخمدم 
  .اإللكترونيةالتقويم لصنع االختبارات 

ر وتحريمم إلنشمماءيسمممح لمم  بسممهولة  حيممثعلممى شممبكة اإلنترنممت محممرر خمماص  موقممع جوجممليمموفر  .4
 التعليمي وبشكل مجاني. ومشاركة المحتوى

 ضممافةواإلتحريممر ال أدواتمثممل التفاعليممة  المواضمميع بننشمماءالخاصممة  األدواتيمموفر مجموعممة مممن  .5
 .ب التفاعلية(الكت إنشاء)مثل خدمة  والتعليق

 األخرى.إدراج الصور ومقاطع الفيديو ومواد الوسائط المتعددة  إمكانية .6
ضممن خدممة جوجمل PDF  ل الوثمائق والملفمات والملحقمات، وملفماتالتخمزين لتحميم خدممةر يوفتم .7

 .Driveدرايف 
 

وقد قامت الباحثة في هذه الدراسة باستخدام مجموعة من خدمات موقع جوجل لتنمية مهارات 
 :أهمهاتصميم صفحات الويب التعليمية للطالبات من 

 اإللكترونيبالموقع  والذي تم استخدامه لتصميم القالب :(Google Sites) الجوجل سايت -1
 كل المحتوى التعليمي في مجموعة من الصفحات المكونة للموقع. إلدراج

 أوراقوتم ربطة مع الجوجل سايت من خالل تخزين  :(Google Drive)  الجوجل درايف -2
ومجموعة منوعة من الملفات كي يستخدمها  تللبوربوينالعمل ومجموعة من ملفات الورد والعروض 

 .اإللكترونيةاالختبارات  إنشاءفي  وأيضامرجع،  أوعملية التعلم مثل تحميل كتاب  أثناءالطالب 
وتم استخدام هذه الخدمة وربطها مع الجوجل سايت من اجل  :(Youtube) اليوت يوب -3

 التعليمي الخاص بالطالب المعلم. اإللكترونيتوفير الفيديوهات التعليمية على الموقع 
 خريطة لتحديد موقع معين. إدراجل  من خالل وذ :(Google Map) الجوجل ماب -4
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 مهارات تصميم مواقع الويب التعليميةسادسا: 
 

يشهد التعليم اليوم نموا واضحا في تو يف مواقع الويب التعليمية في العملية التعليمية، وثممة تطمور 
فممي العمليممة  رونيممةاإللكتوالمواقممع  اإلنترنممتملحممو  فممي أسمماليب التعلمميم والممتعلم القائمممة علممى تو يممف 

  .التعليم
كذل  تتنوع سبل االستعانة بمواقع الويب التعليمية من أجل تحقيق أهداف التعليم على وجه أفضمل، 

من أثر فعال في استيعاب المتعلم للمعارف، واكتسابه للمهارات ، لذل   اإلنترنتوذل  لما الستخدام 
علممى مهممارات تصمميم مواقممع الويممب التعليميممة  كمان البممد مممن أن يمتم تممدريب المعلمممين والطالممب المعلمم

 لذل  فنننا في هذا المحور سوف نتعرف على المهارات المرتبطة بتصميم مواقع الويب التعليمية.
، )بكة )اإلنترنمتالشم عبمر متعمددة الوسمائط همو عمليمة تخطميط وتنفيمذ محتويمات" :المواقمع تصمميم و

أو  متصممممممفحات اإلنترنممممممت المناسممممممبة للعممممممرض علممممممى كلغممممممات التوصمممممميف بواسممممممطة أنممممممماط التقنيممممممات
 ".المبنية في اإلنترنت واجهات المستخدم بقية
 

 الويب التعليمية صفحاترات تصميم مها
 

ير تمدريب لكي يكون هنا  تو يف مثالي لمواقع الويب التعليمية في العملية التعليميمة، البمد ممن تموف
 مالئم للمعلم والطالب المعلم على مهارات تصميم هذه المواقع.

مراعاة بعمض األممور فمي التصمميم الجيمد لصمفحة الويمب  أهمية إلى( 86 :1997) ويشير الفرجاني
 :وهي كما ما يأتي

  تحديد مساحة لوضع أدوات التعامل للمستخدم، أو أزرار التفاعل مع الموقع .1
ة كممل عممرض لوصممف المحتويممات أو الغممرض مممن العممرض، ويرتمم  وضممع عنمموان رئمميس فممي قممم .2

  .على األقل خط فار  واحد بينه وبني جسم العرض
قممراءة اللغممة، اجممادة ل منطقيممة ومألوفممة مممع مراعمماة تنسمميق العناصممر المسممتخدمة بمماتزان فممي أشممكا .3

  .وتر  قدر كاف من المساحات الفارغة لكي تساعد على وضوح العناصر
ذا كانت ضرورية تكتب أسفل يسمار الصمفحة  تجنب الهوام  قدر .4 ، (للغمة األجنبيمة)اإلمكان، وا 

، وتكتممب بخممط صمغير مقممروء، ولممون أقمل سممطوعا ، مممما يجعلهمما (للغمة العربيممة)وأسمفل مينممي الصممفحة 
  .تبدو أقل أهمية عن بقية مكونات الصفحة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
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النصمية، مثمال  ممن  تن يم محتويات صفحة الويب التعليمية وفقا  لحركمة العمين، وبخاصمة الممواد .5
اليمني لليسار، أو من أعلى إلمى أسمفل، كمما يراعمى قمدر اإلمكمان أن تكمون المعلوممات ملخصمة فمي 

 .نقاط تسهل على المتعلم معرفتها
ويالح  أن تصميم صفحات الويب التعليمية يعتمد على تصميم تعليممي لبيئمة تعلمم تراعمى كمل  .6

تصميم صفحة على الويب، بحيمث يراعمي ممن خمالل ما يخص العملية التعليمية عبر الويب، وليس 
صفحة الويب، مثل: تحديد األهداف بدقة، وتحليل خصائص الفئمة المسمتهدفة، والمحتموى التعليممي، 

 .واختيار األنشطة، وصياغة أساليب التقويم
بسمماطة  :وممن الضمروري تموافر المبمادئ السمتة اآلتيمة للتصمميم الجيمد لصمفحات الويمب التعليميمة .7

م، وتغذيممة راجعمة فوريممة، وفرديممة المتعلم، وتممدرج محتويمات الصممفحة مممن السمهل إلممى الصممعب، التصممي
وربط أنشطة التعلم بالمواقف الحياتية، وتنموع األنشمطة فمي المحتموى، وتصمميم الموقمع بأسملوب غيمر 

 (Shermen& Harbeck 2000:40)خطي، بحيث يتيح للمتعلم حرية االنتقال داخل الموقع
فاعليممممة مممممن التصممممميمات  ثممممرلبسمممميط لصممممفحة الويممممب التعليميممممة أكالتصممممميم اويمكممممن أن يكممممون  .8

، وقمممد أدر  الكثيمممرةالمعقمممدة، والتمممي قمممد تسمممبب اإلربممما  أو التشممموي  بسمممبب التعمممارض فمممي عناصمممرها 
تصمممميم صمممفحات الويمممب التعليميمممة أن شمممكل تصمممميمها يمممؤثر فمممي سمممهولة فهمممم  م همممرالعممماملون فمممي 

 .ن خاللهاالمستخدمين للمعلومات التي تقدم م
 

وقمممد تمممم مراعممماة المهمممارات السمممابق ذكرهممما فمممي الدراسمممة الحاليمممة، بمممما يتناسمممب ممممع المهمممارات التمممي تمممم 
تحديدها في الخطة المعتمدة لكليمة التربيمة فمي الجامعمة االسمالمية لمسماق تكنولوجيما التعلميم العملمي، 

 ضافية الثراء المحتوى.حيث وفقت الباحثة بين المهارات االساسية والمهارات التكميلية او اال
 

 الويب مواقعأساسيات تصميم 
 

ال يرتقممي  أومحتمموى جيممد لكممن تصممميمة ردئ  بممهن يكممون تصممميم الموقممع جيممدا، فموقممع أمممن المهممم 
 بممهنفممع للمسممتخدم، أيضمما اذا كممان الموقممع ذو تصممميم رائممع لكممن لمميس  لممهلمعممايير المسممتخدم لممن يكممن 

 –التصممميم الجيممد و المحتمموى الجيممد  –تمممع العنصممرين ن يجأتمموي فهممو عممديم القيمممة، فمممن المهممم مح
 .(2016)ويكيبيديا، لنجاح الموقع

 

 التصميم والمحتوى
  صعبة قراءتهيتداخل التصميم في المحتوى و يجعل  أاليجب. 
  ه.علي تشو  أوالتصميم قراءة المحتوي  أرضيةال تمنع ن أيجب 
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  وىالسلسة للمحت للقراءةيصحب التصميم عائقا أن ال يجب. 
 

 سهولة التصفح
  لوصممول إلممى منممة جهممد ل جال يحتمما ممام التصممفح سممهل و واضممح للمسممتخدم و نن يكممون أيجممب

 .ليهاإالصفحة المراد الوصول 
  ن يكون وصالت التصفح نفسها واضحة في الصفحة في مكان بارزأيجب أيضا. 
  كممان العنمموان فممي م حبتوضمميي صممفحة مممن صممفحات الموقممع أن يعلممم المسممتخدم هممو فممي أيجممب

 .بتغير لون وصلة الصفحة الراهنة أو له اهر 
 

 التصميم المتجانس وسهولة التحميل
 التصميم المتجانس 

ن تكممون صممفحات الموقممع متجانسممة، فيتعممرف عليهمما المسممتخدم كصممفحة مممن صممفحات الموقممع أيجممب 
حتمممى لمممو كانمممت الصمممفحات الداخليمممة بهممما اختالفمممات كبيمممرة عمممن الصمممفحة الرئيسمممية فيجمممب ان يجممممع 

 .المستخدم يميزهن أيمكن  أساسيحات الموقع ككل شكل صف
 
 سهولة التحميل 

الصممبر الكممافي  لممهلمميس  اإلنترنممتن يمتمماز تصممميم الموقممع بسممهولة التحميممل، فعممادة متصممفح أيجممب 
وقمت اكثمر ممن المعتماد ينصمرف عنمة، فيجمب  يأخمذلينت ر تحميل موقع ما فتمرة طويلمة، و اذا وجمدة 

 ح بصورة سريعةالعمل على جعل الموقع يفت
وتتفق الباحثة مع الفرجاني وترى أن وجود مثل هذه المواقع التعليمية التي تجعل الممتعلم قمادر علمى 

ال يممتم إال مممن خممالل تمموفير  اإللكترونيممةوالمواقممع  اإلنترنممتالتعامممل مممع معطيممات العصممر وتو يممف 
ن خممالل تمموفير برنممامج لكترونيممة تعليميممة جيممدة ويممتم ذلمم  مممإمعلممم قممادر أيضمما علممى تصممميم مواقممع 

تدريبي للمعلمين من اجل التدريب على مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية ولكن ما هي مهمارات 
 ؟تصميم مواقع الويب التعليمية
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 مبادئ وأسس التدريب على مهارات  تصميم مواقع الويب التعليمية
 

داء عممل يتكمون عمادة ممن مجموعمة ممن القمدرة علمى أ المهـارة بأنهـا: (12:  2001) يعرف زيتون
 .البسيطة الفرعية األداءاتاألداءات األصغر وهي 

الباحثة فتعرف مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية إجرائيا : أنها القدرة على التخطيط والتنفيذ  أما
 أنممماط( بواسممطة اإلنترنممتللمحتمموى التعليمممي، لمحتويممات متعممددة الوسممائط عبممر الشممبكة العنكبوتيممة )

ممممع مراعممماة عنصمممر الوقمممت  اإلنترنمممتالتقنيمممات كلغمممات التوصممميف المناسمممبة لعرضمممها علمممى صمممفحات 
 واإلتقان.

هممذه المهممارة  إنجمماز، جهممد ألداء المهممارة وتالحمم  الباحثممة فممي كافممة التعريفممات أن أي مهممارة تتطلممب:
 .المهارة إنجازاإلتقان في ، خالل وقت محدد

 

رات تصممميم مواقممع الويممب التعليميمة البممد أوال مممن التعممرف علممى ولكمي يكممون هنمما  تممدريب نماجح لمهمما
 : خصائص هذه المهارات

ِبسبب التطور في مجال التعلم اإللكتروني وتكنولوجيمما التعلمميم والمقممررات اإللكترونيممة خصيصما  البمد 
من حصر بعض الخصائص التي تتصف بها المقررات اإللكترونية بشكل عام، كمما حصرها بعض 

 :(35: 2009(، وتوني )93: 2009راء والمهتمين، فيرى كل من إسماعيل )الخب
فيجمب أن يعلمم المهمارات المفيمدة فمي مجمال العمممل االقتممصادي القمائم  أن يكون مهنياا اقتصـادياا: .1

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولكن يجب أن يكون مهنيا  بصفة خاصمة أو يعممل كتممرين 
بممممل أن يحممممماكي التطممممورات التكنولوجيمممممة الحادثممممممة فممممي مجمممماالت المهمممممن  مممممن أجممممل و مممممائف خاصممممة

  .االقتصادية واالهتمام بمهارات االتصال وصنع القرار وحل المشكالت فيها
ن يطمور المعلوممات األكاديميمة األساسمية التمي يحتماج إليهما الطالممب فمي أفيجمب  أن يكون عاماا: .2

دراكه للنشاط اإللكترونمي بمصفة عامةتعلمه بالمؤسسة التعليمية وذل  من خالل فهم   .ه وا 
فيجمب تصمميمها فمي إطممار متنمموع للمتعلم  أن تكون تكنولوجيا المقـرر اإللكترونـي نشـاطاا هادفـاا: .3

والتقويم، وأن ينتج عنها تنمية شخص ما يعي  في العالم ويشمار  فمي تطموره، وأن يسمتخدم الدراسمة 
  .إللكترونية فعليا ، وليس مجرد اعتبارها نهايات ونتائج فقطاإلجرائية والمعرفة والمهارات والمصادر ا

بحيمث تسمتقبل االحتياجمات والفمرص التعليميممة وتممدعمها ومتنوعمة  أن تكون التكنولوجيـا منتشـرة: .4
  .وتفاعلية لتحل محل النص بالمقرر التقليدي

 .تقليديتوفير بيئة غنية بالمعلومات عن محتوى الدروس قد ال تكون متاحة بالمقرر ال .5
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تقديم الخدمات التعليمية التي تعزز االتصال والتعماون بمين المتعلممين والمعلمم عبمر رسممائل البريمد  .6
 Chatting أو غرف الحوار

  .تقديم أنشطة تعليمية مصاحبة لمحتويات المقرر كجزء من إطار التعلم  .7
ات ن ممام إدارة إثممارة قضممايا علميممة تتعلممق بموضمموع الممدرس مممن خممالل التواصممل واإلفممادة مممن خممدم .8

  .المقرر اإللكتروني
إن المقممرر اإللكترونممي يتسممم بالمرونممة حيممث يتمميح للمممتعلم أن يممتعلم فممي الوقممت الممذي يريمممده وفممي  .9

 المكان الذي يفضله وبالسرعة التي تناسب قدراته الدراسية
المقممممرر  فمممي المقمممرر اإللكترونمممي يسمممهل تحمممديث وتطممموير المحتممموى التعليممممي بممممشكل يفمممموق .10
  .ديالتقلي
أن المقمرر اإللكترونممي يتكممون مممن محتموى تعليمممي متعممدد الوسممائط يمتم تمممصميمه تعليميممما  علممى  .11

هيئة وحدات تعلم صغيرة أو مقاطع من المعارف والمهارات التي يمكن تعلمها فمي زمن يتراوح عمادة 
ل فمممي ممما بمممين دقيقتمممين إلمممى خممممس عشمممرة دقيقمممة، ويمثمممل كممل مقطمممع منهمممما فكممممرة قائممممة بمممذاتها، وتشمممك

مجموعهمما محتمموى المممدرس اإللكترونممي وتكممون مجموعمممة وحمممدات الممدرس اإللكترونمممي محتمموى المقمممرر 
  .اإللكتروني

أن المقرر اإللكتروني يوفر بيئة تعلم تفاعلية بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين أنفسهم، كما  .12
واحممدة ألنمه يؤكمد علممى يموفر عنصمر المتعمة والتشممويق حيمث لمم يعمد الممتعلم جاممدا  أو يعمرض بطريقمة 

 تنوع المثيرات مما يؤدي إلى المتعة في التعلم
أن المقمممرر اإللكترونمممي يعتممممد علمممى الجهمممود التمممي يبمممذلها الممممتعلم فمممي تعلممميم نفسمممه مممممن خممممالل  .13

  .التعليم الذاتي أو بمشاركة زمالئه في التعليم التعاوني
 

يم مواقممع الويممب التعليميممة البممد مممن عنممد التممدريب علممى أي مهممارة تكنولوجيممة بممما فيهمما مهممارات تصممم
 : ( بما يلي406: 1999مراعاة مجموعة من المبادئ واألسس، والتي يحددها ريان )

 .أن يكون التدريب عليها و يفيا متصال بالجانب الن ري لتعليم المهارة، وليس منفصال عنه .1
  لتدريب عليها وتنميتهاأن يكون لدى المتدرب اإللمام بمعنى وهدف المهارة، ويكون لديه الحافز ل .2
 .المستمرأن تتوفر الفرص المتكررة للتمرين على المهارة مصحوبة بالتغذية الراجعة، والتقويم  .3
 .أن يتم مراعاة الفروق الفردية بين المتدربين أثناء التدريب على المهارات .4
قمة مدعممة أن يراعي التسلسل المنطقي فمي ترتيمب تقمديم المهمارات، بحيمث تكمون المهمارات الالح  .5

 .ومؤكدة ومكملة لمهارات سابقة
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مساعدة المتدربين على تعميم المهمارات التمي تمدربوا عليمه، ممن خمالل تطبيقهما فمي مواقمف جديمدة  .6
 .لتحقيق قدر اكبر من أثر انتقال التعلم

 
 الويب التعليمية صفحاتتصميم ل بالدراسة المهارات الخاصة

 

لويمممب التعليميمممة بحاجمممة إلمممى تممموفير التمممدريب العملمممي لمهمممارات تصمممميم مواقمممع ا تإن تو يمممف الطالبممما
( إن أهمممم مممما يميمممز المهمممارات التكنولوجيمممة وغيرهممما ممممن 2008:  36المالئمممم لمممذل  وتمممرى أبمممو حجمممر)

القمائم علمى المعرفمة، وهمذه المهمارات تختلمف حسمب  المواعيالمهارات أن تعلمها يتم بالتقليد والتدريب 
م صمممفحات الويمممب التعليميمممة وحسمممب البمممرامج التمممي يمممتم نممموع الوسممميلة المسمممتخدمة فمممي عمليمممة تصممممي

الخدمات المتاحة على الشبكة، وفمي الدراسمة قاممت الباحثمة بتحديمد المهمارات الخاصمة  أواستخدامها 
بتصممممميم صممممفحات الويممممب التعليميممممة مممممن خممممالل احممممد خممممدمات موقممممع جوجممممل وهممممي جوجممممل سممممايت 

(Google site)بنمماء  ت الخاصممة بتصمميم مواقممع الويممب، وقمد قامممت الباحثممة بتحديممد بعمض المهممارا
 :اإلسالميةعلى تحليل المحتوى الخاص بمساق تكنولوجيا التعليم العملي لكلية التربية بالجامعة 

 مهارات التعامل مع خدمة جوجل سايت لتصميم مواقع الويب التعليمية أول:
 إنشاء الواجهة األساسية لموقع الويب التعليمي ثانيا:
 على صفحات الويب التعليميالتعديل  ثالثا:
 الوسائط المتعددة )الصور والفيديو( في صفحات الويب التعليمي إدراج رابعا:

 الملفات التعليمية في صفحات الويب التعليمي إدراج خامسا:
 مهارات تصميم شكل القوائم في صفحات الويب التعليمي سادسا:
 روابط تشعبية في صفحات الويب التعليمي إنشاء :سابعا
 لكتروني في صفحات الويب التعليميإمهارات تصميم اختبار  :ثامنا
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 التعقيب على الفصل الثاني
 

باإلضمممافة إلمممى نمممماذج  ،علم الممممنعكستالمممتعلم الممممدمج والممماسمممتعرض الفصمممل الثممماني مفهممموم كمممل ممممن  
قليديممة وأسمماليب التصممميم التعليمممي العامممة والخاصممة بممالتعلم القممائم علممى الممدمج بممين أسمماليب الممتعلم الت

، وخلممص هممذا الفصممل تصممميم صممفحات الويممب التعليميممةوأيضمما مفمماهيم ومهممارات  الممتعلم اإللكترونيممة،
حلقممة وصممل  ممماباعتباره إلممى العمليممة التعليميممة والممتعلم المممدمج علم المممنعكستالممإلممى ضممرورة إدخممال 

يمدمج بمين  المتعلم الممدمج النوذل   التعلم اإللكترونيلالنتقال من الطريقة التقليدية في التدريس إلى 
ممممما هممممو إال خطمممموة تمهيديممممة للوصممممول للتعلممممميم  الممممتعلم المممممدمجكممممال الطممممريقتين وكممممذل  باعتبممممار أن 

يمة والبشمرية ممن اإللكتروني خاصة في حالة المؤسسات التعليمية التي ال تتوفر لها اإلمكانيمات الماد
الشممكل المميممز مممن عكسممة باعتبمماره ل، وتو يممف الفصممول المنلكترونممي بشممكل كامممإأجممل تمموفير تعلمميم 

، والمممذي يعمممرف بشمممكل أكبمممر وأعممممق ممممن كونمممه مجمممرد أسممملوب تعلمممم فهمممو بيئمممة م الممممدمجلمممتعلا أشمممكال
فعالية في  اإللكترونيةوهو من اكثر الوسائل  الرقمي لفيديوتو يف االذي  تعليمية متكاملة تعتد على

  .والتعلم النشط في غرفة الصف الدمج
تو يفه في العملية التعليمية واالسمتفادة منمه  وأليةالتعلم المنعكس لفصل أهمية كذل  استعرض هذا ا

والفوائمد المترتبمة  المتعلم الممنعكسبشكل يعمل على تطوير العمليمة التعليميمة وكمذل  تمم ذكمر مميمزات 
والتحممديات  ،التعليميممة فممي العمليممة الممتعلم المممنعكسعليممه، وتحديممد األسممباب التممي دعممت إلممى تو يممف 

ومن ثمم تحديمد االسمتراتيجيات المناسمبة ي واجهت التعلم المدمج والمنعكس وكيفية التخلص منها، الت
نماذج التصمميم الخاصمة ببيئمة المتعلم الممدمج وبيئمة المتعلم مجموعة من  بعرضلهذا النوع من التعلم 

 المنعكس.
لم للدراسمة، والن ريممات المعمايير الممالزم مراعاتهما عنمد تصمميم بيئممات المتع ثمم تمم االنتقمال للحممديث عمن

مهمارات التربوية التي ستفسر من خاللها النتائج، وأخيمرا تمم الحمديث عمن صمفحات الويمب التعليميمة و 
، صمفحات الويمب التعليميمةوكتمهيد للحديث عنه تمم الحمديث عمن  ،صفحات الويب التعليمية تصميم

ومتطلبممات  اومميزاتهمم ا، والحممديث عممن فوائممدهوأشممكالهاصممفحات الويممب وتممم التطممرق إلممى خصممائص 
 ها.نشر 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 

 : األولالمحور 
 المدمج علمتدراسات تناولت فاعلية ال

  المحور الثاني:
 المنعكس علمتدراسات تناولت فاعلية ال

  المحور الثالث:
 صفحات الويب التعليميةدراسات تناولت تصميم 

 
 
 
 
 
 



107 
 

 الدراسات السابقة
 

الممدمج للكشمف عمن ممدى جمدوى همذا النموع  مالدراسات حول التعلم المنعكس والتعلعديد من  أجريت
لمممى بعمممض الدراسمممات ممممن المممتعلم ومقارنتمممه بأسممماليب المممتعلم األخمممرى، وقمممد قاممممت الباحثمممة بممماالطالع ع

يتناول هذا الفصل عرضا ألهم الدراسات السابقة المتعلقمة بموضموع الدراسمة ، حيث والبحوث السابقة
 د قامت الباحثة بتقسيم الدراسات إلى ثالث محاور:وق

 .التعلم المدمج في العملية التعليمية فاعليةالمحور األول: دراسات تناولت 
 .في العملية التعليمية المنعكسالتعلم  فاعلية تناولت: دراسات ثانيالمحور ال
 .ية التعليميةفي العمل تصميم صفحات الويب التعليمية: دراسات تناولت ثالثالمحور ال

 
 فصول المدمجةال فاعليةالمحور األول: دراسات تناولت 

 

 (2015دراسة حسن )
 همممممدفت همممممذه الدراسمممممة إلمممممى تحمممممري أثمممممر التعلممممميم الممممممدمج باسمممممتخدام ن مممممام إدارة المممممتعلم بمممممال  بمممممورد

Blackboard فممي  علممى أداء ورضمما طالبممات معهممد اللغممة اإلنجليزيممة فممي جامعممة الملمم  عبممد العزيممز
بحممث التجريبممي المواقعي، لإلجابممة علممى أسممئلة الدراسممة. ويتكممون مجتمممع الاسممتخدام تصممميم  . وتمممجمدة

، والبمممالغ عمممددهم 1436-2015الدراسمممة ممممن طالبمممات المسمممتوى الرابمممع ممممن الفصمممل الدراسمممي الثممماني 
طالبممة فممي المجموعممة الضممابطة،  (50)طالبممة، تممم تعيممنهم عشمموائيا فممي مجممموعتين مكونممة مممن (98)
ي المجموعممة التجريبيممة. حيممث درسممت المجموعممة التجريبيممة باسممتخدام الممتعلم المممدمج طالبممة فمم (48)و

من خالل لتوفير مواد تعليمية مساندة في ن ام إدارة التعلم بال  بورد، ودرست المجموعة الضمابطة 
وهممي  أداتمين. وجمعمت بيانممات الدراسمة باسممتخدام الفصممول المدمجمةبالطريقمة التقليديمة بممدون اسمتخدام 

انة للكشف عن رضا الطالبة حول تطبيق التعلم المدمج فمي تعلمم اللغمة اإلنجليزيمة، وعمن طريمق استب
اختبمممار تحصممميلي بعمممدي للمجموعمممة التجريبيمممة والضمممابطة لمعرفمممة أثمممر المممتعلم الممممدمج علمممى تحسمممين 

باسممتخدام ن ممام الحممزم اإلحصممائية، توصمملت  إحصممائيامسممتوى أداء الطالبممات. بعممد تحليممل البيانممات 
كشف االستبيان عن رضا الطالبات علمى المتعلم الممدمج ممن جانمب وفمرة  ة:النتائج التالي إلىسة الدرا

الفرصممة للتواصممل باسممتخدام اللغممة اإلنجليزيممة، وأبممدوا رضمماهم عممن تنمموع  أتاحممهمصممادر تعلممم اللغممة، 
يوجمد ، و ردومالئمة المحتوى المساند للحاجة التعليمية، وسهولة اسمتخدام ن مام إدارة المتعلم المبال  بمو 

( بممين متوسممط درجممات طالبممات المجموعممة التجريبيممة 0.05فممرق ذات داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى )
 ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في األداء. 



108 
 

 (2014دراسة الصباغ )
الكشممف عممن أثممر تو يممف اسممتراتيجية التعلمميم المممدمج فممي تنميممة مهممارات تصممميم  هممدفت الدراسممة إلممى

الدراسمة اسمتخدم الباحمث  وألغمراضبغمزة،  اإلسمالميةبات كلية التربية بالجامعة الخوارزميات لدى طال
اسممممتخدم المممممنهج التجريبممممي، المممممنهج الوصممممفي التحليلممممي لتحديممممد مهممممارات تصممممميم الخوارزميممممة، كممممما 

( 30الدراسة المكونة ممن اختبمار معرفمي مكمون ممن ) أدواتلي نتائج الدراسة اعد الباحث للوصول إ
( طالبمممة ممممن 60( مهمممارة، وتكونمممت عينمممة الدراسمممية ممممن )16لمالح مممة مكونمممة ممممن )فقمممرة، وبطاقمممة ا

ة والتجريبيمة، وتوصملت طالبات مساق تطبيقات الحاسوب وتوزعت بالتساوي بين المجموعة الضمابط
وجود فروق بين متوسطات درجات الطالبمات فمي االختبمار التحصميلي المعرفمي لصمالح  يالدراسة الل

فممي بطاقمممة المالح ممة لصمممالح المممتعلم  المهمممارى األداءوجمممود فممروق فمممي  وأيضمماالمجموعممة التجريبيمممة، 
 المدمج.

 
 (Kazua & Demirkolb 2014,) "ديميركولب"و "كازو"دراسة 

 المتعلم وبيئمة المخلوطمة المتعلم بيئمة بمقارنمة للطمالب األكماديمي األداء تحليمل إلمىهدفت همذه الدراسمة 
ق في درجات التحصيل االكاديمي بين البيئتين وبمين المذكور ومعرفه ما اذا كان هنا  فرو  .التقليدية
 Diyarbakirالثانويممة فمي تركيمما ) األناضممول بكممر ديممار فممي مدرسممة الدراسممة أجريممت وقممد ، واإلنماث

Anatolian High School) لمسمماق  2011-2010 الدراسممي عممامللاألول  الدراسممي الفصممل فممي
 فممممي اختيممممار عينممممة الدراسممممة لتمممموفير العنقممممودي ليمممملالتح أسمممملوبأجممممرى الباحثممممان  وقممممد. األحيمممماء علممممم

طالبما  54 علمي الدراسمة تكونت عينة وقد. والضابطة ةيبيالتجر  المجموعات تشكيل عند الموضوعية
. الضمابطة لمجموعمة إنماث (9) و ذكمور (18)و التجربمة، للمجموعمة إناث (8) و ذكور (19)منهم 

 بيئمة الضمابطة فميالمخلوطة، وتمم تمدريس المجموعمة  التعلم بيئة وتم تدريس المجموعة التجريبية في
 إنشممماؤها تمممم التمممي المممتعلم بيئمممات األحيممماء فمممي علمممم ممممن الوراثمممة موضممموعوتمممم تمممدريس  .التقليديمممة الممتعلم

ومممن . الدراسممي كممأداة للدراسممة التحصمميلي االختبممار اسممتخدام وتممم .أسممابيع (6) واسممتمر التممدريس لمممدة
انه لم يكن هنا  فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة  سة،اهم النتائج التي حصلت عليها الدرا

كانممت النتيجممة وجممود فممروق . تطبيممق االختبممار البعممدي القبلممي وبعممدتطبيممق االختبممار  أثنمماءالضممابطة 
بممميمن متوسمممطات درجمممات الطمممالب لصمممالح المجموعمممة التجريبيمممة التمممي درسمممت بمممالتعلم الممممدمج حيمممث 

كما توصملت الدراسمة إلمى  ب الذين درسوا بالطريقة العادية،درجات الطال متوسطاتكانت اعلى من 
 اعلى من درجات الطالب الذكور. األناسن درجات الطالبات أ
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 ( 2012) دراسة الجحدلي
المتوسمط  األولهدفت الدراسة إلى معرفمة أثمر اسمتخدام التعلميم الممدمج علمى تحصميل طالمب الصمف 

الباحممممث علممممى المممممنهج التجريبممممي بالتصممممميم شممممبه  فممممي الرياضمممميات واتجاهمممماتهم نحوهمممما، وقممممد اعتمممممد
المتوسط بمدرسة  ألولالصف ا البطالبا  من ط ( 60) التجريبي، وطبقت الدراسة على عينة بلغت

ابن عقيل المتوسطة بمحاف ة جدة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين، إحداهما تجريبية درست 
خمرى ضمابطة درسمت األبرنامج تعليممي ممدمج، و  لالالوحدة المقررة عن طريق التعليم المدمج من خ

تجاه قبليا  وبعمديا ، وقمد توصملت الختبار التحصيلي ومقياس االبالطريقة التقليدية، وقد طبق كل من ا
إلمممى وجمممود فمممروق دالمممة إحصمممائيا  بمممين متوسمممطات درجمممات تحصممميل المجمممموعتين التجريبيمممة  الدراسمممة

ة اللمممح المجموعمممة التجريبيمممة، ووجمممود فمممروق ذات دختبمممار لصمممالالوالضمممابطة فمممي التطبيمممق البعمممدي ل
إحصمممائية بمممين متوسمممطات درجمممات المجمممموعتين التجريبيمممة والضمممابطة فمممي التطبيمممق البعمممدي لمقيممماس 

 .لصالح المجموعة التجريبية االتجاه
 

 (2012) دراسة الحارثي
علمميم الممدمج فممي همدفت الدراسمة إلممى معرفمة فاعليممة برنمامج مقتمرح فممي تكنولوجيما التعلمميم قمائم علمى الت

تجاهمات نحوهما لمدى طالبمات كليمة التربيمة، باسمتخدام الباحثمة المنهجمين االسمتخدام و االتنمية مهارات 
الوصممممفي، والتجريبممممي ذي التصممممميم المكممممون مممممن مجممممموعتين: تجريبيممممة، وضممممابطة، وتطبيممممق قبلممممي 

ت، ومقيممماس ح مممة مهمممارات الطالبممماالوبعمممدي، حيمممث قاممممت الباحثمممة ببنممماء برنمممامج مقتمممرح، وبطاقمممة م
طالبمممممة بالمجموعمممممة  (31)اتجاهمممممات الطالبمممممات نحمممممو اسمممممتخدام التكنولوجيممممما، وبلغمممممت عينمممممة الدراسمممممة 

تممممي يدرسممممن فممممي مقممممرر لالطالبممممة فممممي الضممممابطة، مممممن طالبممممات الممممدبلوم التربمممموي ا (36)التجريبيممممة، و
لجميممع إلممى وجممود فممروق دالممة إحصممائيا   الدراسممةتكنولوجيمما التعلمميم بكليممة جامعممة أم القممرى، وخلصممت 

  .تجاهات لصالح المجموعة التجريبيةاالمهارات التكنولوجيا و 
 

 (2012) دراسة العنزي
في برنامج التعليم  اإلنترنتهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية التعلم المدمج في إكساب مهارات وحدة 

لباحث المنهج للمستقبل لمعلمي المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوه، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم ا
والبمالغ ، القريمات شبه التجريبي بعمد تحديمد مجتممع الدراسمة ممن معلممي المرحلمة الثانويمة فمي محاف مة

وزعموا إلمى  ( معلمما،40) واختيمرت العينمة بطريقمة قصمدية، حيمث تألفمت ممن، معلمما   ( 376) عددهم
تممدريبها باسممتخدام  معلممما  فممي المجموعممة الضممابطة والتممي تلقممت (20) مجممموعتين متسمماويتين، بواقممع
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معلممممما  فممممي المجموعممممة التجريبيممممة والتممممي تلقممممت تممممدريبها باسممممتخدام الممممتعلم  (20)الطريقممممة التقليديممممة، و
للمجمممموعتين،  المهمممارى لمممألداءح مممة الالممممدمج، و قاممممت الباحثمممة ببنممماء اختبمممار معرفمممي، وبطاقمممة م

 ألفمممرادبمممار المعرفمممي ختالة إحصمممائية بممين المتوسمممطات فمممي االلممموأ هممرت النتمممائج وجمممود فمممروق ذات د
نشممممماء وتصمممممميم وا   التصمممممفح، والبحمممممث عمممممن المعلوممممممات،)  المهمممممارىداء األالمجمممممموعتين، ودرجمممممات 

 . لصالح التجريبية، )صفحات الويب
 

 (2012) دراسة الفقي
نتممماجت تصمممميم راهمممدفت الدراسمممة إلمممى تنميمممة مهممما ، وتنميمممة مشمممروعات ابتكاريمممة بالبرمجمممة الشممميئية وا 

ذلمم  بالدافعيممة  القممةول الثممانوي وعاألالصممف  البلممدى طمم، واإلنتمماجالتصممميم  القممدرات االبتكاريممة فممي
لتصمممممميم التعلممممميم الممممممدمج،  (Haung&zhou,2005)، لمممممدى الطالمممممب باسمممممتخدام نمممممموذج لإلنجممممماز

ول الثمانوي بمدرسممة ألالصممف امممن طمالب اسمتخدمت الباحثممة الممنهج شممبه التجريبمي، وشممملت العينمة 
طالبا  وطالبة، وتم تقسيمهم  (70التعليمية وعددهم ) دارة شرق طنطاإلعة فرة الثانوية المشتركة التابد

)داخمممل  درسممموا بالطريقمممة التقليديمممةطالبممما  وطالبمممة  (30)إلمممى مجمممموعتين؛ مجموعمممة ضمممابطة وعمممددها
 التعلممميم الممممدمج، طالبممما  وطالبمممة درسممموا بطريقمممة (40)خمممرى تجريبيمممة وعمممددهااأل، و الحجمممرة الدراسمممية(
التاليممة  األدواتالباحثممة واسممتخدمت  شممهور بممما يعممادل سمماعتين أسممبوعيا، 4ة هممي وكانممت فتممرة الدراسمم

 ،اإلنجممماز، ومقيممماس دافعيمممة المهمممارى األداءح مممة الحصممميلي المعرفمممي، وبطاقمممة مختبمممار التاالوهمممي: 
فممي تنميممة التحصمميل المعرفمممي  وتوصمملت الدراسمممة إلممى فاعليممة التعلمميم الممممدمج وبطاقممة تقيمميم المنممتج،

نتمماج مشممروعات  رىالمهمما واألداء ، وكممذل  تنميممة  (oop)الشمميئية البرمجممةلتنميممة مهممارات تصممميم وا 
كمما توصملت الدراسمة إلمي وجممود لمدي طالممب عينمه البحمث.  اإلنجمازبتكماري وزيمادة دافعيمة اال اإلنتماج

ح مممة، الختبمممار التحصممميلي، وبطاقمممة الماالبمممة ودالمممة بمممين درجمممات الطالمممب فمممي ارتباطيمممة موج القمممةع
 .الثانوي األوللطالب الصف  إلنجازالدافعية  المنتج، ومقياس وبطاقة تقييم

 
 (Pérez& Pascual  2011,) "باسكولو" "بيريز"دراسة 

دراسة حالمة اثمر اسمتخدام التعلميم الممدمج لتشمجيع طمالب علمم الحاسموب علمى الدراسمة، الن الطمالب 
رمجمة ويمب تسماعد الطمالب يماطلون في الدراسة أو تقل ساعات دراسمتهم همدفت الدراسمة باسمتخدام ب

علمممى إعمممدادهم المتحمممان الممممادة مممممن خمممالل مجمممموعتين واحمممدة تممممدرس علمممى الممممادة الورقيمممة وأخممممرى 
( طالبما ممن طمالب علمم الحاسموب فمي 131باستخدام برمجية إلكترونية، وتتكون عينة الدراسمة ممن )

دد الطمالب المذي جامعة علموم الحاسموب فمي إسمبانيا، وتوزعمت العينمة بمين المجمموعتين حيمث بلمغ عم
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( طالبمما، وتممم 67( طالبمما، وعممدد الطممالب المذين درسمموا بالطريقممة العاديممة )64درسموا بممالتعليم المممدمج )
اسمتخدام أدوات الدراسممة وجممع البيانممات للدراسمة مممن خمالل االختبممار التحصميلي، واالسممتبانة الختيممار 

من الطالب اختاروا دراسة % 99األسلوب المفضل لدى الطالب في الدراسة، وأوضحت النتائج أن 
باستخدام الحاسوب، وحصل الطالب في مجموعة التعلم المدمج في االختبار التحصيلي على نتائج 

 اعلى من الذي درسوا بالطريقة العادية.
 

 (2010دراسة محمد )
فعاليممة برنممامج للتعلمميم اإللكترونممي المممدمج فممي تنميممة مهممارات إنتمماج معرفممة مممدى  هممدفت الدراسممة إلممى

ممممن طمممالب الفرقمممة الرابعمممة الدراسمممة عينمممة . وتمثلمممت فيمممديو الرقممممي لمممدى طمممالب تكنولوجيممما التعلممميمال
واسمممتخدمت  .طالمممب وطالبمممة (60)جامعمممة عمممين شممممس وعمممددها  –تكنولوجيممما التعلممميم بكليمممة التربيمممة 

وذلممم  لتحديمممد المهمممارات األساسمممية الالزممممة لتو يمممف تكنولوجيممما  :الممممنهج الوصمممفيالباحثمممة كمممل ممممن  
وذل  لقياس فاعلية البرنامج علمى  :المنهج شبه التجريبي ، ويو الرقمي في مجال التعليم والتعلمالفيد

التصممميم ، واعتمممدت الباحثممة علممى التحصمميل المعرفممي واألداء العملممي لمهممارات إنتمماج الفيممديو الرقمممي
ذات القيماس  ”المجموعة التجريبية الواحدة“اعتمدت الباحثة على التصميم المعروف باسم  :التجريبي

اسمتبيان الدراسمة فمي  أدواتوتمثلمت  .One Group Pre-Post test Design القبلمي/ البعمدي
استبيان لتحديد مهمارات الالزممة لطمالب قسمم تكنولوجيما  و .لتحديد معايير الجودة في الفيديو الرقمي

ي الجانمممب اختبمممار تحصممميلي قبلي/بعمممدي: لقيممماس ممممدي اسمممتفادة الطمممالب ممممن البرنمممامج فمممو  التعلممميم
رتفماع متوسمطات ا، وممن اهمم نتماج الدراسمة: بطاقات المالح ة: لقياس الجوانب المهاريمةو  المعرفي

الممدرجات التممي حصممل عليهمما طممالب المجموعممة التجريبيممة فممي القيمماس البعممدي مقارنممة بالقيمماس القبلممي 
لتجريبيمة فمي ارتفاع متوسطات الدرجات التي حصل عليها طالب المجموعمة ا،و االختبار التحصيلي 

 ، وبلغممت نسممبةالقيمماس البعممدي مقارنممة بالقيمماس القبلممي ألداء الطممالب لمهممارات إنتمماج الفيممديو الرقمممي
 .( وهى نسبة مقبولة للحكم على فاعلية البرنامج1.74الكسب المعدل )

 
  (2010)اهلل خلف دراسة
 تنمية مهارات في مدمجوال التعلم اإللكتروني استخدام فعالية على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 جامعة بكلية التربية التعليم تكنولوجيا شعبة طالب من الدراسة عينة وتكونت التعليمية النماذج إنتاج

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية؛ حيث تم جمع كشوف أسماء طالب الفرقة األزهر، 
( طالبا ، ثم حصر 351وعددهم ) 2010/ 2009العام الجامعي  فياألولى شعبة تكنولوجيا التعليم 
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عدد الطالب المتوفر لديهم إمكانية التواصل باإلنترنت من مكان تواجدهم ووصل عددهم إلى 
التجربة  في( وتم اختيار مجموعة البحث من هذه القائمة عشوائيا ، وقد بلغ عدد المتدربين 258)

 ( طالبا .35قوام كل مجموعة )( طالبا ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين، 70النهائية )
 وبطاقة التعليمية إنتاج النماذج لمهارات المعرفي الجانب لقياس تحصيليا اختبارا الباحث واستخدم
 التعلم اإللكتروني كل من فعالية نتائجها من وكان التعليمية النماذج إنتاج مهارات أداء مالح ة
في  التعلم اإللكترونيفوق التعليم المدمج على مع ت .المهارات وأداء التحصيل في المدمج والتعليم

 .المهارات وأداء التحصيل
 

 (2010دراسة العيفري )
 الصمف الثمامن تالميمذ اكتسماب فمي الممدمج التعلميم اسمتخدام أثمر علمى التعمرف إلمى الدراسمة همدفت

 العينة دعدد أفرا وبلغ نحوها، واتجاهاتهم االجتماعيات لمفاهيم العاصمة أمانة مدارس في األساسي
 دليمل للمعلمم، الدراسمة فهمي أدوات أمما التجريبمي، شمبه التصمميم في الدراسة واستخدم طالبا، (120)
 وجمود الدراسمة نتائج نحوها، ومن التالميذ اتجاهات ومقياس االجتماعيات، مفاهيم اكتساب واختبار
 علمى الضمابطةو  المجمموعتين التجريبيمة تالميمذ درجمات متوسمطي بمين إحصمائية داللمة ذات فمروق
 درست التي التجريبية لصالح المجموعة الحكومية سفي المدرا االجتماعيات مفاهيم اكتساب اختبار
  ج.المدم بالتعليم

 
  (2010)الغامدي دراسة
برنمامج العمروض  راتمهما إكسماب فمي الممدمج المتعلم فاعليمة علمى التعمرف إلمى الدراسمة همذه سمعت

كممما سممعت إلممى التعممرف علممى  ،ويالثممان الثمماني لصممفا لطالبممات (power point)  التقديميممة
التمي تواجمه الطالبمات عنمد دراسممة برنمامج العمروض التقديميمة والحلمول المقترحمة للممتخلص  الصمعوبات

، الدراسمة همذه إجمراء عنمد التجريبمي الممنهج الوصمفي وشمبه الباحثمة ممن تلم  الصمعوبات، واسمتخدمت
 وبطاقمة ( طالبمة،394وطبقمت علمى ) اسمتبانة يفم تمثلمت الدراسمة همذه فمي واألدوات المسمتخدمة

 إليهما توصملت النتمائج التمي وممن طالبمة ، (58) ممن تحصيلي على عينمة مكونمة واختبار مالح ة،
 بمين الدراسمي فمي التحصميل (0.05) داللمة مسمتوى عنمد إحصمائية داللمة ذات فمروق وجود :الدراسة

 مسمتوى عنمد داللمة إحصمائية ذات فروق ودووج التجريبية، لصالح والتجريبية الضابطة المجموعتين
 المجموعتين بين (power point)التقديمية  العروض برنامج ترامها اكتساب في  (0.05) داللة

 التجريبية. لصالح والتجريبية الضابطة



113 
 

  (2009) غانم دراسة
 تطمويرات مهار  إكساب في المختلط والتعلم اإللكتروني التعلم فاعلية من التحقق إلى سةراالد هدفت
 طالبما  ( 72) ممن العينمة وتكونمت التجريبمي، شمبه المنهج فيها اتبع للطالب، المتعددة الوسائط برامج
 جامعمة فمي النوعيمة التربيمة بكليمة التعلميم تكنولوجيما بقسمم الحاسمب معلمم شعبة الثالثة بالفرقة وطالبة  
 التجريبيمة المجموعمة اوية،متسم مجموعمات ثالث على عشوائيا   وتوزيعهم اختيارهم ثم بمصر، طنطا
 والمجموعة اإلنترنت، على القائم اإللكتروني التعلم بطريقة  )المتعددة الوسائط( مقرر درست األولى

 المتعلم اإللكترونمي بمين الجممع علمى القمائم المخمتلط المتعلم بطريقمة المقمرر درسمت الثانيمة التجريبيمة
 لوجمه، وجهما   المعتمادة التقليديمة بالطريقمة ررالمقم درسمت الضمابطة والمجموعمة لوجمه، وجهما   والمتعلم

 وبطاقمة العمليمة، لمألداء مالح مة وبطاقمة ،المعرفمي التحصميل اختبمار :على دراسةال أدوات واشتملت
 المختلط والتعلم التعلم اإللكتروني فاعلية تحقيق :أهمها من عدة نتائج إلى ةالدراس وتوصلت ،تقييم
 المتعلم بمين إحصمائيا   دالمة فمروق وجمود وعمدم المتعمددة، ائطالوسمبمرامج  تطموير ترامهما إكسماب فمي

 المخمتلط المتعلم وتفموق المعرفي، التحصيل في التقليدية بالطريقة والتعلم المختلط والتعلم اإللكتروني
 بمرامج تطموير لمهمارات العملمي األداء فمي التقليديمة بالطريقمة والمتعلم اإللكترونمي المتعلم من كل على

 بين إحصائيا   دالة فروق وجود وعدم الطالب، أنتجها التي لبرامجا تقييم ومستوى ة،المتعدد الوسائط
 الوسمائط بمرامج تطموير مهماراتل العملمي األداء فمي التقليديمة بالطريقمة والمتعلم اإللكترونمي المتعلم

 .ةالدراس عينة الطالب أنتجها التي البرامج تقييم ومستوى المتعددة،
 

 2008)هداية ) دراسة
 صميانة األجهمزة ترامهما إلكسماب الممدمج التعلميم علمى قمائم برنمامج تصمميم إلمى الدراسمةهذه  هدفت

 المهنمي تخصمص المدبلوم طمالب ممنالدراسمة عينمة  وتكونمت التربيمة، كليمة طمالب لمدى التعليميمة
 بطاقمة تحصميلي و اختبار في فتمثلت الدراسة أدوات أما طالبا، (38) عددهم وبلغ تعليم تكنولوجيا
 فمي التعلميم الممدمج على القائم البرنامج فعالية الدراسة هذه لها توصلت التي النتائج ومن ة،مالح 
 .التربية كلية طالب لدى التعليمية األجهزة صيانة ترامها إكساب

 
 2007) موسى ) أبو دراسة
بيمة طلبمة التر  تحصميل فمي الممزيج المتعلم ةاسمتراتيجي اسمتخدام أثمر تقصمي إلمى الحاليمةالدراسمة  همدفت
واتجاهماتهم نحوهما  الحاسموب بمسماعدة التمدريس مقمرر فمي األردن فمرع المفتوحمة العربيمة الجامعمة في

طالبما وطالبمة،  (35) عمددهم بلمغ الجامعمة، حيمث فمي التربيمة كليمة طلبمة ممن عينمة الدراسمة وتكونمت
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لقيماس  بانةواسمت،  تحصميلين اختبمارين فهمي الدراسمة أدوات أمما التجريبمي الممنهج الدراسمة واسمتخدمت
 الدراسمةهمذه  نتمائج وممن الممزيج، المتعلم علمى القائممة التدريسمية االسمتراتيجية نحمو الطلبمة اتجاهمات

 درسموا المذين الطلبمة تحصميل بمين (α ≤ 0.05)مسمتوى  عنمد إحصمائية داللمة ذات فروقما وجمود
 وقمد ة التجريبيمة،المجموعم ولصمالح المحاضرة بطريقة درسوا الذي والطلبة المزيج التعلم باستراتيجية

 فمي الجامعمة الجامعيمة المسماقات تمدريس فمي الممزيج المتعلماسمتراتيجية  تعممم بمأن أوصمت الدراسمة
 .العربية المفتوحة

 
 األول: المحور دراسات على التعقيب

 

مممن خممالل عممرض دراسممات المحممور األول الممذي تنمماول الممتعلم المممدمج يمكممن حصممر التعليقممات علممى 
 النحو التالي:

 

 : العام الهدف
هنمما  مممن الدراسممات ممما اتفقممت مممع هممذه الدراسممة مممن حيممث الهممدف العممام وهممو قيمماس فاعليممة المممتعلم 

دراسمممة و  ،(2012دراسمممة الجحمممدلي ) (، و2014دراسمممة الصمممبا  )الممممدمج فمممي تنميمممة المهمممارات مثمممل 
،  (2010)اهلل خلمف دراسمة(، و 2010(، و دراسمة محممد )2012) (، ودراسمة الفقمي2012) العنمزي

 .2008)هداية ) دراسةو ،  (2009)غانم دراسة، و  (2010)الغامدي اسةدر و 
 Kazua كازو وديميركولب دراسة أما الدراسات التي اختلفت مع هذه الدراسة في الهدف العام فهي

& Demirkolb,2014)) ، أبمو دراسمةالبحمث فمي التحصميل مثمل  إلمىوممن الدراسمات التمي همدفت 
ورضمما  أداءالبحممث فممي  إلممىومممن الدراسممات مممن هممدفت  (،2015) دراسممة حسممنو 2007) موسممى )

البحمث  إلمى. ومنها ما هدف (Pascual &Pérez 2011,باسكول )و  دراسة بيريز وتشجيع الطلبة
 (،2012ودراسمممة العنمممزي ) فمممي اتجممماه الطلبمممة والهيئمممة التدريسمممية نحمممو اسمممتخدام المممتعلم الممممدمج مثمممل،

 (.2010ودراسة العيفري )
 

 :الدراسة منهجية
 العنممزيالدراسمات السمابقة الخاصممة بهمذا المحمور أسماليب متباينممة لتحقيمق الدراسمة ففمي اسمتخدمت  لقمد
( تمم تو يمف الممنهج شمبه 2010دراسمة خلمف اهلل )،  (2010)(، الغاممدي2012) الفقمي (،2012)

هدايممة  (، ودراسممة2010التجريبممي. وهنمما  دراسممات اسممتخدمت المممنهج التجريبممي مثممل دراسممة محمممد )
دراسمممة كمممازو و (، 2014دراسمممة الصمممبا  )و (، 2015للمجموعمممة الواحمممدة، ودراسمممة حسمممن ) 2008))
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 دراسممة الحممارثيو  (،2012) دراسممة الجحممدليو (، Kazua & Demirkolb 2014,وديميركولممب )
 استخدمت المنهج التجريبي ذي المجموعتين. فقد (2012)

ذي المثالث مجموعمات مثمل دراسمة  وهذا اتفق مع  الدراسة الحالية والتي استخدمت الممنهج التجريبمي
مثمل دراسمة  التجريبمي التحليلمي والممنهج الوصمفي الممنهج بمين جمعمت دراسمات وهنا (، 2009غانم)

موسى  أبو ، ودراسة( Pascual &Pérez 2011,) "باسكول" و"بيريز"دراسة (، و 2010العيفري )
( .(2007 
 

 :الدراسة عينة
 :التعليمية المرحلة .1
 بمين تعلميم مما تنوعمت فهمي المسمتهدفة التعليميمة المراحمل حيمث ممن السمابقة تالدراسما تباينمت لقمد

هنما  دراسمات اهتممت بالمرحلمة الجامعيمة ف، وأساسمي ، متوسط وتعليم ثانوي، وتعليم ودبلوم، جامعي
(، دراسمة محممد 2012) دراسمة الحمارثي ،(2014دراسمة الصمبا  ) ،(2010) دراسمة خلمف اهلل مثمل
 دراسممممة ،(Pérez&Pascual 2011,باسممممكول )و  دراسممممة بيريممممز ،)(2009غممممانم دراسممممة (،2010)

والتممي تممم تطبيممق إجممراءات التجربممة فممي هممذه الدراسممات  2007)موسممى ) أبممو دراسممة(، 2008) هدايممة
الحاليمة ممن حيمث المرحلمة التعليميمة  لجامعيين، وهنا اتفقت هذه الدراسات ممع الدراسمةعلى الطالب ا

 أجريمت علمى( فقمد 2012) امما دراسمة العنمزيلطالبمات الجامعيمات. حيث أجريمت الدراسمة علمى فئمة ا
 .المعلمين

دراسمة (، Kazua & Demirkolb 2014,دراسمة كمازو وديميركولمب ) (،2010) دراسمة الغاممدي
(، دراسممممة الجحممممدلي 2010)دراسممممة العيفممممري. و المرحلممممة الثانويممممة أجريممممت علممممىفقممممد  (2012) الفقممممي

 الصمف تناولمت ( فقمد2015دراسمة حسمن )  أمما. لمتوسمطةالمرحلمة افقمد أجريمت علمى  .(2012)
 .األساسية المرحلة من الرابع األساسي

 

 :)طالب، وطالبات( الدراسة عينة . نوع2
 أو فقمط طالبمات أو فقمط طمالب كونهما حيمث ممن الدراسمة لعينمة اختيارهما فمي اتالدراسم اختلفمت لقمد

دراسمة دراسمة الجحمدلي  فقمط اطالبم عينتهما كانمتالتمي  الدراسمات فممن وطالبمات. طمالب مختلطمة
( Pérez& Pascual  2011,باسممكول )و  دراسممة بيريممزو  (،2010دراسممة محمممد )و (، 2012)

 دراسممممات عينممممة الدراسممممة فيهمممما طالبممممات فقممممط مثممممل دراسممممة الغامممممديوهنمممما   .2008)هدايممممة ) دراسممممة
ودراسممة (، 2014دراسممة الصممبا  )و (، 2015دراسممة حسممن )و ، (2010) دراسممة العيفممريو ، (2010)

وهنا اتفقت هذه الدراسات ممع الدراسمة الحاليمة ممن حيمث المرحلمة التعليميمة حيمث  .(2012الحارثي )
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عينمة الدراسمة فيهما تكونمت ممن الطمالب وهنما  بعمض الدراسمات  أجريت الدراسة علمى فئمة الطالبمات.
قممي (، دراسممة الفKazua & Demirkolb 2014,والطالبمات معمما مثمل دراسممة كمازو وديميركولممب )

 2007). ) موسى أبو دراسة ،(2009) غانم (، دراسة2010(، دراسة محمد )2012)
 
 :الدراسة لعينة الجغرافية البيئة .3
 .أجنبية وأخرىالجغرافية عربية  بيئتها فمنها دراسات سةدراال لعينات الجغرافية البيئات تنوعت لقد

 (، دراسمة الفقمي2010) خلمف اهللفمن الدراسات التي أجريت في المنطقة العربية مثمل مصمر دراسمة 
 دراسممة الحممارثي ،(2010) السممعودية مثممل دراسممة الغامممدي وفممي، (2009) غممانم دراسممة(، 2012)
(، 2012( و دراسمة الجحمدلي )2015دراسمة حسمن )وفمي جمدة و  .(2010(، دراسة محمد )2012)

وفمممي (، 2010)دراسممة فمممي الممميمن دراسممة العيفمممري، و ( مممن محاف مممة القريمممات2012ودراسممة العنمممزي )
 .2007)) ىأبو موس دراسة األردن

الحالية مع الدراسات السمابقة فمي كونهما تمم تطبيقهما فمي المنطقمة العربيمة بالتحديمد  الدارسةوقد اتفقت 
 .(2014دراسة الصبا  )بغزة وهذا ما اتفق مع  اإلسالميةفي فلسطين بالجامعة 

 Kazua 2014,دراسمة كمازو وديميركولمب ) إسمبانيامثل  األجنبيةبالمنطقة  أجريتوالدراسات التي 
& Demirkolb ،) و ز  دراسة بيريو( 2011,باسكول Pascual &Pérez ). 

 
 : الدراسة أدوات
مالح مة، واختبمار  بطاقمة بمين مما الدراسمات همذه فمي اسمتخدامها تمم التمي الدراسمة أدوات تباينمت لقمد

ت، فنجمد أداة الدراسمة همي اختبمار ه، ومجموعمات التركيمز، والمقمابالاتجما ومقيماس ،معرفمي تحصميلي
اختبممار ، و (Kazua & Demirkolb 2014,دراسممة  كممازو وديميركولممب )لقيمماس التحصمميل فممي 

 ، دراسة (2010)اهلل خلف (، دراسة2014مثل دراسة الصبا  )  مالح ة بطاقةو  تحصيلي معرفي
ا لالختبمار التحصميلي ، وهنا اتفقت همذه الدراسمات ممع الدراسمة الحاليمة فمي اسمتخدامه2008)هداية )

 المعرفي وبطاقة المالح ة كأداة للدراسة لقياس مهارات تصميم صفحات الويب.
، أمما (2009) دراسة غانموهنا  دراسات استخدمت االختبار وبطاقة المالح ة وبطاقة التقييم مثل 

ة محممد (، دراسم2012) دراسة العنمزي ، ولإلنجازمقياس دافعية  أضافتفقد ( 2012) دراسة الفقي
هنمما  بعممض الدراسممات و  ( فقممد أضممافت اسممتبانة كمقيمماس اتجمماه.2010) (،  دراسممة الغامممدي2010)

العيفممري (، 2015دراسممة حسممن ) مثممل اتجمماه اسممتخدمت اختبممارات للتحصمميل واسممتبانة كمقيمماس التممي
أبمو  ، دراسمة( Pascual &Pérez 2011,) وبيمرز باسمكول(، 2012) دراسة الجحدلي(، 2010)

 ( فقد استخدمت بطاقة المالح ة ومقياس اتجاه.2012دراسة الحارثي ) أما(2007). موسى
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 :اإلحصائية األساليب
هنمما  بعممض ف بممين دراسممات هممذا المحممور حسممب الغممرض مممن الدراسممة. اإلحصممائية األسمماليبتنوعممت 

اختبممار)ت( لعينتممين مسممتقلتين، ومعادلممة الدراسممات التممي اسممتخدمت اختبممار)ت( للعينممات المترابطممة، 
دراسمة محمممد ،  (2010)اهلل خلمف دراسمة(، 2012) دراسمة الحممارثي مثمل الكسمب المعادلمة )بممال (

 اختبمار)ت( لعينتمين مسمتقلتينالدراسمات التمي اسمتخدمت وهنما   .2008)هدايمة ) دراسمة(، 2010)
 (،2010دراسممة العيفممري ) ،(Kazua & Demirkolb 2014,مثممل دراسممة كممازو وديميركولممب )

(، دراسمة 2014دراسمة الصمبا  )، (2015مثمل دراسمة حسمن ) األثمر لإليجادايتا  معاملل وباإلضافة
Pérez& Pascual  2011,) وبيرز باسكولودراسة (، 2012) (، دراسة الفقي2012الجحدلي )
 .(2010)الغامدي (، دراسة2012) دراسة العنزي، (2007) موسى أبو (، دراسة

المناسمممبة حيمممث تمممم اسممممتخدم  اإلحصممممائية األسممماليب ااختلفممممت فمممي اختيارهمممأمممما الدراسمممة الحاليمممة فقمممد 
مممن حيممث عممدد  الحاليممة االختبممار الالمعلمممي كروسممكال ويلممز لممثالث مجموعممات، وقممد اتفقممت الدراسممة

، MANOVAالوصمممممممفي  اإلحصممممممماءالتمممممممي اسمممممممتخدمت و  (2009)دراسمممممممة غمممممممانم  ممممممممعالمجموعمممممممات 
ANOVAs عدد العينة الصغيرة لهمذه ب ، ولكنها اختلفت معها في نوع االختبار بسبأحادي المتغير

 الدراسة والتوزيع الغير طبيعي لها.
 

 الذي استفادته الباحثة من دراسات المحور األول:
 طار الن ري الخاص بالتعلم المدمج.بناء اإل. أ
 بناء بيئة التعلم المدمج باستخدام نماذج التعليمية المناسبة الفعالة.. ب
 األساليب اإلحصائية المناسبة. اختيار. ت
 التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.النتائج وتحليلها  تفسير. ث
 

 فصول المنعكسةال فاعليةدراسات تناولت المحور الثاني: 
 

 (2015دراسة الزين )
 المسممتخدم فممي تطبيممق اسممتراتيجية الممتعلم هممذه الدراسممة إلممى التعممرف علممى النممموذج التصممميميهممدفت 

 اسمممتراتيجية المممتعلم المقلممموب فمممي التحصممميل األكممماديمي لطالبمممات كليمممة المقلممموب، وعلمممى أثمممر اسمممتخدام
 تكونممت مممن وقممد أجريممت علممى عينممة فممي السممعودية، التربيممة بجامعممة األميممرة نممورة بنممت عبممد الممرحمن،

(، ولتحقيمق الخاصمة والطفولمة المبكمرةالتربيمة طالبمة ممن طالبمات كليمة التربيمة فمي تخصمص )  77))
الوحدة يهدف إلى تحديمد مسمتوى احثة ببناء اختبار شمل مع م مفردات الهدف من الدراسة قامت الب
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مسممممتوى التجريبيممممة قبممممل وبعممممد تطبيممممق اسممممتراتيجية الممممتعلم المقلمممموب وأيضمممما تحديممممد  طالبممممات المجممممموع
النتممائج فاعليممة المممتعلم  م التقليممدي، وأ هممرتلضممابطة قبممل وبعممد التممدريس باسمممتخدام الممتعلاالمجموعممة 

 بجامعمممة األميمممرة نمممورة بنمممت عبمممد المممرحمنكممماديمي لطالبمممات كليمممة التربيمممة األ المقلممموب فمممي التحصممميل
 وتحقيق نتائج أعلى. 

 
 (2015دراسة فهيد )

التعممرف علممي فاعليممة اسممتراتيجية الفصممول المقلوبممة واثرهمما علممي تحصمميل طالبممات  الدراسممة إلممىهمدفت 
يئمة الصمفية الجامعيمة فمي واتجاهاتهم نحو الب اإلسالميةالبرامج التحضيرية بجامعة  محمد بن سعود 

، وتمممم تطبيمممق الدراسمممة فمممي جمممدة، وقمممد تمممم ذلممم  خمممالل اسمممتخدام تقنيمممة اإلنجليزيمممةمقمممرر قواعمممد اللغمممة 
المتنقلة على مدى شهر ونصف، ثم فيه تدريس اربع وحدات  األجهزة( عبر Podcastالبودكاست )

ات المستوى الثاني من ( لطالبGrammar sense one) اإلنجليزيةمن الكتاب المقرر لمادة اللغة 
معرفممه العالقممات بممين اتجاهممات الطالبممات نحممو  إلممىوالترجمممة، وكممذل  هممدفت الدراسممة مسممار اللغممات 

طالبمممة  (42)البيئمممة الصمممفية الجامعيمممة والتحصممميل الدراسمممي، حيمممث كانمممت عينمممة الدراسمممة مكونمممة ممممن 
التاليممة: مقيمماس  تاألدواتخدمت الباحثممة سممامجموعممة ضممابطة وتجريبيممة و  سمماو إلممىمنقسمممة بشممكل مت

صممورة عربيممة مممن مقيمماس  بنعممداداتجاهممات الطالبممات نحممو البيئممة الصممفية الجامعيممة، قامممت الباحثممة 
 College and Universitiesالبيئة الصفية في الكليات والجامعات 

Classroom Environment Inventory (CUCEI) واختبمار تحصميلي لمقمرر قواعمد اللغمة ،
عنمممد مسمممتوى داللمممة  إحصمممائية دالممةالنتممائج التاليمممة: وجمممود فمممروق  لدراسمممة إلمممىاإلنجليزيممة، وتوصممملت ا

التجريبيممممة والضممممابطة فممممي التطبيممممق البعممممدي  المجممممموعتيندرجممممات طالبممممات  يمتوسممممطبممممين  (0.01)
لمقياس االتجاهات واالختبار التحصيلي الدراسي لصالح المجموعة التجريبية، وجود عالقة ارتباطية 

نحممو البيئمممة  اإلسمممالميةمحممممد بممن سممعود  اإلممماملبممرامج التحضمميرية بجامعمممة بممين اتجاهممات طالبمممات ا
 الجامعية والتحصيل الدراسي. الصفية

 
 (2015دراسة عقل وبرغوث )

ت التربويممة الالفصممول المنعكسممة فمممي التخفيممف مممن المشممك تكنولوجياإلممى تحديممد دور  هدفت الدراسة
ورقمة بحثيمة مقدممة للممؤتمر ، التي تم طرحه كمد الحمرب علمى غمزةالتمي نتجمت بممدارس قطماع غمزة بع

بغمزة  اإلسمالميةالمنعقد في الجامعمة  "التداعيات التربوية والنفسية للعدوان على غزة"التربوي الخامس 
ت التربويمممة التمممي القممام الباحثممان بتصممميم اسممتبانة لتحديممد المشمممك  ،2015مممايو  12-13فممي الفتممرة 
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معلممممي ومعلمممات مديريمممة علممى قطممماع غممزة، وكانمممت عينممة الدراسممة متمثلمممة فممي لحممممرب  همممرت بعمممد ا
الفصممل الدراسممي الثمماني مممن ( معلممم ومعلمممة فممي 100وعممددها ) .غممرب غممزة –التربيممة والتعلمميم العممالي

 .م2014-2015العام الدراسي 
 

 (Kim, Park & Joo ,2014) " وأخرونكيم"دراسة 
المسمممتند علمممى المممتعلم المممذكي علمممى  الممممنعكسالصمممف  أسممملوبتقصمممي أثمممر  تهمممدف همممذه الدراسمممة إلمممى

التحصيل الدراسي والتعلم الذاتي والتعلم التعاوني والقدرة علي استخدام المعلومات، من خمالل دراسمة 
طالممب فممي الصممف السممادس فممي كوريمما، تممم تقسممميهم لممثالث مجموعممات مجموعممة   (112)قامممت علممى 

طالممب، ومجموعممة الممتعلم المقلمموب  (27)وتكونممت مممن  الممتعلم الممذكي أسمماسالفصممول المقلوبممة علممي 
المعلوممممممات  تكنولوجيممممماطالمممممب، ومجموعمممممة المممممتعلم بالطريقمممممة العاديمممممة باسمممممتخدام  (28)ومكونمممممة ممممممن 

ممممن  بمممدءا أسمممبوعا (11)طالمممب، وتمممم التمممدريس للمجموعمممات خمممالل  (47)واالتصممماالت ومكونمممة ممممن 
، اسمممتخدم 2014هر ممممايو ممممن عمممام الثممماني ممممن شممم األسمممبوع األسمممبوع الثممماني ممممن شمممهر ممممارس إلمممى

البمماحثون فممي هممذه الدراسممة ثممالث اختبممارات لقيمماس الممتعلم الممذاتي، واسممتبانة الممتعلم الممذاتي، ومممن اهممم 
وجود فروق جوهريمة بمين المجموعمات الثالثمة فمي التحصميل  ANOVAالنتائج التي وضحها اختبار 
المعلوممات واالتصماالت، ئمة علي تكنولوجيا التعلم العادية القا وأساليبالدراسي بين التعليم المقلوب 

ن الممتعلم القلمموب القممائم علممي الممتعلم الممذكي لديممه قممدرة عاليممة علممي الممتعلم الموجممه ذاتيمما مممن وتممم وجممود أ
القمدرة علمى  وأيضماالتعلم بالمقلوب الطريقة العاديمة القائممة علمي تكنولوجيما المعلوممات واالتصماالت، 

ممن المجموعمات  إحصمائيةالمتعلم المذكي أكثمر داللمة  أسماسلموب علمي المتعلم التعماوني فمي المتعلم المق
 .األخرى

 
 (Overmyer 2014,) "مايردراسة "اوفر 

الصممف المقلمموب  أسمملوبالمتوقممع علممى تحصمميل الطممالب باسممتخدام  األثممر إيجمماد هممدفت الدراسممة إلممى
 األسمملوبو ، فممي كليممة الجبممر أمريكممالحصممص الجبممر الخطممي فممي الجامعممة، فممي واليممة كولممورادو فممي 

المسمممتخدم فمممي هممممذه الدراسمممة هممممو الشمممبه تجريبممممي الكممممي، وتكونممممت عينمممة الدراسممممة ممممن مجممممموعتين، 
( طالمممب، والمجموعمممة التجريبيمممة 166المجموعمممة الضمممابطة والتمممي تمممدرس بالطريقمممة العاديمممة وعمممددها )

ت ( طالبممما، والمتغيمممرات التابعمممة كانممم135بالفصمممول المقلوبممة وعمممددها ) بأسممملوبوالتمممي تمممدرس  األولممي
( ACTتحصممميل الطمممالب فمممي الرياضممميات، والبيئمممة المسمممتقلة البيئمممة الدراسمممية، والجمممنس و ومقيممماس )

وهمي، اختبمار )ت( للمقارنمة بمين المدرجات للطلبمة فمي  أسماليبللرياضيات، وتمم تحليمل البيانمات بعمدة 
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ل ممع االختبار البعدي، واالنحمدار المتعمدد لتحديمد فاعليمة كمل متغيمر مسمتقل علمى حمدة وكيمف تتفاعم
بعضها، واختبار نتائج المقارنة بين درجات االختبمار البعمدي للمجمموعتين، وتمم تصمميم الدراسمة ممن 

نس(، وكمان ممن ممع اثنمين ممن المتغيمرات المسمتقلة )طريقمة التمدريس والجم ANCOVAخالل نمموذج 
يبيمة عدم وجود فروق بمين متوسمط درجمات المجموعمة الضمابطة والمجموعمة التجر اهم نتائج الدراسة: 

المدرجات لصمالح المجموعمة التجريبيمة. وجمود  تمتوسمطافي االختبار البعدي، رغم وجود فروق بمين 
فمممي االختبمممار البعمممدي بمممين المجموعمممة الضمممابطة والتجريبيمممة بنممماء علمممى  إحصمممائيةفمممروق ذات داللمممة 

 درجممات الطلبممة فممي المجموعممة التجريبيممة فممي االختبممار بممين إحصممائيةالجممنس. ال يوجممد فممروق دالممة 
فمممي االختبمممار  إحصمممائيةالبعمممدي تعمممزي للطمممالب والطالبمممات بعمممد المعاجلمممة. وجمممود فمممروق ذات داللمممة 

عمممدم وجمممود فمممروق فمممي  (.ACTالبعمممدي بمممين المجموعمممة الضمممابطة والتجريبيمممة بنممماء علمممي ومقيممماس )
(، أي انمممه لمممم يكمممن للطمممالب ACTاالختبمممار البعمممدي لطلبمممة المجموعمممة التجريبيمممة بالنسمممبة لمقيممماس )

 للرياضيات. ACTمقياس  أساسختلفة في الفصول المقلوبة علي استجابة م
 

 (Saunders 2014,) "سوندرز"دراسة 
الحصول على أثر الفصول المقلوبة على تحصيل الطالب ومهارات التفكيمر  تهدف هذه الدراسة إلى

 عممام خريممف الدراسممي الفصممل خممالل الدراسممة أجريممت الناقمد فممي الرياضمميات فممي المرحلممة الثانويممة، وقممد
جورجيمما فممي  شممرق جنمموب فممي الرياضمميات الدراسممية الثانويممة الفصممول المدرسممة مممن اثنممين فممي 2013
أسممابيع، وتكونممت عينممة الدراسممة مممن طممالب الصممف الحممادي عشممر مممن مدرسممة  ثمانيممة لمممدة ،أمريكمما

( طالب، وتكونت المجموعة الضابطة 29( بنات و )29( طالبا منهم )58ثانوية حكومية وعددهم )
( طالبمما، وتممم توزيممع الجنسممين بالتسمماوي بممين المجممموعتين، 28( طالبمما، والتجريبيممة )30مممن ) مكونممة

بنمد  29واستخدمت الباحثة االختبار لقياس التحصيل ومهمارات التفكيمر حيمث احتموى االختبمار علمي 
لقيمماس مهممارات التفكيممر، ونمموعين مختلفممين مممن اختبممار )ت(  أسممئلة 5لقيمماس التحصمميل االكمماديمي و

، SPSSنتيجة التحصيل ونتيجة مهارات التفكير الناقد، وتم تحليل النتائج باستخدام برنامج  دجالإلي
بين متوسط درجات طمالب  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  :ةوتم الحصول على النتائج التالي

 .الناقدو اختبار التفكير  المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي التحصيلي االكاديمي
 

 Rozinah, 2014))  "روزينة" دراسة
أجريمممت  التعلممميم النشمممط، وتعزيمممزاسمممتخدام الفصمممول المنعكسمممة لتعزيمممز المشممماركة  إلمممىهمممدفت الدراسمممة 

الدراسممة فممي إحممدى الجامعممات الماليزيممة وهممي  جامعممة العلمموم الماليزيممة ، وتكونممت عينممة الدراسممة مممن 
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لتعليمي، وتم استخدام االستبيان لقياس المشاركة طالب من طالب البكالوريوس في التصميم ا (24)
فوائمممد اسمممتخدام  إلمممى باإلضمممافة، ممممن خمممالل المشممماركة المعرفيمممة والمهاريمممة والعاطفيمممة والمممتعلم المممذاتي

 2013، وقمممدمت الدراسمممة نمممموج ريمممف أساسممميالصمممفوف المنعكسمممة فمممي تعزيمممز المممتعلم النشمممط بشمممكل 
واستخدم البحث المنهج الوصفي ، تصميم التعليميغي ال لقياس جميع جوانب المشاركة لالستبيانات

، المتعلم المذاتيى عل وتأثيرهااستخدام الفصول المنعكسة وفاعلية  أهمية إلي دراسةال توتوصلالكمي 
 تليهمما المشمماركة السمملوكية ثممم المعرفيممة، المشمماركة الوجدانيممة للطممالب،وكانممت أعلممى الممدرجات لصممالح 

اد الطريقمممة فمممي التعلممميم العمممالي والجامعمممات فمممي التصمممميم توصممميات البحمممث همممو اعتمممم أهمممموكمممان ممممن 
 التعلم النشط والتفاعلي بين الطلبة.التعليمي بما تتميز به االستراتيجية من 

 
 ((Pedroza,2013 "بيدروزا"دراسة 
 اسمتبانة تصمميم طريمق عمن وذلم  المقلموب المتعلم نحمو الطمالب اتجاهمات رصمد الدراسمة اسمتهدفت
 تضممنت سمنتين، لممدة المقلموب المتعلم تيجيةرااسمت باسمتخدام فيهما التمدريس تم فصول 3 على وفزعت
 حمول عاممة وأسمئلة المذاتي والمتعلم الفيمديو ومقماطع االجتماعيمة والشمبكات اإلتقماني المتعلم حول أسئلة
 و المقلموب المتعلم بتجربمة مسمتمتعين كمانوا الطالب جميع أن إلى سةراالد وتوصلت المقلوب، التعلم
 هنا  كان المقلوب التعلم في بأن شعروا %8 و بتجربته، أصدقائهم ينصحوا أن يرغبوا لم فقط 7%
 المتعلم لفكمرة بارتيماحهم الطمالب غالبيمة أفمادت بينمما التقليمدي، المتعلم فمي الموجمود ممن أقمل تفاعمل
 التمي الطريقمة دعمم المقلوب التعلم أن على الطالب مع م أكد كما .يناسبهم الذي الوقت في الذاتي
 ومثممر نشمط تعلمم فمي األسمتاذ وممع نهمراأقم ممع التفاعمل حيث من أكثر فرص لهم ووفر بها، تعلموا
 دافعيتهم بأن الطالب من %3 صرح بينما الفصل، وقت في الواجبات حل من االنتهاء حيث ومن

 للمقرر. تعلمهم طريقة يحسن لم التعلم من النوع هذا بأن شعروا6% و المقلوب التعلم في انخفضت
 

 ((Johnson & Renner,2012 "رينر"و "جونسون"دراسة 
فعاليممممة الفصممممول المقلوبممممة علممممي التحصمممميل االكمممماديمي لطلبممممة تطبيقممممات  إيجمممماد هممممدفت الدراسممممة الممممى

( طالممب مممن طممالب المدرسممة الثانويممة فممي كنتمماكي فممي 62عينممة الدراسممة مممن ) واشممتملتالحاسمموب، 
ضممممابطة والتجريبيممممة، وسمممميتم اسممممتخدام التحليلممممي مجممممموعتين ال الواليممممات المتحممممدة، تممممم تقسمممميمهم إلممممى

مممن الدراسممة نمممو الممتعلم علممى مممر  أسممبوعمتوسممطات الممدرجات خممالل اثنمما عشممر  دلإليجمما اإلحصممائي
، وممن اهمم نتمائج أخمرى أسابيعوالمرة الثانية بعد ستة  أسابيعالزمن، حيث سيتم تطبيقه مرة بعد ستة 

: عممدم وجممود فممروق بممين متوسممطات أهمهمماتممائج مممن اختبممار )ت( بينممت بعممض الن إجممراءالدراسممة بعممد 
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كسممل(، وجممود فممروق بممين البعممدي )لتطبيممق اإل االختبمماردرجممات المجموعممة التجريبيممة والضممابطة فممي 
متوسممطات درجممات المجموعممات فممي االختبممار البعممدي للباوربوينممت، وبشممكل عممام فانممه لممم يكممن هنمما  

 الباحث ة والتجريبية، ورغم ذل  أوصىة الضابطفرق في التحصيل بين متوسطات درجات المجموع
 في تطبيقات الحاسوب. سالتدريفي  ةالمنعكسفائدة استخدام الفصول  إلى
 

 (Chipps,2012) "تشيبس"دراسة 
فعاليممة الفصممول المقلوبممة علممى التحصمميل الدراسممي، واتجاهمماهم حممول الممتعلم  إيجمماد تهمدف الدراسممة إلممى

( طالمب تمم تقسميمهم 72وتكونت عينة الدراسة ممن )  المقلوب في تعلم الرياضيات وحل المشكالت،
 فيها ( طالب، حيث قام الباحث33( طالب والمجموعة التجريبية )39للمجموعة الضابطة وتساوي )

 فمي الطمالب تلقمى حيمث المقلموب المتعلم تيجيةراباسمت الحسماب مقمرر الطمالب ممن مجموعمة تمدريس
 فيمديو مقماطع طريمق عمن المنزل في المعلوماتحدة، الثانوية، مدرسة غرناطة هيلز في الواليات المت

 فمي يعملمون كمانوا الفصمل وقمت وفمي   (Beyond Calcullus)  موقمع علمى وتحديمد ا النمت لمىع
 علمى .التقليدي التدريس تيجيةراباست األخرى المجموعة تدريس وتم .المسائل لحل صغيرة مجموعات

 المذي الفصمل أن إال البدايمة، فمي للحسماب ساسميةاأل المفماهيم نفس درسوا الفصلين كال أن من الرغم
 باسمتخدام تعلمم المذي الفصمل ممن ترااالختبما فمي أعلمى نتمائج حقمق المقلموب المتعلم تيجيةراباسمت تعلمم
 .التقليدي التعلم تيجيةرااست
 

 ((Jeremy Strayer.2007 "جيرمي" دراسة
تعلم النشمط فمي الصمفوف التقليديمة، دراسمة مقارنمة المبعنوان اثر الفصول المنعكسمة فمي التعلميم  وهمي 

والممتعلم النشممط فممي الصممفوف المنعكسممة مممن خممالل اسممتخدام التممدريس الممذكي فممي الصممفوف المنعكسممة 
وقمممد تمممم وف وجهممما لوجمممه، فالمصمممور والتعلممميم التقليمممدي فمممي الصممم المممتعلم اإللكترونممميوالتمممي تمممدمج بمممين 

يات لمساق التفاضل والتكامل، تطبيق التجربة في جامعة والية أوهايو على طالب تخصص الرياض
وتمم جممع ( طالمب، 23( طالمب، والتجريبيمة )27وتقسيمهم على مجموعتين، الضابطة ومكونة ممن )

البيانات من خالل المالح ات الميدانية ومن خالل المقمابالت ومجموعمات التركيمز الطالبيمة، وكمان 
مهمممم العميمممق للمفممماهيم الخاصمممة النتمممائج للدراسمممة رضممما الطمممالب عمممن العمليمممة التعليميمممة وفه أهممممممممن 

وقممد اسممتطاع الطممالب الممذي درسمموا بطريقممة الفصممول المنعكسممة  بممالمحتوى بشممكل اكتممر عمممق وتركيممز،
على فهم واالحتفا  بالمفاهيم الرياضية أكثر من غيرهم، كمما أنهمم وجمودوا وقتما إضمافيا داخمل غرفمة 
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التوصمميات  أهمممومممن  وبممين المعلممم، الصممف للتفاعممل والمشمماركة والنشمماط بيممنهم وبممين زمالئهممم وبيممنهم
 بحوث بيئات التعلم للطلبة والمعلمين. ءتطوير التجربة في ضو 

 
 الثاني المحور دراسات على التعقيب

 

 حيث المتقدمة، الدول في الباحثين من العديد باهتمام ح ي   قد المنعكس ا التعلم أن سبق مما يتضح
 التحصميل تطموير فميه فاعليتم وعلمى الممنعكس لمالمتع تطبيمق أهميمة علمى السمابقة سماتراالد أكمدت

 إلمى باإلضمافة دافعيمتهم وزيمادة الفصمل وقمت فمي ومشماركاتهم تفماعلهم وزيمادة للطمالبوالمهمارات 
تمدريبها  واقمع ممن الباحثمة لمسمته مما خمالل وممن لمه، وارتياحهم التعلم من النوع هذا بتطبيق استمتاعهم
 تو يمف ضمرورة ارتمأت فقمد ،اإلسمالميةة التربيمة بالجامعمة كليم لطالبماتتكنولوجيما التعلميم  فمي مركمز
 واسمتجابة   المقمرر طبيعمة ممع تماشمي ا الطالبمات تعلمم عمليمة فمي فعلي ما وتطبيقهما الحديثمة التقنيمات
 فاعليمة علمى للتعمرف الحاليمة سمةراالد ءراإجم يبمرر الذي األمر التدريس، في الحديثة العالمية للتوجهات

 التربيمة كليمة لطالبمات تنمية مهارات تصمميم صمفحات الويمب التعليميمة في ةكسالمنعالفصول  ستخداما
ومممن خممالل عممرض دراسممات المحممور الثمماني الممذي تنمماول الممتعلم المممنعكس يمكممن  .اإلسممالميةبالجامعممة 

 حصر التعليقات على النحو التالي:
 

  : العام الهدف
لهدف العمام وهمو قيماس فاعليمة المتعلم مع هذه الدراسة من حيث ا التي تتفقالدراسات  من عدد هنا 

 ,Kim) وأخممرون(، دراسممة كمميم 2015دراسممة )الممزين،المممنعكس فممي تنميممة المفمماهيم والمهممارات مثممل 
Park & Joo ,2014( دراسممة اوفممر ممماير .),2014 Overmyer( دراسممة سمموندرز ،),2014 

Saunders دراسة جونسون ورينر )Johnson & Renner,2012).) 
التمممي اختلفمممت ممممع همممذه الدراسمممة فمممي الهمممدف العمممام مثمممل الدراسمممات التمممي جمعمممت بمممين  أمممما الدراسمممات

 (، ومنها ما هدف لدراسة التحصيل واالتجاهChipps,2012المهارات واالتجاه مثل دراسة تشيبس )
مثممممل دراسممممة )عقممممل (، ومنهمممما الدراسممممات التممممي ركممممزت علممممى االتجاهممممات 2015،فهيممممد)سممممة مثممممل درا

 وتعزيممممزتعزيممممز المشمممماركة  ودراسممممات هممممدفت إلممممى (.Pedroza,2013( ودراسممممة )2015وبرغمممموث،
 روزينمممممة  دراسمممممة( و (Jeremy Strayer,2007 جيرممممممي دراسمممممةوقياسمممممه مثمممممل  التعلممممميم النشمممممط

((Rozinah, 2014. 
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 :الدراسة منهجية
لقممد اسممتخدمت الدراسممات السممابقة الخاصممة بهممذا المحممور أسمماليب متباينممة لتحقيممق الدراسممة ففممي دراسممة 

( تمم تو يمف Kim, Park & Joo ,2014) وأخرون(، دراسة كيم Overmyer 2014,ير )اوفرما
المنهج الشبه تجريبي الكمي، وهنما  دراسمات اسمتخدمت الممنهج التجريبمي إلجمراء التجربمة وممن همذه 

(، Saunders 2014,(، دراسممة سممموندرز )2015(، دراسممة فهيمممد )2015دراسممة )المممزين،الدراسممات 
(، (Johnson & Renner,2012(، دراسممة جونسممون ورينممر Chipps,2012دراسممة تشمميبس )

 .(Jeremy Strayer,2007)جيرمي دراسة 
دراسمة وهذا اتفق مع الدراسمة الحاليمة والتمي اسمتخدمت الممنهج التجريبمي ذي المثالث مجموعمات، أمما 

( فقمد اسمتخدمت Rozinah, 2014( ودراسمة )Pedroza,2013( ودراسمة )2015)عقل وبرغوث،
 الوصفي. المنهج

 
 :الدراسة عينة
 :التعليمية المرحلة .1
معلممين بمين  مما تنوعمت فهمي المسمتهدفة التعليميمة المراحمل حيمث ممن السمابقة الدراسمات تباينمت لقمد
اهتممت بالمرحلمة الجامعيمة مثمل دراسمة فهنما  دراسمات  وأساسمي. ثمانوي وتعلميم ودبلموم جمامعي تعلميمو 

دراسمممة بيمممدروزا ، (Overmyer 2014,مممماير ) أوفمممر (، دراسمممة2015،فهيمممد)(، دراسمممة 2015)المممزين،
Pedroza,2013)( دراسمممة تشممميبس ،)Chipps,2012)( ودراسمممة ،Rozinah, 2014 ،)دراسمممة 

 (.(Jeremy Strayer,2007 جيرمي
وهنمما اتفقممت هممذه الدراسممة مممع الدراسممات الحاليممة مممن حيممث المرحلممة التعليميممة حيممث أجريممت علممى فئممة 

( فقممممد أجريممممت علممممى بممممالمعلمين 2015راسممممة كممممل مممممن )عقممممل وبرغمممموث،الطالبممممات الجامعيممممات. اممممما د
 2014,دراسممممممة سمممممموندرز )وهنمممممما  الدراسممممممات التممممممي اسممممممتهدفت المرحلممممممة الثانويممممممة مثممممممل والمعلمممممممات. 
Saunders دراسمة جونسمون ورينمر ،)Johnson & Renner,2012)).  وأخمروندراسمة كميم أمما 

(Kim, Park & Joo 2014 ) اسيةاألسفقد استهدفت المرحلة. 
 

 :وطالبات( ، )طالب الدراسة عينة نوع .2
لقد اختلفت هذه الدراسات في اختيارها لعينة الدراسة من حيث كونها طالب فقط أو طالبات فقمط أو 

 روزينمممممممة  دراسمممممممةمثمممممممل  اطالبممممممممختلطمممممممة طمممممممالب وطالبمممممممات فممممممممن الدراسمممممممات التمممممممي كانمممممممت عينتهممممممما 
((Rozinah,2014 وأخممممممممممممرون، دراسممممممممممممة كمممممممممممميم (Kim,Park&Joo,2014 دراسممممممممممممة بيممممممممممممدروزا ،)

Pedroza,2013) دراسمة جونسممون ورينممر ،)Johnson & Renner,2012) دراسممة تشمميبس ،)
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(Chipps,2012 ،)جيرمممي دراسممة Jeremy Strayer,2007)).  هنمما  بعممض الدراسممات التممي و
 .(2015،فهيد)(، دراسة 2015)الزين، دراسةمثل  فقط الطالبات كانت عينها من

ممممع الدراسمممات الحاليمممة ممممن حيمممث عينمممة الدراسمممة حيمممث أجريمممت علمممى فئمممة وهنممما اتفقمممت همممذه الدراسمممة 
الطممالب والطالبممات مثممل دراسممة اوفممر الطالبممات فقممط. وهنمما  دراسممات عينممة الدراسممة فيهمما تكونممت مممن 

فمممممي دراسمممممة )عقمممممل  أمممممما (.Saunders 2014,(، دراسمممممة سممممموندرز )Overmyer 2014,مممممماير )
 مات.المعلمين والمعل فقد استهدفت( 2015وبرغوث،

 

 :سةالدرا لعينة الجغرافية البيئة .3
 .األجنبيةالجغرافية العربية ومنها  بيئتها دراسات  فمنها الدراسة لعينات الجغرافية البيئات تنوعت لقد

( ودراسممممة 2015دراسممممة )الممممزين،مثممممل السممممعودية ومممممن الدراسممممات التممممي طبقممممت فممممي المنطقممممة العربيممممة 
وهنا اتفقت هذه الدراسة مع الدراسمات  (2015غوث،دراسة )عقل وبر وفلسطين (، وفي 2015،فهيد)

 .بغزة اإلسالميةالحالية من حيث البيئة الجغرافية حيث أجريت في فلسطين بالجامعة 
( ، وفمي Rozinah, 2014منهما فمي ماليزيما دراسمة ) األجنبيمةالدراسمات التمي طبقمت فمي المدول أمما 

( Chipps,2012دراسمة تشميبس ) ((Johnson & Renner,2012امريكا دراسة جونسون ورينر 
 (،Saunders 2014,( و دراسممة سمموندرز )Overmyer 2014,فممي أمركيمما، دراسممة اوفممر ممماير )

فمي  (Kim, Park & Joo 2014) وأخمروندراسمة كميم و (، Pedroza,2013وفمي كنمدا دراسمة )
 ( في والية أوهايو.(Jeremy Strayer,2007 كوريا، ودراسة جيرمي

 
 : الدراسة أدوات

قممد تباينممت أدوات الدراسممات التممي تممم اسممتخدامها ممما بممين بطاقممة مالح ممة واختبممار تحصمميلي ومقيمماس ل
دراسمة تشميبس و ، (2015دراسمة )المزين،التحصميل مثمل اتجاه، فنجمد أداة الدراسمة همي اختبمار لقيماس 

(Chipps,2012 ) دراسممممة جونسممممون ورينممممر وJohnson&Renner,2012)،)  واختبممممار تحصمممميلي
 2014,( ، دراسمممممممة اوفمممممممر ممممممممماير )Saunders 2014,دراسممممممممة سممممممموندرز ) فممممممميومقمممممممايس اتجممممممماه 

Overmyer وأخمروندراسمة كميم  أمما، (2015،فهيمد)(، دراسمة (Kim, Park & Joo ,2014 )
وهنما اتفقمت همذه الدراسمات ممع الدراسمة  ثالث اختبارات لقيماس المتعلم المذاتي، واسمتبانة المتعلم المذاتي.

الحاليمممة فمممي اسمممتخدام االختبمممار حيمممث اسمممتخدمت الدراسمممة الحاليمممة االختبمممار المعرفمممي كمممأداة لقيممماس 
  المهارات المعرفية.
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المالح ممات الميدانيمة ومممن خممالل ( فقمد اسممتخدمت (Jeremy Strayer,2007 جيرممي دراسممةأمما 
وهنمما اتفقممت هممذه الدراسممة مممع الدراسممة الحاليممة فممي اسممتخدام  .المقممابالت ومجموعممات التركيممز الطالبيممة

 . األدائيةبطاقة المالح ة لقياس المهارات 
فقممد  (Pedroza,2013)ودراسممة ( Rozinah,2014) ودراسممة (، 2015)عقممل وبرغمموث،دراسممة  أممما

 للدراسة كأداةاستخدمت مقاس االتجاه 
 

  :اإلحصائية األساليب
 العينة والتوزيع. أفرادراسات المحور الثاني حسب نوع التصميم وعدد لد اإلحصائية األساليبتنوعت 

دراسمممة و (، 2015دراسمممة)الزين، مسمممتقلتيناختبمممار )ت( لعينتمممين  تهنممما  بعمممض الدراسمممات اسمممتخدامف
(، Chipps,2012ودراسممممممة تشمممممميبس )(، Saunders 2014,(، دراسممممممة سمممممموندرز )2015،فهيممممممد)
 Jeremy جيرممممممممي دراسمممممممةو (، (Johnson&Renner,2012دراسمممممممة جونسمممممممون ورينمممممممر و 

Strayer,2007).) 
 مسمممممتقلتيناختبمممممار )ت( لعينتمممممين  اسمممممتخدمت( فقمممممد Overmyer 2014,دراسمممممة اوفمممممر مممممماير ) أمممممما

 واالنحدار المتعدد لتحديد فاعلية كل متغير مستقل على حدة.
(، 2015والدراسمممات التمممي اسمممتخدمت اختبمممار )ت( لعينتمممين ممممرتبطتين مثمممل دراسمممة )عقمممل وبرغممموث،

 (.(Pedroza,2013، دراسة بيدروزا Rozinah, 2014)) روزينة  اسةدر 
 وأخمرونلمثالث مجموعمات مثمل دراسمة كميم  ANOVAاستخدمت اختبمار  الدراسات التيوهنا  بعض 

(Kim, Park & Joo ,2014) وهنما اتفقمت همذه الدراسمة ممع الدراسمة الحاليمة فمي عمدد المجموعمات .
دمت الدراسمة الحاليمة اختبمار كروسمكال ويلمز الالمعلممي بسمبب واختلفت في نوع االختبار، حيث اسمتخ

 حجم العينة الصغير والتوزيع الغير طبيعي لها.
 

 النتائج:
اتفقت مجموعة من الدراسات في المحور الثاني في فاعلية الفصمول المنعكسمة فمي العمليمة التعليميمة 

 ,Kim) وأخمروندراسمة كميم و  ((Jeremy Strayer.2007 جيرمي دراسة مثلمع الدراسة الحالية 
Park & Joo ,2014)،  روزينمة  دراسمةو ((Rozinah, 2014  رضما الطمالب عمن التمي بينمت

، ودراسمممممممممة تشمممممممممميبس (2015،فهيمممممممممد)دراسمممممممممة و  ،العمليمممممممممة التعليميمممممممممة وفهمهمممممممممم العميمممممممممق للمفممممممممماهيم
(Chipps,2012 )  دراسمة و على وجود فروق في التحصيل واالتجماه لصمالح التجريبيمة،  أكدتالتي
 األكاديمي. في التحصيللوب فاعلية التعلم المق( التي توصلت الي 2015،الزين)
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 وخمارج داخمل للتفكيمر التعزيمز يقمدم الممنعكس المتعلم أن( (Pedroza,2013دراسمة بيمدروزا  وأكمدت
 تعلم في األستاذ مع أكبر بصورة التعليمية العملية في تفاعلهم من ويزيد الطالب لدى الفصل وقت
 .نشط

دراسمة جونسمون ورينمر  تلفمت همذه الدراسمة ممع مجموعمة ممن الدراسمات فمي النتمائج حيمث بينمتوقد اخ
Johnson & Renner,2012) و )( 2014,دراسمة سمموندرز Saunders و دراسمة اوفممر ممماير )

(,2014 Overmyer ) الدراسمممة،  إجمممراءعمممدم وجمممود فاعليمممة للتعلممميم الممممنعكس علمممى التحصممميل بعمممد
ق في المتوسطات الحسمابية بمين المجموعمات لصمالح المتعلم الممنعكس، ورغم ذل  فقد كان هنا  فرو 

 قاموا بالتوصية بدعم التعلم المنعكس في العملية التعليمية. ن ذل  في التوصيات للباحثين حيثوتبي
 

 الذي استفادته الباحثة من دراسات المحور الثاني:
 .سالمنعكبناء االطار الن ري الخاص بالتعلم . أ
 راسة الحالية.الد أدواتبناء . ب
 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.. ت
 توصلت إليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.تفسير النتائج وتحليليها . ث

 

 تصميم صفحات الويب التعليميةمهارات المحور الثالث: دراسات تناولت 

 (2014دراسة دغمش )
نتممماجفمممي تنميمممة مهمممارات تصمممميم  بنممماء برنمممامج تمممدريبي ومعرفمممه فاعليتمممه همممدفت الدراسمممة إلمممى ملمممف  وا 

بغزة، ولتحقيق هدف  اإلسالميةواالتجاه نحوه لدى طالبات كلية التربية بالجامعة  اإللكتروني اإلنجاز
باإلضافة الدراسة وتمثلت في االختبار المعرفي وبطاقة المالح ة  أدواتالدراسة قامت الباحثة ببناء 

( طالبمممة، واسمممتخدمت الممممنهج البنمممائي 17راسمممة مكونمممة ممممن )مقيممماس االتجممماه، واختيمممار عينمممة الد إلمممى
عنمممد  إحصمممائيةوجمممود فمممروق ذات داللمممة  النتمممائج التاليمممة: نهج التجريبمممي، وتوصممملت الدراسمممة إلمممىوالمممم

لمهمارات تصمميم  والمهاري بين متوسطي درجات الطالبات في الجانب المعرفي 0.05مستوى داللة 
نتاج وجود   بيق البرنامج التدريبي وبعده لصالح التطبيق البعدي.قبل تط اإللكتروني اإلنجازملف  وا 

بممين متوسممطي درجممات الطالبممات فممي االتجمماه  0.05عنممد مسممتوى داللممة  إحصممائيةفممروق ذات داللممة 
كممما  قبممل تطبيممق البرنممامج التممدريبي وبعممده لصممالح التطبيممق البعممدي. اإللكترونممي اإلنجممازنحممو ملممف 

نتممماجبي اثمممر كبيمممرا فمممي تنميمممة مهمممارات تصمممميم ن للبرنمممامج التمممدريأ همممرت النتمممائج أ  اإلنجمممازملمممف  وا 
 واالتجاه نحوه. اإللكتروني
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 (James, Petersen 2013,) "بيترسن"و "جيمس"دراسة 
تنمماول الباحممث اسممتخدام تطبيقممات جوجممل المختلفممة فممي تطمموير مهممارات المعلمممين التعليميممة وخاصممة 

ي، واسممتخدام تقنيممات المعلومممات فممي التواصممل محتمموى رقممم إنتمماجالتممي تمكممنهم مممن  21مهممارات القممرن
والتعاون والتشبي  مع زمالئهم في العمل، حيث أتماح الباحمث لعينمة الدراسمة ممن المشماركين الفرصمة 
السممتخدام تطبيقممات جوجممل وطلممب مممن المدرسممين تزويممده بملخممص بالتطبيقممات التممي اسممتخدمت مممن 

لغالممب مسممتهلكين للتكنولوجيمما حيممث اسممتطاعوا ن المشمماركين كممانوا فممي اأ إلممىأشممارت الدراسممة  قممبلهم.
لفممة بممين المشممماركين أالدراسممة عممدم وجممود  أوضمممحتو  الذكيممة والخممدمات السممحابية. األجهممزةاسممتغالل 

محتموى تعليممي والتواصمل والتعماون بمين المدرسمين والطمالب ممع  إنتماجوتطبيقات جوجل خاصة فمي 
ن أواحدى النتمائج المهممة  أفعالهمة وردود المشاركين في الدراس إجاباتبعض وكان هذا واضحا في 

 للمشاركين الحصول على الخدمة وقت الحاجة.يح التطبيقات تت
 

 (2013) شأبو شاويدراسة 
 تصمميم المقمررات مهمارات لتنميمة التعليممي التصمميم علمى قائم مقترح برنامج بناء إلى الدراسة هدفت

 طالبمات تكنولوجيما لمدى اإللكترونيمة لمقمرراتا تصمميم مهمارات تنميمة علمى أثمره وقيماس اإللكترونيمة
وهمي  الدراسمة أدوات ببنماء الباحمث قمام الدراسمة أسمئلة علمى ولإلجابمة .بغمزة األقصمى بجامعمة التعلميم

 (28) ممن مكونمة التجريبمي عينمة الوصمفي والممنهج مالح مة الممنهج وبطاقمة  التحصميلي االختبمار
 رفمض :التاليمة النتمائج الدراسمة وأ همرت .بغمزة ألقصىا بجامعة تكنولوجيا التعليم طالبات من طالبة
 مسمتوى عنمد إحصمائية داللة ذات فروق وجود على ينص الذي البديل الفرض وقبول األول الفرض
 بعمد ودرجماتهن المقتمرح البرنمامج تطبيمق قبمل التحصميل فمي الطالبمات درجمات بمين (0.05) داللمة

 وجود على ينص الذي البديل الفرض وقبول انيالث الفرض رفض .البعدي التطبيق لصالح التطبيق
 قبمل التصمميم فمي الطالبمات درجمات بمين( 0.05)داللمة  مسمتوى عنمد إحصمائية داللمة ذات فمروق
 .البعدي التطبيق لصالح التطبيق بعد ودرجاتهن المقترح البرنامج تطبيق

 
  (2012) عثمان دراسة
 المقمررات تصمميم مهمارات لتميمة قتمرحم تمدريبي برنمامج فاعليمة عمن الكشمف إلمى الدراسمة همدفت

 بجامعمة المعاونمة والهيئمة التمدريس هيئمة أعضماء لمدى العنكبوتيمة الشمبكة علمى القائممة اإللكترونيمة
 الممنهج الباحثمة واسمتخدمت معاونمة وهيئمة تمدريس هيئمة عضمو (58) العينمة إجممالي وكمان القماهرة

 المهمارى األداء لرصمد مهمارات وقائممة تمدريبيا   برنامجما   :التاليمة األدوات الباحثمة أعمدت كمما التجريبمي
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 درجمات متوسمط بمين (0.01) مسمتوى عنمد إحصمائية داللمة ذات فمروق وجمود نتائجهما اهمم وممن
 . البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياسين في التجريبية المجموعة

 

 (2011دراسة حسنين )
( فممي تنميممة مهممارات W.Q.Sية تقصممي الويممب )هممدفت الدراسممة الممى معرفممه فاعليممة اسممتخدام اسممتراتيج

تصميم صفحات الويب لدى طالب الصف التاسمع األساسمي، ولتحقمق ممن أغمراض الدراسمة اسمتخدم 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج البنمائي، والممنهج التجريبمي، وكانمت عينمة الدراسمة مكونمة 

المجموعممة  مجممموعتين إلممىتقسمميمهم تقممع فممي خممان يممونس، تممم  ( طالبمما مممن طممالب مدرسممة57مممن )
 أداةالدراسممة باسممتخدام  أدواتع بيانممات الدراسممة اعممد الباحممث ضممابطة والمجموعممة التجريبيممة، ولجمممال

حات تحليممل المحتمموى، واختبممار تحصمميلي وبطاقممة مالح ممة وبطاقممة تقيمميم منممتج نهممائي لتصممميم صممف
عنممد مسممتوى  إحصممائيةق ذات داللممة ال توجممد فممرو  :اآلتيممةالنتممائج  الويممب. وقممد توصمملت الدراسممة إلممى

ة فممي ة التجريبيممة وطممالب المجموعممة الضممابطبممين متوسممطي درجممات طممالب المجموعمم 0.05داللممة 
ولكن ت هر هذه الفروق فمي المحمور الثماني  .وبطاقة المالح ة التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

يمممب تمممأثير فمممي همممذا المحمممور تقصمممي الو  السمممتراتيجيةن الح المجموعمممة التجريبيمممة كمممما وجمممد أفقمممط لصممم
بمين متوسمطي درجمات  0.05عند مستوى داللمة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة كما انه  الثاني.

فممي التطبيممق البعممدي لبطاقممة تقيمميم منممتج  الضممابطةطممالب المجموعممة التجريبيممة وطممالب المجموعممة 
جية تقصممي الويممب ال تتصممف اسممتراتيوبممذل  توصمملت الدراسممة انممه  نهممائي لتصممميم صممفحات الويممب.

 بالفاعلية في تنمية مهارات تصميم صفحات الويب لدى طالب المجموعة التجريبية.
 

 (2010دراسة علي )
جممودة الممتعلم  التعليممميتربويممة و تكنولوجيممة تضمممن للموقممع  يهممدف البحممث علممى التعممرف علممى فاعليممة

علممى مجموعممة مممن  الحممالييقتصممر البحممث  ،المرجمموة منممه بهممذا األسمملوب التعليميممة وتحقيممق األهممداف
طالبا  و طالبة من الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة بكلية التربية بقنا شعب )رياضيات، طبيعة  (91)

الفرقممة الثالثممة بكليممة التربيممة النوعيممة بقنمما شممعب )التربيممة الموسمميقية، التربيممة  طممالبوكيميمماء، أحيمماء( و 
معمممل تصممميم بيئمممات الممتعلم اإللكترونممي بقسمممم تكنولوجيمما التعلمميم / كليمممة  (المنزلممميالفنيممة، االقتصمماد 

المالح مممة، بطاقمممة تقيممميم ، بطاقمممة التحصممميليتطبيمممق أدوات البحمممث )االختبمممار  التربيمممة النوعيمممة بقنممما
وجود فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد  (، ومن اهم نتائج البحث:األداء( على مجموعة البحث )قبليا

لبطاقمة مالح مة  والبعدي القبلي( بين متوسط درجات مجموعة البحث فى التطبيقين 0.01مستوى )
 .البعدياألداء لصالح التطبيق وبطاقة التقييم 

http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/39895/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/7878/posts
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 (2009)  الفقي دراسة
 تصمميم مهمارات على التدريب في مقترحة إلكترونية من ومة استخدام أثر تقصي إلى الدراسة هدفت
 فمي المن ممات أسملوب ممنهج الباحمث اسمتخدم .اإلنترنمت علمى المتعممدة التفاعليمة التعلم بيئات ونشر
 األثمر وقيماس التجريبمي وشمبه الوصمفي، التحليلمي والممنهج الويمب لتصمميم مقتمرح نمموذج تطبيمق

 وقائممة االفتراضمية، المتعلم بيئمات تصمميم معمايير قائممة همي أدوات (7) الباحث واستخدم .والتجريب
 التصميم نموذج التحكم، مركز مقياس منهج، تقييم بطاقة للبرنامج، معرفي تحصيل اختبار مهارات،
 وتمم (28) موعمدده بالمنوفيمة التعلميم تكنولوجيما أخصمائي ممن عينمة الباحمث واختمار. مقترح التعليمي
 ممن نتمائج إلمى البحمث وخلمص تجريبيمة األخمرى ضمابطة األولمى بالتسماوي مجمموعتين إلمى تقسميمهما
 ممن التمدريب من وممة تحديمد التفاعليمة، المتعلم بيئمات لتصمميم الالزممة المعمايير قائممة تحديمد أهمهما
 درجمات متوسمط بمين (0.01) مسمتوى عنمد إحصمائية داللمة ذات فمروق وجمود وكمذل  المحتموى حيث

 .التجريبية لصالح والضابطة التجريبية المجموعة
 

 (2008) والسيد  الباتع دراسة
هممدفت هممذه الدراسممة إلممى التعممرف علممى أثممر اسممتخدام كممل مممن الممتعلم اإللكترونممي والممتعلم المممدمج فممي 
نتماج مواقمع الويمب التعليميمة وتنميتهما لمدى طمالب  تنمية تحصيل الجانب المعرفي لمهارات تصمميم وا 

تنميممة اتجاهمماتهم نحممو تكنولوجيمما الممتعلم اإللكترونممي، باإلضممافة إلممى معرفممة أي مممن للممدبلوم المهنيممة ا
النمطممين المسممتخدمين )الممتعلم اإللكترونممي أم الممتعلم المممدمج( أكثممر تممأثيرا فممي تنميممة مهممارات تصممميم 

نتممماج مواقمممع الويمممب التعليميمممة لطمممالب المممدبلوم المهنيمممة، وتنميمممة اتجاهممماتهم نحمممو تكن ولوجيممما المممتعلم وا 
اإللكترونمي. اسمتخدم المممنهج التجريبمي بحيمث تممدرس المجموعمة األولمى باسممتخدام المتعلم اإللكترونممي، 
والمجموعمممة الثانيمممة تمممدرس باسمممتخدام المممتعلم المممممدمج، والمجموعمممة الثالثمممة تمممدرس باسمممتخدام الطريقممممة 

 متسماوية ثمالث مجموعمات ىقسممت إلم ة مموطالب ا ممطالب (63) ممنالتقليدية. وقمد تكونمت عينمة الدراسمة 
طالبما وطالبمة ممن طمالب المدبلوم المهنيمة تخصمص تكنولوجيما التعلميم فمي العمام  (12)عدد كمل منهما 

تجمممريبيتين تمممم اختيارهمممما ممممن الطمممالب المممذين تتممموافر لمممديهم  مجمممموعتين. م2007-2006الدراسمممي 
لبرنامج عن طريق المتعلم متطلبات الدراسة عبر اإلنترنت، حيث درست المجموعة التجريبية األولى ا

 ،اإللكتروني عبمر اإلنترنمت، ودرسمت المجموعمة التجريبيمة الثانيمة البرنمامج عمن طريمق المتعلم الممدمج
وقممد  فممي حممين تمثممل المجموعممة الثالثممة المجموعممة الضممابطة التممي تممدرس البرنممامج بالطريقممة التقليديممة

الجانمب األدائمي لمهمارات تصمميم تضمنت الدراسمة ثالثمة متغيمرات همي: تحصميل الجانمب المعرفمي، و 
نتممماج مواقمممع الويمممب التعليميمممة، واالتجممماه نحمممو تكنولوجيممما المممتعلم اإللكترونمممي. وكانمممت  الدراسمممة  أدواتوا 
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نتمماج مواقممع الويممب التعليميممة، ويقمماس  مكونممة مممن اختبممار تحصمميلي، واختبممار أداء مهممارات تصممميم وا 
التعلم اإللكتروني، وللتحقق من صحة فروض  ببطاقة التقييم، ومقياس اتجاه الطالب نحو تكنولوجيا

( واختبمار ANOVAالبحمث اسمتخدمت األسماليب اإلحصمائية التاليمة/ تحليمل التبماين أحمادي االتجماه )
بين متوسطات التحصيل في  إحصائياالة وجود فروق د وقد تبين من خالل النتائج ما يلي:   شيفيه

 لمواقممع الويممب التعليميممة للمجموعممات الممثالث. نتمماجواإللمهممارات التصممميم  واالدائممي الجانممب المعرفممي
عمدم وجممود وعنمد مقارنمة المتعلم االلكترونمي والتعلميم التقليمدي كانممت النتمائج لصمالح التعلميم التقليمدي، و 

بممين التعلمميم التقليممدي والتعلمميم المممدمج، كممما اوضممحت النتممائج وجممود فممروق بممين الممتعلم المممدمج ق فممرو 
بمممممين متوسمممممطات درجمممممات طمممممالب  إحصمممممائياال توجمممممد فمممممروق دالمممممة  وااللكترونمممممي لصمممممالح الممممممدمج،

 .التعلم اإللكتروني تكنولوجياالمجموعات الثالث في التطبيق البعدي لقياس اتجاه الطالب نحو 
 

 (2008) شاهين دراسة
 لمدى تصمميم علمى األكماديمي والتخصمص المعرفمي األسملوب أثمر معرفمة إلمى ةدراسمال همذه همدفت

نتماج التربيمة، اتبكليم المعلممين الطمالب  واسمتخدمت (E-Portfolio) اإللكترونمي اإلنجماز ملمف وا 
 طمالب جميمع ممن الدراسمة عينمة وتكونمت التجريبمي، شمبه والممنهج التحليلي الوصفي المنهج الباحثة
 طالب من عشوائية ومجموعة طالبا ، (15) ورياضيات علوم تخصص "أساسي تعليم" بعةراال الفرقة
 اختبار في؛ سةلدراا أدوات وتمثلت طالبا ، (20) العربية اللغة تخصص "أساسي متعلي" بعةراال الفرقة

 أهمم ممن وكان ،)المطوية التقديمية، العروض ويب،لا موقع (تقييم بطاقة وأيضا المتضمنة األشكال
 فمي الدراسمة عينمة درجمات رتمب متوسمطات بمين إحصمائية داللمة ذات فمروق وجمود سمةدراال نتمائج

نتماج تصمميم علمى )أدبمي علممي،(ياألكماديم التخصمص  لصمالح اإللكترونمي اإلنجماز ملمف وا 
 عينمة درجمات رتمب متوسمطات بمين إحصمائية داللمة ذات فمروق وجمود وأيضما   العلممي التخصمص

نتاج تصميم على )كيا  راإد معتمد مستقل،(المعرفي األسلوب في الدراسة  اإللكترونمي اإلنجاز ملف وا 
 التصميم عن رت ا بمقر المعلمين إعداد مجراب بتزويد سةدراال صتوأو  ركيا، ا إد المستقلين لصالح
نتاج التعليمي تاحة اإللكترونية اإلنجاز ملفات وا   فمي كمل اإلنجماز ملفمات لتطبيق للطالب الفرصة وا 
نتماج تصمميم علمى الخدممة أثنماء للمعلممين تدريبيمة توراد عقمد الباحثمة واقترحت تخصصه، مجال  وا 
 .المقترحة التقويم معايير ضوء في ونيةاإللكتر  اإلنجاز ملفات
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 الثالث: المحور دراسات على التعقيب
 

مممن خممالل عممرض دراسممات المحممور الثالممث الممذي تنمماول مهممارات تصممميم صممفحات الويممب التعليميممة 
ت صمممفحات الويمممب التمممي اسمممتخدم األبحممماثالح مممت الباحثمممة نمممدرة فمممي  اإللكترونمممي اإلنجمممازوملمممف 

ن إلممممى أوتعممممزي الباحثممممة ذلمممم   ب الدراسممممات تناولتممممه كمتغيممممر مسممممتقل،ن أغلممممكمتغيممممر تممممابع، حيممممث أ
أثرهما علمى التحصميل، وهمذا  الدراسات السابقة استخدمت صفحات الويب كطريقة في التدريس وبيمان

يناسمممب المراحمممل التعليميمممة )األساسمممية، والعليممما(، إال أن الدراسمممة الحاليمممة اسمممتخدمت المممتعلم الممممنعكس 
وهمذا مما يعطمي  ة مهارات صفحات الويب، وهذا ما يناسب المرحلة الجامعمة،والتعلم المدمج في تنمي

لهممذه الدراسممة، ومممن خممالل اسممتعراض الدراسممات فممي هممذا المحممور يمكممن حصممر  وحاجممة أهميممة أكبممر
 التعليقات على النحو التالي:

 

 : العام الهدف
فحات الويمب التعليميمة تنميمة مهمارات تصمميم مواقمع صماتفقت الدراسة الحاليمة فمي الهمدف العمام وهمو 

تنميمة وفمي ، 2008)،والسميد البماتع) دراسمةو (، 2010،علمي)دراسمة و  (،2011،حسمنين)دراسمة ممع 
 .(2008،شماهين (دراسمةو (، 2014،دغمم )دراسمة ممع  اإللكترونمي اإلنجمازملمف مهمارات تصمميم 

(، 2013،أبوشممماوي )مثمممل دراسمممة عبمممر الويمممب  اإللكترونيمممةتنميمممة مهمممارات تصمممميم المقمممررات وفمممي 
المحتموى التعليممي  إنتماجتطبيقمات جوجمل فمي تنميمة مهمارات وفمي اسمتخدام  .2009)،الفقمي (دراسةو 

 .(James, Petersen 2013,دراسة جيمس وبيترسن )الرقمي مثل 
 

 :الدراسة منهجية
دراسممممة الدراسممممات السممممابقة الخاصممممة بهممممذا المحممممور أسمممماليب متباينممممة لتحقيممممق الدراسممممة اسممممتخدمت لقممممد 
 البممممماتع) دراسمممممةو ، (2010،لممممميع)دراسمممممة و  (،2013،أبوشممممماوي )دراسمممممة و (، 2014،دغمممممم )

تم تو يف المنهج التجريبي. وهذا اتفق مع الدراسة الحالية حيث تم استخدام المنهج  2008)،والسيد
 التجريبي لدراسة الفاعلية.
والممنهج بمين الممنهج التجريبمي  التمي اختلمف ممع همذه الدراسمة فمنهما مما جممعوهنما  بعمض الدراسمات 

اسممتخدمت المممنهج شممبه التجريبممي ، وبعممض الدراسممات التممي (2011،حسممنين )دراسممة الوصممفي مثممل 
جممميمس دراسمممة امممما  .(2008،شممماهين (دراسمممةو ، 2009)،الفقمممي) والتحليلمممي الوصمممفي  مثمممل دراسمممة

 .التحليلي الوصفي المنهج تو يف تمفقد  (James &Petersen 2013,وبيترسن )
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 :الدراسة عينة
 :التعليمية المرحلة .2

دراسممممة أغلممممب الدراسممممات السممممابقة اسممممتهدفت المراحممممل التعليميممممة )األساسممممية والعليمممما(، حيممممث أجريممممت 
دراسممممممة و (، 2014،دغممممممم )دراسممممممة ، بينممممممما األساسمممممميالصممممممف التاسممممممع  علممممممى (2011 ،حسممممممنين)
 ،والسميد البماتع (دراسمةو (، 2009،العمرانمي)دراسمة و (، 2010،علمي)دراسمة و ،  (2013،أبوشماوي )

الجامعيممممة، وبممممذل  تكممممون اتفقممممت هممممذه  ةحلممممفقممممد اسممممتهدفت المر  (2008،شمممماهين) دراسممممةو  ،2008)
 استهدفت طالبات المرحلة الجامعية. أنهاالدراسات مع الدراسة الحالية حيث 

فقد اسمتهدفت  2009)،الفقي) دراسةو  (،James, Petersen 2013,جيمس وبيترسن )أما دراسة 
 ت معلمي الهيئة التدريسية في الجامعا

 

 :)طالب، وطالبات( الدراسة عينة . نوع2
 أو فقمط طالبمات أو فقمط طمالب كونهما حيمث ممن الدراسمة لعينمة اختيارهما فمي الدراسمات اختلفمت لقمد

 دراسمةو (، 2011،حسمنين)دراسمة  طمالب عينتهما كانمت الدراسمات فممن وطالبمات. طمالب مختلطمة
 (.2008،شاهين) دراسةو  ،2008)،والسيد الباتع)

دراسمممة (، 2014،دغممم )دراسممة عينممة الدراسممة فيهمما طالبممات فقممط مثممل التممي كانممت سممات دراومممن ال
. وهنمما اتفقممت هممذه الدراسممات مممع الدراسممة الحاليممة حيممث كانممت عينممة الدراسممة مممن (2013،أبوشمماوي )

 الطالبات فقط.
 دراسمة. بينمما في عينمة الدراسمة الطالب والطالبات ( فقد جمعت بين كل من2010أما دراسة )علي،
تناولممت الهيئممة فقممد 2009) ،الفقممي (دراسممةو  (James, Petersen 2013,جمميمس وبيترسممن )

 .التدريسية لمعلمي الجامعات
 

 :الدراسة لعينة الجغرافية البيئة .4
 .وأجنبيةالجغرافية ما بين عربية  بيئتها فمنها دراسات سةدراال لعينات الجغرافية البيئات تنوعت لقد

 دراسممممةو  (،2010،علممممي)صممممر دراسممممة مثممممل مي المنطقممممة العربيممممة فمممممن الدراسممممات التممممي أجريممممت فمممم
وفلسمممطين دراسمممة ، (2008شممماهين ) دراسممةو ، (2008،البممماتع والسممميد (دراسمممةو  (،2009،الفقممي)

(. وهنمما تتفممق هممذه الدراسممات 2011، دراسممة )حسممنين،(2013،دراسممة أبوشمماوي (، و 2014)دغممم ،
دراسممة جمميمس أممما   بغممزة. اإلسممالميةامعممة فممي فلسممطين بالج أجريممتمممع الدراسممة الحاليممة حيممث أنهمما 

 .األجنبيةبالمنطقة  أجريت (James, Petersen 2013,وبيترسن )
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 : الدراسة أدوات
مالح مة، واختبمار  بطاقمة بمين مما الدراسمات همذه فمي اسمتخدامها تمم التمي الدراسمة أدوات تباينمت لقمد

 االختبار المعرفي هيأداة الدراسة فنجد  اتجاه، ومجموعات التركيز، والمقابالت. ومقياس تحصيلي،
وهنمما  دراسممات جمعممت بممين االختبممار المعرفممي (، 2013،أبوشمماوي )دراسممة مثممل  وبطاقممة المالح ممة
 .(2014،دغم )دراسة مقاس االتجاه مثل وبطاقة المالح ة و 

وهممذا ممما يتفممق مممع الدراسممة الحاليممة حيممث تممم اسممتخدام االختبممار المعرفممي وبطاقممة المالح ممة كممأدوات 
 لقياس مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية.ل
 دراسممممممةمثممممممل  االختبممممممار المعرفممممممي وبطاقممممممة تقيمممممميم بممممممين جمعممممممت هنمممممما  بعممممممض الدراسممممممات التممممممي و 
 مثممل دراسممة مقيمماس مركممز الممتحكم ومنهمما مممن أضممافت (،2011،حسممنين)دراسممة  ،(2008،شمماهين)
دراسمة  أمما، 2008) ،سميدوال البماتع) دراسمةمثمل اس اتجماه يممق أضمافتومنهما ممن ، 2009) ،الفقمي)
 هنمما  بعممض الدراسممات التمميو  .لالختبممار وبطاقممة تقيمميم بطاقممة مالح ممة أضممافتفقممد  (2010،علممي)

 .James, Petersen 2013,دراسة جيمس وبيترسن ) اتجاه استخدمت مقياس
 

 :اإلحصائية األساليب
هنمما  بعممض ف بممين دراسممات هممذا المحممور حسممب الغممرض مممن الدراسممة. اإلحصممائية األسمماليبتنوعممت 

 مثممملاختبمممار )ت( لعينتمممين مسمممتقلتين و الدراسمممات التمممي اسمممتخدمت اختبمممار )ت( للعينمممات المترابطمممة، 
لمعادلة الكسب  باإلضافة (2011،حسنين)دراسة و (، 2008،شاهين) دراسة، 2009)،الفقي (دراسة
وبيترسمن دراسمة جميمس مثمل  الدراسات التي استخدمت اختبمار )ت( للعينمات المترابطمةوهنا   بال ،

(,2013 James,Petersen ،) والسمممميد البمممماتع (دراسممممة أممممما(، 2010دراسممممة علممممي )و، 
اسممممتخدمت  دراسممممات وهنمممما  .أحممممادي المتغيممممر ANOVAsاسممممتخدمت االحصمممماء الوصممممفي 2008)
 (2013،أبوشمماوي )دراسممة مثممل  الالبممارمتري لعينتممين مممرتبطتين (Wilcoxon) ويلكوكسممون اختبممار

 (.2014،دغم )دراسة و 
االختبار الالمعلمي كروسكال ويلز لثالث مجموعات، وقد اتفقت استخدمت  لدراسة الحالية فقد أما ا

أبممو دراسممة ، واتفقممت مممع 2008)،والسمميد البمماتع) ن حيممث عممدد المجموعممات مممع دراسممةالدراسممة ممم
ي للعينمات صمغيرة الحجمم، لممفي اختيار االختبار الالمع (2014،دغم )دراسة و  (2013)  شاوي

 .(2011،حسنين)دراسة معامل الفاعلية بال  مثل واستخدام 
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 الذي استفادته الباحثة من دراسات المحور الثالث:
 .اإلنجازبناء االطار الن ري الخاص بمهارات تصميم صفحات الويب التعليمية وملف . ج
 الدراسة المناسبة لقياس مهارات تصميم صفحات الويب. أدواتاختيار . ح
 ية المناسبة.اختيار األساليب اإلحصائ. خ
 التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.تفسير النتائج وتحليلها . د
 

 تعقيب عام على الدراسات السابقة
 

في ضوء ما تم عرضه من دراسات سابقة، وما استخلصمت ممن مالح مات عمن دراسمات كمل محمور 
 ل بأن:من المحاور التي صنفت بها الدراسات السابقة، فننه يمكن القو 

أجريممت الدراسممات السممابقة التممي تتنمماول الممتعلم المممدمج والممتعلم المممنعكس فممي فتممرات زمنيممة متقاربممة . أ
 أممما، 2014وعممام  2003جممدا وحديثممة، حيممث تراوحممت فتممرة الدراسممات فممي الممتعلم المممدمج بممين عممام 

خالل  ويرجع هذا الي حداثة هذا الموضوع 2015وعام  2007التعلم المنعكس فالدراسات بين عام 
تتبمممع فمممي  اإللكترونممميطرائمممق واسمممتراتيجيات جديمممدة للتعلممميم  إلمممىومحاولمممة التعمممرف  األخيمممرةالسمممنوات 

 التدريس بما يعود بالنفع على الطلبة والعملية التعليمية التعلمية بأكملها، خاصة التعلم الذاتي.
البرمجيممات أجريممت الدراسممات السممابقة التممي تناولممت مهممارات تصممميم صممفحات الويممب التعليميممة و . ب

وعمام  2002عمام ، حيمث تراوحمت فتمرة همذه الدراسمات بمين ةالتعليمية في فترات زمنية متقاربة وحديثم
في العمليمة  اإلنترنتاالهتمام المتزايد في استخدام الحاسوب وتو يف شبكة  ويرجع هذا إلى 2014

 ر لصعوبته.، وتم مالح ة قلة الدراسات حول هذا المتغياألخيرةالتعليمية خالل السنوات 
وكمان هنما  قلمة قليلمة جمدا ال تتجماوز  أجنبيمةمع م الدراسات التي تناولت التعلم الممنعكس همي . ت

 القيام بهذه الدراسة. ما دعا الباحثة إلى رسالتين حديثتان في الوطن العربي وهذا
اختبممار تحصمميلي وبطاقممة مالح ممة وفقمما لطبيعممة البحممث  األدواتاسممتخدمت عممدد مممن الدراسممات . ث

 الدراسة لقياس المهارات. ومنهج
المنهج التجريبي، بينما اسمتخدمت دراسمات قليلمة الممنهج الوصمفي  اتبعتمع م الدراسات السابقة . ج

 التحليلي، وكذل  استخدمت دراسات المنهج البنائي بقلة.
باسممممتخدام الحاسمممموب وشممممبكة  الممممتعلم اإللكترونمممميأكممممدت مع ممممم الدراسممممات السممممابقة علممممى فاعليممممة . ح

فاعلية التعلم المدمج والتعلم المنعكس في مراحل التعليم المختلفمة  أ هرتتدريس كما في ال اإلنترنت
 نحو التعلم. إيجابيةلما لها في تأثير على زيادة تحصيل الطلبة، واكتسابهم المهارات واتجاهات 
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 :السابقة الدراسات من ستفادةاإل أوجه
 :وهي عدة كالأش على السابقة الدراسات من ةالباحث ةستفادإ جاءت لقد .1
 .البنائي والمنهج التجريبي المنهج وهي الدراسة مناهج اختيار .2
 .لدى طالبات كلية التربية توافرها الواجب المهارات لتحديد قائمة إعداد .3
 للمهمارات، المعرفمي الجانمب لقيماس التحصميلي االختبمار وهمي المسمتخدمة الدراسمة أدوات بنماء .4

 .للمهارات األدائي الجانب لقياسمالح ة  وبطاقة
 .التدريبي البرنامج لبناء وفلسفي ن ري كأساس التعليمي التصميم نماذج استخدام .5
 .والمقترحات التوصيات تقديم و ومناقشتها، وتفسيرها النتائج عرض .6
 .للدراسة المناسبة اإلحصائية المعالجات نوع تحديد .7
 .للدراسة المناسبة اإلجراءات تحديد .8
 

 ة عن الدراسات السابقة:الذي يميز هذه الدراسة الحالي
قل للتجربممة علممى مسممتوى الموطن العربممي التممي فيهما يممتم إخضمماع المتغيمر المسممتالرسممائل القليلمة  ىحمدإ

، لدراسة فاعليته على المتغير التابع وهو ومقارنته مع الفصل المدمج المنعكس وهو استخدام المدمج
وهذا هو الجديمد  اإلسالميةبالجامعة  تنمية مهارات تصميم صفحات الويب لدى طالبات كلية التربية

وتأممممل الباحثمممة أن تعمممود نتمممائج همممذه الدراسمممة بفائمممدة حقيقيمممة علمممى العمليمممة  فمممي همممذه الدراسمممة الحاليمممة.
 التعليمية، وأن تقدم شيئا جديدا في هذا المجال.
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 الفصـل الرابـع
 اإلجراءاتالطريقة و 
 

حيممث تممم تصممميم ، لدراسممةجابممة أسممئلة اسممة التممي اتبعتهمما الباحثممة اليتنمماول هممذا الفصممل إجممراءات الدرا
بكممممل مراحلممممه وهممممي  ADDIEالتصممممميم التعليمممممي وفقمممما لنممممموذج البيئممممات التعليميممممة الالزمممممة للدراسممممة 

وتمثلممت الخطمموات المتبعممة فممي الحممديث عممن  التقممويم(، -التنفيممذ  –التطمموير  –التصممميم  –)التحليممل 
 الدراسممممة واتأد وبنمممماءراسممممة وأسمممملوب اختيارهمممما، لمجتمممممع وعينممممة الد امممممنهج الدراسممممة المتبممممع، ووصممممف

 مممما يحتممموي الفصمممل علمممى كيفيمممة تنفيمممذ الدراسمممة، كالمتغيمممرات ، والتصمممميم التجريبمممي، وضمممبطوتقنينهممما
جرائها  .للوصول إلى نتائج الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات، وا 

 

 منهج الدراسةأول: 
متعممممد ومضمممبوط  ر" تغييممموالمممذي يعمممرف بأنمممه:  التجريبمممي، اسمممتخدمت الباحثمممة فمممي دراسمممتها الممممنهج

األغما، )" ومالح مة التغيمرات الناتجمة فمي همذه الواقعمة ذاتهما وتفسميرهاللشمروط المحمددة لواقعمة معينمة 
1998 :41.) 

فمممي عمليممة تمممدريس المفممماهيم،  الفصمممول المدمجمممة والفصممول المنعكسمممةحيممث قاممممت الباحثمممة بتو يممف 
كمل ممن المتعلم الممدمج  فاعلية، من أجل معرفة بتصميم صفحات الويب التعليميةوالمهارات المتعلقة 

 الصفحات.في تنمية المفاهيم، والمهارات المتعلقة بهذه  نعكسوالتعلم الم
 هووالمنهج التجريبي 

 

 :الباحثة استخدمت وقد
الخاصمة بتصمميم بيئمة المتعلم  معماييرالوتحديد  المتعلميناحتياجات  تحليلفي المنهج الوصفي  .1

 ةالباحثم تمما قاممكلتصمميم صمفحات الويمب التعليميمة،  الالزممة والمهمارات ،المتعلم الممنعكسالمدمج و 
االختبممار المعرفممي والتممي تممم االسمممتفادة منهممما فمممي بنممماء  الكليممةالتكنولوجيمما فممي  منهمماجبمماالطالع علممى 

 وبطاقة المالح ة.
 

 ي للدراسة:التجريبتصميم ال .2
،  ةالمنعكسممالفصممول المدمجممة والفصممول بتطبيممق أسمملوبي التممدريس مممن خممالل  ةالباحثمم تحيممث قاممم
يم عينمممة الدراسمممة إلمممى ثمممالث مجموعمممات، مجموعمممة تجريبيمممة أولمممى تمممدرس بتقسممم ةالباحثممم تحيمممث قامممم
، ومجموعممة ةالمنعكسممالفصممول ، ومجموعممة تجريبيممة ثانيممة تممدرس بأسمملوب الفصممول المدمجممةبأسمملوب 

 .ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية
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 التصميم التجريبي للدراسةيوضح ( 4.1شكل )

 Equated بطريقمة المجموعمات المتكافئمة  الخاصمة جرائيمةاإل المعالجمات تصمميمب الباحثمة قاممت
Group Methods البحث عينة على  ة(المالح  وبطاقة االختبار(دراسةال أدوات تطبيق حيث تم 

 أخمرى ممرة البحمث أدوات تطبيمق ثم الفصول المنعكسةبالفصول المدمجة و  المعالجة إجراء ثم القبلية
 (.المالح ة وبطاقة االختبار(
 

 :ات الدراسةمتغير 
 المنعكسة الفصول الفصول المدمجة و : Variable Independent نالمستقال  انالمتغير .1
 : Dependent Variables انالتابع انالمتغير .2

 صفحات الويب التعليمية. تصميم مهاراتل الجوانب المعرفية. أ
 .صفحات الويب التعليمية تصميم مهاراتالجوانب األدائية ل. ب

 
 ةالدراس مجتمعثانيا: 
مسماق  فمي المسمجالت اإلسمالمية بالجامعمة التربيمة كليمة طالبماتجميمع  ممن الدراسمة مجتممع يتكمون

 الكلي العدد بلغ حيث م(، (2015 /2014الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل في تعليم تكنولوجيا
قبمول ال إحصمائية حسمب طالبمة  (311) التعلميم بمسماق تكنولوجيما المسمجالت التربيمة كليمة لطالبمات
 .نفسه فصل الدراسيلل بالجامعة والتسجيل

 
 ةعينة الدراسثالثا: 

 ممن من الطالبات المسجالت لمساق تكنولوجيا التعلميمثالث شعب دراسية تكونت عينة الدراسة من 
، ((2015/2014الثاني  الدراسي الفصل خالل غزة،-  اإلسالمية الجامعة من التربية طالبات كلية

االختبار التحصيلي 
 وبطاقة المالح ة

االختبار التحصيلي 
 وبطاقة المالح ة

 األوليالمجموعة التجريبية 

 الثانيةالمجموعة التجريبية 

 الضابطةالمجموعة 

 الفصول المدمجة

 ول المنعكسةالفص

 الطريقة العادية

 البعديالتطبيق  التطبيق القبلي
 المعالجة التجريبية مجموعات الدراسة
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وتمثمل ، ( طالبمة59) ةوقمد بلمغ عمدد طالبمات العينم بسيطة لعينة بطريقة عشوائيةوقد تم اختيار هذه ا
 ثالث مجموعات عشوائية:موزعات على  % من مجتمع الدراسة،18.9نسبه 

 بالطريقة العادية، والتي درست ضابطةالمجموعة األولى تمثل المجموعة ال .1
 .دمجةالفصول المباستخدام والتي درست  األولى لتجريبيةالمجموعة ا .2
 الفصول المنعكسة.باستخدام الثانية والتي درست  ةالتجريبيالمجموعة  .3

 .الضابطةوالمجموعة ، بيتينو الجدول التالي يوضح عدد أفراد عينة الدراسة في المجموعتين التجري
 
 

 (4.1)جدول رقم 
 تـوزيع أفــراد عـيــنـة الــدراســةيوضح 

المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
 لمدمج()ا

المجموعة التجريبية 
 المجموع الكلي )المنعكس(

 (205شعبة ) (204شعبة ) (203شعبة )
59 

19 20 20 

 
 الدراسة إجراءاترابعا: 
 الفصول المنعكسة:بيئة الفصول المدمجة و تصميم 

 

 موالمممتعل م الممممدمجوالممتعل اإللكترونممميم ال المممتعلالتربممموي فمممي مجمم األدببممماالطالع علممى قامممت الباحثمممة 
 التممي عنيممت ببنمماء البممرامج التدريبيممة والمقترحممة لتعلمميم وتنميممة المهمماراتوالدراسممات السممابقة  المممنعكس

أن  ةالباحثمم توجممد، وكممذل  نممماذج التمممصميم التعليممممي ،الخاصممة بتصممميم صممفحات الويممب التعليميممة
تعلميم تعليممي للومنها نمماذج التصمميم ال (ADDIE)جميع النماذج تنبثق ممن النمموذج العمام والممسمى

، ولمم  (Frank)، وفرانم (Huang)وسمروجولول وهمانج  (Picasso)الممدمج، مثمل نمموذج بيكسميانو
 النمموذج ممن تنبثمق التعليممي التصمميم نمماذج أن وبمما، التعلم الممنعكسلتصميم  افيةتتوفر نماذج ك

تعلم المممدمج تصممميم بيئممة المم فممي اختارتممه الباحثممة قممد ، فممنن(ADDIE)العممام للتصممميم التعليمممي 
 يتصمف أنمه إال األخمرى النمماذج فمي المتضممنة العمليمات جميمع يتضممن فهمو وتطبيقمه والممنعكس
الباحثة لتطبيقه في  هوبذل  اختارت. األخرى بالنماذج كبير مقارنة بشكل والشمول والوضوح بالسهولة

ــةالمممنعكس ،  تو يممف اسممتراتيجية الممتعلم المممدمج والممتعلم ــررات التالي ــك للمب  Instructional) وذل
Design expert, 2010) : 
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يعد هذا النموذج من أعم وأشمل نماذج التصميم التعليمي، وجميع نماذج التصميم التعليمي على  .1
، ويكمن االختالف على حسب التركيز والتوسع في عرض فها تدور حول هذه المراحل الخمساختال

  مرحلة دون األخرى.
يضمممممن أن تكممممون المخرجممممات التعليميممممة ذات كفمممماءة  اإجرائيمممم ايمممموفر هممممذا النممممموذج للمصمممممم إطممممار  .2

 وفاعلية عالية في تحقيق األهداف
ويتكممون النممموذج العممام لتصممميم التعلمميم مممن خمممس  .وضمموح خطواتممه اإلجرائيممة وسممهولة تنفيممذها .3

 مراحل رئيسة يستمد النموذج اسمه منها.
دافمه ويناسمب بيئمة المتعلم الممدمج وأه الويمب علمى القمائم التعلميم برنمامج لطبيعمة النمموذج مناسمبة .4

 .وبيئة التعلم المنعكس
 .المن ومات أسلوب لخطوات النموذج شمول .5
 السملوكية للمدرسة يصلح نهإ حيث المختلفة التعليم ومداخل ن ريات بين التكامل النموذج راعى .6

 .البنائية والمدرسة المعرفية والمدرسة
 .اثةوالحد والوضوح والبساطة بالشمول النموذج يتسم .7
 

 للفصمول المدمجمة والفصمول المنعكسمة البيئمة التعليميمة بنماء فمي تيمةاآل الخطموات الباحثـة اتبعـت ثمم
 التعليمي: للتصميم  ADDIEالعام النموذج خطوات وهي

 

 (4.2رقم ) جدول
 ADDIEالتعليمي  للتصميم العام النموذج مكوناتيوضح 

 التقويم التنفيذ التطوير التصميم التحليل
 صائصخ تحديد

 المتعلمين
تحديممد محتمموى بيئممة 
التعلم المدمج وبيئمة 
المممممممممتعلم الممممممممممنعكس 

نمموذج  ضموء فمي(
 التعليمي( التصميم

بيئممة الممتعلم  إعممداد
المممممممممممممدمج، وبيئممممممممممممة 
المممممممممتعلم المممممممممممنعكس 

 وتطويرهما. 

تطبيق كل من بيئمة 
المممممممممممممتعلم الممممممممممممممدمج 
والمممممممتعلم الممممممممنعكس 
علممممممممى مجموعممممممممات 

 الدراسة.

تقممممممويم بيئممممممة الممممممتعلم 
ة المممممممممممممدمج، وبيئمممممممممممم
 التعلم المنعكس.

 االحتياجات تحديد
 التدريبية

 األهممداف تحديممد
الخاصممممة  اإلجرائيممممة

بتصمممممميم صمممممفحات 
 الويب التعليمية

 األهداف تحديد
 للتعلم. العامة
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  ADDIEالنموذج العامضــوء  في فصول المدمجةال بيئةتصميم نمــوذج 
 

  ج:لمدمالتعلم ا لفصل تعليميالهدف من بناء نموذج تصميم 
 .التعلم المدمج فصلوضع تصور مقترح للمراحل المتتابعة لبناء   .1
تصمممميم نمممموذج الفصمممول المدمجمممة والمحتممموى اإللكترونمممي بنممماء علمممى معمممايير التصمممميم التعليممممي  .2

 للتعلم المدمج السابق ذكرها في المحور السابق.
لممتعلم المممدمج، بيئممة اتصممميم نممموذج يشممتمل علممى خطمموات تفصمميلية واضممحة لكممل مراحممل بنممماء  .3

  وخطوات توضح بناء البرامج التي تقدم إلكترونيا ، والتفاعالت الصفية.
 .التعليمية الفصولمن  ادون غيرهبالفصول المدمجة تصميم نموذج خاص  .4
لتخطممميط للتحليممل واتحديممد خطممموات واضمممحة  فمميالممتعلم المممدمج  بيئممات وبممرامج مصمممميمسمماعدة  .5

 .نفيذ والتقويموالتوالتطبيق والتصميم والتطوير 
 

اسممتنباطا  مممن النممموذج العممام للتصممميم يتكممون النممموذج المقتممرح مممن مجموعممة مممن المراحممل األساسممية، 
ADDIE  ينمممدرج تحممممت كممممل مرحلمممة خطممموات تفصممميلية لكمممل المراحمممل التمممى يمممتم بناؤهممما فمممى النمممموذج و
 .المقترح

 وتتميز الفصول المدمجة في مرحلتين هما: 
حيث أن الباحثة اعتمدت فمي الدراسمة الحاليمة لتموفير البرمجيمات التعليميمة  مرحلة التطوير واإلنتاج:

علمممى اسمممتخدام لمصمممادر التعليميمممة اإللكترونيمممة المتممموفرة ممممن خمممالل مدرسمممين المسممماق خمممالل السمممنة 
السممابقة، باإلضممافة لتصممميم الباحثممة لمقمماطع فيممديوهات القصمميرة للمحاكمماة مممن خممالل تصمموير سممطح 

 صفحات الويب. المكتب لمهارات تصميم
حيث أن الباحثة عملت على توفير البرمجيات التي تم إنتاجها سابقا على الموديمل  مرحلة التطبيق:

الخاص بالجامعة اإلسالمية للصف المدمج وأيضا على موقع إلكتروني، لتطلع عليها الطالبات قبمل 
ت المتموفرة سمابقا أثنماء الحضور في المحاضرة، وفي غرفة الصف تم استخدام التكنولوجيما والبرمجيما

 الشرح والتوضيح والتطبيق داخل الغرفة الصفية.
 

قمائم علمى المتعلم الممدمج حيمث تممم تحديممد مراحمل  فصمل تعليمميويوضح النموذج التمالي مراحمل بنماء 
، مرحلممة طبيممق: مرحلممة التحليممل، مرحلممة التصممميم، مرحلمممة التطممموير، مرحلمممة التكالتمماليالنممموذج وهممى 

 (4.2كما يوضحه الشكل ) .والنهائي نائيالبالتقويم 
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 ADDIEالفصول المدمجة بناء على نموذج  بيئة نموذج تصميميوضح  (4.2شكل )
 

 تحليل األهداف
 

 الغايات العامة

 واألهداف السلوكية

 مرحلة التصميم
 

  المدمج التعلم محتوى تنظيم استراتيجية.1

 . المدمج التعلم تقديم طرق.2

 .التعليمية األنشطة تصميم.3

 طرق تقديم التغذية الراجعة.4

 التقويم أدوات تصميم. 6

 . تحديد االستراتيجية التعليمية7

 وبناء المحتوى اإللكتروني مرحلة اإلنتاج

 

 نفيذ السيناريو

 فحص ما هو متوفر من مصادر التعلم.

 . إنتاج ما  هو ليس متوفر من المحتوى

 (Moodle).الموديل  في والكتل األنشطة نتاجإ

 . اإلنترنت على الموقع رفع

 التطبيق مرحلة
 

 .االستطالعية التجربة
 .الدراسة ألدوات القبلي التطبيق
 . المدمج التعلم ذجنمو  تطبيق

 مرحلة التقويم
 

 الدراسية ألدوات البعدي التطبيق

 .اإلحصائية المعالجة

 . ومناقشتها النتائج تحليل

 تحديدمواطنالقوةوالضعف

ويم
التق

 
ئي
لبنا
ا

 و 
جعة

الرا
ية 
تغذ
ال

  
 

 مرحلة التحليل
خصائص المتعلمين  .1

 واحتياجاهم

بيئة التعلم المدمج  .2

)طرق التقديم واالطار 

 للمقرر(

 تحليل المحتوى العلمي
 

 المحتوى المعرفي

 المهاري والوجداني

 عليميةالمهام الت

تصميم محتوى البرنامج 

 اإللكتروني التعليمي

 

 إعداد السيناريو

 قالتخطيط لإلنتاج والتطبي

 واإلنتاج مرحلة التطوير
 

 بناء دليل الطالب .1

المحتوى  وإنتاجبناء  .2

 اإللكتروني

 تنفيذ بيئة التعلم المدمج
توصمممممممممممميل المحتمممممممممممموى اإللكترونممممممممممممي 

 للمتعلم.
تنفيمممذ االسمممتراتيجية التعليميمممة السمممابق 

 تضمينها.
تطبيمممممق طمممممرق التمممممدريس فمممممي غرفمممممة 
الصف بالدمج بين التعلم االلكتروني 

 .والتعلم التقليدي

 يالتقويم التكوين
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   ADDIE:النموذج العامضــوء  في فصول المنعكسةبيئة التصميم نمــوذج 
 

  نعكس:التعلم الم لفصل تعليميصميم الهدف من بناء نموذج ت
 .نعكسالتعلم الم فصلوضع تصور مقترح للمراحل المتتابعة لبناء   .1
تصممميم نمممموذج الفصممول المنعكسمممة والفيممديوهات التعليميمممة بنمماء علمممى معممايير التصمممميم التعليممممي  .2

 للتعلم المدمج السابق ذكرها في المحور السابق.
بيئممة الممتعلم المممنعكس، ة واضممحة لكممل مراحممل بنممماء تصممميم نممموذج يشممتمل علممى خطمموات تفصمميلي .3

  وخطوات توضح تقديم الفيديوهات التعليمية للدروس إلكترونيا، والتعلم النشط في الصف.
 .التعليمية الفصولمن  ادون غيرهبالفصول المنعكسة تصميم نموذج خاص  .4
لتخطممممميط اللتحليممممل و تحديممممد خطممممموات واضمممممحة  فممممي بيئممممات الممممتعلم المممممنعكس مصمممممميمسمممماعدة  .5

 .والتنفيذ والتقويموالتطبيق والتصميم والتطوير 
 

بمما يتناسمب ممع المتعلم  ADDIEتم تصميم بيئة الفصول المنعكسة بناء على نموذج التصمميم العمام 
المممممنعكس واالحتفمممما  بالمراحممممل األساسممممية للتصممممميم وهممممي )التحليممممل، التصممممميم، التطمممموير واإلنتمممماج، 

احثة استعانت بنماذج نانسمي للمتعلم الممنعكس فمي التصمميم لتنفيمذ بيئمة التطبيق، التقويم(، كما أن الب
 التعلم داخل الصف وخارجه، وتتميز الفصول المنعكسة في مرحلتين هما: 

)اإلعمداد(: حيمث عملمت الباحثمة علمى إنتماج الفيمديوهات التعليميمة المصمورة مرحلة التطوير واإلنتاج 
 يم صفحات الويب التعليمية باإلضافة للمحاكاة.للباحثة أثناء شرحها لمحتوى مهارات تصم

 PACحيمممممث اعتممممممدت الباحثمممممة فمممممي همممممذه المرحلمممممة علمممممى المممممدمج بمممممين نمممممموذج  مرحلـــــة التطبيـــــق:
 لتطبيق التعلم المنعكس وتوضحت الخطوات كما يلي: EECونموذج

(: فمممي نهايمممة كمممل محاضمممرة كلفمممت الباحثمممة لطالبمممات بمهمممام للمحاضمممرة exploreاالستكشممماف ) .1
رشادهم إلى طرق البحث ورابط المحاضرة المصورة.التالية  ، وقامت بتوجيههم وا 

(: حيث قدمت الباحثة المفاهيم والمهارات الخاصة بتصميم صفحات الويب explainالشرح ) .2
 التعليمية من خالل الفيديو بشكل من م خارج الغرفة الصفية.

تفاعلي لألنشطة بنشراف  ( : حيث تم داخل الغرفة الصفية من خالل تطبيقApplyالتطبيق ) .3
 المعلمة الباحثة، لعمل التطبيقات التفاعلية الجديدة التي تعلمتها الطالبة. 

 

علممى الممتعلم  قائممما فصممل تعليميمما ( المخطممط المقتممرح لنممموذج لمراحممل تصممميم4.3ويوضممح الشممكل )
 نعكس.الم
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 ADDIEالفصول المنعكسة بناء على نموذج  بيئة نموذج تصميميوضح  (4.3شكل )

 

 

مرحلة 

 التقويم

مرحلة 

 التحليل

مرحلة 

 التصميم

مرحلة 

 اإلنتاج

مرحلة 

 التطبيق

 تحديد األهداف العامة للمحتوى التعليمي .1
 تحديد احتياجات المتعلمين وخصائصهم العامة .2
 تحليل بيئة التعلم المنعكس )طرق التقديم لألنشطة( .3

اسممممممممتراتيجية تن مممممممميم محتممممممممموى  .1
 التعلم المنعكس

 م التعلم المنعكسطريق تقدي .2
 تصميم األنشطة التعليمية .3
 تحديد طرق التفاعل .4
تحديممممممد طممممممرق تنفيممممممذ التغذيممممممة  .5

 الراجعة
 تصميم ادوات التقييم .6
 
 بناء دليل الطالب .1
حتمممممممموى اإللكترونممممممممي بنمممممممماء الم .2

 وتصميم األنشطة الصفية
 إنتاج أدوات التقييم والتقويم .3

 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة .1
 المعالجة اإلحصائية .2
 تحليل النتائج ومناقشتها .3
 تحديد مواطن القوة والضعف .4

 التجربة االستطالعية .1
 بلي لألدواتالتطبيق الق .2
 تطبيمممممق نمممممموذج بيئمممممة المممممتعلم .3

 المنعكس

س و 
نعك
الم
يم 
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ير 
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ية 
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إنتاج الفيديوهات 
 التعليمية

)التصــــوير والتســــجيل 
 والتحرير والنشر(

 تنفيذ التعلم المنعكس
توصيل الفيديو التعليمي 

 للمتعلم
 تنفيذ استراتيجيات التعلم

 

 تصميم الفيديو التعليمي
إعممممممممممممممممممممداد السمممممممممممممممممممميناريو 
ــــــــــدرس(  )التخطــــــــــيط لل
للفيمممممممممممديوهات التعليميمممممممممممة 
والتخطمممممممممممممممميط لإلنتمممممممممممممممماج 

 والتطبيق

التقويم 

 التكويني
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 Analysis Phase : مرحلة التحليل أول
ن جميمع أفممراد العينمة فمنتحديد وتوصيف خصائص أفراد العينة وكما همو واضمح مرحلة تشتمل هذه ال
ولتحديمد خبمراتهن السمابقة  ،اإلسمالميةبالجامعمة تكنولوجيما التعلميم  كلية التربيمة مسماق هم طالبات في

حيمث  اإلسمالميةبالجامعمة  كليمة التربيمةتمم الرجموع إلمى خطمة  تصميم صفحات الويب التعليميةحمول 
وبهممذا  ،تصممميم صممفحات الويممب التعليميممةأن الطالبممات لممم تجتممزن أي مسمماقات فممي  ةالباحثمم توجممد
 .كنولوجيا التعليم العمليتلتنمية قدراتهن ومهاراتهن في مجال بحاجة الطالبات  ةالباحث تأقر 

يتوفر لمه العديمد لعملي، و امساق تكنولوجيا التعليم مقرر ات اختيار المحتوى، أنه جزء من ومن مبرر 
كمما  ،األنشمطةحمل  أثنماء والتمي يمكمن أن تسمتعين بهما الطالبمة اإلنترنمتعلمى  اإلثرائيمةمن المصمادر 

وهمذا يتفمق ممع  همذا المسماق، فمي جب يتخمر ن هذا الجزء ثري بالمهارات المهمة والضرورية لكل طالمأ
علمممى تحصممميل  الممممنعكسالتقليمممدي والمممتعلم  ستكشممماف فاعليمممة المممتعلمالتوصممملت لمممه دراسمممة همممدفت مممما 

علممى المحتمموى العلمممي  المممنعكسالممتعلم  صممعوبة تطبيممقالطالممب، وتوصمملت إلممى نتممائج عديممدة منهمما: 
المذين يطبقمون المتعلم  ألسماتذةممن ا يتطلمب الو  من الممكن تطبيق جزء منه فقط للمقرر بكامله، بل

 اإلنترنمممتة ممممن الموجمممود علمممى االسمممتفادو ، أن يصممممموا المحتممموى العلممممي للمقمممرر بكاملمممه، الممممنعكس
(Johnson, 2012.) 

 وتقسميها إلى عدة مراحل، وفقا لما قامت به الباحثة:تحديد المشكلة، المرحلة تم وفي هذه 
 (لدراسةالطالبات عينة االمتعلمين )خصائص تحديد  .1

على دراسة المتعلمممين وتحديممد حاجمماتهم، وذلم  بأخمذ  ADDIE أكد النموذج العام للتصميم التعليمي
آرائهممم فممالمتعلم هممو المسممتفيد األول والمباشممر مممن البرنممامج المقتمممرح، وعليمممه يجمممب أن يراعممي حاجاتممه 

ئص المتعلممممين موضممموع صممماوميولمممه، والفمممروق الفرديمممة بينمممه وبمممين بممماقي المتعلممممين وقمممد تمممم تحديمممد خ
 :ما يلىلوفق  ةالحالي دراسةتطبيق ال
 خصائص شخصية:أول: 

 ةكليممم مممن طالبممات 2014/2015 مسمماق تكنولوجيمما التعلمميم للعمممام الجممامعي سبكممالوريو  البمماتط .1
 . التربية من تخصصات مختلفة

تتميمممز همممذه عاممما  وهمممى تمثممل مرحلممممة الرشممممد المبكمممر و  21فممموق  مممماتيتممراوح العممممر الزمنممى للمتعل .2
 :المرحلة بعدة خصائص جسمية وعقلية واجتماعية، وانفعالية ومن هذه الخصائص

 (439-442: 1990،صادق وأبو حطب)
 البيولمممموجيهممممذه المرحلممممة يكمممون الفممممرد وصممممل إلمممى قمممممة نمممممو  فمممي :الجســــميخصــــائص النمــــو . أ

 .رية والسمعية يبلغان أقصى قوتهما، والحدة البصوالفسيولوجي
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فممنن بعممض القممدرات  الجسممميالنمممو  فمميكممما هممو الحممال ): المعرفــي) يالعقلــخصــائص النمــو . ب
تتطلب السمرعة  التيالعقلية المعرفية تصل إلى قمتهما خالل الرشد المبكر، وتؤكد البحوث أن المهام 

زمن االستجابة أو زمن الرجع وذاكرة المدى القصير، والقدرة على إدرا  العالقات المعقدة تمؤدى  في
، بجعمل الطالبمة قمادرة وهمذا يتناسمب ممع طبيعمة الدراسمة بداية العشرينات من العمر فيبطريقة عالية 

القدرة على تبرير ما يطرحه والدفاع المنطقي عن ، صياغة أسئلة حوارية للنقا على تن يم الوقت، 
  .موجود دافع نحو التعل، و فكرته
ــاليخصــائص النمــو . ت ــاعي النفع نفعممالي والقممدرة علممى تتميممز هممذه المرحلممة بالنضممج اال :والجتم

معالجمممة اإلحبممماط والمممتحكم فمممي االنفعمماالت والممتحكم الممذاتي وضممبط الممنفس والمرونممة والتقممدير العممالي 
بالبحممث عممن وسممائل جديممدة يعبممر بهمما عممن ذاتممه وخاصممة مممن مواقممف العالقممات الفممرد للمممذات، ويقمموم 

لممديهم شممغف بممالتعرف علممى اإلنسممانية واالجتماعيممة وكثيممر مممن األشممخاص فمممي همممذه المرحلممة يكممون 
، وتساعد موضموع أصدقاء جدد، وهذه الحريمة تسمح له بتنمية عالقات شخصية ناجحة مع اآلخرين

الدراسة الحالية في سرعة استجابة الطالبات لبعضهم عند العمل ضمن مجموعات تعاونية فيزيد من 
 .األخرينوتقبل أراء  المهارات األدائية لديهم

 
 

)مـا الخبـرات المتوقـع امـتالك العينــة لهــا كأســاس  ائص المعرفية والمهاريةتحليل الخصثانيا: 
 :خصائص تتعلق باستخدام الحاسوبومن أهمها  (بيئة التعليمية التفاعليةلبنـاء ال

 .القدرة على التعامل مع بيئة ويندوز .1
  .نتاإلنتر رفع وتحميل الملفات عبر ، و اإلنترنتوالتجول عبر شبكة  القدرة على االتصال .2
 .القدرة على التعامل مع متصفحات ومستعرضات الويب .3
 . وأدوات االتصال األخرى عبر الشبكة، القدرة على التعامل مع البريد اإللكتروني .4
كل طالمب جهماز كمبيموتر بالمنزل متصمل بشمبكة اإلنترنمت بحيمث يسمهل للطالمب المدخول لتوافر ي .5

 .على المقرر فمي أي وقت
 

 :ميةتحديد الحاجات التعلي .2
فمي موضوع الدراسة  ADDIE تشمل الحاجات التعليمية كما حددها النموذج العام للتصميم التعليمي

ضمممن مسماق تكنولوجيمما  مواقمع الويممب التعليميمةحاجممة لتنميمممة مهممارات تصممميم ال منهمماالغمرض العمام و 
يما التعلميم العملمي كنولوجباالطالع على الخطة الدراسية لمسماق ت ةالباحث تقامحيث ، التعليم العملي

تصمممميم صمممفحات الويمممب أن الطالبمممات لمممم تجتمممزن أي مسممماقات فمممي  ةالباحثممم تحيمممث وجمممدوتحليلمممه، 
عمداد و تحديمد الحاجمات التعليميمة وبذل  تمم  التعليمية، فمي مجمال  واألدائيمةقائممة بالمهمارات المعرفيمة ا 
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ة المهمارات والمعمارف على بنود تخمتص بنوعيم القائمة ت، وقد احتو صفحات الويب التعليميةتصميم 
حيممث  اإلسممالميةبالجامعممة  العملممي تكنولوجيمما التعلمميمكليممة التربيممة فممي مسمماق التممي تحتاجهمما طالبممات 

 .ية المقترحةبيئات التعليمفي بناء ال ةمنها الباحث تاستفاد
 

 إمكانيات البيئة التعليمية: .3
التعليميمة التمي لهما دور المسماعدة،  يتطلب تنفيذ التعلم المدمج والتعلم المنعكس توفر إمكانيات البيئة

 وقد حاولت الباحثة االستفادة من هذه اإلمكانات قدر اإلمكان، ومنها:
الحصمول بعمد  اإلسمالميةاستخدام مختبمر الحاسموب فمي مركمز تكنولوجيما التعليممي فمي الجامعمة . ث

 (.1على الموافقة من الجهات المختصة ملحق )
 لمواصفات في المختبر الجامعي.( جهاز حاسوب عالية ا24استخدام عدد ). ج
 .اإلسالميةالمتوفرة في الجامعة  اإلنترنتاالستفادة من شبكة . ح
 ( الموجود في مختبر الحاسوب.LCDتو يف جهاز عرض الوسائط المتعددة ). خ
 تو يف السبورة البيضاء الموجودة في مختبر الحاسوب.. د
 
 العامة:هداف األتحليل المحتوى وتحديد  .4

، وتتميز تل  األهداف للمحتوى التعليمي دراسةالند إتمام اف المرجو تحقيقها عوهى عبارة عن األهد
بالشممممول والعموميمممة وتفيمممد عنمممد بنممماء قائممممة المهمممارات المرتبطممممة بهممممذه األهممممداف، وتحديمممد عناصمممر 
المحتمموى العلمممي المناسمممب لألهممداف والمهممارات المرتبطمممة بهمما، كمممما أنهمما تمممساعد فمممي تحديممد وسمممائل 

 .قياس للتعرف على مدى تحقيق هذه األهدافوأساليب ال
ــاء قائمــة مهــارات  ــد مــر بن ــة )تصــميم ولق ــب التعليمي ــة صــفحات الوي ــةالمعرفي بالمراحــل  (واألدائي

 :التالية
مممن خممالل تحليممل  (واألدائيممةالمعرفيممة تصممميم صممفحات الويممب التعليميممة )تجميممع وتحديممد مهممارات  .1

 .اإلسالميةلية التربية بالجامعة المحتوى لمساق تكنولوجيا التعليم العملي لك
توصملت الباحثمة ممن المصمادر السمابقة إلمى وضمع حيمث  :إعداد الصورة المبدئية لقائمة المهمارات .2

( واألدائيممةبتصممميم صممفحات الويممب التعليميممة )المعرفيممة الصممورة المبدئيممة لقائمممة المهممارات الخاصممة 
 تقسميمثمم  لرئيسية أو المجماالتعداد المهارات اقامت بنو ، كلية التربية سالبكالوريو البات والالزمة لط

 .كل مهارة رئيسية إلى مجموعة من المهارات الفرعية
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ممن الخبمراء والمتخصصمين  رض الصورة المبدئية لقائمة المهارات على مجموعة من المحكمينع .3
قرارهمما.، وتكنولوجيمما التعلمميم فممي مجمممال المنمماهج وطممرق التممدريس، لممرأي فيهمما وذلمم  إلبممداء ا لتعممديلها وا 

 :ممن حيمث صمالحيتها للتطبيق، وقد أبدى الخبراء والمتخصصين بعض التعديالت ومنها
 صياغة بعض المهارات. إعادة. أ
 تعديل بعض المهارات واستبدالها بمهارات أخرى.. ب

تصممميم صممفحات الويممب التعليميممة )المعرفيممة وبعممد إجممراء كافممة التعممديالت، أصممبحت قائمممة مهممارات 
 تقسممميها إلممى، وتممم ات رئيسممية( مهممار 8) ، حيممث تكونممت القائمممة مممنورتها النهائيممةفممي صمم( واألدائيممة

  .( مهارة فرعية65)
لكترونية إم تحديد أجزاء المحتوى التي ستقدم بطريقة توقائمة المهارات  الرئيسية وبناء على األهداف

 .التعلم المنعكسة لكل من بيئة التعلم المدمجة وبيئة واألجزاء التي ستقدم بالطريقة التقليدية
 

 :، أمكن صياغة األهداف العامة التاليةقما سبفي ضوء 
 لتصميم مواقع الويب التعليميةالخاص  اإللكترونيالبريد  إنشاء .1
 إنشاء الواجهة األساسية لموقع الويب التعليمي .2
 ب التعليميالتعديل على صفحات الوي .3
 ويب التعليميالوسائط المتعددة )الصور والفيديو( في صفحات ال إدراج .4
 الملفات التعليمية في صفحات الويب التعليمي إدراج .5
 تصميم شكل القوائم في صفحات الويب التعليمي .6
 روابط تشعبية في صفحات الويب التعليمي إنشاء .7
 لكتروني في صفحات الويب التعليميإتصميم اختبار  .8
 

 (Design)ثانيا: مرحلة التصميم 
 ، وهنمما التعليميممة البيئممةللخطممة المقترحممة لتنفيممذ  واإلجممراءاتوضممع المواصممفات  فممي هممذه المرحلممة يممتم

فممممي ضمممموء المعلومممممات المشمممتقة ممممن المرحلمممة األولمممى  ةهممما الباحثمممتمجموعمممة ممممن الخطممموات التمممي اتبع
 :وهي كما يلي ADDIE للنموذج العام للتصميم التعليمي

 (للموديولت اف المحتوى التعليميتحديد أهد) اإلجرائية صياغة األهداف التعليمية .1
 واألهمممداف فمممي ضممموء االحتياجمممات دراسمممةلموضممموع ال اإلجرائيمممة تعليميمممةاألهمممداف ال ةالباحثممم تصممماغ

تممم تحديممد فممي المرحلممة السممابقة  ةالباحثمم إليممه تتوصممل(، وبنمماء علممى ممما 3ملحممق ) العامممة، التعليميممة
 .ةللبيئة التعليمي تعليمي كل موديوللالخاصة  اإلجرائية ألهدافوتوزيع وصياغة ا
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كلية لدى طالبات  صفحات الويب التعليميةهو تنمية مهارات تصميم  دراسةلموضوع ال الهدف العام
 :كما يلي تعليمي األهداف العامة لكل موديول منه عوتفر  ،اإلسالميةالتربية بالجامعة 

 

  :األول لموديول التعليميالهدف العام ل
خممدمات ، ومعمممارف ومهممارات ويممب التعليميممةبتصممميم صممفحات التنميممة المعممارف األساسممية المرتبطممة 

، ومعمممارف ومهمممارات صممممياغة األهممممداف شمممركة جوجمممل المجانيمممة وكيفيمممة االسمممتفادة منهممما فمممي التعلممميم
 .اإلسالميةكلية التربية بالجامعة لدى طالبات  لصفحات الويب التعليميةالتعليميمة 

 

 :الثاني لموديول التعليميالهدف العام ل

، وتنميممممة معمممارف اسمممتخدام خمممدمات جوجمممل وخاصمممة خدممممة جوجمممل سمممايتات تنميمممة معمممارف ومهمممار 
وكممذل  تنميمممة التعليمممي والصممفحات الفرعيممة،  اإللكترونمميالموقممع  إنشمماءالجوجممل سممايت فممي ومهممارات 

كليممة التربيممة لممدى طالبممات  لصممفحات الويممب التعليميممةمعممارف ومهممارات صممياغة األنشممطة التفاعليممة 
 .اإلسالميةبالجامعة 

 

 :الثالث لموديول التعليميالعام ل الهدف
والتعممديل علممى الواجهممة  ،لصمفحات الويممب التعليميممةمعممارف ومهممارات فممي صممياغة الملخصممات  تنميمة

الخماص  اإللكترونميللموقمع وكتابة السميناريو التعليممي الخاص بالطالبة،  اإللكترونيالرئيسية للموقع 
 .ني حسب تخصص الطالبة(لكترو إأو موقع  اإللكتروني اإلنجازبالطالبة )ملف 
 :رابعال لموديول التعليميالهدف العام ل

صياغة المحتوى الخاص بالصمفحات الفرعيمة والتعمديل عليمه، والتعمرف علمى معارف ومهارات  تنمية
 .للوسائط المتعددة المحتوى إدراجأنواع الصفحات وكيفية التعامل مع الصفحة في 

 

 :خامسال لموديول التعليميالهدف العام ل
تحديممممد و ، صممممفحات الويممممب التعليميممممةتقممممويم المتعلمممممين فممممي بيئممممة صممممياغة معممممارف ومهممممارات  تنميممممة

نشاء، لصفحات الويب التعليميةالممصادر والمراجمع  باستخدام خدمة درايف  اإللكترونيةاالختبارات  وا 
 .اإللكتروني، والتعرف على قوائم الموقع وتركيبة على الموقع الخاص بالطالبة

 
 :لتعليمية اإلجرائيةاألهداف ا

صممياغة أهممداف المحتمموى فممي عبممارات سمملوكية بحيممث تصممف سمملو  المممتعلم، ويكممون هممذا السمملو   تممم
 .وتفيد صياغة األهداف السلوكية في، قابال للمالح ة والقياس
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 .تحديد معايير مناسبة لقياس النواتج التعليمية المختلفة .1
 .اختيار وبناء أدوات القياس والتقويم المالئمة .2
 المحتوى.تحديد نوع األداء أو السلو  الواجب أن يقوم به المتعلم بنجاح بعد أن ينتهي من دراسة  .3
 هدف رئيسي.تن يم المحتوى التعليمي لكل  .4
 

حسمب  البماتحيث تم تصمنيف األهمداف السملوكية لموديموالت تعلميم المهمارات المالزم توافرهما لمدى الط
السمممملوكية العامممممة و  باألهممممدافت الباحثممممة قائمممممة تصمممنيف "بلمممموم" وللتأكممممد مممممن صممممدق األهممممداف، أعمممد

، ملحمق وعرضها على مجموعة من المحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج وطمرق التمدريس
 :وذل  بهدف استطالع رأيهم في اآلتي (3)
 .مدى إمكانية تحقيق هذه األهداف. أ
  تصميم صفحات الويب التعليمية.مدى مناسبة األهداف لمهارات . ب
  .صياغة كل هدف، واقتراح الصياغة اللغوية المناسبة لما هو غير مناسبدقة . ت

 : ةالمالحظات التاليون المحكم ىأبدوقد 
  .تعديالت في صياغة بعض األهداف . أ
  .دمج بعض األهداف السلوكية بعضها ببعض. ب
 .بعض األهداف استبدال. ت
 .إعادة ترتيب بعض األهداف. ث

التوصممل  التممي اقترحهمما الخبممراء المحكمممون، وبممذل  أمكممن وقمد أجممرت الباحثممة التعممديالت والمالح ممات
 للموديوالت التعليمية، وهي كما موضحة فيما يلي: اإلجرائية إلى القائمة النهائية لألهداف السلوكية

 

 :األول للموديول األهداف التعليمية اإلجرائية
 :التالية إلى األهداف التعليمية تاألول وخلص للموديولالهدف العام  ةالباحث تحلل
 (.(Googleجوجل  شبكةخدمات  تذكر .1
 (.Google siteسايت ) جوجل قعمو  تفتح .2
 .(Google site)عرف خدمة جوجل سايت ت .3
 .جوجل قععلى مو  الكترونيإ انشئ بريدت .4
 .لكترونيإرسل رسائل عبر البريد ت .5
 .اإللكترونيدرج مرفقات ضمن البريد ت .6
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  ي:انالث للموديولاألهداف التعليمية اإلجرائية 
 :إلى األهداف اإلجرائية التالية تالثاني وتوصل للموديولبتحليل الهدف العام  ةالباحث تقام
 التعليمي. موقعللنشئ الصفحة الرئيسية ت .1
 .(Google site)حساب جوجل سايت ذكر محتويات تبويب مواقعي على ت .2
 للصفحة الرئيسية التعليمية. امناسب ااسمكتب ت .3
 التعليمي على الويب.للموقع  URLكتب عنوان ت .4
 .فرق بين أنواع النماذج للصفحات )صفحة ويب أو إعالنات أو قوائم(ت .5
 .)صفحة ويب أو إعالنات أو قوائم(للصفحة الرئيسية ختار نوع النموذج المناسب ت .6
 .جديدة فرعيةتعليمية ضيف صفحة ت .7
 )الفرعية(. تفرق بين الصفحة العلوية المستقلة )الرئيسية( والصفحة السفلية التابعة .8
 .تابعه(سفلية الجديدة )علوية مستقلة أو التعليمية حدد موقع الصفحة ت .9

 تفرق بين شريط التحرير وقوائم التحرير في الصفحة. .10
 ترتيب الصفحات في واجهة الموقع التعليمي.غير ت .11
 .إعالنات ضمن صفحة األخبارتنشئ صفحة  .12
 

 :ثالثال للموديولاألهداف التعليمية اإلجرائية الخاصة 
 :إلى األهداف اإلجرائية التالية تالثالث وتوصل للموديولالهدف العام  ةالباحث تحلل
 الموقع. إدارةالتعليمي باستخدام الموقع التعليمية و التعديل على الصفحة  أوامرفرق بين ت .1
 الموقع. إدارةباستخدام  على الويب التعليمي لموقعلكتب وصفا عاما ت .2
 التعليمية. للصفحة غير العنوان الرئيست .3
 التعليمية. غير تخطيط الصفحةت .4
 مختلفة في الصفحة. اتكتب نصوص .5
 باستخدام شريط أدوات التحرير. غير تنسيق النصوص في الصفحةت .6
 التعليمي. ضمن صفحات الموقع درج جدوالت .7
 (.Google mapالتعليمية باستخدام )الصفحة  محدد عليها الموقع فيدرج خريطة ت .8
 .(Drive) باستخدام درج نموذج اتصل بنات .9

 .اإللكترونيالصفحة على البريد  فيفعل إمكانية استقبال التغييرات ت .10
 .اإللكترونيعلى البريد  التعليمي الموقع فيفعل إمكانية استقبال التغييرات ت .11
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)إ همار عنموان الصمفحة أو عمرض روابمط الصمفحات الفرعيمة  التعليميمة عدل إعدادات الصفحةت .12
 .و السماح بالتعليقات(أو السماح بالمرفقات أ

 .ف  التنسيق للصفحة لتكراره للصفحات الجديدةتح .13
 التعليمي. شعار الموقع لرأس الموقع تدرج .14
 التعليمي. للصفحة الرئيسية في الموقع تذييال تكتب .15
 الموقع. إدارةباستخدام  )األبعاد واللون...( للموقع التعليمي ضبط خصائص الخلفيةت .16
 .إعدادات المستخدم غير لغة العرض للموقع منت .17
 .عاين الصفحة كمشاهد بعد التعديل عليهات .18
  .)عام أو مخصص(تحدد مستوى الرؤية للموقع التعليمي للمستخدمين  .19
 . Metadataتفرق بين بيانات الموقع والبيانات الفوقية  .20
 الخاصة بالموقع )المؤلف، الوصف، الخصائص...(. Metadataتضيف البيانات الفوقية  .21


 رابع:ال للموديوللتعليمية اإلجرائية الخاصة األهداف ا
 :إلى األهداف اإلجرائية التالية توتوصل رابعال للموديولالهدف العام  ةالباحث تحلل
 (.jpg, bmp, gif) فرق بين امتداد الصور المختلفةت .1
 تحدد جودة الصورة المستخدمة في تصميم صفحات الويب التعليمية. .2
 التعليمية. الصفحة فيدرج صورة خارجية ت .3
 التعليمية. ضبط خصائص الصورة في الصفحةت .4
 (.mp4,avi) فرق بين امتداد الفيديو المختلفةت .5
 (.YouTube) اليوتيوبموقع درج فيديو من ت .6
 التعليمية. ضبط خصائص الفيديو في الصفحةت .7
 (.pdf, doc, ppt, xmlفرق بين أنواع الملفات )ت .8
 التعليمية. درج ملفات خارجية في الصفحةت .9

 .جمع الملفات ضمن مجلدات مخصصةت .10
 تن م مكتبة الملفات داخل الصفحة التعليمية. .11
 .Driveدرج ملفات من  خدمة ت .12
 .(ةأو أفقي ة)راسي فرق بين أنواع القوائمت .13
 .غير شكل القوائم )راسي أو أفقي(ت .14
 في الصفحة التعليمية. للقوائم امناسب ااسم تكتب .15
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 ضمن  الصفحة التعليمية. القائمةختار نوع البيانات المدخلة في عمود ت .16
 في الصفحة التعليمية. غير ترتيب القوائمت .17
 الموجودة ضمن شريط التبويب بننشاء ارتباط تشعبي. األوامرتميز بين  .18
  ، صورة(.نصعلى عناصر الصفحة التعليمية  )ارتباط تشعبي  تضيف .19
 تربط بين صفحة وأخرى في نفس الموقع التعليمي. .20
 .اإلنترنتؤدي له االرتباط على تحدد المكان الذي ي .21
 .الخاص بتسجيالت اإلعجاب على المحتوى في الصفحة 1درج الزر +ت .22


 خامس:ال للموديولاألهداف التعليمية اإلجرائية الخاصة 
 :إلى األهداف اإلجرائية التالية توتوصل خامسال للموديولالهدف العام  ةالباحث تحلل
 .ياإللكترون حدد أنواع أسئلة االختبارت .1
  .Driveخدمة  باستخدام االكرتوني انشئ اختبار ت .2
 .نشئ قاعدة بيانات خاصة باالختبارت .3
  في صفحة االختبار على موقع الويب التعليمي. اإللكترونيتدرج االختبار  .4
  في صفحة االختبار على موقع الويب التعليمي.  ةاإللكترونياالختبار  أسئلةنوع ت .5
 

في تتابع منطقي بحيمث الموديول  تن يم الموضوعات داخلعلى  وبناء على ما سبق عملت الباحثة
مهمارات مقسممة إلمى  محاضمرة، وكمل )مودويمول( محاضمراتمعهما فممي صمورة  لبماتيسهل تعامل الطا

 المودويممموالتوكانممت ، مهممام وأنشممطة تعلممممال محاضممرة مجموعمممة مممنتضمممن كممل تو  خاصممة، هممدافوأ
تطبيمق أداتمي للبيئمة التعليميمة وتمم تعريفي وتوضميحي  لمودويو  سبقها مودويوالت 5الفعلية والن رية 

( ممممن أجمممل أن نحصمممل علممممى المتغيمممر الضمممابط المالح مممةوبطاقمممة  المعرفمممي قبليممما  )االختبمممار دراسمممةال
 ةالباحثم ترتبمو  ،مسمةالخت البرنمامج موديموالثمم بعمد تطبيمق  ،(تجربة)درجات الطالبات قبل خوض ال

ألداتي  ق عملي لما سبق وفي ذات اللح ة مقياس بعدييتطباألخير للبرنامج حيث كان  المودويول
ت الموديموال، وبالتمالي يكمون مجمموع (المعرفمي واالختبمار األدائية للمهارات المالح ةبطاقة الدراسة )

 .مودويوالت 7الترحيبية والقبلمي والفعليمة والختاميمة 
 
 : تحديد استراتيجية التدريس بناء على األهداف  .2

خطمة عاممة تتكمون مممن مجموعمة محممددة مممن اإلجممراءات التعليميمة مرتبممة  هميالتعليميمة  االسمتراتيجية
ويتطلممممب تصممممميم ، فممممي تسلسممممل مناسممممب لتحقيممممق أهممممداف تعليميممممة معينممممة، فممممي فتممممرة زمنيممممة محممممددة
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المممممسابقة كمممممدخالت ضممممرورية لبنمممماء  التعليممممميالتعلمممميم مخرجممممات كممممل مكونممممات التصممممميم  اسممممتراتيجية
 ).19: 2003عطية خميس، . )محمداالستراتيجية
التممدريس التممي تعتمممد علممى الممتعلم النشممط، والممتعلم عممن  تاسممتراتيجياالباحثممة مجموعممة مممن  وقممد اتبعممت

 بعد، والتي تناسب بيئة الدمج في كل من نمطي التعلم المدمج والتعلم المنعكس مثل:
 

 :والحوار استراتيجية المناقشة . أ
( أن اسمتراتيجية المناقشمة تعتبمر االسمتراتيجية Land & Greene, 2000) "جمرين"و "النمد"يمرى 

وتنشمميط دور  بتفعيلهمماالمفضمملة لممدى المتعلمممين فممي المراحممل التعليميممة العليمما، ولممذل  قامممت الباحثممة 
تحصل  والتي المتنوعة األسئلة من سلسلة توجيهو  ، الخاصة بهم، األفكارالطالبات من خالل طرح 

 .وتنمية أنواع التفكير المختلفة لديهم ،الدرس أهداف تحقيقل إجاباتالبة من خاللها على الط
 

 :واإللقاءاستراتيجية المحاضرة  . ب
( أن اسممتراتيجية المحاضممرة تعتبممر مممن أكثممر Land & Greene, 2000) "جممرين"و "النممد"يممرى 

من خالل دمجا مع  االستراتيجيات المستخدمة عبر الويب والتي تعتمد على المعلم، ولقد تم تطبيقها
الفصمول المدمجمة ممن خمالل شمرح المحاضمرة يجيات التعلم عبمر الويمب، حيمث تمم تطبيقهما فمي استرات

الفصممول المنعكسممة مممن  أممما فممي، اإللكترونمميباالسممتعانة بممأدوات الممتعلم  فممي غرفممة الصممف للطالبممات
 المفاهيم الصعبة للمحاضرة. ومراجعةعن االستفسارات الخاصة بالطالبات  اإلجابةخالل 

 

 مشاريع: ال ةاستراتيجي . ت
أن  (Ekwensi, Moranski, Townsend,2006:76) "تونسميند"و "مورانسمكي"و "اكوينسي"يرى 

اسممتراتيجية المشمماريع تتناسممب مممع توجهممات الطلبممة العمليممة، مممن هممذا المنطلممق حرصممت الباحثممة علممى 
ت لتصمممميم صمممفحا واألدائيمممةدراسمممة وهمممو تنميمممة المهمممارات المعرفيمممة اسمممتخدامها لمناسمممبتها لموضممموع ال

حيث تم االعتماد على نشاط الطالبة وتنفيذها للمهام التعليمية المطلوبمة فمي صمورة ، الويب التعليمية
، وكانمممت المعلممممة تقمممدم التغذيمممة الراجعمممة لكترونمممي(إ إنجمممازلكترونمممي، ملمممف إ)موقمممع  مشمممروع نهمممائي

 .اإللكترونيةبيئات التعلم  المناسبة للطلبة من خالل
 

 استراتيجية تقصي الويب: . ث
( إلى أن استراتيجية تقسي الويب تعتمد على Chatel & Nodell, 2002) "نوديل"و "شاتيل"ر يشي

األنشطة االستكشافية التي يعدها المعلم ممن خمالل شمبكة الويمب، حيمث تمم تطبيمق همذه االسمتراتيجية 
ر بط إلى مصادفي بيئة التعلم المنعكس، وتم تنفيذها من خالل تنفيذ أنشطة محددة تحتوي على روا

 للطالبة. إجباريكما تم تطبيقها في بيئة التعلم المدمج ولكن بشكل أقل، وغير  ثرائية.إلكترونية إ
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  حل المشكالت: ةاستراتيجي. ج
ممن خمالل  تطبيقهما فمي بيئمات المتعلم، وقمد قاممت الباحثمة بالتفكير في العلمي األسلوب أيضا وتسمى

، وقامممت بتمموفير دليممل للوصممول يممبصممياغة مشممكالت متعلقممة بموضمموع مهممارات تصممميم صممفحات الو 
لكترونيمممة، وتممموفير دليمممل لحمممل المشمممكلة ممممن خمممالل الخطممموات: إإلمممى الحمممل ممممن خمممالل تممموفير روابمممط 

، وبمذل  النهمائي الحمل اعتمماد الفرضميات، ممن التحقمق الفمروض، بالمشمكلة، فمرض اإلحسماس
 البة.الط لدى العمل الجماعي وروحاستطاعت الباحثة تنمي مهارات التفكير والبحث العلمي، 

 

  استراتيجية العروض العملية:. ح
قاممت الباحثمة ممن تو يفهما فمي  حيمث، وفعالمة متعمددة إمكانيمات لمه تعليممي نشماط العمليمة العمروض

 (LCD) باستخدام جهاز العرضالطالبات  أمامحيث قامت الباحثة بتنفيذ النشاط التعلم المدمج بيئة 
 تحت توجيه المعلمة في غرفة الصف. ردهمتطبيقه بمف بنعادةالطالبات ومن ثم قيام 

ممن خمالل تقمديم العمروض التوضميحية مسمبقا قبمل تنفيمذ تمم تطبيقهما  فقمد التعلم الممنعكسبيئة في  أما
طالبمة ال صعوبة تواجهما أيعن  اإلجابةل من خالالطالبات لها في غرفة الصف، وأيضا تم تنفيذها 

 تطبيقه. بنعادةثم تقوم  الصففي غرفة  أخرىمرة  إمامهاشرح التطبيق  إلعادة
 

 :ما يلي (177-114: 2005زيتون ) إليها يشير الستراتيجيات التيومن 
 حسمب طبيعمة وذلم  الصمفي والتعلميم التعلم اإللكتروني بين الدروس تقسيم :األولى الستراتيجية .1

 .اإللكترونية أو التقليدية التقويم أساليب استخدام يمكن كذل  الدرس
فمي  المتعلم اإللكترونميو  التقليمدي الصمفي التعلميم اسمتخدام يمتم وفيهما :الثانيـة السـتراتيجية .2

 عبر الشبكات اإللكتروني ثم ومن الصفي للتعليم البداية تكون أن على الدرس أو الواحدة المحاضرة
 . األسلوبين أحد باستخدام التقويم ويتم
 .اإللكتروني للتعليم تكون البداية لكنو  باالستراتيجية الثانية شبيهة وهي :الستراتيجية الثالثة .3
 ممرات المتعلم اإللكترونميو  التقليمدي التعلميم ممن كمل بمين تبادل فيها ويحدث :الرابعةالستراتيجية  .4

 .الواحدة المحاضرة أو الدرس داخل عديدة
 

وهمممي فقمممد اختمممارت الباحثمممة االسمممتراتيجية الرابعمممة  التمممي أشمممار اليهممما زيتمممون السمممتراتيجياتابنممماء علمممى 
السمابقة لممما تحتمموى مممن  حيممث أنهمما تمدمج بممين االسممتراتيجيات الثالثممةتناسمب مممع بيئممة المتعلم المممدمج ت

حيممث اعتمممدت الباحثممة علممى أسمملوب الممدمج بممين التعلمميم الصممفي واإللكترونممي فممي المحاضممرة مرونممة، 
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، حسممب فممي البدايممة الممتعلم اإللكترونممييكممون التعلمميم الصممفي فممي البدايممة أو لالواحممدة، بطممرق عديممدة، 
 موضوع الدرس واحتياجات المتعلم وطبيعة التحليل لألهداف. 

 

أممما االسممتراتيجية المناسممبة لبيئممة المممتعلم المممنعكس فهممي االسممتراتيجية الثالثمممة حيممث أنهمما تتناسممب ممممع 
أوال وهو عبارة عمن الفيمديوهات التعليميمة  التعلم اإللكترونيطبيعة الفصل المنعكس، من حيث تقديم 

ا المعلمم اهمم المفماهيم والمعمارف للمدرس ويشماهدها الطالمب خمارج الغرفمة الصمفية وقبمل التي يشرح بهم
المحاضرة، وبعد ذل  يكون التعلميم الصمفي المذي يمتم حمل األنشمطة والتطبيقمات التمي تعملهما الطالمب 

 سابقة بمساعدة وتوجيه المعلم في غرفة الصف.
 
 :كترونياإلل الفصول المدمجة والفصول المنعكسةتصميم محتوي  .3

 

المتاحممة  اإلنترنممتبالحصممول علممى البيانممات الصممورية والصمموتية والنصممية مممن مواقممع قامممت الباحثممة 
بطبيعمممة موضممموع الدراسمممة لتنميمممة مهمممارات تصمممميم وصمممفحات مدرسمممين المسممماق بالجامعمممة والمرتبطمممة 

كمممما قاممممت بتصمممميم الفيمممديوهات التعليميمممة الخاصمممة ، الخاصمممة بالفصمممول المدمجمممة صمممفحات الويمممب
 الفصول المنعكسة، وتجهيز بيئات التعلم كاملة من خالل الخطوات التالية:ب
 

 إعداد السيناريوأول: 
ه مممن نصمموص وممما تتضممن وعرضممها التمي سمميتم تصمميمها للواجهمماتالسميناريو هممو وصمف تفصمميلي 

 وهو يعد مفتاح العمل، أو خريطة التنفيمذ التمي تتميح للفكمرة المطروحمة فمي ورسومات ولقطات فيديو،
الفصمممل الممممدمج والفصمممل . وبعمممد تحديمممد محتممموي موعأن تنفمممذ فمممي شمممكل مرئمممي ومسممم البيئمممة التعليميمممة

والصورة النهائية لألهداف العامة واإلجرائيمة وتحديمد المهمارات الرئيسمية والفرعيمة واالختبمار  المنعكس
للسمميناريو  التحصمميلي فممي صممورته النهائيممة تممأتى الخطمموة التاليممة وهممى إعممداد وتصممميم الصممورة األوليممة

 :وقد روعي في إعداد السيناريو الجوانب التالية
 .التسلسل المنطقي في عرض المحتوى وترابطه. أ
وما يصاحبها ممن رسمومات وصمور ولقطمات فيمديو موقمع كمل منهما  المكتوبةتحديد النصوص . ب

  في الواجهة المناسبة.
 (.وت فيديلقطا ،رسوم ثابتة ومتحركة ،التو يف األمثل للوسائط المتعددة )نصوص. ت
 .أن يكون النص متماسكا وخاليا من الحشو واإلطالة. ث
 .ألخرى واجهةتحديد كيفية االنتقال من . ج

 

 :وتم تصميم السيناريو في صورته األولية من خالل أعمدة رئيسية هي
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 .قالتالمتصفحات في حين وجود انداخل  واجهة: تحديد رقم لكل الواجهةرقم  .1
اإلطممار سمممواء أكمممان نمممصا مكتوبممما، صمممورة معروضممة، : عممرض كممل ممما ي هممر فممي الواجهممةشممكل  .2

 .، تعليممات أو إرشادات أو أنشطةتة، رسوما متحركة، فيديو، سؤاالرسوما ثاب
 .النص: وصف النصوص المكتوبة على الشاشة .3
 .، خاصة في الفصل المنعكسالواجهةتحتويها  التيلقطات الفيديو: وصف لقطات الفيديو  .4
  الواجهة.تحتويهما  التيلرسوم الثابتة والمتحركة واألشكال والصور الرسوم واألشكال: وصف ل .5
  .اإلبحار والتفاعلية: وصف عمليات تفاعل المتعلم مع المحتوي، وكيفية  هور اإلطار .6
 .ل سؤال، أو تعقيمبمالح ات: إضافة تعليقات قد تكون في شك .7

، ل المدمجمة والفصمول المنعكسمةالفصمو  لبيئمةالمخطمط العمام  ومن خالل ما يبق قاممت الباحثمة ببنماء
 .(9ملحق )ان ر 

 إعداد سيناريو الفيديوهات التعليمية للفصول المنعكسة:
الفيديوهات التعليمية الخاصة بمالتعلم الممنعكس بنماء علمى  إلنتاجكما قامت الباحثة بتصميم سيناريو 

 كما يلي:المراحل األساسية 

وع اللقطة التي ست هر للطالب، حسب تسلسمل وفيها حددت الباحثة ن تحديد الصورة )اللقطة(:. أ
 الموديوالت. أهدافمنطقي للفيديو التعليمي ومرن وبناء على 

التعليممق للمعلمممة أثنمماء عممرض الصممورة  أوويممتم فيممه تحديممد الصمموت  تحديــد الصــوت )الــنص(:. ب
 .التي تم تصميمها سابقا

 بعض المقاطع في الفيديو.وفيها يتم تحديد الخلفية الموسيقية الخاصة ب الخلفية الموسيقية:. ت
 

 التخطيط لإلنتاجثانيا: 
ة، قاممممت الباحثممة بتحديمممد الصمممور والرسمموم الثابتمممة، والموسمميقى، والممممؤثرات الصممموتي خطمموةفممي همممذه ال

 :، وذل  من خاللالفصل المنعكسو للفصل المدمج  ةوالتعليق الصوتي المطلوب
 .تعاوني ..إلخلم نشط أم ذاتي أم هل هو تع :تحديد كيفية تعلم الطالبات .1

المممتعلم  أدواتتخدام باسممم مممن خمممالل العمممروض العمليممة كيفيـــة الـــتعلم فـــي الفصـــول المدمجـــة:. أ
 .داخل الغرفة الصفيةوالمجموعات التعاونية والمحاضرة والمناقشة  اإللكتروني

ممن خمالل المتعلم المذاتي وتقصمي الويمب خمارج الغرفمة  كيفية التعلم في الفصول المنعكسـة:. ب
 ضرة والمناقشة والعروض العملية والمجموعات التعاونية داخل الغرفة الصفية.الصفية، والمحا

 

لطممرق الممتعلم المسممتخدمة فممي بيئممة الممتعلم المممدمج وبيئممة الممتعلم المممنعكس  اسممتنادا طــرق التفاعــل: .2
 ومنها: التعليمية التي ستستخدمها الطالبة والمصادر للتقنيات مبدئي وضعت الباحثة تصور
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 (Messages): نيةاإللكترو  الرسائل . أ
المسممجلين فممي المقممرر كممما  البمماتأو كممل الط ةإلممى طالبمم اإللكترونيممة حيممث يمكممن إرسممال الرسممائل

وتمممم  ا،الرسمممائل المرسممملة إليهممم ةيمكممممن تلقمممي الرسمممائل بمجمممرد المممدخول علمممى الموقمممع ي همممر للطالبممم
 .ةالبيئة التعليمي إنشاء(، وحساب الموديل، المستخدم في Gmailاستخدام الجي ميل )

  (Bulletin Board): اإلعالنات  لوحة . ب
وهى أداة من أدوات التفاعل بمين المعلمم والطمالب ممع بعضمهم المبعض وتممسمح لوحممة اإلعالنمات 

فمممي الموقمممع الخممماص بالبيئمممات  وتتممموفر ،بنخبمممار الطمممالب بالمعلوممممات الجديمممدة المتعلقمممة بمممالمقرر
 .اإلسالمية على موديل الجامعةالتعليمية، و 

 المنتدى: . خ
بعرض، أو طرح سؤال، أو مشكلة يمكن لكمل الطمالب االطالع عليه  ةي أداة تسمح لكل طالبوه

 .واإلجابة عليه وت هر تل  اإلجابة لكل الطالب أيضا، وهي تعتبر وسيلة تفاعمل غير متزامنة
 
 

 استراتيجية التغذية الراجعة: .3
  :لبيئات التعلم استخدمت الباحثة نوعين من التغذية الراجعة

 :غذية الراجعة الداخليةالت . أ
حيمث يمتم تكليمف الطالبمة وهي تعتمد على تقويم المتعلم ألدائه من خالل التقمويم المذاتي لكمل درس 

 بنشاط ألدائه، وتوفر المعلمة مصادر للتعلم لتأكد الطالبة من أجابتها بنفسها.
 :التغذية الراجعة الخارجية . ب

حيممث اسممتخدمت الباحثممة  ،ليماتممه، وتوجيهاتممهعممن طريممق تع ةوهممي تعتمممد علممى تقممويم المعلممم للطالبمم
، والمناقشممة اإللكترونمميالبممة مممن خممالل البريممد أدوات االتصممال عبممر شممبكة اإلنترنممت فممي توجيممه الط

 .للطالبة داخل الغرفة الصفية واإلرشادوالحوار وتقديم الدعم 
  دوات التقييم:وأ د. الختبارات

ات األداء المحمدد األهمداف وتمرتبط مباشمرة بمحكمم تركمز علمى قيماس التيوهى األدوات واالختبارات 
فمي البيئمة التعليميمة قبممل دراسممة  ات، ويعطمى للمتعلممالقبلمياالختبار التحصيلي  وفي األهداف، وه

ويعطمممممى  ،ويقممممميس أهمممممداف المممممتعلم الجديمممممد، واالختبمممممار التحصممممميلي البعمممممديالمدمجمممممة والمنعكسمممممة، 
بطاقمممة مالح مممة األداء العملمممي و ، لمدمجمممة والمنعكسمممةفمممي البيئمممة التعليميمممة ادراسممممة بعمممد  اتللمتعلمممم

وسممموف تتنممماول الباحثمممة بالتفصممميل إعمممداد االختبمممار الدراسمممة، أيضممما قبمممل وبعممممد  اتوتعطمممى للمتعلمممم
 .التحصيلي وبطاقة المالح ة في الجزء الخاص بنعداد أدوات الدراسة
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 (Development) (اإلنتاج) ثالثا: مرحلة التطوير
تم فيها ترجمة عملية التصميم من مخطط وسيناريوهات إلى مواد تعليمية حقيقمة وهي المرحلة التي ت

 :عن طريق تطوير التقنيات التعليمية التي ستستخدم فيه، والمصادر الداعمة، ويشمل
 

 :اوتنظيمه ةالمقترح بيئة التعلمتحديد واختيار محتوى  .1
ر العلميمممة المعروفمممة الختيممممار عنمممد اختيمممار المحتممموى وتن يممممه علمممى اتبممماع المعمممايي ةالباحثممم تحرصممم

 (2006: 126)شاهين، كالتالي استنادا  إلى  ةذكرها الباحثتوتن يم المحتوى والتي 
ــوى:. أ أن يتممرجم األهممداف التممي حممددت إلممى مجموعممة مممن الخبممرات التعليميممة التمممي  صــدق المحت

هاريمة والوجدانية، تعمل على تحقيقها؛ بحيث تتنوع هذه الخبرات، لتغطي جميع الجوانب المعرفيمة الم
  .وارتباط األهداف الخاصة بالعامة

أن يكممممون المحتمممموى صممممادقا  ذا داللممممة مرتبطمممما  بالمعممممارف العلميمممممة المعاصمممممرة  دللــــة المحتــــوى:. ب
  .وينطبق ذل  على أسلوب التفكير وليس على الحقائق والمفاهيم والن ريات فقط

أن يمتم اختيمار الخبمرات والتخطميط لهما  تلبية المحتوى ومالءمته لقدرات المتعلمين وحاجـاتهم:. ت
  .وتن يمها بحيث تراعي قدرات المتعلمين ومهاراتهم

أن يكمون المحتموى ذا معنمى ولمه داللمة اجتماعيمة وثقافيمة لمدى الممتعلم تجعممل  وظيفة المحتـوى:. ث
يجابيا     .منه مواطنا  مشاركا  وا 

من مراعماة الفمروق الفرديمة لتتناسب البد م مراعاة التمييز في المحتوى لمقابلة الفروق الفردية:. ج
 .مع مستويات المتعلمين أن يتدرج من السهولة إلى الصعوبة

أن يكمون المحتموى شمامال  للممادة العلميمة ون امهما، وعمقمه ممن  التوازن بين خبـرات المحتـوى: . ح
 حيث التركيز على الجوانب األساسية للمادة العلمية

ــي الخبــرة:. خ ليممة مسممتمرة والنمممو عمليممة مسممتمرة وهممدفنا أن ننمممي قممدرة فممالتعليم عم الســتمرارية ف
  .المتعلم على القراءة النافذة كلما سنحت الفرصة لذل 

أن تكمون الخبمرة الحاليمة مبنيمة علمى أسماس الخبمرات السمابقة، وتكمون أساسما   التتابع في الخبرة:. د
  .المنهجلخبرات الحقة فاالستمرارية والتتابع يمثالن االتجاه الرأسي في تن يم 

ويعنمي وحمدة الخبمرة فلقمد أثبتمت الدراسمات أن المتعلم يكمون ذا معنمى عنمدما  التكامل فـي الخبـرة:. ذ
  .يتعامل مع المواقف ككل

أن يكممون المحتمموى دقيقمما ، يراعممي وفممرة المممادة وضممخامتها تناسمممبا  ممممع وقممت  الدقــة فــي الختيــار:. ر
نمممما كمممسب المهمممارات واالتجاهممات وقمميم الممتعلم، فالهممدف األساسممي للتعلمميم لمميس كسممب المعرفممة فقممم ط وا 

 .ومفاهيم
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بتن ميم المحتموى بشمكل منطقمي، حسمب األسمس العلميمة لتن ميم المحتمموى ممن  ةالباحثم توبالتالي قام
 على ما يلي:موديول تعليمي  واحتوى كل .السهل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد

 موديول التعليمي.األهداف التعليمية لل  
 الموديول التعليميات التي يحتويها الموضوع. 
 بالموديول التعليمي )القبلية والبعدية( عليمية المطلوب تنفيذهاالت األنشطة. 
  موديول تعليميتكليف منزلي لكل. 
 

 :بناء دليل المتعلم .2
الموديممول التعليمممي حيممث  دراسممة الموديموالت التعليميممة لبيئممات المتعلم،سماعد المممتعلم علممى السمير فممي ي

والفيممديوهات التعليميممة  ،(11ملحممق ) ،العممروض التقديميممة الخاصممة بالفصممول المدمجممة علممىيحتمموى 
 :ما يليووضحت الباحثة في دليل المتعلم  .(10ملحق ) ،الخاصة بالفصول المنعكسة

 وصف أهداف الموديوالت التعليميةن من خالل كتابتها في بداية كل موديول تعليمي. .1
التفاعمل وجهما لوجمه ، المبعض حيمث يوجمد نموعين ممن التفاعملمع بعضهم  الباتاعل الطتتفيف ك .2

التفاعمممل عبممممر اإلنترنمممت ممممن خمممالل أدوات االتصمممال داخمممل الغرفمممة الصمممفية،  أثنممماء التمممدريب العملمممي
 )الموديل(. يتيحها الموقع التيالمتزامنة وغير المتزامنة 

 وجهما لوجمه، العملميالتمدريب  أثناء ةتقدم التغذية الراجعة للطالب :كيف ومتى تقدم التغذية الراجعة .3
 .على استفساراتهم واإلجابةالين )المنتدي(  أونوجودها  أثناءن الطالبة تحصل على التعزيز أكما 
 إلكترونممي، وذلمم  مممن خمممالل إرسمممال بريمممد ةاالتصممال بالمعلممم ةحممددت الباحثممة كيممف يمكممن للطالبمم .4

 يه المعلمة.المنتدى حيث تطرح الطالبة السؤال وتجيب عل، أو في للمعلمة
، وهمى جهماز ةيجب أن يكون لممدى الطالممب التيالحد األدنى من األجهزة  ةوضحت الباحثة للطالب .5

 .Speakersكمبيوتر متصل بشبكة اإلنترنت وسماعات
الممودويالت التعليميمة وتموفير قامت الباحثة بوصمف  :الموديوالت التعليميةالجدول الزمني لدراسة  .6

 :الموديول التعليميالوقت المتوقع لدراسة لتحديد  باإلضافة محتوياته بناء على ما سبق،
 يتناسمبكمل الموديمول التعليممي بمما  موعمد البمدء واالنتهماء ممن دراسمة البماتحمددت الباحثمة للطحيث 

 2015/4/19مممن  ابتممداء  شممهر ونصممف كاملممة حيمممث اسمممتغرقت الدراسممة مممع سممرعة الممتعلم للطالبممة، 
 (.4.3كما هو موضح في جدول ) أسبوع جزء رئيسيكمل  استغرقت دراسة، و 2015/5/23حتى 
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 (4.3جدول )
ومواعيد تقديم األنشطة  لمهارات تصميم صفحات الويب التعليمية المحاضراتيوضح مواعيد بداية ونهاية 

 والمهام ومواعيد التفاعل وجها لوجه
 

تاريخ البدء في 
 ةاألنشط دروس المحاضرة عنوان المحاضرة دراسة المحاضرة

 الموافق األحد
19/4/2015 
 
 

التعمممممممممممممممممرف علمممممممممممممممممي 
الجوجممممممممممممممل سممممممممممممممايت 

نشمممممممممممممممممماء البريممممممممممممممممممد  وا 
 اإللكتروني

 
 

 الجوجل سايت وما ه .1
 ماهي مواقع الويب التعليمية .2
ممماهي خممدمات جوجممل المسممتخدمة فممي  .3

 التعليم
 لكتروني على الجي ميلإبريد  إنشاء .4
 اإللكترونيرسالة من البريد  إرسال .5
 كترونياإللالمرفقات في البريد  إدراج .6

 إميممممممل إلممممممىرسممممممالة  إرسممممممال
رفممممممممممماقالمعلممممممممممممة  ملمممممممممممف   وا 

يحتمممموي علممممي اسممممم الطالبممممة 
والممممممممرقم الجممممممممامعي  ورابممممممممط 

 اإللكترونمممممي اإلنجمممممازملمممممف 
 الخاص بالطالبة

 الموافق األحد
26/4/2015 
 
 

الصمممممممممممممفحة  إنشممممممممممممماء
 إنشمممممممممممممماءالرئيسممممممممممممممية 

صممممممممممممفحات فرعيممممممممممممة 
 على جوجل سايت

لكترونمممي خممماص بملمممف إموقمممع  إنشممماء .1
 نياإللكترو  اإلنجاز

 الصفحة الرئيسية على الموقع  إنشاء .2
الصممممممممفحات الفرعيممممممممة داخممممممممل  إنشمممممممماء .3

بممأنواع ونممماذج مختلفممة  اإللكترونمميالموقممع 
 حسب الغرض للصفحة

فحة رئيسمممممممممممية صممممممممممم إنشممممممممممماء
وصممممممممممممممفحات فرعيممممممممممممممة ذات 

ج مختلفممممممممممممة لملممممممممممممف ذنممممممممممممما
بكممممممل  اإللكترونممممممي اإلنجمممممماز
 طالبة

الموافممممممممممق  األحممممممممممد
3/5/2015 
 

التعممممممممممممممممممديل علممممممممممممممممممى 
 الصفحة الرئيسية

 

 التعديل على الصفحة الرئيسية .1
 النصوص إدراج .2
 الصورة  إدراج .3
 رابط على النصوص والصور إدراج .4

التعمممممممممديل علمممممممممى الصمممممممممفحة 
 المممممممممممممنص إدراجالرئيسمممممممممممممية، 

ضمممممافة وصمممممورةتنسممممميقه، و   وا 
 والصورة.رابط على النص 

الموافممممممممممق  األحممممممممممد
10/5/2015 

التعممممممممممممممممممديل علممممممممممممممممممى 
 صفحات الموقع

 

 الخريطة على الموقع  إدراج .1
يانات على صفحة من نموع الب إضافات .2

 قائمة 
البيانات على صفحة من نموع  إضافات .3

 خزانة الملفات
الفيممديو علممى صممفحة مممن نمموع  إضمافات .4

 ويب أو إعالنات

الصمممممممممممممور وخريطمممممممممممممة  إدراج
بيانممممات المممممدورات فمممممي  إدراج

صمممفحة السممميرة الذاتيمممة  ممممن 
نوع قائمة، وتخمزين الملفمات 
داخممممممممممل خزانممممممممممة الملفممممممممممات، 

ضممممممافة ي الفيممممممديو التعليممممممم وا 
مممممممممن اليمممممممموت يمممممممموب علممممممممى 

 اإلعالناتصفحة 
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تاريخ البدء في 
 األنشطة دروس المحاضرة عنوان المحاضرة دراسة المحاضرة

الموافممممممممممق  األحممممممممممد
17/5/2015 

 اإللكترونممياالختبممار 
والتنسممممممممممميق للموقمممممممممممع 

 النهائي

نمموذج اختبمار باسمتخدام خدممة  إنشاء .1
 درايف 

 بيانات الطالب علي االختبار  إضافة .2
  باالختبارالخاصة  ألسئلةا إضافة .3
 ميالت للطلبة إ إلىاالختبار  إرسال .4
غلقممممممة بعممممممد فتممممممرة تصممممممحيح االختبممممممار  .5

 الكترونيا 
االختبمار علمي الموقمع والتنسميق  إدراج .6

 النهائي للموقع

نمممممممممممموذج اختبممممممممممممار  إنشممممممممممماء
للمساق الذي تدرسه الطالبة 
حسب تخصصه ودرجه في 

وتجيمممب  اإللكترونممميموقعهممما 
مممممممممممممممرات  3عليممممممممممممممه عممممممممممممممدد 

 حح النتائجوتص

 

فصمل الممنعكس، حيمث تمم توضميح لللتحضمير لنمموذج االمخطط العمام  (،4.4ويوضح الجدول )كما 
قوم بمه الطالبمة تومما النشماط المذي سمي سيتم نفيذه داخل الغرفمة الصمفية، وقت المحاضرة والنشاط الذ

تعلم، ومن المهم جدا والمواد المستخدمة في عملية ال على الفيديو الذي ستشاهده، استنادا في المنزل
لمشممماهدتها فمممي المنمممزل قبمممل الحضمممور  اإلنترنمممتبمممروابط المحاضمممرات المتممموفرة علمممى  ةتزويمممد الطالبممم

(، ويوضمممح الجممممدول YouTubeعلمممى موقمممع ) الباحثمممةوقمممد رفعتمممه  للمحاضمممرة فمممي الغرفمممة الصمممفية،
 (.205مخطط التحضير لمحاضرات شعبة )

 
 

 ( 4.4جدول )
 منعكسمخطط التحضير للفصل اليوضح 

 

 رابط المحاضرات المواد المستخدمة نشاط الطالب نشاط المحاضرة الوقت

 الثالثاء الموافق
21/4/2015 

التعمممممممممممممرف علممممممممممممممي 
الجوجممممممممممل سممممممممممايت 

نشمممممممممممممماء البريممممممممممممممد  وا 
 اإللكتروني

 3البحمممممممممممث عمممممممممممن 
خممممممممممممممممدمات مممممممممممممممممن 
خمممممممممدمات جوجمممممممممل  
 تستخدم في التعليم

الفيمممممديو التعليممممممي، 
جهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماز 

 LCDالعرض

https://www.youtube.
com/watch?v=lGJZQ2
xMky0 
 

 الثالثاء الموافق
28/4/2015 
 
 

الصممممممممممفحة  إنشمممممممممماء
 إنشمممممممممماءالرئيسممممممممممية 

صممممممممفحات فرعيممممممممة 
 على جوجل سايت

رسمممممممممممممممم مخطمممممممممممممممط 
 اإللكترونممميللموقمممع 

التي ستقوم الطالبمة 
 بننشائه

الفيمممممديو التعليممممممي، 
جهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماز 

 ،LCDالعمممممممممممممممممممرض
 وأقالملونة أوراق م

https://www.youtube.
com/watch?v=b6ca4N
WngRQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lGJZQ2xMky0
https://www.youtube.com/watch?v=lGJZQ2xMky0
https://www.youtube.com/watch?v=lGJZQ2xMky0
https://www.youtube.com/watch?v=b6ca4NWngRQ
https://www.youtube.com/watch?v=b6ca4NWngRQ
https://www.youtube.com/watch?v=b6ca4NWngRQ


164 
 

 رابط المحاضرات المواد المستخدمة نشاط الطالب نشاط المحاضرة الوقت

 الثالثاء الموافق
5/5/2015 

التعممممممممممممممديل علممممممممممممممى 
 الصفحة الرئيسية

 

كتابمممممممممة محتويمممممممممات 
حة الرئيسمممممية الصمممممف

 على ملف وورد.

الفيمممممديو التعليممممممي، 
جهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماز 

 LCDالعرض

https://www.youtube.
com/watch?v=b6ca4N
WngRQ 

 الثالثاء الموافق
12/5/2015 

التعممممممممممممممديل علممممممممممممممى 
 صفحات الموقع

 

كتابمممممممممة محتويمممممممممات 
صمممممممفحات الموقمممممممع 
 دالخاص على وور 

الفيمممممديو التعليممممممي، 
السمممممبورة البيضممممماء، 

 LCDجهاز 

https://www.youtube.
com/watch?v=RLxhmr
j8e-s 
 

 الثالثاء الموافق
19/5/2015 

االختبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممار 
 اإللكترونمممممممممممممممممممممممممممممممممممي
والتنسممممممميق للموقمممممممع 

 النهائي

 أسمممممممئلة 10كتابمممممممة 
لالختبمممممممممممار علمممممممممممى 

 وردملف و 

الفيمممممديو التعليممممممي، 
السمممممبورة البيضممممماء، 
جهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماز 

 LCDالعرض

https://www.youtube.
com/watch?v=Q7s4c
O_cShs 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=ZdkwxH
Var68 

 

وبالتالي فقد راعت الباحثة الخصوصية لبيئة التعلم في الفصول المدمجمة، وبيئمة المتعلم فمي الفصمول 
 المنعكسة للتحضير للدروس ليكون دليل للمتعلم، كما هو موضح سابقا.

 

 :طرق التدريس المستخدمة .4
قاممت الباحثمة  ،التقليديم والتعل اإللكترونيبناء على بيئات التعلم في الدراسة وهي الدمج بين التعلم 

 :تحقيقها وهى بناء على األهمداف المطلموب لطالباتبتحديد طرق تقديم المحتوي إلى ا
 

 :اإلنترنتالموديولت التعليمية عبر تقديم  أول:
اكتساب المعلومات والمعارف استخدمت الباحثة برامج  ةفاألهداف المعرفية المطلوب فيها من الطالب

مكممان  أيوفممي  وقمممت، أيعليهمما فممي  االطممالع ةترنممت لتحقيقهمما بحيممث يسممهل للطالبممالممتعلم عبممر اإلن
باإلضممافة إلممى اسممتخدام العديممد مممن البممدائل المتاحممة لالتصممال بممين المعلممم والممممتعلم وبممين المتعلمممين 

كمنصمممة تواصمممل بمممين  اإلسمممالميةحيمممث تمممم اسمممتخدام الموديمممل الخممماص بالجامعمممة  .وبعضمممهم المممبعض
ممممن خممالل اسمممتراتيجيات حممل المشمممكالت  .اإلنترنممتالطممالع علمممى المحتمموى عبمممر الطالممب والمعلمممم وا

 وتقصي الويب، والتعلم التعاوني.
المتعلقممة  اإللكترونيممةفممي الفصممول المدمجممة مجموعممة مممن المممواد  اإللكترونممييمثممل المحتمموى العلمممي 

 الصور التوضيحية. أوبالمحتوى مثل عروض تقديمية بعض النصوص المكتوبة 

https://www.youtube.com/watch?v=b6ca4NWngRQ
https://www.youtube.com/watch?v=b6ca4NWngRQ
https://www.youtube.com/watch?v=b6ca4NWngRQ
https://www.youtube.com/watch?v=RLxhmrj8e-s
https://www.youtube.com/watch?v=RLxhmrj8e-s
https://www.youtube.com/watch?v=RLxhmrj8e-s
https://www.youtube.com/watch?v=Q7s4cO_cShs
https://www.youtube.com/watch?v=Q7s4cO_cShs
https://www.youtube.com/watch?v=Q7s4cO_cShs
https://www.youtube.com/watch?v=ZdkwxHVar68
https://www.youtube.com/watch?v=ZdkwxHVar68
https://www.youtube.com/watch?v=ZdkwxHVar68
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عبممارة عممن مقمماطع فيممديو تعليميممة للمحتمموى تممم تحميلهمما علممى موقممع الفصممل المنعكسممة فهممو فممي  أممما
. إلنترنمتضافة إلى جزء يسير جد من نصوص مقمروءة ممن ااإلالتعليمي الخاص بالمقرر ب األستاذة

 ,Bishop) فالطالب بشكل عام، يفضلون مشاهدة مقاطع الفيديو فمي المنمزل علمى قمراءة النصموص
and Averleger, 2013.) 

 

 :التدريبات العملية داخل القاعة وجهاا لوجهثانيا: 
بينمممما األهمممداف األدائيمممة )المهمممارات المممنفس حركيمممة( حيمممث تتطلمممب همممذه المهمممارات التطبيممممق العملمممي، 
والممارسة المتكررة لذل  فهي غير مناسبة لتقديمها عبر الشبكة، ويمكن تحقيقها فممي البيئمة التقليديمة 

 البماتا لوجمه لمذل  اسمتخدمت الباحثمة التمدريبات العمليمة فمي المعمممل لتمدريب الطداخل القاعمات وجهم
 ، حيث استخدمت الباحثة استراتيجيات التعلم وهي:تصميم صفحات الويب التعليميةعلى مهارات 

 .العروض العملية .1
 .الحوار والنقا  والعصف الذهني .2
 .المحاضرة .3
 والتعلم التعاوني. ور  العمل .4
 
 :زة الالزمة والمستخدمة في تنفيذ البرنامج المقترحالموارد واألجه .5

 الحاسممموبنة فمممي تمممدريب الطمممالب بمعممممل االسمممتعاتمممم تحضمممير البيئمممة التعليميمممة المناسمممبة ممممن خمممالل 
كممما يوجممد أجهممزة  Local network جهمماز كمبيمموتر متصممل فممي شممبكة ٢٥حممديث يحتمموى علممى 

 ي تسهل العمل وهي:التالحاسوب الموجودة في مختبر الحاسوب بمختلف أدواته 
 .(فأرة، لوحة المفاتيح، ميكرفون) اإلدخالأدوات . أ
 .(سماعات خارجية للصوت، كرت صوت، الشاشة)أدوات إخراج . ب
 .LCDجهاز عرض البيانات من الكمبيموتر. ت
 .وسائط التخزين. ث
 .مجموعة من أوراق العمل والكتاب المدرسي. ج
  .مجموعة من اختبارات إلكترونية. ح
 .ةوسبورة بيضاء للكتاب. خ

شمعب ل المسماق ومعلمم ،اإلسمالميةبالجامعة  تكنولوجيا التعليم مركزحيث قامت الباحثة بالتعاون مع 
 لتطبيق جزئية تصميم صفحات الخاصة بالدراسةبتدريس الشعب   العملي *، تكنولوجيا التعليم

 

 األستاذ: أمجد الصباغ
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أجهمزة كمبيموتر متممصلة باإلنترنممت فممي  نال يممتلك لالتميا الباتللط إمكانيةوتوفير ، الويب التعليمية 
 .بالمركز منازلهم فيمكنهم إنجاز مهام التعلم وأنشطته داخل معمل الكمبيوتر

 
 

 لبيئات التعلم ةالتعليمي تالموديولبناء  .6
موقمممع  اإلسمممالميةالموديمممل الخممماص بالجامعمممة  الموديممموالت التعليميمممة باسمممتخدامقاممممت الباحثمممة ببنممماء 

 :بالخطوات اآلتيةباتباع الباحثة  قامتو ، الجوجل سايت
نتممماج عناصمممر حيـــث قامـــت الباحثـــة ب :تنفيـــذ الســـيناريو حســـب الخطـــة المحـــددة .1 تجهيمممز وا 

 الخاصة بالبيئات التعليمية المدمجة والمنعكسة، وذل  من خالل الخطوات التالية: الوسائط المتعددة
بناء على طبيعـة  اإللكتروني قامت الباحثة ببناء المحتوى :اإللكترونيإنتاج وبرمجة المحتوى  . أ

 بيئة التعلم التي سيتعلم بها الطالب كما هو موضح فيما يلي:
 :المحتوى الخاص بالفصول المدمجة 

المسمماق  مممن خممالل معلمممي إدراجهمماقامممت الباحثممة باالسممتفادة مممن بعممض العممروض التقديميممة التممي تممم 
 الخاصة بتصميم صفحات  األهدافوتخدم  اإلنترنتعلى  المتاحةبعض المواد و للسنوات السابقة، 
ممن خمالل التقماط  إنتاجهمامقاطع الفيديو البسيطة التي تمم  بننتاجكما قامت الباحثة الويب التعليمية، 

 سطح المكتب للتدريب على مهارة معينة.
 
 المحتوى الخاص بالفصول المنعكسة: 

كل لسجيل لقطات الفيديو ل تمن خال في الفصول المنعكسة، الفيديو فقط أفالم بننتاجقامت الباحثة 
فممي أحممد مختبممرات مركممز تكنولوجيمما  ،والرابعممة، والخامسممة األولممى، والثانيممة، والثالثمممة، المحاضممرةمممن 

 لتطبيمق مهمارة معينمة، المكتمب التقماط سمطح واسمتخدام التعليم بتصوير لقطات للمعلمة أثناء الشرح، 
 إلخممراجالمونتمماج الممالزم لهممذه اللقطممات  وعمممل ،لتوضمميح بعممض المفمماهيم جرافيمم األنمموف واسممتخدام 

فممي مقممماطع الفيممديو الخاصمممة بمممالتعلم  ءوهمممذه ميممزة لمممم تكمممن موجممودة سممموا الفيممديو النهمممائي للمحاضممرة،
 المنعكس.

 

الحصول على المواد والوسائط التي تم تحديمدها واختيارهما فممي بفي هذه المرحلة حيث قامت الباحثة 
إنتماج جديمد، وقمد  ناء ممن المتموفر، أو التعمديل ممن المتموفر، أومرحلة التصميم وذل  من خالل االقت

 :المحتوى من خالل استخدام البرامج التالية تم إنتاج عناصر
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حد برامج معالجة النصموص، والمتموفر ممن أ (:Microsoft office word 2010برنامج ) .1
فمممي كتابممممة  ةاحمممثه البت، ويسمممى برنممامج معالجممة النصممموص وورد، وقممد اسممتخدمMicrosoftشمممركة 

 Word باسمتخدام أدوات اإلنترنمتإلمى بمرامج الفيمديو أو صمفحات بعمض الفقمرات لنقلهما بعمد ذلم  
Art فمي ذلم  التوافمق بمين حجمم المنص ةمراعيم، المتموفر فممي برنمامج وورد Font  ،وحجمم الشاشمة

 .ككل، والمساحة المخصصة لعرض النص على الشاشة
 

أحممد بممرامج تعممدد الوسممائط والمتممموفر ممممن  (:(Microsoft PowerPoint 2010برنــامج  .2
، ويتميممز هممذا البرنممامج بتمموفير العديممد مممن الخممدمات للممممستخدم، مثمممل: تمممصميم Microsoftشمممركة 

واستخدام العروض وتشغيلها، استخدام الرسمومات والصمور، إضمافة المممؤثرات الممصوتية، باإلضمافة 
إلنتمماج بعمض الصمور،  ةه الباحممثت، وقد اسمتخدمرنتاإلنتإلى إمكانية نشر المعلومات على صفحة 

 الفيديو والوسائط المتعددة.  إنتاجبرامج ولنقل بعض العبارات والنصوص إلى 
 

أحمممد بمممرامج تعمممدد الوسمممائط والمتمممموفر مممممن شممممركة  (:Adobe Audition CS6برنـــامج ) .3
Adobe  سمممميقى والمممممؤثرات إنتمممماج الصمممموت والمو الواسممممعة فممممي  باإلمكانيمممماتويتميممممز هممممذا البرنممممامج
حيمث قاممت الباحثمة بندخمال الصموت الخماص بالخلفيمات الموسميقية، والممؤثرات الصموتية  الصموتية

 .برنامجالمطلوبة والعمل بعد ذل  على تنقية الصوت المستخدم باستخدام 
 

، Adobeأحممد بممرامج تعممدد الوسممائط والمتممموفر ممممن شمممركة  (:Adobe Captivateبرنــامج ) .4
، ويتمميح هممذا البرنممامج إمكانيممة  باسممتخدام برنممامجب تممم التقمماط سممطح المكتممب تصمموير سممطح المكتمم

 والتقماط سمطح المكتمب، تسجيل الصور المتحركة مباشرة من خالل جهاز الحاسوب بامتداد فيمديو،
ويتميممز البرنمممامج بمممسهولة االسممتخدام وتمموفير العديممد مممن اإلمكانممات مثممل: دمممج الصمموت مممع الفيممديو 

تحكم فممي حجممم اإلطممار المطلمموب تصممويره، وذلمم  بممالتكبير والتصممغير، وقممد تممم فممي وقممت واحممد، والمم
 .االستعانة بمه بمصورة مباشرة من خالل شاشة الكمبيوتر

 

اسمتطاعت الباحثمة  الرسموم والصمور الثابتمة إنتاج(: Adobe photo shop CS6برنامج )  .5
مذا باإلضمممافة إلممى الصمممور، والرسممموم مممن شممممبكة اإلنترنمممت وهمم أن تمموفر العديممد ممممن الصممور الجمماهزة

وتممم التعامممل مممع الصممور، تصميم صممفحات الويممب التعليميممة مممن خممالل الجوجممل سممايت تبطممة بمممالمر 
والرسوم، واألشكال الثابتة بالتعديالت الالزمة بحيث تكمون الصمورة نقيمة ومتباينمة األلموان باسمتخدام 

وتممصغير بعممضها وفمق  حيمث تمم تقطيمع بعمض األجمزاء ممن الصمور وتكبيمر بعمض الصمور برنممامج
لتكون في حجم مناسب وصالحة للعمرض  (Gif)، (Jpg)الحاجة، وقد تم حف  هذه الصور بامتداد

 .على اإلنترنت
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ممن خمالل قاممت الباحثمة بننتماج لقطمات الفيمديو  :)خـاص بالفصـول المنعكسـة( إنتـاج الفيـديو .6
كممانون  فممي مختبممرات  شممركة مممن إنتمماج( 7D) موديمممل كممانونكمماميرا فيممديو ماركممة تصمموير الباحثممة ب

جرافيم  لإلنفمو بتصمميم الواجهمات ثمم قاممت الباحثمة  اإلسالميةمركز تكنولوجيا التعليم في الجامعة 
 إنتاجهمماالتممي تممم  تالفيممديوهاواسممتخدام    Adobe Aftereffect Pro CS6باسممتخدام برنممامج 

ج المممممالزم للفيممممديو المونتمممممابتصمممموير سممممطح المكتممممب ،وبعممممدها تممممم تجميممممع كممممل المحتمممموى مممممن خممممالل 
ول الفيمديو الخماص بالفصم إنتماجث يممر ، حيمAdobe Premier Pro CS6برنمامج باسمتخدام 

 كما تم توضيحها في االطار الن ري. المنعكسة بعدة مراحل
 
 :رفع المحتوى على برنامج إلدارة المقرر . ب

كة اإلنترنت بالتعاون إلدارة المقمرر اإللكترونمي عبمر شمب (Moodle) حيث استخدمت الباحثة برنامج
، وهممو برنممامج مجمماني مفتممموح المصممدر يسممتخدم اإلسممالميةتكنولوجيمما التعلمميم فممي الجامعممة مممع مركممز 

منتمممديات وغمممرف  يحممموى علمممىإلدارة المحتممموى وعمليمممة التسمممجيل للطمممالب وأعضممماء هيئمممة التمممدريس، 
كاملممممة وتقممممارير محادثمممة ويتمممميح إرسمممال واسممممتقبال بريمممد إلكترونممممي و يحتممموى علممممى ن مممم امتحانممممات مت

وكممذل  ضمن حساب أحمد المدرسمين للمسماق، المحتوى على البرنمامج  برفعللطالب، وقامت الباحثة 
لرفع فيديوهات الفصل المنعكس  (YouTube) كما قام الباحثة باستخدام اليوت يوب ،رفمع األنشطة

وبرمجمممة  (siteت )علمممى جوجمممل سممماي إلكترونيممما، كمممما وأنشمممأت الباحثمممة موقعممما بسمممبب جودتهممما العاليمممة
 . على الموديلأصبح المقرر متاح وهكذا  (Drive) باستخدام خدمة درايفاالختبارات إلكترونيا 

 

 :التحصيليبرمجة الختبار ج. 
لكترونيما إ المعرفمي للدراسمة بعد صياغة عبارات االختبار وفقا لجمدول المواصمفات تمم إنتماج االختبممار

عممل األسممئلة  وهمي خدممة،  (Google)جوجمل شمبكةيموفره  المذي ((Drive درايمف  خدمةباستخدام 
واإلجابة عليه أثناء االتصال المباشر باإلنترنت، وتستطيع ، اإللكترونيةحيث يتيح إنتاج االختبارات 

االختيممار مممن  ،، مثمل أسمئلة الممصواب والخطممأاألسمئلةنموع ممن أنمواع  (21حموالي ) االختيار من بمين
تاحة التغذية  ،متعمدد  .وعرض النتائج فوراوتصحيح الراجعة على إجابة وا 

 

 الفصول المدمجة والفصول المنعكسة محتوىد. تحكيم 
، (3ملحمق ) علمى مجموعمة ممن المتخصصمين فمي تكنولوجيما التعلمميمالفيمديوهات التعليميمة تم عرض 

 :إلبمداء رأيهم فيما يلى
  .مدى وضوح الصور والرسوم، ومناسبتها لتحقيق األهداف .1
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 .ة أسلوب عرض، وتن يم محتوى البرنامجمناسب .2
 وضوح الصورة في الفيديو والصوت. .3
 طريقة التصوير وطرح المحتوى في الفيديوهات وسالستها. مالءمة .4
  هور المعلمة في الفيديو وطريقة تفاعلها مع الطالب من خالل الكاميرا. مالءمةمدى  .5
  .صورةمدى الترابط والتكامل بين العناصر المكتوبة والرسوم الم .6
داخل الفيديو،  إضافة بعض التعليمماتمثل ، على الفيديوهات قد اقترح المحكمون بعض التعديالتو 

 .لحذف وتعديل بعض المقاطع باإلضافة
 

 :التعليمياإلخراج النهائي للمنتج ه. 
جممراء التعممديالت، تممم إعممداد النسممخة النهائيمممة وتجهيزهمم ا بعممد االنتهمماء مممن عمليممات التقممويم المبممدئي وا 

 اإللكترونميلبيئمة المتعلم الممدمج وبيئمة المتعلم الممنعكس والمحتموى للعرض، حيث تمم اإلخمراج النهمائي 
مقترحمات السمادة المحكمممين وكمذل  المالح مات ممن آراء مما سمبق، وبنماء علمى في ضموء  لكل منهما

 .المجموعة االستطالعية الباتط
 

 :صميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلمت .7
تممم تحديممد عمدد مممن عناصممر عمليمة الممتعلم التممي تسماعد علممى تقمممويم األحممداث التعليميمممة للمممتعلم حيمث 

 :والتي يجب االهتمام بها عند تصميم المن ومة التعليمية وهذه العناصر هي
ـــتعلما .1 ـــاه الم غنممماء الموقمممف التعليممممي بمممالمثيرات البممممصرية إوتمممم ذلممم  ممممن خمممالل  :ســـتحواذ انتب

وى التعليممممي، وتركيمممز انتبممماه الممممتعلم علمممى تنفيمممذ أنشمممطة قبليمممة وأخمممرى بعديمممة المتكاملممممة مممممع المحتمممم
، وربطممه المودويمموالتتفاعلممه مممع زمالئمممه وتعريمممف المممتعلم بممما سمميتعلمه، وأهميممة ممما سمميقوله خممالل 

عمممالن  ةالباحممممث تبالحيممماة الواقعيمممة، كمممما اسمممتحوذ علمممى انتبممماه المتعلممممين عمممن طريمممق اإلرشمممادات وا 
 ، وذل  من خالل:مودويولوالخاصة ومقدمة لكل  األهداف العامة

وذلممم  بتمممذكير الطالبمممات بشمممكل مسمممتمر بأهمممداف المممتعلم لكمممل  تعريـــف المـــتعلم بأهـــداف الـــتعلم:. أ
 .مودويول

 .األول الموديولالثاني إال بعد إتقان  الموديولحيث ال يمكن إنجاز  ستدعاء التعلم السابق:ا. ب
والملونمة والنممصوص والممصور العلميممة والرسموم من خالل النصموص المكتوبمة  عرض المثيرات:. ت

 .والرموز وخرائط المفاهيم
وهمو ممن أهمم األهمداف التعليميمة التمي يجمب حمدوثها فمي الموقمف التعليممي لكممي  توجيه الـتعلم:. ث

 :العديد من التوجيهات مثل ةالباحث تيبدأ المتعلم نشاطه وتفاعله، وقد و ف
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  ولموديتزويد الطالبات بنرشادات حول كل. 
 موديول استخدام عبارات توجيهية أثناء كل. 
 عند وقوع الطالبة في خطأ أثناء التقويم البنائي يتم توجيهها إلمى محتموى المتعلم المناسب. 

 

 : تحرير استجابات المتعلم .2
 للمحتممموى التعليممممي ممممن خمممالل ابتحريمممر اسمممتجابات الممممتعلم وتنشممميطه عنمممد تصمممميمه ةالباحثممم تقامممم
مهممممات تعليميمممة ممممن خممممالل  إلنجمممازوكمممذل  تمممم تخصممميص أنشمممطة للطالبمممات  ايبعمممد اتقويمممم تأتمممماح

 .وور  العمل والواجبات المنزلية المودويول أثناءالتفاعمل 
 

 :تقديم التغذية الراجعة .3
 .تمت بصورة فورية بأشكال متعددة مثل تزويد المتعلمين بنتائج أنشطتهم

 

 :لمساعدة على الحتفاظ بالتعلما .4
رى تسمماعد الطالبممات علمممى تمموفير ممموارد أخمم للموديمموالت التعليميممة اعنممد تصممميمه ةالباحثمم تلقممد راعمم
 وملفممات، وملمممف نصممي ،علممى ملفممات باوربوينممت محتمموىعلم، وذلمم  مممن خممالل إتاحممة البممالت االحتفمما 

word، ،مكانيممة تحميلهممما ونمممسخها علمممى  وأيضمما ملفممات فيممديو تحتمموى علممى كممل المحاضممرة مصممورة وا 
 .الخاصة بالطالباتأجهمزة الحواسيب 

 
 (Implementation)رابعا: مرحلة التنفيذ 

 

، وتهمدف همذه الفصمول المنعكسمةالمتعلم ببالفصمول المدمجمة و  وهي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ المتعلم
التعلمميم، وتحسممين اسممتيعاب الطالبممات وتحصمميلهن، ودعممم  المرحلممة إلممى تحقيممق الكفمماءة والفاعليممة فممي

نشمممطة الصمممفية األختبمممار القبلمممي والبعمممدي و االتمل همممذه المرحلمممة علمممى إجمممراء وتشممم ،همممدافلأل إتقمممانهن
وبمممين الطالبمممات  والمعلممممةضمممافة إلمممى التفاعمممل بمممين الطالبمممات إلوالمممتعلم التعممماوني بمممين الطالبمممات، با

 وقامت الباحثة بالخطوات التالية لتنفيذ بيئة التعلم المدمج والتعلم المنعكس: .بعضهن البعض
 لألهداف إنجازها تحقيقا تعليمية المطلوبام الالمهتحديد  .1

 المهام الخاصة بالفصول المدمجة 
( 204المذي تموفره المعلممة علمى الموديمل الخماص بشمعبة ) اإللكترونمياالطالع علمى المحتموى  .1

 ، للمساعدة في التحضير للمحاضرة.اإللكترونيوالموقع  للطالبات،
 ثم البدء بعملية التطبيق للدرس.الحضور للمحاضرة واالنتباه لشرح المعلمة في الصف  .2
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بعممد العممودة للمنممزل علممى الطالبممة العمممل علممى المهممام المنزليممة التممي تممم وضممعها علممي الموديممل  .3
 .اإللكترونيللطالبة، وتسلميها للمعلمة على البريد 

 

 المهام الخاصة بالفصول المنعكسة 
لممي الموديممل الخمماص المعلمممة ع قنمماة اليمموت يمموب والممذي تمموفرهمشمماهدة فيممديو المحاضممرة علممى  .1

 ، وكتابة المالح ات على المحاضرة المصورة.( للطالبات مع بعض التوجيهات205بشعبة )
رسالحل النشاط القبلي بعد مشاهدة الفيديو  .2  على االميل. المعلمة إلىالحل  وا 
الخاصمممة الصمممعبة  واألسمممئلةالتمممي تمممم تمممدوينها المالح مممات ومناقشمممة المحاضمممرة  إلمممىالحضمممور  .3

 مصورة.البالمحاضرة 
 .في غرفة الصفالخاصة بالتطبيق والمهام  األنشطةحل  .4
 والعمل ضمن المشروع. اإلضافية واألبحاثالمنزل للقيام باالطالع  إلىالعودة  .5

 

 اإللكترونيتوصيل المحتوى  .2
 ةالخاصممم البيئمممةطالبمممات، بعمممد تصمممميم توصممميل المحتممموى اإللكترونمممي للتبمممدأ همممذه الخطممموة ممممن خمممالل 

والفيممممديوهات التعليميممممة  اإللكترونممممي التعليممممميلفصممممول المنعكسممممة، والمحتمممموى وابالفصممممول المدمجممممة، 
بنتاحمممة المحتممموى الخممماص بالفصمممول المدمجمممة قاممممت الباحثمممة الخاصمممة بالفصمممول المنعكسمممة، حيمممث 

تاحمممة(، 204لطالبمممات شمممعبة ) (، وذلممم  ممممن 205المحتممموى الخممماص بالفصمممول المنعكسمممة لشمممعبة ) وا 
واسممتخدام حسمماب كممل طالبممة مسممجلة لمسمماق تكنولوجيمما  سممالميةاإلخممالل اسممتخدام الموديممل للجامعممة 

ممن أفمراد ة لكمل طالبم User Name واسمم المسمتخدم  password كلمممة السمر التعلميم باسمتخدام 
 مودويمممولوتمممم عقمممد  الطالبمممات،وذلممم  لعمممدم السمممماح للمممدخول لغيمممر همممؤالء  تينالتجريبيمممم تينالمجموعمممم

ن بكيفيممة اسممتخدام الموديممل فممي المسمماق واتبمماع التوجيهممات تعريفممي للطالبممات فممي الشممعبتين لتمموجيهه
الخاصة بكمل فصمل )المتعلم الممدمج والمتعلم الممنعكس(، حيمث تمم التركيمز علمى بعمض النقماط المهممة 

 : كاالتيوهي  (moodel):استخدام المويل أثناء
 تعلم.، وتعريفهم  بكل أسلوب على الطالبات الفصول المنعكسةو  الفصول المدمجة طرح مفهوم .1
 في غرفة الصف. إنجازهابها في المنزل، والمهام التي سيتم  المهام التي سيقمنب تم تعريفهن .2
ليمه ممن إوكيفيمة الوصمول  ،اإللكترونميكما تم تدريبهم على كيفية التعامل ممع المحتموى التعليممي  .3
 .اإلسالميةالل االستعانة بموديل الجامعة خ
الخاصمة بالفصمل  اإللكترونيمةالبمرامج  إلمىالوصمول ( علمى كيفيمة 204تم تدريب طالبات شمعبة ) .4

 تم طرحها من خالل المعلمة. التي األسئلةالمدمج، وتحميلها واالطالع عليها، والرد على 
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الفيمديوهات التعليميمة للمحاضمرات  إلمى( على كيفية الوصول 205كما تم تدريب طالبات شعبة ) .5
 وين المالح ات بعد مشاهدة الفيديو.وتد األنشطةالمصورة الخاصة بالفصل المنعكس، وحل 

 المردود همذه علمى المرد وكيفيمة وزمميالتهم الطالبمات ردود قمراءة تمم تمدريب الطالبمات علمى كيفيمة .6
  ى التفاعلي على الموديل.المنتد ضمن
 ممع للتعاممل جماهزات التجمريبيتين ممن المجمموعتين فمي كمل الطالبمات أصمبحت الموديمولهمذا  وبعمد

 من خالله. والتعلم فردي بشكل المنتدىالمنعكس و  الفصل المدمج والفصل
 

 :ليالمود الموجودة ضمن لمنعكسةالمدمجة وافصول لل الوصول طريقة
ل يمالمود ضممن الموجمودة الصمفحات خمالل ممن التعليميمة الممادة مع التعامل لطريقة وصف يلي فيما

:(moodel) 
 برنامج أي اإلنترنت أو مستكشف لخال من اإلسالمية الجامعة موقع على بالدخول الطالبة تقوم .1

 http://www.iugaza.edu.ps :التالي العنوان خالل من مقامه يقوم
 اسمم المسمتخدم إدخال منها ل ويطلبيالمود خدمة إلى بالدخول الطالبة تقوم الجامعة موقع من  .2

 .بحسابها الخاصة المرور وكلمة الجامعي رقمها بندخال الطالبة فتقوم المرور، وكلمة
ل يالمود على لصفحة الصفحة هذه ل وتحتوييالمود على الرئيسة الشاشة لها ت هر الدخول دعن .3

 المساق اسم ل علىيالمود خالل من للطالبة متاحة تكون التي المساقات اسم بالضغط الطالبة فتقوم
 بهمذا التعليميمة الرئيسمة للممادة الصمفحة لهما فت همر ،ه وهمو هنما تكنولوجيما التعلميم العملميتريمد المذي

 .المساق
التعليميمة،  الممادة بمحتويمات خماص همو مما منهما األيقونمات ممن العديمد علمى الصمفحة هذه تحتوي .4

 .وغيرها هامة ومواعيد التقويم، ووسائل االتصال، وأدوات
 تحميلهما تمم روابمط عمدة الطالبمة تجمد التعليميمة بالممادة الخاصمة الرئيسمة الصمفحة همذه خمالل ممن .5

، والفصمول المنعكسمة (204الفصمول المدمجمة شمعبة ) يسممى بمطار  هماومن الخاصمة علمى صمفحتها
للفصمل الخماص بهما لالطمالع علمى المحتموى  الطالبة تدخل الرابط هذا على بالضغط (،205شعبة )

 ممع النقما  والحموار غرفمةالخاص بكل فصل. وهنا  المنتدى عند الضغط عليه ت هر  اإللكتروني
 حمول اآلراء وتبمادل والحموار النقما  فمي المحاضمرة فمي نهبمشماركت وتقموم المنتمدى فمي زميالتهما
 .معين موضوع

المتمموفرة فممي الفصممول المدمجممة  اإللكترونيممةالمممواد التعليميممة سممتتمكن الطالبممة مممن االطممالع علممى  .6
المحاضممرة المصممور فممي الصممفحات تطلممع علممى  أنهمما أووالتممي سممتجدها متاحممة ضمممن قمموائم الموديممل، 
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الجامعة في المحاضرة الحقيقيمة، أي ضممن الفصمل  إلىبل الحضور الخاصة بكل محاضرة، وذل  ق
 .المنعكس

 

 :التدريستطبيق  .3
مرحلممة ا فممي موالتممي سممبق تحديممده ،الممتعلم المممنعكسوبيئممة الممتعلم المممدمج بيئممة قامممت الباحثممة بتطبيممق 

تمممدريس بينمممما تمممم النيمممة والتجريبيمممة الثا األولمممىالمجموعمممة التجريبيمممة  البممماتالتصمممميم وذلممم  بالنسمممبة لط
 ، وذل  كما يلي:ةعاديالمجموعة الضابطة بالطريقة ال لطالبات

 

 : الخاصة بتنفيذ التدريس بالفصل المدمج اإلجراءات .1
 أول: قبل المحاضرة

الخاصمة بالمحاضمرة مثمل عمروض تقديميمة  اإللكترونيمةتموفير بعمض الممواد التعليميمة قامت المعلممة ب
لها على الموديل، وذل  بهدف استخدام الطالبات لها وتحميالشروحات البسيطة  أوبعض الصور  أو

 للتحضر قبل الحضور لغرفة الصف، أو استخدامها لحل الواجبات المنزلية.
 المحاضرة أثناءثانيا: 

 ،في غرفة الدراسة نبعضهن البعض وبمعلمتهبمن خالل التقاء الطالبات تبدأ المعلمة بشرح الدرس 
التعلم التقليدي وأدوات التعلم  أساليبالدمج بين يتم  الموديولا جها لوجه وخالل هذويكون التفاعل و 

بهمدف تحفيمز الطالبمات علمى المتعلم، وممن ذم  ، وذلم الذي تم تموفيره سمابقا علمى الموديمل اإللكتروني
تقموم الطالبمات بتطبيممق مما تممم شمرحه مممن خمالل مجموعمات تعاونيممة صمغيرة، وتقمموم المعلممة بالتوجيممه  

 للطالبات. واإلرشاد
 ثالثا: بعد المحاضرة

والواجبممات المنزليممة التممي تممم تكليفهمما بهمما فممي  األنشممطةبعممد العممودة إلممى المنممزل تقمموم الطالبممات بحممل 
رسمالها، ل، وقنماة اليوتيموبيمالدروس اإللكترونية المرفوعة على المودالمحاضرة، وذل  باالستعانة ب  وا 

للعممل علمى  باإلضمافة، (Gmailي ميمل )علمى الجم اإللكترونميالبريمد  أول يمللمعلمة من خمالل المود
ممممن خمممالل  ةيمممتم إجمممراء تفاعمممل بمممين الطالبمممات أنفسمممهم وبمممين الطالبمممات والمعلممممو  .المشمممروع النهمممائي

 . (Chat)غرف المحادثة الشات أوة عبر المنتدى على الموديل المحادث
 

 : نعكسالمالخاصة بتنفيذ التدريس بالفصل  اإلجراءات .2
 أول: قبل المحاضرة

اليوت يوب، ثم قاممت بتحضمير  الفيديو التعليمي الخاص بالمحاضرة على بتحميلالمعلمة قامت . أ
 اإللكترونيمممةفصمممل المممنعكس حيمممث احتمموت المحاضمممرة الخمماص بال ولالموديممم المحاضممرة كاملمممة علممى
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لقمماء إ أثنمماءللمحاضممرة، مقطممع الفيممديو المصممور للمعلممم  اإلجرائيممة األهممدافعلممى )عنمموان المحاضممرة، 
 (.املة، كتابة المالح ات على الفيديو، نشاط قصيرالمحاضرة ك

قامت الطالبة بمشاهدة المحاضرة كاملة فيديو، وتدوين المالح ات حول المفاهيم الصعبة التي . ب
رسمالهالنشماط  أوحضممورها المحاضمرة، وحمل التمممرين  أثنماءواجهتهما  للمعلمممة قبمل موعمد المحاضممرة  وا 

 . في غرفة الصف
 طالبممة بنشمماط قصممير تؤديممه بعممد مشمماهدة الفيممديو فممي المنممزل ثممم ترسمملهقامممت المعلمممة بتكليممف ال. ت

 مشاهدة الطالبة للمحاضرة المصورة.ليتم تأكيد  اإللكترونيعبر البريد  للمعلمة
 

 المحاضرة أثناءثانيا: 
المعلمة في بداية المحاضمرة بطمرح بعمض حيث قامت في غرفة الصف التقت الطالبات بالمعلمة  . أ

 .بعض المفاهيم المهمة علىد يللتأكضرة التي شاهدتها الطالبات بالفيديو حول المحا األسئلة
واالستفسمارات ممن الطالبمات حمول مما همو  واألسمئلةباسمتقبال المالح مات المعلممة  بعد ذل  قاممت . ب

 صعب بالنسبة لهم وتوضيحه وشرحه.
ت بالبمممدء علمممى السمممبورة والطلمممب ممممن الطالبممما لمحاضمممرةلنشممماط بعمممد ذلممم  قاممممت المعلممممة بكتابمممة ال . ت

 دور وذلممم  ممممن خمممالل المممتعلم التعممماوني بمممين الطالبمممات، ويكمممون )الواجمممب( بمممالتطبيق للنشممماط اليمممومي
ن كممل الطالبممات تنجممز أالطالبممات لكممي تتأكممد تتبع الحالممة موجممه ومرشممد وتقمموم بممالالمعلمممة فممي هممذه 
تقانالمهمة بسرعة   من تواجه أي صعوبة. إلى، وتقديم المساعدة وا 

 

 اضرةثالثا: بعد المح
تسمممليم مممما و ومراجعمممة المحاضمممرة، بالبحمممث وتطممموير معارفهممما بعمممد العمممودة إلمممى المنمممزل تقممموم الطالبمممات 

بتطبيممق ممما تعلمتممه اليمموم علممى مشممروعها  وتقمموم للمعلمممة، اليمموم فممي المحاضممرة علممى الموديممل أنجزتممه
ل، يممالمودعلممى  تمموفرالمو  بالفيممديو التعليمممي الخمماص بالمحاضممرةالخمماص بالمسمماق، وذلمم  باالسممتعانة 

رسمممممالها، وقنممممماة اليوتيممممموب علمممممى الجمممممي ميمممممل  اإللكترونممممميالبريمممممد  أول يمممممللمعلممممممة ممممممن خمممممالل المود وا 
(Gmail).  ة مممن خممالل المحادثمم ةوبممين الطالبممات والمعلممم نإجممراء تفاعممل بممين الطالبممات أنفسممه يممتمو

 . (Chat)غرف المحادثة الشات أوعبر المنتدى على الموديل 
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 (Evaluation) خامسا: مرحلة التقويم
 

محتموى بممضبط  (ADDIE) فمي همذه المرحلمة ووفقما  للنمموذج العمام للتممصميم التعليمممي ةالباحثم تقامم
، والتأكد من سالمته، وعمل التعديالت الالزممة؛ لكممي من فيديوهات تعليميةالبيئة التعليمية المقترحة 

  .يكمون صمالحا  للتجريمب النهائي
، سمممتطالع رأي المحكممممين والمختصمممين، وخبممممراء فممممي تكنولوجيمممما التعلممميمولقمممد تمممم التقمممويم ممممن خمممالل ا

، وممدى للبيئات المقترحمةفي تحقيق الهدف العام  الموديوالتأهداف  مالءمة، حول مدى (3ملحق )
 :مناسمبة األسئلة، وطرق التدريس، وقد اقترح السادة المحكمون التالي

 .افحذف بعض عناصر المحتوى لعدم ارتباطها باألهد .1
 امج.البر  مودويوالتإعادة صياغة بعض األهداف السلوكية لكي تناسب  .2

 .التعديالت المطلوبة في ضوء آراء المحكمين وأخذ بمالح ماتهم واقتراحاتهم ةالباحث تأجر وقد 
 

يمتم  كمما، بيئمة المتعلم الممدمج وبيئمة المتعلم الممنعكسقياس ممدى فاعليمة وكفماءة  مالمرحلة يتوفي هذه 
ت ومعلومممات الطالبمممات مممن خمممالل االختبمممار التحصمميلي البعمممدي وكممذل  اسمممتخدام بطاقمممة تقيمميم خبمممرا

وهممو تقمويم مسممتمر ويممتم مممن  ،تصممميم صممفحات الويمب التعليميممةالمالح مة مممن اجممل مالح مة مهممارة 
 :خطوتين اللخ
 

وهممو تقممويم مسممتمر قبممل البممدء باسممتخدام  :(Formative Evaluation)التقــويم البنــائي .1
يقمممدم و  الصمممفية، األنشمممطة اللخممم ممممن المحاضمممرة وكمممذل  ا فممميفعليممم الممممنعكسوالمممتعلم  الممممدمجالمممتعلم 

، اإللكترونيةرس وأيضا االختبارات بعمد كمل د الذاتيممثل في التقويم  المحتوىأثناء دراسة  الباتللط
 ويهدف إلى تحسين، لألنشطة المطلوبة اوأدائه المحتوىمع  اوتفاعله ةباإلضافة إلى ممشاركة الطالب

 .العملية التعليمية قبل وضعها بصيغتها النهائية
بعممد تنفيممذ الممتعلم  البمماتوهممو يقممدم للط :(Summative Evaluation)التقــويم الختــامي .2
المستخدمة، ويستفاد ممن  لبيئات التعلم، ويقيم هذا النوع من التقويم الفاعلية الكلية لمدمج والمنعكسا

أو  الفصممول المدمجممة والفصممول المنعكسممةمرار باسممتخدام سممتاالالتقممويم النهممائي فممي اتخمماذ قممرار حممول 
 وقامت الباحثة بالخطوات التالية: ،التوقف عنها

المممذي  المعرفمممياالختبمممار  الفصمممول المدمجمممة والفصمممول المنعكسمممةتنفيمممذ  نهايمممة فممميطبقمممت الباحثمممة . أ
مالح مة باإلضمافة إلمى بطاقمة ال ،تصميم صمفحات الويمب التعليميمةيقيس الجوانب المعرفية لمهارات 

مجموعممات الدراسممة علممى كممل مممن  لتصممميم صممفحات الويممب التعليميممة األدائيممةتقمميس المهممارات  التممي
 الضابطة(. -التجريبية الثانية  -األولى)التجريبية 
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حصمملت عليهما الباحثممة مممن  التمميممن خممالل البيانمات  البمماتبعمد تقيمميم الط :المعالجمة اإلحصممائية. ب
والمممضابطة(،  والثانيممة األولممى )التجريبيممة المجموعممات البمماتط ألدوات الدراسممة علممى البعممديالتطبيمممق 
 إجمممراء ممممن خمممالل المالح مممة، تمممم رصمممد تلممم  البيانمممات بطاقمممةو التحصممميلي،  االختبممممار فممميوالممثلممممة 

 .ضوء فروض الدراسة فيثم تحليل النتائج وتفسيرها ومن المعالجات اإلحصائية المناسمبة لها، 
 

 :الدراسة أدوات
 

 االختبمار اسمتخدمت الباحثمة التعليميمة األهمدافممدى تحقيمق سئلة الدراسة والتحقق ممن لإلجابة عن أ
لمممدى  األدائممميلقيممماس الجانمممب  بطاقمممة المالح مممةو  ،لمممدى الطالبمممات الجانمممب المعرفممميلقيممماس  المعرفمممي

الخاصمممة بتصمممميم المهمممارات  بتصمممميم قائممممةوقمممد قاممممت أيضممما  ،لجممممع البيانمممات دواتكمممأ الطالبمممات،
وفيما يلي تفاصـيل لكيفيـة بنـاء هـذه  .العملي مفي مساق تكنولوجيا التعليلتعليمية صفحات الويب ا

 :األدوات
 

 للمهارات المعرفي بارتاإلخ: أول
صمفحات الويمب  تصمميم لمهمارة العلميمة المعرفمة مسمتوى لقيماس معرفمي اختبمار بنعمداد الباحثمة قاممت

 نممط ممن فقمرة (38) ممن فمي شمكله النهمائي االختبمار تكمون وقمد التربيمة، كليمة طالبمات لدى التعليمية
 تحديمدها تمم التي المعرفية المهارات ضوء في االختبار الباحثة وضعت ولقد ،)متعدد من االختيار)

بمراحمل محمددة كمما  الباحثمة أعمدتها التمي الويمب التعليميمة صمفحاتتصمميم  مهمارات قائمة خالل من
 (.5)  ر الملحقان ،تم توضيحها في مرحلة التحليل السابق ذكرها

 الختبار بالخطوات التالية:بناء وقد مر 
 

 تحديد هدف الختبار .1
لمسممجالت لمسمماق اعينممة مممن طالبممات كليممة التربيممة و ل المعرفممي تحصمميلاليهممدف االختبممار إلممى قيمماس 

تصمممميم الجانمممب المعرفمممي لمهمممارات المتعلمممق ب ،زةبغممم بالجامعمممة اإلسمممالمية العملمممي تكنولوجيممما التعلممميم
مممن نمموع  حيممث قامممت الباحثممة بنعممداد مجموعممة مممن األسممئلة الموضمموعية ب التعليميممة،صممفحات الويمم

الضمممابطة، والمجموعمممة  تينت علمممى كمممل ممممن المجمممموعتين التجمممريبيالتمممي طبقمممو  االختيمممار ممممن متعمممدد،
 المعرفيمممة (Bloom)بلممموم  مسمممتوياتوقاممممت الباحثمممة بصمممياغة األهمممداف السممملوكية وتصمممنيفها حسمممب 

 (.العليا المهارات لتطبيق،ا الفهم، تذكر،)ال وهي
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 التي يقيسها الختبار المعرفيتحديد األهداف التعليمية  .2
الويب  صفحاتتصميم مهارات ل المعرفيلتحديد األهداف المعرفية المراد قياسها من خالل االختبار 

همداف واال ، قاممت الباحثمة بتحليمل المهماراتمسماق تكنولوجيما التعلميم العملميالمتضممنة فمي  التعليمية
 (.3ان ر الملحق ) ،(2014/2015باالعتماد على الخطة المعتمدة من الكلية للعام ) التعليمية

 

 صياغة أسئلة الختبار .3
( بممدائل، 4مممن نمموع اختبممار مممن متعممدد ) ،فقممرة( 46)امممت الباحثممة بصممياغة مفممردات االختبممار فممي ق

( 46ع ممى لالختبمار تسمماوي )لتكمون الدرجمة ال ،وبواقمع درجمة واحمدة لكممل فقمرة واحمدة فقمط صمحيحة،
 تصماغ (.العليما المهمارات التطبيمق، الفهمم، لتمذكر،)ا ةموزعمة علمى مسمتويات المتعلم الالزمم .درجممة
  :أسئلة االختبار بحيث ةالباحث
كون كل سؤال من جزأين: مقدمة السؤال، وقائمة ممن البمدائل عمددها أربعمة ممن بينهما بمديل ت. أ

 .واحد صحيح
  .اللغويةتراعي الدقة العلمية و . ب
 .محددة وواضحة وخالية من الغموض. ت
 .ممثلة للمحتوى واألهداف المراد قياسها. ث
 .الباتمناسبة لمستوى الط. ج
 .البدائل األربعة متوازنة من حيث الطول ودرجة التعقيد ونوعية اإلجابات. ح

 

بلغمة  ،إلجابة عنها وتعليمات ،الهدف من االختبار ،االختبار صفحة من في أول ةالباحث تولقمد بمين
االختبار  حيث يجيب الطالب عن معلوممات عن عدد األسئلة، ونوعها وطريقة اإلجابة عنهاو ودية، 

  من خالل مثال لطريقة االجابة، باالضافة لتوضيح زمن االختبار.
 

 معرفيالضبط العلمي لالختبار ال .4
فحات الويمممب لمهمممارات تصمممميم صممم األوليمممة لالختبمممار المعرفمممي تمممم بنممماء الصمممورةبنممماء علمممى مممما سمممبق 

لالختبمار مممن خمالل التحقممق مممن  األوليممةصممورة الضمبط ، وفممي همذه المرحلممة تممم العممل علممى التعليميمة
ملحق  ،على مجموعة من المحكمين المختصين عرضهب ةالباحث تقام ، حيثصدق االختبار وثباته

  :(، وذل  الستطالع آرائهم حول صالحية2،4رقم)
  .عدد بنود االختبار. أ
  .لة االختبار لألهداف المراد قياسهامدى تمثيل أسئ. ب
  .مدى تغطية أسئلة االختبار للمحتوى. ت
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 .مدى دقة صياغة البدائل لكل سؤال من أسئلة االختبار. ث
 (.مدى مناسبة أسئلة االختبار لمستوى المتدربات ) طالبات تكنولوجيا التعليم. ج

عادة،  من االختبار بعض األسئلة استبدالب ةولقد أشار المحكمون على الباحث ، الصياغة لبعضها وا 
 (4.5)جمدول يوضح  كما، وصياغتها اللغوية الباتوتعديل بعضها من حيث صحتها ومناسبتها للط

 الثمانية، العامة للمجاالت التعليمية األهداف ضوء في بصورته األولية معرفيال مواصفات االختبار
أخمذ آراء تعليممي، و  مجمال كمل علمى لةاألسمئ وأرقمام المعرفيمة المسمتويات بتوزيمع الباحثمة قاممت كمما

 اف المهارات.المختصين حول تصنيف أهد
 

 (  4.5( جدول 
 بصورته الولية مواصفات الختبار المعرفيجدول  يوضح

 

الوزن  المهارة المجال
 النسبي

 الهداف المعرفية
المجموع 

 تذكر 100%
13% 

 فهم
21.7% 

 تطبيق
43.4% 

مستويات 
 عليا
21.7% 

 األول
تعامل مع خدمة جوجل سمايت ال

 لتصميم مواقع الويب التعليمية
8.7% 2 1 1 0 4 

إنشمماء الواجهممة األساسممية لموقممع  الثاني
 10 3 3 3 1 %21.7 الويب التعليمي

 الثالث
التعممممديل علممممى صممممفحات الويممممب 

 التعليمي
21.7% 0 1 7 2 10 

 الرابع
الوسمممممممممممممممممممائط المتعمممممممممممممممممممددة  إدراج

)الصور والفيمديو( فمي صمفحات 
 ب التعليميالوي

15.2% 1 3 2 1 7 

الملفممممممممات التعليميممممممممة فممممممممي  إدراج الخامس
 صفحات الويب التعليمي

10.9% 1 0 3 1 5 

 السادس
تصممممممممممميم شممممممممممكل القمممممممممموائم فممممممممممي 

 صفحات الويب التعليمي
6.5% 0 1 1 1 3 

 السابع
روابمممممممممط تشمممممممممعبية فمممممممممي  إنشممممممممماء

 صفحات الويب التعليمي
8.7% 0 1 2 1 4 

ونمممممي فمممممي لكتر إ تصمممممميم اختبمممممار الثامن
 3 1 1 0 1 %6.5 صفحات الويب التعليمي

 46 10 20 10 6 %100 المجموع
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 التجربة الستطالعية لالختبار
ن، والتأكمد و السادة المحكم قدمها، وبعد إجراء التعديالت التي األوليةبعد إعداد االختبار في صورته 
االستطالعية، حيمث تمم العينة على  ، قامت الباحثة بتجريب االختبارمن صالحية االختبار للتطبيق

ممن غيمر مجموعمة الدراسمة فمي الفصمل الدراسمي  تطبيق االختبار على عينة من طالبات كلية التربية
حيمث  العملمي، تكنولوجيما التعلميم اقالالتي انهين دراسة مس، م2014- 2015الثاني للعام الدراسي 

وكممان الهممدف مممن  ،صممات مختلفممةمممن تخص طالبممة( 20) هنوعممدد بالطريقممة العشمموائية نتممم اختيمماره
 : تحقيق ما يلي التطبيق االستطالعي لالختبار

 .حساب زمن تطبيق االختبار. أ
 .حساب معامل الصدق لالختبار. ب
 .حساب معامل الثبات لالختبار. ت
 .التأكد من مناسبة تعليمات مفردات االختبار لمستوى طالبات كلية التربية. ث

 
 

 التحصيلي لختبارا تطبيق زمن تحديد . ب
 (30)أن المزمن المناسمب لتطبيمق االختبمار هممو  ةالباحثمم توجمد، ضموء التجربمة االسمتطالعية فمي

، وممن ثمم تمم البماتوآخر خمسمة ط الباتالوقت الذي استغرقه أول خمسة ط ابدقيقة، حيث تم حس
:حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالية



 الباتن آخر خمس ط+ متوسط زم الباتمتوسط زمن أول خمس ط = متوسط الزمن
                                                       2        

وتم إضافة خمس دقائق لقراءة التعليمات واالستعداد لإلجابة والرد على استفسارات الطمالب، وذلم  
 .( دقيقة30يصبح الزمن الكلي لتطبيق االختبار هو)

 

 طالبمة أول اسمتغرقته المذي المزمن بحسماب وذلم  ثانية، االختبار بطريقة تطبيق زمن تحديد كما تم
 حسماب ممع اإلجابمة، ممن االنتهماء ممن طالبمة أخر استغرقته الذي والزمن من اإلجابة، االنتهاء في

 وبذل  التعليمات، لمناقشة دقائق خمس إلى باإلضافة دقيقة، (25) الزمن الزمن، وقد كان متوسط
 .(4.6كما هو موضح بالجدول ) دقيقة (30) هو راالختبا الزمن المناسب لتطبيق يكون

 
 

 (4.6) جدول
 يوضح حساب زمن الختبار

 الزمن المناسب المجموع  زمن أبطأ طالبة زمن أسرع طالبة
 دقيقة 30 50 35 15
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 الختبار حساب صدق . ت
علمى عينمة  يشمتمل أن ينبغمي فاالختبمار فعمال ، لقياسمه وضمع مما قيماس فمي االختبمار قدرة به ويقصد

فمي  الدراسمة للممادة المحمددة التعليميمة للنمواتج ومتوازنما   جيمدا   تمثميال   الممثلمة المفمردات أو األسئلة من
 :وهما بطريقتين دراسةصدق االختبار لل حساب تم وقد محتواها، ضوء

 
 

 أول: صدق المحتوى )المحكمين(
عداد ائمة المهاراتقمن صدق المحتوى من خالل إجراءات بناء االختبار، وهي  ةالباحث تتحقق ، وا 

مممن خممالل عممرض االختبممار فممي صممورته األوليممة  (4.6، كممما يوضممحه الجممدول )جممدول المواصممفات
 وتكنولوجيما التمدريس المنماهج وطمرق مجمال فمي المتخصصمين على مجموعة من السادة المحكمين

ى جمودة للحكمم علم ،(2) محكممين ملحمق (10) عمددهم بلمغ حيمث ،المتعلم اإللكترونمي وكذل  التعليم
االختبار ومدى تمثيل بنوده للمحتوى، وقد تمثل الصدق في اتفاق آراء المحكمين على أن االختبار 

 .يقيس ما وضع لقياسه وأنه صالح للتطبيق بعد إجراء التعديالت
 

 التساق الداخلي ثانيا: صدق
ر فمي قيماس االختبماجميمع فقمرات  قء الفمرد ممن فقمرى ألخمرى، أي اتسماس فمي أدانالتجماويقصد بمه "

 . (242: 1996ية معينة في الفرد" )أبو لبدة،صخا
 استطالعية مكونة عينة على االختبار بتطبيق لالختبار الداخلي االتساق صدق من التحقق جرى
 الباحثة الداخلي االتساق صدق بحساب الباحثة الدراسة، ثم قامت عينة من خارج طالبة (20) من

 معامل ( قيم(4.7الجدول االختبار ويوضح ألسئلة إلحصائيةا الحزم  (SPSS)برنامج  باستخدام
 الباحثة: عليها حصلت التي االرتباط

 ( (4.7جدول
 مع الدرجة الكلية الختبار لفقراتمعامل الرتباط يوضح 

قيمة معامل  رقم الفقرة
 الرتباط

مستوى 
قيمة معامل  رقم الفقرة الدللة

 الرتباط
مستوى 
 الدللة

 0010. 0**703. 24 لةغير دا 1970. 1
2 .689**0 .0010 25 .850**0 .0000 
3 .465*0 .0390 26 .748**0 .0000 
 غير دالة 2070. 27 0290. 0*488. 4
5 .562**0 .0100 28 .862**0 .0000 
6 .675**0 .0010 29 .558*0 .0110 
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  0.05* دال عند مستوى داللة 

 0.01دال عند مستوى داللة  **
 

( غيمر دالمة، 42، 38، 37، 36، 27، 23، 22، 1رقمم ) السمابق أن الفقمرات من الجدول  يتضح
مممما  (،0.01( و)0.05) بمماقي الفقممرات دالممة عنممد مسممتوى داللممةوأن التممالي يجممب حممذفها جميعمما، وب

تمرتبط  -(42، 38، 37، 36، 27، 23، 22، 1)رقمم  الفقمراتباسمتثناء  –يدل أن جميمع الفقمرات 
إليممه ارتبمماط ذا داللممة إحصممائية، وهممذا يؤكممد أن االختبممار يتمتممع  تنتممميبالدرجممة الكليممة للمجممال الممذي 

 الداخلي. االتساقدرجة عالية من ب
 والمجمموع رئيسمي مجمال كل بين كما قامت الباحثة بحساب صدق المجاالت الخاصة باالختبار، 

 للمجاالت. االرتباط معامل ( قيم4.8(الجدول ويوضح الكلي لفقرات االختبار،
 
 

قيمة معامل  رقم الفقرة
 الرتباط

مستوى 
قيمة معامل  رقم الفقرة الدللة

 الرتباط
مستوى 
 الدللة

7 .745**0 .0000 30 .838**0 .0000 
8 .479*0 .0320 31 .608**0 .0040 
9 .837**0 .0000 32 .449*0 .0470 
10 .652**0 .0020 33 .3920 .0870 
11 .494*0 .0270 34 .703**0 .0010 
12 .699**0 .0010 35 .608**0 .0040 
 الةغير د 1530. 36 0270. 0*494. 13

 غير دالة 1530. 37 0360. 0*471. 14

 غير دالة 2220. 38 0180. 0*523. 15

16 .471*0 .0360 39 .608**0 .0040 
17 .726**0 .0000 40 .628**0 .0030 
18 .546*0 .0130 41 .698**0 .0010 
 غير دالة 2910. 42 0310. 0*484. 19
20 .824**0 .0000 43 .759**0 .0000 
21 .699**0 .0010 44 .749**0 .0000 
 0890. 3900. 45 غير دالة 2220. 22
 0040. 0**618. 46 غير دالة 2890. 23
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 ( 4.8(جدول
 مع الدرجة الكلية معامل الرتباط لمجالت الختباريوضح 

 

  0.05* دال عند مستوى داللة 
  0.01دال عند مستوى داللة  **
 

لالختبمار  ةالكليم وبالدرجمة المبعض ببعضمها تمرتبط المهمارات جميمع أن السمابق الجمدول ممن يتضمح
 عاليمة بدرجمة يتمتمع االختبمار أن يؤكمد وهمذا ،(0.01)داللمة  مستوى عند إحصائية داللة ذا ارتباطا  

 .الداخلي واالتساق من الثبات
 

 الختبار حساب ثبات . ج
وذل  باستخدام طريقتين هما طريقة التجزئة  ،االستطالعيةات االختبار على أفراد العينة تم تقدير ثب
 .20ريتشاردسون  –ة كودرطريق، و النصفية

 

   (Split _Half Methods) النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامل حساب .1
 لحسماب( طالبة من طالبات كلية التربية، 20البالغ عددها )تم استخدام درجات العينة االستطالعية 

 ذات أسمئلة لمىإ االختبمار أسمئلة بتقسميم الباحثمة قاممتثبات االختبار بطريقمة التجزئمة النصمفية حيمث 
 التحليلممي االرتبمماط )برنممامج معامممل ثممم حسمماب زوجيممة أرقممام ذات وأخممرى فرديممة أرقممام

 بمراون سمبيرمان معاممل باسمتخدام التعمديل ، ثمم حسماب (0.945) بلمغ حيمث ((spssاإلحصمائي
أن االختبمار  إلمى يشمير ممما االرتبماط عاليمة قيممة معاممل أن ، ويالحم (0.972)يسماوي  فأصمبح
 .(4.9الجدول ) موضحكما  .ات عالييتمتع بثب

 

 (4.9)الجدول 
 يوضح معامالت الرتباط بين نصفي الختبار قبل التعديل ومعامل الثبات مجال التعديل

 معامل الرتباط  
 التعديل بعد

 معامل الرتباط 
 المجال عدد الفقرات قبل التعديل

الدرجة الكلية  38 0.945 0.972
 لالختبار

 مستوى الدللة معامل الرتباط الالمج م
 0.000 **0.831 تذكر  .1
 0.000 **0.929 فهم  .2
 0.000 **0.973 تطبيق  .3
 0.000 **0.911 مستويات عليا  .4
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أن معممممممامالت الثبممممممات بطريقممممممة التجزئممممممة النصممممممفية للدرجممممممة الكليممممممة  السممممممابقيتضممممممح مممممممن الجممممممدول 
 ةوهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عاليمة جمدا ممن الثبمات تطممئن الباحثم ،(0.972لالختبار)

 . إلى تطبيقها على عينة الدراسة
 

 (Richardson and Kuder) 20ريتشاردسون  –طريقة كودر .2
ية من طرق حساب الثبات، وذلم  إليجماد معاممل ثبمات االختبمار، حيمث استخدمت الباحثة طريقة ثان

: التاليةللدرجة الكلية لالختبار ككل طبقا للمعادلة  20ريتشاردسون  حصلت على قيمة معامل كودر
 ( يوضح ذل :4.10والجدول )



  حيث أن:
 : التباين2ع          االختبار : عدد الفقراتن         الحسابيم: المتوسط 

 

 (4.10جدول رقم )
 20عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشاردسونيوضح 

 20ومعامل كودر ريتشاردسون م 2ع ن 
 0.54 1.85 2.33 6 تذكر 
 0.84 1.55 4.75 8 فهم
 0.89 4.1 19.69 17 تطبيق

 0.82 1.55 4.15 7 مستويات عليا
 0.948 9.05 89.65 38 الدرجة الكلية

 

كانممممت  لالختبممممار للدرجممممة الكليممممة 20ودر ريتشاردسممممون ن الجممممدول السممممابق أن معامممممل كمممميتضممممح ممممم
 ( وهي قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.0.948)
 
 لالختبار النهائية الصورة . خ

االختبممار مممن خممالل  صممدق مممن التأكممدد(، وتممم  30قامممت الباحثممة بحسمماب زمممن االختبممار وكممان )
ممن  االختبمار ثبماتعلمى السمادة المحكممين، وحسماب معمامالت االرتبماط، كمما تمم التأكمد ممن  عرضمه

 الجيدة مع المواصفات توافق، وكانت النتائج ت20خالل التجزئة النصفية ومعامل كودر ريتشاردسون
 الفقمرات بلمغ عمدد حيمث يالنهائيمة لالختبمار المعرفم صياغة الصورة إلى التوصل تم ، وبذل لالختبار

 (.5ان ر ملحق رقم ) .متعدد من اختيار نوع من جميعها ،( فقرة38) له
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 صفحات الويب التعليمية: تصميم مهارات أداء مالحظة ثانيا: بطاقة
 

بعمد االطمالع علمى األدب التربموي والدراسمات السممابقة المتعلقمة بمشمكلة الدراسمة واسمتطالع رأي عينممة 
ولوجيمما التعلمميم، وذلمم  مممن خممالل المقممابالت الشخصممية مممن أسمماتذة الجامعممات والمهتمممين بتممدريس تكن

تصمميم مواقمع ذات الطابع غير الرسمي قامت الباحثة ببنماء بطاقمة المالح مة والتمي تحتموي مهمارات 
الممتعلم  فاعليممةوالمممراد قيمماس  والتممي تممم تحديممدها فممي مرحلممة التحليممل السممابق ذكرهمما، الويممب التعليميممة

 : ها وفق الخطوات اآلتيةفي تنميت التعلم المنعكسو  المدمج
  تحديد المهارات الرئيسة التي شملتها كل بطاقة .1
  التي تقع في كل مهارة مؤشرات االداء )الفقرات(صياغة  .2
المحكمممين التربممويين بعضممهم أعضمماء هيئممة  مممن عممرض البطاقممة فممي صممورتها األوليممة علممى عممدد .3

( يبممين أعضمماء 3الملحممق رقممم )وجامعممة األزهممر و  تممدريس فممي الجامعممة اإلسممالمية، وجامعممة األقصممى،
 .لجنة التحكيم

، حيمث ثالثميولقد أعطت الباحثة لكل فقرة ممن فقمرات بطاقمة المالح مة وزن ممدرج وفمق سملم متمدرج 
المتعلم و  المتعلم الممدمج( لتقويم أثمر اسمتخدام أسملوب ممتاز، متوسط، ضعيف) أعطيت األوزان التالية

 المتضمنة في مسماق تكنولوجيما التعلميم التعليمية تصميم صفحات الويبفي تنمية مهارات  المنعكس
وتممم تصممحيح البطاقممة وحصممر الدرجممة الممدنيا  ة،غممز  –لممدى طالبممات كليممة التربيممة بالجامعممة اإلسممالمية 

 .لإلجراءات التي مرت بها بطاقة المالح ة وفيما يلي عرض (،153-51والع يم بين )
 

 المالحظة بطاقة صدق
 المطلموب مواقمع الويمب التعليميمة لمهارات تصمميم المالح ة بطاقة شمول من بالتأكد الباحثة قامت
 : طريقتين خالل من لدى طالبات تكنولوجيا التعليم قياسها

 المحكمين صدق .1
  السمادة ممن مجموعمة علمى األوليمة صمورتها فمي المالح مة بطاقمة بعمرض الباحثمة قاممت حيمث

 بمداءإل، المتعلم اإللكترونميو  التعلميم وتكنولوجيما التمدريس وطمرق المنماهج لمحكممين ذوي اختصماصا
بداء وجهة ن رهم إزاء وضوح كل فقرة،  التقمدير ومناسمبة المالح مة بطاقمة فقرات مالح اتهم حول وا 

، علممى ضمموئها التعممديالت الالزمممة الباحثممة تر وقممد أبممدى المحكمممون مالح ممات هامممة، وأجمم ،الكمممي
 بمنجراء الباحثمة قاممت أن وبعمد ،صمالحيتهاعلمى  وننتفماء الفقمرات التمي اتفمق المحكمموعليمه فقمد تمم ا

فقمرة  51ة و مجماالت رئيسم ثمانيمة ممن المالح مة بطاقمة تكونمت التحكميم بعمد المطلوبمة التعمديالت
 ا.( يبين توزيع فقرات بطاقة المالح ة على مهاراته4.11والجدول )، فرعية
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 (4.11)جدول 
 توزيع فقرات بطاقة المالحظة يوضح

 عدد الفقرات المهارات
 4 مهارات التعامل مع خدمة جوجل سايت لتصميم مواقع الويب التعليمية  .1
 6 إنشاء الواجهة األساسية لموقع الويب التعليمي  .2
 21 التعديل على صفحات الويب التعليمي  .3
 4 الوسائط المتعددة )الصور والفيديو( في صفحات الويب التعليمي إدراج  .4
 4 لويب التعليميالملفات التعليمية في صفحات ا ادرجا  .5
 4 مهارات تصميم شكل القوائم في صفحات الويب التعليمي  .6
 4 روابط تشعبية في صفحات الويب التعليمي إنشاء  .7
 4 لكتروني في صفحات الويب التعليميإمهارات تصميم اختبار   .8

 

 )صدق التساق الداخلي(  المالحظة لبطاقة البنائي الصدق .2
 ممنبتطبيقهما علمى عينمة مكونمة ي لبطاقمة المالح مة المداخل اقاالتسم صمدق بحسماب الباحثمة قاممت

حسمماب  ثممم (153-51ثممم تممم تصممحيحها حيممث تراوحممت الدرجممة بممين الممدنيا والع مممى ) طالبممة،( 20)
 رئيسمي مجمال كمل بمين اإلحصمائية الحمزم (SPSS) برنمامج باسمتخدام معمامالت ارتبماط بيرسمون

 .االرتباط تمعامال قيم حيوض ((4.12الجدول و  ،للمجاالتالكلي  والمجموع
 

 ((4.12جدول
 معامل الرتباط لبطاقة المالحظةيوضح 

قيمة معامل  المهارة م
 الرتباط

 الدللة

 0.002 **0.643 التعامل مع خدمة جوجل سايت لتصميم مواقع الويب التعليمية  .1
 0.040 *0.463 إنشاء الواجهة األساسية لموقع الويب التعليمي  .2
 0.000 **0.838 حات الويب التعليميالتعديل على صف  .3
 0.000 **0.871 الوسائط المتعددة في صفحات الويب التعليمي إدراج  .4
 0.000 **0.758 الملفات التعليمية في صفحات الويب التعليمي إدراج  .5
 0.012 *0.548 تصميم شكل القوائم في صفحات الويب التعليمي  .6
 0.047 *0.449 عليميروابط تشعبية في صفحات الويب الت إنشاء  .7
 0.034 *0.476 لكتروني في صفحات الويب التعليميإتصميم اختبار   .8

  0.05* دال عند مستوى داللة 
 0.01دال عند مستوى داللة  **
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 (0.05و 0.01)ن جميمع مجماالت بطاقمة المالح مة دالمة عنمد مسمتوى أيتضح ممن الجمدول السمابق 
 .للمهارات المطلوبة وهذا يدل على صدق بطاقة المالح ة وشمولها

 
 ثبات بطاقة المالحظة

 Split _Half Methods عن طريق التجزئة النصفية البطاقة ثبات حساب .1
 بطاقمة المالح مةلحساب ثبمات ، ( طالبة20البالغ عددها )تم استخدام درجات العينة االستطالعية 

 فرديمة أرقمام ذات سمئلةأ إلمى محماور البطاقمة بتقسميم الباحثمة قاممتبطريقمة التجزئمة النصمفية حيمث 
  (spss)اإلحصائي التحليلي برنامجباستخدام االرتباط  معامل ثم حساب زوجية أرقام ذات وأخرى
بسمبب العمدد   (0.909)يسماوي ثمماناج معاممل باستخدام التعديل ، ثم حساب (0.861) بلغ حيث

 .تتمتمع بثبمات عمال  بطاقمة المالح مة أن  إلمى يشمير الفمردي لفقمرات البطاقمة وهمي قيممة عاليمة ممما
 . ( يوضح ذل 4.13والجدول )

 

 (4.13)الجدول 
 قبل التعديل ومعامل الثبات مجال التعديل بطاقة المالحظةيوضح معامالت الرتباط بين نصفي 

 معامل الرتباط 
  جثمان

 معامل الرتباط 
 المجال عدد الفقرات قبل التعديل

0.909 0.861 51 
الدرجة الكلية 
 لالختبار

 ثمان للفقرات الفرديةاتم استخدام معامل ج           
 

بطاقمممة أن معمممامالت الثبمممات بطريقمممة التجزئمممة النصمممفية للدرجمممة الكليمممة لل السمممابق يتضمممح ممممن الجمممدول
 ةتمتع بدرجمة عاليمة جمدا ممن الثبمات تطممئن الباحثمت البطاقة( وهذا يدل على أن 0.909)المالح ة 

 .الدراسةإلى تطبيقها على عينة 
 
 تفاق المالحظينا ملمعا .2

، هممذه الطريقممة المالح ممين فممي حسمماب الثبمماتطريقممة اتفمماق  إليجمماد ثبممات البطاقممة اسممتخدمت الباحثممة
 نتمائج إعطائهما ممن تتطلمب اسمتخدام أكثمر ممن مالحم  )اثنمين عمادة( لمالح مة الطالبمات، والتأكمد

 طلبة من طالبات سخم بمالح ة الباحثة قامت حيث أخرى، استخدامها مرة إعادة حال في مشابها
 لمالح ة التربية بكلية التعليم تكنولوجيا مركز من آخر بمالح  توكذل  استعان تكنولوجيا التعليم،

نفس  ينر، وأن تستخدم كل من المالح أن تعمل كل منهما مستقال عن اآلخحيث يجب  ،الطالبات
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همي كمل منهمما ممن التسمجيل الرموز لتسجيل األداءات التمي تحمدث فمي أثنماء فتمرة المالح مة، وأن تنت
ة، وفمي ضموء ذلم  يمكمن الزمنيمة الكليمة المخصصمة للمالح م في التوقيت نفسه، أي في نهاية الفتمرة

فمممي أثنممماء الفتمممرة الكليمممة  أن تحمممدد عمممدد ممممرات االتفممماق بمممين المالح مممين، وعمممدد ممممرات عمممدم االتفممماق
 بحساب الباحثة قامت مالح ة،ال بطاقة في الطالبات ألداء التقديرات الكمية رصد وبعد ة،للمالح 

 تنص والتي Cooperكوبر  معادلة اآلخر باستخدام والمالِح  ةالباحث بين واالختالف االتفاق مدى
 (6:  1996،المفتي محمدو  الوكيل حلمي( على:

 

 100×  عدد مرات التفاق                                   نسبة التفاق =
 عدم التفاق عدد مرات التفاق + عدد مرات

 

 :كما يعرضها الجدول التالي المالح ينوبعد تطبيق المعادلة المذكورة، كانت نسبة االتفاق بين 
 

 ( 4.14جدول )
 يوضح نسبة التفاق بين المالحظين

عدد مرات  األداءات رقم الطالبة
 التفاق

عدد مرات 
 ختالفال

النسبة 
 المئوية

 84.3% 6 43 51 ىاألول
 90.1% 5 46 51 ةالثاني
 90.1% 5 46 51 ةالثالث
 92.1% 4 47 51 ةالرابع

 94.1% 3 48 51 ةالخامس
 %90.14 الثبات الكلي للبطاقة

 

الباحثمة  وجمدت المالح مة، بطاقمة فمي الطالبمات ألداء التقمديرات الكميمة علمى المعادلمة تطبيمق وبعمد
نسبة االتفاق التي تزيد عن % لمجموع فقرات بطاقة المالح ة، وتعتبر 90.14 بلغت نسب االتفاق

 المالح مة بطاقمة إلمى يمكمن االطمئنمان المالح مة، وبمذل  بطاقمة ثبمات في ارتفاع على % دالة80
 . للتطبيق وصالحيتها
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 المالحظة لبطاقة النهائية الصورة
فقمرة  (51)ممن  مكونمة النهائيمة صمورتها فمي أصمبحت المالح مة بطاقمة وثبمات صمدق من التأكد بعد

 أداء قيماسل ( فقمرات بطاقمة المالح مة4.15 (ويوضمح جمدول رئيسمية مجماالت ثمانيمة علمىموزعمة 
 .مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية

 

 (4.15(جدول
 مواصفات بطاقة المالحظةيوضح 

 النسبة المجموع الفقرات المجال الرئيس م
التعاممل مممع خدمممة جوجممل سممايت لتصممميم مواقممع الويممب   .1

 التعليمية
1-4 4 7.84% 

 %11.76 6 10-5 إنشاء الواجهة األساسية لموقع الويب التعليمي  .2
 %41.17 21 31-11 التعديل على صفحات الويب التعليمي  .3
الوسائط المتعددة )الصور والفيديو( في صمفحات  إدراج  .4

 الويب التعليمي
32-35 4 7.84% 

 %7.84 4 39-36 الملفات التعليمية في صفحات الويب التعليمي إدراج  .5
 %7.84 4 43-40 تصميم شكل القوائم في صفحات الويب التعليمي  .6
 %7.84 4 47-44 روابط تشعبية في صفحات الويب التعليمي إنشاء  .7
 %7.84 4 51-48 لكتروني في صفحات الويب التعليميإتصميم اختبار   .8

 %100 51 المجموع الكلي للفقرات
 

مئنان لتطبيق االدوات المستخدمة في الدراسة من من خالل العرض السابق تمكنت الباحثة من االط
االختبممممار المعرفممممي وبطاقممممة المالح ممممة، حيممممث ثبممممت صممممدق وثبممممات كممممل مممممن االداتممممين بعممممد التجربممممة 

 االستطالعية.
 

 خطوات الدراسة:
 التحضير للتجربة 

ن ممم دراسممةعلممى عينممة ال قترحممةالمالبيئممة التعليميممة فممي هممذه المرحلممة بتجريممب وتطبيممق  ةالباحثمم تقاممم
البيئمة التعليميمة  ، وذلم  للتأكمد ممن فاعليمةاإلسمالميةبالجامعة طالبمات تكنولوجيا التعليم بكلية التربية 

 26الموافممق  األحممدوانتهممت يمموم  2015أبريممل  19، وقمممد بممدأت التجربممة يمموم األحممد الموافممق المقترحممة
 :وقد تم إتباع اإلجراءات التالية 2015مايو
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 تالحصول على الموافقاأول: 
، الجمودة فمي الجامعمة اإلسمالمية ة، ودائمر تكنولوجيما التعلميم مركمزعلمى موافقمة رئميس  ةالباحثم تحصل

أحمد مختبمرات  اسمتخدمتكنولوجيما التعلميم بالكليمة، وكمذل  تعلممى طالبمات  الدراسةعلى القيام بتجربة 
 تن ثمممم حصمملوممممسمماق، للطالبممات ألسممتاذ الشممعب  3باختيممار ، وذلمم  بممالمركزالكمبيممموتر المجهمممزة 

 ).1) ن ر ملحق رقما ،بة على الطالبات )أفراد العينة(على الموافقة لتطبيق التجر  ةالباحث
 وتحديد مكان التجربة تجهيزثانيا: 
فممي مركممز تكنولوجيمما التعلمميم فممي الجامعممة اإلسممالمية، تجهيممز مكممان التجربممة بتحديممد و  ةالباحثمم تقاممم

قاتمه علمى أجهمزة الكمبيمموتر بمالمختبر، والتأكمد ممن أن وملح اإلنترنمتتهيئة إعمدادات وذل  من خالل 
وبالتمالي يكمون المختبمر جماهز بالمتطلبمات والتجهيمزات الالزممة  جميع األجهزة تعمل بكفاءة وفاعلية،

 .البيئة التعليمية للدراسةلتنفيذ وتطبيق 
 

 تهيئة الطالبات للتجربةثالثا: 
جربممممة بتعريمممف الطالبممممات بالهمممممدف ممممممن التجربمممممة قبممممل إجممممراء الت مهيديمممةفممممي جلسممممة ت ةالباحثمممم تقامممم 

 .االلتزام بالحضور وأهمية األنشطة المرافقة من خالل والمطلوب منهن
 

 تحضير المواد المستخدمةرابعا: 
 التجربة بتحضير جميع المواد الالزمة وتتمثل في:قبل تطبيق  ةالباحث تقام
 سالمية الخاص بأستاذ المساق.بالجامعة اإل موديلحساب الفتح حساب خاص للباحثة على . أ
  .بالفصول المنعكسة ةاصموديوالت خبالفصول المدمجة و  ةخاص تموديوال إنشاء. ب
 .بالفصول المدمجة ةالخاص تعلى الموديوالواألنشطة والفيديوهات والصور  إدراج النصوص. ت
 .علي الموديوالت الخاصة بالفصول المنعكسةواألنشطة الفيديوهات التعليمية إدراج . ث
 ضير االختبار المعرفي وبطاقة المالح ة للتطبيق.تح. ج

 

 :بطاقة المالحظة(، معرفي تحصيليالتطبيق القبلي ألدوات الدراسة )اختبار  خامسا:
ضمبطها والحمد  وتجنبما  آلثمار العواممل الدخيلمة التمي يتوجمب من الحرص علمى سمالمة النتمائجانطالقا 

بالتأكممد مممن تكممافؤ  ةالباحثمم تمال والتعممميم، قاممممممن آثارهمما للوصممول إلممى نتممائج صممالحة قابلممة لالسممتع
الضممممابطة( مممممن خممممالل االعتممممماد علممممى االختيممممار و مجموعممممات الدراسممممة )التجريبيمممممة األولمممممى والثانيممممة، 

 :من خالل ضبط بعض المتغيرات كما يلي متوسطات الرتبالعشوائي ألفراد العينة، ومقارنة 
  .اإلناثة الدراسة من حيث تم اختيار جميع أفراد عين ضبط متغير الجنس: .1
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 :معرفي للمهاراتالتطبيق القبلي لالختبار المن خالل  تكافؤ المجموعاتضبط  .2
باسمممتخدام برنممامج الحمممزم أفممراد العينممة تممم فحممممص اعتداليمممة توزيممع درجمممات  العينممة فمممرادلتحديممد تكممافؤ أ
 التجريبيممة ةعممبحسممب المجمو  االختبممار المعرفممي القبلممي علممى  البمماتألداء الط (SPSSاالحصممائية )

لتحديممد االختبممار  ،الضممابطة ةوالمجموعمم األولممى )المدمجممة( والمجموعممة التجريبيممة الثانيممة )المنعكسممة(
مممممح نتمممممائج اختبمممممار كمممممولمجروف سمممممميرنوف (4.16) اإلحصمممممائي المناسمممممب، والجمممممدول اآلتمممممي    يوض 

(Kolmogorov-Smirnov)   للعي نمات الكبيمرة واختبمار شمابيرو ولم (Shapiro-Wilk) عي نمات لل
( يوضمممح نتمممائج 4.16ألبعممماد االختبمممار بشمممكل كلمممي، والجمممدول )الصمممغيرة لفحمممص إعتداليمممة التوزيمممع 

 .االختبار
 

 (4.16)جدول رقم 
 (Shapiro-Wilk)واختبار شابيرو ولك  (Kolmogorov-Smirnov) نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف

 قبليلا المعرفي لفحص اعتدالية التوزيع على الختبار
 

 جموعاتالم 

(Shapiro-Wilk) (Kolmogorov-Smirnov) 

 العدد
Df 

قيمة 
 اإلحصائي
Statistic 

مستوى 
 الدللة
Sig 

 العدد
Df 

قيمة 
 اإلحصائي
Statistic 

مستوى 
 الدللة
Sig 

 المجموع
 الكلي

 0.003 0.249 19 0.002 0.809 19 الضابطة
 0.000 0.299 20 0.000 0.745 20 المدمجة
 0.000 0.347 20 0.000 0.721 20 المنعكسة

 

أن مسممتوى الداللممة فممي المجموعممة الضممابطة والمنعكسممة أقممل مممن ويت ضممح مممن نتممائج الجممدول السممابق 
تتبمممممع التوزيمممممع الطبيعممممي فممممي  االختبممممار المعرفممممي القبلممممي الالممممدرجات علممممى  أن( وهممممذا يعنممممي 0.05)

الختبممار تكمممافؤ معلميممة الات يتوجمممب عنممده اسممتخدام اختبممار  ، األمممر الممذيمجموعممات العينممة جميعهمما
 ،الالمعلمممي (Kruskal Wallis) كروسمكال واالساسممتخدمت الباحثمة اختبممار  المجموعمات حيمث

باسمممتخدام برنمممامج الحمممزم ألكثمممر ممممن عينتمممين مسمممتقلتين صمممغيرة الحجمممم وال تتبمممع التوزيمممع الطبيعمممي، 
ح ما أسفرت عنه النتائ (4.17) والجدول (،SPSSاالحصائية )   ج.يوض 
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 (4.17)دول رقم ج
للفروق بين المجموعات في القياس  متوسطات الرتبل (Kruskal Wallis)اختبار كروسكال والس نتائج 

 (59)ن= القبلي لالختبار المعرفي 
 

متوسطات  العدد المجموعات المجالت
 الرتب

درجات 
 الحرية

قيمة الختبار 
 2المحسوبة كا

مستوى 
 الدللة الدللة

 تذكر
 

 28.79 19 الضابطة
 31.05 20 المدمجة دالةغير  0.912 0.185 2

 30.10 20 المنعكسة

 فهم
 31.11 19 الضابطة

 29.60 20 المدمجة دالةغير  0.924 0.158 2
 29.35 20 المنعكسة

 تطبيق
 31.37 19 الضابطة

 30.68 20 المدمجة دالةغير  0.805 0.433 2
 28.03 20 المنعكسة

مستويات 
 عليا

 29.92 19 الضابطة
 29.68 20 المدمجة دالةغير  0.989 0.023 2

 30.40 20 المنعكسة

 المجموع
 30.18 19 الضابطة

 30.48 20 المدمجة دالةغير  9770. 20.047
 29.35 20 المنعكسة

 (5.99( تساوي )2،0.05عند ) 2القيمة الجدولية لكا   
 

( وهمي أكبمر ممن القيممة 0.977قيممة مسمتوى الداللمة تسماوي )يتضح ممن نتمائج الجمدول السمابق أن و 
( أقمل 0.047( لجميع المجاالت والمجموع الكلي، وان قيمة اختبار كروسكال والس البالغة )0.05)

(، وهممذا يممدل علممى عممدم 2( ودرجمة حريممة )0.05( عنممد مسممتوى )5.99ممن القيمممة الجدوليممة البالغممة )
 ود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعات الدراسة الثالثة في بطاقة االختبار المعرفي القبلي،وج

مكن لطالب المجموعات متماثلة قبل التجربة، وبالتالي ي معرفيتبار المما يشير إلى أن درجات االخ
 .المعرفيقبمل التجربمة فمي درجمات االختبار  ةاعتبمار المجموعمات متكافئم
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 لبطاقة المالحظة:من خالل التطبيق القبلي  األدائيةالمهارة ضبط متغير  .3
 

أفراد فحمص اعتداليمة توزيع درجات  تم على مجموعات الدراسة مقياس المهارةبتطبيق  ةالباحث تقام
 (SPSSباسمتخدام برنمامج الحمزم االحصمائية ) ،بطاقة المالح مة لمألداء المهماري القبلميالعينة على 
األولممى  التجريبيممة ةبحسممب المجموعمم ة المالح ممة لممألداء المهمماري القبلمميبطاقممعلممى  لبمماتاألداء الط

لتحديمممممد االختبمممممار  ، الضمممممابطة ةوالمجموعممممم )المدمجمممممة( والمجموعمممممة التجريبيمممممة الثانيمممممة )المنعكسمممممة(
ممممممممممح نتمممممممممائج اختبممممممممممار كممممممممممولمجروف سممممممممممميرنوف (4.18) اإلحصمممممممممائي المناسممممممممممب، والجممممممممممدول    يوض 

(Kolmogorov-Smirnov)  لعي نمات الكبيمرة واختبمار شمابيرو ولم ل (Shapiro-Wilk)  للعي نمات
 .المجموع الكلي للمجاالتلفحص إعتدالية التوزيع عنمد  الصغيرة

 
 (4.18)جدول رقم 

 (Shapiro-Wilk)واختبار شابيرو ولك  (Kolmogorov-Smirnov) نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف
 قبليلا ألدائيا لفحص اعتدالية التوزيع على الختبار

 

 المجموعات 

(Shapiro-Wilk) (Kolmogorov-Smirnov) 

 العدد
Df 

قيمة 
 اإلحصائي
Statistic 

مستوى 
 الدللة
Sig 

 العدد
Df 

قيمة 
 اإلحصائي
Statistic 

مستوى 
 الدللة
Sig 

 المجموع
 الكلي

 0.000 0.460 19 0.000 0.521 19 الضابطة
 0.000 0.475 20 0.000 0.522 20 المدمجة
 0.000 0.499 20 0.000 0.447 20 المنعكسة

 

أن مسمتوى الداللمة فمي المجموعمة الضمابطة والمدمجمة والمنعكسمة ويت ضح ممن نتمائج الجمدول السمابق 
تتبممممع  قبلمممي الالبطاقمممة المالح مممة لمممألداء المهممماري المممدرجات علمممى  أن( وهمممذا يعنمممي 0.05أقمممل ممممن )

يتوجممممب عنممممده اسممممتخدام اختبممممارات  ، األمممممر الممممذيعهممممامجموعممممات العينممممة جميالتوزيمممممع الطبيعممممي فممممي 
نوع ولفحص أثر البعدي، بطاقة المالح ة لألداء المهاري معلمية لفحص أثر نوع المجموعة على ال

ألكثمر ممن  ،الالمعلممي (Kruskal Wallis) كروسمكال واالساسمتخدمت الباحثمة اختبمار  ةالمجموعم
ح ما أسفرت عنمه  (4.19) والجدوليع الطبيعي، عينتين مستقلتين صغيرة الحجم وال تتبع التوز  يوض 

  ج.النتائ
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 (4.19جدول )
للفروق بين المجموعات في القياس  متوسطات الرتبل (Kruskal Wallis)اختبار كروسكال والس نتائج 

 (59)ن= المهاريلبطاقة المالحظة لألداء  القبلي

متوسطات  العدد المجموعات المجالت
 الرتب

درجات 
 الحرية

قيمة الختبار 
 2المحسوبة كا

مستوى 
 الدللة الدللة

 1المجال 
 

 30.55 19 الضابطة
 30.45 20 المدمجة دالةغير  0.899 0.213 2

 29.03 20 المنعكسة

 2المجال 
 30.61 19 الضابطة

 28.98 20 المدمجة دالةغير  0.792 0.465 2
 30.45 20 المنعكسة

 3المجال 
 30.00 19 ضابطةال

 30.00 20 المدمجة دالةغير  1.000 0.000 2
 30.00 20 المنعكسة

 4المجال
 30.00 19 الضابطة

 30.00 20 المدمجة دالةغير  1.000 0.000 2
 30.00 20 المنعكسة

 5المجال 
 30.00 19 الضابطة

 30.00 20 المدمجة دالةغير  1.000 20.000
 30.00 20 المنعكسة

 6المجال 
 30.00 19 الضابطة

 30.00 20 المدمجة دالةغير  1.000 20.000
 30.00 20 المنعكسة

 7المجال 
 30.00 19 الضابطة

 30.00 20 المدمجة دالةغير  1.000 20.000
 30.00 20 المنعكسة

 8المجال 
 30.00 19 الضابطة

 30.00 20 المدمجة دالةغير  1.000 0.000 2
 30.00 20 المنعكسة

 المجموع
 30.66 19 الضابطة

 30.25 20 المدمجة دالةغير  9130. 0.182 2
 29.13 20 المنعكسة

 (5.99( تساوي )2،0.05)عند  2الجدولية لكا القيمة   
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( وهمي أكبمر ممن القيممة 9130.سماوي )قيممة مسمتوى الداللمة تويتضح ممن نتمائج الجمدول السمابق أن 
( أقمل 0.182( لجميع المجاالت والمجموع الكلي، وان قيمة اختبار كروسكال والس البالغة )0.05)

(، وهممذا يممدل علممى عممدم 2( ودرجمة حريممة )0.05( عنممد مسممتوى )5.99ممن القيمممة الجدوليممة البالغممة )
 ثة في بطاقة االختبار االدائي القبلي،وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعات الدراسة الثال

المجموعمممات متماثلمممة قبمممل التجربمممة، وبالتمممالي  البمماتلط االدائممميمممما يشمممير إلمممى أن درجمممات االختبمممار 
 .األدائيقبمل التجربمة فمي درجمات االختبار  ةيمكن اعتبمار المجموعمات متكافئم

 
ختبممار المعرفممي القبلممي وبطاقممة وبممذل  تممم التأكممد مممن تكممافؤ مجموعممات الدراسممة مممن خممالل فحممص اال

المالح ممة القبليممة واجممراء االحصمماء المناسممب الممذي بممين عممدم وجممود فممروق بممين مجموعممات الدراسممة 
 الثالثة )الضابطة والمدمجة والمنعكسة(، وبذل  يتم اجراء الدراسة باطمئنان.

 
 البيئة التعليميةتطبيق سادسا: 

 كليمة التربيمة لمسماق على عينة الدراسمة من طالباتقترحة التعليمية الم البيئاتبتطبيق  ةالباحث تقام
 (:4.20الجدول )ب محددين كما هو موضح، )عينة الدراسة( العملي تكنولوجيا التعليم

 

 ( 4.20جدول رقم )
 يوضح الشعب للدراسة لعينة الدراسة

 الساعة اليوم المجموعة الشعبة
 10:00 – 8:00 األحد الضابطة 203
 10:00 – 8:00 االثنين دمجةالفصول الم 204
 12:00 – 10:00 الثالثاء الفصول المنعكسة 205

 
 اإلجراءات اآلتية:  البيئة التعليمية المقترحةعنـد تطبيـق  ةالباحث توقد اتبع

كل شعبة بشكل مستقل، حيمث وضمحت الباحثمة طبيعمة بالطالبات )أفراد العينة(  ةالباحث تاجتمع .1
 أهميتها، وقامت بالتطبيق القبلي لالختبار المعرفي وبطاقة المالح ة.، ومدى الدراسة والهدف منها

ت موديمموالمممن  موديممولحققهمما الطالبممات ومبممررات كممل تاألهممداف التممي يجممب أن  ةالباحثمم تعرضمم .2
 البيئة التعليمية المقترحة.

لطالبمممات  البيئمممة التعليميمممة للمجموعمممة التجريبيممة للفصمممول المدمجمممةنممموذج  بتطبيمممق ةالباحثممم تقاممم .3
والممممرد علممممى استفسممممارات مممممع المحتمممموى اإللكترونممممي،  الطالبممممات تعاممممملوتتبممممع كيفيممممة ، (204)شممممعبة 
  .داخل وخارج غرفة الصف الطالبات
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لطالبممات نممموذج البيئممة التعليميممة للمجموعممة التجريبيممة للفصممول المنعكسممة  بتطبيممق ةالباحثمم تقاممم .4
والممممرد علممممى استفسممممارات عليميممممة، (، وتتبممممع كيفيممممة تعامممممل الطالبممممات مممممع الفيممممديوهات الت205)شممممعبة 
  .داخل وخارج غرفة الصف الطالبات

 تموديوالالمن  موديولعينة الدراسة إلى األنشطة والتدريبات الموجودة عقب كل  ةالباحث تأرشد .5
  باحثة.وضرورة إعادة إرسالها إلى ال

ز إنجمممماملمممف  أولكترونممممي تعليممممي موقمممع إمكونمممات المشممممروع المصمممغر لتصمممميم  ةالباحثممم تحمممدد .6
 مع تحديد الموعد النهائي للتسليم. ت التدريبيةموديوالالوالذي سيتم تقديمه في ختام روني تلكإ
 وأخيرا قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة بعديا على عينة الدراسة. .7
 

 المالحظة(:، بطاقة معرفي تطبيق أدوات الدراسة بعدياا )اختبار تحصيليسابعا: 
 :الخطوات التالية ةالدراسة بعديا  متبعبتطبيق أدوات  ةالباحث تقام
علمممى تقمممديم االختبمممار بنممماء  صمممفحات الويمممب التعليميمممةلتصمممميم  المعرفممميرصمممد درجمممات األداء  .1

لمجموعات الدراسة الثالثة )التعلم التقليدي، التعلم  لكترونياالبعدي بشكل إلكتروني ورصد الدرجات إ
 .المدمج والتعلم المنعكس(

المالح ممة بنمماء علمممى بطاقمممة  صممفحات الويممب التعليميممةاري لتصممميم رصممد درجممات األداء المهمم .2
المجموعممات الدراسممة الثالثممة )الممتعلم التقليممدي، الممتعلم المممدمج المعممدة لقيمماس األداء المهمماري لطالبممات 

 والتعلم المنعكس( من خالل التطبيق المباشر أمام المعلمة للمهارات.
دراسة الموديوالت التعليمية الخاصة بكمل بيئمة تهاء جمع المشاريع المصغرة من الطالبات بعد ان .3

، وذلم  بهمدف إثمراء تقدمها موديموالت البيئمة التعليميمةوالذي شمل جميع الجوانمب المهارية التي تعلم 
  .الدراسة الحالية بالنتائج النهائية

 
 :خطوات الدراسة

وبمرامج  الممنعكسم تعلوالم دمجالممم الحديثة، والخلفية الن رية للتعلاالطالع على أساليب التدريس  .1
 . ميالمستخدمة في التعل اإلنترنتشبكة 

والدراسمات التمي  الممنعكسوالمتعلم  الممدمجمراجعة األبحاث والدراسات السابقة التي تناولمت المتعلم  .2
 .في التعلم بغرض االستفادة منها في إجراء الدراسة اإلنترنتو فت برامج 

مهمارة تصمميم صمفحات الويمب التعليميمة وهمي  عليمه راسمةالتي سيجري تطبيمق الد تحليل المحتوى .3
 .(3، ملحق )في الجامعة اإلسالمية مقرر تكنولوجيا التعليم العمليل
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، ملحممق وبطاقمة المالح مة (،6، 5، ملحممق )المعرفميإعمداد أدوات الدراسمة المتمثلمة فممي االختبمار  .4
، ومشممرفين تربممويين، وعرضممها علممى مجموعممة مممن المحكمممين المختصممين مممن أسمماتذة جممامعيين (8)

 (.2،4،7ملحق ) ومعلمين مختصين
مركمممز كتممماب ممممن الجامعمممة اإلسمممالمية ممممن كليمممة الدراسمممات العليممما للتوجمممه إلمممى  الحصمممول علمممىتمممم  .5

 (.1ملحق ) في المركز،إلجراء الدراسة  اإلسالميةالتكنولوجيا في الجامعة 
نتاج المواد المستخدمة في الدراس .6  (.9ة والسيناريوهات، ملحق )اإلعداد للبيئة التعليمية، وا 
تصمميم البيئمة و (، 11تصميم البيئة التعليميمة ودليمل الطالمب الخاصمة بالفصمول المدمجمة ملحمق ) .7

 (.10التعليمية ودليل الطالب الخاصة بالفصول المنعكسة ملحق )
حساب صدق وثبمات و كلية التربية،  طالبات تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية من  .8
 .ت الدراسة والوقت الالزم للتطبيقأدوا
 .اإلسالميةشعب كلية التربية لمساق تكنولوجيا التعليم في الجامعة اختيار عينة الدراسة من بين  .9

 طالبات عينة الدراسة إلثبات التكافؤ.قبليا  على  بطاقة المالح ة، و المعرفيتطبيق االختبار   .10
فممي م،  2014/2015مممن العممام الدراسممي  ثممانيالفصممل الدراسممي ال خمماللتطبيممق تجربممة الدراسممة  .11

 2015-4-19، مممن الفتممرة الزمنيممة مممن واسممتغرقت مممدة التطبيممق شممهر ونصممفالجامعممة اإلسممالمية، 
داخل مختبرات مركز التكنولوجيا بكلية  لكل مجموعة، أسبوعيابواقع ساعتان  2015-5-19وحتى 
 (.10،11ملحق ) التربية.

بعديا على طالبات مجموعات الدراسة )الضمابطة،  الح ةوبطاقة الم، المعرفيتطبيق االختبار  .12
 والتجريبية األولى، والتجريبية الثانية(.

 .إحصائيا  معالجة نتائج الدراسة  .13
 .عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها .14
 .تقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها .15
 

 :اسةاإلحصائية المستخدمة في الدر  األساليب
ممن أجمل  اإلحصمائي (SPSS) لقمد قاممت الباحثمة بتفريمغ وتحليمل أدوات الدراسمة ممن خمالل برنمامج

 :تها تم استخدام األساليب اإلحصائية التاليةااإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضي
 

  :لتقنين أدوات الدراسة استخدمت الباحثة ما يلي :: التقنينأول
للتحقق من صدق االتساق الداخلي والثبمات  (Person's Correlation) معامل ارتباط بيرسون .1

   .)االختبار المعرفي، بطاقة المالح ة( يةبين الفقرات والدرجة الكلية لألدوات الدراس
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معامممممل كممممودر تسمممماوي نصممممفي االختبممممار، لالختبممممار المعرفممممي لالتجزئممممة النصممممفية لقيمممماس الثبممممات  .2
 لقياس ثبات االختبار المعرفي 20دسونريتشار 

 

 :لتحليل نتائج الدراسة استخدمت الباحثة ما يلي :يا: تحليل النتائجثان
للعي نات الكبيرة واختبمار شمابيرو   (Kolmogorov-Smirnov)   اختبار كولمجروف سميرنوف .1

لتحديمد األسملوب االحصمائي ، و لفحمص إعتداليمة التوزيمع للعي نمات الصمغيرة (Shapiro-Wilk) ولم 
 المناسب.

الفممروق بممين درجممات الطالبممات فممي كممل مجموعممة منفممردة، واختبممار  لفحممص (ANOVA) اختبممار .2
وع البيئممممة التعليميممممة لفحممممص الفممممروق فممممي الممممدرجات الكليممممة عنممممد متغيممممر نمممم (Scheffe) شممموفي

 لفحص الفرضية االولي. )المجموعات(
للمقارنمات  (Dunn) داناختبمار  ،(Kruskal Walis Test) الالبمارمتريكروسمكال والمز  اختبمار .3

  والثانية. في اختبار الفرضمية ةمرتبطغير  مجموعاتلثالث  المتعددة،
كممل مجممموعتين بشممكل فحممص داللممة الفروقممات بممين ل (Mann-Whitney) ممممان ويتنممياختبممار  .4

 مستقل للتأكيد على النتائج.
فمي اختبمار الفرضممية الثالثممة  فاعليمةقيماس ال علمى يمدلل والمذي  Blackبمال    المعمدل الكسمب .5

 386).:1996 المفتي ،و   الوكيل (التالية بالمعادلة الكسب نسبة عن ويعبر، والرابعة
𝑦 – 𝑥       +  𝑦 − 𝑥 
  𝑝             𝑝 – 𝑥 

 :إن   حيث
𝑥 القبلي التطبيق في الطلبة درجات متوسط 
𝑦 البعدي التطبيق في الطلبة درجات متوسط 
𝑝 لالختبار الع مى القيمة. 
 

 1.2 ممن أكبمر النسمبة همذه بلغت إذا أنه بال  ويرى( 1.2-)صفرنم المعدل الكسب نسبة وتتراوح
 386). : 1996 والمفتى، الوكيل)المستخدم  البرنامج فعالية و بصالحية الحكم فننه يمكن
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 
 ؤال األولـــــاإلجابة عن الس

 انيــــثاإلجابة عن السؤال ال

 الثــــثال الاإلجابة عن السؤ 

 عـــــــراباإلجابة عن السؤال ال

 خامساإلجابة عن السؤال ال

 سادساإلجابة عن السؤال ال

 سابعاإلجابة عن السؤال ال
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 الفصل الخامس 
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 
بناء على المعالجات اإلحصائية التي أجريممت  ةإليها الباحث تيعرض هذا الفصل النتائج التي توصل

بنعممدادها وهمي:  ةالباحممث تى ما تم جمعه وتحليله من بيانات من خمالل أدوات الدراسمة التممي قممامعل
 .التحصيليالمعرفي ، واالختبار  المالح ةبطاقة 

 
 :اإلجابة عن السؤال األولأول: 

 الواجـب صـفحات الويـب التعليميـة تصـميم ترامهـا مـا :اإلجابـة عـن السـؤال األول ونصـه .1
 التربية؟ كلية الباتط لدى تنميتها

صمفحات الويمب بالرجوع إلى الدراسات السابقة حول تصمميم  ةالباحث تولإلجابة عن هذا السؤال قام
 الخطممممة الدراسممممية والمقممممرر لمسمممماق تكنولوجيمممما التعلمممميم العملممممي فممممي كليممممة التربيممممة،تحليممممل و  ،التعليميممممة
بتحكيمهممما وذلممم   تقممممام، وممممن ثمممم  صمممفحات الويمممب التعليميمممةعلمممى قائممممة أوليمممة لتصمممميم  تفحصمممل

بعرضممها علممى مجموعممة مممن المتخصصممين فممي الجامعممات ووزارة التربيممة والتعلمميم فمممي مجممال تممدريب 
خممممرج بقائممممممة نهائيمممممة ت، لصممممفحات الويممممب التعليميممممةمهممممارات تصممممميم و  تكنولوجيمممما التعلمممميم وتممممدريس

يوضمح  (3والملحمق رقمم )، اإلسمالميةكليمة التربيمة بالجامعمة بالمهمارات الواجب توافرهما لمدى طالبمات 
 .بشكل مفصل مؤشرات األداءالمهمارات الرئيسة و 

 
 :اإلجابة عن السؤال الثاني :ثانياا 
مــا البيئــة التعليميــة الالزمــة للفصــول المنعكســة لتنميــة اإلجابــة عــن الســؤال الثــاني ونصــه:  .2

 مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟
بيئمممة تعليميمممة متكاملمممة تمممدمج بمممين البمممرامج التدريبيمممة نممماء بب ةالباحثممم تولإلجابمممة عمممن همممذا السمممؤال قامممم

وقاممممت  علممممى نممممموذج التممممصميم التعليممممي، ةقممممائماإللكترونيمممة والبمممرامج التدريبيمممة فمممي غرفمممة الصمممف، 
 توقممد قاممم (،9الباحثمة ببنمماء السمميناريو الخماص بالفيممديوهات التعليميممة الرقميممة للمحاضمرات، ملحممق )

باسممتخدام أحممد نممماذج التصممميم التعليمممي المعروفممة والمجربممة،  المنعكسممة بيئممة الفصممولببنمماء  ةالباحثمم
  .البيئة المقترحة( يوضح 10والملحق رقم ) (ADDIE) وهو النموذج العام للتصميم التعليمي
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 لث:اإلجابة عن السؤال الثا لثا:ثا
ــة عــن الســؤال الثا .3 ــثاإلجاب ــة الالزمــة للفصــول المدمجــةونصــه:  ل ــة التعليمي ــة  مــا البيئ لتنمي

 مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟
 

بيئمممة تعليميمممة متكاملمممة تمممدمج بمممين البمممرامج التدريبيمممة ببنممماء  ةالباحثممم تولإلجابمممة عمممن همممذا السمممؤال قامممم
وقاممممت  علممممى نممممموذج التممممصميم التعليممممي، ةقممممائماإللكترونيمممة والبمممرامج التدريبيمممة فمممي غرفمممة الصمممف، 

ببنماء  ةالباحثم توقمد قامم (،9لبرامج التعليمية للمحاضرات، ملحمق )الباحثة ببناء السيناريو الخاص با
باسممتخدام أحممد نممماذج التصممميم التعليمممي المعروفممة والمجربممة، وهممو النممموذج  بيئممة الفصممول المدمجممة
  .البيئة المقترحة( يوضح 11والملحق رقم ) (ADDIE) العام للتصميم التعليمي

 
 رابع:اإلجابة عن السؤال ال رابعا:
هـل توجـد فـروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى دللـة : ونصـه رابعجابة عن السؤال الاإل .4
(0.05 ≥ αبين متوسط )مجموعـة الفصـول المنعكسـة ومجموعـة الفصـول المدمجـة  درجـات ات

 ومجموعة الفصل التقليدي في الختبار المعرفي البعدي؟
 

رض األول مـن فـروض الدراسـة بـالتحقق مـن صـحة الفـ ةالباحثـ تولإلجابة عـن هـذا السـؤال قامـ
ــى: ــذي نــص عل بممين  (α ≤ 0.05)ال توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى داللممة  وال

مجموعمممة الفصمممول المنعكسمممة ومجموعمممة الفصمممول المدمجمممة ومجموعمممة الفصمممل  ات درجممماتمتوسمممط
 التقليدي في االختبار المعرفي البعدي.

 

باسمتخدام برنمامج  لحسمابية، واالنحرافمات المعياريممةوالختبار همذه الفرضمية تمم اسمتخراج المتوسمطات ا
بحسممممب  البعمممدي للمهمممارات  معرفمممميعلمممى االختبمممار ال البمممماتالطألداء  (SPSSالحمممزم االحصمممائية )

 ةوالمجموعممممم األولمممممى )المدمجمممممة( والمجموعمممممة التجريبيمممممة الثانيمممممة )المنعكسمممممة( التجريبيمممممة ةالمجموعممممم
 والمجمممموع الكلمممي وى ممممن مسمممتويات االختبممماركمممل مسمممتعنمممد ، بعمممديوذلممم  فمممي القيممماس الالضمممابطة، 
مح النتائج الخاصة بذل 5.1والجمدول رقمم ) ،للمستويات  .( يوض 
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 (5.1)جدول رقم 
المجموعات التجريبية في  معرفيعلى الختبار ال الباتنحرافات المعيارية لدرجات الطالمتوسطات الحسابية، وال 

 الضابطة في القياس البعدي ةوالمجموع

 مستوياتال
المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة

 )المدمجة(
 المجموعة التجريبية

 )المنعكسة(

 متوسط
انحراف 
 متوسط معياري

انحراف 
 متوسط معياري

انحراف 
 معياري

 0.61 5.20 0.94 3.98 0.89 3.84 تذكر
 0.92 5.70 1.16 5 1.10 4.89 فهم
 1.74 14 1.98 13.15 2.65 11.84 تطبيق

 0.71 5.25 0.63 5.25 0.65 4.73 يات عليامستو 
 2.49 30.15 2.70 27.35 4.30 25.31 المجموع الكلي

 

الضمابطة  عمةفمي المجمو البمات فروقما   اهريمة بمين درجمات الط ويت ضح من الجدول السابق أن  هنما 
ذه مممن جهممة أخممرى، ولفحممص داللممة هممم االولممى والتجريبيممة الثانيممة مممن جهممة، والمجموعممات التجريبيممة

تممم فحمممص  معرفممية والضممابطة علممى االختبممار الالفمممروق بمممين القياسممات البعديممة للمجموعممات التجريبيمم
اعتداليمممة توزيممع درجممات أفممراد العينممة علممى االختبممار البعممدي، لتحديممد االختبممار اإلحصممائي المناسممب، 

مح نتمائج اختبمار كمولمجروف سمميرنوف نمات للعي   (Kolmogorov-Smirnov) والجدول اآلتي يوض 
الأبعماد للعي نمات الصمغيرة لفحمص إعتداليمة التوزيمع  (Shapiro-Wilk) الكبيمرة واختبمار شمابيرو ولم 

 .( يوضح نتائج االختبار5.2االختبار بشكل كلي، والجدول )
 

 (5.2)جدول رقم 
 (Shapiro-Wilk)واختبار شابيرو ولك  (Kolmogorov-Smirnov) نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف

 البعدي المعرفي تدالية التوزيع على الختبارلفحص اع

 المجموعات 

(Shapiro-Wilk) (Kolmogorov-Smirnov) 

 العدد
Df 

قيمة 
 اإلحصائي
Statistic 

مستوى 
 الدللة
Sig 

 العدد
Df 

قيمة 
 اإلحصائي
Statistic 

مستوى 
 الدللة
Sig 

 المجموع
 الكلي

 0.200 0.105 19 0.711 0.967 19 الضابطة
 0.045 0.195 20 0.351 0.949 20 ةالمدمج
 0.105 0.176 20 0.280 0.944 20 المنعكسة
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الدرجات  أن( وهذا يعني 0.05أن قيمة مستوى الداللة اكبر من )ويت ضح من نتائج الجدول السابق 
 ، األمممر الممذيمجموعممات العينممة جميعهمماتتبمممع التوزيمممع الطبيعممي فممي البعممدي  المعرفممي علممى االختبممار

البعمدي، المعرفمي معلمية لفحص أثمر نموع المجموعمة علمى االختبمار عنده استخدام اختبارات يتوجب 
ألكثمر ممن عينتمين  ،(ANOVA)وان وي انوفااستخدمت الباحثة اختبار  ةالمجموعنوع ولفحص أثر 

ح ما أسفرت عنه النتائ (5.3) والجدول مستقلتين،   .جيوض 
 

 (5.3) جدول
 البعدي المعرفي ختبارالالمجموعة على نوع ( لفحص أثر ANOVA) ألحاديتحليل التباين انتائج اختبار 

 مصدر التباين المستويات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
(F) 

 المحسوبة
 قيمة الدللة

مستوى 
 الدللة

 تذكر
 

 11.272 2 22.544 بين المجموعات
 دالة 0.000** 16.321

 0.691 56 38.676 داخل المجموعات
 فهم
 

 3.785 2 7.570 بين المجموعات
 دالة 0.044* 3.312

 1.143 56 63.989 داخل المجموعات
 تطبيق
 

 22.953 2 45.907 بين المجموعات
 دالة 0.010* 4.961

 4.626 56 259.076 داخل المجموعات
مستويات 
 عليا

 1.696 2 3.392 بين المجموعات
 دالة 0.029* 3.771

 0.450 56 25.184 داخل المجموعات
المجموع 
 الكلي

 115.160 2 230.320 بين المجموعات
 دالة 0.000** 10.908

 10.557 56 591.205 داخل المجموعات
 (α) 0.01 =دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  ** 

 (α) 0.05 =دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة   *
 (3.23( = )2،56،0.05عند ) ( الجدولية(Fقيمة ف   

 

كممان لممه تممأثيره علممى  )البيئممة التعليميممة( المجموعمماتنمموع متغيممر  الجممدول السممابق أن نتممائج يتضممح مممن
تويات مسمممالة مسمممتوى الداللمممة فمممي جميمممع قيمممم، ويتضمممح ذلممم  ممممن البعمممديالمعرفمممي درجمممات االختبمممار 
 ،(0.05) ممنوهمل أقمل ممن  (0.000حيمث بلغمت قيممة مسمتوى الداللمة ) لالختبار، والمجموع الكلي
( المحوسممممبة F( المحوسممممبة بالقيمممممة الجدوليممممة، نجممممد أن قيمممممة ف )Fف ) االختبممممار وبمقارنممممة قيمممممة
( الجدوليممممة التممممي تسمممماوي F( وهممممي أكبممممر مممممن قيمممممة ف )10.9تسمممماوي ) لالختبممممار للمجممممموع الكلممممي

 روق ذات داللمةجمود فمو وهذا يؤكد وبذل  نرفض الفرض الصفري، ونقبل الفرض البديل،   (،3.23)
 .فروق حقيقية وليست  اهرية وهي البعدي المعرفي االختبارإحصائية في 
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البعممدي اسممتخدمت  المعرفممي فممي درجممات االختبممارالثالثممة  ولفحممص داللممة الفروقممات بممين المجموعممات
( 5.4والجدول ) وهو اختبار فروق بين كل متوسطين على حدة. (Scheffe) شيفيهالباحثة اختبار 

 تائج التي توصل لها االختبار.يوضح الن
 

 (5.4)جدول رقم 
 بعديال المعرفي على الختبار الثالث المجموعاتبين  Scheffe)) شيفيهنتائج اختبار 

الفروقات بين  المجموعات المستويات
 المتوسطات

مستوى  الخطأ المعياري
 الدللة

 تذكر
 

 الضابطة
 0.921 0.266 0.107- المدمجة
 0.000 0.266 *1.357- المنعكسة

 0.000 0.262 *1.250- المنعكسة المدمجة

 فهم
 

 الضابطة
 0.954 0.342 0.105- المدمجة
 0.072 0.342 0.805- المنعكسة

 0.127 0.338 0.700- المنعكسة المدمجة

 تطبيق
 

 الضابطة
 0.175 0.689 1.307- المدمجة
 0.011 0.689 *2.157- المنعكسة

 0.463 0.680 0.850- المنعكسة المدمجة

 مستويات عليا
 

 الضابطة
 0.011 0.214 *0.513- المدمجة
 0.046 0.214 *0.513- المنعكسة

 0.066 0.212 0.000 المنعكسة المدمجة

 الكلي وعالمجم
 

 الضابطة
 0.158 1.040 2.034- المدمجة
 0.000 1.040 *4.834- المنعكسة

 0.031 1.027 *2.800- المنعكسة المدمجة
 ( = 0.05α دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )*     

 

كانمت ذات  المجمموع الكلميالمدرجات  بق أن الفروقمات بمين متوسمطاتويت ضح من نتائج الجدول السا
المجموعمممة ولصمممالح المجموعمممة المنعكسمممة والمجموعمممة الضمممابطة داللمممة إحصمممائية عنمممد المقارنمممة بمممين 

بمممين عنمممد المقارنمممة  إحصمممائيةوذات داللمممة  ،(0.05اقمممل ممممن)ة قيممممة مسمممتوى الداللممم، حيمممث المنعكسمممة
قيممة مسمتوى الداللمة حيمث  ،المجموعمة المنعكسمةولصمالح المجموعة المنعكسمة والمجموعمة المدمجمة 

مما الفروقممات بممين  ،(0.05اقممل مممن) ، لممم تكممن ذات داللممة المجموعممة المدمجممة والمجموعممة الضممابطةأم 
 .في قيمة متوسط الدرجاتوعة المدمجة رغم تفوق المجم إحصائية
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 )المتعلقة بالفرض األول( تفسير النتائج ومناقشتها
تجريبيمممة االولمممى والتجريبيمممة الثانيمممة( علمممى الأ همممرت النتمممائج بعمممد فحمممص أثمممر المجموعمممة )ضمممابطة و 
لفحمص الفمروق بمين درجمات  (ANOVA) المهمارات المعرفيمة فمي االختبمار البعمدي واسمتخدام اختبمار

لفحمص الفمروق فمي المدرجات الكليمة  (Scheffe) جموعمة منفمردة، واختبمار شموفيالطالبات في كل م
 عند متغير نوع البيئة التعليمية )المجموعمات(. أن متغيمر نموع المجموعمة يمؤثر فمي درجمات االختبمار

حيمث كانمت أفضمل المدرجات لمدى طالبمات  البعدي عند كل مجموعة من مجموعات العي نمة، المعرفي
م طالبممممات الفصممممول المدمجممممة، ثممممم جمممماء أخيممممرا  طالبممممات الفصممممول التقليديمممممة الفصممممول المنعكسممممة، ثمممم

 وتقود هذه النتيجة إلى رفض الفرضية الصفرية. )الضابطة(،
 

الصـفري فـتم رفضـه وقبـول الفـرض البـديل  من عدم صحة الفرض الباحثة تقد تحقق كونتوبهذا 
 درجممات ات( بممين متوسممطα ≤ 0.05توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى داللممة )وهــو: 

ليممدي فممي االختبممار مجموعممة الفصممول المنعكسممة ومجموعممة الفصممول المدمجممة ومجموعممة الفصممل التق
 المعرفي البعدي لصالح الفصول المنعكسة.

 

  :النتيجة السابقة بما يلي ةفسر الباحثتو 
مدريب، اسممتخدام نممموذج مممن النممماذج المختبممرة والفعالممة فممي مجممال تصممميم بممرامج التعلمميم والتمم  .1

  (ADDIE). وهمو نموذج تصميم التعليم العام
يعتممممد المممتعلم الممممنعكس علمممى مبمممدأ اكتسممماب الطالمممب للمعلوممممات بنفسمممه ممممن خمممالل الوسمممائل  .2

 المرتبطة باألهداف أهمها الفيديوهات التعليمية التي يشاهدها قبل الحضور للمحاضرة.
 .ايم تخصصهالكليات كونه من صمالجامعات و حداثة المجال وشدة اهتمام  .3
المعد ة إلتقان المهارات المختلفة بما يتناسب مع قمدرات يعتمد التعلم المنعكس على األدوات  .4

 .الطلبة المختلفة وتنمية مهارات التفكير لديهم، كل طالب بحسب حاجاته وقدراته الخاصة
 

تفماعالت التمي وال األنشمطةن المتعلم الممنعكس، حيمث أبيئمة إلمى طبيعمة  النتائج السابقة إرجاعويمكن 
حيمث في كل موديول تعليمي تعمل على زيمادة ارتبماط الطلبمة بمالمحتوى التعليممي، تندرج في المقرر 

التمي تخمتص  األنشمطةمشماهدة الفيمديو التعليممي للمحاضمرة القيمام بمبعض يتطلب من كمل طالبمة بعمد 
 :األنشطةومن هذه  ،بالنواحي المعرفية لمهارات تصميم صفحات الويب التعليمية

 تصفح بعض مواقع الويب ذات العالقة بمهارات تصميم صفحات الويب التعليمية.. أ
 للمحتوى المعرفي. ءكاإلثرا اإللكترونيالرجوع إلى بعض الكتب الموجودة داخل الموديول . ب
 مقارنة بعض المعلومات حول تصميم صفحات الويب التعليمية بموضوعات معرفية أخرى.. ت
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، اإللكترونميالتفاعل المتكاممل بمين الطلبمة والمقمرر  اإللكترونيي والمقرر وكذل  يتيح الفيديو التعليم
 ومن أشكال هذا التفاعل:علي تحصيل الطلبة المعرفي،  إيجابيامما ينعكس 

تحكمممم الطلبمممة بشمممريط المممزمن فمممي عمممرض مقممماطع الفيمممديو المحتممموى للمعلوممممات الن ريمممة، والتمممي . أ
 لعملية التعلم. من التعلم المناسب لهحها المعلم، وبذل  يمكن لكل طالب تحديد ز يشر 

ت هممممر المعلومممممات الن ريممممة للطلبممممة فممممي صممممورة مثيممممرات تعليميممممة مختلفممممة، حيممممث تممممرتبط بعممممض . ب
المعلومات الن رية بصورة ملونة لتوضيح بعمض المصمطلحات والمفماهيم، حيمث تمم وضمعها فمي 

 بداية كل فيديو على شكل انفوجرافي  متحر .
 اإلجابمةبحمل التمدريب وتلقمي  الطلبمةقموم ي، حيمث أنشمطةتقويم و  على يحتوى كل موديول تعليمي. ت

 .سب طبيعة المعلومات الن ريةبما يناغرفة الصف والتقويم الذاتي لنفسه في 
 

للطالمب ممن  اإليجمابين رية النشاط التي تؤكد على الدور ويمكن تفسير النتائج السابقة في ضوء 
المختلفممة وكممذل  مممن خممالل تنفيممذ  اإللكترونيممةليميممة خممالل تفاعممل الطالممب مممع أنممواع التفمماعالت التع

تمممؤدي إلمممى زيمممادة التحصممميل المعرفمممي لمممديهم، كمممما تتفمممق  لألنشمممطة التعليميمممة المختلفمممة والتممميالطالمممب 
النتمائج السمابقة ممع مبمادئ الن ريممة البنائيمة التمي تؤكمد علمى الممدور المحموري للطالمب والمذي يزيمد مممن 

لنتائج السابقة مع مبادئ ن ريمة ممور التمي تركمز علمى المتعلم عمن التحصيل المعرفي للطلبة، وتتفق ا
بعممممد والتممممي تتفممممق مممممع التعلمممميم الجممممامعي، والتممممي تؤكممممد علممممى اسممممتقاللية الطالممممب فممممي الممممتعلم وتلبيتهمممما 

، وطرق التفاعل واالتصمال التبمادلي بمين الطالمب والمعلمم والمذي يتمثمل متعلمينلالحتياجات الفردية لل
داخمل الغرفمة الصمفية  األنشمطةتنفيمذ  وأيضما اإللكترونميممن خمالل التواصمل  في التنموع فمي التواصمل

من خالل تحديمد اهمداف المتعلم ومصمادر  وجها لوجه، وبذل  نحقق أكبر قدر من التفاعل واالستفادة
لمتعلم ممن خمالل دممج ايحققه التعلم المنعكس،  ، وهذا ماالمعلومات وقياس مدى تحقق هذه االهداف

وي همممر  ، ومراعمممات الفمممروق الفرديمممة باسمممتخدام الفيمممديو،االلكترونيمممة الموديممموالت عمممن بعمممد باسمممتخدام
، اإللكترونميها المقرر ر فة من خالل أدوات التواصل التي يو التشار  والحوار التفاعل في هذه الدراس

 التحصيل لديهم.وهذا التفاعل بين الطلبة والمعلم من شأنه زيادة 
 

 :منوتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل 
أ همرت الدراسمات وجمود فمروق حيمث ، (Chipps,2012تشميبس )(، 2015، فهيمد )(2015الزين )

ذات داللممة إحصمممائية فمممي أداء أفمممراد عينممة الدراسمممة علمممى االختبمممار البعممدي حسمممب متغيمممر المجموعمممة 
 Kim, Park&Jooكميم واخمرون )لصمالح التجريبيمة )المنعكسمة(،  ودراسمة  )التجريبيمة والضمابطة(

 علمى اتفقمتالتمي  ،(Pedroza,2013(، بيدروزا )Jeremy Strayer,2007) وجيرمي(، 2014,
  .تنمية الجانب المعرفي لدي عينة الدراسةالعملية التعليمية و  في الفصول المنعكسة فاعلية
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 خامس:اإلجابة عن السؤال ال خامسا:
وى دللـة هل توجد فروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتاإلجابة عن السؤال الخامس ونصه:  .5
(0.05 ≥ α) مجموعــة الفصــول المنعكســة ومجموعــة الفصــول المدمجــة  ات رتــببــين متوســط

 ومجموعة الفصل التقليدي في بطاقة المالحظة لألداء المهارى؟
 

مـن فـروض الدراسـة  ثـانيبـالتحقق مـن صـحة الفـرض ال ةالباحثـ تولإلجابة عن هذا السـؤال قامـ
ــى: ــذي نــص عل بممين  (α ≤ 0.05)إحصممائية عنممد مسممتوى داللممة  ال توجممد فممروق ذات داللممة وال

مجموعة الفصول المنعكسة ومجموعة الفصول المدمجة ومجموعة الفصمل التقليمدي  ات رتبمتوسط
 في بطاقة المالح ة لألداء المهارى.

 

باسمتخدام برنمامج  والختبار همذه الفرضمية تمم اسمتخراج المتوسمطات الحسمابية، واالنحرافمات المعياريممة
بحسمب  بطاقمة المالح مة لمألداء المهماري البعمديعلمى  البماتالطألداء  (SPSSحصمائية )الحزم اال
 ةوالمجموعممممم األولمممممى )المدمجمممممة( والمجموعمممممة التجريبيمممممة الثانيمممممة )المنعكسمممممة( التجريبيمممممة ةالمجموعممممم
كل مجال من مجماالت بطاقمة المالح مة والمجمموع الكلمي عند ، بعديوذل  في القياس الالضابطة، 
مح النتائج الخاصة بذل 5.5لجمدول رقمم )وا للمجاالت،  .( يوض 

 

 (5.5)جدول رقم 
في  بطاقة المالحظة لالداء المهاريعلى  الباتنحرافات المعيارية لدرجات الطالمتوسطات الحسابية، وال 

 الضابطة في القياس البعدي ةالمجموعات التجريبية والمجموع

 المستويات
ة المجموعة التجريبي المجموعة الضابطة

 )المدمجة(
 المجموعة التجريبية

 )المنعكسة(

انحراف  متوسط
 معياري

انحراف  متوسط
 معياري

انحراف  متوسط
 معياري

 1.278 11.50 1.41 10.90 2.47 9.11 1المجال 
 0.910 17.75 2.12 16.25 3.53 13.84 2المجال 
 1.54 61.40 2.76 50.95 9.56 43.68 3المجال 
 0.79 11.75 0.79 11.25 2.52 9.68 4المجال 
 0.79 11.75 1.04 11.15 2.96 9.69 5المجال 
 1.73 10.60 1.67 9.50 2.33 8.84 6المجال 
 0.75 11.40 1.45 9.25 2.11 8.89 7المجال 
 1.94 11.25 1.49 10.35 3.15 8.47 8المجال 
 6.623 147.40 6.91 126.34 25.25 112.21 الكلي المجموع



207 
 

الضمابطة  عمةفمي المجمو البمات فروقما   اهريمة بمين درجمات الط السابق أن  هنما  ويت ضح من الجدول
مممن جهممة أخممرى، ولفحممص داللممة همممذه  االولممى والتجريبيممة الثانيممة مممن جهممة، والمجموعممات التجريبيممة

بطاقممممة المالح ممممة لممممألداء ة والضممممابطة علممممى الفمممممروق بمممممين القياسممممات البعديممممة للمجموعممممات التجريبيمممم
بطاقمممة المالح مممة لمممألداء المهممماري أفمممراد العينمممة علمممى عتداليممممة توزيمممع درجمممات تمممم فحممممص االمهممماري 
ممح نتممائج اختبممار كممولمجروف  (5.6) ، لتحديممد االختبممار اإلحصممائي المناسممب، والجممدولالبعممدي يوض 

 (Shapiro-Wilk) للعي نات الكبيرة واختبار شابيرو ول  (Kolmogorov-Smirnov) سميرنوف
 .للمجاالت المجموع الكليتدالية التوزيع عنمد لفحص إع للعي نات الصغيرة

 
 (5.6)جدول رقم 

 (Shapiro-Wilk)واختبار شابيرو ولك  (Kolmogorov-Smirnov) نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف
 البعديبطاقة المالحظة لألداء المهاري لفحص اعتدالية التوزيع على 

 المجموعات 

(Shapiro-Wilk) (Kolmogorov-Smirnov) 

 العدد
Df 

قيمة 
 اإلحصائي
Statistic 

مستوى 
 الدللة
Sig 

 العدد
Df 

قيمة 
 اإلحصائي
Statistic 

مستوى 
 الدللة
Sig 

 المجموع
 الكلي

 0.018 0.218 19 0.002 0.815 19 الضابطة
 0.163 0.164 20 0.363 0.950 20 المدمجة
 0.002 0.253 20 0.000 0.753 20 المنعكسة

 
أن مسممتوى الداللممة فممي المجموعممة الضممابطة والمنعكسممة أقممل مممن الجممدول السممابق ويت ضممح مممن نتممائج 

تتبممممع التوزيممممع  ال البعمممديبطاقمممة المالح مممة لمممألداء المهممماري المممدرجات علمممى  أن( وهمممذا يعنمممي 0.05)
معلميمممة اليتوجمممب عنمممده اسمممتخدام اختبمممارات  ، األممممر المممذيمجموعمممات العينمممة جميعهممماالطبيعمممي فمممي 

نمممموع ولفحممممص أثممممر البعممممدي، بطاقممممة المالح ممممة لممممألداء المهمممماري عممممة علممممى لفحممممص أثممممر نمممموع المجمو 
ألكثمر ممن  ،الالمعلممي (Kruskal Wallis) كروسمكال واالساسمتخدمت الباحثمة اختبمار  ةالمجموعم

باسمممتخدام برنمممامج الحمممزم االحصمممائية عينتمممين مسمممتقلتين صمممغيرة الحجمممم وال تتبمممع التوزيمممع الطبيعمممي، 
(SPSS،) ح  (5.7) والجدول   ج.ما أسفرت عنه النتائيوض 
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 (5.7جدول )
للفروق بين المجموعات في القياس  متوسطات الرتبل (Kruskal Wallis)اختبار كروسكال والس نتائج 

 (59)ن= المهاريلبطاقة المالحظة لألداء  البعدي

متوسطات  العدد المجموعات المجالت
 الرتب

درجات 
 الحرية

قيمة الختبار 
 2المحسوبة كا

 مستوى
 الدللة الدللة

 1المجال 
 

 20.03 19 الضابطة
 31.70 20 المدمجة دالة 0.001 13.078 2

 37.78 20 المنعكسة

 2المجال 
 16.95 19 الضابطة

 30.33 20 المدمجة دالة 0.000 24.126 2
 42.08 20 المنعكسة

 3المجال 
 14.74 19 الضابطة

 25.05 20 لمدمجةا دالة 0.000 42.739 2
 39.30 20 المنعكسة

 4المجال
 20.89 19 الضابطة

 29.35 20 المدمجة دالة 0.001 13.981 2
 39.30 20 المنعكسة

 5المجال 
 24.00 19 الضابطة

 28.55 20 المدمجة دالة 0.015 28.357
 37.15 20 المنعكسة

 6المجال 
 24.39 19 الضابطة

 27.65 20 المدمجة دالة 0.029 27.099
 37.68 20 المنعكسة

 7المجال 
 21.84 19 الضابطة

 21.65 20 المدمجة دالة 0.000 227.771
 46.10 20 المنعكسة

 8المجال 
 21.16 19 الضابطة

 28.53 20 المدمجة دالة 0.001 13.040 2
 39.88 20 المنعكسة

 المجموع
 15.32 19 الضابطة

 25.83 20 المدمجة دالة 0.000 37.431 2
 48.13 20 المنعكسة

 (5.99( تساوي )2،0.05)عند  2الجدولية لكا القيمة   
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( وهممي أقممل مممن القيمممة 0.000قيمممة مسممتوى الداللممة تسمماوي )ويتضممح مممن نتممائج الجممدول السممابق أن 
( 37.431البالغممة ) الكلممي، وان قيمممة اختبممار كروسممكال والممس ( لجميممع المجمماالت والمجممموع0.05)

يمدل علمى وجمود  (،2( ودرجمة حريمة )0.05( عنمد مسمتوى )5.99أكبر من القيمة الجدولية البالغة )
بطاقمممة المالح مممة لمممألداء المهممماري بمممين مجموعمممات الدراسمممة الثالثمممة فمممي  ة احصمممائيةفمممروق ذات داللممم

 .أو  اهرية ئيةالبعدي وهي فروق حقيقية وليست عشوا
 

متوسمممطات رتمممب بطاقمممة المالح مممة لمممألداء فمممي الثالثمممة  ولفحمممص داللمممة الفروقمممات بمممين المجموعمممات
فمممروق بمممين كمممل لل المعلممممي وهمممو اختبمممار (Dunn) داناسمممتخدمت الباحثمممة اختبمممار المهممماري البعمممدي 

 يوضح نتائج االختبار. (5.8متوسطين على حدة. والجدول )
 

 (5.8)جدول رقم 
 داء المهاري البعديعلى بطاقة المالحظة لأل بين المجموعات للمقارنات المتعددة (Dunn) ار داننتائج اختب

الفروقات بين  المجموعات المجالت
مستوى  الخطأ المعياري متوسطات الرتب

 الدللة

 1المجال 
 

 الضابطة
 0.019 4.978 -11.674* المدمجة
 0.000 4.978 -17.749* المنعكسة

 0.216 4.913 -6.075 منعكسةال المدمجة

 2المجال 
 الضابطة

 0.009 5.117 -13.378* المدمجة
 0.000 5.117 -25.128* المنعكسة

 0.020 5.051 -11.750* المنعكسة المدمجة

 3المجال 
 الضابطة

 0.060 5.475 -10.313 المدمجة
 0.000 5.475 -34.713* المنعكسة

 0.000 5.404 -24.400* المنعكسة المدمجة

 4المجال 
 الضابطة

 0.086 4.932 -8.455 المدمجة
 0.000 4.932 -18.405* المنعكسة

 0.041 4.868 -9.950* المنعكسة المدمجة

 5المجال 
 الضابطة

 0.326 4.634 -4.550 المدمجة
 0.005 4.634 -13.150* المنعكسة

 0.60 4.574 -8.600 المنعكسة المدمجة

 6المجال     
 لضابطةا

 0.533 5.221 -3.255 المدمجة
 0.011 5.221 -13.280* المنعكسة

 0.052 5.154 -10.025 المنعكسة المدمجة
 ( = 0.05α دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )*
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الفروقات بين  المجموعات المجالت
 متوسطات الرتب

مستوى  الخطأ المعياري
 الدللة

 7المجال 
 

 الضابطة
 0.972 5.384 0.192 المدمجة
 0.000 5.314 *-24.450 المنعكسة

 0.000 5.384 *-24.258 المنعكسة المدمجة

 8المجال 
 الضابطة

 0.159 5.233 -7.367 المدمجة
 0.000 5.233 *-18.717 المنعكسة

 0.028 5.165 *-11.350 المنعكسة المدمجة

 المجموع الكلي
 الضابطة

 0.056 5.496 -10.509 المدمجة
 0.000 5.496 -32.809* المنعكسة

 0.000 5.425 -22.300* المنعكسة المدمجة
 ( = 0.05α دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )* 
 

كانمت ذات  المجموع الكلي الرتب في بق أن الفروقات بين متوسطاتويت ضح من نتائج الجدول السا
المجموعمممة ولصمممالح ة والمجموعمممة الضمممابطة المجموعمممة المنعكسمممداللمممة إحصمممائية عنمممد المقارنمممة بمممين 

عنمممد المقارنمممة بمممين  إحصمممائيةوذات داللمممة  ،(0.05اقمممل ممممن)قيممممة مسمممتوى الداللمممة المنعكسمممة، حيمممث 
قيممة مسمتوى الداللمة حيمث  المجموعمة المنعكسمة،ولصمالح المجموعة المنعكسمة والمجموعمة المدمجمة 

مما الفروقممات بممين  ،(0.05اقممل مممن) ، لممم تكممن ذات داللممة مجموعممة الضممابطةالمجموعممة المدمجممة والأم 
عمة المدمجمة فمي قيممة رغمم تفموق المجمو  (،0.056وكان الفارق بسيط جمدا حيمث يسماوي ) إحصائية

 .متوسط الرتب
 

 ممان ويتنيوللتأكيد على النتائج التي حصلنا عليها من اختبار دان، قامت الباحثة باستخدام اختبار 
(Mann-Whitney) المهمممماري بممممين المجموعممممات فممممي درجممممات االختبممممار  لفحممممص داللممممة الفروقممممات

للمقارنممة بممين فممروق كممل متوسممطين رتممب للمجموعممات الدراسممة علممى حممدة، وتوضممح الجممداول  ،البعممدي
 للتاكد من صحة النتائج التي توصل اليها اختبار دان.التالية نتائج االختبار و 

( 5.11( و)5.10( و)5.9حيمممث قامممممت بالمقارنممممة بممممين كمممل مجممممموعتين بشممممكل مسممممتقل والجممممداول )
 توضح النتائج التي توصل اليها االختبار.
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 (5.9)جدول رقم 
المجموعة التجريبية المدمجة و  ينللمجموعتالطالبات  رتبان وتني للفروق بين متوسطات نتائج اختبار م

 البعديالمهاري الضابطة في الختبار 

متوسط  العدد المجموعات المستويات
 الرتب

مجموع 
 بالرت

 قيمة
قيمة  Zقيمة  u الختبار

 الدللة

 1المجال 
 295 15.53 19 الضابطة

105 -2.52 0.012 
 485 24.25 20 المدمجة

 2المجال 
 290 15.26 19 الضابطة

100 -2.58 0.010 
 490 24.50 20 المدمجة

 3المجال 
 280 14.74 19 الضابطة

90 -2.83 0.005 
 500 25 20 المدمجة

 4مجال ال
 312 16.42 19 الضابطة

122 -1.99 0.046 
 468 23.40 20 المدمجة

 5المجال 
 343 18.08 19 الضابطة

15305 -1.12 0.263 
 436.5 21.83 20 المدمجة

 6المجال 
 355 18.68 19 الضابطة

165 -0.75 0.451 
 425 21.25 20 المدمجة

 7المجال 
 383.5 20.18 19 الضابطة

186.5 -0.10 0.919 
 396.5 19.83 20 المدمجة

 8المجال 
 318.5 16.76 19 الضابطة

128.5 -1.76 0.078 
 461.5 23.08 20 المدمجة

المجموع 
 الكلي

 282 14.84 19 الضابطة
92 -2.76 0.006 

 498 24.90 20 المدمجة
 ( = 0.05α دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )*
 

متوسممط  تممأثير علممى ع المجموعممة كممان لممه تممأثير فممينتممائج الجممدول السممابق أن  متغي ممر نممو ويت ضممح مممن 
عنممد المجممموع ، وذلمم  مدمجممةولصممالح أفممراد المجموعممة ال البعممدي،المهمماري االختبممار  رتممب مجمماالت
  .(0.05اقل من)قيمة مستوى الداللة الكلي، حيث 
بين متوسطات رتـب  (α ≤ 0.05)لة د فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دل و وجوالنتيجة: 

ــألداء المهــارى  ــة المالحظــة ل ــي بطاق ــدي ف مجموعــة الفصــول المدمجــة ومجموعــة الفصــل التقلي
 لصالح الفصول المدمجة.
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 (5.10)جدول رقم 
المجموعة و  منعكسةالتجريبية ال ينللمجموعتالطالبات  رتبان وتني للفروق بين متوسطات نتائج اختبار م

 البعديالمهاري ختبار الضابطة في ال

متوسط  العدد المجموعات المستويات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
قيمة  Zقيمة  u الختبار

 الدللة

 1المجال 
 275.5 14.5 19 الضابطة

85.5 -3.25 0.001 
 504.5 25.23 20 المنعكسة

 2المجال 
 222 11.68 19 الضابطة

32 -4.78 0.000 
 558 27.9 20 المنعكسة

 3المجال 
 190 10 19 الضابطة

0 -5.38 0.000 
 590 29.5 20 المنعكسة

 4المجال 
 275 14.47 19 الضابطة

85 -3.38 0.001 
 505 25.25 20 المنعكسة

 5المجال 
 302.5 15.92 19 الضابطة

112.5 -2.74 0.006 
 477.5 23.88 20 المنعكسة

 6المجال 
 298.5 15.71 19 الضابطة

108.5 -2.41 0.016 
 481.5 24.08 20 المنعكسة

 7المجال 
 221.5 11.66 19 الضابطة

31.5 -4.57 0.000 
 558.5 27.93 20 المنعكسة

 8المجال 
 273.5 14.39 19 الضابطة

83.5 -3.23 0.001 
 506.5 25.33 20 المنعكسة

المجموع 
 الكلي

 199 10.47 19 الضابطة
9 -5.09 0.000 

 581 29.05 20 المنعكسة
 ( = 0.05α دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )*
 

 متوسمط رتمب مجماالتع المجموعة كان لمه تمأثير فمي ويت ضح من نتائج الجدول السابق أن  متغي ر نو 
، للمجماالت عند المجموع الكلمي، وذل  منعكسةولصالح أفراد المجموعة ال البعدي،المهاري االختبار 
 وعند جميع المجاالت الخاصة ببطاقة المالح ة. .(0.05اقل من)ة مستوى الداللة قيمحيث 

( بين متوسطات رتـب α ≤ 0.05د فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )و والنتيجة: وج
 ومجموعــة الفصــل التقليــدي فــي بطاقــة المالحظــة لــألداء المهــارى الفصــول المنعكســةمجموعــة 

 .لصالح الفصول المنعكسة
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 (5.11)جدول رقم 
المجموعة و  منعكسةالتجريبية ال ينللمجموعتالطالبات  رتبان وتني للفروق بين متوسطات نتائج اختبار م

 البعديالمهاري في الختبار  تجريبية المدمجةال

متوسط  العدد المجموعات المستويات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
قيمة  Zقيمة  u الختبار

 الدللة

 1المجال 
 359 17.95 20 مجةالمد

149 -1.66 0.097 
 461 23.05 20 المنعكسة

 2المجال 
 326.5 16.33 20 المدمجة

116.5 -2.79 0.005 
 493.5 24.68 20 المنعكسة

 3المجال 
 211 10.55 20 المدمجة

1 -5.43 0.000 
 609 30.45 20 المنعكسة

 4المجال 
 329 16.45 20 المدمجة

119 -2.65 0.008 
 491 24.55 20 المنعكسة

 5المجال 
 344.5 17.23 20 المدمجة

134.5 -2.05 0.024 
 475.5 23.78 20 المنعكسة

 6المجال 
 338 16.90 20 المدمجة

128 -4.56 0.040 
 482 24.10 20 المنعكسة

 7المجال 
 246.5 12.33 20 المدمجة

36.5 -4.56 0.000 
 573.5 28.68 20 المنعكسة

 8المجال 
 319 15.95 20 المدمجة

109 -2.68 0.007 
 501 25.05 20 المنعكسة

المجموع 
 الكلي

 228 11.43 20 المدمجة
18.5 -4.92 0.000 

 591.5 29.58 20 المنعكسة
 ( = 0.05α دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )*
 

 متوسمط رتمب مجماالتلمجموعة كان لمه تمأثير فمي ع اويت ضح من نتائج الجدول السابق أن  متغي ر نو 
عند المجموع الكلمي للمجماالت، ، وذل  منعكسةولصالح أفراد المجموعة ال البعدي،المهاري االختبار 
المجماالت الخاصمة ببطاقمة المالح مة عمدا . وعنمد جميمع (0.05اقمل ممن)قيممة مسمتوى الداللمة حيث 

 المجال االول.
( بين متوسطات رتـب α ≤ 0.05ة إحصائية عند مستوى دللة )د فروق ذات دللو والنتيجة: وج

 فــي بطاقــة المالحظــة لــألداء المهــارى ل المدمجــة ومجموعــة الفصــول المنعكســةمجموعــة الفصــو
 .لصالح الفصول المنعكسة
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كانممت  فممي المجممموع الكلممي أن الفروقممات بممين متوسممطات الرتممب اول السممابقةويت ضممح مممن نتممائج الجممد
الضممابطة والمجموعممة المدمجممة لصممالح المجموعممة  المجموعمةعنممد المقارنممة بممين  ذات داللمة إحصممائية

لصمممالح الضمممابطة عنمممد المقارنمممة المجموعمممة المنعكسمممة والمجموعمممة  إحصمممائيةوذات داللمممة  المدمجمممة،
 جموعممة المنعكسمة والمجموعمة المدمجممةعنمد المقارنمة الم إحصممائيةوذات داللمة  المجموعمة المنعكسمة،

 .(0.05اقل من)قيمة مستوى الداللة حيث  ،نعكسةالمجموعة الملصالح 
 
 

 )المتعلقة بالفرض الثاني( تفسير النتائج ومناقشتها

( علممممى االولممممى والتجريبيممممة الثانيممممة أ همممرت النتممممائج بعممممد فحممممص أثممممر المجموعممممة )ضمممابطة وتجريبيممممة
لفحمص (Kruskal allis) كروسكال والمس  واستخدام اختبار بعدياالختبار الفي  لمهارات المعرفيةا

 ،(Mann-Whitney)مممان ويتنمميمنفمردة، واختبممار  مجموعمةفمي كممل  البماتالفمروق بمين درجممات الط
. أن متغيممر نمموع البيئممة التعليميممة )المجموعممات(وع لفحممص الفممروق فممي الممدرجات الكليممة عنممد متغيممر نمم

ذه العي نممة، وتقممود همم جموعمماتمممن م جموعممةعنممد كممل م بعممدييممؤثر فممي درجممات االختبممار ال المجموعممة
 .الفرضية الصفرية رفضالنتيجة إلى 

 

الصـفري فـتم رفضـه وقبـول الفـرض البـديل  من عدم صحة الفرض تقد تحقق ةكون الباحثتوبهذا 
 ات رتممب( بممين متوسممطα ≤ 0.05توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى داللممة ) وهــو:

قليمممدي فمممي بطاقمممة مجموعمممة الفصمممول المنعكسمممة ومجموعمممة الفصمممول المدمجمممة ومجموعمممة الفصمممل الت
 .والفصول المدمجة لصالح الفصول المنعكسة المالح ة لألداء المهارى

 

  :النتيجة السابقة بما يلي ةفسر الباحثتو 
 .وحسب التسلسل المنطقي فصول المنعكسة والمدمجةالبيئة حسن تصميم  .1
تمممدريب، اسممتخدام نممموذج مممن النممماذج المختبممرة والفعالممة فممي مجممال تصممميم بممرامج التعلمميم وال  .2

  (ADDIE). وهمو نموذج تصميم التعليم العام
الفيممممديو التعليمممممي مممممن الوسممممائل القويممممة حيممممث يسمممماعد الطالممممب علممممى التطبيممممق بشممممكل فممممردي  .3

 .أطولوالتدريب على تطبيق المهارات بنفسه مما يجعل بقاء اثر التعلم 
 .االكليات كونه من صميم تخصصهالجامعات و حداثة المجال وشدة اهتمام  .4

 

 التعلم القائم على المدمج بمين التقنيمة والمتعلم التقليمدي والمذيطبيعة  إلىالنتائج السابقة  إرجاعكن ويم
التفاعليمة التمي تنمدرج  األنشمطةن األدائيمة بنفسمها، كمما أتتيح الفرصة لكل طالبة لكي تممارس المهمام 
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دة تفاعمل الطلبمة ممع تعممل علمى زيما اإللكترونميتحت التعلم الممدمج والممنعكس والتمي يوفرهما المقمرر 
 .، وتعتبر المادة االلكترونية مرجع اساسي في ممارسة المهارةبعضهم

 

فممي كممل موديممول تعليمممي  اإللكترونمميوالتفمماعالت والفيممديوهات التممي تنممدرج فممي المقممرر  األنشممطةكممما 
ة تعمل على زيادة ارتباط الطلبة بالمحتوى التعليمي، حيث يتطلب من كل طالبة بعد دراسمة ومشماهد

التمي تخمتص بمالنواحي المعرفيمة لمهمارات تصمميم  األنشمطةالفيديو التعليمي للمحاضمرة القيمام بمبعض 
 :التي استخدمتها الباحثة األنشطةومن هذه  صفحات الويب التعليمية

 .اإللكترونيالمقرر  أوالطالبة من خالل الفيديو التعليمي  تعلمتهتصميم مشروع يوضح ما . أ
تحسممن فممي النممواحي العمليممة والتعممرف  األخريممات مممما يممؤدي إلممىطالبممات نقممد الطالبممة لمشمماريع ال. ب

 جديدة لتصميم صفحات الويب التعليمية. وأفكارعلى طرق 
التحسمينات والتعمديالت المقترحمة ممن  إضمافةتصميم الطالبة لصفحة الويب التعليمية بعمد  إعادة. ت

 ومن المعلم. األخرينالطلبة 
ي تحتوي علمي صمفحات الويمب التعليميمة، لالسمتفادة منهما تصفح الطلبة لبعض مواقع الويب الت. ث

 في كيفية تن يم وترتيب المحتوى داخل الصفحة التعليمية للويب.
، اإللكترونميالتفاعل المتكاممل بمين الطلبمة والمقمرر  اإللكترونيوكذل  يتيح الفيديو التعليمي والمقرر 

 ل هذا التفاعل:ومن أشكاعلي تحصيل الطلبة المعرفي،  إيجابيامما ينعكس 
تحكمممم الطلبمممة بشمممريط المممزمن فمممي عمممرض مقممماطع الفيمممديو المحتممموى للمعلوممممات الن ريمممة، والتمممي . أ

 إيقماف أويشرحها المعلم، وبذل  يمكن لكل طالبة تحديد زمن التعلم المناسب لها ممن خمالل تشمغيل 
 عرض المعلومات عبر الويب.

علي البرنمامج مباشمرة،  المهارةتنفيذ ت هر المعلومات الن رية للطلبة في صورة عرض محاكاة ل. ب
 المطلوب. اإلتقانمساوى  للوصول إلىالعرض عدة مرات  إعادةويمكن لكل طالبة 

، وي هممر التقممويم وأنشممطةيحتمموى كممل موديممول تعليمممي علممى تقممويم خمماص بالمممادة المعروضممة، . ت
المممذي تمممم  داءواأل، حيمممث تقممموم الطالبمممة بتطبيمممق النشممماط األدائيمممةبشمممكل مناسمممب لطبيعمممة المعلوممممات 

 االطالع عليه في غرفة الصف والتقويم الذاتي من خالل المعلم.
والفيمممديو التعليممممي بجمممودة عاليمممة ممممن الوضممموح حتمممى فمممي أدق  اإللكترونمممين تصمممميم المقمممرر كمممما أ

 تفاصيل مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية قد ساعد في سهولة توصيل المعلومات للطلبة.
 

للطالمب ممن  اإليجمابين رية النشاط التي تؤكد على الدور السابقة في ضوء ويمكن تفسير النتائج 
المختلفممة وكممذل  مممن خممالل تنفيممذ  اإللكترونيممةخممالل تفاعممل الطالممب مممع أنممواع التفمماعالت التعليميممة 

الطالممب لألنشمممطة التعليميمممة المختلفمممة والمممذي تمممؤدي إلممى زيمممادة التحصممميل المهممماري لمممديهم، كمممما تتفمممق 
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ة ممع مبمادئ الن ريممة البنائيمة التمي تؤكمد علمى الممدور المحموري للطالمب والمذي يزيمد مممن النتمائج السمابق
التحصيل المهاري للطلبة، وي هر هذا الدور فمي تركيمز المتعلم الممدمج والمتعلم الممنعكس فمي تصمميم 

ع حوله من الطلبة اآلخرين، وتتفق النتائج السابقة في التعلم المنعكس أيضا م اآلراءالمشروع وتبدل 
مبادئ ن رية مور التي تركز على التعلم عن بعد والتي تتفق مع التعليم الجامعي، والتي تؤكد علمى 
اسمممتقاللية الطالمممب فمممي المممتعلم وتلبيتهممما لالحتياجمممات الفرديمممة للمتعلممممين ممممن خمممالل اسمممتخدام الفيمممديو 

التنممموع فمممي التعليممممي، وطمممرق التفاعمممل واالتصمممال التبمممادلي بمممين الطالمممب والمعلمممم والمممذي يتمثمممل فمممي 
داخممل الغرفممة الصممفية وجهمما لوجممه،  األنشممطةتنفيممذ  وأيضمما اإللكترونمميالتواصممل مممن خممالل التواصممل 

 أثنمماءوبممذل  نحقممق أكبممر قممدر مممن التفاعممل واالسممتفادة، وي هممر هممذا الممدور فممي الممتعلم المممنعكس فممي 
 األدائيمممةات التعليميمممة داخمممل الغرفمممة الصمممفية والعممممل علمممي المشمممروع وتنميمممة المهمممار  األهمممدافتطبيمممق 
وي هممر التشممار  والحمموار التفاعممل فممي هممذه الدراسممة مممن خممالل أدوات التواصممل التممي يوفرهمما للطلبممة، 
 ، وهذا التفاعل بين الطلبة والمعلم من شأنه زيادة التحصيل المهاري لدى الطلبة.اإللكترونيالمقرر 

 

 :وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
فمممي تنميمممة الجانمممب فعاليمممة المممتعلم الممممنعكس فمممي  تفقمممتحيمممث أنهممما ا (Pedroza 2014,)بيمممدروزا  

  .لدي عينة الدراسة المهاري
 

 :ونصه السادس السؤال على اإلجابة
هـل تحقـق الفصـول المنعكسـة درجـة فاعليـة تزيـد عـن  اإلجابة عن السـؤال الخـامس ونصـه: .6
ات الويـب ارات تصـميم صـفحلمهـ واألدائي المعرفي الجانبينفي  بالك المعدل كسبلل( وفقا 1.2)

 التعليمية؟
مـن فـروض الدراسـة  ثالـثبـالتحقق مـن صـحة الفـرض ال ةالباحثـ تولإلجابة عن هذا السـؤال قامـ

 المعمدل كسمبلل( وفقما 1.2ال تحقمق الفصمول المنعكسمة درجمة فاعليمة تزيمد عمن ) والذي نص على:
 ارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟لمه واألدائي المعرفي الجانبينفي  بال 
 مؤن للتأكؤد وذلؤ  المعؤد   الكسؤب نسؤبة الباحثؤة اسؤتخدمت السؤؤا تحقق من صحة همذا الفمرض ولل

المقتؤر   البرنؤامج فاعليؤة لحسؤا  بؤك  معادلؤة هؤي المسؤتخدمة والمعادلؤة المقتؤر  فاعلية البرنامج

  31):2011عفانـــة )
 القبلي المتوسط – البعدي المتوسط+      القبلي المتوسط – البعدي المتوسطمعامل بال  = 
 الع مى النهاية                القبلي المتوسط – الع مى النهاية     
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 الكسؤب نسؤبة أن وجؤد المعادلة على المجموعة التجريبيؤة الثانيؤة )الفصؤو  المنعكسؤة( تطبيق وعند

 بواسؤطة تحققؤت التؤي المعؤد  الكسؤب نسؤبة بينما  ( 1.40) =االختبار بواسطة تحققت التي المعد 

 (.5.12، كما هي موضحة في جدول )=(1.57) المكحظة  بطاقة
 

(5.12جدول رقم )  
لمجموعة التجريبية  المهاري لألداء المالحظة وبطاقة الختبار على للطالبات بالكالمعدل  الكسب قيم يوضح

 الثانية )التعلم المنعكس(

النهاية  عدد الفقرات المجموعات األداة
 العظمي

المتوسط 
 القبلي

توسط الم
 نسبة بالك البعدي

االختبار 
 المعرفي

 1.40 30.15 5.8 38 38 المنعكسة

بطاقة 
 المالح ة

 1.57 147.40 52.2 153 51 المنعكسة
 

 

 أنهما نجد (1.561) و ،(1.389)السابقتين في المجموعة التجريبية الثانية  النسبتين إلى وبالن ر
وبمذل   بيئمة الفصمول المنعكسمة. فاعليمة ويؤكمد دليم وهمذا بمال ، التي حددها (1.2) النسبة من أكبر

تحقــق الفصــول المنعكســة درجــة فاعليــة تزيــد عــن نممرفض الفرضممية الصممفرية ونقبممل البديلممة وهممي: 
ارات تصـميم صـفحات الويـب لمهـ واألدائـي المعرفي الجانبينفي  بالك المعدل كسبلل( وفقا 1.2)

 التعليمية.
 

 :ونصه السابع السؤال على اإلجابة
( 1.2هل تحقق الفصول المدمجة درجة فاعلية تزيد عمن )جابة عن السؤال الخامس ونصه: اإل .7

 واألدائي لمهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟ المعرفي الجانبينفي  بال  المعدل كسبللوفقا 
ولإلجابة عـن هـذا السـؤال قامـت الباحثـة بـالتحقق مـن صـحة الفـرض الرابـع مـن فـروض الدراسـة 

 المعمدل كسمبلل( وفقما 1.2ال تحقمق الفصمول المدمجمة درجمة فاعليمة تزيمد عمن ) لـى:والـذي نـص ع
 واألدائي لمهارات تصميم صفحات الويب التعليمية؟ المعرفي الجانبينفي  بال 

 ممن للتأكمد وذلم  المعمدل، الكسمب نسمبة الباحثمة اسمتخدمت وللتحقق ممن صمحة همذا الفمرض السمؤال
المقتمرح  البرنمامج فاعليمة لحسماب بمال  معادلمة همي المسمتخدمة ةوالمعادلم المقتمرح فاعليمة البرنمامج

  31):2011)عفانمممة،
 القبلي المتوسط – البعدي المتوسط+      القبلي المتوسط – البعدي المتوسطمعامل بال  = 
 الع مى النهاية                القبلي المتوسط – الع مى النهاية     
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 الكسؤب نسؤبة أن وجؤد موعؤة التجريبيؤة األولؤى )الفصؤو  المدمجؤة(المعادلة على المج تطبيق وعند

 بواسؤطة تحققؤت التؤي المعؤد  الكسؤب نسؤبة بينمؤا  (1.23) =االختبار بواسطة تحققت التي المعد 

 (.5.13كما هي موضحة في جدول ) ،=(1.22)  المكحظة  بطاقة
 

 

 (5.13جدول رقم )
التجريبية لمجموعة  المهاري األداء المالحظة وبطاقة لختبارا على للطالبات بالكالمعدل  الكسب قيم يوضح

 (التعلم المدمج) األولى

النهاية  عدد الفقرات المجموعات األداة
 العظمي

المتوسط 
 القبلي

المتوسط 
 نسبة بالك البعدي

 االختبار
 المعرفي

 1.23 27.35 5.85 38 38 المدمجة

بطاقة 
 المالح ة

 1.22 126.34 52.2 153 51 المدمجة
 

 

 أنهمما نجمد(1.4) و ،(1.234)  األولميالسمابقتين فمي المجموعمة التجريبيمة  النسمبتين إلمى وبمالن ر
 بيئمة الفصمول المدمجمة. فاعليمة علمى ويؤكمد يمدل وهمذا بمال ، التمي حمددها (1.2) النسمبة ممن أكبمر

تزيــد  تحقــق الفصــول المدمجــة درجــة فاعليــةوبمذل  نممرفض الفرضمية الصممفرية ونقبمل البديلممة وهمي: 
ارات تصـميم صـفحات لمهـ واألدائـي المعرفـي الجـانبينفـي  بـالك المعـدل كسـبلل( وفقـا 1.2عن )

  .الويب التعليمية
( الح مت الباحثمة فاعليمة كمل ممن بيئمة الفصمول 5.4( و)5.3وبمقارنة النتائج في كل ممن الجمدول )

المدمجمة، وبمذل  تكمون المنعكسة والفصول المدمجة، ولكن كان للفصول المنعكسة فاعلية أكبمر ممن 
الفصول المنعكسة ذات فاعلية أكبر وتأثير تنمية مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية المعرفيمة 

 واألدائية.
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 دراسةال نتائج تفسير
 ( فمي اكتسمابα ≤ 0.05داللمة ) مسمتوى عنمد إحصمائية داللمة ذات فمروق وجمود إلمى النتمائج تشمير

 . لصالح الفصول المنعكسة صفحات الويب التعليمية تصميم اتلمهار التربية كلية  طالبات
 التحصميل فمي نعكسمة والفصمول المدمجمةالم فصمولال فاعليمة النتمائج أ همرت سمبق، مما خمالل وممن
 التجريبيمة المجموعمة تفوقمت فقمد ،اإلسمالميةبالجامعمة  التربيمة كليمة طالبمات لمدى معرفمي والمهماريال

والمجموعممممة  )الفصممممول المدمجممممة( األولمممميالتجريبيممممة  المجموعممممة علممممى )الفصممممول المنعكسممممة( الثانيممممة
 في أعلى نتائج وتحقيق طالباتالمعرفي والمهاري لل تحصيلال زيادة في )الفصل التقليدي( الضابطة
 .المعرفية وبطاقة المالح ة تارااالختب

الموديممممول  ان المثيممممرات التعليميممممة المختلفممممة التممممي يحتمممموي عليهمممما إلممممىوتعممممزي الباحثممممة هممممذه النتممممائج 
التعلم المدمج لي زيادة فاعلية أدى إااللكتروني من صور ومؤثرات والفيديوهات التعليمية واألنشطة، 

 اإللكترونيمةوالتفماعالت التعليميمة  األنشطة إدارةوذل  الن البيئة عملت بنجاح في  ،المنعكسالتعلم و 
بعمد  الدراسمة أدواتلطالبمات فمي علي مقدار زيادة الفمروق بمين متوسمط درجمات ا إيجابياوهذا انعكس 

كذل  ساعد وجود ملفات المحاكاة والفيديو المتدفق والمتحكم  تطبيق التجربة بين المجموعات الثالثة.
 أدواتالكاممل للطالبممات فمي عممرض المشمماهد، علمى زيممادة الفمروق بممين متوسممط درجمات الطالبممات فممي 

 أدى إلمىريبية الثانية وهي المنعكسمة ممما طالبات المجموعة التج بعد تطبيق التجربة لصالح الدراسة
 لها. الفاعليةزيادة حجم 

 

 :التالية لألسباب ذلك الباحثة وترجع
 فيمديو مقماطع تموفير تمم فقمد األمثمل، االسمتخدام التقنيمة تسمتخدم نعكسالمم المتعلماسمتراتيجية  .1

 الفصمل، توقم قبمل للطالبمات العلممي المحتموى تشمرح التعلميم تقنيمات مقمرر موقمع علمى وتحميلهما
، وهذا يالئمهن  الذي والزمان المكان وفي تناسبهن التي بالسرعة التعلم بواسطتها الطالبات فتستطيع

(، Bormann( ،)Pearson Education Inc. 2013 2004 ,يتفممق مممع دراسممة كممال مممن )
(,2012 Brint Marcey &( ،)Chipps( ، )2006، عالم) 
 التحصممميل الضمممابطة فممميو  األولممميالتجريبيمممة علمممى  انيمممةالث كمممما يعمممود تفممموق المجموعمممة التجريبيمممة .2

 النصموص، ءةقمرا  علمى المنمزل فمي الفيمديو لمشماهدة مقماطع الطالبمات تفضيل إلى واألدائيالمعرفي 
 (.& Herred & Schiller( ،),2013 Averleger Bishop 2013,مع دراسة ) يتفق وهذا
 االسمتغالل ،الثانيمة التجريبيمة عمةالمجمو  طالبمات لمدى األكماديمي التحصميل مسمتوى لقمد حسمن .3

 الصمغيرة المتعلم ومجموعمات العممل قوراوأ التفاعليمة األنشطة طريق عن وذل  الفصل لوقت األمثل
 وأوراق األنشمطة همذه خمالل فممن ،الثانيمة التجريبيمة المجموعمة علمى بتطبيقهما الباحثمة قاممت التمي
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 معهمن والتحماور الثانيمة التجريبيمة جموعمةالم طالبمات أسمئلة علمى اإلجابة الباحثة استطاعت العمل،
 .لديهن الخاطئة المفاهيم وتصحيح لديهن المعلومات وتثبيت

 الفجوة سد الطالبات على مساعدة في الفع الة التقنية الحلول أحد كانت نعمسالتعلم الم إن بيئة .4
 المحتموى ممن فماتهن مما  راباسمتد الطالبمات ت، فتقمومضمراالمحا عمن يمبهنتغ يسمببها التمي المعرفيمة
 ممع يتفمق وهذا األكاديمي، تحصيلهن تدني عدم على مما ساعدهن من خالل مقاطع الفيديو العلمي
  (Bergmann & Sams, 2012). دراسة

 المتعلم فمي ن مريتين بمين فريمد تمازج تقدم حديثة تدريس يجيةراتاست ،تعلم المنعكسالاستراتيجية  .5
 21. ال القرن في التعلم لتطوير صفممت تدريس تيجيةراستا وهي النشط، والتعلم التقليدي التعلم هما
وأهميتمه  الموضموع همذا لحداثمة ن مرا   صمفحات الويمب التعليميمة بتصمميم الكبيمر الطالبمات اهتمام .6
عنمد  اإللكترونمي اإلنجمازملمف  إنتماج همي لهمن بالنسمبة التاليمة الخطموة أن كمما التعليميمة، العملية في

نتماج موقمع إفمي الجامعمة،  إلمى التمدريب الميمداني دخمولهن  لكترونمي خماص بالطالبمة عنمد دخولهماوا 
 مستقبال . العمل سوق
تعتبممر مهممارة تصممميم صممفحات الويممب التعليميممة أساسممية ضمممن مسمماق تكنولوجيمما التعلمميم العملممي  .7

 % من الدرجة الكلية.42.5وتبلغ نسبتها من درجة المساق الكلية  اإلسالميةفي الجامعة 
 لها من لما بتصميم صفحات الويب التعليمية  اإلسالميةة التربية بالجامعة كلي طالبات اهتمام .8

 .المتسارعة التكنولوجية للتغيرات طبقا   جديدة بصورة بالتدريس القيام في كبير دور
تطبيمق  قبمل فمروق هنما  كمان وبالتمالي بتصمميم صمفحات الويمب التعليميمة  الطالبمات خبمرة قلمة .9

 .المهاري ائهنأد مستوى على وبعده البرنامج
تفاعممل الطالبممات بشممكل كبيممر مممع أسمملوب الممتعلم الجديممد وهممو الممتعلم المممنعكس، لممما يحملممه مممن  .10

 مرونة عالية في التواصل وتوفير المادة التعليمية بشكل شيق.
 

 وتكنولوجيما التربيمة طمالب ومتخصصمين لمدى المهمارات تنميمة فمي الحاليمة دراسمةالوهمذا يتفمق ممع 
Jeremy (2007 )(، جيرممممي 2012) Johnson، جونسمممون (2015لمممزين )ا دراسمممة مثمممل التعلممميم

 باستخدام الفصول المنعكسة في العملية التعليمية.
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 التوصيات
  :في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توصي الباحثة بما يأتي

ل تدريب معلمي مساق تكنولوجيا التعلميم بكليمات التربيمة بالجامعمات الفلسمطينية علمى بيئمة الفصمو  .1
 يمية.صفحات الويب التعل تصميمالمنعكسة في تنمية مهارات 

 المتعلم مفهموم علمى للتمدريبوالطلبمة المعلممين  توالطالبما للمعلممات عممل وور  ترادو  عقمد .2
 فمي الحديثمة التقنيمات اسمتخدام علمى المعلممات تشمجيعو  ،واالسمتفادة منمه فمي التعلميم نعكسالمم

 التقنية من النوع هذا استخدام نحو الطالبات اتجاهات ميةتن في إيجابي أثر من لذل  لما تدريسهن،
 .العملية حياتهن في منها واإلفادة

دارة وتطوير إنتاج مهارات لتنمية تدريبية دورات عقد .3  طلبمة ممن لكملصفحات الويمب التعليميمة  وا 
 .والتعليم التربية مؤسسات في والموجهين والمعلمين الجامعات

 والتربويمة التكنولوجيمة المسمتحدثات جميمع علمى المعلممين لتمدريب إلكترونيمة تمدريب شمبكة نشماءإ .4
 بمو  فميس مثمل social networks االجتماعيمة الشمبكات ستخدامبا التعليم في الحديثة واالتجاهات
facebook وتويتر  twiter  واليوت يوبYotube  المصمدر المفتوحمة المن وممات ممن االستفادةو 

نتاج تصميم في ليمود مثل دارة رونش وا   .للمتعلمين وتقديمها صفحات الويب التعليمية وا 
 

 مقترحات الدراسة
 إجـراء الباحثـة تقتـرح وتوصـيات، نتـائج مـن الحاليـة سـةراالد هـذه إليـه توصـلت مـا على اعتماداا

  :التالية راساتالد
 .نعكسالم التعلم استخدام مجال في الحديثة العالمية االتجاهات راسةد .1
 .مختلفة تخصصات في الحالية سةدرالل مشابهة راء دراساتإج .2
 أساتذة لدى صفحات الويب التعليمية تصميم مهارات دراسة فاعلية التعلم الفعال واثرها في تنمية .3

 .التربية كليات
 والعلميمة إلنشماء الماديمة للمسمتلزمات الفلسمطينية التعليميمة المؤسسمات احتياجمات ممدى دراسمة .4

 .نيةفلسطي منعكسة إلكتروني تعلم من ومة
 المنماهج فمي المتضممنة والقميم والمهمارات المفماهيم تنميمة فمي النقمال المتعلم دراسمة ممدى أثمر .5

 . الطلبة الفلسطينية لدى
 .والتاريخ الجغرافيا مادتي تعليم في google aerth ارث جوجل خدمات تو يف دراسة أثر .6
 .التعلم النقال في google Play book بو  جوجل خدمات تو يف دراسة أثر .7
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 قائمة المراجع
 

 المراجع العربية:
 

فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج في تحصيل طالبـات (. 2013أبو الريس، إلهام حرب ) .1
ر منشمور(، كليمة التربيمة، الجامعمة ، بحمث ماجسمتير )غيمالصف العاشر في النمو والتجـاه فـي غـزة

 اإلسالمية: غزة، فلسطين.
ــة بعــض (. 2008أبممو حجممر، الهممام جميممل حسممن ) .2 ــي تنمي ــى الكفــاءات ف ــائم عل ــامج ق أثــر برن

، رسمالة ماجسمتير منشمور، كليمة المهارات التكنولوجية لدى الطالبة المعلمة في الجامعـة اإلسـالمية
 التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة.

أثر استخدام استراتيجية التعلم المـزيج علـى تحصـيل طلبـة التربيـة (. 2007موسى، مفيد )أبو  .3
الممؤتمر في الجامعة العربية المفتوحة في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب واتجاهاتهم نحوهـا. 

-3-5المى  2008-3-2الدولي لتقنيات التعليم، جامعة السلطان قابوس، عمان، مسقط في الفتمرة 
2008. 

برنــــامج مقتــــرح لتنميــــة مهــــارات تصــــميم المقــــررات (. 2013و شمممماوي ، عبممممداهلل عطيممممة )أبمممم .4
. رسمالة ماجسمتير : اإللكترونية عبـر الويـب لـدى طالبـات تكنولوجيـا التعلـيم بجامعـة األقصـى بغـزة

 فلسطين، غزة.
، الجامعممة االسممالمية 2، طالبحــث التربــوي عناصــره. مناهجــه. أدواتــه(. 1998األغمما، احسممان ) .5
 .غزة
 طالبـات ورضـا أداء مسـتوى تحسـين علـى المدمج التعليم أثر (.2015آل حسن، سارة حممد ) .6

 رسالة ماجستير. جامعة المل  عبد العزيز: جدة. اإلنجليزية. اللغة معهد
ـــــاني ل(.  2005آل محيممممما، عبمممممد اهلل يحيمممممى ) .7 ـــــل الث ـــــر اســـــتخدام الجي ـــــيتعلاث ـــــيم اللكترون  ل

elearning 2   رسمالة دكتموراة  .طلبـة كليـة المعلمـين فـي أبهـاعاوني لـدى التعلى مهارات التعلم
 .غير منشورة، السعودية: جامعة أم القرى

، القماهرة: عممالم 1، طالتفكيــر مـن خــالل أســاليب الــتعلم الــذاتي(. 2004إبمراهيم، مجمدي عزيممز ) .8
 الكتب.
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 learning Blended فاعلية استخدام الـتعلم الخلـيط (. 2011إبراهيم، أحمد جمعة أحممد، ) .9
في تدريس اللغة العربية لتنمية التحصيل المعرفي والتطبيقات المهنية لدى طالب الدبلوم التربوي 

 .166-115،ص ص1،  مجلد145مصر: عدد واتجاهاتهم نحوه، التربية )جامعة األزهر(.
ــــي (. 2007إبممممراهيم، وليممممد يوسممممف ) .10 ــــي التحصــــيل المعرف ــــيم المــــدمج ف ــــر اســــتخدام التعل أث

بكلية التربية لمقرر تكنولوجيا التعليم ومهاراتهم فـي توظيـف الوسـائل التعليميـة للطالب/المعلمين 
. الجمعيممة المصمرية لتكنولوجيما التعلميم سلسمملة واتجاهـاتهم نحـو المســتحدثات التكنولوجيـة التعليميـة

 (: مصر.2(، العدد )17وبحوث محكمة. المجلد )
. القمماهرة: عممالم وتحــديث التعلــيمتكنولوجيــا المعلومــات  (. 2001إسممماعيل، الغريممب زاهممر) .11

 الكتب.
، دار الجامعممممة الجديممممدة للنشممممر والتوزيممممع، اإلدارة المدرســــية(، 2000إسممممماعيل محمممممد ديمممماب ) .12

 اإلسكندرية.
، مكمممممة المكرمممممة، علمممممى المممممرابط منهـــــل الثقافـــــة التربويـــــة(. 2014االحمممممدي، عمممممدنان علممممى ) .13
iqahttp://goo.gl/bZN 
نمـــوذج مقتـــرح لســـتراتيجية الـــتعلم اللكترونـــي الممـــزوج (. 2008البيطمممار، حممممدي محممممد ) .14

والمهــارات الالزمــة لتوظيــف لــدى اعضــاء هيئــة التــدريس بكليــة التربيــة جامعــة اســيوط ومعوقــات 
. ملخممممص منشممممور، مجلممممة تكنولوجيمممما التعلمممميم، المجلممممد االول، اســــتخدامه فــــي التــــدريس الجــــامعي

 .http://informatics.gov.sa/details.php?id=222 على الرابط .3-1القاهرة،
أثـــر اســـتخدام الـــتعلم المـــدمج علـــى ه(، 1433الجحمممدلي، عبمممد العزيمممز بمممن داخمممل بمممن دخيمممل) .15

ماجسممتير غبممر  ، رسممالةتحصــيل طــالب الصــف األول متوســط فــي الرياضــيات واتجاهــاتهم نحوهــا
 منشورة، قسم وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

علمممممى المممممرابط . لتعلـــــيم وزارة التربيـــــة(. التعلممممميم االلكترونمممممي فمممممي فلسمممممطين: 2015الجيوشمممممي، راشمممممد ) .16

info.ps/atemplate.aspx?id=9636http://www.wafa 
(. من وممممممة تكنولوجيممممما التعلممممميم فمممممي الممممممدارس 2000الجمعيمممممة المصمممممرية لتكنولوجيممممما التعلممممميم ) .17

، سلسمملة دراسمات وبحموث. الممؤتمر العلمممي مجلــة تكنولوجيـا التعلـيمالواقمع والممأمول.  –والجامعمات 
 السابع، القاهرة: الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.

فاعليــة برنــامج مقتــرح فــي تكنولوجيــا التعليــك قــائم علــى التعلــيم ه(. 1433رثي، إيمممان)الحمما .18
. رسمالة دكتموراه المدمج في تنمية مهارات الستخدام والتجاهات نحوها لـدى طالبـات كليـة التربيـة

 غير منشورة، المملكة السعودية، جامعة أم القرى.

http://goo.gl/bZNiqa
http://goo.gl/bZNiqa
http://informatics.gov.sa/details.php?id=222
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9636
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9636
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)مجلمة شمهرية تصمدر عمن كليمة العلموم  نيةمجلة علوم اللكترو (. 2013الحكيم، مازن سمير ) .19
 .http://scbaghdad.edu.iq/sciencemag/07/home.htmlجامعة بغداد( على الرابط 

ــي.(. 2005الخممان، بممدر الممدين ) .20 ترجمممة علممى الموسمموي وسممالم  اســتراتيجيات الــتعلم اإللكترون
 ائلي ومنى التيجي، حلب: شعاع للنشر والعلوم.الو 
مطالــب اســتخدام التعلــيم اإللكترونــي لتــدريس الرياضــيات (، 2007الحربممي، محمممد الصممنت ) .21

. رسممالة دكتممموراه غيممر منشمممورة، كليمممة بالمرحلــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر الممارســـين والمختصـــين
 التربية، جامعة  أم القرى: مكة المكرمة.

 . مكتبة المتنبي.استراتيجيات التدريس الفع ال(. 2015طاوع، ضياء )الخليفة، حسن وم .22
على  Flipped Classroom أثر تطبيق مفهوم الصف المقلوب(. 2014الذويخ، نورة ) .23

صحيفة  .2نمو مهارات التعلم الذاتي لدى طالبات المستوى الثالث مقررات في مقرر حاسب 
 ، على الرابط ياض، السعوديةالجبيل اليوم، وزارة الثقافة واالعالم، الر 

http://aljubailtoday.com.sa/2014/02/08/40598.html. 
فاعلية التعل م المبرمج القائم على استخدام طريقتـي الـتعل م المـدمج (. 2013الذيابات، بالل ) .24

يل طلبـة جامعـة الطفيلـة التقنيـة فـي مـادة طرائـق التـدريس للصـفوف والطريقة التقليدية في تحصـ
  .1دد ، الع27مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد . األولى واتجاهاتهم نحوه

تكنولوجيـا التعلـيم )النظريـة والتطبيـق (. 2011الرنتيسي، محمود محمد وعقل، مجدي سعيد ) .25
 : فلسطين.1. طالعملي(

ــاديمي (. 2015الممزين، حنممان ) .26 ــوب فــي التحصــيل األك ــتعلم المقل ــر اســتخدام اســتراتيجية ال أث
وليمة التربويمة المتخصصمة، ، المجلمة الدلطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الـرحمن

 .1،ع4مج
بنــاء برنــامج للدراســات العليــا تخصــص )تكنولوجيــا التعلــيم( بكليــات (. 2006الممزين، حنممان ) .27

جامعمة األميمرة  .رسمالة دكتموراه غيمر منشمورة .التربية للبنات في ضوء التوجهات العالمية المعاصـرة
 .نورة بنت عبد الرحمن: الرياض

أثــر توظيــف اســتراتيجية التعلــيم المــدمج فــي تنميــة مهــارات  (.2014الصممبا ، أمجممد أحمممد ) .28
. رسمممالة ماجسمممتير )غيمممر تصـــميم الخوارزميـــات لـــدى طالبـــات كليـــة التربيـــة بالجامعـــة الســـالمية

 منشورة(، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة.
مـن أجـل  التعليم اإللكترونـي والتصـميم التعليمـي: شـراكة(: 2005الصالح، بدر بن عبد اهلل ) .29

، المممؤتمر العلمممي السممنوي العاشممر للجمعيممة المصممرية لتكنولوجيمما التعلمميم باالشممترا  مممع كليممة الجــودة

http://scbaghdad.edu.iq/sciencemag/07/home.html
http://aljubailtoday.com.sa/2014/02/08/40598.html
http://aljubailtoday.com.sa/2014/02/08/40598.html
https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-27-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-1-2013
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، القممماهرة: ”تكنولوجيممما التعلممميم اإللكترونمممي ومتطلبمممات الجمممودة الشممماملة“البنمممات جامعمممة عمممين شممممس، 
 .2، جزء 15يوليو، الكتاب السنوي، مجلد  7-5من  ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

ــد باســتخدام (. 2005السمميد، سمموزان عطيممة مصممطفى ) .30 نمــوذج مقتــرح لبــرامج الــتعلم مــن بع
، دراسمممات وبحممموث معهمممد الدراسمممات شـــبكات الحاســـبات فـــي التعلـــيم الجـــامعي، تكنولوجيـــا التربيـــة

 .2005التربوية، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، مايو، 
 درار المسمممميرة: .تعلم المــــدمج والــــتعلم المعكــــوسالــــ(. 2015الشممممرمان، عمممماطف أبممممو حميممممد ) .31

درجـــة ممارســـة المهـــارات األساســـية اإلداريـــة الصـــفية لـــدى م(. 2011الطعممماني، حسمممن. )عمان.
 كلية العلوم التربوية. مؤتة: األردن. معلمي التعليم الثانوي.

سمالة ، مجلمة ر أهداف وطموحات تربوية في التعلم اللكترونـي (.2003ال فيري، فايز منشر ) .32
 التربية، سلطنة عمان، وزارة التربية والتعليم، العدد الرابع، مارس.

ــى الجــودة(. 2009الغريممب، إسممماعيل ) .33 ــي مــن التطبيــق إلــى الحتــراف إل . التعلــيم اإللكترون
 القاهرة: عالم الكتب.

فاعليـــة اســـتخدام اإلنترنـــت فـــي تحصـــيل طـــالب الجامعـــة (. 2002الفمممار، إبمممراهيم الوكيمممل) .34
مجلممة تربويممات الرياضمميات، الجمعيممة صــفي وبقــاء أثــر الــتعلم وعالقــة ذلــك بــالجنس، لإلحصــاء الو 

 (، يوليو.5المصرية لتربويات الرياضيات، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق، المجلد )
نتـاج  في تنمية مهارات التعليم المدمج (. فاعلية2012الفقي، داليا السيد المليجي ) .35 تصميم وا 

وعالقــة ذلــك بالدافعيــة  الب الصــف األول الثــانويطــ بالبرمجــة الشــيئية لــدي مشــروعات ابتكاريــة
 . رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا، قسم المناهج وطرق التدريس: مصر.لإلنجاز

الـــتعلم المـــدمج: التصـــميم التعليمـــي، الوســـائط المتعـــددة ، (. 2011الفقمممي، عبمممداهلل إبمممراهيم ) .36
 للنشر والتوزيع. ، عمان: دار الثقافة1، طالتفكير البتكاري

منظومة إلكترونية مقترحة لتدريب أخصائي تكنولوجيـا التعلـيم (. 2009الفقي، محمود سالم ) .37
، رسالة دكتموراه غيمر منشمورة، على مهارات تصميم مهارات التعلم التفاعلية المعتمدة على النترنت

 معهد الدراسات التربوية، قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة القاهرة.
فاعلية التعلم المدمج في إكساب مهارات وحدة (، 2012ي، نايف حجي خلف البجيدي )العنز  .38

، رسمالة دكتموراه اإلنترنت في برنامج التعلـيم للمسـتقبل لمعلمـي المرحلـة الثانويـة واتجاهـاتهم نحـوه
المملكممممة العربيممممة  :غيممممر منشممممورة، قسممممم المنمممماهج وطممممرق التممممدريس، كليممممة التربيممممة، جامعممممة أم القممممرى

 ة.السعودي

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/87550/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/87550/posts
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ــذ الصــف (. 2010العيفممري، محمممد سمميف ) .39 ــيم المــدمج فــي اكتســاب تالمي ــر اســتخدام التعل أث
الثامن أساسي في مدارس أمانة العاصمة الحكومية واألهلية لمفهومات الجتماعيات واتجاهـاتهم 

 اليمن. :، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة عدننحوها
علمممممى المممممرابط  15/11/2015اريخ الزيمممممارة تممممم. الفصـــــل المقلـــــوب(. 2013الغاممممممدي، سمممممناء ) .40

classroom.html-sanaa.blogspot.com/2013/11/flipping-http://mathteatcher 
دام نظـام إدارة الـتعلم أثر تطبيق التعلم المـدمج باسـتخ(، 2011الغامدي، فوزية عبد الرحمن ) .41

 بالكبــورد علــى تحصــيل طالبــات مقــرر إنتــاج واســتخدام الوســائل التعليميــة بجامعــة الملــك ســعود،
رسممالة ماجسممتير غيممر منشممورة، قسممم تقنيممات التعلمميم، عمممادة الدراسممات العليمما، جامعممة الملمم  سممعود: 

 الرياض.
إكســاب مهــارات وحــدة فاعليــة الــتعلم المــدمج فــي (. 2010الغامممدي، خديجممة علممى مشممرف ) .42

. ( لطالبـات الصـف الثـاني الثانويـة بمدينـة الريـاضpower pointبرنـامج العـروض التقديميـة )
 الرياض. :رسالة ماجستير )غير منشورة(، قسم تقنيات التعليم، كلية التربية، جامعة المل  سعود

ـــع القـــرن(. 2000الفمممار، إبمممراهيم عبمممد الوكيمممل ) .43 الحـــادي  تربويـــات الحاســـوب وتحـــديات مطل
 . القاهرة: دار الفكر العربي.والعشرين

تحـديات اسـتخدام التعلـيم الجـامعي لـدى أعضـاء هيئـة (. 2010القباني، نجموان عبمد الواحمد ) .44
. كليممة التربيممة. جامعممة اإلسممكندرية، بحممث منشممور. التــدريس ومعــاونيهم بكليــات جامعــة اإلســكندرية

http://kenanaonline.google.com 
ـــي مفهومـــة(. 2003 عبمممد العزيمممز )الموسمممى، عبمممداهلل .45 ـــيم اإللكترون ـــد-خصائصـــه-التعل -فوائ

 . ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقل. كلية التربية. جامعة المل  سعود.عوائقه
أثر استخدام طريقة الـتعلم (، 2012الزعبي، على محمد على، دومي، حسن على أحمد بني ) .46

يـذ الصـف الرابـع األساسـي فـي مـادة الرياضـيات المتمازج في المـدارس األردنيـة فـي تحصـيل تالم
 .1، عدد38، مجلة جامعة دمشق، مجلدوفي دافعيتهم نحو تعلمها

 اإلدارة التعليميـة واإلشـراف التربـوي أصـولها وتطبيقاتهـا:م(.  2001العطوى، جموت عمزت )  .47
 .األردن الدار العلمية الدولية وكتبة دار الثقافة

 العين: دار الكتاب الجامعي. طرائق التدريس واستراتيجياته.(. 2002الحيلة، محمد محمود ) .48
. ورقمة عممل. ملتقممي اســتخدام التعلـيم اإللكترونــي فـي التعلــيم(. 2008الكنعمان، همدى محممد ) .49

 و: الرياض، السعودية.ماي 27-25التعليم اإللكتروني األول. من 

http://mathteatcher-sanaa.blogspot.com/2013/11/flipping-classroom.html
http://mathteatcher-sanaa.blogspot.com/2013/11/flipping-classroom.html
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. مكتبمة دار الزممان: فاعليـة الفصـول المقلوبـة فـي التعلـيم(. 2015الكحيلي، ابتسام سمعود. ) .50
 المدينة المنورة: السعودية.

أثر برنامج كمبيوتري في إكساب طالب قسم تكنولوجيا (. 2009توني، محمد ضاحي محمد ) .51
ــ ــاج المق نت ــيم بعــض المهــارات األساســية لتصــميم وا  ــةالتعل ، رسممالة ماجسممتير غيممر ررات اإللكتروني
 منشورة، القاهرة: معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

، مجلمة التعلميم أبـدأ الـتعلم بـالمنزل بمنظومـة الـتعلم المعكـوس(. 2015حمدي، رمما محفمو  ) .52
م، علممممممممممممممممممممى الممممممممممممممممممممرابط: 1/2015االلكترونممممممممممممممممممممي، جامعممممممممممممممممممممة المنصممممممممممممممممممممورة، تمممممممممممممممممممماريخ العممممممممممممممممممممدد:

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news task=show id=444 
. الشمبكة blended Learning(. التعلـيم المـدمج )المتمـازج( 2009حمدان/ محمد سمعيد ) .53

 .1(،44مقال منشور، مجلة آفاق، ) العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.
واألســس المنــاهج: المفهــوم والعناصــر (. 1996حلمممي احمممد الوكيممل ومحمممد أمممين المفتممي ) .54

 جامعة عين شمس. –. القاهرة: كلية التربية والتنظيمات والتطوير
فـي تنميـة   wqsفاعليـة اسـتخدام اسـتراتيجية تقصـي الويـب( 2011حسمنين، فمادي جممال ) .55

. رسممالة ماجسممتير. المنمماهج مهــارات تصــميم صــفحات الويــب لــدى طــالب الصــف التاســع األساســي
 .فلسطين. غزة :عة االسالمية. كلية التربيةتكنولوجيا التعليم. الجام-وطرق التدريس

المجلمة  .التعلم الخليط التطور الطبيعـي للـتعلم اإللكترونـي(. 2005حسن علي حسن سالمة ) .56
 .18/11/2015(. كلية التربية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي. تم زيارته في 22التربوية، العدد )

ن التعلــيم اإللكترونــي والمــدمج فــي فاعليــة اســتخدام كــل مــ(. 2010خلمف اهلل، محمممد جممابر ) .57
تنمية مهارات إنتاج النمـاذج التعليميـة لـدى طـالب شـعبة تكنولوجيـا التعلـيم بكليـة التربيـة جامعـة 

 .168ص-91، ص2(، ج82، العدد )مجلة كلية التربية ببنها، األزهر
نتـاج ملـ(. 2014دغم ، هالة عادل ) .58 ف فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصـميم وا 

. رسممالة اإلنجــاز اإللكترونــي والتجــاه نحــوه لــدى طالبــات كليــة التربيــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة
 ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة.

، التــدريس أهدافــه، أسســه، أســاليبه، تقــويم نتائجــه، تطبيقاتــه(. 1999ريممان، فكممري حسممن ) .59
 ، القاهرة، عالم الكتب.4ط
 25/11/2015. تماريخ الزيمارة  هو التعلم المقلوب )المعكـوس(؟ ما(. 2014زوحي، نجيب ) .60

 inversee-classe-educ.com/la-http://www.newعلى الرابط 

http://www.new-educ.com/la-classe-inversee
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 –القضـايا  –رؤيـة جديـدة فـي التعلـيم  الـتعلم اإللكترونـي: المفهـوم (. 2005زيتون، حسن ) .61
 . المملكة العربية السعودية. الرياض: الدار الصولتية للتربية التقييم. –التطبيق 

، القماهرة: عمالم 1ط مهارات التدريس "رؤية في تنفيذ الدرس"،(. 2001زيتون، حسن حسين ) .62
 الكتب.
عممان:  مع مئات من األمثلـة التطبيقيـة. –تدريس مهارات التفكير (. 2003سعادة، جمودت ) .63

 .لنشر والتوزيعدار الشروق ل
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 .٢٠٠١، يناير ٣٧، مجلة كليمة التربيمة، جامعمة الزقازيق، عالتربية
وتنميـة عمليـات العلـم  فاعليـة التعلـيم المـدمج علـى التحصـيل(، 2008شاهين، سعاد أحممد ) .66
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 منشورة، جامعة حلوان.
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ول الثانوي الصناعي واتجاهاتهم نحوه. بحث البصري في الهندسة الكهربية لدى طالب الصف ال 
 8-6مقـــدم للمـــؤتمر الـــدولي الول للجمعيـــة العمانيـــة لتقنيـــات التعلـــيم، مســـقط، عمـــان: الفتـــرة 

 م.27،2010-1ديسمبر 
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 مصر. جديدة. اإلسكندرية:. دار الجامعة ال1ط .النتاج-التصميم
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، رسالة دكتوراه غبر منشمورة، كليمة التربيمة النوعيمة بقنما، جامعمة النترنت التعليمية لدى كلية التربية
 جنوب الوادي.

فعالية برنـامج مقتـرح لتنميـة مهـارات إنتـاج مواقـع (. 2011على، اكرم فتحي مصمطفي ) .76
 .الواديجامعة جنوب  .اإلنترنت التعليمية لدى طالب كلية التربية
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دور توظيــــف تكنولوجيــــا الفصــــول (. 2015) عقممممل، مجممممدي سممممعيد، برغمممموث، محمممممود محمممممد .80
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http://kenanaonline.com/users/abbasallam/posts/201272
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، المجلمة التربويمة، توظيف اإلنترنـت فـي التعلـيم ومناهجـه(. 2005فرج، عبد اللطيف حسين ) .83

 (.74( ، العدد )19المجلد) 
. الــتعلم الخلــيط فــي ضــوء التجاهــات الحديثــة للتعلــيم(. 2010مممد، مجممدي محمممود فهمميم )مح .84

 .119-92. صص18مجلة العلوم البدنية والرياضة. كلية التربية. جامعة المنوفر.مصر.ع
. القماهرة: دار قبماء للطباعمة والنشمر تطـور تكنولوجيـا التعلـيمأ(.  2003محمد عطيمة خمميس ) .85
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التعلـــيم المـــدمج كصـــيغة تعليميـــة لتطـــوير التعلـــيم الجـــامعي (، 2008مرسمممي، وفممماء حسمممن ) .90
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 160-59ص ، ص3،عدد1مصر: مجلد
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 العربي.
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(. التعلميم الممنعكس، جامعمة المنصمورة علمى 2015مجلة جامعة المنصورة للتعليم االلكترونمي ) .92
 .eg/index.php?page=news task=show id=426http://emag.mans.edu.الرابط 
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 (1رقم )ملحق 
 األكاديميةتسهيل مهمة من الدراسات العليا بالجامعة إلى الشئون 
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 (2ملحق )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

 
 مكان العمل الدرجة العلمية السم م
 بغزة اإلسالميةالجامعة  دكتور أستاذ أ.د. فتحية اللولو 1
أستاذ المناهج وطرق  محمود الرنتيسيد. 2

دريس التكنولوجيا ت
 المساعد

 بغزة اإلسالميةالجامعة 

أستاذ المناهج وطرق  د.محمد أبو شقير                3
 تدريس التكنولوجيا

 بغزة اإلسالميةالجامعة 

أستاذ المناهج وطرق  د.محمد عسقول                4
 التدريس

 بغزة اإلسالميةالجامعة 

أستاذ المناهج وطرق   د.إبراهيم األسطل               5
 تدريس التكنولوجيا

 بغزة اإلسالميةالجامعة 

 بغزة اإلسالميةالجامعة  أستاذ مساعد .أدهم البعلوجي               أ 6

 كلية العلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد برغوث د. محمود 7
 بغزة األقصىجامعة  أستاذ مساعد د.سامح العجرمي 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 



246 
 

 (3ملحق )
)تصميم صفحات الويب(  ورة النهائية لقائمة المهارات المتضمنة في خطة الكليةالص

 بغزة لكلية التربية اإلسالميةتكنولوجيا التعليم بالجامعة  في مبحث
 الالزمة لتصميم مواقع الويب التعليمية المهارات قائمة

 

 واألدائية المجال والمهارات م

 ت لتصميم مواقع الويب التعليمية:أوال: مهارات التعامل مع خدمة جوجل ساي

 (.(Googleجوجل  شبكةخدمات  تذكر .1

 (.Google siteسايت ) جوجل قعمو تفتح .2

 .(Google site)عرف خدمة جوجل سايت ت .3

 .جوجل قعنشئ بريد الكتروني على موت .4

 .رسل رسائل عبر البريد الكتروني ت .5

 . ياإللكتروندرج مرفقات ضمن البريد ت .6

 إنشاء الواجهة األساسية لموقع الويب التعليمي:ثانيا: 

 التعليمي. موقعللنشئ الصفحة الرئيسية ت .7

 .(Google site)حسا  جوجل سايت ذكر محتويات تبويب مواقعي على ت .8

 اسم مناسب للصفحة الرئيسية التعليمية.كتب ت .9

 التعليمي على الويب.للموقع  URLكتب عنوان ت .10

 .فرق بين أنواع النماذج للصفحات )صفحة ويب أو إعكنات أو قوائم(ت .11

 .)صفحة ويب أو إعكنات أو قوائم(للصفحة الرئيسية ختار نوع النموذج المناسب ت .12

 .جديدة فرعيةتعليمية ضيف صفحة ت .13

 )الفرعية(. تفرق بين الصفحة العلوية المستقلة )الرئيسية( والصفحة السفلية التابعة .14

 .تابعه(سفلية الجديدة )علوية مستقلة أو التعليمية حدد موقع الصفحة ت .15

 تفرق بين شريط التحرير وقوائم التحرير في الصفحة. .16

 التعديل على صفحات الويب التعليمي:ثالثا: 

 الموقع. ةإدارالتعليمي باستخدام الموقع التعليمية والتعديل على الصفحة  أوامرفرق بين ت .17

 .الموقع إدارةباستخدام  على الويب التعليمي لموقعلكتب وصفا عاما ت .18

 التعليمية. غير العنوان الرئيسي للصفحةت .19
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 المجال والمهارات واألدائية م

 التعديل على صفحات الويب التعليمي:ثالثا: 

 التعليمية. غير تخطيط الصفحةت .20

 واجهة الموقع التعليمي.ترتيب الصفحات في غير ت .21

 تكتب نصوص مختلفة في الصفحة. .22

 باستخدام شريط أدوات التحرير. غير تنسيق النصوص في الصفحةت .23

 التعليمي. درج جدو  ضمن صفحات الموقعت .24

 (.Google mapالتعليمية باستخدام )الصفحة  محدد عليها الموقع فيدرج خريطة ت .25

 .(Drive) باستخدامل بنا درج نموذج اتصت .26

 .إعكنات ضمن صفحة األخبارتنشئ صفحة  .27

 .الصفحة على البريد االلكتروني فيفعل إمكانية استقبا  التغييرات ت .28

 .على البريد االلكتروني التعليمي الموقع فيفعل إمكانية استقبا  التغييرات ت .29

30. 
وان الصفحة أو عرض روابؤط الصؤفحات الفرعيؤة أو )إظهار عن التعليمية عد  إعدادات الصفحةت

 .السما  بالمرفقات أو السما  بالتعليقات(

 .فظ التنسيق للصفحة لتكراره للصفحات الجديدةتح .31

 التعليمي. شعار الموقع لرأس الموقع تدرج .32

 التعليمي. تذييل للصفحة الرئيسية في الموقع تكتب .33

 باستخدام ادارة الموقع. )األبعاد واللون...( وقع التعليميللم ضبط خصائص الخلفيةت .34

 .غير لغة العرض للموقع من إعدادات المستخدمت .35

 .عاين الصفحة كمشاهد بعد التعديل عليهات .36

   .)عام أو مخصص(تحدد مستوى الرؤية للموقع التعليمي للمستخدمين  .37

 .  Metadataقية تفرق بين بيانات الموقع والبيانات الفو .38

 الخاصة بالموقع )المؤلف  الوصف  الخصائص...(. Metadataتضيف البيانات الفوقية  .39

 الوسائط المتعددة )الصور والفيديو( في صفحات الويب التعليمي: إدراجرابعا: 

 (.jpg, bmp, gif) فرق بين امتداد الصور المختلفةت .40

 تصميم صفحات الويب التعليمية.تحدد جودة الصورة المستخدمة في  .41

 التعليمية. الصفحة فيدرج صورة خارجية ت .42

 التعليمية. ضبط خصائص الصورة في الصفحةت .43

 (.mp4,avi) فرق بين امتداد الفيديو المختلفةت .44



248 
 

 المجال والمهارات واألدائية م

 ب التعليمي:إدراج الوسائط المتعددة )الصور والفيديو( في صفحات الويرابعا: 

 (.YouTube) اليوتيو موقع درج فيديو من ت .45

 التعليمية. ضبط خصائص الفيديو في الصفحةت .46

 الملفات التعليمية في صفحات الويب التعليمي: إدراجخامسا: 

 (.pdf, doc, ppt, xmlفرق بين أنواع الملفات )ت .47

 التعليمية. درج ملفات خارجية في الصفحةت .48

 .جمع الملفات ضمن مجلدات مخصصةت .49

 تنظم مكتبة الملفات داخل الصفحة التعليمية. .50

 .Driveدرج ملفات من  خدمة ت .51

 مهارات تصميم شكل القوائم في صفحات الويب التعليمي:سادسا: 

 .(ةأو أفقي ة)راسي فرق بين أنواع القوائمت .52

 .غير شكل القوائم )راسي أو أفقي(ت .53

 في الصفحة التعليمية. اسم مناسب للقوائم تكتب .54

 ضمن  الصفحة التعليمية. ختار نوع البيانات المدخلة في عمود القائمةت .55

 في الصفحة التعليمية. غير ترتيب القوائمت .56

 إنشاء روابط تشعبية في صفحات الويب التعليمي:: سابعا

 تبويب بإنشاء ارتباط تشعبي.الموجودة ضمن شريط ال األوامرتميز بين  .57

     صورة(.نصعلى عناصر الصفحة التعليمية  )ارتباط تشعبي  تضيف .58

 تربط بين صفحة وأخرى في نفس الموقع التعليمي. .59

 .اإلنترنتتحدد المكان الذي يؤدي له االرتباط على  .60

 .الخاص بتسجيكت اإلعجا  على المحتوى في الصفحة 1درج الزر +ت .61

 مهارات تصميم اختبار الكتروني في صفحات الويب التعليمي:: ثامنا 

 .اإللكتروني حدد أنواع أسئلة االختبارت .62

  .Driveخدمة  الكتروني باستخدامنشئ اختبار ت .63

 .نشئ قاعدة بيانات خاصة باالختبارت .64

   التعليمي.في صفحة االختبار على موقع الويب  اإللكترونيتدرج االختبار  .65

  في صفحة االختبار على موقع الويب التعليمي.  اإللكترونياالختبار  أسئلةتنوع  .66
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 (4ملحق )
 كتاب الخطاب للسادة المحكمين لتحكيم الختبار المعرفي

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 هللا /هاحفظه   ............................................................... //ةالدكتور

 

 الموضوع: تحكيم االختبار المعرفي لمهارات تصميم مواقع الويب التعليمية

تحية طيبة وبعد  تقوم الباحثة بإعؤداد دراسؤة للحصؤو  علؤى درجؤة الماجسؤتير فؤي التربيؤة تخصؤص منؤاهج 

 مهةةارات تصةةميم مواقةةع لتنميةةة والفصةةول المدمجةةة المنعكسةةةالفصةةول  فاعليةةة وطؤؤرق تؤؤدريس بعنؤؤوان  

  . الويب التعليمية لطالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة

 تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسكمية. - أستاذ مساعد -إشراف الدكتور/مجدي سعيد عقل

ولهذا الغرض قامت الباحثة بإعداد االختبار المعرفي لمهارات تصميم مواقؤع الويؤب التعليميؤة  ولقؤد عرفؤت 

تصميم مواقع الويب التعليمية إجرائيا بأنها  الخطؤوات التؤي يمؤر بهؤا تصؤميم موقؤع تعليمؤي   الباحثة مهارات

على االنترنت مكون من عدة صفحات محؤددة  تحتؤوى علؤى مجموعؤة مؤن الملفؤات  ويشؤمل المحتؤوى علؤى 

 الواجهات التفاعلية وعناصر مختلفة من النصؤوص والصؤور والفيؤديو مؤن أجؤل تحقيؤق هؤدف تعليمؤي وذلؤ 

 بناء على استراتيجية معينة باستخدام الجوجل سايت 

نرجوا من سؤيادتكم إبؤداء رأيكؤم الخؤاص فؤي هؤذه القائمؤة مؤن أجؤل الوصؤو  إلؤى الصؤورة النهائيؤة المناسؤبة 

 لكختبار مع مكحظة إمكانية الحذف أو التعديل او اإلضافة لمهارات جديدة على هذه القائمة.

 وبارك هللا فيكم

 

 الباحثة                                                                                       

 آمال خالد حميد                                                                                      

 اإلسالميةالجامعة  –كلية التربية 
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 (5ملحق )
 عرفيلصورة النهائية لالختبار الما

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 عزيزتي الطالبة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                      

هذا االختبار عبارة عن اختبار معرفي لتعليم مهارات تصميم مواقع الويؤب التعليميؤة  ويتكؤون هؤذا االختبؤار 

ة عؤن األسؤئلة الرجؤاء االنتقؤا   لؤى سؤاال  ولكل سؤا  أربعة بؤدائل فقؤط هؤي صؤحيحة  بعؤد اإلجابؤ 38من 

دليل إجابة الطالبة والبحث عن رقم السؤا   ووضع رمز اإلجابة الصحيحة في الخانة المقابلؤة لؤرقم السؤؤا  

 الذي حددته كما في المثا  التالي:

 مثال

 :                               جميع ما يلي من خدمات شركة جوجل عدا .1

 (google siteجوجل سايت ) -                                            (Gmail) ي ميلج  -أ

 (Adobeبرامج أدوبي ) -د                                              ((Drive درايف -ج

 

 بعد االجابة يتم نقل رمز اإلجابة في الدليل كما يلي:

 دليل اجابة الطالبة

1 2 3 4 

    د

 

 مالحظات:

  إجابة صحيحة فقط. لكل سؤا 

  دقيقة. 30زمن االختبار 
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 (5تابع ملحق )
 

 اإلجابة الصحيحة من البدائل المذكورة لكل سؤال فيما يلي: يرااخت

 

 أوال: مهارات التعامل مع خدمة جوجل سايت لتصميم مواقع الويب التعليمية:

 فإننا نستخدم الرابط: (google site)للولوج إلى موقع جوجل سايت  -1

 sites.google.com                          - .google.sites.com  -أ

 sites.com -د                            google.com      -ج

 :                   لـ..  (google site)تستخدم خدمة جوجل سايت  -2

 تصميم المستندات والملفات -                      البحث عن صفحات الويب -أ

 بريد الكتروني إنشاء -د                         تصميم صفحات الويب -ج

 جوجل فإننا نستخدم خدمة:                    إلرسال بريد الكتروني من حساب -3

 drive                                              - site -أ

 gmail -د                                           search-ج

 

 إنشاء الواجهة األساسية لموقع الويب التعليمي:ثانيا: 

 :                                                                          تستخدمداية البصفحة لكتابة معلومات حول الموقع التعليمي في  -4

 يةاألمامالواجهة  -           صفحة الموقع                           -أ

 صفحة االستقبا    -د           الصفحة الرئيسية                     -ج

   :األمرعلى موقع الجوجل سايت فإننا نستخدم رئيسية صفحة  إلنشاء -5

  إنشاء -       اصدار                                        -أ

 يدموقع جد -د      صفحة جديدة                               -ج

 في حساب الجوجل سايت على: تبويب مواقعييحتوي  -6

  المواقع التي تم حذفها -                        المواقع التي تم زيارتها  -أ

 ال يحتوى على أي مواقع -د                    المواقع التي تم إنشائها     -ج

 :                                                نالتعليمي الرابط الذي يمكن المستخدم مللموقع  url يمثل عنوان -7

                           الوصو  لتصفح الموقع -                             التعديل على الموقع -أ 

 حذف الموقع  -د                   يمثل شيء                ال   -ج
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 هو :   الذي نستخدمه  المناسب نموذجال الصفحة الرئيسية فان إلنشاء -8

 صفحة ويب -       قائمة                                          -أ

 اإلعكنات -خزانة الملفات                                   د -ج

 :   لرفع ملفات خارجية نستخدم نموذج  -9

 صفحة ويب -        قائمة                                         -أ

 اإلعكنات -د         خزانة الملفات                           -ج

 : األداةإلنشاء صفحة جديدة نضغط على  -11
 

   -                                                 -أ

 

                                        -ج
   -د

 

 :                                                  ضمن نختار نموذج الصفحة فإننامن صفحة )السيرة الذاتية(  متفرعةصفحة )التعليم(  إلنشاء -11

 التعليمصفحة  -       ليست ضمن أي صفحة                     -أ

                                                                                           الصفحة الرئيسية                   -د                             السيرة الذاتية         -ج

 تتميز الصفحة المستقلة العلوية عن مجموعة من الصفحات بانها تحتوى على: -12

 المستقلة العلوية -                           الفرعية )السفلية التابعة( -أ

 الرئيسية    -د                        ال تحتوى على صفحات   -ج

 في الصفحة التعليمية على موقع الويب ضمن: إدراج األمريصنف  -13

 شريط التعديل -                           مربع النص               -أ 

    شريط التحرير -د      قوائم التحرير                                 -ج

 
 ى صفحات الويب التعليمي:التعديل علثالثا: 

 : األداةللتعديل على الصفحة نضغط على  -14
 

   -                                                 -أ

 

   -د                                        -ج
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 (5تابع ملحق )
 

 :األمرللتعديل على نموذج الصفحة فإننا نستخدم  -15

 الموقع إدارة -                              الصفحة         إعدادات -أ

 النموذج إدارة -د        الموقع                               إعدادات -ج

 اختيار الخيار:                                                                 نقوم بالصفحة كرئيسية لتحديد مستوى   -16

 في المستوى السفلي -                          في المستوى العلوي     -أ

 ال يتم تحديد مستواها       -د             ضمن الصفحة الرئيسية            -ج

 :األمرنختار  فإنناوالمظاهر والخطوط في الموقع  األلوانعلى للتعديل  -17

 الموقعتعديل تنسيق  -                      الموقع                  إدارة -أ

 تعديل الموقع -د                   تنسيق الموقع                  -ج

                                                              :األداةلتحرير النصوص المدرجة في الصفحة التعليمية على موقع الويب فضغط على  -18

    -                                             -أ

 

   -د                                        -ج

  العتماد التغيرات التي نقوم بها على صفحة الويب نضغط على: -19

 تحفظ -                     استعراض                     -أ

 تخزين -د               حفظ                                -ج

 :                                  األمرخريطة جوجل فإننا نعطي على  موقع معينلتحديد  -21

 ثم عنوان إدراج -                                 إدراجخريطة ثم  -أ

 خريطة -د      ثم خريطة                          إدراج -ج

                                       :  لها هي urlعنوان عند مراجعة صفحات الويب فان الصفحات التي يجب تغير   -21

 اإلنجليزيةباللغة  -                        باللغة العربية               -أ

 ليس مهم تغير العنوان             -د             يتغير تلقائي                          -ج

 ات الويب التعليمي:الوسائط المتعددة )الصور والفيديو( في صفح إدراجرابعا: 

 جميع ما يلي من مميزات الصور المتجهة المستخدمة في تصميم صفحات الويب عدا أنها:  -22

 تتشوه عند التكبير -                                     صغيرة الحجم -أ

 تحمل أكثر من وسيط -د                                  سريعة التحميل -ج
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 وضوح هي : واألكثرتداد الصورة األفضل من ناحية الجودة ام -23

 jpg                                                 - Gif -أ

 Bmp -د                                              Psd -ج

                          :                                      األداة التي تستخدم إلضافة صورة على الصفحة هي -24

    -                                             -أ

 

   -د                                        -ج

 هو : (Youtube)امتداد الفيديو الذي يتميز بصغر حجمه وجودته العالية ويتعامل معه اليوت يوب  -25

 avi                                                  - mp4 -أ

 mp3 -د                                              wam -ج

 :                                   التعليمية نستخدم االمرإلضافة فيديو تعليمي على صفحة الويب  -26

 فيديو         إدراج -              فيديو                            إضافة -أ

 مشاركة جديدة -د             مشاركة فيديو                        -ج

 :                                                                                        األمرختار ن فإننا (YouTube) رابط فيديو من موقع اليوت يوب إلضافة -27

 ثم فيديو               إدراج  -               ثم يوت يو                   إدراج -أ

 فيديو يوت يو          إدراج -د           ثم رابط                         إدراج -ج

 الملفات التعليمية في صفحات الويب التعليمي: إدراجخامسا: 

 تتميز ملفات النصوص لبرنامج الورد بان امتدادها: -28

 doc                                                  - xml -أ

 pdf -د                                                 ppt -ج

 :                                                                           هي التعليمية انواع الملفات التي يمكن تحميلها على صفحة الويب من -29

                     doc ملفات الورد -                                          pdfملفات  -أ

                   الملفات                    أنواعجميع  -د                           pptملفات العروض  -ج

 :في مجلد خاص فإننا ننفذ االمرالملفات على الصفحة تجميع ل  -31

 المجلدات إلىنقل  -        جديد                     ثم مجلد  إلىنقل  -أ

 ثم مجلد جديد إدراج -د       مجلد جديد                                  -ج
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 (5تابع ملحق )
 

 :األمرفإننا ننفذ  Driveلرفع الملفات على خدمة  -31

 فات                              مل إنشاءجديد ثم   -جديد ثم تحميل ملفات                             -أ

 ملف  إضافةجديد ثم  -جديد ثم مجلد                                    د -ج

 

 مهارات تصميم شكل القوائم في صفحات الويب التعليمي:سادسا: 

 إلضافة مجموعة من البدائل ضمن العمود في القائمة يفضل اختيار نوع العمود: -32

               منسدلة  -                                     نص             -أ

  خانة اختيار -د                                   تاريخ           -ج

 

 روابط تشعبية في صفحات الويب التعليمي: إنشاء: سابعا

                                          :                األمرفإننا نختار   التعليمية الصفحة فينص الإلضافة رابط على   -33

 ثم رابط إضافة -                      رابط                   إدراج -أ

 رابط إضافة -د                       ثم رابط             إدراج -ج

                                  :                             التي تستخدم إلضافة رابط في الصفحة التعليمية األداة -34

    -                                             -أ

 

   -د                                        -ج

 

  يعمل الزر -35 على: إدراجفي قائمة 

                               تسجيل االرتباطات في الصفحة  -               في  الصفحة اإلعجاباتتسجيل  -أ

    ليس له أي استخدام -د                   تسجيل عدد زيارة الصفحة -ج

 

 مهارات تصميم اختبار الكتروني في صفحات الويب التعليمي:: ثامنا

 :األسئلةاستخدام نوع  اإللكترونيةمن المفضل في أسئلة االختبارات  -36

 صح وخطأ -                                            مفتوحة -أ

 ( معا  ج االختيار )  -د                              اختيار من متعدد -ج



256 
 

 (5تابع ملحق )
 

 :نختار Driveإلدراج االختبار في صفحة الويب التعليمية من خدمة  -37

 مستند -                                              رسم    -أ

 نموذج -د                                          مجلد     -ج

 بشكل سريع هي: اإللكترونيخدمة جوجل التي يتم استخدامها إلنشاء االختبار  -38

 drive                                              - site -أ

 gmail -د                                           search-ج

 

 

 دليل إجابة الطالبة

1 2 3 4 5 6 
      
7 8 9 10 11 12 
      
13 14 15 16 17 18 
      
19 20 21 22 23 24 
      
25 26 27 28 29 30 
      
31 32 33 34 35 36 
      
37 38 
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 عن أسئلة الصورة النهائية لالختبار التحصيلي اإلجابةمفتاح 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 ج ب ج د ج أ

7 8 9 11 11 12 

 أ ج أ ج ب ب

13 14 15 16 17 18 

 د أ أ أ ج ج

19 21 21 22 23 24 

 أ ج أ ب ج ج

25 26 27 28 29 31 

 أ أ أ أ ب ب

31 32 33 34 35 36 

 د أ أ ج ج د

37 38 

 أ د
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 (7ملحق )
 كتاب الخطاب للسادة المحكمين لتحكيم بطاقة المالحظة

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هللا /هاحفظه   ............................................................... //ةدكتورال

 الموضوع: تحكيم بطاقة المالحظة لمهارات تصميم مواقع الويب التعليمية

تحية طيبة وبعد  تقوم الباحثة بإعؤداد دراسؤة للحصؤو  علؤى درجؤة الماجسؤتير فؤي التربيؤة تخصؤص منؤاهج 

مهةةارات تصةةميم مواقةةع  لتنميةةة والفصةةول المدمجةةة المنعكسةةةالفصةةول  فاعليةةة عنؤؤوان  وطؤؤرق تؤؤدريس ب

  . الويب التعليمية لطالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة

 تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسكمية. - أستاذ مساعد -إشراف الدكتور/مجدي سعيد عقل

بالمهارات التعليمية الكزمؤة لتصؤميم مواقؤع الويؤب التعليميؤة  ولقؤد ولهذا الغرض قامت الباحثة بإعداد قائمة 

عرفت الباحثة مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية إجرائيؤا بأنهؤا  الخطؤوات التؤي يمؤر بهؤا تصؤميم موقؤع 

مكون من عدة صفحات محددة  تحتوى على مجموعة من الملفات  ويشمل المحتؤوى  اإلنترنتتعليمي  على 

هات التفاعلية وعناصؤر مختلفؤة مؤن النصؤوص والصؤور والفيؤديو مؤن أجؤل تحقيؤق هؤدف تعليمؤي على الواج

 وذل  بناء على استراتيجية معينة باستخدام الجوجل سايت 

نرجوا من سؤيادتكم إبؤداء رأيكؤم الخؤاص فؤي هؤذه القائمؤة مؤن أجؤل الوصؤو  إلؤى الصؤورة النهائيؤة المناسؤبة 

 المخصص لراي المحكم أمام كل مهارة كما يلي:( في المكان  √)  إشارةوذل  بوضع 

 

 

 م

 

 المهارة

 رأي المحكم
 

 مالحظات
 

 منتمية

غير 

 منتمية

   √ (Google siteسايت ) جوجل قعمو تفتح .1
 

 اإلضافة لمهارات جديدة على هذه القائمة. أومع مالحظة إمكانية الحذف أو التعديل 

 وبارك هللا فيكم

 الباحثة                                                                                                           

 آمال خالد حميد                                                                                                            
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 ةالصورة النهائية لبطاقة المالحظ

 لتصميم مواقع الويب التعليميةاألدائية الالزمة  المهاراتب قائمة

 

 

 م

 

 المهارة

 تؤدي الطالبة المهارة بشكل

 ضعيف متوسط ممتاز

 أوال: مهارات التعامل مع خدمة جوجل سايت لتصميم مواقع الويب التعليمية:

    (.Google siteسايت ) جوجل قعمو تفتح .1

    .جوجل قعي على مونشئ بريد الكترونت .2

      .رسل رسائل عبر البريد الكترونيت .3

      .اإللكترونيدرج مرفقات ضمن البريد ت .4

 إنشاء الواجهة األساسية لموقع الويب التعليمي:ثانيا: 

    التعليمي. موقعللنشئ الصفحة الرئيسية ت .5

    اسم مناسب للصفحة الرئيسية التعليمية.كتب ت .6

    التعليمي على الويب.للموقع  URLتب عنوان كت .7

8. 
)صؤؤفحة ويؤؤب أو للصؤؤفحة الرئيسؤؤية ختؤؤار نؤؤوع النمؤؤوذج المناسؤؤب ت

 .إعكنات أو قوائم(
   

     .جديدة فرعيةتعليمية ضيف صفحة ت .9

10. 
سؤؤفلية الجديؤؤدة )علويؤؤة مسؤؤتقلة أو التعليميؤؤة حؤؤدد موقؤؤع الصؤؤفحة ت

 .تابعه(
   

 صفحات الويب التعليمي: التعديل علىثالثا: 

11. 
 إدارةباسؤؤتخدام  علؤؤى الويؤؤب التعليمؤؤي لموقؤؤعلكتؤؤب وصؤؤفا عامؤؤا ت

 .الموقع
   

    التعليمية. غير العنوان الرئيسي للصفحةت .12

    التعليمية. غير تخطيط الصفحةت .13

    ترتيب الصفحات في واجهة الموقع التعليمي.غير ت .14
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 ارةالمه م
 تؤدي الطالبة المهارة بشكل

 ضعيف متوسط ممتاز

 التعديل على صفحات الويب التعليمي:ثالثا: 

    تكتب نصوص مختلفة في الصفحة. .15

    من شريط أدوات التحرير. غير تنسيق النصوص في الصفحةت .16

    التعليمي. درج جدو  ضمن صفحات الموقعت .17

18. 
التعليميؤة باسؤتخدام الصؤفحة  هؤا الموقؤع فؤيمحؤدد عليدرج خريطة ت

(Google map.) 
   

      (Drive). باستخدامدرج نموذج اتصل بنا ت .19

    .إعكنات ضمن صفحة األخبارتنشئ صفحة  .20

21. 
الصؤؤؤؤفحة علؤؤؤؤى البريؤؤؤؤد  فؤؤؤؤيفعؤؤؤؤل إمكانيؤؤؤؤة اسؤؤؤؤتقبا  التغييؤؤؤؤرات ت

 اإللكتروني.
   

22. 
علؤؤى البريؤؤد  التعليمؤؤي الموقؤؤع يفؤؤفعؤؤل إمكانيؤؤة اسؤؤتقبا  التغييؤؤرات ت

 اإللكتروني.
   

23. 
)إظهار عنوان الصفحة أو عؤرض  التعليمية عد  إعدادات الصفحةت

 .بالتعليقات(أو روابط الصفحات الفرعية أو السما  بالمرفقات 
   

    .فظ التنسيق للصفحة لتكراره للصفحات الجديدةتح .24

    تعليمي.ال شعار الموقع لرأس الموقع تدرج .25

    التعليمي. تذييل للصفحة الرئيسية في الموقع تكتب .26

27. 
 )األبعؤؤؤاد واللؤؤؤون...( للموقؤؤؤع التعليمؤؤؤي ضؤؤؤبط خصؤؤؤائص الخلفيؤؤؤةت

 باستخدام إدارة الموقع.
   

    .غير لغة العرض للموقع من إعدادات المستخدمت .28

    .عاين الصفحة كمشاهد بعد التعديل عليهات .29

30. 
)عؤؤؤؤام أو حؤؤؤؤدد مسؤؤؤؤتوى الرؤيؤؤؤؤة للموقؤؤؤؤع التعليمؤؤؤؤي للمسؤؤؤؤتخدمين ت

 .مخصص(
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 المهارة م
 تؤدي الطالبة المهارة بشكل

 ضعيف متوسط ممتاز

 إدراج الوسائط المتعددة )الصور والفيديو( في صفحات الويب التعليمي:رابعا: 

31. 
ع )المؤلؤؤف  الخاصؤؤة بؤؤالموق Metadataتضؤؤيف البيانؤؤات الفوقيؤؤة 

 الوصف  الخصائص...(.
   

    التعليمية. الصفحة فيدرج صورة خارجية ت .32

    التعليمية. ضبط خصائص الصورة في الصفحةت .33

    (.YouTube) اليوتيو موقع درج فيديو من ت .34

    التعليمية. ضبط خصائص الفيديو في الصفحةت .35

 صفحات الويب التعليمي: إدراج الملفات التعليمية فيخامسا: 

    التعليمية. درج ملفات خارجية في الصفحةت .36

    .جمع الملفات ضمن مجلدات مخصصةت .37

    تنظم مكتبة الملفات داخل الصفحة التعليمية. .38

    .Driveدرج ملفات من  خدمة ت .39

 مهارات تصميم شكل القوائم في صفحات الويب التعليمي:سادسا: 

    .غير شكل القوائم )راسي أو أفقي(ت .40

    في الصفحة التعليمية. اسم مناسب للقوائم تكتب .41

42. 
ضؤؤمن  الصؤؤفحة  ختؤؤار نؤؤوع البيانؤؤات المدخلؤؤة فؤؤي عمؤؤود القائمؤؤةت

 التعليمية.
   

    في الصفحة التعليمية. غير ترتيب القوائمت .43

 عليمي:إنشاء روابط تشعبية في صفحات الويب الت: سابعا

44. 
  نؤؤصعلؤؤى عناصؤؤر الصؤؤفحة التعليميؤؤة  )ارتبؤؤاط تشؤؤعبي  تضؤؤيف

   صورة(.
   

    تربط بين صفحة وأخرى في نفس الموقع التعليمي. .45
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 المهارة م
 تؤدي الطالبة المهارة بشكل

 ضعيف متوسط ممتاز

 يمي:مهارات تصميم اختبار الكتروني في صفحات الويب التعل: ثامنا

    تحدد المكان الذي يؤدي له االرتباط على اإلنترنت. .46

47. 
الخؤؤاص بتسؤؤجيكت اإلعجؤؤا  علؤؤى المحتؤؤوى فؤؤي 1درج الؤؤزر +تؤؤ

 .الصفحة
   

    .Driveخدمة  الكتروني باستخدامنشئ اختبار ت .48

    .نشئ قاعدة بيانات خاصة باالختبارت .49

50. 
االختبؤار علؤى موقؤع الويؤب  تدرج االختبار اإللكترونؤي فؤي صؤفحة

   التعليمي. 
   

51. 
تنؤؤوع أسؤؤئلة االختبؤؤار اإللكترونؤؤي فؤؤي صؤؤفحة االختبؤؤار علؤؤى موقؤؤع 

  الويب التعليمي. 
   

 
 

 مالحظات
...................................................................................

...................................................................................
................................................................................... 
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 ةالمنعكس ةالمدمجاإلجراءات الخاصة بالتحضير للبيئة التعليمية 

 

 الفصول المدمجةبيئة سيناريو إعداد كروكي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصول المنعكسةكروكي سيناريو إعداد بيئة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )الموقع الرئيسي( عنوان الفصل الدراسي

القــــــوائم الخاصــــــة 
 بالموقع

فحة الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممم.1
 الرئيسية للترحيب

 لوحة االعالنات.2
الموديممممممممممممممممممممممممموالت .3

 التعليمية
 خريطة الموقع.4

 

 األهداف التعليمية الجرائية

 المحتوى التعليمي للموديل )النصوص، والصور،الفيديو(

 النشاط المرحلي

 محرك البحث

 الموديول التعليميعنوان 

 التعليقات الخاصة بالمعلم والطالبات

 )الموقع الرئيسي( سيعنوان الفصل الدرا

القــــــوائم الخاصــــــة 
 بالموقع

الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممفحة .1
 الرئيسية للترحيب

 اإلعالناتلوحة .2
الموديمممممممممممممممممممممممموالت .3

 التعليمية
 خريطة الموقع.4

 

 

 األهداف التعليمية الجرائية

 المحتوى التعليمي للموديل 

 المنزليالنشاط 

 النشاط الصفي

 محرك البحث

 الموديول التعليميعنوان 

 بالمعلم والطالبات التعليقات الخاصة

الفيديو التعليمى 
 الخاصة بالموديول
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  فصول المنعكسةلل الموديول األول سيناريو فيديو
 

نشاء البريد اللكتروني  التعريف بالجوجل سايت وا 
 دقيقة 8:30مدته 

 المدة الصوت الصورة
ــر البدايــة انفوجرافيــك//  صممفحات  إنشمماءجوجممل المسممتخدمة فممي  يوضممح المفمماهيم األساسممية لخممدمات تت

 موسيقى تصويرية تحفيزية مناسبةالويب، 
0:35 

لقطة وايد كبيرة ت هر 
 مختبر البها المعلمة في 

وسممهال بكممم فممي سلسمملة  وأهممالعلمميكم ورحمممة اهلل وبركاتممه،   السممالم المعلمــة:
 حلقات تصميم مواقع الويب التعليمية.

1:05 

لقطة وايد متوسطة 
 للمعلمة

العممالم، تضمماعف عممدد  أنحمماء، فممي كممل اإلنترنممتمممع انتشممار شممبكة  علمــة:الم
، وتنوعمممت مواضمميعها،  وكمممما أصممبحتم تعرفمممون كممم قربمممت اإللكترونيممةالمواقممع 
المسممافات، وقممد اصممبح  اإلنترنممتالمعلوماتيممة الحديثممة ال سمميما شممبكة  األدوات

لمتنوعممة، التحممادث ا أن مممةوعبممر  اإللكترونيممةالتواصممل عالميمما بفضممل الرسممائل 
 .ف هرت الجامعات االفتراضية وفصول التعليم االفتراضي

لقطة كلوز للمعلمة في 
 المختبر

 إلمىد المواقمع الفرديمة، ويعمود ذلم  كما نالح   تزايد ملحو  فمي عمد المعلمة:
متاحمما للجميممع، فممما هممي المراحممل  األمممرالموقممع مممما يجعممل هممذا  إنشمماءسممهولة 

تعليمي علي الشبكة؟ وما الخدمات التي يمكمن  المتبعة إلنشاء موقع الكتروني
ان نسمممتخدمها إلنشممماء الموقمممع ؟ لإلجابمممة عمممن تسممماؤالتنا دعونممما نشممماهد الفيمممديو 

 التالي.

 فيديو انفوجرافيك// 
يوضح أهم خصائص 
خدمة جوجل سايت 

(google site) 
والخدمات المقدمة، 

باإلضافة لكيفية إنشاء 
 الموقع ومحتوياته

نشماءتصمميم  إمكانيةجوجل سايت خدمة تتيح للمستخدمين  المعلمة:تعليق   وا 
مواقع متل المواقمع الموجمودة علمي السميرفرات الكبيمرة والمواقمع المشمهورة بشمكل 

صمفحة،  إنشماءمجاني وطريقة سمهلة، وللبمدء مما عليم  سموا الضمغط علمى زر 
للحصممممول علممممي صممممفحة جديممممدة، ويمكممممن وضممممع كممممل ملفمممماتي الخاصممممة بهمممما، 

مثممل الصممور او الفيممديو او أي نمموع اخممر مممن المحتمموى، كممما  اأنواعهممبمختلممف 
وربطهمما  اإللكترونمميالعديممد مممن الصممفحات الفرعيممة علممى الموقممع  إنشمماءويمكممن 

، كممما يمكممن تحديممد مسممتوى اإلنترنممتببعضمها الممبعض، ومشمماركتها علممى شممبكة 
الرؤيممة  بجعمممل المحتممموى عمممام  للجميمممع او مخصمممص ألشمممخاص محمممددين، او 

وتمموفر الخدمممة طريقممة سممهلة وبسمميطة إلنشمماء الموقممع مممن خمماص بمم  وحممد ، 
خالل توفير العديد من القوالب الجاهزة، كما يمكن  اختيار التقسميمة الخاصمة 

، مما عليم  األخمرىبالموقع، وطبيعة صمفحة المسمتخدم، والعديمد ممن الخمدمات 
 ، ويمكن  األخرينصفحة ثم وضع المحتويات بها ثم مشاركتها مع  إنشاءسوا 

1:05 
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 المدة الصوت الصورة

  فيديو انفوجرافيك// 
ـــق  ـــابع تعلي التجاريمممة  األعممممالالمواقمممع،  أنمممواعالعديمممد ممممن  إنشممماء المعلمـــة:ت
او حتمممممى صمممممفحة خاصمممممة بالعائليمممممة، واالن حمممممان وقمممممت  األخبممممماروللتعلممممميم او 

 .sites.google.comاالنطالق  والبدء من خالل زيارت  للرابط  
 

يد للمعلمة ت هر لقطة وا
خلفها السبورة البيضاء 

 لتتفاعل معها
 

تعرفنمما  علممى خدمممة مهمممة مممن خممدمات جوجممل وهممي خدمممة جوجممل  المعلمــة:
سمممايت، الخاصمممة بتصمممميم مواقمممع الويمممب، واالن سمممنتعلم كيمممف سمممنقوم بننشممماء 
 ىموقع الكتروني تعليمي باستخدام هذه الخدمة، في البداية يمكننا الوصول الم

مممن خممالل البحممث عنممه  او sites.google.com الل الممرابط الخدمممة مممن خمم
 1:12 في محر  البحث جوجل، 

لقطة كلوز ت هر 
المعلمة تجلس أمام 

 الحاسوب

وهنا سنطرح سؤال صغير وهو هل تملكين حساب على جوجمل؟ اذا  المعلمة:
الفيمديو التمالي الخماص بتصمميم الموقمع  إلمىنعم يمكن  االنتقال  اإلجابةكانت 
حسمماب جديممد، الخطمموات  إنشمماء إلممىاذا كانممت ال، فممانتي بحاجممة  أمممارة، مباشمم

 سهلة وبسيطة، دعونا نبدأ.

لسممممطح المكتممممب محاكــــاة 
لشممرح كيفيممة إنشمماء البريممد 

 اإللكتروني.
صممفحة تسممجيل الممدخول، 
إنشممممممممماء حسممممممممماب جديمممممممممد 
وتوضممممممممممممممميح البيانمممممممممممممممات، 
نشمممممماء  وكيفيممممممة توثيقهمممممما وا 

 الحساب كما بالصوة.
 
 
 

الصمممفحة الرئيسمممية لخدممممة  إلمممىي البدايمممة سمممنقوم بالمممدخول فممم تعليـــق المعلمـــة:
تسممجيل الممدخول  إلممىبحاجممة  أننمما، سممنجد  sites.goog.comجوجممل سممايت 

لحسمماب جوجممل لالسممتفادة مممن الخدمممة، اذا كممان لممديكي حسمماب علممي الجوجممل 
يمكنممم  تسمممجيل المممدخول ممممن خمممالل كتابمممة اسمممم المسمممتخدم وكلممممة الممممرور ثمممم 

 إنشماءحمال لمم يكمن لم  حسماب علمى جوجمل فميمكن فمي  أممابتسجيل الدخول، 
نقوم بالضغط ، األنحساب جديد بخطوات سريعة وسهلة وبسيطة كما سنراها 

، سميطلب أمامنماحساب، ت همر لنما صمفحة كمما همي موضمحة  إنشاءعلى زر 
منا مليء مجموعة من البيانات الخاصة ب ، مثل االسم ويفضل كتابمة االسمم 

حسممماب   ىللوصمممل الممم اإللكترونممميهمممو اسمممم البريمممد الحقيقمممي، واسمممم المسمممتخدم و 
والتواصمممل معممم  ممممن خاللمممه، وسممميتم التحقمممق مممما اذا كمممان مسمممتخدم ممممن قبممممل 

ان تكمون  األفضملشخص اخر ام ال، ومن ثم نقوم بكتابمة كلممة الممرور وممن 
دقيقة وصعبة لمنع االختراق، وبعمد ذلم  يطلمب تماريخ المميالد، والجمنس، ورقمم 

ع رقممم هاتفمم  الشخصممي للحفمما  علممى حسمماب  مممن الهمماتف ومممن المفضممل وضمم
االختممراق، ونختممار البلممد الممذي نقمميم فيممه، وي هممر لممدينا هنمما علممم فلسممطين، واذا 

مثل الياهو او  أخرىكان لدي  عنوان بريد حالي علي جوجل او اي حسابات 
وضعه هنا لكي نعود اليمه عنمد اي خلمل فمي حسماب   األفضلالهوت ميل من 

فمي مربمع المنص الموضمح،  أمامم ابة ما نراه في الصورة هذا، واخر خطوة كت
 وال ننسا الموافقة على شروط جوجل ومن ثم نقوم بالضغط على زر الخطوة 

3:00 
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 المدة الصوت الصورة

 

انمت علممى جوجممل بحسمماب   األنالتاليمة، وننت ممر قلمميال،  تعليــق المعلمــة:تــابع 
يمكنمم  الضممغط علممي الجممي ميممل،   لكترونممياإلالبريممد  ياللممالخمماص، وللممدخول 

 وسهال ب  في اميل  الخاص وأهال
 

 

محاكاة لسطح المكتب 
بعد انشاء الحساب 
االلكتروني، وكيفية 

ارسال رسالة الكترونية 
بالمحتويات كما 

 بالصورة.
 

 

 إنشماءرسالة من خالل الضغط على زر  إرسالواالن يمكن   تعليق المعلمة:
الة جديممممدة بهممممذا الشممممكل، هنمممما سممممنكتب عنمممموان البريممممد سممممت هر لنمممما نافممممذة رسمممم

الخاص بالشخص الذي سنرسمل لمه الرسمالة، وهنما عنموان الرسمالة،  اإللكتروني
وهمو  األسمفلفمي  أدواتوفي هذا المكان نمص الرسمالة، سمنالح  وجمود شمريط 

ملفمممات  إرفممماقخممماص بتنسممميق الرسمممالة ممممثال حجمممم الخمممط لمممو لونمممه ، اذا اردنممما 
الموضممحة باألسممفل اذا ضممغطنا  األيقونممةفممننني  اسممتخدم  ضمممن هممذه الرسممالة

عليهمما سممت هر لنمما نافمممذة الختيممار الملممف المممراد إرسممماله مممن جهمماز الحاسممموب 
الخاص بي، بهذا الشمكل، كمما يمكننمي اسمتقبال الرسمائل علمى البريمد الموارد او 

الرسممائل كممما راينمما وسمموف نجممدها فممي البريممد المرسممل، واالن لممدي  بريممد  إرسممال
 لكتروني وحساب على جوجل.ا

1:00 

لقطة أمامية كلوز 
للمعلمة وهي تجلس أمام 

 الحاسوب.
 

في تصميم مواقع الويمب التعليميمة، وهمي  األولىوهكذا نكون قد انهينا الخطوة 
فمممي عمليمممة  اإللكترونممميحسممماب جديمممد علمممى جوجمممل، واسمممتخدام البريمممد  إنشممماء

للخدممة وكيفيمة  األساسميةهمة المراسالت، سنتعرف في اللقماء التمالي علمى الواج
ضمممممافةالتعليممممممي  اإللكترونممممميالموقمممممع  إنشممممماء الصمممممفحات الرئيسمممممية للموقمممممع  وا 

والصفحات الفرعيمة، اتمنمى ان تكونموا قمد اسمتمتعتم بلقماء اليموم والمي ان القماكم 
 في رعاية اهلل. أترككم

0:30 
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 سيناريو فيديو الموديول األول للفصول المدمجة
 

 المدة الصوت الصورة
ــر البدايــة انفوجرافيــك//  يوضممح المفمماهيم األساسممية لخممدمات جوجممل المسممتخدمة فممي انشمماء صممفحات  تت

 موسيقى تصويرية تحفيزية مناسبةالويب، 
0:35 

 فيديو انفوجرافيك// 
ضح أهم خصائص يو 

خدمة جوجل سايت 
(google site) 

والخدمات المقدمة، 
باالضافة لكيفية انشاء 

 الموقع ومحتوياته

نشماءتصمميم  إمكانيةجوجل سايت خدمة تتيح للمستخدمين  المعلمة:تعليق   وا 
مواقع متل المواقمع الموجمودة علمي السميرفرات الكبيمرة والمواقمع المشمهورة بشمكل 

صمفحة،  إنشماءوللبمدء مما عليم  سموا الضمغط علمى زر  مجاني وطريقة سمهلة،
للحصممممول علممممي صممممفحة جديممممدة، ويمكممممن وضممممع كممممل ملفمممماتي الخاصممممة بهمممما، 

مثممل الصممور او الفيممديو او أي نمموع اخممر مممن المحتمموى، كممما  أنواعهممابمختلممف 
وربطهمما  اإللكترونمميالعديممد مممن الصممفحات الفرعيممة علممى الموقممع  إنشمماءويمكممن 

، كممما يمكممن تحديممد مسممتوى اإلنترنممتعلممى شممبكة  ببعضمها الممبعض، ومشمماركتها
الرؤيممة  بجعمممل المحتممموى عمممام  للجميمممع او مخصمممص ألشمممخاص محمممددين، او 
خمماص بمم  وحممد ، وتمموفر الخدمممة طريقممة سممهلة وبسمميطة إلنشمماء الموقممع مممن 
خالل توفير العديد من القوالب الجاهزة، كما يمكن  اختيار التقسميمة الخاصمة 

، مما عليم  األخمرىسمتخدم، والعديمد ممن الخمدمات بالموقع، وطبيعة صمفحة الم
 ، ويمكنم األخرينصفحة ثم وضع المحتويات بها ثم مشاركتها مع  إنشاءسوا 
او حتمى  األخبارالتجارية وللتعليم او  األعمالالمواقع،  أنواعالعديد من  إنشاء

صفحة خاصة بالعائلية، واالن حان وقت االنطالق  والبدء من خمالل زيارتم  
  .sites.google.comط  للراب

1:05 

محاكمممماة لسمممممطح المكتمممممب 
لشممرح كيفيممة انشمماء البريممد 

 االلكتروني.
صممفحة تسممجيل الممدخول، 
انشممممممممماء حسممممممممماب جديمممممممممد 
وتوضممممممممممممممميح البيانمممممممممممممممات، 
وكيفيممممممة توثيقهمممممما وانشمممممماء 

 الحساب كما بالصوة.
 
 
 

الصمممفحة الرئيسمممية لخدممممة  إلمممىفمممي البدايمممة سمممنقوم بالمممدخول  تعليـــق المعلمـــة:
تسممجيل الممدخول  إلممىبحاجممة  أننمما، سممنجد  sites.goog.comجوجممل سممايت 

لحسمماب جوجممل لالسممتفادة مممن الخدمممة، اذا كممان لممديكي حسمماب علممي الجوجممل 
يمكنممم  تسمممجيل المممدخول ممممن خمممالل كتابمممة اسمممم المسمممتخدم وكلممممة الممممرور ثمممم 

 إنشماءفمي حمال لمم يكمن لم  حسماب علمى جوجمل فميمكن  أممابتسجيل الدخول، 
نقوم بالضغط ، األنة وسهلة وبسيطة كما سنراها حساب جديد بخطوات سريع

، سميطلب أمامنماحساب، ت همر لنما صمفحة كمما همي موضمحة  إنشاءعلى زر 
منا مليء مجموعة من البيانات الخاصة ب ، مثل االسم ويفضل كتابمة االسمم 

حسممماب   ىللوصمممل الممم اإللكترونممميالحقيقمممي، واسمممم المسمممتخدم وهمممو اسمممم البريمممد 
ه، وسممميتم التحقمممق مممما اذا كمممان مسمممتخدم ممممن قبممممل والتواصمممل معممم  ممممن خاللممم

 ان تكون  األفضلشخص اخر ام ال، ومن ثم نقوم بكتابة كلمة المرور ومن 

3:00 
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 المدة الصوت الصورة

 

دقيقممة وصممعبة لمنممع االختممراق، وبعممد ذلمم  يطلممب تمماريخ  تــابع تعليــق المعلمــة:
وضممع رقممم هاتفمم  الشخصمممي  الممميالد، والجممنس، ورقممم الهمماتف ومممن المفضممل

للحفا  على حساب  من االختراق، ونختار البلمد المذي نقميم فيمه، وي همر لمدينا 
هنمممما علممممم فلسممممطين، واذا كممممان لممممدي  عنمممموان بريممممد حممممالي علممممي جوجممممل او اي 

وضمعه هنما لكمي نعمود  األفضلمثل الياهو او الهوت ميل من  أخرىحسابات 
كتابممة ممما نممراه فممي الصممورة  اليممه عنممد اي خلممل فممي حسمماب  هممذا، واخممر خطمموة

فمي مربمع المنص الموضمح، وال ننسما الموافقمة علمى شمروط جوجمل ومممن  أمامم 
انمممت علمممى  األنالتاليمممة، وننت مممر قلممميال،  ثمممم نقممموم بالضمممغط علمممى زر الخطممموة
يمكنمم  الضممغط   اإللكترونمميالبريممد  ياللممجوجممل بحسمماب  الخمماص، وللممدخول 

 خاصوسهال ب  في اميل  ال وأهالعلي الجي ميل، 
 
 

 

محاكاة لسطح المكتب 
بعد انشاء الحساب 
االلكتروني، وكيفية 

ارسال رسالة الكترونية 
بالمحتويات كما 

 بالصورة.
 

 

 إنشماءرسالة من خالل الضغط على زر  إرسالواالن يمكن   تعليق المعلمة:
سممممت هر لنمممما نافممممذة رسممممالة جديممممدة بهممممذا الشممممكل، هنمممما سممممنكتب عنمممموان البريممممد 

ص بالشخص الذي سنرسمل لمه الرسمالة، وهنما عنموان الرسمالة، الخا اإللكتروني
وهمو  األسمفلفمي  أدواتوفي هذا المكان نمص الرسمالة، سمنالح  وجمود شمريط 

ملفمممات  إرفممماقخممماص بتنسممميق الرسمممالة ممممثال حجمممم الخمممط لمممو لونمممه ، اذا اردنممما 
الموضممحة باألسممفل اذا ضممغطنا  األيقونممةضمممن هممذه الرسممالة فممننني  اسممتخدم 

ر لنمما نافمممذة الختيممار الملممف المممراد إرسممماله مممن جهمماز الحاسممموب عليهمما سممت ه
الخاص بي، بهذا الشمكل، كمما يمكننمي اسمتقبال الرسمائل علمى البريمد الموارد او 

الرسممائل كممما راينمما وسمموف نجممدها فممي البريممد المرسممل، واالن لممدي  بريممد  إرسممال
 الكتروني وحساب على جوجل.

1:00 

 جل سايت نضغط عليها فيظهر اسم المساق// تتر النهاية يظهر جرافيك لجو 
 خلفية موسيقية مناسبة
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 أثناء تسجيل الصوت المسقط على الفيديو Adobe Audtionبرنامج 
 

 
 

 أثناء مونتاج الفيديو الخاص بالتعلم المنعكس Adobe Primareبرنامج 
 

 
 
 
 
 
 



270 
 

 (9ملحق )تابع 
 

 اج الفيديو الخاص بالتعلم المنعكسأثناء مونت Adobe Primareبرنامج 
 

 
 

 الواجهة الرئيسية لحساب جوجل الخاص بالفصول التعليمية
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 الواجهة الداخلية لالميل الخاص بمتابعة الصفوف التعليمية للدراسة
 

 
 

 الصفحات اإللكترونية التدريبية الخاصة بمجموعات الدراسة
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 التفاعلية تاإلعالنالوحة 
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 للطالبات أثناء التدريب اإلثرائيةاألنشطة 
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 البيئة التعليمية للفصول المنعكسة ودليل استخدام الطالب

 

 عزيزتي الطالبة:
أمامممم  دليمممل لتوضممميح كيفيمممة اسمممتخدام البيئمممة التعليميمممة للفصمممول المنعكسمممة والشمممكل التمممالي يوضمممح 

 .ات التعلم المنعكسالعام للسير في الفصول المنعكسة في ضوء استراتيجيالمخطط 
 

 /https://sites.google.com/site/edusoftwiugرابط الوصول الى الموقع: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كسةشكل يوضح المخطط العام للسير في الفصول المنع
 

 ولالموديعنوان 

 النظرة الشاملة

 مقدمة الموديول

 األهداف السلوكية

 خطوات تطبيق الفصول المنعكسة
المممممتعلم المممممذاتي ممممممن  :فـــــي المنـــــزل

خمممممالل مشممممماهدة المحاضمممممرة فيمممممديو 
علممممممى الموقممممممع االلكترونممممممي وتنفيممممممذ 

 زل.التكليف المنزلي في المن
المممتعلم النشمممط والمممتعلم  فـــي الصـــف:

 البعديممممة بالمشمممماريع وحممممل األنشممممطة
 في غرفة الصف

التقييم 
 البعدي

 الموديول الثاني

https://sites.google.com/site/edusoftwiug/
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 نظرة عاملة:
يعتبر التقويم الشمامل باسمتخدام صمفحات الويمب التعليميمة أداة مميمزة للتقمويم وذلم  لمما يتيحمه الشمكل 

مممممن مميممممزات وحتممممى نممممتمكن مممممن تصممممميم صممممفحات الويممممب التعليميممممة البممممد مممممن دراسممممة  اإللكترونممممي
يممممع المعلومممممات الفيممممديوهات التعليميممممة والتممممي تتضمممممن الجوانممممب الن ريممممة والعمليممممة، حيممممث يقممممدم جم

التمي تسماعد فمي تحقيمق األهمداف المرجموة منهما، ومما يلزممه ممن ممواد وأجهمزة تسماعد فمي  واإلرشادات
 تنفيذ البيئة لتحقق أهدافها.

 

 األهداف العامة للموديولت التعليمية:
 تركز الموديولت على تحقيق األهداف التالية:

 صفحات الويب التعليمية.أن تكتسب الطالبة المعلمة المعرف الن رية لتصميم  .1
 أن تصمم الطالبة المعلمة محتويات صفحات الويب التعليمية. .2
 أن تنتج الطالبة المعلمة موقع الكتروني. .3
 أن تمارس الطالبة المعلمة بنتقان كافة المهارات التكنولوجية لتصميم صفحات الويب التعليمية. .4


 تنظيم محتوى البيئة التعليمية:
 موديوالت خمس على اشتمل بحيث سيكولوجية منطقية بصورة ة التعليميةالبيئ محتوى تن يم تم
 السمابقة تخبرابمال ومرتبطمة متدرجمة متسلسملة بطريقمة تعلمهما المطلموب تاراالمهم حسمب رتبمةم

 .التعليمية الخبرات وتكامل يةمرار است يوتراع واهتماماتهم ميولهم مع تتالءم للطالبات
 

 يمية:أساليب التقويم في البيئة التعل
 التقويم وينقسم ككل، بيئة التعلم أهداف تحقق مدى على الوقوف إلى التقويم عملية تهدف
 :إلى
 المادة، من جزء أي شرح وقبل الفصول التعليمية بداية في ؤهاإجر  تم الذي :القبلي التقويم. أ

ب صمفحات الويم تصمميم فمي العلميمة المعرفمة لقيماس المعرفمي االختبمار تنفيمذ خمالل ممن ذلم  وتمم
 صفحات الويب التعليمية. لتصميم العملي األداء لقياس المالح ة وبطاقة ،التعليمية

 فمي تمثمل حيمث ،الفصمل التعليممي تنفيمذ أثنماء التقمويم همذا وتمم: )البنةائي(التكةويني  التقةويم. ب
 لمديها طالبمة ألي جعمةلراا التغذيمة وكمذل  تنميتهما، دممراال تاراللمهم المصماحبة التطبيقمات مجموعمة
 .مهارة أي تأدية في ضعف

 االختبمار إعمادة خمالل ممن ذلم  وتمم ،الفصل التعليممي نهاية في ؤهاإجر  تم الذي :البعدي التقويم .4
 .والبعدي القبلي التطبيقين بين االختالف لمعرفة وذل  المالح ة، وبطاقة المعرفي
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 الواجهة الرئيسية للفصول المنعكسة

 
 

 يةشاشة الموديوالت التعليم
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 شاشة عرض خطوات تنفيذ الفصول المنعكسة في المنزل

 

 
 

 الموديول األول لتصميم صفحات الويب التعليمية
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 (10تابع ملحق )
 الموديول الثاني لتصميم صفحات الويب التعليمية

 
 الموديول الثالث لتصميم صفحات الويب التعليمية
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 (10تابع ملحق )
 رابع لتصميم صفحات الويب التعليميةالموديول ال

 
 الموديول الخامس لتصميم صفحات الويب التعليمية
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 (10تابع ملحق )
  قناة اليوت يوب الخاص بالفصل المنعكس

 CfHA-ZZcBpXLoBmqjUPyJhttps://www.youtube.com/channel/UCPرابط القناة:
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابط المحاضرة المصورة عنوان المحاضرة
 https://www.youtube.com/watch?v=lGJZQ2xMky0 الجوجل سايت انشاء البريد االلكتروني

 https://www.youtube.com/watch?v=b6ca4NWngRQ انشاء الصفحة الرئيسة والقوائم
 https://www.youtube.com/watch?v=dRK6X806UXc تحرير الموقع وادارته

 s-ps://www.youtube.com/watch?v=RLxhmrj8ehtt ادراج الوسائط المتعدده في الموقع
 https://www.youtube.com/watch?v=Q7s4cO_cShs انشاء االختبار االلكتروني وتصحيحه

https://www.youtube.com/channel/UCPZZcBpXLoBmqjUPyJ-CfHA
https://www.youtube.com/watch?v=lGJZQ2xMky0
https://www.youtube.com/watch?v=lGJZQ2xMky0
https://www.youtube.com/watch?v=b6ca4NWngRQ
https://www.youtube.com/watch?v=b6ca4NWngRQ
https://www.youtube.com/watch?v=RLxhmrj8e-s
https://www.youtube.com/watch?v=RLxhmrj8e-s
https://www.youtube.com/watch?v=Q7s4cO_cShs
https://www.youtube.com/watch?v=Q7s4cO_cShs
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 (10تابع ملحق )
 

 ( في الفصل المنعكسMoodelالتعلم للموديل ) إدارةاستخدام 
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 (10ابع ملحق )ت
 أثناء شرح الدرس من خالل المعلمة في الفيديو التعليمي على اليوت يوب للفصل المنعكس

 
 

 مقاطع المحاكاة المصور لشاشة الحاسوب المدمجة في الفيديو التعليمي
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 (10تابع ملحق )
  البعدي للفصل المنعكس االختبار

 /https://sites.google.com/site/eduyeciug رابط الختبار:

 
 

 
 

https://sites.google.com/site/eduyeciug/
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 (11ملحق )
 دمجة ودليل استخدام الطالبالتعليمية للفصول المالبيئة 

 

 عزيزتي الطالبة:
والشممممكل التممممالي يوضممممح  البيئممممة التعليميممممة للفصممممول المدمجممممةأماممممم  دليممممل لتوضمممميح كيفيممممة اسممممتخدام 

 .ات التعلم المدمجفي ضوء استراتيجي الفصول المدمجة ط العام للسير فيالمخط
 

 رابط الوصول الى الموقع: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م للسير في الفصول المدمجةشكل يوضح المخطط العا
 

 ولالموديعنوان 

 النظرة الشاملة

 مقدمة الموديول

 األهداف السلوكية

 المدمجةخطوات تطبيق الفصول 
تتطلمممع الطالبمممة علمممى  :فـــي المنـــزل

مممممن بعممممض الشممممروحات للمحاضممممرة 
خممالل الصممور والبوربوينممت والفيممديو 

 للتحضير للمحاضرة.
ــــــــي الصــــــــف: تشممممممممرح المعلمممممممممة  ف

ومن ثمم  LCDالمحاضرة باستخدام 
 تطبيق الطالبات لالنشطة.

التقييم 
 البعدي

 الموديول الثاني
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 (11تابع ملحق )
 الواجهة الرئيسية للموقع الخاص بالفصول المدمجة

 

 
 

 تروني الخاص بهاملف فيديو لتستعين به الطالبة لتصميم الموقع االلك
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 (11تابع ملحق )
 

 صفحة انترنت تشرح كيفية انشاء بريد الكتروني لالستعانة بها
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 (11تابع ملحق )
 

 الملفات االثرائية واوراق العمل الخاصة بالموديوالت التعليمية
 

 
 

 االختبار البعدي االلكتروني للفصل المدمج
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 (11تابع ملحق )
 

 أثناء شرح المعلمة والتطبيق في المحاضرة البيئة الصفية
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 (12ملحق )
 بعض من أعمال الطالبات للفصول المنعكسة والمدمجة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/asma0hassouna/home 
https://sites.google.com/site/nabeela20155/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/alfajraah/ 
tes.google.com/site/lkmklmnkmhttps://si/ 

https://sites.google.com/site/asma0hassouna/home
https://sites.google.com/site/asma0hassouna/home
https://sites.google.com/site/nabeela20155/
https://sites.google.com/site/alfajraah/
https://sites.google.com/site/lkmklmnkm/
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 (12تابع ملحق )
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

https://sites.google.com/site/alkhaldilina/ 
https://sites.google.com/site/alamalolom/ 

https://sites.google.com/site/islammushtha/home 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://sites.google.com/site/esraashams3/ 
https://www.sites.google.com/site/monadlauor/ 

https://sites.google.com/site/ydaloul2015/ 

https://sites.google.com/site/alkhaldilina/
https://sites.google.com/site/alamalolom/
https://sites.google.com/site/islammushtha/home
https://sites.google.com/site/esraashams3/
https://www.sites.google.com/site/monadlauor/
https://sites.google.com/site/ydaloul2015/

