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 دادإـع

رافإـش
 س التاريخستاذ املناهج وطرق تدريأأ

 هانجامعة ب -لية الرتبيةك
 تدريس التاريخ ستاذ املناهج وطرقأ

 جامعة بنها -كلية الرتبية

 تدريس التاريخ املساعد وطرق املناهج أستاذ
 جامعة بنها -كلية الرتبية

 لتنميد  التدايس  تدديس  فى المدمج التعلم استخداماستهدف البحث الحالى التعرف على أثر 
طدب  الفدا الوا الندان   ت وتت ندم مجم عد  الدياسد   لدد  المداة  نحد  واالتجاه التايسخى الفهم
 30طالدددا صالفدددا الوا الندددان   ت مجدددمم  لدددى مجمددد عتد  مجم عددد   ددداص   عددددة ا  60مددد  

ان ( صال رسقد  المتبعد  فدى المدداي  طالا ةيسم م   عات وحد  )حضاي  الد نان وحضاي  الروم
( طالا ةيسم صاستخدام التعلم الدمجت وتمنلدم أةاتدى الدياسد  فدى 30ت ومجم ع  تجرسبي  عدة ا )

اختباي الفهم التايسخى ومقيا  االتجاه نح  الماة  حدث طبقم أةاتى الدياس  مبليدً  علدى مجمد عتى 
لدياسدد  صعدددعا  علددى مجمدد عتى الدياسدد  ومددد أةاتددى ا الدياسدد  ت ثددم ةي  ندد  مددنهم ال حددد  ثددم طبقددم

 التدايسخى الفهدم لتنميد  التدايس  تدديس  فدى المددمج الدتعلم استخدام ت صلم نتائج الدياس   لى فاعلي 
 الدتعلم الندان   ت وت صدى الدياسد  صضدروي  اسدتخدام الوا الفدا طدب  لدد  المداة  نح  واالتجاه
الدياسددي  ت و ددروي  تددديسا المعلمددد  علددى أسددد  التددايس  فددى  ميددا المراحدد   تددديس  فددى المدددمج

 .وإ راءات استخدامه ةاخ  الفف ا الدياسي  لما عحققه م  أ داف ترب س  منش ة 
 .اإلتجاه نح  الماة  –الفهم التايسخى  –التعلم المدمج : كلمات مفتاحية
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: 
 المرتب   التتن ل  ي  تحدثاتالمج ظه ي في كبدر  طفر  الما ي  القلدل  الجن ات شهدت

 نام  م  المعلم ةوي فتغدر المجتحدثاتت بهذه التعليمي الم ما عناصر ك  تًثرت ولقد صالتعليمت
 لهم وسفا طبصهت مجت سات وسشخص التعلم بدئ  عفمم فه  التعلمت لعملي  مجه   لى للمعرف 

 الم ل ب ت ال داف تتحقق حتى ههموس   وسرشد م تقدمهم وستاصا التعليمي  الم اة م  يناسبهم ما
 أصددب  بدد  سددلبي ات متلقي ددا ععددد فلددم التتن ل  يدد ت المجددتحدثات ظهدد ي نتيجدد  المددتعلم ةوي تغدددر كمددا

داا الدتعلم وأصدب   عجابي ات نش  ا المعلدمت نمدا أن مدراء  التدايس  بدتمع  وفهدم  ال المدتعلم حد ا متمرن 
ا.   ووعي أمر  رويي  د 

 سددهل  عمليدد  لددي  فددالفهم الفددحي ت صمفه مهددا مددراء  تعددد ال فهددم بدددون  التددايس  مددراء   ن
 فدددى تجددددر ومعقدددد  صددد ب  عمليددد  وإنمدددا   الظدددا ر ت المعندددى معرفددد  حدددد عددد  تت مدددا وميجدددر ت
 والتفجددر الفتدر وإعمداا التدديسا مد  كنددر  لدى وتحتدا  عقليد ت مدديات وتت لدا متبايند  مجت سات
 يتمند  فدى ولتنده والحددا،ت والسدماء التد ايس  مد ائم مد  سلجدل  حفد  مجرة لي أنه  كما والنقدت
 ال الدا مددي  علدى وسجدتند والتنبد،ت التفجددر علدى والقددي  التايسخيد  المفاهيم بد  الربط على القدي 
ددا التدددايسخى الفهددم عمنددد  لددذل  ومفهددد مت وا دد  صشددد   الما ددى أحددددا، شددر  علددى  العم ددد  أساس 

 .)*((Burgard,2009, 76 ) التايس  تديس  مجاا فى عنه االستغناء
 فيمدددا العبمدددات وإةياك وتحلدلهددا وتفجددددر ا التايسخيدد  الحددددا، فهدددم أن فيدده شددد  وممددا ال

 ال حددث وةايسديهت التدايس  معلمدى لدد  بهدا اال تمدام عجا التى الساسي  ال داف م  ععد بدنها
 فهمهدداو  لحدددا،ا  ةياك بدد  والحقددائق صالمعل مددات المتعلمددد  عقدد ا حشدد  علددى اال تمددام عقتفددر

ددد  علدددى تددد،ثر أن عم ددد  ةياسدددته فددد ن وبدددذل  العليدددات التفتددددر صمهدددايات ال دددب  وتاوسدددد واعي دددات افهم 
 (.86 ،1990 ورضوان، محمد، اللقانى،) للمتعلم واال تماعى واالنفعالى العقلى التت س 

 تالتايسخى الفهم مهايات تنمي   لى التايس  معلم عجعى أن الضروي   م  أصب   نا وم 
 والتعدرف الدتعلمت مداة  ولنقدد الخ دًت الفهدم اكتشداف على ال ب  صمجاعد  قيامه خبا م  وذل 
 لتفتدددر مت المحفددا  المفدداةي واسددتخدام لددديهمت الساسددي  المهددايات واختيدداي تفتدددر مت طرسقدد  علددى

 اصاتواالسدتج السئل  ةوي تًكدد ما وتعق ت صح م  ال ب  تفتدر تتحد  التى السئل  واستخدام
 لدديهم التدايسخى الفهدم مهدايات ينمدى ذلد  لن أفتداي مت وتحلد  التًم ت على ال ب  تشجا التى

  (281 ،2000 جابر،)
                                           

 .المرس ي  لجم ي ( وفق ا لالففح  يمم الجن ت العائل ت اسم) APA الت ثدق ظامن الباحن  اتبعم )*(
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 : ى مهاياتت أيبا  لى التايسخى الفهم مهايات (2004،114) العزيز عبد صنا ومد
 .وتحلدلها الحدا، تفنيف -1
 .التايسخي  الحدا، يبط -2
 .الحدا، لىع المترتب  النتائج استنتا  -3
 .التايسخي  الحدا، نقد -4

 :منهام  مهايات الفهم التايسخىت  مجم ع   لى( 233، 2007) حسنت صلم ةياس   ولقد
 صياغ  المعنى الحرفى للنص التايسخى.  عاة  -1

 ععالجها النص. التىالقضاعا التايسخي   تفجدر -2

 النص التايسخى ص رسق  تخدلي . مراء  -3

 االستدالا بها.الةل  التايسخي  و  استحدام -4

 مالخاصددددد  صدددددالفه المهددددداياتعددددددة مددددد   (229، 2011) يوسففففف ةياسددددد   أ دددددافم كمدددددا
 :منهاالتايسخىت 

 عن ان للحد، التايسخى. و ا -1

 الحدا، التايسخي  عبر العف ي المختلف . بد  مقاين  -2

 الهدف م  ةياس  الحد، التايسخى. تحديد -3

 ال الا ع  الحد، التايسخى صًسل به. تعبدر -4

 لمفاهيم والحقائق والتعميمات التايسخي .ا استخرا  -5

 الخرائط التايسخي  المختلف . مراء  -6

 الديو  المجتفاة  صعد ةياس  الحد، التايسخى. استخبص -7

 والتدى العربيد ت مفدر صجمه يسد  والتعلديم التربيد  وزاي  صا تمدام التدايسخى الفهدم حظى كما
 ينبغددى التددى الترب سدد  ال ددداف أ ددم مدد  وأندده الددن،ءت لددد  التددايسخى الفهددم تنميدد   ددروي  أكدددت

 التربيف  وزارة) مفدر فدى للتعلديم الق ميد  المعدايدر  عدداة مشدرو  فدى مداوية ذلد  وسدعم تحقيقهات
 (.259 ،2003 والتعليم،
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 لددد  التددايسخى الفهددم مهددايات تنميدد  أ ميدد  علددى والبحدد ، الدياسددات مدد  العديددد اتفددق ومددد
 التددايس ت منددا ج ت دد سر أصعدداة مدد  مهددم وبعددد أساسددى كهدددف التعلدديم مراحدد   ميددا فددى المتعلمددد 

ودراسف   ،(Dulberg, 2002) دراسف و  ،(Ferrettia & Others, 2001) دراسف  :منهدا
(Robinson, 2002 و ،) دراسففف (Stephane, 2007)،  (2004) عبفففدالعزيز ودراسففف، 

( 2011) طفف  ودراسفف  ،(Elizabeth, 2009) ودراسفف  ،(2006) ودراسفف  الاففزار وبففدو  
 علففى ودراسفف  (،Dia, 2012) ودراسفف  ،(2012) توف فف  ودراسفف  ،(2012) سفف د ودراسفف 

 (.2015) السقا ودراس (، Lee, 2014ودراس  ) ،(2014) عمر ودراس  ،(2014)
 مهاياتده وتعلدم تعلمده  ن حددث كبددر ت أ ميد  التدايسخى للفهدم أن الدياسدات  دذه أكدت ومد

 :فى تتمن  للمتعلمد  ف ائد عحقق
 تتبددددا علددددى مدددداةي  ددددد  وإعددددداة واالسددددتنتا ت التفجدددددرت: مندددد  عديددددد ت مهددددايات اكتجددددا  -1

 .التايسخي  الحدا،
 . عجابى صش   وت ظيفها التايسخي  المعرف  تحقدق -2
 .الم  شخفي  بناء على عجاعد مما للتايس  الفحي  الفهم -3
 .للمجتقب  والت لا الما ى أخ اء إلةياك التايسخى الحد،  حياء -4
 الحا دددرت ال مددم فددى الم  ددد ة  وآثاي ددا الما ددى فدددى حدددثم التددى بشدددرس ال الجهدد ة فهددم -5

 .المجتقب  عقدمها التى والم  نات

وذلدددد   تعلددددى تنميددد  مهددددايات الفهدددم ااال تمدددام بت دددد سر مددداة  التددددايس  اعتمددداة   عجددددا ولدددذا
واسدددتخدام  تالحدينددد  التتن ل  يدددا تعتمدددد علدددى التدددىصاسدددتخدام العديدددد مددد  االسدددتراتيجيات الحدينددد  

م  استخدام طرسق  المحا ر  فى التديس  م  أ د  ال صد ا  لدى المعرفد   مفاةي الولي  بدال  ال
 ذا صجانا استخدام صعض النش   المقترح  صجاندا  أعرف؟من  نيف حد،؟ت نيف  تالتايسخي 
 (.Lanbbett, 1997, 127وذل  لتحقدق غاع  الفهم التايسخى ) تالمحت   

والدياسدددات الجددداصق  التدددى  البحددد ،ايسخى و ددد ة العديدددد مددد  التددد فهممظدددا ر اال تمدددام صدددال ومددد 
ا تمددم بتنميدد  الفهددم التددايسخى فددى  ميددا مراحدد  التعلدديم نهدددف أساسددى وبعددد مهددم مدد  أصعدداة منددا ج 

 وم   ذه الدياسات:  تولتنها اختلفم فى االستراتيجي  التى تجتخدمها لتنمي  الفهم التايسخى تالتايس 
 (:  2004) زـــــزيـــــدالعـــــعب ةـــــدراس 

التددى اسددتهدفم بيددان أثددر اسددتخدام اسددتراتيجي  مائمدد  علددى العفددا الددذ نى فددى تددديس  
لددددد  طددددب  الفددددا الوا النددددان  ت  بددددداعىالتفتدددددر اإل تنميدددد التددددايس  علددددى الفهددددم التددددايسخي و 

 الفهدددم علدددى التدددايس  تدددديس  فدددى الدددذ نى العفدددا علدددى مائمددد اسدددتراتيجي    لدددى فاعليددد  وت صدددلم
  ،الء ال ب . لد  اإلبداعى التفتدر وتنمي  يسخيالتا
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 (:  2006) نــــــــــحس ةــــــــــدراس 

 وياء مدا اسدتراتيجيات   ء فى النان س  المرحل  فى التايس  منا ج ت  سرالتى استهدفم 
 وياء مددداوت صدددلم  لدددى فاعليددد  اسدددتراتيجيات  التدددايسخدد ت والتفتددددر الفهدددم مهدددايات لتنميددد  المعرفددد 

ت وأوصدددم صضددددروي  االعتمددداة علدددى أسددددالدا التدددايسخدد  والتفتددددر الفهددددم مهدددايات لتنميددد  عرفددد الم
 تديسجي  حدين  لتنمي  مهايات الفهم التايسخى.

 (:  2011) هــــــــــط ةـــــــــــدراس 

 ومهدايات التدايسخى الفهدم مهدايات تنميد  فدى التبداةلى التديس  فاعلي  بيان استهدفم التى
 تنميد  فدى التبداةلى التدديس  وت صدلم  لدى فاعليد  اإلعداةعد ت المرحل  تبمدذ لد   المعرف ماوياء
 التبمدذ.  ،الء لد  المعرف  ماوياء ومهايات التايسخى الفهم مهايات

 (:  2012) دــــــــسي ةــــــــدراس 

 الفهدم مهدايات تنميد  فدى لتتروندىالدتعلم اإل علدى مائمد وحدد   فاعليد التى اسدتهدفم بيدان 
 تنميددد  فدددى اإللتتروندددى الدددتعلم  لدددى فاعليددد  وت صدددلمتبمددددذ المرحلددد  اإلعداةعددد ت  لدددد  التدددايسخى
 التبمدذ.  ،الء لد  التايسخى الفهم مهايات

 (:  2012)ي ـــــــــعل ةـــــــــدراس 

التعليمدي فدى  SWOMاستهدفم معرف  أثر استراتيجي  تعليمي  مائم  على نمد ذ   التى
العقلي  للفهم التايسخى وتناوا العبمات واتخداذ القدراي الخرس   مهايات تنمي  تديس  التايس  على 

 نمدد ذ  علددى مائمدد  تعليميدد  اسددتراتيجي  أثددر فاعليدد ت وت صددلم  لددى سدد لددد  طددب  المرحلدد  النان  
SWOM  التدددايسخى للفهدددم التعليمدددي فدددي تدددديس  التدددايس  علدددى تنميددد  مهدددايات الخرس ددد  العقليددد 

 ال ب .  ،الء لد  القراي خاذوات العبمات وتناوا

 (:  2014) ىــــــــعل ةــــــــدراس 

 والتفتددر الفهدم مجدالى  د ء فدى النان سد  صالمرحلد  التدايس  مندا ج ت د سر اسدتهدفم التدى
 التدايسخدد ت والتفتددروت صلم  لى فاعلي  منهج التايس  الم  ي لتنمي  مهايات الفهم  التايسخدد ت

 تل  المهايات فى منهج التايس  للفا الوا النان  .ومد أوصم صضروي  تضمد  
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 (  2014: )رــــــــــعم ةـــــــدراس 

 لدد اال تماعيد   الدياسداتالشف   فى تدديس   التايس التى استهدفم بيان فاعلي  مدخ  
 الدياسدددات تدددديس  فدددى الشدددف    التدددايس وت صدددلم  لدددى فاعليددد  مددددخ   تاإلعداةعددد  رحلددد تبمددددذ الم

 .التبمدذ ،الء  لد اال تماعي  
 ئد البدالتن   في استخدام اإلسدتراتيجيات والدتعلم اإللتتروندي وتد فدر على المعلم  ينبغى ولذا

ع  نددد ا  أنفدددال ب  عجدددا  تالمناسدددب  لل دددب  للتحقددددق والتحلدددد  مددد  أ ددد  تنميددد  الفهدددم التدددايسخى
وفهددددم و هددددات النظددددر  مندددد : ) عجدددداة وتقددددديم الةلدددد  تمدددداةيس  علددددى االسددددتفاة  مدددد  أةوات المدددد،يخد 

 توإ ددراء اتفدداالت مدد  الما ددى  لددى الحا ددر توالتحلددد  النقددد  للمفدداةي توفهددم التحدددا تالمتعدددة 
 التجداالالتت إلثداي الفهم التايسخى يت لا م  ال ب  االنخراط فى التفتددر التدايسخى  أن  اف   لى 

 (.Burgard, 2009, 46) ومقاين  و هات النظر المتعدة    اصاتهموحشد أةل  م س  لدعم 
نانم تنمي  مهايات الفهم التدايسخى مهمد  فد ن اتجا دات ال دب    ذاأنه ونجت يا الق ا 

 اإلعجابيد اتجا داتهم  تزاة فهدم ال دب  للمداة  العلميد  زاة تلمداف تماة  التدايس  ال تقد  أ ميد  نح 
اإلنجدان   ن حددث تل الدافدى حيدا  ا امد،ثر   نح  الماة  ععدد عدامب   التجاهولذا ف ن تنمي  ا  اتنح  

صدالتعليم أن  المهتمد ن صجد ولذل  الح   هعقب  على العم  الذ  عمد   ليه صقب ا وي ا وسعم  في
حدث ينمى ذل   التبمدذ الكنر نجاحا  م الذي  يديس ن تخففات  م  مد لهم وا تماماتهمت

 حدددث تمنهددا مدداة  التددايس نحدد  عمليدد  التعلدديم ونحدد  المدد اة الدياسددي  المختلفدد  و   عجابيدد اتجا ددات 
است ا  ال الا فهمها وتفجددر ا صشد   سدليم اسدت ا  بدذل  تحقددق   ذا التىالم اة  أ متعتبر م  

 وتحقدق التعلم الفعاا وبذل  ياةاة اتجاه ال الا نح  الماة . أ دافها
 دراسفف  : منهددا تنحدد  مدداة  التددايس  هبتنميدد  االتجددا ياسدداتالعديددد مدد  الد مفقددد ا تمدد ولددذا

 ودراسفففف  ،(2004 ،عبففففد الففففرحيم) ودراسفففف  ،(2002 ،مسففففعود) ودراسفففف  ،(2001 أحمففففد،)
 بففدر) ودراسف  ،(2008 )خ فر ، ودراسف  ،(2007 السفف، ، )عبفد ودراسف  ،(2006 )حمفودة،
عبفففد ودراسففف  ) ،(2015 الانفففد ،) ودراسففف  ،(2012 إبفففرا،يم،) ، ودراسففف (2010الفففدين، 
 (.2017 )الهم،ن، ودراس  ،(2015 ،المعبود

مد   أنده أو دحمو  تلدد  التبمددذ االتجا ات أ مي اتفقم  ميا  ذه الدياسات على  ومد
 و دروي  تتديسجي  فعال  فى تنمي  اتجا دات ال دب  نحد  مداة  التدايس  طرق استخدام  ي  الضرو 
 .أ دافهاال ب  عند و ا المنا ج الدياسي  حتى تحقق العملي  التعليمي   اتجا ات مراعا 
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نندددر مدد  النقددد العتماة ددا علددى   لدهددا ج التددايس  مدد  المنددا ج التددى و دده ولددذل  فدد ن منددا
بدددأ اال تمددام بهددا عالميددا حتددى ت اكددا  لددذا تالج انددا العقليدد  وإ مددااالحفدد  واسددتظهاي المعل مددات 

التغدددرات والت دد يات الحديندد  وتنميدد  مهددايات التعدداع، مددا التقنيدد  الحديندد ت مندد  الحاسددا ا لددىت 
وسائ  فعال  وحد س  فى العملي  التعليمي  مما ياسدد مد  اتجداه ال دب   بحمأصحدث  إلنترنمتوا

 .(25 ،2005 ،)الاملنح  ماة  التايس  
ظ  الن ي  المعل ماتي  وما صاحبها م  تضداعا م درة فدي تقنيدات ت لددد ومعالجد   وفي

الددددوا  وتخدداس  المعل مددداتت ونددذل  ظهددد ي شدددب   المعل مددات الدوليددد  لاإلنترندددمل المتاحدد  لجميدددا
ومددم لتلدد  المعل مدداتت  أ والفددراة والتددي م نددم المتعلمددد  مدد  ال صدد ا صجدده ل  وسددرع  وفددي 

ومدا ترتدا عليده مد  ت ظيدف لعناصدر ا فدي نقد  وتقددعم  تالمتعددة  طصاإل داف   لدى ظهد ي ال سدائ
م د  ت  تقنيد   ديدد  ومدا ايتدبط بدذل  مد   دروي  و د ة  تتل  المعل مات في برامج التعلم المختلف 

 تديالمتعلمد  م  االستفاة  م  مديات التمبد تر التي تعتمد على سرعته الهائلد  ومددي  اإلنجدان ال
 .(15، 2011)الفقي،  تعتمد على الذناء واالبتتاي

االعتماة على طرسق  تديسجي  مرن  مرتب   صال اما ومناسب  للتغدرات والت  يات  ف نولذا 
 لهم فدددى الدياسددد ت ولدددذل  ندددان مددد  الضدددروي  عددددم التتن ل  يددد  تاسدددد مددد  ةاف يددد  ال دددب  ومدددد

وسجدددا محاولددد  االعتمددداة علدددى ال دددرق  تعمليددد  التعلددديم ىاالعتمددداة علدددى ال دددرق التقلددعددد  فقدددط فددد
التعلم المددمج الدذ  عجمدا بدد  ند   ومنها تالمتعلمد  حتيا اتا يوالتى تلب تالحدين  فى التديس 

 .(55 ،2011 ،)الصغ راة  م  مااعا ن  منهما والتعلم التقلدد  لبستف لتترونىم  التعلم اإل
فه  ععم  على  عجاة  تفى القرن الحاة  والعشرس  ت  ياتال أ مالتعلم المدمج م   وسعد

المختلفدد  لتترونددى الددتعلم اإل نمدداطوفاعليدد  مدد  أ مروندد و  و دد  أكنددر شددم ال   تتجربدد  تعليميدد   ديددد 
2003, 12) ,Singh.) 

 تe-mail اإللتترونددى البرسددد مندد  الددتعلم أةوات مدد  عديددد  أشدد اال المدددمج الددتعلم وسشددم 
 وغددر المتداام  بنم يده اإللتتروندى والتعلديم التقلددع  الفف ا التعلم عشم  كما ال سات وصفحات
 .(Singh, 6 ,2003) المتاام 

 وإيشددداة ت  يددده تقلددعددد ت ففددد ا: )التاليددد  الرئيجددد  العناصدددر المددددمج الدددتعلم عشدددم  كمدددا
 (.15 ،2011 الغامدي،) (تايسخي  ص ي  لتتروني ت يسائ   لتترونيت برسد   اتتفددي تقلدديت
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ددا ا  يدد،ة  ةوي  المعلمفدد حدددث  ندده عقدد م بتدد فدر بدئدد  منظمدد  تضددم   تالددتعلم المدددمج فددى مهم 
 لتتروندىعملي  الدمج بدد  ند  مد  الدتعلم اإل وسنظممشاين  المتعلمد  فى عملي  التعلم وتحفدا م 

دد وسقدد م بتشددجيا المتعلمددد  وتحفدددا م ومراقبدد  اعمدداا ال ددب  وتقدد سمهم سدد اء  تهل  دد اوالددتعلم و ه 
 (.46 ،2015، )والىأو التقلددع   اإللتتروني صال رسق  

 ندده عقدد م صاختيدداي  حدددثالددتعلم المدددمجت   بدئدد فددىنشددط وفعدداا  بدددويعقدد م المددتعلم  بدنمددا
ت نمددا أندده التقلددعدد أو  اإللتترونيدد ئ  بددد  العديددد مدد  ال سددا مدد ال سدددل  المناسددب  لقدياتدده ومهاياتدده 

د جماعيد عق م صالعديدد مد  النشد   الفرةعد  وال  ومد ل  دهت  اوستفاعد  مدا معلمده ومدا زمبئده و ه 
مد  ةويه  عقد م بتقدديم أةائده وأةاء زمبئده بددال   وأعضدات التقلددعد و  اإللتترونيد التفاع   وسائ خبا 

 (.262 ،2016 ،العزيز دعبالمعل مات ) قبااالجلبى المتمن  فى است
 اآلتى: فىتوظيف التعلم المدمج  طرق  وتتمثل

  خددرآ وةي  التقلدددد ت الددتعلم خددبا مدد  أكنددر أو مددا ةي  تعلددم فدهددا يددتم :األولةة  الطريقةة 
 .اإللتتروني  أو التقلددع  التق سم وسائ  م  صً  التق سم ثم اإللتترونىت صالتعلم

  البداعد  تتد ن  ولتد  ال احددت الددي  فدى واإللتترونى الففى التعلم فدها يتشايك :الثاني  الطريق 
 .اإللتتروني  أو التقلددع  التق سم وسائ  م  صً  التق سم ثم اإللتترونىت يليه ثم الففىت للتعلم

  ثدم الفدفىت يليده ثدم اإللتتروندىت للدتعلم تتد ن  البداعد  ولتد  النانيد  تشدبه :الثالث  الطريق 
 .اإللتتروني  أو التقلددع  سمالتق   وسائ  م  صً  التق سم

  الفددددفى الددددتعلم بددددد أن التندددداو   غدددددر ال ددددرسقتد  الجدددداصقتد  تشددددبه :الرابعةةةة  الطريقةةةة 
 التقدد سم وسددائ  مدد  صددً  التقدد سم ثددم تأكنددر مدد  مددر  ةاخدد  الدددي  ال احددد عحددد، واإللتترونددى

 (.174 ،2005 )زيتون،اإللتتروني   أو التقلددع 
  فى استخدام التعلم المدمج حدث تتي  اسدتخدام الدتعلم المددمج لمرون  ال رسق  الراصع ونظرا  

 ال رسق  الراصع  إل راء الدياس .الباحن  اختايت  دأكنر م  مر  خبا الدي  ال احد ولذا فق
 )الرنتيسفى(، و24-23 ،2011 و)الفقفى، ،(Singh, 2003, 51) ند  مد  اتفق ومد

ماموعففف  مفففن  جللفففتعلم المفففدم أن علفففى (2011،20 )الغامفففد ،( و162 ،2011 وسفففع د،
 منها: مم زاتال

 .التقلددي التعليم ومااعا اإللتتروني التعليم مااعا بد  الجما -1
 .وحده اإللتتروني التعلم ما صالمقاين   ائ  صش   التعلم نفقات خفض -2
 صداختبف المتعلمدد  لدد  التعلم وأنماط الفرةع  االحتيا ات  ميا لمقابل  التافي  المرون  -3

 .وأوماتهم وأعماي م ممجت ساته
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 التعليمدديت المنددتج  دد ة  ثددم ومدد  التعليميدد ت العمليدد   دد ة  ويفددا اإلنجدداني  المعرفدد   ثددراء -4
 .المعلمد  ونفاء 

 فيددده عفدددب  والدددذي ال دددب ت حددد ا المتمرندددا الدددتعلم  لدددى الجمددداعي الدددتعلم مددد  االنتقددداا -5
 .وتفاعلدد  نشي د  ال ب 

 .والمعلمد  لل ب  والنهائي التت سني التق سم نظم تتام  على العم  -6
 .  ديد  تعليم فرص عفت  الذي المرن  الش   ت فدر -7
 . ال ب  وتعلم أةاء تحجد  على العم  -8
 .ال الا على يرتتا الذي التعليم  لى التعليم في المحا ر  أسل   م  التح ا -9

 . ي الخاي  والمفاةي وال ب  والمحت  ت وال ب  والمعلمد ت ال ب  بد  التفاع  زساة  -10
 .للمعل مات ال ص ا  م انات زساة  -11
 .وال الا المعلم م  لت  ال مم رت فد -12
 وتنفددددددددذ تفددددددميم فددددددي اإللتترونددددددي الددددددتعلم وأةوات الحديندددددد  التقنيددددددات مدددددد  االسددددددتفاة  -13

 .التعليمي  الديو 

ت وخلدق بدئدد  تعليميدد  محفددا  وممتعدد  عشددعر لل ددب مددا المحتدد   المقدددم  التفاعدد  زسداة  -14
 لمان والبعد ع  الت تر واالنتقاة.صا ال ب م  خبلها 

 مجداا فدى العديد مد  الدياسدات الجداصق  سمل مي  التعلم المدمج وفاعلدته فقد أ ر  ونظرا  
 :التايس  منها تديس 

 (: 2007) رىــــــالشم ةــــــدراس 

 علدددى الجغرافيدددا مددداة  تدددديس  فدددى المددددمج الدددتعلم اسدددتخدام أثدددروالتدددى اسدددتهدفم تعدددرف 
  نح  ا واتجا اتهم الباط  حفر محافظ  فى المت سط النالث فاال طب  تحفد 

 (:  2010) دوىــــــــب ةــــــــدراس 

 الدياسددددات تددددديس  فددددى الخلدددديط الددددتعلم مدددددخ  اسددددتخدام فعاليدددد  تعددددرف اسددددتهدفموالتددددى 
 المعل مدات تتن ل  يدا نحد  واالتجداه الجغرافدى البحدث مهدايات وتنميد  التحفدد  على اال تماعي 

 .اإلبتدائي  الحلق  مدذتب لد 
 (:  2011) حـــــالـــــص ةـــــدراس 

 اال تماعيدد  الدياسددات تددديس  فددى الخلدديط الددتعلم اسددتخدام فاعليدد  تعددرف اسددتهدفموالتددى 
 .اإلبتدائى الجاة  الفا تبمدذ لد  للتعلم والداف ي  التحفد  فى



  هالة الشحات/ أ.م.د ،أ.د/ رضا مجعة،أ.د/ أمحد ماهر ،سلوى سامى أ/
 

 548 

 (:2013) رـــــــاصـــــــن ةـــــــدراس   

 الراصا الفا تبمذ  تحفد  فى المتماز  التعليم استخدام فاعلي  استهدفم تعرف والتى
 اال تماعي . الدياسات مقري فى الساسى

 (:  2015) دــــــــــــــزائ ةـــــــدراس 

 لتنميددد  الخلدديط الددتعلم اسددتخدام علددى مددائم مقتددر  برنددامج فاعليدد  تعددرف اسددتهدفم والتددى
 .النان    الوا الفا طالبات لد  عىاال تما والت اص  التايسخى التفتدر مهايات

 (:  2016) رــــــويــــن ةـــــدراس 

 الم انى البفر   التف ي ومجت    المدمج التعلم بد  التفاع  أثر تعرف استهدفم والتى
 ومهدددايات المعاصدددر  التايسخيددد  الحددددا، بدددبعض الددد عى تنميددد  علدددىاال تماعيددد   الدياسدددات فدددى

 .الساسى التعليم م  الناني  الحلق  مدذتب لد  والبفر   الامنى التفتدر
أنده ععتمدد  التدايس  تعلديم فدى مدا عمددا الدتعلم المددمج أ دم ن دذه الدياسدات أ و دحمأ ومد

 ممددا تالمعتدداة والحفدد  فددى غرفدد  الفددا يمددىعلددى التقنيدد  الحديندد  ةون التخلددى عدد  ال امددا التعل
وأن اسددتخدام  تبددد  المتعلمددد  يدد،ة   لددى تدد فدر بدئدد  تعليميدد  تجدداعد علددى تدد افر فددرص التفاعدد 

 :الي ذل   لى السبا  الت سر االتعلم المدمج عمن   روي  و 

 عداتوالم ب   تالر     لى المفداةي الصدلي  سدهاوالتى تت لا م  ةاي  تتل  الماة  طبيع  -1
 .اوذل  الستخبص الحقائق والمعل مات وتجميعها وتنظيمه  اتوالترا م والف ي وغدر 

 مى التايس  تنقفهم الخبر .التندر م  معل أن -2

منددد   تتلددد  المددداة  التدددى تت لدددا مددد  ةايسددددها الدددتم   مددد  العديدددد مددد  المهدددايات طبيعددد  -3
 الفهم التايسخى. اتمهاي 

 ويفدا اإلنجداني  المعرف  أن التعلم المدمج تخ ى حا ا الامان والم ان وعم  على  ثراء -4
 .المعلمد  نفاء و  التعليميت المنتج   ة  ثم وم  التعليمي ت العملي    ة 

 حديندد  ةياسدداتاسددتخدام وعلددى الددرغم مدد   تل ميدد  تنميدد  مهددايات الفهددم التددايسخى ونظددرا
فدد ن  تاتجا ددات ال ددب  نحدد  المدداة  وزسدداة مائمدد  علددى الددتعلم التتن لدد  ى لتنميدد  الفهددم التددايسخى 

االتجدداه نحددد  الدياسدد  الحاليددد  تجددتهدف اسدددتخدام الددتعلم المددددمج لتنميدد  مهدددايات الفهددم التدددايسخى و 
 . نان   الوا ال الفاالماة  لد  طب  
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 اإلحساس بالمشكل  من خ،ل: يأتى

 توصيات العديد من الدراسات السابقة التى اهتمت بتنمية الفهم التارخيى،مثل:   -1

(، ودراسففف  (Ferrettia & Others, 2001و ،(Weinert, 2000)ةياسددد  
(Dulberg, 2002،)  ،(، 2006ودراسففف  )الافففزار وبفففدو ، (ت 2004ودراسففف  )عبفففدالعزيز

ودراسفف   (،2012 ودراسفف  )سفف د، (2011ودراسفف  )طفف ، ت (Elizabeth, 2009) ودراسفف 
ودراسفففف  )السففففقا، (ت 2014عمففففر، ) (، ودراسفففف 2014(، )ودراسفففف  علففففى، 2012)توف فففف ، 

 (.2019(، ودراس  )الشريف، 2015
 اسات بضرورة:وقد أوصت هذه الدر 

 .اال تمام بتنمي  مهايات الفهم التايسخى 

 . ت فدر بدئ  مناسب  حتى ع  ن ال الا مشاينا  عجايبا فى العملي  التعليمي 

 .استخدام طرق تديسجي  حدين  ومتن ع  تعم  على تنمي  مهايات الفهم التايسخى 

 ج، ومنها:توصيات العديد من الدراسات السابقة التى اهتمت بالتعلم املدم -2
 ,Ozgen & UFUK(، ودراسف  )2008(، ودراسف  )حمفدان، 2007دراسف  )الشفمر ، 

(، ودراسف  2010ودراسف  )عبفد المفولى،  (تKorkmaz & Karakus, 2009ودراس  ) ،(2009
 .(Tidmore, 2018(، ودراس  )2016(، دراس  )نوير، 2015(، ودراس  )زائد،2013)ناصر، 

 ت بتنمية االجتاه حنو مادة التاريخ ومنها:توصيات العديد من الدراسا -3
(، 2004(، ودراسفف  عبففد الففرحيم )2002(، ودراسفف  مسففعود )2001دراسفف  أحمففد )

(، ودراسفف  2008(، ودراسفف  خ ففر  )2007(، ودراسفف  عبففد السفف،  )2006ودراسفف  حمففودة )
(، ودراسففف  عبفففد 2015(، ودراسففف  الانفففد  )2012(، ودراسففف  إبفففرا،يم )2010بفففدر الفففدين )

 (. 2018 (، )أحمد،2017(، ودراس  الهم،ن )2015لمعبود )ا

 توصيات بعض املؤمترات التى اهتمت مبوضوع التعلم املدمج فى التعليم،   -4
نفوفمبر  23-21ح ث أوصفى المفمتمر الفدولى للفتعلم المفدمج والمنعقفد ففى الريفا  )

مففا يزيففد مففن اتاففاه ( بضففرورة اتهتمففا  باسففتلدا  التينولوجيففا الحديثفف  فففى التففدري  م2017
 الط،ب نحو الدراس .
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 التجربة اإلستطالعية التى قامت بها الباحثة وأثبتت تدني يف مهارات الفهم التارخيي.   -5

تتمن  مش ل  الدياس  الحالي  فى تدني مهايات الفهم التايسخىت ونذل  االتجاه نحد  مداة  
 د  طب  الفا الوا النان  .التايس  ل

 وللتصد  لهذه المشكل  ينبغى اتجاب  عن األسئل  اآلتي :
 ما مهايات الفهم التايسخى المناسب  ل ب  الفا الوا النان  ؟ -1

مددا فاعليدد  الددتعلم المدددمج فدددى تددديس  التددايس  علددى تنميددد  مهددايات الفهددم التددايسخى لدددد   -2
 الوا النان  ؟ طب  الفا

تعلم المدددددددمج علددددددى تنميدددددد  االتجدددددداه نحدددددد  مدددددداة  التددددددايس  لددددددد  طددددددب  مددددددا فاعليدددددد  الدددددد -3
 الفا الوا النان  ؟

 تهدف الدراس  الحالي  إلى مايلى:
التعرف على فاعلي  استخدام التعلم المدمج فى تديس  التايس  علدى تنميد  مهدايات الفهدم  -1

 فا الوا النان  .التايسخى لد  طب  ال
االتجداه نحد   التعرف على فاعلي  استخدام الدتعلم المددمج فدى تدديس  التدايس  علدى تنميد  -2

 ماة  التايس  لد  طب  الوا النان  .

 تستمد الدراس  أهم تها فى مايمكن أن تسهم ب  فى:
يسخى المناسددب  ل ددب  المرحلدد  النان سدد  عم دد  أن عجددتفدد تقدددعم مائمدد  صمهددايات الفهددم التددا -1

 منها القائم ن على تخ يط وت  سر برامج التايس  صالمرحل  النان س 

تقدعم ةلد  المعلم الذ  مد عجتفدد منه معلم مداة  التدايس  فدى ني يد  تدديس  الم  د عات  -2
 صاستخدام التعلم المدمج

 .لتعلم المدمجصما يتناسا ما ا أوياق عم  ال الاتقدعم  -3
تقدددعم اختبدداي مهددايات الفهددم التددايسخى فددى مدداة  التددايس  للفددا الوا النددان يت عم دد  أن  -4

 عجترشد المعلم ن صه فى تق سم تعلم ال ب  لماة  التايس .

تقدددعم مقيددا  لبتجدداه نحدد  المدداة  ل ددب  الفددا الوا النددان   عم دد  أن عجددتفدد مندده   -5
 معلم  التايس .
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 اقتصرت الدراس  الحالي  على الحدود اآلتي :
( طالدددا مددد  نددد  30( ب امدددا )60مجم عددد  مددد  طدددب  الفدددا الوا الندددان   م امهدددا ) -1

مديسدد  صمديسددتي )كفددر بنددى غرسددان النان سدد  المشددترن  لمجم عدد  تجرسبيدد ل عددر  الرمدد  
 ي  صمحافظ  المن في . ةاي  م سجنا التعليم النان س  لمجم ع   اص  ل(

ال حدددد  الراصعددد  )حضددداي  الد ندددان والرومدددان( المقدددري  علدددى طدددب  الفدددا الوا الندددان    -2
 .2019ت 2018صالفف  الدياسى النانى للعام الدياسي 

تفجددددر  -صعددض مهددايات الفهدددم التددايسخىت و دددى: )ترتدددا الحددددا، وفقددا  لترتدبهدددا الامنددى -3
االسددتنتا   - سددتخدام الةلدد  التايسخيدد  -تايسخيدد  تحلددد  الحدددا، ال -الحدددا، التايسخيدد 

 تخد  الحدا، التايسخي (. -م  الحدا، التايسخي 

 تتمثل فرو  الدراس  الحالي  في اآلتي: 
 طدب  ةي دات مت سد ى بدد ( α ≤ 0.05) مجدت    عندد  حفدائي  ةاللد  ذو فدرق  ي  دد -1

 وعندد ك د  التايسخى الفهم الختباي البعد  الت بدق فى والضاص   التجرسبي  المجم عتد 
 لالتجرسبي  المجم ع  طب  لفال  مهايته م  فرعي  مهاي  ك 

 طدب  ةي دات مت سد ى بدد ( α ≤ 0.05) مجدت    عندد  حفدائي  ةاللد  ذو فدرق  ي  دد -2
 كد  وعندد ك   التايسخى الفهم الختباي والبعد  القبلى الت بيقد  فى التجرسبي  المجم ع 

 .البعد  الت بدق لفال  مهاياته م  فرعي  مهاي 
 طدب  ةي دات مت سد ى بدد ( α ≤ 0.05) مجدت    عندد  حفدائي  ةاللد  ذو فدرق  ي  دد -3

 صعد ك  وعند ك   االتجاه لمقيا  البعد  الت بدق فى والضاص   التجرسبي  المجم عتد 
 .التجرسبي  المجم ع  طب  لفال  أصعاةه م 

 طدب  ةي دات مت سد ى بدد ( α ≤ 0.05) مجدت    عندد  حفدائي  ةاللد  ذو فدرق    ددي -4
 م  صعد ك  وعند ك   االتجاه لمقيا  والبعد  القبلى الت بيقد  فى التجرسبي  المجم ع 

 .البعد  الت بدق لفال  أصعاةه

 الباحث  اإلجراءات التالي : اتبعت الدراس أسئل   عن ل،جاب 
وذلـ  مـن لـالل     الثـانوى،  ألولالصـ  ا  طـال  قائمة مبهارات الفهم التارخيى الالزمة ل إعداد -1

 االطالع على:
 ، والدياسات الجاصق  المتفل  صالفهم التايسخى. البح 
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  وأ داف ماة  التايس  للمرحل  النان س . طبيع 
  المرحل  النان س . طب  طبيع 

 ثدددم تالتعددددعبت البزمددد    دددراء تدددمالقائمددد  علدددى مجم عددد  مددد  المح مدددد  ت و  عدددر  ثدددم
 فى ص يتها النهائي . و عها

 الثـانوى،  ألولللصـ  ا  التـاريخ والرومان( مـن كتـا     اليونان)حضارة  :الرابعة الوحدة التيار -2
 :  وتتضمنم  2019-2018 الدراسى الثانى الفصل

  مج.للتعلم المد اصياغ  ال حد  وفق    عاة 

 م  مجم ع  على عر ه وتم المدمجت التعلم استخدام ما يتناسا صما المعلم ةلد   عداة 
 .النهائي  ص يته فىوو عه  البزم ت التعدعبت  راء  وتم المح مد ت

 علددى  عر دده وتددم تمددا اسددتخدام الددتعلم المدددمج يتناسدداصمددا   عددداة أوياق عمدد  ال الددا
 وو عه فى ص يته النهائي . تالبزم  تالتعدعب   راء وتممجم ع  م  المح مد ت 

 وتشمل: ،الدراسة أدوات إعداد -3

 فى مهايات الفهم التايسخى. اختباي 

  اتجاه نح  ماة  التايس . مقيا  

 فددددددى وو ددددددعها وتعددددددديلهات المح مددددددد ت مدددددد  مجم عدددددد  علددددددى ددددددذه الةوات  عددددددر  تددددددم ثددددددم
 .النهائي  ص يتها

: احـداهما جتريبيـة   جممـوعت  إىل  وتقسـيمها  الثـانوى،  ولاأل الصـ   طـال  الدراسة مـن  جمموعة التيار  -4
 .ضابطة ىوألر

 الدراسة. جمموعتىعلى  قبلًيااداتى الدراسة  تطبيق -5
اجملموعـة   درسـت بينمـا   ،اجملموعـة التجريبيـة   لطـال  املـدمج   الـتعلم  اسـتخدام الوحدة املختـارة ب  تدريس -6

 .املتبعة بالطريقة الوحدة نفس بطةالضا
 الدراسة. جمموعتىعلى  االدراسة بعدًي داتىأتطبيق  -7
 .وتفسريها إحصائًياومعاجلتها  لبياناتا رصد -8
 .واملقرتحات لتوصياتا تقديم -9
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 :Blended Learning  جـــــدمـــــامل مـــــالتعل -1
 بددد  الددمج فدى التتن ل  يد  اتالمجددتحدث ت ظيدف: صًنده (99 ،2009) إسفماع ل ععرفده

 الدتعلم أسدل بى خبا م  المعل مات ت صد  وطرائق التعلم وأنش   ومفاةي والمحت    ال داف
دا  ال الددا وبددد  لل ددب  مرشددا ك ندده المعلددم بددد  التفاعد  إلحففدا  اإللتتروندىت والددتعلم ل  دده و ه 
 .التعليمي  العملي  مح ي ععتبر الذ 

بد  اسدتخدام  ا الذ  عم لتترونىالتعليم اإل أش اا أحد: ًنهص( 2013 ،7) سليم وسعرفه
 ددددذه  تتامدددد ت صحدددددث توبددددد  السددددالدا التديسجددددي  الخددددر   وااالتفدددداالتالمعل مددددات   يدددداتتن ل  

تحقيقدا لمفدلح  ال الدا ةون  تالسالدا وتتفاع  ما ال لب  والمعلمد  صف ي  فرةع  أو  ماعيد 
 لتديس .التخلى ع  ال اما التعليمى فى ماع  ا

 :بأن فى هذه الدراس   إجرائًيا ويعرف
 والحضدد يالتعليمددى المعتدداة  امدداالحديندد  فددى التددديس  ةون التخلددى عدد  ال   اتالتقنيدد اسددتخدام
 بددد  الدددمج خددبا مدد  تمدد  المعلددم فيدده المددتعلم محدد ي عمليدد  الددتعلم بدددال   وس دد ن  تفددى غرفدد  الفددا

 .خاي ها أو دياس ةاخ  ماعات ال لتترونىم اإلالتعل أش ااالتعليم التقلدد  وأ  ش   م   أش اا
 : Historical Understanding ىـــــارخيـــــالت مــــــالفه -2

 Nationalالمالفف  القففومى لتعلففيم التففارير فففى مففدارس الوتيففات المتحففدة عرففف 

Center For History in the schools (2003, 1)  صًنده مجداا عم د  ال دب  مد :
مدد تًخدذ أشد اال  عدد   والتى لى حجج تايسخي  خاص  بهمت  مجتند اعات تايسخي  فرص  ابتتاي يو 

 كالمقاالت والمناظرات والمقاالت االفتتاحي .
 المدداة  مدد   دداء صددياغ  علددى ال الددا مدددي   دد  صًندده: (55 ،2007) حسففن ععرفدده كمددا

 خدرائط أو انيد بي يسد م أو  دداوا فدى عر دها وإم اني  والمفاهيم الحقائق صعض وتفجدر صًسل به
 .والتعميمات والمفاهيم الحقائق بد  العبمات  ةياك أو

 مدددي  صًنده: (43 ،2009) واتعتمفاد التعلفيم جفودة لضفمان القوميف  اله ئف  عرفتده كمدا
ددا البيانيدد  الرسدد م صاسددتخدام التايسخيدد  الحدددا، ترتدددا علددى ال الددا  وتقفددى الامنددىت لترتدبهددا وفق 
 وتتبدا التايسخيد ت العفد ي عبدر المختلف  المجتمعات فى التغدر  احىن ويصد التايسخي ت الحقائق
 التايسخيد  والتحالفدات الجياسدي ت والم،سجدات الدنظم ت د ي ويصدد المجتما على التتن ل  يا تًثدر
 .العف ي عبر النقافي  المعتقدات وفهم العف يت عبر
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 بأن : الدراس  هذه فى إجرائًيا ويعرف
 التايسخيددد ت الحدددا، وتفجدددر الامندددىت لترتدبهددا وفقددا   لحدددا،ا ترتددددا علددى ال الددا مدددي 

  وتخد  التايسخي ت الحدا، م  واإلستنتا  التايسخي ت الةل  وإستخدام التايسخي ت الحدا، وتحلد 
 .التايسخي  الحدا،

 : Attitude اهـــــــــاالجت -3
على  اةينامي   االعقلى ت لد تًثدر   داةم  االستع حال صًنه  (2005 ،213، )الامل هوسعرف

  يتعدر  فيمدااستجاص  الفرة تجاعده على اتخاذ القرايات المناسب  سد اء ناندم صدالرفض أو القبد ا 
 .له م  م اما ومش بت

: صًنددده اسددتجاص  و دانيددد  ةافعهدددا االعتقددداة صً ميددد  وظيفددد  (49 ،2008توف ففف  ) وسعرفدده
 التعبددر وسم   والتعاع،ت التتيف على التبمدذ اعدجماة  التايس  على اكتجا  مهايات حياتي  ت

 التى عحفل ن علدها فى أةاء القيا . صالدي   عنها
 :بأن  الدراس  هذه فى إجراًئيا ويعرف
 الندان   طدب  الفدا الوا  لدد ( الدرفض أو القب ا) التره أو الحا استجاصات مجم  

 التايس  صالتعلم المدمج. نتيج  مروي م صخبرات متن ع  أثناء ةياستهم لم   عات

 عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض األول: -1
"يوجفففد ففففرق ةو دتلففف   الختبددداي صدددح  الفدددر  الوا للدياسددد  والدددذ  يدددنص علدددى أنددده

لمامففوعت ن التاريبيفف  ( بفف ن متوسففطى درجففات طفف،ب اα ≤ 0.05إحصففائي  عنففد مسففتو  )
ككل وعند كل مهفارة فرييف  مفن مهارتف   والضابط  فى التطب   البعد  تختبار الفهم التاريلى

تددم حجددا  قيمدد  لتل لداللد  الفددروق بددد  مت سدد ى ةي ددات " لصففالط طفف،ب الماموعفف  التاريبيفف 
خى ن د  وعندد طب  المجم عتد  التجرسبي  والضاص   فدى الت بددق البعدد  الختبداي الفهدم التدايس

كدد  مهدداي  فرعيدد  مدد  مهايتددهت ولقيددا  حجددم تددًثدر المعالجدد  التجرسبيدد  فددى الفهددم التددايسخىت تددم 
2حجا  حجم التًثدر )

η. ت والجدوا ا تى ي    ذل) 
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 قيمة " ت " لداللة الفروق ب  متوسطى درجات طال  اجملموعت  التجريبية والضابطة  (1جدول )
 ككل وعند كل مهاة من مهاراته،  الفهم التارخيىاللتبار  فى التطبيق البعدى

 "، وكذل  حجم التأثريوكذل  الدرجة الكلية لإللتبار ككل

 α قيمة "ت" االحنراف املعيارى املتوسط احلسابى العدد اجملموعة املهارة
Sig 

 حجم األثر درجات احلرية

 الرتتيب الزمنى
 0.70 4.17 30 جتريبية

5.989 0.01 58 0.38 
 1.07 2.77 30 ضابطة

 التفسري
 0.73 5.43 30 جتريبية

7.153 0.01 58 0.47 
 0.99 3.83 30 ضابطة

 التحليل
 0.78 4.50 30 جتريبية

4.545 0.01 58 0.26 
 0.97 3.47 30 ضابطة

 استخدام االدلة
 0.80 4.33 30 جتريبية

5.670 0.01 58 0.36 
 0.79 3.17 30 ضابطة

 جاالستنتا
 0.91 5.27 30 جتريبية

9.359 0.01 58 0.60 
 0.74 3.27 30 ضابطة

 التخيل
 0.78 4.27 30 جتريبية

4.944 0.01 58 0.30 
 0.61 3.37 30 ضابطة

 الفهم التارخيى ككل
 2.55 27.97 30 جتريبية

12.413 0.01 58 0.73 
 2.50 19.87 30 ضابطة

ال  اجملموعت  التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى اللتبار الفهم درجات ط وميكن متثيل متوسطات
 فى الشكل البيانى التاىل: التارخيى ككل وعند كل مهاة من مهاراته، وكذل  الدرجة الكلية لإللتبار ككل
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 والشكل السابق ن ما يلى: يتضط من الادول

   و د ة فدرق ذو ةاللد   حفدائي(   عندد مجدتα ≤ 0.01  بدد  مت سد ى ةي دات طدب )
المجم عتد  التجرسبي  والضاص   فى الت بدق البعد  الختباي الفهم التدايسخى ن د  وعندد 
كدد  مهدداي  فرعيدد  مدد  مهاياتددهت لفددال  المجم عدد  التجرسبيدد  فددى الت بدددق البعددد ت و ددذا 

 عشدر  لى مب ا الفر  الوا م  فرو  البحث.

 2عالج  التجرسبي  أن حجم تًثدر المη  على الفهم التايسخى ن   وعند مهاياته الفرعي  مد
دا على أن نجب  نبدر   ذا يو (ت و ي قيم  نبدر  ومناسب ت 0.73 – 0.26تراوحم بد  )

المعالجد  التجرسبيد ت ممدا يددا علدى فاعليد  المعالجد  التجرسبيد  فدى م  الفروق تعا   لى 
 رعي  م  مهاياته.الفهم التايسخى ن   وفى ن  مهاي  ف

 عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض الثانى: -2
"يوجفففد ففففرق ةو دتلففف   الختبددداي صدددح  الفدددر  الندددانى للدياسددد  والدددذ  يدددنص علدددى أنددده

( بفف ن متوسفطى درجففات طفف،ب الماموعف  التاريبيفف  فففى α ≤ 0.05إحصفائي  عنففد مسفتو  )
وعنففد كففل مهففارة فرييفف  مففن مهاراتفف   التطبيقفف ن القبلففى والبعففد  تختبففار الفهففم التففاريلى ككففل

تدددم حجدددا  قيمددد  لتل لداللددد  الفدددروق بدددد  مت سددد ى ةي دددات طدددب  " لصفففالط التطب ففف  البعفففد 
المجم ع  التجرسبيد  فدى الت بيقدد  القبلدى والبعدد  الختبداي الفهدم التدايسخى ن د  وعندد ند  مهداي  

م التدايسخىت تدم حجدا  حجدم فرعي  م  مهاياتهت ولقيدا  حجدم تدًثدر المعالجد  التجرسبيد  فدى الفهد
2التًثدر )

η. ت والجدوا ا تى ي    ذل) 
 "قيمة " ت " لداللة الفروق ب  متوسطى درجات طال  اجملموعة التجريبية  (2جدول )

 وعند كل مهارة فى التطبيق  القبلى والبعدى اللتبار الفهم التارخيى ككل 
 "، وكذل  حجم التأثريككلفرعية من مهاراته، وكذل  الدرجة الكلية لاللتبار 

 α قيمة "ت" االحنراف املعيارى املتوسط احلسابى العدد التطبيق ارةــــــامله
Sig حجم األثر درجات احلرية 

 1.00 2.60 30 القبلى 0.66 29 0.01 7.560 0.70 4.17 30 البعدى الرتتيب الزمنى

 1.38 3.03 30 لقبلىا 0.71 29 0.01 8.389 0.73 5.43 30 البعدى التفسري

 0.84 2.90 30 القبلى 0.75 29 0.01 9.401 0.78 4.50 30 البعدى التحليل

 0.94 2.50 30 القبلى 0.76 29 0.01 9.535 0.80 4.33 30 البعدى استخدام االدلة

 1.16 2.97 30 القبلى 0.71 29 0.01 8.332 0.91 5.27 30 البعدى االستنتاج

 0.90 2.50 30 القبلى 0.68 29 0.01 7.913 0.78 4.27 30 البعدى لتخيلا

 3.17 16.50 30 القبلى 0.91 29 0.01 17.455 2.55 27.97 30 البعدى الفهم التارخيى ككل
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متوسطات درجات طال  اجملموعة التجريبية فى التطبيق  القبلى والبعدى اللتبار الفهم التارخيى وميكن 
 لاللتبار ككل فى الشكل البيانى التاىل:كل وعند كل مهارة فرعية من مهاراته، وكذل  الدرجة الكلية ك

 
 (   و دد ة فددرق ذو ةاللدد   حفددائي  عنددد مجددتα ≤ 0.01  بددد  مت سدد ى ةي ددات طددب )

يسخى ن دد  وعنددد ندد  المجم عدد  التجرسبيدد  فددى الت بيقددد  القبلددى والبعددد  الختبدداي الفهددم التددا
مهدداي  فرعيدد  مدد  مهاياتدده لفددال  الت بدددق البعددد ت و ددذا عشدددر  لددى مبدد ا الفددر  النددانى مدد  

 فرو  البحث.

   2أن حجددم تددًثدر المعالجدد  التجرسبيددη  علددى الفهددم التددايسخى ن دد  وعنددد مهاياتدده الفرعيدد  مددد
نجب  نبدر  م   دا على أن ذا يو (ت و ي قيم  نبدر  ومناسب ت 0.91 – 0.66تراوحم بد  )

المعالجدد  التجرسبيدد ت ممددا يدددا علددى فاعليدد  المعالجدد  التجرسبيدد  فددى الفهددم الفددروق تعددا   لددى 
 التايسخى ن   وفى ن  مهاي  فرعي  م  مهاياته.

(ت وةياسدد  2012سددد ) ت وةياسد (2006)دو  الجداايت وبددراسفف  تتفدق  دذه النتيجد  مدا 
( 2018ت وةياسدددد  الجنددددد  )(2015سففففقا )الوةياسدددد  ( 2015ةعددددا ت )وةياسدددد   ت(2011) طددده

  طرق مختلف  لتنمي  الفهم التايسخى. حدث استخدمم  ذه الدياسات
 ويمكن تفس ر تلك النتيا  على النحو اآلتى:

   عم   أن ير دا  لدى طبيعد  المحتد   التعليمدى المعداة  ن   مهايات الفهم التايسخىأن تحج
  ص رسق  التعلم المدمجصياغته 

 وغددددره مددد   لمختلفددد  التدددى تدددم تاوسدددد ال دددب  بهدددا منددد  البحدددث علدددى االنترندددمأن النشددد   ا
 النش   ساعد ال ب  على فهم الحدا، التايسخي  وتفجدر ا.

  كما أن السالدا التديسجي  الحدين  التى اعتمدت فى ت ظيفها على التتن ل  يا الحديند  علدى
 زساة  استيعا  ال ب  للماة  وفهمها.
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 ات التى مايسها ال الا عبر اإلنترنم مد سداعد ال دب  علدى مدد  اسدتعا  كما أن الت بيق
 ال ب  لألفتاي والمفاهيم مما ياسد ذل  م  الفهم التايسخى لديهم.

  علدددى بنددداء  طددداي معرفدددى مدددائم علدددى الفهدددم ت صمدددا عجعددد   ال دددب عجددداعد كمدددا أن الدددتعلم المددددمج
 .  ونقد ا وتحلدلها وتفجدر اال الا ماةيا  على فحص مايتعر  له م  أحدا، تايسخي

 جدداعد فددى بندداء عقدد ا متفتحدد  مدداةي  علددى  صددداي أح ددامت كمددا أن الدياسدد  صددالتعلم المدددمج ت
وسشجا ال لب  على المنامش  والمجاةل  وذل  م  خبا طر  السئل  والتشد ي  فيمدا ع رحده 

التدايسخى لدد   ممدا عجداعد ذلد  علدى زسداة  الفهدمالم،يخ ن وبدذل  عم د  تتد س  العقد  النامدد 
   .ال ب 

 عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض الثالث: -3
"يوجد فرق ةو دتلف  إحصفائي   الختباي صح  الفر  النالث للدياس  والذ  ينص على أنده

( بفف ن متوسففطى درجففات طفف،ب المامففوعت ن التاريبيفف  والضففابط  فففى α ≤ 0.05عنففد مسففتو  )
" وعند كل بعد من أبعفاده لصفالط طف،ب الماموعف  التاريبيف ككل  التطب   البعد  لمقياس اتتااه

تددم حجددا  قيمدد  لتل لداللدد  الفددروق بددد  مت سدد ى ةي ددات طددب  المجمدد عتد  التجرسبيدد  والضدداص   
ثدر المعالجدد   فددى الت بدددق البعددد  لمقيددا  االتجدداه ن دد  وعنددد ندد  صعددد مدد  أصعدداةهت ولقيددا  حجددم تدًد

2التًثدر )التجرسبي  فى االتجاهت تم حجا  حجم 
η. ت والجدوا ا تى ي    ذل) 

 "قيمة " ت " لداللة الفروق ب  متوسطى درجات طال  اجملموعت   (3جدول )
 ككل وعند كل بعد  والضابطة فى التطبيق البعدى ملقياس االجتاهالتجريبية 
 "، وكذل  حجم التأثريوكذل  الدرجة الكلية للمقياس ككلمن أبعاده،

 α قيمة )ت( اإلحنراف املعيارى املتوسط ددالع اجملموعة البعد
Sig 

 حجم األثر درجات احلرية

 طبيعة مادة التاريخ
 3.08 27.77 30 التجريبية

4.628 0.01 58 0.27 
 5.01 22.80 30 الضابطة

 أهمية مادة التاريخ
 2.96 22.43 30 التجريبية

5.911 0.01 58 0.38 
 4.00 17.07 30 الضابطة

 لتاريخمعلم ا
 3.06 25.40 30 التجريبية

4.060 0.01 58 0.22 
 4.34 21.47 30 الضابطة

 املقياس ككل
 5.78 75.60 30 التجريبية

6.138 0.01 58 0.39 
 11.34 61.33 30 الضابطة
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ه درجات طال  اجملموعت  التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى ملقياس االجتا اتمتوسطوميكن متثيل 
 فى الشكل البيانى التاىل: ككل وعند كل بعد من أبعاده، وكذل  الدرجة الكلية للمقياس ككل
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 يتضط من الادول والشكل السابق ن ما يلى:

 (   و د ة فدرق ذو ةاللد   حفدائي  عندد مجدتα ≤ 0.01  بدد  مت سد ى ةي دات طدب )
الت بدق البعد  لمقيا  االتجاه ن   وعند ن  صعد المجم عتد  التجرسبي  والضاص   فى 

مددد  أصعددداةهت لفدددال  المجم عددد  التجرسبيددد  فدددى الت بددددق البعدددد ت و دددذا عشددددر  لدددى مبددد ا 
 الفر  النالث م  فرو  البحث.

   2أن حجم تًثدر المعالج  التجرسبيη  على االتجاه ن   وعند أصعاةه الفرعي  مد تراوحدم
دا علددى أن نجددب  نبدددر  مدد   ددذا يددو نبدددر  ومناسددب ت  (ت و ددي قيمدد 0.39 – 0.22بددد  )

المعالجددد  التجرسبيددد ت ممدددا يددددا علدددى فاعليددد  المعالجددد  التجرسبيددد  فدددى الفدددروق تعدددا   لدددى 
 اإلتجاه ن   وفى ن  صعد م  أصعاةه.

 عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض الرابع: -4
جفففد ففففرق ةو دتلففف  "يو  الختبددداي صدددح  الفدددر  الراصدددا للدياسددد  والدددذ  يدددنص علدددى أنددده

( بفف ن متوسفطى درجففات طفف،ب الماموعف  التاريبيفف  فففى α ≤ 0.05إحصفائي  عنففد مسفتو  )
ككففل وعنففد كففل بعففد مففن أبعففاده لصففالط التطب فف   التطبيقفف ن القبلففى والبعففد  لمقيففاس اتتاففاه

تم حجا  قيم  لتل لدالل  الفروق بد  مت س ى ةي ات طب  المجم ع  التجرسبي  فى " البعد 
بيقددد  القبلددى والبعددد  لمقيددا  االتجدداه ن دد  وعنددد ندد  صعددد مدد  أصعدداةه ت ولقيددا  حجددم تددًثدر الت 

2المعالج  التجرسبي  فى االتجاهت تم حجا  حجم التًثدر )
η. ت والجدوا ا تى ي    ذل) 
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 "قيمة "ت" لداللة الفروق ب  متوسطى درجات طال  اجملموعة  (4جدول )
 ككل وعند كل  والبعدى ملقياس االجتاه التجريبية فى التطبيق  القبلى

 "، وكذل  حجم التأثريبعد من أبعاده ، وكذل  الدرجة الكلية للمقياس ككل
 α قيمة )ت( اإلحنراف املعيارى املتوسط العدد التطبيق البعد

Sig 
 حجم األثر درجات احلرية

 4.17 22.53 30 ىالقبل 0.45 29 0.01 4.917 3.08 27.77 30 البعدى طبيعة مادة التاريخ

 4.03 17.07 30 القبلى 0.51 29 0.01 5.538 2.96 22.43 30 البعدى أهمية مادة التاريخ

 2.90 20.43 30 القبلى 0.54 29 0.01 5.888 3.06 25.40 30 البعدى معلم التاريخ

 9.08 60.03 30 القبلى 0.64 29 0.01 7.145 5.78 75.60 30 البعدى املقياس ككل

درجات طال  اجملموعة التجريبية فى التطبيق  القبلى والبعدى ملقياس االجتاه ككل  اتمتوسطوميكن متثيل 
 فى الشكل البيانى التاىل: وعند كل بعد من أبعاده، وكذل  الدرجة الكلية للمقياس ككل

 
 : يتضط من الادول والشكل السابق ن ما يلى

 (   و د ة فدرق ذو ةاللد   حفدائي  عندد مجدتα ≤ 0.01  بدد  مت سد ى ةي دات طدب )
المجم ع  التجرسبي  فى الت بيقد  القبلى والبعد  لمقيا  االتجاه ن   وعند ن  صعد م  
 أصعاةه لفال  الت بدق البعد  ت و ذا عشدر  لى مب ا الفر  الراصا م  فرو  البحث.

 2رسبي  أن حجم تًثدر المعالج  التجη  على االتجاه ن   وعند أصعاةه الفرعي  مد تراوحدم
دا علددى أن نجددب  نبدددر  مدد   ددذا يددو (ت و ددي قيمدد  نبدددر  ومناسددب ت 0.64 – 0.45بددد  ) 

المعالجددد  التجرسبيددد ت ممدددا يددددا علدددى فاعليددد  المعالجددد  التجرسبيددد  فدددى الفدددروق تعدددا   لدددى 
 االتجاه ن   وفى ن  صعد م  أصعاةه.
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  حدددث ( 2007)الشددمر  ت وةياسدد  (2014البج  سجددى )مددا ةياسدد   تتفددق  ددذه النتيجدد
أكددددت  كمدددا ان لتنميددد  االتجددداه نحددد  المددداة .الدددتعلم المددددمج  دددذه الدياسدددات  ماسدددتخدم

التتن ل  يدددا  علدددى تعتمدددد العديدددد مددد  الدياسدددات  دددروي  اسدددتخدام اسدددتراتيجيات حدينددد 
ةعدداء وةياسدد   ت(2006) مبددابى  لتنميدد  االتجدداه نحدد  مدداة  التددايس  ومدد   ددذه الدياسددات

نمدددا انددده ي  دددد العديدددد مددد  الدياسدددات التدددى اسدددتخدمم طدددرق حدينددد  لتنميددد   (.2004)
 (.2018(ت وةياس  أحمد )2015ةياس  الجند  ) االتجاه نح  الماة  ومنها

 ويمكن تفس ر تلك النتيا  على النحو اآلتى:
  س أن التعلم المدمج عم  على زساة  ةاف ي  ال ب  نح  ماة  التاي 
   بدئددد  التعلددديم التدددى سددداةت اثنددداء ت بددددق الدددتعلم المددددمج ندددان لهدددا أثدددر نبددددر علدددى تنميددد

 اتجا ات طب  الفا الوا النان   نح  ماة  التايس .
  النشددد   التعليميددد  التدددى صددداحبم الدددتعلم المددددمج مددد  صحدددث علدددى االنترندددم واسدددتخدام

 نح  ماة  التايس .التتن ل  يا الحدين  وغدر ا ساعد على زساة  اتجاه ال ب  
 . ةوي المعلم نم  ه ومرشد لعملي  التعلم ساعد على زساة  اتجاه ال ب  نح  ماة  التايس 
  اسددددتخدام الددددتعلم الددددتعلم أ دددداف التندددددر مدددد  المتعدددد  أثندددداء عمليدددد  الددددتعلم ممددددا زاة اتجدددداه

 ال ب  نح  الماة .
 لى ةوي المتعلم النشدط ععتمد نظام التعلم المدمج على التعلم م  خبا النشاطت وسرنا ع

وتفاعلددده فدددي الحفددد ا علدددى تعلمددده مددد  خدددبا الددددمج بدددد  النشددد   الفرةعددد  والتعاونيددد  
ممدا سداعد ذلد   والمشايسا بدال  م  الدوي الجلبي للمتعلم المتمن  في استقباا المعل مات

 على زساة  اتجاه طب  الفا الوا النان   تجاه ماة  التايس .

  مد  الحفد ا علدى متعد  التعامد  مدا معلمهدم  ال ب لى تم د  عالتعلم المدمج عجاعد
وزمبئهم و ها  ل  ده مد  خدبا وسدائ  التفاعد  اإللتترونيد  والتقلددعد ت ممدا عجداعد علدى 

م ممدددا تددددعيم العبمدددات اإلنجددداني  واال تماعيددد  واالتجا دددات لدددد  المتعلمدددد  أثنددداء التعلدددي
 .ساعدعلى زساة  اإلتجاه نح  ماة  التايس 

 فى ضوء ما أسفرت عن  النتائج توصى الدراس  الحالي  بما يلى:
 روي  تضمد  أ داف تديس  التايس  فدى  ميدا المراحد  التعليميد  علدى أ دداف خاصد   -1

 بتنمي  مهايات الفهم التايسخى.

 لتايس .تشجيا معلمى التايس  على استخدام التعلم المدمج فى تديس  ا -2

التندد   فددى اسددتخدام االسددتراتيجيات الحدثيدد  المختلفدد  مندد  القفددص التايسخيدد ت الددرحبت  -3
 المعرفي  عبر ال سات وعدم االمتفاي على ال رق التقلددع  فى تديس  التايس .

تن سددددا المعلددددم فددددى اسددددتخدام النشدددد   التعليميدددد  التددددى تشددددجا علددددى المشدددداين  اإلعجابيدددد   -4
 فهما  واستيعاصا  للماة . لل ب  صش   عجعلهم أكنر
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ت  يدده اال تمددام  لددى تنميدد  الفهددم التددايسخى فددى مراحدد  التعلدديم المختلفدد  صاسددتخدام طددرق  -5
 تديس  أكنر فاعلي .

 روي  اال تمدام بتد فدر وت ظيدف مفداةي المعرفد  والدتعلم المتن عد  وعددم االمتفداي علدى  -6
 لتايسخى واالتجاه نح  الماة .التتا  المديسى فقطت صف ي  تجهم فى تنمي  مهايات الفهم ا

العمدد  علددى تخ دديط وتنفدددذ أنشدد   تعليميدد  متن عدد  مرتب دد  صددالتعلم المدددمج مندد  البحددث  -7
 على اإلنترنم.

اال تمام بتد فدر بدئد  تعليميد  وم امدا تديسجدي  ةاخد  الففد  تشدجا علدى تنميد  مهدايات  -8
 الفهم التايسخى واالتجاه نح  ماة  التايس .

الج اندددا ال  دانيددد  لدددد  المتعلمدددد  والجدددعى  لدددى تن سدددا أسدددالدا  أن يرندددا المعلدددم علدددى -9
 التديس  مما ياسد اتجا اتهم نح  ماة  التايس .

أن يددتم تددديسا المعلمددد  علددى اسددتخدام الدددتعلم المدددمج ةاخدد  الففدد ا الدياسددي ت لنددده  -10
ر  ح لددده مددد  أحددددا، عجعددد  المعلدددم متم ندددا  مددد  الدددربط بدددد  المدددنهج الدياسدددى ومدددا عجددد

  ذا بدويه ععم  على تنمي  الفهم التايسخى لد  ال ب .ت و  ايس 

 تضمد  أ داف تديس  التايس  فى  ميا المراح  التعليمي  لتنمي  االتجاه نح  الماة . -11

ت  يه اال تمدام  لدى تنميد  الفهدم التدايسخى فدى مراحد  التعلديم المختلفد  صاسدتخدام الدتعلم  -12
 لمى التايس .المدمج م  خبا عم  ندوات وةويات تديسبي  لمع

 دددروي  ت ظيدددف الدددتعلم المددددمج فدددى تدددديس  التدددايس  صمدددا يتناسدددا مدددا طبيعددد  ال دددب   -13
 وطبيع  المرحل  العمرس .

الدياسد  مد  التدًثدر اإلعجدابى للدتعلم المددمج فدى تدديس   نتدائج عنده أسدفرت مدا  د ء فى
واالتجدداه نحدد  المدداة  لددد  طددب  الفددا الوا النددان   تقتددر   التددايس  فددى تنميدد  الفهددم التددايسخى

 الدياس  الحالي  القيام ص  راء البح ، التالي :
 تبمددددددددذ لدددددددد  التدددددددايسخى الفهدددددددم لتنميددددددد  التدددددددايس  تدددددددديس  الدددددددتعلم النقددددددداا فدددددددى اسدددددددتخدام أثدددددددر -1

 اإلعداةع . المرحل 

لدددى تنميددد  مهدددايات اسدددتراتيجي  مقترحددد  مائمددد  علدددى الدددتعلم المددددمج فدددى تدددديس  التدددايس  ع -2
 لد  تبمدذ المرحل  اإلبتدائي . البحث التايسخى

أثر استخدام التعلم المدمج فى تديس  التايس  على تنمي  مهدايات التفتددر اإلبدداعى لدد   -3
 تبمدذ المرحل  اإلعداةع .

برنددددامج مددددائم علددددى الددددتعلم المدددددمج فددددى تددددديس  التددددايس  علددددى تنميدددد  مهددددايات الت اصدددد   -4
 بمدذ المرحل  اإلبتدائي .اال تماعى لد  ت

أثددر اسددتخدام الددتعلم المدددمج فددى تددديس  التددايس  علددى تنميدد  مهددايات التفتدددر النامددد لددد   -5
 تبمدذ المرحل  اإلعداةع .

 لدد  مهدايات التفتددر التدايسخى تنمي  على التايس  تديس  فى المدمج التعلم استخدام أثر -6
 .اإلبتدائي  المرحل  تبمدذ
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 تنميفف  فففى التاريليفف  باألمففا ن التففدري  فعاليفف ( 2010) العاسددا عبددد محمددد عددبء الدددي ت بدددي
 اتعداديفف ، المرحلفف  ت،م ففذ لففد  المففادة نحففو واتتاففاه األدلفف  اسففتلدا  مهففارات بعفف 
 .طن ا  امع  لتربي تا كلي  تمنش ي ( )غدر ما جتدر يسال 

اال تماعي   الدياساتاستخدام المناا الشعبي  المقترح  فى تديس   فعالي (: 2005ت ي ا محمد )ت فدق
تنميد  القديم الخلقيد  ومهدايات التفتددر المفداحب  واالتجداه نحد  المداة  لدد  تبمددذ الفددا  علدى

 .287-194 ،(5 ، )الامعي  التربوي  للدراسات اتجتمايي مال الراصا اإلبتدائىت 
 معلمدددى لدددد  ال  ددددانى الدددذناء م  ندددات فدددى تدددديسبى برندددامج فعاليددد  (:2008) محمدددد ي دددا ت فددددقت

 تبمدددذ لددد  المدداة  نحدد  واالتجدداه والتعدداطا اال تماعيدد  المهددايات تنميدد  علددى وأثددره التددايس 
 85-45ت (17) اتجتمايي ، للدراسات التربوي  الامعي  مال  االبتدائىت الخام  الفا

 خدرائط علدى مدائم برندامج فاعليد  (:2014)  الد  الشدحات ع يد : وس سدات دتت ي ا محمت فدق
 نحد  واالتجداه العقد  عداةات صعدض تنميد  علدى اال تماعيد  الدياسدات تديس  في التفتدر
 الففنف ، وعلففم التربيفف  فففى عربيفف  دراسففات اإلعددداة ت االوا الفددا تبمدددذ لددد  المدداة 

 .245-189 (،49) ،4ج
 والتربيف  المهفارات الفعفال، والعشفرين الحفاد  القرن  مدرس(: 2000)  ابر الحمدد عبد رت اب

 .العربى الفتر ةاي القا ر ت المهني ،
اال تماعيدد   الدياسددات تددديس  فددى اإللتترونددى التعلدديم تددًثدر(: 2007) ةسدد مى كامدد  الحفددر ت

 مالفف اإلعددداة ت  الندانى الفدا تلمدددذات لدد  المدداة  نحد  والمدد  التحفددد  تنميد  علدى
 .33:15 ،(11) أبريل، اتجتمايب ، للدراسات التربوي  الامعي 

 تففدري  فففى المتعففددة الوسففائ  مففدخل اسففتلدا  فعاليفف (: 2006)  مبددابى فهمددى ناةعدد  حمدد ة ت
 التفي ففر مهففارات وبعفف  التحصفف ل تنميفف  فففى الثففانو   األول الصفف  لطفف،ب التففارير

 .طن ا  امع  التربي  كلي  تمنش ي ( )غدر ةنت ياه  ل يسا تالمادة نحو واتتااه التاريلى
 واتتااه المعرفى التحص ل تنمي  فى التفي ر خرائ  فاعلي  (:2008) اعم  محمد لمياء خدر ت

 كليد  تمنشد ي ( )غددر ما جدتدر يسدال  تاإلعدادي  المرحل  ط،ب لد  التارير مادة نحو
 .المن في   امع  التربي ت

 ففى الويف  حفول المعرفي  الرح،ت استراتياي  استلدا  أثر(: 2015) م سدى كماا ةعا ت مى
 )غددددر ةنتددد ياه  يسدددال  تالثانويففف  المرحلففف  طلبففف  لفففد  التفففاريلى الفهفففم مهفففارات تنميففف 
 .شم  عد   امع  البنات كلي  تمنش ي (
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 الللففي  الففتعلم اسففتلدا  علففى قففائم مقتففر  برنففامج فاعليفف (: 2015) محمددد ي سددا  نددد زائدددت
 األول الصففف  طالبفففات لفففد  اتجتمفففاعى والتواصفففل التفففاريلى التفي فففر مهفففارات  لتنميففف

 .شم  عد   امع  التربي ت كلي  تمنش ي ( )غدر دكتوراه رسال  الثانو ،
 والتطب فف  النظريفف ) التعلففيم تينولوجيففا(: 2011)محمددد محمدد ة والرنتيجددىت عقدد ت مجددد  سددعددت

 . غا  االسبمي ت الجامع  ،(العملى
 لتنميف  التفارير تفدري  ففى مقتر  رقمى موديول فاعلي (: 2015) أحمد سدد سعدد يناة الجقات

 كليد  تمنشد ي ( )غددر ما جدتدرت يسدال  تاإلعداديف  المرحلف  ت،م فذ لد  التاريلى الفهم
 .طن ا  امع  التربي ت

  لتنميف التفارير تفدري  ففى مقتر  رقمى موديول فاعلي (: 2015) أحمد سدد سعدد ةينا الجقات
 كليد  تمنشد ي ( )غددر ما جدتدرت يسدال  تاإلعداديف  المرحلف  ت،م فذ لد  التاريلى الفهم

 .طن ا  امع  التربي ت
  ليفف  مالفف  اإللتترونددىت للتعلدديم ال بيعددى الت دد ي الخلدديط التعلدديم(: 2006) علددى حجدد  سددبم ت

 .64-53ت (22) الواد ، جنوب جامع  بسوهاج، التربي 
 .العربى الفتر ةاي القا ر ت تالبشر   والقياس اإلحصائى النف  علم(: 1979) البهى ف،اة الجددت
 الفهفففم تنميففف  ففففى اإلليترونفففى الفففتعلم علفففى قائمففف  وحفففدة فعاليففف (: 2012) علدددى محمدددد سدددددت

 ما جدتدر يسدال  تاتجتماييف  الدراسفات لمفادة اتعداديف  المرحل  ت،م ذ لد  التاريلى
 . انحل  امع  التربي  كلي  تمنش ي ( )غدر

أثر استلدا  مصادر متعددة فى تدري  التفارير علفى  (:2019ت نرمد  ثروت ابراهيم )الشرسف
 )غددرت يسدال  ما جدتدر تنمي  فهم التارير واتتااه نحوه لفد  طف،ب المرحلف  الثانويف 

 ت  امع  ةمنه ي.ربي نلي  الت تمنش ي (
 الاغرافيفا مفادة تحصف ل ففى جالمفدم الفتعلم استلدا  أثر(: 2007) عمدر خاسم محمد الشمر ت

 واتااهففاتهم البففاطن حفففر محافظفف  فففى المتوسفف  الثالففث الصفف  طفف،ب تحصفف ل علففى
 .اليةني  الجامع  العليات الدياسات كلي  تمنش ي ( )غدر ةنت ياه  يسال  تنحوها

 الاغرافيفف  المفففا،يم بعفف  تنميفف  فففى الللففي  الففتعلم فعاليفف (: 2012) محمددد أحمددد الفددغدرت
 كلي  تمنش ي ( )غدر ما جتدر يسال  تاإلعدادي  المرحل  ت،م ذ لد  المادة ونح والم ل
 .شم  عد   امع  التربي ت

 مفا ومهفارات التفاريلى الفهم تنمي  فى التبادلى التدري  فعالي (: 2011)  براهيم الشيماء طهت
 يدد كل تمنشدد ي ( )غدددر ما جددتدر يسددال  تاإلعداديفف  المرحلفف  ت،م ففذ لففد  المعرففف  وراء

 .طن ا  امع  التربي ت
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 معفاي ر ضفوء ففى القفديم مصفر تفارير ففى وحدة تدري  أثر( 2007) محمدد غاة  الجبم؛ عبد
 طف،ب لفد  المفادة نحفو والم فل التفاريلى البحفث مهفارات تنميف  علفى الشفامل  الاودة

 اإلس نديس .  امع  التربي ت كلي  منش ي ت غدر ما يجتدر يسال  الثانوي ، المرحل 
 فدى الدذ نى العفدا علدى مائمد  اسدتراتيجي  استخدام أثر (:2004) الجند  الجعدد العاسات عبد

 الوا الفدا طدب  لدد  اإلبدداعى التفتددر وتنميد  التدايسخى الفهدم علدى التدايس  تديس 
 .29-1 ،(59) ببنها، التربي   لي  مال  النان  ت

 علدددى التعلددديم تقنيدددات مقدددري فدددى المددددمج الدددتعلم فاعليددد (: 2016) صدددال  بددد  حمدددد العاسدددات عبدددد
 التربيف ،  ليف  مالف  التربي ت كلي  ل ب  اإللتترونى الت اص  مهايات وتنمي  التحفد 

 . 246-292 أكت بر: (4) (،32) ج اس وط جامع 
 اتجتماييف  البنائيف  علفى قائم برنامج فاعلي (: 2010) احمد الرحم  عبد أسام  الم لىت عبد

 المفففففا،يم تنميففف  علىاتجتماييفففف  الدراسفففات تففففدري  ففففى الللففففي  الفففتعلم باسفففتلدا 
 تاإلعداديف  بالحلقف  الصفم ت،م فذ لفد  الحياتيف  والمهفارات البصفر   والتفي ر الاغرافي 

 .س  ا   امع  التربي ت كلي  تمنش ي ( )غدر ةنت ياه  يسال 
 لشددرق ا مرنددا ت بنهدداتالتففارير تففدري  فففى حديثفف  اتااهففات(: 2008)  دد ة  علددى ال  ددا ت عبددد

 .التعليمي  للخدمات الوسط
 الفهفم مافالى ضفوء ففى الثانويف  بالمرحلف  التفارير مناهج تطوير(: 2014) محمدد وسام علىت

 .االس نديس   امع  التربي ت كلي  تمنش ي ( )غدر ةنت ياه  يسال  تالتاريل  ن والتفي  ر
اتجتماييفف   اتالدراسفف تففدري  فففى الشفففو   التففارير مففدخل فاعليفف (: 2014) سددعد أمدد  عمددرت

 ما جدتدر يسدال  تاإلعداديف  المرحلف  ت،م فذ لفد  التاريلى والتعاط  الفهم تنمي  على
 .بنها  امع  التربي ت كلي  تمنش ي ( )غدر

 وحفففدة مهففارات إ سفففاب فففى المفففدمج الففتعلم فاعليفف (: 2010) مشدددرف علددى خدعجدد  الغامددد ت
 بمدينف  الثفانو   الثفانى الصف  لطالبفات( power point) التقديمي  العرو  برنامج

  امعددد  التربيددد ت كليددد  التعلددديمت تقنيدددات مجدددم تمنشددد ي ( )غددددر ما جدددتدر يسدددال  الريفففا ،
 .الرسا  سع ةت المل 

 المتعففددة، الوسففائ  العففاملى، التصففميم) :المففدمج التعلففيم(: 2011)  بددراهيم الددبه عبددد الفقددىت
 .زساوالت   للنشر النقاف  ةايالقا ر ت  ت(اتبتيار   التفي ر

 المففواد تففدري : (1990) أحمددد بددرن  وي دد انت حجدد ت فايعدد  ومحمدددت حجددد ت أحمددد اللقددانىت
 .التتا عالم القا ر ت تاتجتمايي 
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 .القا ر  التتات عالم تالتارير تدري  فى اتااهات(: 1979) حجد  أحمد اللقانىت
 صالمملتددد  ر،التفففاري منفففاهج ففففى اإلسفففرائ لى العربفففى الصفففرا (: 1984) حجدددد  أحمدددد اللقدددانىت

 .العربى الخليج م،سج  ت القا ر  المتحد ت
المعرفففف  ففففى المنفففاهج  المصفففطلحات التربويففف  معافففم(: 2003علدددى ) أحمددددت والجمدد ت اللقددانىت

 القا ر ت عالم التتا. وطرق التدري ،
 تددددديس  فددددى التعدددداونى الددددتعلم اسددددتراتيجي  اسددددتخدام فاعليدددد ( 2002)  معدددد   نددددد  ي ددددا مجددددع ةت

 تبمدددددذ لدددد  المددداة  نحدددد  واالتجددداه الحياتيددد  المهدددايات تنميدددد  علدددى تماعيددد  اال الدياسدددات
 .78-24 ت(80)التدري ،  وطرق  المناهج فى دراسات مال  اإلعداة ت الوا الفا

( أثددر اسددتخدام اللعددا  اإللتترونيدد  علددى تنميدد  التفتدددر 2016معدداذت أسددماء محمددد عبددد الحلدديم )
 .137-80ت 794ت اال تماعي ت أبرس ت التًملى واالتجاه نح  ماة  الدياسا

  ن فمبر 23-21الرسا ت تالمعرف  اقتصاد إلى الطري (: 2017) المدمج للتعلم الدولى الم،تمر
 البصفر   التصفور ومسفتو   المفدمج التعليم ب ن التفاعل أثر(: 2016) علدى الجدد عايد  ن سرت

 التاريليففف  خفففدا األ بفففبع  الفففوعى تنميففف  علفففىاتجتماييففف   الدراسفففات ففففى المكفففانى
 التعلففيم مففن الثانيفف  الحلقفف  ت،م ففذ لففد  والبصففر   الزمنففى التفي ففر ومهففارات المعاصففرة
 .الشي  كفر  امع  التربي ت كلي  تمنش ي ( )غدر ةنت ياه  يسال  تاألساسى

 بع  تنمي  فى الرقمي  القصص استلدا  فاعلي (: 2017) مجدع ة الهاة  عبد مها الهمبنت
 بدولفف  الثانويفف  المرحلفف  طفف،ب لففد  التففارير نحففو واتتاففاه لتففاريلىا التفي ففر مهففارات
 .ال اة   ن    امع  صالغرةم ت التربي  كلي  تمنش ي ( )غدر ما يجتجر يسال  تاليويت

المجدت سات الم يايسد  لمحتد   مداة   وثيقد (: 2009)واالعتمداة  التعلديم  د ة  لضمان الق مي  الهدئ 
 :متا  على م ما الهدئ  الجامعىت مب  للتعليم ال طني  ي والترباال تماعي   الدياسات

http://naqaae.org/main/pdf/pre/courses_content_nars/soc 

 العليا الدياسات طب  لد  المدمج التعلم لت بدق االستعداة(: 2015) يسا  ف ز   محمد والىت
 .77-41 أكت بر ت(2ج) بنها، جامع  التربي ،  لي  مال  التربي ت ص لي 

 تنميف  ففى المتعفددة الفذكاءات على قائم برنامج فاعلي (: 2011ع ي  ) الشحات  ال  ي سات
 )غدددر ةنتدد ياه  يسددال  تاإلعداديفف  المرحلفف  ت،م ففذ لففد  التففاريلى التفي ففر مهففارات بعفف 

 .بنها  امع  التربي ت كلي  تمنش ي (
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