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  :-ٍِخض اٌبغذ

اٌجؾش اٌؾبٌٟ رط٠ٛش ِمشس اٌعٍَٛ فٟ ضٛء اٌزع١ٍُ اٌّذِظ ٚأصشٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ ٌذٜ ر١ِ٩ز ٘ذف 

 ٌٚزؾم١ك ٘زا اٌٙذف أعذد اٌجبؽضخ ا٤دٚاد اٌزب١ٌخ: اٌّشؽٍخ ا٦عذاد٠خ ِٓ اٌصُ،

ضٛء اٌخع١ٍُ  د١ًٌ اٌّعٍُ اٌّعذ فٟ/ االعخاح١ى١ت اٌىٙشب١ت ٌٛعذة حع١ّ١ٍت اعطٛأت (أدٚاث اٌخضش٠ب ٚحشًّ -

  ) اٌّذِش

 اٌع١ٍّت( اخخباس اٌّفا١ُ٘ (أدٚاث اٌم١اط -

( ر١ٍّزا ِٓ 40ٚلذ ارجع اٌجؾش اٌؾبٌٟ إٌّٙظ اٌشجٗ اٌزغش٠جٝ رٚ اٌّغّٛعز١ٓ اٌّزىبفئز١ٓ ، ٚثٍغذ ع١ٕخ اٌجؾش ) 

ظٙشد إٌزبئظ اٌع١ٍّخ،  ٚأ ر١ِ٩ز اٌصف اٌضبٔٝ ا٦عذادٜ ، ٚاعزخذَ ٧ٌعبثخ عٓ أعئٍخ اٌجؾش اخزجبس اٌّفب١ُ٘

ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد ر١ِ٩ز اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌزطج١ك اٌمجٍٝ ٚاٌجعذٞ ٚعٛد فشق رٚ د٨ٌخ إؽصبئ١خ 

ً  ث١ٓ  ٌصبٌؼ اٌزطج١ك اٌجعذٞ، اٌع١ٍّخ ٦خزجبس اٌّفب١ُ٘ وّب أظٙشد إٌزبئظ أ٠ضب ٚعٛد فشق داي إؽصبئ١ب

 اٌضبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجعذٞ ٦خزجبس اٌّفب١ُ٘ اٌّغّٛعخِزٛعطٟ دسعبد ر١ِ٩ز اٌّغّٛعٗ اٌزغش٠ج١خ ٚر١ِ٩ز 

 ٌصبٌؼ ر١ِ٩ز اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ. اٌع١ٍّخ

 

 -اٌىٍّاث اٌّفخاع١ت:

 اٌع١ٍّخ. اٌّفب١ُ٘ -2اٌّذِظ.                                                                        اٌزع١ٍُ -1

 

Abstract 

      The aim of this resrarch is to develop the science curriculum in the light of the 

integrated education and its impact on the development of scientific concepts among 

the students of the preparatory stage of the deaf, and this research has followed the 

quasi-experimental design and used one of its designs that is the two- group 

experimental design. 

   The research sample consisted of (40) students in the second grade. this research 

has reached that there is a statistical significant difference between the mean scores of 

the experimental group that use blended learning in studying, and the mean scores of 

control group in the post application of Scientific Concepts test for the sake of the 

experimental group. 

Also, there is a statistical significant difference between the means scores of 

experimental group in Scientific Concepts test before and after studying the unit for 

the sake of after test. 

 

Key words:- 

1- Blended Learning                                             2- Scientific Concepts 
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 إْ اٌّتتتتتزعٍُ اب٠تتتتتخ اٌزشث١تتتتتخ ٚ٘تتتتتذفٙب إٌٙتتتتتبئٟ اٌزتتتتتٟ رشرىتتتتتض ع١ٍتتتتتٗ اٌع١ٍّتتتتتخ اٌزع١ّ١ٍتتتتتخ ثى٥٘تتتتتذافٙب،       

ضتتً ِتتب رهمذِتتٗ اٌتتذٚي ٤ثٕبئٙتتب  ِٚتتٓ أعتتً رٌتته رهجتتزي عٙتتٛد ِغتتزّشح وج١تتشح ٌزؾغتت١ٓ إٌّتتب٘ظ ٚرط٠ٛش٘تتب. ٠ّٚه

٠همتتبط ثتتٗ ِتتذٜ رمتتذَ رٍتته اٌّعتتبل١ٓ ٚاٌعتتبد١٠ٓ ِتتٓ ختتذِبد رع١ّ١ٍتتخ ثتتذْٚ رفشلتتخ ث١تتُٕٙ ٘تتٛ ِ شتتشاً سئ١غتت١بً 

ُ  ف١صتتتجؾْٛ عٕب تتتش فعبٌتتتخ فتتتٟ  اٌّغزّعتتتبد، ٚرؾم١تتتك ِجتتتذأ رىتتتبف  اٌفتتتشج ثتتت١ٓ أثٕتتتبء اٌّغزّتتتع، ِٚتتتٓ صتتت

 اٌّغزّع لبدس٠ٓ عٍٝ دفع عغٍخ اٌز١ّٕخ ٌّغب٠شح سوت اٌؾضبسح ٚاٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٟ.

بعتتتخ إٌتتتٝ ا٨عتتتزفبدح ِٚتتتٓ اٌفئتتتبد اٌزتتتٟ رتتتذخً فتتتٟ ٔطتتتبق ا٦عبلتتتخ اٌّعتتتبل١ٓ عتتتّع١بً، ٚ٘تتتُ فتتتٟ أشتتتذ اٌؾ     

ِتتٓ وتتً رطتتٛس رىٌٕٛتتٛعٟ داختتً اٌّغزّتتع ٌّغتتبٔذرُٙ عٍتتٝ اٌزى١تتف ِتتع ثتتبلٟ أفتتشاد اٌّغزّتتع ٚاٌغتت١ش إٌتتٝ 

 عبٔت ألشأُٙ ثخطٝ صبثزٗ رهؾمك اٌعذاٌخ داخً اٌّغزّع.

ضتتتتً ؽتتتتٛاٌٟ      عتتتتذ أْ ٔغتتتتجخ اٌّعتتتتبل١ٓ فتتتتٟ ِصتتتتش رّه ٚه % رمش٠جتتتتب ِتتتتٓ إعّتتتتبٌٟ عتتتتذد اٌغتتتتىبْ، 8,9فمتتتتذ 

ضٍتتْٛ طبلتتخ ثشتت ش٠خ ٚلتتٛح ٠ٕجغتتٟ أْ ٠زضا٠تتذ ا٨٘زّتتبَ ثٙتتب ٚرطتت٠ٛش أعتتب١ٌت رعٍتت١ُّٙ ٚرتت ١ٍُ٘ٙ ١ٌصتتجؾٛا ٠ّٚه

 .)289، 2003لٛح ِٕزغخ فعبٌخ ِشبسوخ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّع )أششاػ عجذ اٌعض٠ض، 

ٌٍّٚغتتبّ٘خ فتتٟ رطتت٠ٛش طتتشق ٚأعتتب١ٌت رعٍتت١ُ اٌصتتُ ف ٔتتٗ ٌضاِتتبً عٍتتٝ اٌّعٍّتت١ٓ ٚوتتً ِتتٓ ٠زعبِتتً ِتتع ٘تتزٖ 

اٌزٛا تتً ِعٙتتتُ، ٚرهعتتتذ ٌغتتتخ ا٦شتتبسح ِتتتٓ أ٘تتتُ أدٚاد اٌزٛا تتً ثتتت١ٓ اٌّتتتزعٍُ ا٤ تتتُ  اٌفئتتخ ا٨٘زّتتتبَ ثطتتتشق

ٚاٌّتتتتٛاد اٌزع١ّ١ٍتتتتخ ٚوتتتتزٌه ث١ٕتتتتٗ ٚثتتتت١ٓ اٌّعٍتتتتُ ٚاٌّزعٍّتتتت١ٓ ا٢ختتتتش٠ٓ، وّتتتتب أْ ٌغتتتتخ ا٦شتتتتبسح و عتتتتٍٛة 

 رٛا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً ٠غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزخذَ إشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبساد ِعشٚفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ راد ِعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبْ ِؾتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذدح 

 ١80بً فتتتٟ ا٤ٔشتتتطخ اٌزع١ّ١ٍتتتخ اٌّخزٍفتتتخ. )ِٚزفتتك عٍتتتٝ ِعٕب٘تتتب ختتت٩ي اٌزٛا تتً ثتتت١ٓ ا٤فتتتشاد اٌّعتتتبل١ٓ عتتّع

,2000 , Samson Simon .) 

 اٌشعٛس بّشىٍت اٌبغذ:

 ٌمذ ٔجع ا٨ؽغبط ثبٌّشىٍخ ِٓ خ٩ي ا٢رٟ:

عتتتبسح :(ا٨طتتت٩ل عٍتتتٝ ا٤دث١تتتبد اٌزشث٠ٛتتتخ اٌزتتتٟ أوتتتذد عٍتتتٝ أ١ّ٘تتتخ ر١ّٕتتتخ اٌّفتتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتتخ ِٕٚٙتتتب :أ٨ًٚ 

ٚ)دعتتتبء  (Okedeyi, Abiodun S., 2015) ٚ) 2015إ٠ٙتتتبة عتتتٛدح،  (ٚ (2015إعتتّبع١ً،

 (Qaseem Hamadneh, 2017) ٚ (2016عّبي،

 ً  فتتٟ اٌّتتذِظ ا٨طتت٩ل عٍتتٝ اٌذساعتتبد اٌغتتبثمخ ٚاٌزتتٝ أوتتذد ٔزبئغٙتتب عٍتتٝ أ١ّ٘تتخ اعتتزخذاَ اٌزعٍتت١ُ :صب١ٔتتب

 ,Wang, et alٚ  (2016ؽّتتذ اٌغٕتت١ُ ، (( 2014ٚفبطّتتخ اٌغتت١ذ عجتتذ اٌؾ١ّتتذ،  (اٌزتتذس٠ظ ِضتتً دساعتتخ

2017)( ٚ )Khaled Y.Al-Derbashi & Osama H. Abed 2017 ). 

 ٚبإٌظش إٌٝ ٚالعٕا اٌخع١ٍّٟ ٔضذ:

 رصتتتتت١ُّ ٚثٕتتتتتبء إٌّتتتتتب٘ظ ثّتتتتتب رزضتتتتتّٕٗ ِتتتتتٓ ِؾزتتتتتٜٛ رع١ٍّتتتتتٟ ٚأٔشتتتتتطخ ٚأعتتتتتئٍخ ثغتتتتت  إٌ تتتتتش  أٚالً:

 عٓ طج١عخ ٚخصبئص ٚؽبعبد فئخ اٌصُ.

ُ ٚوبٔتتتذ إٌز١غتتتخ ِعبٔتتتبح فتتتٟ افزمتتتبس رتتتذس٠ظ اٌعٍتتتَٛ ٌٍصتتتُ إٌتتتٝ اٌزعبِتتتً ِتتتع اٌؾتتتٛاط إٌشتتتطخ ٌتتتذ٠ٙ را١ٔااااً:

 رّىتتتتتتتت١ٓ اٌّتتتتتتتتزعٍُ ا٤ تتتتتتتتُ ِتتتتتتتتٓ اٌّفتتتتتتتتب١ُ٘ ٚا٤ٔشتتتتتتتتطخ ٚاٌزغتتتتتتتتبسة اٌّزضتتتتتتتتّٕخ فتتتتتتتتٟ اٌّؾزتتتتتتتتٜٛ، 

ٚوتتتتزٌه طتتتتشق ٚأعتتتتب١ٌت اٌزتتتتذس٠ظ اٌّزجعتتتتخ أدد إٌتتتتٝ عفتتتتبف ٚعّتتتتٛد اٌّتتتتبدح ِّتتتتب أدٜ إٌتتتتٝ ضتتتتعف فتتتتٟ 

 (.Parasnis,1996(، )2000ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذ٠ُٙ ثشىً عبَ. )٠ٛعف ٘بشُ، 

زّتتتتبَ ثؾشتتتتٛ عمتتتتٛي اٌّزعٍّتتتت١ٓ ٚاٌزشو١تتتتض عٍتتتتٝ اٌؾفتتتتع ٚا٨عتتتتزشعبل دْٚ اٌفٙتتتتُ ٚاٌزطج١تتتتك ا٨٘ راٌزاااااً:

 ٚر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ ٌذٜ اٌّزع١ٍّٓ.

 -ٌٍٚخأو١ذ عٍٝ رٌه لاِج اٌباعزت بّا ٠ٍٟ: 

ِعٍتتتُ ِتتتٓ ِعٍّتتتٟ اٌعٍتتتَٛ ٌفئتتتخ اٌصتتتُ ٚوتتتبْ اٌغتتتش  ِٕٙتتتب ِعشفتتتخ  12دساعتتتخ اعتتتزط٩ع١خ عٍتتتٝ عتتتذد  -1

 ٌٍّفتتتتتتتتتتتتب١ُ٘ ٌّزعٍّتتتتتتتتتتتتٟ اٌصتتتتتتتتتتتتف اٌضتتتتتتتتتتتتبٟٔ ا٦عتتتتتتتتتتتتذادٞ ِغتتتتتتتتتتتتزٜٛ اٌزؾصتتتتتتتتتتتت١ً اٌّعشفتتتتتتتتتتتتٟ 
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ٚوتتزٌه اٌٛلتتتٛف عٍتتٝ عتتتذد ِتتٓ اٌّشتتتى٩د اٌزتتتٟ رٛاعتتٗ اٌّعٍّتتت١ٓ، ٚلتتذ أظٙتتتشد ٔزتتبئظ اٌذساعتتتخ إٌتتتٝ أْ 

% ِتتتٓ إعّتتتبٌٟ عتتتذد اٌّعٍّتتت١ٓ ارفتتتك عٍتتتٝ أخفتتتب  فتتتٟ اٌزؾصتتت١ً ٌتتتذٜ اٌز١ِ٩تتتز ٚأْ اٌز١ِ٩تتتز 85ٔغتتتجخ 

 ٠غذٚا  عٛثخ فٟ اٌزؾص١ً اٌّعشفٟ ٌٍّفب١ُ٘.

 اٌبغذ:ِشىٍت 

رزؾتتتذد ِشتتتىٍخ اٌجؾتتتش اٌؾتتتبٌٟ فتتتٟ م اؽز١تتتبط اٌّتتتزعٍُ ا٤ تتتُ ٌٛعتتتبئً ٚطتتتشق رذس٠غتتت١خ رٕبعتتتت ؽبعبرتتتٗ 

 ٚخصبئصٗ ِّب ٠ صش عٍٝ ِغزٜٛ رؾص١ٍٗ اٌذساعٟ ٚلذسرٗ عٍٝ اٌزفى١ش م

ٌتتتتزا ؽبٌٚتتتتذ اٌجبؽضتتتتخ رطج١تتتتك طتتتتشق رذس٠غتتتت١خ ؽذ٠ضتتتتخ ِٕٚبعتتتتجخ ِٕٚٙتتتتب اٌزعٍتتتت١ُ اٌّتتتتذِظ و ؽتتتتذ أعتتتتب١ٌت 

ِتتع فئتتخ اٌصتتُ، ٚسأد أٔتتٗ لتتذ ٠ض٠تتذ ِتتٓ فّٙتتٗ ٌٍّؾزتتٜٛ اٌزع١ٍّتتٟ ٚثبٌزتتبٌٟ ٠ض٠تتذ ِتتٓ  اٌزع١ٍُ/اٌتتزعٍُ خب تتخ

رؾصتتت١ٍٗ اٌذساعتتتٟ فتتتٟ ِتتتبدح اٌعٍتتتَٛ ِّتتتب ٠تتتٕعىظ ثب٠٦غتتتبة عٍتتتٝ ر١ّٕتتتخ اٌّفتتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتتخ ٌتتتذٜ اٌز١ٍّتتتز 

 ا٤ ُ.

 ٠غاٚي اٌبغذ اٌغاٌٟ اإلصابت عٍٝ اٌغؤاي اٌشئ١غٟ:

ٌّذِظ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّتخ ٌتذٜ ر١ِ٩تز اٌّشؽٍتخ ا٦عذاد٠تخ ِب أصش رط٠ٛش ِمشس اٌعٍَٛ فٟ ضٛء اٌزع١ٍُ ا

 ِٓ اٌصُ؟

 أ٘ذاف اٌبغذ:

 -٘ذف اٌبغذ اٌغاٌٟ إٌٝ حط٠ٛش ِمشس اٌعٍَٛ فٟ ضٛء اٌخع١ٍُ اٌّذِش ِٓ أصً: 

 ر١ّٕتتتتتتخ اٌّفتتتتتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتتتتتخ فتتتتتتٟ ِتتتتتتبدح اٌعٍتتتتتتَٛ ٌتتتتتتذٜ ر١ِ٩تتتتتتز اٌصتتتتتتف اٌضتتتتتتبٟٔ ا٦عتتتتتتذادٞ ِتتتتتتٓ اٌصتتتتتتُ 

 فٟ ضٛء اٌزع١ٍُ اٌّذِظ.

 -عذٚد اٌبغذ: 

 اٌخضَ اٌبغذ اٌغاٌٟ باٌغذٚد اٌخا١ٌت:

ِغّٛعتتتخ ِتتتٓ ر١ِ٩تتتز اٌصتتتف اٌضتتتبٟٔ ا٦عتتتذادٞ ثّذسعتتتخ ا٤ِتتتً ٌٍصتتتُ ثّذ٠ٕتتتخ وفتتتش اٌشتتت١  ِٚذسعتتتخ -1

( ر١ٍّتتتتزا ٚر١ٍّتتتتزح، ٚرتتتتُ رمغتتتت١ُ اٌع١ٕتتتتخ إٌتتتتٝ ِغّتتتتٛعز١ٓ  ِغّٛعتتتتخ رغش٠ج١تتتتخ 40ثٍطتتتت١ُ ٌٍصتتتتُ ٚعتتتتذدُ٘ )

 ِٚغّٛعخ ضبثطخ.

١ى١خم ِتتتتٓ وزتتتتبة اٌعٍتتتتَٛ اٌضتتتتبٟٔ ا٦عتتتتذادٞ اٌفصتتتتً اٌذساعتتتتٟ اٌضتتتتبٟٔ ٌٍعتتتتبَ ٚؽتتتتذح ماٌىٙشثتتتتبء ا٨عتتتتزبر-2

 َ. 2016/2017اٌذساعٟ 

 ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ. -3

( 2011( ٌزطتتت٠ٛش اٌّمتتتتشس ا٦ٌىزشٚٔتتتتٟ، ّٚٔتتتٛرط عجتتتتذا٩ٌٖ اٌفمتتتتٟ )2003ّٔتتتٛرط ط عط١تتتتخ خّتتتت١ظ )-4

 ٌٍزع١ٍُ اٌّذِظ.

 ِٕٙش اٌبغذ:

جٗ اٌزغش٠جٟ اٌمبئُ عٍٝ رصت١ُّ اٌّعبٌغتبد اٌزغش٠ج١تخ اٌمج١ٍتخ ٚاٌجعذ٠تخ ِتٓ إٌّٙظ ش اعزّذ اٌجؾش اٌؾبٌٟ عٍٝ

، ٚ٘تتٟ ِغّٛعتتخ اٌز١ِ٩تتز اٌتتز٠ٓ دسعتتٛا ِؾزتتٜٛ ٚؽتتذح ِضّٛعاات حضش٠ب١ااتختت٩ي اٌّغّتتٛعز١ٓ اٌّزىتتبفئز١ٓ 

ٚ٘تتٟ ِغّٛعتتخ اٌز١ِ٩تتز اٌتتز٠ٓ دسعتتٛا  ِضّٛعات ضااابطت ماٌىٙشثتبء ا٨عتتزبر١ى١خم فتتٟ ضتتٛء اٌزعٍتت١ُ اٌّتتذِظ،

اٌٛؽذح ثبٌطش٠مخ اٌّعزبدح، ٚرٌه ٌم١بط ِذٜ فبع١ٍخ اٌزع١ٍُ اٌّذِظ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ ٌذٜ  ِؾزٜٛ ٔفظ

 ر١ِ٩ز اٌّشؽٍخ ا٦عذاد٠خ ِٓ اٌصُ.

 أدٚاث اٌبغذ: 

 اعزخذِذ اٌجبؽضخ ا٤دٚاد اٌزب١ٌخ ٚرشّــــــــً: 
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 ِٛاد اٌّعبٌغخ اٌزغش٠ج١خ ٚرشًّ: -1

ا٨عتتتزبر١ى١خم اٌّمتتتشسح عٍتتتٝ ر١ِ٩تتتز اٌصتتتف اٌضتتتبٟٔ ا٦عتتتذادٞ  د١ٌتتتً اٌّعٍتتتُ ٌزتتتذس٠ظ ٚؽتتتذح ماٌىٙشثتتتبء -

 ِٓ اٌصُ فٟ ِبدح اٌعٍَٛ، ٚاٌّطٛسح فٟ ضٛء اٌزع١ٍُ اٌّذِظ.

 أدٚاد اٌم١بط ٚرشًّ: -2

 اخخباس ح١ّٕت اٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍّت.  )ِٓ إعذاد اٌباعزت( -

 -فشٚع اٌبغذ: 

اٌزغش٠ج١خ ٚاٌّغّٛعخ رٛعذ فشٚق راد د٨ٌخ إؽصبئ١خ ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد ر١ِ٩ز اٌّغّٛعخ  .1

 اٌضبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجعذٞ ٨خزجبس اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ ٌصبٌؼ اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ.

رٛعذ فشٚق راد د٨ٌخ إؽصبئ١خ ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد ر١ِ٩ز اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌزطج١مٟ  .2

 اٌمجٍٟ ٚاٌجعذٞ ٨خزجبس اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ ٌصبٌؼ اٌزطج١ك اٌجعذٞ.

 أ١ّ٘ت اٌبغذ:

 -لذ ٠هف١ذ اٌجؾش اٌؾبٌٟ و٩ ِٓ: 

ِعٍّٟ اٌعٍَٛ ٌفئخ اٌصُ ِٓ خ٩ي رمذ٠ُ د١ًٌ ٌٍّعٍُ ٠زُ ف١ٗ رط٠ٛش ِمشس اٌعٍَٛ ٌٍصف اٌضبٟٔ  .1

 ا٦عذادٞ ِٓ اٌصُ فٟ ضٛء اٌزع١ٍُ اٌّذِظ.

 ِطٛسٞ ِٚمِٟٛ إٌّب٘ظ ِٓ خ٩ي رمذ٠ُ اٌّمشس اٌّطٛس. .2

 اٌجبؽض١ٓ ِٓ خ٩ي رمذ٠ُ أدٚاد ثؾض١خ ِمٕٕخ. .3

 ِغب٠شح ا٨رغب٘بد اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ رٕبدٞ ث ١ّ٘خ اٌزع١ٍُ اٌّذِظ فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ. ٠عزجش .4

 -ِظطٍغاث اٌبغذ: 

 :اٌخع١ٍُ اٌّذِش 
 ٔ تتتتتتتبَ ِزىبِتتتتتتتً ٠ٙتتتتتتتذف إٌتتتتتتتٝ ِغتتتتتتتبعذح اٌّتتتتتتتزعٍُ ختتتتتتت٩ي وتتتتتتتً ِشؽٍتتتتتتتخ ِتتتتتتتٓ ِشاؽتتتتتتتً رعٍّتتتتتتتٗ، 

اخً لبعتبد اٌذساعتخ )ط عط١تخ ٠ٚمَٛ عٍٝ اٌذِظ ث١ٓ اٌزع١ٍُ اٌزم١ٍذٞ ٚاٌزع١ٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ ث شىبٌٗ اٌّخزٍفخ د

 (.255، 2005خ١ّظ،

ً  ٠ٚعاشف اٌزم١ٍذ٠تخ )اٌّؾبضتشح، إٌّبلشتخ، اٌؾتٛاس  اٌزعٍت١ُ أعتب١ٌت ثت١ٓ اٌتذِظ أٔاٗ: عٍاٝ اٌبغاذ فاٟ إصشائ١اا

اٌعٍّٟ، اٌعشٚ  اٌع١ٍّخ( ٚث١ٓ ٚعتبئظ اٌزعٍت١ُ ا٦ٌىزشٚٔتٟ فتٟ ع١ٍّتخ رتذس٠ظ ِمتشس اٌعٍتَٛ ٌز١ِ٩تز اٌصتف 

 اٌصُ.اٌضبٟٔ ا٦عذادٞ 

 :اٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍّت 

 ٘تتتتتٛ رغش٠تتتتتذ ٌٍعٕب تتتتتش اٌّشتتتتتزشوخ ثتتتتت١ٓ عتتتتتذح ِٛالتتتتتف أٚ أشتتتتت١بء ٚعتتتتتبدح ِتتتتتب ٠هعطتتتتتٟ ٘تتتتتزا اٌزغش٠تتتتتذ 

 (.48، 1999اعّبً أٚ عٕٛأبً أٚ سِضاً )أؽّذ إٌغذٞ،

ٚرهعشف اٌجبؽضخ إعشائ١بً اوزغبة اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ ث ٔٙب فُٙ ٚارمبْ اٌز١ِ٩ز اٌصُ ٌٍّفتب١ُ٘ اٌّٛعتٛدح فتٟ ٚؽتذح 

 اٌىٙشث١خ ا٨عزبر١ى١خ، ٠ٚمبط ثبٌذسعخ اٌزٟ ٠ؾصً ع١ٍٙب اٌز١ِ٩ز فٟ اخزجبس اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ اٌّعذ ٌزٌه.

 اإلطاس إٌظشٜ ٌٍبغذ
 ٚرُ رمغ١ُ ا٦طبس إٌ شٜ إٌٝ ص٩صخ ِؾبٚس سئ١غ١خ:

 Blended Learningأ٨ٚ: اٌزع١ٍُ اٌّذِظ 

 Deafnessا٦عبلخ اٌغّع١خ  صب١ٔب:

 Scientific Conceptsصبٌضب: اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ 

 

 : Blended Learningاٌزع١ٍُ اٌّذِظ  أٚال:
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فٟ ع١بق ععٟ اٌّ عغبد اٌزع١ّ١ٍخ إٌٝ رط٠ٛش أدائٙب، أٔش د ٔ بِبً عذ٠ذاً ٌٍزع١ٍُ ٚاٌزذس٠ظ ٠هغّٝ ٔ تبَ       

 ١تتتتتتتذاً عتتتتتتتٓ اٌتتتتتتتزعٍُ ا٦ٌىزشٚٔتتتتتتتٟ )ا١تتتتتتتش اٌّزتتتتتتتضآِ( اٌتتتتتتتزٞ ٠ز١ّتتتتتتتض ثّشٚٔتتتتتتتخ اٌضِتتتتتتتبْ ٚاٌّىتتتتتتتبْ ثع

 ؽتتتذٚد اٌضِتتتبْ ٚاٌّىتتتبْ ٠ٚعزّتتتذ ٔ تتتبَ اٌتتتزعٍُ ا٦ٌىزشٚٔتتتٟ عٍتتتٝ اٌزٕج١تتتٗ اٌتتتزارٟ ٌٍّزعٍّتتت١ٓ اٌتتتزٞ ٠تتتذفعُٙ 

ٌٍجؾش عٓ اٌّعٍِٛبد ٚاوزغبثٙب ث ٔفغُٙ. ٚاعزّذد اٌعذ٠ذ ِتٓ اٌّ عغتبد اٌزع١ّ١ٍتخ فىتشح اٌتزعٍُ ا٦ٌىزشٚٔتٟ 

 ِىتتتتتتتتتتبْ  ِتتتتتتتتتتٓ ختتتتتتتتتت٩ي رطتتتتتتتتتت٠ٛش ِٕصتتتتتتتتتتبد اٌتتتتتتتتتتزعٍُ ا٦ٌىزشٚٔتتتتتتتتتتٟ ٌزتتتتتتتتتتٛف١ش اٌتتتتتتتتتتزعٍُ فتتتتتتتتتتٟ أٞ

 (.Mason, 2002 & Wang, 2008ٚفٟ أٞ ٚلذ. )

 : Blended Learningِفَٙٛ اٌخع١ٍُ اٌّذِش 

ف  اٌزع١ٍُ اٌّذِظ ث ٔٗ م ٔ تبَ ِزىبِتً ٠ٙتذف إٌتٝ ِغتبعذح اٌّتزعٍُ خت٩ي وتً  (2005دمحم عط١ت خ١ّظ )٠هعش 

ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً رعٍّتٗ ثؾ١تش ٠متَٛ عٍتٝ اٌتذِظ ثت١ٓ اٌزعٍت١ُ اٌزم١ٍتذٞ ٚاٌتزعٍُ ا٦ٌىزشٚٔتٟ ث شتىبٌٗ اٌّخزٍفتخ 

 داخً اٌمبعبد اٌذساع١خ. 

ف  ثتت١ٓ ِخزٍتتف ٚعتتبئً ٔمتتً  اٌزعٍتت١ُ اٌّتتذِظ م ث ٔتتٗ اٌزىبِتتً اٌفعتتبي (Krause، (2007وااشٚط وّتتب ٠هعتتش 

ٟ ـتتفاٌّعٍِٛتتبد فتتٟ ث١ئتتبد اٌزعٍتت١ُ ٚاٌتتزعٍُ، ّٔتتبرط اٌزعٍتت١ُ ٚأعتتب١ٌت اٌتتزعٍُ وٕز١غتتخ ٌزجٕتتٟ اٌّتتذخً إٌّ تتِٟٛ 

اد اٌزفبعً ٚعٙبً ٌٛعٗ م.   اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّذِغخ ِع أفضً ١ِض 

 ٍتتتتُ اٌزم١ٍذ٠تتتتخ ( أْ اٌتتتتزعٍُ اٌّتتتتذِظ ٘تتتتٛ م ِتتتتضط أٚ خٍتتتتظ أدٚاس اٌّع2008ث١ّٕتتتتب ٠تتتتشٜ عّتتتتبي ِصتتتتطفٝ )

فٟ اٌفصٛي اٌذساع١خ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌّعٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ فتٟ اٌفصتٛي ا٨فزشاضت١خ، فٙتٛ ٔتٛل ِتٓ اٌتزعٍُ ٠غّتع ثت١ٓ 

 اٌزع١ٍُ اٌزم١ٍذٞ ٚاٌزعٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ فٟ آْ ٚاؽذ. 

فتتتٗ   ث ٔتتتٗ م أعتتتٍٛة ٌزصتتت١ُّ اٌّمتتتشساد اٌزع١ّ١ٍتتتخ، ٠غّتتتع ثشتتتىً رٞ ِعٕتتتٝ  (2009عغااآ د٠اااا  )٠ٚهعش 

ئص اٌزع١ٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ عجش ا٦ٔزشٔذ ٚأفضً خصبئص اٌزع١ٍُ اٌزم١ٍذٞ ٚعٙبً ٌٛعٗ، ٠ٚجٕتٟ ث١ٓ أفضً خصب

 ِٓ و١ٍّٙب رغشثخ رع١ّ١ٍخ عذ٠ذح أوضش فبع١ٍخ ٌٍّزع١ٍّٓ  ثٙذف رؾغ١ٓ رؾم١ك ا٤٘ذاف اٌزع١ّ١ٍخم. 

فٗ  خشعبد اٌزعٍت١ُ ث ٔٗ م طش٠مخ ٌٍزع١ٍُ رٙذف إٌٝ ِغبعذح اٌّزعٍُ عٍٝ رؾم١ك ِ (2010إعّاع١ً عغٓ )٠هعش 

اٌّغزٙذفخ  ٚرٌه ِٓ خ٩ي اٌذِظ ث١ٓ أشىبي اٌزع١ٍُ اٌزم١ٍذ٠خ ٚث١ٓ اٌزع١ٍُ ا٦ٌىزشٚٔتٟ ث ّٔبطتٗ، داختً لبعتبد 

 اٌذاسعخ ٚخبسعٙب م.

فٗ  ، ث ٔٗ م أعٍٛة رعٍُ ٠ّىٓ اٌطت٩ة عجتش ا٦ٔزشٔتذ ِتٓ (Bower& et al 2015 ,بشاٚس ٚآخشْٚ )ٚعش 

ٛي اٌذساعتت١خ فتتٟ ٚلتتذ ٚاؽتتذ عتتٓ طش٠تتك رم١ٕتتبد ا٨رصتتبي ثٛعتتبطخ اٌّشتتبسوخ فتتٟ أٔشتتطخ اٌتتزعٍُ فتتٟ اٌفصتت

 اٌؾبعٛة وّب فٟ ِ رّشاد اٌف١ذ٠ٛم.

أْ اٌتزعٍُ اٌّتذِظ ٘تٛ م  (Lalima & Kiran Lata Dangwal, 2017)ال١ٌّاا ٚو١اشاْ ٠ٚشٜ وً ِتٓ 

ٌّعٍِٛتتبد ِفٙتتَٛ ِجزىتتش ٠ضتتُ ِضا٠تتب اٌزتتذس٠ظ اٌزم١ٍتتذٞ فتتٟ اٌفصتتٛي اٌذساعتت١خ ٚاٌتتزعٍُ اٌّتتذعَٛ ثزىٌٕٛٛع١تتب ا

ٚا٨رصب٨د ثّب فٟ رٌه اٌزعٍُ اٌٛلزٟ ٚاٌزعٍُ عجش ا٦ٔزشٔذ. وّتب أٔتٗ ٠غتّؼ ثتبٌزعٍُ اٌزعتبٟٚٔ  ٚاٌتزعٍُ اٌجٕتبء 

 ٚاٌزعٍُ ثّغبعذح اٌؾبعٛة. ٠ٚؾزبط اٌزعٍُ اٌّذِظ إٌٝ عٙٛد  بسِخ.

 أ١ّ٘ت اٌخع١ٍُ اٌّذِش

اٌزع١ٍُ اٌّتذِظ ٌّتب ٌتٗ ِتٓ أصتش إ٠غتبثٟ عٍتٝ رعٍتُ ٚرٛعذ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد، اٌزٟ رُ اٌز و١ذ ف١ٙب عٍٝ أ١ّ٘خ 

 . (Chak & Fung, 2015; Zurita, Hasbun, Baloian, & Jerez, 2015) اٌز١ِ٩ز.

 اٌخع١ٍُ اٌّذِش فٟ ا٢حٟ:  أ١ّ٘ت ٚحبشص
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 رٌاه ٠ٚاؤدٞ ٌٍاخعٍُ ٚاٌّشااسوت، ٌٙاُ اٌٛلج إحاعت ِع أفىاسُ٘ عٓ بغش٠ت اٌخعب١ش ِٓ اٌخال١ِز ٠ّّىٓ -

عٍباً  ٠ؤرش ِّا اٌظف؛ إٌّالشاث داخً أرٕاء صِالئُٙ عٓ باٌذ١ٔٚت ٌٍشعٛس اٌطال  حعشع إٌٝ عذَ

 (.6، 2010)ط ع١ذ عّبس،  .اٌّشعٍت ٘زٖ ّٔٛ ٚخظائض ٔظشاً ٌّطاٌب حعٍُّٙ عٍٝ

٠ُشِعش اٌّخعٍُ بذٚسٖ اٌُّٙ فٟ اٌع١ٍّات اٌخع١ّ١ٍات، ٠ُٚشّواض عٍاٝ اٌضٛأاب اٌّعشف١ات، ٚاٌّٙاس٠ات، ٚاٌٛصذا١ٔات،  -

 دْٚ حاااااااااااااااااأر١ش ٚاعاااااااااااااااااذة عٍاااااااااااااااااٝ ا خاااااااااااااااااشٜ، ٠ُٚغااااااااااااااااااف  عٍاااااااااااااااااٝ اٌاااااااااااااااااشٚابظ بااااااااااااااااا١ٓ 

 (.12، 2008)ط عّبشخ، اٌطاٌب ٚاٌّعٍُ 

أٞ  فاٟ ٚعاٌٙٛت ب١غاش ِااثاٌّعٍٛ إٌاٝ اٌٛطاٛي ٚإحاعات اٌخعٍا١ُ، عٍٝ ِخشصااث اٌخشو١ض فٟ ٠ُغاعذ -

 (.99، 2008)ٚفبء ؽغٓ ِشعٟ، اٌخع١ّ١ٍت  اٌع١ٍّت أطشاف ب١ٓ ع١ٍّت اٌخٛاطً حغ١ًٙ ٚفٟ ٚلج،

 ط٠ٍٛت؛ اٌخع١ٍُ اإلٌىخشٟٚٔ ٌّذة اعخخذاَ ٔخ١ضت اٌطال ؛ إٌٝ ٠خغش  اٌزٞ ٚاًٌٍّ االصخّاع١ت اٌعضٌت عٍٝ ٠خغٍب -

 (.97، 2009)ؽغٓ إعّبع١ً،اٌذساعت  لاعاث داخً اٌخم١ٍذٞ اٌخع١ٍُ ِع بذِضٗ ٚرٌه

٠ُغُٙ اٌخعٍُ اٌّذِش فٟ ح١ّٕت لذساث اٌخال١ِز فٟ اٌخغ١ًٍ ٚاٌبٕاء ٚحشو١ب )ِغخ٠ٛاث اٌخفى١ش اٌع١ٍا فٟ بٍَٛ(.  -

 (.2015عبطف اٌششِبْ،ٟٚ٘ ِغخ٠ٛاث ال ٠ّىٓ حط٠ٛش٘ا ِٓ خالي اٌخعٍُ اإلٌىخشٟٚٔ فمظ )
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 أ١ّ٘ت اٌخع١ٍُ اٌّذِش ٌٍظُ:

تذ ع١ٍٙتب إٌتتذٚح اٌع١ٍّتخ اٌغتبثعخ ٩ٌرؾتبد اٌعشثتٟ ١ٌٍٙئتبد اٌعبٍِتخ فتتٟ       إْ ِتٓ ضتّٓ اٌزٛ ت١بد اٌزتٟ ٔص 

 ( ِب ٠ٍٟ:2007سعب٠خ اٌّعبل١ٓ عّع١بً ٚاٌزٟ عهمذد فٟ دٌٚخ لطش )

 .ٓاٌعًّ عٍٝ رٛف١ش اٌّع١ٕبد اٌغّع١خ ِغبٔبً ِع ضّبْ اٌص١بٔخ اٌذائّخ ٌٙب إْ أِى 

  ُرىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ رص١ُّ اٌجشاِظ اٌزع١ّ١ٍخ ٌٍصُ فٟ وً ِشاؽً اٌزع١ٍُ.اعزخذاَ ٚرع١ّ 

 .ر١غ١ش ٚعبئً اعزخذاَ اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ رهغًٙ عٍٝ رٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌخب خ 

أْ عّخ اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍتٝ اٌج١ئتبد اٌّذِغتخ رغعٍٙتب  (Coban & O. Ergin, 2013) ٚروش وٛثبْ ٚاسعٓ

ُ ا٤خشٜ ؽ١ش أْ ِزطٍجبد اعزخذاَ إٌّبرط ٘ٛ أٔٗ ٠هؾفض رشتى١ً إٌّتبرط اٌز١ٕ٘تخ ِتٓ ِخزٍفخ عٓ ث١ئبد اٌزعٍ

خ٩ي اٌزفى١ش ِع ا١ٌ٢بد ا١ٌٙى١ٍخ ٚاٌٛظ١ف١خ ٚاٌغجج١خ اٌزٟ رؾزبط إٌٝ رٕش١ظ اٌع١ٍّبد اٌعم١ٍخ. ٌزا ف ْ اعزخذاَ 

ّتب ٌتٗ ِتٓ أ١ّ٘تخ فتٟ ا٨عتزخذاَ اٌزع١ٍُ اٌّذِظ فٟ رعٍت١ُ اٌّعتبل١ٓ عتّع١بً ٠غتت أْ ٠شتغً ؽ١تضاً ِتٓ ا٨٘زّتبَ ٌ

ا٤ِضتتً ٌٍجتتشاِظ اٌزتتٟ رهصتتُّ ٌزعٍتت١ُ ٘تتزٖ اٌفئتتخ، ؽ١تتش رغتتبعذُ٘ ٘تتزٖ اٌجتتشاِظ عٍتتٝ اٌزٛا تتً اٌغ١تتذ اٌزٛا تتً 

اٌزع١ٍّٟ اٌغ١ذ ِٓ خ٩ي اٌزشو١ض عٍٝ اعزخذاَ اٌؾٛاط ا٤خشٜ ٌذ٠ُٙ ٚرض٠ٚذُ٘ ثى١ّخ ِٓ اٌّعٍِٛبد رهغتبُ٘ 

 بة ٚاٌزعٍُ. فٟ رٛع١ع ِذاسوُٙ ٚلذسرُٙ عٍٝ ا٨عز١ع

 دساعاث حٕاٌٚج اٌخع١ٍُ اٌّذِش

 ٕ٘ان اٌعذ٠ذ ِٓ اٌذساعاث اٌخٟ أٚضغج ٚأوذث أ١ّ٘ت ٚفاع١ٍت اٌخع١ٍُ اٌّذِش ِٕٙا:

  دساعخ خبٌذ اٌذسثبشٟ ٚأعبِخ عبثذ(Khaled Y.Al-Derbashi & Osama H. Abed 2017 )

فٟ رذس٠ظ اٌعٍَٛ ِٓ ٚعٙخ ٔ ش ٘ذفذ اٌذساعخ إٌٝ اٌزعشف عٍٝ ِغزٜٛ ا٨عزفبدح ِٓ اٌزعٍُ اٌّذِظ 

ِعٍّٟ اٌعٍَٛ، ٚأظٙشد اٌذساعخ إٌزبئظ اٌشئ١غ١خ ٚعٛد فشٚق راد د٨ٌخ إؽصبئ١خ فٟ ا٨عزفبدح ِٓ اٌزعٍُ 

ً ٌغٕٛاد اٌخجشح ٚاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ )ٌصبٌؼ اٌّع١ٍّٓ ا٤لً خجشح ٚاٌّع١ٍّٓ اٌز٠ٓ ؽضشٚا  اٌّذِظ ٚفمب

 وٟ(.اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ فٟ ِغبي اٌزعٍُ اٌز

  ْٚدساعخ ٚأظ ٚآخشWang, et al, 2017) ) ِٓٚ٘ذفذ اٌذساعخ ٌخٍك ث١ئخ رعٍُ ِذِظ ِزضا

(Blended Synchronous Learning Environment (BSLE) ِف١ذح ٌٍط٩ة عٍٝ ا٦ٔزشٔذ )

ٌٍّشبسوخ فٟ رذس٠ظ اٌفصٛي اٌذساع١خ عٓ طش٠ك اٌف١ذ٠ٛ وٛٔفشٔظ فٟ اٌٛلذ اٌؾم١مٟ ِٓ خ٩ي ارجبل 

وبْ ٌذ٠ٙب اٌمذسح عٍٝ رٛف١ش رغبسة  BSLEؾٛس اٌزص١ُّ اٌزع١ٍّٟ. ٚأظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ٔٙظ اٌج

 .اٌزعٍُ اٌّعبدٌخ ٌٍط٩ة عٍٝ ا٦ٔزشٔذ ٚط٩ة اٌصف

  ٘ذفذ اٌذساعخ إٌٝ اٌزعشف عٍٝ فبع١ٍخ اعزخذاَ اٌزع١ٍُ اٌّذِظ فٟ ِمشس  (2016عّذ اٌغ١ُٕ )دساعخ

ِٙبساد اٌزٛا ً ا٦ٌىزشٟٚٔ ٌذٜ ط٩ة و١ٍخ اٌزشث١خ. ٚأصجزذ رم١ٕبد اٌزع١ٍُ عٍٝ اٌزؾص١ً ٚر١ّٕخ 

اٌذساعخ ٚعٛد فشٚق داٌخ إؽصبئ١بً ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد ط٩ة اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ 

 .ٚاٌجعذٞ ٩ٌخزجبس اٌزؾص١ٍٟ فٟ ٚؽذح اٌّغزؾذصبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ، ٌصبٌؼ اٌزطج١ك اٌجعذٞ

 دساعخ ِشاد (Murat Çetinkaya, 2016)  ٘ذفذ اٌذساعخ إٌٝ رمذ٠ُ ع١ٕخ ٌزص١ُّ ث١ئخ اٌزعٍُ اٌّذِظ

ٌٍجبؽض١ٓ، ٚعبءد إٌزبئظ ا٠٦غبث١خ ٌٍذساعبد ف و ذد عٍٝ ضشٚسح رع١ٍُ اٌعٍَٛ ثذعُ ِع اٌٛعبئً اٌزٟ 

رمذِٙب اٌزىٌٕٛٛع١ب ؽ١ش رهضشٞ ِؾزٜٛ ث١ئبد اٌزعٍُ اٌّذِظ ٌزٛف١ش اٌّض٠ذ ِٓ اٌفٛائذ، ٚلذ أظٙشد اٌذساعخ 

 شٚسح رص١ُّ ٚاعزخذاَ أعب١ٌت رذس٠ظ فعبٌخ فٟ ؽً ٘زٖ اٌّشبوً.ض

  ؽ١ش ٘ذفذ إٌٝ اٌىشف عٓ أصش اعزخذاَ اٌزعٍُ اٌّذِظ فٟ رذس٠ظ اٌعٍَٛ  (2015حشوٟ اٌف١ٙذ )دساعخ

اٌطج١ع١خ ِٓ ٚعٙخ ٔ ش اٌّششف١ٓ ٚاٌّع١ٍّٓ. ٚأظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ أفشاد اٌع١ٕخ ِٛافمْٛ ثشذح عٍٝ 

 ٌّذِظ فٟ رذس٠ظ اٌعٍَٛ.أ١ّ٘خ اٌزعٍُ ا
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  اٌزٟ ٘ذفذ إٌٝ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٌذٜ طفً اٌشٚضخ  (2014فاطّت اٌغ١ذ عبذ اٌغ١ّذ )دساعخ

ثبعزخذاَ أعب١ٌت ؽذ٠ضخ فٟ اٌزع١ٍُ )ثشٔبِظ ِذِظ ث١ٓ أٔشطخ رعٍُ إٌىزشٟٚٔ عجش ا٦ٔزشٔذ، ٚأٔشطخ رعٍُ 

 م١ٍذ٠خ، ٔشظ( فٟ ِؾبٌٚخ ٌّعبٌغخ اٌمصٛس فٟ طشق اٌزذس٠ظ اٌز

ثٛعٛد فشق داي إؽصبئ١بً  ٚعبءد إٌزبئظ اٌخب خ ثفبع١ٍخ ثشٔبِظ اٌزعٍُ اٌّذِظ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ

ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد أطفبي اٌّغّٛعز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجعذٞ ٨خزجبس اٌّفب١ُ٘ 

 .اٌش٠بض١خ اٌّصٛس ٌصبٌؼ اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ

  ٘ذفذ إٌٝ اٌىشف عٓ أصش اعزخذاَ اٌزعٍُ اٌّذِظ فٟ اٌزؾص١ً اٌّجبشش  (2014ٚٞ )فشاط اٌش٠ّادساعخ

ً ث١ٓ  ّه عً ٌذٜ ر١ِ٩ز اٌصف اٌغبدط ا٤عبعٟ، ٚأظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ ٚعٛد فشٚق داٌخ إؽصبئ١ب ٚاٌ

ِزٛعطٟ اٌزؾص١ً اٌّجبشش ٌصبٌؼ اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ، ٚٚعٛد فشٚق راد د٨ٌخ إؽصبئ١خ فٟ اٌزؾص١ً 

 عً ٌصبٌؼ اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ. اٌّ 

  ٘ذفذ اٌذساعخ إٌٝ رؾذ٠ذ أصش اعزخذاَ اٌزعٍُ اٌّذِظ فٟ رؾغ١ٓ ا٨عز١عبة  (2013أعاِت اٌعشبٟ )دساعخ

ا٨عزّبعٟ ٌذٜ ِزعٍّٟ اٌٍغخ اٌعشث١خ ٌغ١ش إٌبطم١ٓ ثٙب ٚارغب٘برُٙ ٔؾٖٛ ؽ١ش أظٙشد إٌزبئظ فشٚلبً داٌخ 

 إؽصبئ١ب ٔؾٛ اٌزعٍُ اٌّذِظ. 

 دساعخ ( 2013عىٛث Scott)  ىٓ ِٓ خ٩ٌٙب ٤عضبء ١٘ئخ ٘ذفذ اٌذساعخ إٌٝ رؾذ٠ذ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ّه

اٌزذس٠ظ فٟ عبِعخ أعزشا١ٌخ )ع١ٕخ اٌذساعخ( اٌزؾ٠ًٛ ِٓ اٌزع١ٍُ اٌّجبشش )ٚعٙبً ٌٛعٗ( إٌٝ اٌزعٍُ اٌّذِظ 

اٌزٞ ٠مَٛ عٍٝ أعبط اعزخذاَ ٚعبئً ِخزٍفخ. ٚأظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أٔٗ ِٓ اٌّّىٓ رغ١١ش اٌّّبسعبد 

ٚاٌّعزمذاد ِٓ خ٩ي اٌذافع ٚاٌعًّ اٌزعبٟٚٔ. ٚع٩ٚحً عٍٝ رٌه رعض٠ض ا٨رغبٖ ٔؾٛ اعزخذاَ أدٚاد اٌزعٍُ 

 اٌّذِغخ ٠زطٍت اٌزىشاس ٚاٌزغش٠ت.

ِٚٓ اٌٛاضؼ ِٓ ِشاععخ اٌذساعبد اٌغبثمخ أْ ثعضٙب وبْ ِزغمبً فٟ ا٦شبسح إٌٝ أ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌزعٍُ      

 (  2016(  دساعخ ؽّذ اٌغ١ُٕ )2013بِخ اٌعشثٟ )اٌّذِظ فٟ اٌزع١ٍُ )دساعخ أع

 Scott 2013 ٚ )Murat(. وّب أظٙشد دساعخ )(V.Antoniadou & M.Dooly, 2017دساعخ 

Çetinkaya, 2016 .لذسح اٌزعٍُ اٌّذِظ عٍٝ رعض٠ض إ٠ّبْ اٌّع١ٍّٓ ثىفبءرُٙ اٌزار١خ ِٚعزمذارُٙ اٌّعشف١خ ) 

( أْ اٌذٚس اٌفعبي ٌٍىّج١ٛرش ٚا٦ٔزشٔذ فٟ رٛ ١ً ِفب١ُ٘ 2014،ٚأظٙشد دساعخ )فبطّخ اٌغ١ذ عجذ اٌؾ١ّذ

-Khaled Y. Al( ٚ)2015اٌزعٍُ ٌذٜ اٌز١ِ٩ز رٚٞ  عٛثبد اٌزعٍُ، ٚدساعبد وً ِٓ رشوٟ اٌف١ٙذ )

Derbashi & Osama H. Abed 2017ٚ ) Murat Çetinkaya, 2016) ٟعبءد ع١ّعٙب ِزفمخ ف )

 ذس٠ظ اٌعٍَٛ ٌٍزؾم١ك فٟ ِغزٜٛ ا٨عزفبدح.ضشٚسح اعزخذاَ اٌزعٍُ اٌّذِظ فٟ ر

 ّٔارس حظ١ُّ اٌخع١ٍُ اٌّذِش ِٕٙا: 

( ّٔبرط اٌزعٍُ اٌّذِظ إٌٝ ص٩صخ ّٔبرط ِٛضؾخ NITT ٕف ّٔٛرط اٌّعٙذ اٌٛطٕٟ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّعٍِٛبد )

 (.1وّب فٟ اٌشىً ) (2011ثبٌشىً اٌزبٌٟ: ٔم٩ً عٓ )عجذ هللا اٌعبدٌٟ،
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 ( للتعلم المدمجNIIT( نماذج المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات )1الشكل )

الذي ٌجمع بٌن التعلم ذي الخطو  Skill Driven Learningنموذج التعلم الذي تموده المهارة  -1

المعلم لتطوٌر معارف ومهارات محددة تتطلب تغذٌة راجعة ودعم  Self-Paced Learning الذاتً

 ودعماً منتظماً من المعلم.

الذي ٌدمج أحداث ووسائل تمدٌم  Attitude Driven Learning نموذج التعلم الذي ٌموده االتجاه -2

متنوعة لتطوٌر سلوكٌات محددة تتطلب تفاعل المتعلمٌن مع بعضهم وتتطلب بٌئة خالٌة من 
 المخاطر. 

الذي ٌدمج أدوات دعم  Competency Driven Learningوذج التعلم الذي تموده الكفاءة نم -3

األداء مع مصادر إدارة المعرفة واستشارات لتطوٌر كفاءات محددة اللتماط ونمل المعرفة المتضمنة 
 التً تتطلب تفاعل المتعلمٌن مع خبراء فً التخصص. 

 اإللكتروني المدمج ومن هذه النماذج:وتهجد العديد من النماذج لتطهير التعليم 

 ,Huang & Zhou( لتصمٌم التعلم المدمج، ونموذج )Picciano, 2009النموذج المتعدد لبكسٌانو ) 

( 3122( ونموذج عبد الاله الفمً للتعلٌم المدمج )Fernando, et al, 2005(، ونموذج فٌرناندو )2005

(: وهذا النموذج لائم ODP(،  ونموذج ):311)ADDIE (، و نموذج 2003ونموذج دمحم عطٌة خمٌس )

( فً طرق تطبٌك التعلٌم Lalima& Kiran Lata) Dangwal ,3128، ونموذج ADDIEعلى نموذج 

 المدمج.

 المدمج التعلٌم

Blended learning 

 تموده الكفاءة  ٌموده االتجاه  تموده المهارة 

ٌددددددمج الدددددتعلم ذو ال  دددددو 

الذاتً بدعم المعلم لت دوٌر 

 معارف ومهارات

ٌددددمج اثددددا  تعلدددم وو دددا   

تمددددددددٌم متنوعددددددد  لت دددددددوٌر 

 اتجاهات و لوكٌات مثددة

التعلم المدمج بإدارة المعرفد  

وا تشددارات لت ددوٌر كفدداءات 

 مثددة. 
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ولد اتبعتب الباحثة فً الدراسة الحالٌة نموذج دمحم عطٌة خمٌس مع إجراء بعد التعدٌالت التً تتناسب        

إضافة مرحلة خاصة باإلعداد ودمج مرحلة التصمٌم والتطوٌر، وكذلن فصل مرحلة مع الدراسة الحالٌة ك

التطبٌك عن مرحلة التموٌم النهائً وتم توضٌح ذلن تفصٌلٌا فً سٌاق الفصل الثالث )إجراءات الدراسة 

 التجرٌبٌة(. 
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 مت لبات منظوم  التعلٌم المدمج:

البد ان ٌعم  ضمن منظوم  متكامل  لها مجموع  من  Blended Learningولكً ٌنجح التعلٌم المدمج 

 المت لبات هً:

 اوالً: المت لبات التمنٌ 

وتشمل هذه المتطلبات البنٌة التحتٌة لبٌئة التعلم اإللكترونً ومدى توافر األجهزة والخوادم الالزمة 

 مجال التمنً، والبرمجٌات بحٌث تمتلن المؤسسة التعلٌمٌة شبكة آمنة وتمتلن كفاءات بشرٌة فً ال

 (3116وتتمثل المتطلبات التمنٌة فٌما ٌلً: )عبد هللا الموسى، 

 متصل باإلنترنت. Data Showٌحتاج إلى تزوٌد الفصول بجهاز حاسب آلً وجهاز عرض  -

 ( لكل مادة.E-Courseتوفٌر ممرر إلكترونً ) -

 Learning Management System( LMSتوفٌر نظام إلدارة التعلٌم. ) -

 Learning Content Management System( LCMSام إلدارة المحتوٌات. )توفٌر نظ -

 E- Evaluateتوفٌر برامج التمٌٌم اإللكترونً  -

 تحدٌد موالع ٌمكن االتصال بها. -

 توفٌر موالع التحاور اإللكترونً للتحاور مع الخبراء فً المجال. -

 واد.االتصال بالمولع الرسمً لوزارة التعلٌم وبالتحدٌد مستشاري الم -

 عمد لماء أسبوعً مع موجهً المادة عن طرٌك الشبكة والسماح للطالب بالتحاور معه  -
 وتوجٌه األسئلة المباشرة عن الممرر واالختبار.

 توفٌر الفصول االفتراضٌة بجانب الفصول التملٌدٌة بحٌث ٌُكمل كل منهما اآلخر. -
 ثانٌا: المت لبات البشرٌ 

 :ٌمكننا المول إن صفات المعلم المطلوب فً مؤسسات التعلٌم المدمج هً )إٌاد أبو بكر وحسنى  المعلم
      ( ما ٌلً::، 3121عوض، 

 أن ٌكون لدٌه المدرة على الجمع بٌن التدرٌس التملٌدي واإللكترونً. .2
 تصمٌم االختبارات والتعامل مع الوسائط المتعددة. .3
 استٌعاب الهدف من التعلٌم. .4
مستوعباً لألهداف األساسٌة من التعلٌم، وهذا بالطبع مطلوب من المعلم فً جمٌع البٌئات  أن ٌكون .5

 التعلٌمٌة.
أن ٌكون لدٌة المدرة على البحث عن ما هو جدٌد على اإلنترنت ولدٌه الرغبة فً تطوٌر ممرره  .6

 وتجدٌد معلومته بصفه مستمرة.
 ونً وتبادل الرسائل بٌنه وبٌن طالبه.أن ٌكون لدٌه المدرة على التعامل مع البرٌد اإللكتر .7
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 أن ٌكون لدٌه المدرة على خلك روح المشاركة والتفاعلٌة داخل لاعة الدراسة والعٌة كانت  .8
 أم افتراضٌة.

 أن ٌكون لدٌه الرغبة فً االنتمال من مرحلة التعلٌم التملٌدي إلى مرحلة التعلٌم المدمج. .9
 بشرحه من صورته الجامدة إلى والع حً  أن ٌكون لدٌه المدرة على تحوٌل كل ما ٌموم .:

 ٌُثٌر انتباه الطالب عن طرٌك: ـ
 تنمٌة مفاهٌم العمل الجماعً والعمل التعاونً. - أ

 توفٌر ولت المتعلمٌن. - ب
 تحمٌك األهداف التعلٌمٌة المحددة من خالل استخدام المستحدثات التكنولوجٌة. -جـ

  :لذا: للمتعلم دور أساسً فً العملٌة التعلٌمٌةالمتعلم 
 ٌجب أن ٌشعر المتعلم أن دوره هام وأنه مشارن فً العملٌة التعلٌمٌة لكً ٌتفاعل مع المعلم  .2

 فً الوصول إلى الهدف.
 البد أن ٌشعر المتعلم أنه مشارن ولٌس متلمً. .3
 ٌجب أن ٌتدرب على المحادثة عبر الشبكة. .4
 لدٌه المدرة على التعامل مع البرٌد اإللكترونً. .5

 اإلعال  ال معٌ المثور الثانً: 

 مفهوم اإلعال  ال معٌ :

 " الطفل الذي ُولد فالداً لحاسة السمع لدرجة  تُعّرف )الصث  العالمٌ  لل فول ( ال ف  األصم بأنه

 (.36، :311تجعل الكالم المنطوق مستحٌل مع أو بدون استخدام السماعة ". )ماجدة عبٌد، 

دٌسٌبل  1:الشخص الذي ٌُعانً من فمدان سمعً ٌبدأ من  لفرد األصم بأنه "وٌُعرف عبد الفتاح الشرٌف ا

فأكثر، بعد استخدام المعٌنات السمعٌة مما ٌحول دون اعتماده على حاسة السمع فً فهم الكالم. )عبد الفتاح 

 (.:39، 3122الشرٌف، 

 وٌُعّرف )سمٌث( الشخص األصم بأنه " الشخص غٌر المادر على سماع األصوات وإدراكها فً البٌئة

المحٌطة سواء باستخدام المعٌنات الطبٌة أو بدونها، كما أنه غٌر لادر على استخدام السمع كطرٌمة أولٌة فً 

 (.44، 3123اكتساب المعلومات من البٌئة. )فؤاد عٌد، 

 للمعالٌن  معٌاً: ال صا ص التربوٌ 

ٌس لكدٌهم تكدن ً فكً المكدرات كثٌر من الدراسات أشارت بشككل عكام إلكى أن األفكراد المعكالٌن سكمعٌاً، لك      

العملٌة ممارنةً بألرانهم السكامعٌن، لككن اعتمكادهم الجوانكب التحصكٌلٌة مثكل المكراءة والكتابكة والحسكاب علكى 

 النمو اللغوي، هو سبب فً االنخفاض التحصٌلً لدٌهم.
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ً على أن مستوى تحصٌلهم، ٌمل فً متوس طة بثالثة وتجمع الدراسات المتعلمة بالتحصٌل للمعالٌن سمعٌا

صفوف عن مستوى تحصٌل ألرانهم السامعٌن فً العمر نفسه، وبكل تأكٌد ومهما ُوجدت من أسباب 

النخفاض التحصٌل الدراسً، فإن المسؤولٌة تمع على عاتك المربٌن والمسئولٌن فً هذا المجال لبذل 

 .(2006 )إبراهٌم امٌن،الجهود الوافرة فً سبٌل إٌجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة 

 نظام التعلٌم و    الدرا   بمدارس األم  للصم وضعاف ال مع: 

 ٌُعكككد نظكككام التعلكككٌم فكككً أي مجتمكككع انعكاسكككاً لمكككوى التصكككادٌة واجتماعٌكككة وثمافٌكككة وسٌاسكككٌة معٌنكككة،      

وٌرتبط بهذا األمر خطط الدراسة ومناهجها وغٌر ذلكن مكن عناصكر ومكونكات العملٌكة التعلٌمٌكة والتربوٌكة، 

 وٌنطبك هذا المول على التربٌة والتعلٌم بالنسبة للتالمٌذ العادٌٌن وكذلن بالنسبة للفئات الخاصة.

 ونت رق إلى نظام التعلٌم ال اص بمجموع  الدرا  : 

مكدة الدراسكة بهكا ثكالث سكنوات وٌُمبكل بهكا مكن أتمكوا  الثلم  اإلعدادٌ  المهنٌ  من مرثل  التعلٌم األ ا ً:

البتدائٌككة مككن مككدارس وفصككول الصككم وضككعاف السككمع بعككد نجككاحهم، وبعككض التالمٌككذ بعككد الدراسككة بالحلمككة ا

   (.43، 1999)اثمد اللمانً وامٌر لرشم، نجاحهم فً شهادة إتمام الدراسة االبتدائٌة. 

 :Scientific Conceptsالمثور الثال : المفاهٌم العلمٌ  

 تعرٌف المفهوم:

بأنــــــه مجموعـــــــة مــــــن الخصائـــــــــص المشتـركــــــة الموجودة فكً  ((Layng, 2013ٌُعّرفه الٌنج 

 كل مثال من هذا المفهوم، وٌجب أن ٌكون كل مثال له عدد من الممٌزات مع األمثلة األخرى لهذا المفهوم.

الشًء عن : "مجموعة من الخصائص والصفات المشتركة، التً تمٌز ( انه2007ٌرى دمحم عٌ ى ال ٌ ً )

 غٌره من األشٌاء".

"مجموعكة مكن المعلومكات التكً توجكد بٌنهكا  ( بأنده:2008وٌُعّرفه ك  من وثٌدد جبدران وٌعمدوش نشدوان ) 

 عاللات عن شًء معٌن، تتكون فً الذهن وتشتمل على الصفات المشتركة والممٌزة لهذا الشًء". 

ف الباثثٌن فً تمددٌم تعرٌدف مثددد للمفهدوم ومن  ال  التعرٌفات ال ابم  نالثظ انه على الرغم من ا تال

 العلمً، إال انه ٌاُلثظ اتفاق الباثثٌن على ان المفهوم: 

 تجرٌد عملً.  - أ
 عالل  بٌن عدة ثما ك ترتب  بعاللات مثددة. - ب
 مجموعة من حمائك أو أفكار مجردة ومنظمة بنمط فكري معٌن.  -ج
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 المشتركة فً الموالف واألحداث.عملٌة استداللٌة تمكن المتعلم من تحدٌد الخاصٌة  -د

أن دراسة المفاهٌم العلمٌكة وتعلمهكا ٌُسكاعد فكً التغلكب علكى صكعوبات الكتعلم  (2009وتضٌف صفاء اثمد )

لدى المتعلمٌن، وأٌضاً ٌساعد فً التخفٌف مكن تعمٌكد الحمكائك العلمٌكة الناتجكة عكن االسكتغراق فكً التفاصكٌل 

 (.27-25، 2009)صفاء اثمد، والجزئٌات. 

 اهمٌ  التعلٌم المدمج فً تعلم المفاهٌم العلمٌ :

هنان دوراً مؤثراً لهذا النكوع مكن التعلكٌم فكً اسكتٌعاب المفكاهٌم العلمٌكة، وذلكن لمكا ٌحوٌكه مكن اسكتراتٌجٌات 

ووسائل متعددة حٌث نجد أن التعلٌم اإللكترونً المدمج ٌجمع بٌن طرق التدرٌس المختلفة المسكتخدمة داخكل 

رٌس المستخدمة إلكترونٌاً، وهذا ٌُعطً تنوعاً كبٌراً فً طرق تمكدٌم المفكاهٌم العلمٌكة ممكا الصف وطرق التد

ٌساعد على استٌعابها بشكل أفضل. إضافة إلى ذلن فإن التعلٌم اإللكترونً المدمج ٌُساعد على التواصل بكٌن 

عزٌكز اسكتٌعاب المفكاهٌم المعلم والمتعلمٌن وبٌن المتعلمٌن وأنفسهم داخل الصف وآخكره وهكذا ٌسكاعد علكى ت

العلمٌة حٌث أن التواصل الدائم بٌن المعلم والمتعلمكٌن وبكٌن المتعلمكٌن وأنفسكهم ٌُعطكً فرصكة أكبكر للنمكا  

 (.2010)عبد هللا ناٌف وآ ر، وتبادل المعلومات حول المفهوم الممصود. 

 انواع المفاهٌم:

 على النثو التالً:  ٌُصنف ك  من "وثٌد جبران وٌعموش نشوان" المفاهٌم العلمٌ 

 الخلٌة.  –وهً المفاهٌم التً تُشتك من المدركات الحسٌة مثل: النبات  مفاهٌم ب ٌ  : -2
الجاذبٌككة  –السككرعة  –وهككً المفككاهٌم التككً تُشككتك مككن المفككاهٌم البسككٌطة: الكثافككة  مفدداهٌم مركبدد : -3

 األرضٌة. 
 –وهكً المفكاهٌم المشكتمة مكن خصكائص تصكنٌفٌة، مثكل: الفمارٌكات والالفمارٌكات  مفاهٌم تصنٌفٌ : -4

 الكائنات البرٌة ... إلخ –الكائنات البحرٌة 
  –التهجككككككٌن  –وهكككككً المفككككككاهٌم المشكككككتمة مككككككن العملٌكككككات مثككككككل: التككككككاثر  مفددددداهٌم عملٌددددددات: -5

 (.13-12، 2008)وثٌد جبران، ٌعموش نشوان، النمو. 
 

 ( إلى اآلتً:2008وصنفها  الم ناجً )
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ٌتم فً نوع من المفاهٌم دمج او رب  او اتثاد بٌن شٌ ٌن او فكرتٌن او مص لثٌن على  مفاهٌم ربط: -1
 األل  لكً ٌتكون منه مفهوم واثد. 

وتُبنددى هددذه المفدداهٌم علددى ا دداس عدد   الصددفات او األفكددار او األشددٌاء او الجوانددش مفككاهٌم فصككل:  -2
 للمفهوم. 

 ٌمددددع هددددذا النددددوع مددددن المفدددداهٌم ضددددمن تصددددنٌف او تم ددددٌم مجموعدددد  معٌندددد   مفككككاهٌم تصككككنٌفٌة: -3
 وهً عبارة عن مجموع  من المثٌرات او األشٌاء تجمعها  صا ص مشترك .

ٌُعبّر هذا النوع من المفاهٌم عن وجود عالل  بٌن المفاهٌم، وتكدون هدذه العاللد  بدٌن مفاهٌم عالئمٌة:  -4
 دٌد. مفهومٌن او اكثر، عاللتها تشك  مفهوم ج

تتضمن هذه المفاهٌم  ل ل  من اإلجراءات او العملٌات التً ٌموم بها الفرد مفاهٌم علمٌة أو إجرائٌة:  -5
 ولد تكون كلمات او عبارات علمٌ ، لها دالل  ومعنى لتجارش علمٌ  إجرا ٌ .

، وٌوجدد وتتضمن المفاهٌم ذات الصل  بالمشاعر كالمٌم واالتجاهات، التمدٌر والمٌدو مفاهٌم وجدانٌة:  -6
 هذا النوع من المفاهٌم فً المجا  الوجدانً من األهداف التربوٌ 

الرابط بٌن الحمائك والتفصٌالت كما أنه وٌتضح من التصنٌفات ال ابم  للمفاهٌم ان المفهوم الر ٌ ً هو: 

هنً ٌسكاعده ٌُوضح العاللة بٌنهما، وبدراسة التالمٌذ للمفاهٌم العلمٌة ٌعكٌ  التلمٌكذ فكً حالكة مكن النشكاط الكذ

على الفهم وٌنتمل به إلى تنمٌكة لدرتكه علكى تفسكٌر كثٌكر مكن األشكٌاء التكً تثٌكر اهتمامكه وتُشكغل تفكٌكره فكً 

 البٌئة.



611 

 ِضٍت اٌبغذ اٌعٍّٝ فٝ اٌخشب١ت

 صاِعٗ ع١ٓ شّظ   

 2018اٌعذد اٌخاعع عشش ٌغٕت                                                                                 و١ٍٗ اٌبٕاث      
 
 

 العوام  التً تؤثر فً تعلم المفاهٌم العلمٌ : 

إلى أن تعلم المفاهٌم ٌتأثر بمجموعة من العوامكل، منهكا مكا  (،Clarkٌُشٌر صبثً ثمدان، نمالً عن كالرن )

ٌتعلك بنوع المفهوم، ومنها مكا ٌتعلكك بنكوع المثٌكرات، ومنهكا مكا ٌتعلكك بكالمعلم وخصائصكه وعمكره وذكائكه 

 ,Clark) (،122، 2007)صبثً ثمدان،  ومستواه وخبراته السابمة للمفهوم، ولدراته اإلبداعٌة فً التفكٌر.

1971m pp: 253-278 .) 

 فً ثٌن ٌؤكد "ال ٌ ً" على ان تعلم المفاهٌم العلمٌ  ٌتأثر بمجموع  من العوام  من اهمها: 

كلمكا زاد عكدد األمثلكة علكى المفهكوم المسكتهدف، كلمكا ككان تعلمكه عدد األمثلد  علدى المفهدوم العلمدً:  -1
 أسهل، والعكس صحٌح. 

 البككككد مككككن تككككوافر النمككككاذج أو األمثلككككة والككككال أمثلككككة، لتسككككهٌل عملٌككككة تعلككككم األمثلدددد  والددددال امثلدددد :  -2
 المفهوم العلمً، وإن لم تتوفر األمثلة والال أمثلة ٌكتفً بتمدٌم األمثلة واإلكثار منها.

ٌزداد تعلم المفهوم العلمً بازدٌاد خبرات المتعلم، ولد تنشأ نتٌجة لذلن فروق فردٌة ال برات ال ابم :  -3
 لمٌن، مما ٌؤدي إلى اختالفات فً تعلم المفاهٌم المستهدفة. بٌن المتع

ٌجكب التكدخل بصكورة أكبكر عنكدما ٌككون المفهكوم مجكرداً أو لٌسكت لدٌكه أمثلكة نوع المفداهٌم العلمٌد :  -4
)دمحم كثٌككرة، أمككا إذا كككان المفهككوم مادٌككاً أو محسوسككاً وجككب توجٌككه المتعلمككٌن ومسككاعدتهم فككً تعلمككه. 

 (. 83 ،2007عٌ ى ال ٌ ً ، 
 ( بضرورة اتباع   وتٌن لب  البدء بتدرٌس المفهوم: 24، 2012واوصت ) ناء دمحم، 

ومككن خاللككه ٌتعككرف المعلككم علككى األفكككار واالنطباعككات  اوالً: التشددوٌا المفدداهٌمً وال ددلون المددد لً:

 الموجودة عند الطلبة حول المفهوم الذي ٌدور حوله موضوع الدرس. 

أن ٌُحلل المعلم المفهوم فً محاولة للكشف عن الخصائص والسمات ثم ٌختار منهكا الخاصكٌة أوالسكمة  ثانٌاً:

 المعٌارٌة أو المٌاسٌة وٌُحددها. 

ولمد راعت الدراسة الحالٌة تلن العوامل أثناء تدرٌس الوحكدة " الكهربٌكة االسكتاتٌكٌة" والمطكورة فكً ضكوء 

 التعلٌم المدمج.

 لمفاهٌم العلمٌ : مصادر صعوبات تكوٌن ا

 ( بثصر اهم صعوبات تعلم المفاهٌم العلمٌ  فٌما ٌلً: 2014ولد لام منصور مص فى )

 داللته اللفظٌ  او  صا صه. صعوبات تتعلك بالمفهوم ذاته: - ا
كال لٌف  العلمٌ  للمتعلم او المعرف  ال ابم  او التصدورات التدً ٌثملهدا  صعوبات تتعلك بالمتعلم:  - ش

 المتعلم ثو  المفهوم، الفروق الفردٌ  بٌن المتعلمٌن.  
 صعوبات تتعلك بالمناهج وطرق التدرٌس. - ج
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 صعوبات تتعلك بالبٌئة المحٌطة: االجتماعٌة، الثمافٌة، العادات والتمالٌد. -د  
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 م توٌات لٌاس تعلم المفاهٌم العلمٌ : 

( أن المفهوم بناء عملً لد ٌصعب تعلمه، إال أن هنان وسائل وأسالٌب عدٌدة ٌمكن 3118ٌرى دمحم الطٌطً )

من خاللها لٌاس تعلم المفاهٌم، وٌتفك الكثٌر من التربوٌٌن على أنه لمٌاس تعلم المفاهٌم العلمٌة، ٌتم اسكتخدام 
 التً تمٌس لدرة ال الش على ما ٌأتً: ، األسالٌب التموٌمٌة

 تحدٌد الداللة اللفظٌة للمفهوم العلمً.  -2
 اكتشاف المفهوم العلمً من خالل تطبٌك عملٌات التمٌٌز والتصنٌف والتعمٌم.  -3
 تفسٌر المالحظات أو األشٌاء فً البٌئة المحٌطة وفماً للمفاهٌم العلمٌة المتعلمة.  -4
 بناء مفاهٌم مشابهة للمفهوم الذي تم تعلمه.  -5
 تطبٌك المفهوم العلمً فً موالف تعلٌمٌة جدٌدة. -6
 استخدام المفهوم العلمً فً حل المشكالت.  -7
اسكتخدام المفهككوم العلمككً فكً فرضككٌات واسككتدالالت أو تعمٌمكات حٌاتٌككه مختلفككة، فكإذا تككم تعلككم الطالككب  -8

ف مثالً، فإنه عندئذ ٌجب أن ٌكون لادراً على استنتاج تعمٌمات، لمفاهٌم التأللم والتغٌر التطوري والتكٌ
 تصف المظهر الخارجً للكائنات الحٌة فً موضوع التعلم.

 ,Frayer, etal، وضع فراٌر) “ Klausemierولمٌاس مستوٌات تعلم المفاهٌم وفمًا لنموذج كلوزماٌر
" كما ذكرت Wisconsinموذج وٌسكونسن" (، نموذًجا الختبار مستوٌات تعلم المفهوم ٌُعرف بن1969,6-8

(، وٌمٌس هذا النموذج مستوٌات تعلم المفهوم من خالل عشر مهام. كما أوضحت 7::2 )فاطمة إبراهٌم،

 مٌَّز بٌن مستوٌٌن فً تعلم المفاهٌم.  (Klausemier, 1990" كلو ماٌر" )( أن :311سامٌة صٌاد )
 : ٌتمثككككل هككككذا المسككككتوى فككككً لككككدرة الفككككرد علككككى التمٌٌككككز بككككٌن األمثلككككة المطابمككككة الم ددددتوى األدنددددى .2

 واألمثلة غٌر المطابمة للمفهوم. 
 : تتمثل المستوٌات العلٌا فً تعلم المفاهٌم فً المدرات التالٌة: الم توٌات العلٌا .3

  .تعرٌف المفهوم بخصائصه المحددة 
 ٌزة للمفهوم. التمٌٌز بٌن الخصائص الممٌزة والخصائص غٌر المم 
 .التمٌٌز بٌن األمثلة المطابمة واألمثلة غٌر المطابمة على أساس الخصائص المحددة للمفهوم 
  .تحدٌد المفاهٌم العلٌا التً ٌندرج تحتها المفهوم والمفاهٌم الدنٌا التً تدرج تحته 
  .تحدٌد المبدأ الذي ٌربط المفهوم بمفهوم آخر أو أكثر 

المهام لوضع مجموع  البدا   اال تٌارٌد  التدً تمدٌس م دتوٌات تعلدم المفداهٌم ولد ا ت دمت الباثث  هذه 
العلمٌ  بوثدة "الكهرباء اال تاتٌكٌ " لمٌاس تنمٌ  المفداهٌم العلمٌد  لددى تالمٌدذ الصدف الثدانً اإلعددادي 

 من الصم.
 درا ات تناولت المفاهٌم العلمٌ 

 تدرٌس العلوم منها: ولد ظهرت دراسات عدٌدة تناولت المفاهٌم العلمٌة فً

: هدددفت الدرا دد  إلدددى التعددرف علدددى اثددر ا دددت دام (Qaseem Hamadneh, 2017دراسككة لاسككم )

ا تراتٌجٌ  بانوراما فً تدرٌس العلوم على اكت اش المفاهٌم العلمٌ  بٌن  لب  الصف الرابع فً مدٌرٌد  
بنً كنان  التربوٌ ، ممارن  بال رٌم  التملٌدٌ . واظهرت النتا ج وجود فروق ذات دالل  إثصا ٌ  لصدالح 

 وجود فروق ذات دالل  إثصا ٌ  لمتغٌر الجنس.  المجموع  التجرٌبٌ  وعدم
هدفت إلى ا تمصاء فاعلٌ  تدرٌس العلوم ل الش المرثل  المتو     (:3127دراسة حمٌد العصٌمً )

با ت دام نموذج مار انو ألبعاد التعلم فً تنمٌ  المفاهٌم العلمٌ  واتجاهاتهم العلمٌ ، ولد اظهرت النتا ج 
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وجود فرق ذي دالل  إثصا ٌ  على ا تباري البنٌ  المفاهٌمٌ  واالتجاهات العلمٌ  لصالح المجموع  
 التجرٌبٌ  والتً در ت با ت دام نموذج مار انو ألبعاد التعلم. 

: هدفت الدرا   إلى التعرف على فاعلٌ  ا ت دام التعلم اال تراتٌجً فً (3127دراسة دعاء جمال )

علمٌ  والرضا عن التعلم فً مادة العلوم لدى تالمٌذ المرثل  االبتدا ٌ ، واظهرت النتا ج تنمٌ  المفاهٌم ال
 ان هنان فروق ذات دالل  إثصا ٌ  لصالح المجموع  التجرٌبٌ .  

هدفت إلى تنمٌ  بعض المفاهٌم العلمٌ  من  ال  تدرٌس وثدة التفاعالت  (:3127دراسة كفاٌة حسٌن)

التا ع األ ا ً من مرثل  التعلٌم األ ا ً العلٌا فً فل  ٌن، وذلن با ت دام الكٌمٌا ٌ  لتالمٌذ الصف 
برنامج ممترح لا م على التعلم المدمج، وتوصلت الدرا   إلى ان البرنامج الممترح الما م على التعلم 

على  المدمج عم  على تنمٌ  المفاهٌم العلمٌ  وان ثجم تأثٌر البرنامج الممترح كان إٌجابٌاً، مما ٌد 
 فاعلٌ  البرنامج فً تنمٌ  المفاهٌم العلمٌ .

: هدفت هذه الدرا   إلى التعرف على فعالٌ  برنامج با ت دام التعلم (3126دراسة سارة إسماعٌل)

المدمج فً تنمٌ  بعض المفاهٌم العلمٌ  لدى التالمٌذ المعالٌن بصرٌاً، وجاءت النتا ج بوجود فروق دال  
ات المجموعتٌن التجرٌبٌ  والضاب   فً المٌاس البعدي ال تبار التثصٌ  فً إثصا ٌا بٌن متو  ات درج

 المفاهٌم العلمٌ  لصالح المجموع  التجرٌبٌ . 
هدفت الدرا   إلى تثدٌد فاعلٌ  التعلٌم اإللكترونً (: 3121دراسة عبد هللا ناٌف وماهر إسماعٌل )

لدى تالمٌذ المرثل  المتو    فً المدٌن  المدمج فً تدرٌس العلوم على ا تٌعاش المفاهٌم العلمٌ  
المنورة. واظهرت النتا ج وجود فروق ذات دالل  إثصا ٌ  لصالح المجموع  التجرٌبٌ  والتً در ت 

 با ت دام التعلم اإللكترونً المدمج.
 من  ال  ا تعراض الدرا ات ال ابم  ٌتضح ما ٌلً: 

المفكاهٌم العلمٌكة لكدى الطكالب فكً العلكوم، مثكل: استخدمت بعض الدراسات استراتٌجٌات مختلفة لتنمٌة  -1
استراتٌجٌات )بانوراما، التعلم االسكتراتٌجً، األمثلكة المحلولكة، األلعكاب التعلٌمٌكة، الوسكائط العلمٌكة(، كمكا 
استخدمت بعض الدراسات العدٌد من النماذج لتنمٌة المفاهٌم العلمٌة لكدى الطكالب فكً العلكوم مثكل: نمكوذج 

التعلم لالستخدام، واتفمكت بعكض الدراسكات علكى التعلكٌم المكدمج لتنمٌكة المفكاهٌم العلمٌكة  مارزانو، ونموذج
( ودرا   عبد هللا نداٌف 2015( ودرا    ارة إ ماعٌ  )2016كفاٌ  ث ٌن )لدى الطالب، مثل دراسة 

  (.2010وماهر إ ماعٌ  )

العلمٌكة وبعكض المتغٌكرات األخكرى أثبتت العدٌد من الدراسات وجود عاللة ارتباطٌكة بكٌن المفكاهٌم  -2
 كاالتجاه نحو مادة العلوم، ودافعٌة التعلم، وعملٌات العلم، الرضا عن التعلم.

 وٌاُلحظ مما سبك اآلتً:
 اهتمددددددام البدددددداثثٌن التربددددددوٌٌن ووعددددددٌهم بأهمٌدددددد  المفدددددداهٌم العلمٌدددددد  والثاجدددددد  إلددددددى تنمٌتهددددددا،  - أ

فددً جمٌددع المراثدد  العمرٌدد  لل ددالش، واللجددوء فددً  ددبٌ  تثمٌددك ذلددن إلددى ا ددت دام انددواع م تلفدد  مددن 
 اال تراتٌجٌات والنماذج والو ا   وال رق واأل الٌش. 

 ندرة الدرا ات العربٌ  واألجنبٌ  التً اهتمت بتنمٌ  المفاهٌم لدى التالمٌذ المعالٌن  معٌا.  - ش
 ات فكككً البحكككث الحكككالً وذلكككن فكككً اختٌكككار المكككنهج المناسكككب للبحكككث، ولكككد تكككم االسكككتفادة مكككن هكككذه الدراسككك

 وتفسٌر نتائج البحث، وإعداد أدوات المٌاس. 
 -   وات البث  واجراءاته:
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استهدفت البحث الحالً التعرف على أثر تطوٌر ممرر العلوم فً ضوء التعلٌم المدمج وذلن فً تنمٌة 
اإلعدادٌة من الصم، ولإلجابة عن تساؤالت البحث والتحمك من صحة المفاهٌم العلمٌة لدى تالمٌذ المرحلة 

 -فروضه اتبعت الباحثة اإلجراءات التالٌة: 
 اختٌار المحتوي العلمً  -2
 إعداد المواد التعلٌمٌة -3

 إعداد أدوات البحث        -3

 التصمٌم التجرٌبً وإجراءات البحث )التجربة(  -4

    المعالجة اإلحصائٌة للبٌانات -5

 عرض النتائج ومنالشتها وتفسٌرها. -6

 -وسٌتم عرض كل إجراء من هذه اإلجراءات بالتفصٌل فٌما ٌلً: 
 ا تٌار المثتوي العلمً: -1

( والتكً تمثكل الوحكدة الثانٌكة للفصكل الدراسكً الثكانً الممكررة بكتكاب االسكتاتٌكٌة تم إختٌكار وحكدة )الكهربكاء
العلوم من لبل وزارة التربٌة و التعلٌم علً تالمٌذ الصف الثكانً اإلعكدادي مكن الصكم فكً مكادة العلكوم للعكام 

 ( لتدرٌسها فً ضوء التعلٌم المدمج وذلن لألسباب التالٌة: 3128 – 3127الدراسً )

 الكثٌكككر مكككن المفكككاهٌم واألنشكككطة ممكككا ٌُسكككاعد فكككً تحمٌكككك أهكككداف الدراسكككة تتضكككمن دروس الوحكككدة  -
 من تنمٌة المفاهٌم العلمٌة وزٌادة دافعٌة التعلم لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة من الصم. 

 تتضكككمن الوحككككدة العدٌكككد مككككن المفككككاهٌم العلمٌكككة التككككً تسكككاعد التالمٌككككذ علككككى التعكككرف علككككى تفسككككٌر  -
 بعض الظواهر الكونٌة.

تتضمن الوحدة العدٌد من المعارف والمفاهٌم العلمٌة التكً ٌُمككن ربطهكا بحٌكاة التالمٌكذ الٌومٌكة وبٌئكتهم  -
 وهذا بدوره ٌُصبح معنى وظٌفً فً حٌاتهم.

م والمبادئ األساسٌة التً تُشّكل البنٌة األساسٌة لدراسة ممرر اهٌــلمفاحتواء الوحدة على عدد كبٌر من ا -
 الٌة.العلوم فً السنوات الت

م ذات تجرٌد عالً مما لد ٌُشّكل صعوبات فً تعلم الطالب لهكا مكن لمفاهٌاحتواء الوحدة على عدد من ا -
 خالل الطرٌمة المعتادة.

 وجود الكثٌر من التطبٌمات العملٌة لموضوعات الوحدة. -
 -إعداد المواد التعلٌمٌ : -2

ضككوء التعلككٌم المككدمج وذلككن فككً معرفككة أثككر تطككوٌر ممككرر العلككوم فككً كككً تحمككك الباحثككة هككدفها وهككو 
" ، كككان علٌهككا إعككادة صككٌاغة وحككدة تنمٌككة المفككاهٌم العلمٌككة لككدى تالمٌككذ المرحلككة اإلعدادٌككة مككن الصككم

فكككً ضكككوء التعلكككٌم المكككدمج ولكككد تضكككمنت المكككواد التعلٌمٌكككة ككككالً مكككن )إنتكككاج  الكهربددداء اال دددتاتٌكٌ  "
 وحدة "الكهرباء االستاتٌكٌة" إلكترونٌا، دلٌل المعلم(

 إنتاج وحدة "الكهرباء االستاتٌكٌة" إلكترونٌا: - أ
تككم إنتككاج الممككرر وفمككاً لمعككاٌٌر الجككودة بككالثالث محككاور الخاصككة باإلنتككاج وهككً التصككمٌم التعلٌمككً وتصككمٌم 
الجرافٌن وتطوٌر المحتوى، ولد تم االستعانة بها إلنتاج ممرر العلوم للصف الثانً اإلعدادي من الصم، بعد 

ى مجموعككة مككن المختصككٌن بتكنولوجٌككا التعلككٌم والمنككاهج وطككرق التككدرٌس الختٌككار أن لامككت بعرضككها علكك
 المناسكككككككككككككككككب للمرحلكككككككككككككككككة العمرٌكككككككككككككككككة والتعلٌمٌكككككككككككككككككة المسكككككككككككككككككتهدفة فكككككككككككككككككً الدراسكككككككككككككككككة، 

 حٌث ُروعً عند إنتاج الممرر خصائص هذه المرحلة وكذلن خصائص الفئة التعلٌمٌة المستهدفة.
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 إعداد دلٌل المعلم فً ضوء التعلٌم المدمج: - ب
اعدت الباثث  دلدٌالً للتددرٌس من  ال  درا   األدبٌات والدرا ات المرتب   بالتعلٌم اإللكترونً المدمج، 

وثدة "الكهرباء اال تاتٌكٌ " فً ضوء التعلٌم المدمج ٌُوضح للمعلم الهدف من ت وٌر ممرر العلدوم فدً 
بها من انش  ، واهداف تدرٌس ضوء التعلٌم المدمج، وتوجٌهات عام  للمعلم لتنفٌذ الدروس وما ٌرتب  

الوثدة، والو ا   التعلٌمٌد ، والتو ٌدع ال مندً لموضدوعات الوثددة، و  د  ال دٌر فدً تددرٌس الوثددة 
وتشم  األهداف ال لوكٌ  لك  درس واألدوات والو ا   التعلٌمٌ  واألفكار األ ا ٌ  والتموٌم، وذلن مما 

  وٌ اهم فً تثمٌك األهداف التعلٌمٌ  المثددة.مما ٌٌ ر إجراءات التعلم فً ال رٌك الصثٌح، 
 
 
 
 
 -إعداد ادوات البث  و تشم : -3

 إعداد اختبار المفاهٌم العلمٌة.
هدددددف اال تبددددار إلددددى لٌدددداس مدددددى اكت دددداش تالمٌددددذ الصددددف الثددددانً  الهككككدف مككككن اإلختبككككار : - أ

للمفددددداهٌم العلمٌددددد  المتضدددددمن  فدددددً وثددددددة  –مجموعددددد  الدرا ددددد   –اإلعددددددادي مدددددن الصدددددم 
 الكهربٌ  اال تاتٌكٌ . 

 -اإلطالع علً بعض اإلختبارات التى تمٌس تنمٌة المفاهٌم العلمٌة : -  
اسكككات التكككً اهتمكككت بالمفكككاهٌم العلمٌكككة لبكككل حٌكككث لامكككت الباحثكككة بكككاالطالع علكككى بعكككض األدبٌكككات والدر

المٌكككام بإعكككداد االختبكككار الخكككاص لهكككا، وذلكككن بهكككدف االسكككتفادة مكككن تلكككن الخبكككرات فكككً صكككٌاغة مفكككردات 
 اختبار المفاهٌم العلمٌة. 

 لصدددت الباثثددد  بعدددد ا العهدددا علدددى بعدددض المراجدددع والدرا دددات إلدددى  -صكككٌاغة مفكككردات االختبكككار : -ج
عٌ ، وذلدددن لمدددا ٌتمٌددد  بددده هدددذا الندددوع مدددن اال تبدددارات مدددن ممٌددد ات تتعلدددك ا تٌدددار اال تبدددارات الموضدددو

( مفدددردة مدددن 35وتكدددون اال تبدددار مدددن )بموضدددوعتٌها وعددددم تدددد   الجاندددش الش صدددً فدددً تصدددثٌثها، 

 .نم  األ  ل  ذات اال تٌار من متعدد
 -ث اش صدق اال تبار : -د 

صكككورته األولٌكككة والتكككً تكونكككت مكككن بعكككرض االختبكككار فكككً  للتأككككد مكككن صكككدق االختبكككار لامكككت الباحثكككة

علكككى مجموعكككة مكككن المحكمكككٌن الخبكككراء فكككً مجكككال المنكككاهج وطكككرق تكككدرٌس العلكككوم وذلكككن  مفكككردة( 45)

للحككككككم علكككككى مكككككدى مالءمتكككككه لمسكككككتوى التالمٌكككككذ، ومكككككدى الصكككككحة العلمٌكككككة لمفرداتكككككه، وتوافمهكككككا مكككككع 
ى السككككادة المحكمككككون المسككككتوٌات الككككدنٌا والعلٌككككا، وكككككذلن مككككدى وضككككوح تعلٌمككككات االختبككككار، ولككككد أبككككد

بعكككض التعككككدٌالت التكككً أخككككذتها الباحثككككة فكككً االعتبككككار عنكككد إعككككداد الصككككورة النهائٌكككة، مثككككل: اختصككككار 
مضككمون البككدائل، وإعككادة صككٌاغة بعككض المفككردات، وحككذف بعككض األسككئلة لتملٌككل العككدد فأصككبح العككدد 

 مفردة(.  46النهائً لمفردات االختبار )

 -ار :التجرب  اال ت العٌ  لإل تب -هـ 
بعكككد التأككككد مكككن صكككدق االختبكككار وعمكككل التعكككدٌالت الالزمكككة لكككه فكككً ضكككوء آراء السكككادة المحكمكككٌن،     

لامككككت الباحثككككة بتطبٌككككك االختبككككار علككككى مجموعككككة اسككككتطالعٌة مككككن تالمٌككككذ الصككككف الثككككانً اإلعككككدادي 
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، وبلككككك  3128-3127العكككككام الدراسككككً -بمدرسككككة األمككككل للصكككككم التابعككككة إلدارة كفكككككر الشككككٌخ التعلٌمٌككككة

 تلمٌذاً وتلمٌذة.  21عددهم 
 -ث اش ال من الال م ألداء اال تبار : -و

( دلٌم  ثٌ  تم 45فً ضوء التجرب  اال ت العٌ  وجدت الباثث  ان ال من المنا ش لت بٌك اال تبار هو )

ت دجٌ  الدد من الددذي ا ددتغرله كدد  تلمٌدذ فكددان متو دد  المدددة ال منٌدد  التدً ا ددتغرلها جمٌددع تالمٌددذ العٌندد  
 تبددار وبددذلن ثددّددت دلٌمدد ، واضددٌفت  مددس دلددا ك لمددراءة تعلٌمددات اال 40اال ددت العٌ  ٌ دداوي تمرٌبدداً 

 ( دلٌم . 45الباثث  ال من الال م لال تبار ش )

  -ث اش ثبات اإل تبار : - 
، ولككككد 32لامككككت الباحثككككة بحسككككاب معامككككل ثبككككات االختبككككار باسككككتخدام معادلككككة كٌككككودر رٌتشككككارد الصككككٌغة 

ن ( ممكككا ٌكككدل علكككى أن االختبكككار ٌتمتكككع بدرجكككة عالٌكككة مككك1896وجكككد أن لٌمكككة معامكككل ثبكككات االختبكككار )

 الثبات وهو معامل ثبات عالً مما ٌدل على صالحٌة هذا االختبار للتطبٌك.    
 -الصورة النها ٌ  لإل تبار :

( مواصكككفات اختبكككار المفكككاهٌم 2( مفككردة وٌوضكككح جكككدول )46تكككون االختبكككار فكككً صكككورته النهائٌكككة مكككن )

 العلمٌة، مع بٌان عدد األسئلة فً كل مستوى والجدول التالً ٌوضح ذلن.
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 (1صذٚي )

 ِٛاطفاث اخخباس اٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍّت فٟ ٚعذة اٌىٙشباء االعخاح١ى١ت ٌٍظف اٌزأٟ اإلعذادٞ ِٓ اٌظُ.

اٌّٙبَ اٌزٟ  ِغز٠ٛبد رعٍُ اٌّفب١ُ٘

 ؽذد٘ب ّٔٛرط

Wisconsin 

٨خزجبس رعٍُ 

 اٌّفب١ُ٘

 اٌعذد أسلبَ ا٤عئٍخ

اٌذسط 

١ 

اٌذسط 

٢ 

اٌذسط 

٣ 

 ٥اٌذسط  ٤اٌذسط 

اٌزىٙشة 

 ثبٌذٌه

لبْٔٛ 

وٌَٛٛ 

فٟ 

اٌغزة 

 ٚاٌزٕبفش

اٌّغبي 

 اٌىٙشثٟ

اٌىشبف 

اٌىٙشثٟ 

رٚ 

اٌٛسل١ز١ٓ 

 اٌز٘ج١ز١ٓ

رشو١ض 

اٌشؾٕبد 

اٌىٙشث١خ 

عٕذ 

ا٤طشاف 

اٌّذثجخ 

ٌٍّٛ ٩د 

 اٌّشؾٛٔخ

اٌّغز٠ٛبد 

 ا٤دٔٝ

اٌز١١ّض ث١ٓ 

ا٤ِضٍخ 

اٌّطبثمخ 

ٚا٤ِضٍخ 

ا١ش 

اٌّطبثمخ 

 ٌٍّفَٙٛ

ث عطبء  -١

اعُ اٌّفَٙٛ، 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

اٌّضبي 

اٌّٛعت 

 ٌٍّفَٙٛ.

3-11  34   3 

ث عطبء  -٢

اعُ اٌّفَٙٛ، 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

اٌّضبي اٌغبٌت 

 ٌٍّفَٙٛ.

12- 20 14  8 28 5 

اٌّغز٠ٛبد 

 اٌع١ٍب

 

رعش٠ف  -

اٌّفَٙٛ 

ثخصبئصٗ 

 اٌّؾذدح

ث عطبء  -٣

اٌّضبي 

اٌّٛعت 

ٌٍّفَٙٛ، 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

 اعُ اٌّفَٙٛ

5  

 

30 13 33 4 

اٌز١١ّض  -

ث١ٓ 

اٌخصبئص 

ا١ٌّّضح 

ٚا١ش 

ا١ٌّّضح 

 ٌٍّفَٙٛ

ث عطبء  -٤

اعُ اٌّفَٙٛ، 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

اٌخب ١خ 

 ا١ٌّّضح

16-18 25 6 26 10 6 

ث عطبء  -٥

اعُ اٌّفَٙٛ، 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

اٌخب ١خ ا١ش 

 4 2 27  3 
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ا١ٌّّضح 

 ٌٍّفَٙٛ

اٌز١١ّض  -

ث١ٓ ا٤ِضٍخ 

اٌّطبثمخ 

ٚا٤ِضٍخ 

ا١ش 

اٌّطبثمخ 

عٍٝ أعبط 

اٌخصبئص 

اٌّؾذدح 

 ٌٍّفَٙٛ

ث عطبء  -٦

اعُ اٌّفَٙٛ، 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

ِعٕٝ 

 اٌّفَٙٛ.

21 19 24  22 4 

ث عطبء  -٧

ِعٕٝ 

اٌّفَٙٛ، 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

 اعُ اٌّفَٙٛ..

1  23-35  9 4 

رؾذ٠ذ  -

اٌّفب١ُ٘ 

اٌع١ٍب اٌزٟ 

٠ٕذسط 

رؾزٙب 

اٌّفَٙٛ 

ٚاٌّفب١ُ٘ 

 اٌذ١ٔب

ث عطبء  -٨

اعُ اٌّفَٙٛ، 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

اٌّفَٙٛ 

 ا٤دٔٝ.

15 29    2 

ث عطبء  -٩

اعُ اٌّفَٙٛ، 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

اٌّفَٙٛ 

 ا٤عٍٝ.

7     1 

رؾذ٠ذ  -

اٌّجذأ اٌزٞ 

٠شثظ 

اٌّفَٙٛ 

ثّفَٙٛ 

 آخش أٚ أصش

ث عطبء  -١١

اعُ ِف١ِٛٙٓ 

٠خزبس اٌز١ٍّز 

اٌّجذأ اٌزٞ 

 ٠شثظ ث١ّٕٙب

31 32 17   3 

 35اٌّغّٛل 

 -اٌخظ١ُّ اٌخضش٠بٟ ٚإصشاءاث اٌخضشبت : -4

  -ِٕٙظ اٌجؾش : -1

ارجع اٌجؾش اٌؾبٌٟ إٌّٙظ اٌشجٗ اٌزغش٠جٟ اٌمبئُ عٍٟ رص١ُّ اٌّعبٌغبد اٌزغش٠ج١خ اٌمج١ٍخ ٚ اٌجعذ٠خ ٚرٌه ِٓ 

 -خ٩ي ِغّٛعز١ٓ رّضٍذ فٟ: 
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 :ٚحضُ ِضّٛعت اٌخال١ِز اٌز٠ٓ دسعٛا ِغخٛٞ ٚعذة "اٌىٙشباء االعخاح١ى١ت" فٟ  اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ

 ضٛء اٌخع١ٍُ اٌّذِش.

 :ٚحضُ ِضّٛعت اٌخال١ِز اٌز٠ٓ دسعٛا ِغخٛٞ ٚعذة " اٌىٙشباء االعخاح١ى١ت "  اٌّغّٛعخ اٌضبثطخ

 .باٌطش٠مت اٌخم١ٍذ٠ت اٌّخبعت فٟ اٌّذاسط

 رؾذ٠ذ ِزغ١شاد اٌجؾش :   -2

اٌّغزمً: فٟ ٘زا اٌجؾش ٘ٛ طش٠مخ اٌزذس٠ظ ؽ١ش رُ اٌزذس٠ظ ٌٍّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ ٚؽذح ماٌىٙشثبء اٌّزغ١ش  -

 ا٨عزبر١ى١خم فٟ ضٛء اٌزع١ٍُ اٌّذِظ، أِب اٌّغّٛعخ اٌضبثطخ فمذ دسعذ ثبٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ.

١ِز اٌّشعٍت االعذاد٠ت ِٓ : اٌّخغ١شاث اٌخابعت فٟ ٘زٖ اٌبغذ ٘ٛ ح١ّٕت اٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍّت ٌذٞ حالاٌّزغ١ش اٌزبثع -

 اٌظُ ٠ٚم١غٗ اخخباس اٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍّت.

 -: ِغّٛعخ اٌجؾشاخز١بس  -3

رُ اخز١بس ِغّٛعخ اٌجؾش ِٓ ر١ِ٩ز اٌصف اٌضبٟٔ ا٦عذادٞ ثّذسعزٟ ا٤ًِ ٌٍصُ ث داسح وفشاٌش١  

ا٤ًِ ث داسح  ١ٌّضً ر١ِ٩ز ِذسعخ 2017 – 2016اٌزع١ّ١ٍخ، ٚإداسح ثٍط١ُ اٌزع١ّ١ٍخ، فٟ اٌعبَ اٌذساعٟ 

( ر١ٍّزاً ٚر١ٍّزٖ، ٠ّٚضً ر١ِ٩ز ِذسعخ اٌصُ ث داسح ثٍط١ُ 20وفشاٌش١  اٌزع١ّ١ٍخ اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ )

 ( ر١ٍّزاً ٚر١ٍّزٖ اٌّغّٛعخ اٌضبثطخ.20اٌزع١ّ١ٍخ )

 

 -خطٛاث اٌخضش٠ب :

 -اٌخطب١ك اٌمبٍٝ  داة اٌبغذ :

حااااُ حطب١ااااك أداة اٌبغااااذ "اخخباااااس اٌّفااااا١ُ٘ اٌع١ٍّاااات" لب١ٍاااااً عٍااااٝ وااااً ِاااآ اٌّضّااااٛعخ١ٓ اٌخضش٠ب١اااات 

ٚاٌضاااابطت ٚرٌاااه ٌٍخغماااك ِااآ حىاااافؤ اٌّضّٛعااااث )اٌخضش٠ب١ااات ٚاٌضاااابطت(، ٚاٌغظاااٛي عٍاااٟ اٌاااذسصاث 

اٌمب١ٍااات اٌخااااٟ حغاااااعذ فااااٟ اٌّعاٌضاااات اإلعظااااائ١ت اٌخاطاااات بٕخااااائش اٌذساعاااات ٚلااااذ حااااُ اٌخظااااغ١ظ ٚسطااااذ 

ٚعغاااا  ل١ّااات )ث( ٌٕخاااائش اٌخطب١اااك اٌفعٍاااٟ  دٚاث اٌبغاااذ عٍاااٟ واااالً اٌّضّٛعااااث ٚ اٌضاااذٚي  اٌاااذسصاث

 اٌخاٌٟ ٠ٛضظ رٌه. 

 (     2صذٚي )   

 ٔخائش اٌخطب١ك اٌمبٍٟ الخخباس اٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍّت عٍٝ وً ِٓ اٌّضّٛعخ١ٓ اٌخضش٠ب١ت ٚاٌضابطت

اٌّخٛعظ  اٌعذد اٌّضّٛعت

 اٌغغابٟ

االٔغشاف 

 اٌّع١اسٞ

ِغخٜٛ  )ث(ل١ّت 

 اٌذالٌت

 ا١ش داي 0.23 2.93 19.45 20 حضش٠ب١ت

 3.04 19.20 20 ضابطت

 -اٌخذس٠ظ ٌٍّضّٛعخ١ٓ :

ً ٚاٌز وذ ِٓ رىبف  ِغّٛعزٟ اٌجؾش لبِذ اٌجبؽضخ ثزذس٠ت ِعٍّخ  ثعذ ا٨ٔزٙبء ِٓ رطج١ك أدٚد اٌجؾش لج١ٍب

اٌزع١ٍُ اٌّذِظ ٚو١ف١خ اعزخذاَ د١ًٌ اٌّعٍُ اٌعٍَٛ ثبٌٕغجخ ٌٍّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ عٍٝ و١ف١خ اٌزذس٠ظ فٟ ضٛء 

وّششذ أصٕبء اٌزذس٠ظ، ٚدٚس وً ِٓ اٌّعٍُ ٚاٌّزعٍُ أصٕبء ع١ٍّخ اٌزذس٠ظ، أِب ثبٌٕغجخ ٌٍّغّٛعخ اٌضبثطخ فمذ 

 لبِذ ِعٍّخ اٌعٍَٛ ثبٌزذس٠ظ ٌٙزٖ اٌّغّٛعخ ثبعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ.

 -اٌخطب١ك اٌبعذٞ  دٚاث اٌبغذ :

ٙبء ِٓ اٌزذس٠ظ ٌىً ِٓ اٌّغّٛعز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ لبِذ اٌجبؽضخ ث عبدح رطج١ك )اخزجبس ثعذ ا٨ٔز   

 اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ( عٍٝ وً ِٓ اٌّغّٛعز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ. 

 -اٌّعاٌضت اإلعظائ١ت ٌٍب١أاث : - 6
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ضتتخ ثش تتذ ٔزتتبئظ رطج١تتك ثعتتذ ا٨ٔزٙتتبء ِتتٓ اٌزطج١متتٟ اٌمجٍتتٟ ٚاٌجعتتذٞ ٨خزجتتبس اٌّفتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتخ لبِتتذ اٌجبؽ

 -ا٨خزجبساد ٚرؾ١ٍٍٙب إؽصبئ١بً ٚرٌه ثبعزخذاَ وً ِٓ: 

٠ٚشاااااًّ عٍاااااٝ عغاااااا  اٌّخٛعاااااظ ٚاالٔغاااااشاف اٌّع١ااااااسٞ ٌىاااااً ِضّٛعااااات ِااااآ  ا٦ؽصتتتتتبء اٌٛ تتتتتفٟ: - أ

 اٌّضّٛعخ١ٓ اٌخضش٠ب١ت ٚاٌضابطت.
ٌّمبسٔتتتتتخ ٠ٚspssزّضتتتتتً فتتتتتٟ ؽغتتتتتبة ل١ّتتتتتخ ٚد٨ٌتتتتتخ م د م ثبعتتتتتزخذاَ ثشٔتتتتتبِظ اإلعظااااااء االعاااااخذالٌٟ: 

ِزٛعتتتتطبد اٌّغتتتتٛعز١ٓ اٌزغش٠ج١تتتتخ ٚاٌضتتتتبثطخ ٚوتتتتزٌه ِمبسٔتتتتخ ِزٛعتتتتطبد اٌّغّٛعتتتتخ اٌزغش٠ج١تتتتخ لج١ٍتتتتبً 

 وّتتب لبِتتذ اٌجبؽضتتخ ثؾغتتبة ؽغتتُ اٌزتت ص١ش ٌٍّزغ١تتش اٌّغتتزمً )اٌزتتذس٠ظ اٌّفتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتخٚثعتتذ٠بً فتتٟ اخزجتتبس 

 ( فٟ اٌّزغ١شاد اٌزبثعخ.فٟ ضٛء اٌزع١ٍُ اٌّذِظ

 -ٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍّت:إٌخائش اٌخاطت باخخباس ا

 اخخباس طغت اٌفشع ا ٚي:

٠تتتٕص اٌفتتتش  ا٤ٚي ٌٍجؾتتتش عٍتتتٝ أٔتتتٗ م رٛعتتتذ فتتتشٚق راد د٨ٌتتتخ إؽصتتتبئ١خ ثتتت١ٓ ِزٛعتتتطبد دسعتتتبد 

ر١ِ٩تتتتز اٌّغّٛعتتتتخ اٌزغش٠ج١تتتتخ ٚاٌّغّٛعتتتتخ اٌضتتتتبثطخ فتتتتٟ اٌزطج١تتتتك اٌجعتتتتذٞ ٌّزغ١تتتتش ر١ّٕتتتتخ اٌّفتتتتب١ُ٘ 

 ثعذٞ( ٌصبٌؼ اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ.  –اٌع١ٍّخ فٟ اٌم١بع١ٓ )لجٍٟ 

ٌؾغتتتتبة اٌّزٛعتتتتطبد  spssبؽضتتتتخ ثبعتتتتزخذاَ ثشٔتتتتبِظ ٌٍٚزؾمتتتتك ِتتتتٓ  تتتتؾخ اٌفتتتتش  رٌتتتته لبِتتتتذ اٌج

اٌؾغتتتتبث١خ ٚ ا٨ٔؾشافتتتتبد اٌّع١بس٠تتتتخ ٌتتتتذسعبد ر١ِ٩تتتتز اٌّغّٛعتتتتخ اٌزغش٠ج١تتتتخ فتتتتٟ اٌزطج١تتتتك اٌمجٍتتتتٟ ٚ 

اٌجعتتتتذٞ ٨خزجتتتتبس اٌّفتتتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتتتخ ٚ رتتتتُ ؽغتتتتبة ل١ّتتتتخ )د( ٌّعشفتتتتخ د٨ٌتتتتخ اٌفتتتتشق ثتتتت١ٓ ِزٛعتتتتطٟ 

 ثذاعٟ وّب ٘ٛ ِٛضؼ وبٌزبٌٟ:دسعبد اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ٚ اٌجعذٞ ٨خزجبس اٌزفى١ش ا٦

 (3صذٚي سلُ )

د٨ٌخ اٌفشق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد ِغّٛعزٟ اٌذساعخ اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌّغّٛعخ اٌضبثطخ فٟ 

 اٌزطج١ك اٌجعذٞ ٨خزجبس اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ

ِزٛعظ  ا٨خزجبس 

 اٌذسعبد

ا٨ٔؾشاف 

 اٌّع١بسٞ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ل١ّخ د 

اٌّؾغٛ

 ثخ

اٌذ٨ٌخ 

 ا٦ؽصبئ١خ

اٌخ١١ّض ب١ٓ ا ِزٍت 

اٌّطابمت ٚا ِزٍت غ١ش 

 اٌّطابمت ٌٍّفَٙٛ

داي عٕذ  25.04 38 1.85 4.50 ضبثطخ

 0.73 7.30 رغش٠ج١خ 0.01

حعش٠ف اٌّفَٙٛ 

 بخظائظٗ اٌّغذدة

 18.84 38 0.81 2.85 ضبثطخ

 
داي عٕذ 

 0.41 3.80 رغش٠ج١خ 0.01

اٌخ١١ّض ب١ٓ اٌخظائض 

ا١ٌّّضة ٚغ١ش ا١ٌّّضة 

 ٌٍّفَٙٛ

داي عٕذ  23.13 38 2.15 5.00 ضبثطخ

 1.23 7.45 رغش٠ج١خ 0.01

اٌخ١١ّض ب١ٓ ا ِزٍت 

اٌّطابمت ٚا ِزٍت غ١ش 

اٌّطابمت عٍٝ أعاط 

اٌخظائض اٌّغذدة 

 ٌٍّفَٙٛ

داي عٕذ  12.8 38 1.05 5.45 ضبثطخ

 0.85 6.90 رغش٠ج١خ 0.01
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حغذ٠ذ اٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍا اٌخٟ 

اٌّفَٙٛ ٠ٕذسس حغخٙا 

 ٚاٌّفا١ُ٘ اٌذ١ٔا

داي عٕذ  17.63 38 0.83 1.55 ضبثطخ

 0.60 2.55 رغش٠ج١خ 0.01

حغذ٠ذ اٌّبذأ اٌزٞ ٠شبظ 

 اٌّفَٙٛ بّفَٙٛ آخش 

داي عٕذ  34.68 38 0.76 2.05 ضبثطخ

 0.69 2.45 رغش٠ج١خ 0.01

داي عٕذ  17.05 38 3.39 21.40 ضبثطخ اٌذسصت اٌى١ٍت

 1.70 30.45 حضش٠ب١ت 0.01

( ٚ٘تتتٟ 3.6ِٚتتتٓ ٔزتتتبئظ اٌغتتتذٚي اٌغتتتبثك ٠زجتتت١ٓ أْ ِزٛعتتتظ اٌتتتذسعبد ٌٍّغّٛعتتتخ اٌضتتتبثطخ رهغتتتبٚٞ )

( ٚل١ّتتتتخ د اٌّؾغتتتتٛثخ رهغتتتتبٚٞ 5ألتتتتً ِتتتتٓ ِزٛعتتتتظ اٌتتتتذسعبد اٌّغّٛعتتتتخ اٌزغش٠ج١تتتتخ اٌزتتتتٟ رهغتتتتبٚٞ )

(. ٠تتتتذي ٘تتتتزا عٍتتتتٝ 38( ٚدسعتتتتخ ؽش٠تتتتخ رهغتتتتبٚٞ )0.01( ٚ٘تتتتٟ اٌذاٌتتتتخ عٕتتتتذ ِغتتتتزٜٛ د٨ٌتتتتخ )17.05)

خ إؽصتتتتتبئ١خ ثتتتتت١ٓ ِزٛعتتتتتظ دسعتتتتتبد اٌطتتتتت٩ة فتتتتتٟ اٌّغّتتتتتٛعز١ٓ اٌضتتتتتبثطخ ٚعتتتتتٛد فتتتتتشق راد د٨ٌتتتتت

ٚاٌزغش٠ج١تتخ فتتٟ ِم١تتبط ر١ّٕتتخ اٌّفتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتخ ٌصتتبٌؼ اٌزطج١تتك اٌجعتتذٞ ِّتتب ٠تتذي عٍتتٝ رتت ص١ش اٌجشٔتتبِظ 

 اٌّمزشػ ٌزط٠ٛش ِمشس اٌعٍَٛ فٟ ضٛء اٌزع١ٍُ اٌّذِظ.  

ُ  لجتتتٛي اٌفتتتش  ا٤ٚي اٌتتتزٞ ٠تتتٕص عٍتتتٝ م رٛعتتتذ   فتتتشٚق راد د٨ٌتتتخ إؽصتتتبئ١خ ٚثٕتتتبًء ع١ٍتتتٗ فمتتتذ رتتت

ثتتت١ٓ ِزٛعتتتطبد دسعتتتبد ر١ِ٩تتتز اٌّغّٛعتتتخ اٌزغش٠ج١تتتخ ٚاٌّغّٛعتتتخ اٌضتتتبثطخ فتتتٟ اٌزطج١تتتك اٌجعتتتذٞ 

 ٌّزغ١ش ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ. 

 -اخخباس طغت اٌفشع اٌزأٝ :

٠تتٕص اٌفتتش  اٌضتتبٟٔ ٌٍجؾتتش عٍتتٝ أٔتتٗ م رٛعتتذ فتتشٚق راد د٨ٌتتخ إؽصتتبئ١خ ثتت١ٓ ِزٛعتتطبد دسعتتبد  

ثعتتذٞ( ٌصتتبٌؼ  –ر١ِ٩تتز اٌّغّٛعتتخ اٌزغش٠ج١تتخ فتتٟ ِزغ١تتش ر١ّٕتتخ اٌّفتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتخ فتتٟ اٌم١بعتت١ٓ )لجٍتتٟ 

خ اٌم١تتتبط اٌجعتتتذٞم ٚف١ّتتتب ٠ٍتتتٟ ٔزتتتبئظ اٌزطج١تتتك اٌجعتتتذٞ ٨خزجتتتبس اٌّفتتتب١ُ٘ عٍتتتٝ اٌّغّتتتٛعز١ٓ اٌزغش٠ج١تتت

 ٚاٌضبثطخ.

 (4صذٚي سلُ )
 د٨ٌخ اٌفشق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد اٌّغّٛعخ اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ٚاٌجعذٞ ٨خزجبس اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ 

ِزٛعظ  ا٨خزجبس 

 اٌذسعبد

ِزٛعظ 

 اٌفشٚق

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ل١ّخ د 

اٌّؾغٛ

 ثخ

اٌذ٨ٌخ 

 ا٦ؽصبئ١خ

اٌز١١ّض ث١ٓ ا٤ِضٍخ اٌّطبثمخ 

 اٌّطبثمخ ٌٍّفَٙٛٚا٤ِضٍخ ا١ش 
داي عٕذ  71.41 19 3.45 3.85 لبٍٟ

 7.30 بعذٞ 0.01

رعش٠ف اٌّفَٙٛ ثخصبئصٗ 

 اٌّؾذدح
داي عٕذ  16.41 19 1.20 2.60 لبٍٟ

 3.80 بعذٞ 0.01

اٌز١١ّض ث١ٓ اٌخصبئص 

 ا١ٌّّضح ٚا١ش ا١ٌّّضح ٌٍّفَٙٛ
داي عٕذ  13.44 19 2.85 4.60 لبٍٟ

 7.45 بعذٞ 0.01

اٌز١١ّض ث١ٓ ا٤ِضٍخ اٌّطبثمخ 

ٚا٤ِضٍخ ا١ش اٌّطبثمخ عٍٝ 

أعبط اٌخصبئص اٌّؾذدح 

 ٌٍّفَٙٛ

داي عٕذ  16.64 19 1.80 5.10 لبٍٟ

 6.90 بعذٞ 0.01

داي عٕذ  13.76 19 1.05 1.50 لبٍٟرؾذ٠ذ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍب اٌزٟ 
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٠ٕذسط رؾزٙب اٌّفَٙٛ ٚاٌّفب١ُ٘ 

 اٌذ١ٔب
 0.01 2.55 بعذٞ

رؾذ٠ذ اٌّجذأ اٌزٞ ٠شثظ 

 اٌّفَٙٛ ثّفَٙٛ آخش أٚ أصش
داي عٕذ  12.52 19 0.65 1.80 لبٍٟ

 2.45 بعذٞ 0.01

داي عٕذ  15.99 19 11.00 19.45 لبٍٟ اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 30.45 ثعذٞ 0.01

 ( 3.2ِٚتتتتتٓ ٔزتتتتتبئظ اٌغتتتتتذٚي اٌغتتتتتبثك ٠زجتتتتت١ٓ أْ ِزٛعتتتتتظ اٌتتتتتذسعبد فتتتتتٟ اٌزطج١تتتتتك اٌمجٍتتتتتٟ رهغتتتتتبٚٞ )

( ٚل١ّتتتتخ د اٌّؾغتتتتٛثخ 5ٚ٘تتتتٟ ألتتتتً ِتتتتٓ ِزٛعتتتتظ اٌتتتتذسعبد فتتتتٟ اٌزطج١تتتتك اٌجعتتتتذٞ ٚاٌتتتتزٞ ٠هغتتتتبٚٞ )

(. ٠ٚتتتذي ٘تتتزا 19( ٚدسعتتتخ ؽش٠تتتخ رهغتتتبٚٞ )0.01( ٚ٘تتتٟ اٌذاٌتتتخ عٕتتتذ ِغتتتزٜٛ د٨ٌتتتخ )15.99رهغتتتبٚٞ )

عٍتتتٝ ٚعتتتٛد فتتتشق را د٨ٌتتتخ اؽصتتتبئ١خ ثتتت١ٓ ِزٛعتتتطٟ دسعتتتبد اٌز١ِ٩تتتز فتتتٟ اٌزطج١تتتك اٌمجٍتتتٟ ٚاٌجعتتتذٞ 

اٌّفتتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتتخ ٌصتتتبٌؼ اٌزطج١تتتك اٌجعتتتذٞ ِّتتتب ٠تتتذي عٍتتتٝ رتتت ص١ش اٌجشٔتتتبِظ اٌّمزتتتشػ فتتتٟ ِم١تتتبط ر١ّٕتتتخ 

 ٌزط٠ٛش ِمشس اٌعٍَٛ فٟ ضٛء اٌزع١ٍُ اٌّذِظ.  

ٚثٕتتتبًء ع١ٍتتتٗ فمتتتذ رتتتُ لجتتتٛي اٌفتتتش  اٌضتتتبٟٔ اٌتتتزٞ ٠تتتٕص عٍتتتٝ م رٛعتتتذ فتتتشٚق راد د٨ٌتتتخ إؽصتتتبئ١خ  

اٌّفتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتخ فتتٟ اٌم١بعتت١ٓ  ثتت١ٓ ِزٛعتتطبد دسعتتبد ر١ِ٩تتز اٌّغّٛعتتخ اٌزغش٠ج١تتخ فتتٟ ِزغ١تتش ر١ّٕتتخ

 اٌجعذٞ(. –)اٌمجٍٟ 

 عغا  عضُ حأر١ش اٌخذس٠ظ باٌخع١ٍُ اٌّذِش فٟ اخخباس اٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍّت:

 ( 5صذٚي ) 

ل١ّت 
2

µ " ٚل١ّت"d  ٞاٌّمابٍت ٌٙا ِٚمذاس عضُ اٌخأر١ش فٟ اخخباس اٌّفا١ُ٘ اٌع١ٍّت اٌبعذ 

م ثبٌغتتتذٚي اٌّشععتتتٟ ٌزؾذ٠تتتذ ِغتتتزٛٞ ؽغتتتُ اٌزتتت ص١ش أْ  dم٠زضتتتؼ ِتتتٓ اٌغتتتذٚي اٌغتتتبثك ٚثّمبسٔتتتخ ل١ّتتتخ 

ؽغتتتُ اٌزتتت ص١ش وج١تتتش ٔز١غتتتخ اٌزتتتذس٠ظ فتتتٟ ضتتتٛء اٌزعٍتتت١ُ اٌّتتتذِظ ِّتتتب ٠شتتت١ش إٌتتتٟ رفتتتٛق ر١ِ٩تتتز اٌّغّٛعتتتخ 

اٌزغش٠ج١تتتتخ عٍتتتتٟ ر١ِ٩تتتتز اٌّغّٛعتتتتخ اٌضتتتتبثطخ ّٚٔتتتتٛ اٌّفتتتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتتتخ ٌتتتتذ٠ُٙ ٔز١غتتتتخ إعتتتتزخذاَ اٌزعٍتتتت١ُ 

 اٌّذِظ.

( ٚدساعتتتخ 2016ثعتتت  اٌذساعتتتبد اٌغتتتبثمخ ِضتتتً دساعتتتخ وفب٠تتتخ ؽغتتت١ٓ ) ٚرزفتتتك ٘تتتزٖ إٌزتتتبئظ ِتتتع ٔزتتتبئظ

 (.2010( ٚدساعخ عجذ هللا ٔب٠ف ِٚب٘ش إعّبع١ً )2015عبسح إعّبع١ً )

 حٛط١اث اٌبغذ

 ِٓ خالي إٌخائش اٌخٟ حُ اٌخٛطً إ١ٌٙا فئٔٗ ٠ّىٕٕا اعخخالص اٌخٛط١اث اٌخا١ٌت: 

 ( حٛط١اث حم١ٕت:1

  ًِبدح رع١ّ١ٍخ ٌٍز١ِ٩ز اٌصُ.ضشٚسح رٛف١ش ِمشس إٌىزشٟٚٔ ٌى 

 ( ُضشٚسح رٛف١ش ٔ بَ ٦داسح اٌزع١ٍLearning Management System LMS) 

 ( ضشٚسح رٛف١ش ٔ بَ إداسح اٌّؾز٠ٛبدLearning Content Management System LCMS) 

 .رص١ُّ ِمشساد إٌىزش١ٔٚخ رزٕبعت ِع ث١ئبد اٌزعٍُ اٌمبئّخ عٍٝ اٌزعٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ اٌّذِظ 

 .ُرٛف١ش ِب ٠ٍضَ ِٓ دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍّع١ٍّٓ ٚاٌمبئ١ّٓ عٍٝ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ اٌخب خ ثبٌص 

ِمذاس عضُ    

 اٌخأر١ش
ل١ّت  “ d “ل١ّت 

2
µ اٌّخغ١ش اٌّغخمً اٌّخغ١ش اٌخابع "ث" ل١ّت 

 اٌخع١ٍُ اٌّذِش االخخباس وىً   17.05 0.80 1.26 وب١ش
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  .ُرٛف١ش اٌزىبًِ ث١ٓ اٌزع١ٍُ اٌزم١ٍذٞ ٚا٦ٌىزشٟٚٔ فٟ رع١ٍُ اٌص 

 ( اٌّع2ٍُ

 عٍٝ ا٢حٟ:  ١ٓ اٌظُضشٚسة حذس٠ب ِعٍّ

 ٍت ِٙبسح خبج.اٌزعبًِ ِع ثشاِظ رص١ُّ اٌّمشساد عٛاء اٌغب٘ض ِٕٙب أٚ اٌزٟ رزط 

  ٜٛرجٕٟ اعزشار١غ١بد اٌزعٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ اٌّذِظ ٌّب ؽممٗ ِٓ فبع١ٍخ فٟ رؾم١ك رمتذَ ٍِؾتٛظ عٍتٝ اٌّغتز

 اٌّعشفٟ ٚاٌّٙبسٞ.

 .ُٙٙاعزخذاَ ٔ ُ ٚأدٚاد اٌزعٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ اٌّذِظ ٚاٌزغٍت عٍٝ اٌّعٛلبد اٌزٟ رٛاع 

 .اٌّشبسوخ ٚاٌزفبع١ٍخ داخً اٌفصً ِع اٌز١ِ٩ز 

 اٌطاٌب (3

 .أْ ٠شبسن فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ٌّب ٌٗ ِٓ دٚس ُِٙ ِع اٌّعٍُ فٟ اٌٛ ٛي إٌٝ اٌٙذف 

 .ٟ٨ثذ أْ ٠شعش اٌطبٌت أٔٗ ِشبسن ١ٌٚظ ِزٍم 

 .سفع ِٙبسارٗ فٟ اٌزعبًِ ِع اٌؾبعت 

 ( اٌّمشساث3

 .ُإدخبي اٌّمشساد ا٨ٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌّشاؽً اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ ٌٍص 

  إعبدح رص١ُّ ِٕب٘ظ اٌصُ ثّب ٠زّبشٝ ِتع اٌزعٍت١ُ ا٦ٌىزشٚٔتٟ اٌّتذِظ ٚاٌعّتً عٍتٝ سثطٙتب ثبؽز١بعتبد

 ِٚزطٍجبد اٌز١ِ٩ز ٚرم١ٕبرٗ اٌّخزٍفخ، ثؾ١ش رٙزُ ثبٌّٙبساد اٌع١ٍّخ. 

  ٓثٕتتتتبء ِمتتتتشساد اٌىزش١ٔٚتتتتخ رمتتتتذَ ٌٍّزعٍّتتتت١ٓ اٌىض١تتتتش ِتتتتٓ اٌّعٍِٛتتتتبد ِتتتتع رتتتتٛف١ش د١ٌتتتتً اٌّعٍّتتتت١ 

 ٌىً ِمشس.

 ٌّمخشعت:اٌبغٛد ا

 فٟ ضٛء اٌٙذف ِٓ ٘زا اٌذساعت، ِٚا أعفش عٕٗ ِٓ ٔخائش ٠ّىٓ الخشاط اٌبغٛد ٚاٌذساعاث اٌخا١ٌت:

إعذاد بغٛد حضش٠ب١ت ٌّمشساث أخشٜ فٟ اٌعٍَٛ ٚب١اْ فعا١ٌخٙا ٚوفاءحٙا ٌٍخذس٠ظ ٌٍخ١ٍّاز ا طاُ فاٟ  -1

 ِشاعً حع١ّ١ٍت ِخخٍفت.

اٌخاطات باٌظاُ بّعا٘اذ ا ِاً فاٟ ضاٛء ِٕاعابخٙا إصشاء دساعاث حم١ّ٠ٛت ٚحط٠ٛش٠ت ٌّٕاا٘ش اٌعٍاَٛ  -2

 ٌطب١عت اإلعالت اٌغّع١ت ِٚغخٛا٘ا ٚطشق حذس٠غٙا ٚأعا١ٌب حم٠ّٛٙا.

 Blended اٌّااذِش دساعاات أعااا١ٌب ٚأٔااٛام اٌخظاا١ُّ اٌخع١ٍّااٟ اٌخااٟ حخٕاعااب ِااع ب١ اااث اٌخعٍاا١ُ -3

Learning . 

 اٌّذِش. اعخغذاد طشق ٌشبظ اٌٛعائظ اٌّخخٍفت داخً ب١ اث اٌخعٍُ -4

 اٌااخعٍُ اإلٌىخشٚٔااٟ اٌّااذِش فااٟ ب١ اااث اٌااخعٍُ االفخشاضاا١ت ٚأرش٘ااا عٍااٝ احضاااٖ اٌظااُ دساعاات حااأر١ش -5

 .ٔغٛ حعٍُ اٌعٍَٛ

اٌٛعااائً اٌخع١ّ١ٍاات  ضااشٚسة االحضاااٖ ٔغااٛ بغااذ حااأر١ش ل١اااَ اٌطااال  اٌظااُ بخظاا١ُّ ٚإٔخاااس بشِض١اااث -6

 بأٔفغُٙ عٍٝ احضاُ٘ٙ ٔغٛ اٌخعٍُ.

 

 -ِشاصع اٌبغذ:
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 أ٨ًٚ اٌّشاعع اٌعشث١خ

ا٦عبلخ اٌغّع١خ د١ًٌ اٌٛاٌذ٠ٓ فٟ اٌزعبًِ ِع رٚٞ ا٦عبلخ اٌغتّع١خ، (: 2006أ١ِٓ اٌمش٠ٛطٟ ) إبشا١ُ٘ 1

 داس ِى١ٓ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع. -عّبْ، ا٤سدْ: داس ٠بفب ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع

 اٌمب٘شح: عبٌُ اٌىزت. .ِٕا٘ش اٌظُ: اٌخخط١ظ ٚاٌبٕاء ٚاٌخٕف١ز(: 1999أؽّذ اٌٍمبٟٔ، أ١ِش اٌمششٟ ) 2

أصش اعزخذاَ اٌزعٍُ اٌّذِظ فتٟ رؾغت١ٓ ا٨عتز١عبة ا٨عتزّبعٟ  (:2013أعاِت صوٟ اٌغ١ذ عٍٟ اٌعشبٟ ) 3

ٌذٜ ِزعٍّٟ اٌٍغخ اٌعشث١خ ا١ش إٌبطم١ٓ ثٙب ٚارغب٘تبرُٙ ٔؾتٖٛ. عبِعتخ ا٦ِتبَ ط ثتٓ عتعٛد ا٦عت١ِ٩خ، 

 اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ. -اٌش٠ب 

اٌزع١ٍُ اٌّذِظ. ِمبي ِٕشٛس، ِغٍخ اٌزعٍت١ُ ا٦ٌىزشٚٔتٟ، عبِعتخ  (:2010دمحم إعّاع١ً عغٓ )إعّاع١ً  4

 ِبسط. 11(، 5إٌّصٛسح: )

رٛظ١تف ا٤ٌعتبة اٌزع١ّ١ٍتخ فتٟ ر١ّٕتخ ِٙتبساد اٌضمبفتخ اٌجصتش٠خ  (:2003أششاط عباذ اٌعض٠اض اباشا١ُ٘ ) 5

 اٌخاعاع ٌٍضّع١ات اٌّظاش٠ت ٌخىٌٕٛٛص١اا اٌخعٍا١ُأبغاد ٚدساعااث اٌّاؤحّش اٌعٍّاٟ ٌذٜ اٌّعبل١ٓ عّع١بً، 

 .289مرىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٌزٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌخب خ م، اٌمب٘شح. ج

أصتتش اعتتزخذاَ ّٔتتظ اٌزعٍتت١ُ اٌّتتذِظ عٍتتٝ رؾصتت١ً اٌذاسعتت١ٓ فتتٟ (: 2009إ٠اااد أبااٛبىش ٚعغاإٟ عااٛع ) 6

 .عبِعخ اٌمذط اٌّفزٛؽخ. دساعخ رغش٠ج١خ، عبِعخ اٌمذط اٌّفزٛؽخ، فٍغط١ٓ

أصش اٌزفبعً ث١ٓ اعزشار١غ١خ ا٤ِضٍخ اٌّؾٌٍٛخ ٚاٌّعشفخ اٌغبثمخ فٟ ر١ّٕخ اٌّفتب١ُ٘  (:2015إ٠ٙا  صٛدة ) 7

اٌع١ٍّتتخ ٚؽتتً اٌّغتتبئً اٌف١ض٠بئ١تتخ راد اٌجٕتتبء اٌغ١تتذ ٚراد اٌجٕتتبء اٌضتتع١ف ٌتتذٜ طتت٩ة اٌصتتف ا٤ٚي 

   .10، عذد6ِظاٌّضٍت اٌعشب١ت ٌخط٠ٛش اٌخفٛق.  اٌضبٔٛٞ.

ٚالع اعزخذاَ اٌزعٍت١ُ اٌّتذِظ فتٟ رتذس٠ظ اٌعٍتَٛ اٌطج١ع١تخ فتٟ اٌّشؽٍتخ اٌضب٠ٛٔتخ  (:2015)حشوٟ اٌف١ٙذ  8

 ِٓ ٚعٙخ ٔ ش ِششفٟ ِٚعٍّٟ اٌعٍَٛ ثّٕطمخ اٌمص١ُ. سعبٌخ ِبعغز١ش، عبِعخ أَ اٌمشٜ، اٌغعٛد٠خ.

فبع١ٍخ اٌزعٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ اٌّختزٍظ فتٟ إوغتبة ِٙتبساد رطت٠ٛش ثتشاِظ  (:2009عغٓ د٠ا  عٍٝ غأُ ) 9

اٌٛعبئظ اٌّزعذدح ٌط٩ة رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ثى١ٍتخ اٌزشث١تخ إٌٛع١تخ. سعتبٌخ دوزتٛساٖ ا١تش ِٕشتٛسح. ِعٙتذ 

 .عبِعخ اٌمب٘شح –اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌزشث٠ٛخ 

ِمتتشس رم١ٕتبد اٌزعٍتت١ُ عٍتٝ اٌزؾصتت١ً ٚر١ّٕتتخ فبع١ٍتخ اعتتزخذاَ اٌزعٍت١ُ اٌّتتذِظ فتٟ (: 2016عّاذ اٌغٕاا١ُ ) 10

. ج ج 4، ل32أعت١ٛط، ِتظ -ِٙبساد اٌزٛا ً ا٦ٌىزشٟٚٔ ٌط٩ة و١ٍتخ اٌزشث١تخ. ِغٍتخ و١ٍتخ اٌزشث١تخ

292 - 246 . 

فبع١ٍخ رذس٠ظ اٌعٍَٛ ٌطت٩ة اٌّشؽٍتخ اٌّزٛعتطخ ثبعتزخذاَ ّٔتٛرط ِتبسصأٛ (: 2016ع١ّذ اٌعظ١ّٟ ) 11

 ث١ٕزُٙ اٌّفب١ّ١٘خ ٚارغب٘برُٙ اٌع١ٍّخ.٤ثعبد اٌزعٍُ فٟ ر١ّٕخ 

فبع١ٍخ اعزخذاَ اٌزعٍُ ا٨عزشار١غٟ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّتخ ٚاٌشضتب عتٓ اٌتزعٍُ : (2016دعاء صّاي ) 12

 عبِعخ ع١ٓ شّظ. –فٟ ِبدح اٌعٍَٛ ٌذٜ ر١ِ٩ز اٌّشؽٍخ ا٨ثزذائ١خ. سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌجٕبد 

فبع١ٍخ ثشٔبِظ ثبعزخذاَ اٌزعٍُ اٌّذِظ فٟ ر١ّٕخ ثع  اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّتخ ٌتذٜ م (:2015عاسة إعّاع١ً ) 13

 .95لِصش، ِظ ،–اٌز١ِ٩ز اٌّعبل١ٓ ثصش٠بًم، سعبٌخ دوزٛساٖ. ِغٍخ اٌمشاءح ٚاٌّعشفخ 

فبع١ٍخ ّٔٛرط م١ٌتز  ٚعتىٛدم فتٟ ر١ّٕتخ اٌّفتب١ُ٘ اٌع١ٍّتخ ٚفٙتُ  (:٩٠٠٢عا١ِت دمحم عٍٝ دمحم ط١اد ) 14

ٌتتذٜ ر١ِ٩تتز اٌّشؽٍتتخ ا٦عذاد٠تتخ، سعتتبٌخ دوزتتٛساٖ، و١ٍتتخ اٌجٕتتبد ٌتت٣داة ٚاٌعٍتتَٛ ٚاٌزشث١تتخ، طج١عتتخ اٌعٍتتُ 

 .٨٩ -٨٢عبِعخ ع١ٓ شّظ، ج ج 

أصش اعزخذاَ ّٔٛرط اٌزعٍُ ثب٨عزىشتبف فتٟ رؾصت١ً طٍجتخ و١ٍتخ اٌزشث١تخ ا٤عبعت١خ  (:2008عالَ ٔاصٟ ) 15

 (.9(، ل)5فٟ اٌّفب١ُ٘ إٌؾ٠ٛخ ٚاعزجمبئٙب، ِغٍخ أثؾبس ١ِغبْ، ِظ )

(: فاع١ٍات بشٔااِش لاائُ عٍاٝ اٌاخعٍُ اٌّاذِش ٌخغغا١ٓ ِٙااساث اإلِاالء 2012ع١ّشة عع١ذ عبذ اٌغٕٟ ) 16

سعتبٌخ ِبعغتز١ش، و١ٍتخ اٌزشث١تخ، عبِعتخ عت١ٓ ٌذٜ حال١ِز اٌّشعٍت اإلعذاد٠ت ِٓ رٚٞ طاعٛباث اٌاخعٍُ. 

 شّظ.
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ٍتتُ، داس اٌضمبفتتخ ٚإٌشتتش ر١ّٕتتخ اٌّفتتب١ُ٘ اٌع١ٍّتتخ ِٚٙتتبساد ع١ٍّتتبد اٌع (:2012عاإاء دمحم أبااٛ عااارسة ) 17

اٌضذ٠ذ فٟ حذس٠ظ حضاس  اٌعٍَٛ: فٟ ضٛء اعخشاح١ض١اث اٌخذس٠ظ  (:2007طبغٟ عّذاْ ) 18 ٚاٌزٛص٠ع.

 اٌمب٘شح، اٌف٩ػ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع. اٌّعاطشة،

 

دساعاث فبع١ٍخ ا٤ٌعبة اٌزع١ّ١ٍخ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌصؾ١خ ٌطفً اٌشٚضخ.  (:2010طفاء أعّذ دمحم ) 19

 .27-25، ص ص 4، م 4ِش ، اٌغعٛد٠خ -عشب١ت فٟ اٌخشب١ت ٚعٍُ إٌفظ 

 .(. اٌخعٍُ اٌّذِش ٚاٌخعٍُ اٌّعىٛط. ا سدْ: داس اٌّغ١شة2015عاطف أبٛ ع١ّذ اٌششِاْ ) 20

اٌزشث١خ اٌخب خ ٚثشاِغٙب اٌع٩ع١خ. اٌمب٘شح: ِىزجخ ا٤ٔغٍٛ : (2011عبذ اٌفخاط عبذ اٌّض١ذ اٌشش٠ف ) 21

 .313-283ص ص  اٌّصش٠خ،

فبع١ٍخ اٌزع١ٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ اٌّذِظ فٟ (: 2010عبذ هللا ٔا٠ف اٌّغّذٞ، ِا٘ش اعّاع١ً طبشٞ ) 22

و١ٍخ رذس٠ظ اٌعٍَٛ عٍٝ اعز١عبة اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ ٌذٜ ر١ِ٩ز اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح. 

 (263-291، ج ج ) 4، ِظ2اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ل –اٌزشث١خ عبِعخ ط١جخ 

فبع١ٍخ ّٔٛرط ِمزشػ لبئُ عٍٝ اٌزع١ٍُ اٌّذِظ فٟ إوغبة ط٩ة  (:2011عبذ هللا عغ١ٓ اٌعادٌٟ ) 23

اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ِٙبساد رص١ُّ ٚاعزخذاَ لٛاعذ اٌج١بٔبد، سعبٌخ ِبعغز١ش، ا١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ 

 (.57- 56ِعخ ؽٍٛاْ، ج ج )اٌزشث١خ، عب

 اٌّٛاد االصخّاع١ت. أ٘ذافٙا ِٚغخٛا٘ا ٚاعخشاح١ض١اث حذس٠غٙا، (:1996فاطّت إبشا١ُ٘ ع١ّذة ) 24
 اٌمب٘شح، ِىزجخ إٌٙضخ اٌّصش٠خ.

ثشٔبِظ لبئُ عٍٝ اٌزعٍُ اٌّذِظ ٌز١ّٕخ ثع  اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٌذٜ (: 2014فاطّت اٌغ١ذ عبذ اٌغ١ّذ ) 25
عبِعخ لٕبح اٌغ٠ٛظ.  -ثؾش ِشزك ِٓ سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌزشث١خ ثب٦عّبع١ٍ١خطفً اٌشٚضخ. 

.340-319، ج ج 8, ل17ِظ  

 : ا٦عبلخ اٌغّع١خ، عّبْ، ا٤سدْ: داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع.(2012فؤاد ع١ذ ) 26

اٌزعٍُ اٌّذِظ فٟ فبع١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ اٌعٍَٛ لبئُ عٍٝ (: ٢١١٦وفا٠ت عغ١ٓ شٛباػ أبٛشغادة ) 27

ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ ٚاٌزفى١ش ا٨عزمصبئٟ ٚا٨رغبٖ ٔؾٛ اٌّبدح ٌذٜ ر١ِ٩ز اٌّشؽٍخ ا٤عبع١خ اٌع١ٍب فٟ 

 .١١٨ -١١٥فٍغط١ٓ، سعبٌخ دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٌٍزشث١خ، عبِعخ اٌمب٘شح، ج ج 

 سدْ: داس  فبء ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع.: ٚلفخ ِع ا٦عبلخ اٌغّع١خ، عّبْ، ا٤(2009ِاصذة عب١ذ ) 28

اٌزع١ٍُ ا٦ٌىزشٟٚٔ ٚضشٚسح اٌزخٍص ِٓ اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ  (:2008عّاشت )ساغب ٖ دعبد ّغّ 29

اٌّزجعخ فٟ إ٠غبد طشق أوضش عٌٙٛخ ٚأدق ٧ٌششاف ٚاٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ رمَٛ عٍٝ أعظ إٌىزش١ٔٚخ. ثؾش 

 .14-12(، ج ج 12ِٕشٛس، ِغٍخ اٌّعٍِٛبر١خ. )

 ، اٌمب٘شح، داس اٌىٍّخ.255، ج1ِٕزٛعبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ، ط (:2005عط١ت خ١ّظ ) دمحم 30

 اٌّعشفٟ ٚاٌزخ١ً اٌزؾص١ً ر١ّٕخ فٟ اٌّض٠ظ اٌزعٍُ اعزخذاَ فبع١ٍخ (:2010عاِذ عّاس ) ع١ذ دمحم 31

 اٌّؤحّش .ٚارغب٘برُٙ ٔؾٖٛ اٌصٕبعٟ اٌضبٔٛٞ ا٤ٚي اٌصف ط٩ة ٌذٜ اٌىٙشثبئ١خ إٌٙذعخ فٟ اٌجصشٞ

 .27-1د٠غّبش، ص ص  8 -6عّاْ،  عٍطٕت ِغمظ، .اٌخع١ٍُ ٌخم١ٕاث اٌعّا١ٔت ٌٍضّع١ت ا ٚي اٌذٌٟٚ

(: إنتاج وتصمٌم الو ا   التعلٌمٌ . عالم الثماف  للنشر والتو ٌع عمان 2007دمحم عٌ ى ال ٌ ً )  32

   األردن –
ِضٍت أ١ّ٘خ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّخ فٟ رذس٠ظ اٌعٍَٛ ٚ عٛثبد رعٍّٙب.  (:2014ِٕظٛس ِظطفٝ ) 33

 (.108-88، ج ج )2014. عجزّجش 8، عبِعخ اٌٛادٞ ل اٌذساعاث ٚاٌبغٛد االصخّاع١ت

اٌششوت اٌعشب١ت اٌّخغذة ٌٍخغ٠ٛك  (: أعب١ٌت رذس٠ظ اٌعٍَٛ،2007ٚؽ١ذ عجشاْ، ٠عمٛة ٔشٛاْ ) 34

 ٚاٌخٛس٠ذاث، اٌما٘شة.

فٍغفزٗ  :اٌزع١ٍُ اٌّذِظ وص١غخ رع١ّ١ٍخ ٌزط٠ٛش اٌزع١ٍُ اٌغبِعٟ اٌّصشٞ (:2008ِشعٟ ) ٚفاء عغٓ 35
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