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( وعالقته بجودة المخرجات التعليمية في المدارس Khanأبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان )

 مقترح تطبيقي تنموي استراتيجي : الثانوية الفلسطينية 

 

 1نضال حمدان المصري

 2محمد أحمد األغا
 

(  Khanهدف البحث  لل  قدثد م مدترت قوموي ارثثثثتراقيبي لتببيق أبعثاد التعليم المدمج وفق نموذج خان  :  الملخص

، وقد وظف البح  الموهج الوصثثثفي التحليلي، الفلسثثثبيويةوعالقته ببودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة 

ولتحديق أهثداف البحث  قثال البثا ثثان بثارثثثثتخثدال اارثثثثتبثانثة اث،داة لبمل البيثانثات، وكبق البحث  عل  عيوثة م ونثة م  

أن قوصثثا البح  لل  عدة نتا،ج، م  أهمها: ، وقد معلم ومعلمة بالمدارس الثانو ة الفلسثثبيوية في قباغ غ ة(  122 

 سثثثاوي    (Khanلمتورثثثل الحسثثثابي الوسثثثبي لبميل فدرات مسثثثتود قببيق أبعاد التعليم المدمج وفق نموج خان  ا

،اما  %(66.93ق جودة المخرجات التعليمية  سثاوي  يأن المتورثل الحسثابي الوسثبي لبميل فدرات قحد،  %(68.86 

ببيق أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج  عالقة كرد ة ذات دالة ل صثثا،ية بي  مسثثتود قوأظهرت الوتا،ج أ ضثثاو وجود

أثر ذوي دالثة معوو ثة  وجود  ، و( وقحديق جودة المخرجثات التعليميثة في المثدارس الثثانو ثة الفلسثثثثبيويثةKhanخثان  

المثثدمج وفق نموذج خثثان   التعليم  أبعثثاد  المثثدارس الثثثانو ثثة  Khanلتببيق  التعليميثثة في  ( عل  جودة المخرجثثات 

 بضرورة قوفيذ المدترت التببيدي التوموي اارتراقيبي. ثان الفلسبيوية، وأوص  البا
 جودة المخرجات التعليمية –التعليم المدمج :  الكلمات المفتاحية

 

Dimensions of blended education according to the Khan model and its relationship 

to the quality of educational outcomes in Palestinian secondary schools: A strategic 

development application proposal 
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Abstract: The aim of the research is to present a strategic development proposal to 

implement the dimensions of blended education according to Khan's model and its 

relationship to the quality of educational outputs in Palestinian secondary schools. The 

research employed the descriptive and analytical approach, and to achieve the research 

objectives, the researchers used the questionnaire as a tool for data collection, and the 

research applied to a sample consisting of (122) A teacher and teacher in Palestinian 

secondary schools in the Gaza Strip, and the research has reached several results, the most 

important of which are: that the relative arithmetic mean of all paragraphs of the level of 

application of the dimensions of blended education according to the Khan model is equal 

to (68.86%), that the relative arithmetic mean of all paragraphs that achieve the quality 

of educational outcomes is equal to (66.93%), and the results also showed a positive, 

statistically significant relationship between the level of application of the dimensions of 

blended education according to the Khan model and the achievement of the quality of 

educational outcomes in Palestinian secondary schools, and the presence of an impact of 

moral significance at the level of significance (α≤0.05) for the application of the 

dimensions of blended education according to Khan's model on the quality of educational 

outcomes in Palestinian secondary schools, The two researchers recommended the 

necessity of implementing the strategic development application proposal. 
Keywords: Blended Learning - Quality of educational outcomes 
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 مقدمة 

التعليمية  حظ  باهتمال بالغ لدد المعويي  لدورها الفاعا في أصثب  ااهتمال بالبودة في المسرثسثات  

التحسثثي  المسثثتمر،  ي  قسثثع  المسرثثسثثات التعليمية لل  لجرام قحسثثيوات مسثثتمرة في مختلف 

م ونثاقهثا المتمثلثة في المثدخالت والعمليثات والمخرجثات، وقتمثثا المخرجثات في اثا مثا   تسثثثثبثه  

درارثثثثتثه لموهج معي ، و تحدق ذلثال م  خالل البهود المتعلم م  معثارف ومهثارات وقيم نتيبثة  

 المبذولة م  قبا اا العاملي  في المبال التربوي.

( أن ااهتمال ببودة المخرجات التعليمية م  شث،نه لعداد المواك  ف ر او 210:  2020و رد  سث   

و، وهو أمر ضثروري لتددل ا و باإلضثافة لل  لعداده لالرثتفادة موه اقتصثاد ا لمبتمعات ورفل  واجتماعيا

 مستواها الثدافي والف ري وااقتصادي. 

و م   قحديق جودة المخرجثات التعليميثة م  خالل لدخثال خصثثثثا،م التعلم المرغوبثة عل  نواقج  

العملية التعليمية م  خالل عملية معالبة مسثثثثتودة عل  أعضثثثثام هيية التدر   األافام الملمي  بعلم  

ملة وموارثثبة في ظا نظال  وامة عادل وموصثثف.   مامة، أصثثول التدر  ، ومواهج قعليمية مت ا

2020 :114) 

وقحديق جودة المخرجات التعليمية قعد عملية مسثتمرة وليسثع عملية ثابتة وجامدة لذ أن هواح  اجة  

لتحديق التحسثثي  المسثثتمر في المدخالت والعمليات والمخرجات، وا  م   قحديق هذا التحسثثي  لا 

البميل في اا المسثثتو ات وقحديق االت ال ال اما والشثثاما اقباه التعليم    م  خالل قبو  ومشثثاراة

 المدمج.

( عل  أن التعليم المثدمج  عثد أ د أاثر ااقبثاهات الواعدة في التعليم  67،  2020    يث   ساد المعيثذر

الحد  ؛ لدمبه األرثثثثاليت التعليمية التدليد ة والمحورثثثثبة في ل باد بييات جد دة،  م ووا م  خاللها 

يت قحد د وجهات نظر جد دة لبمل عدد م  البيانات المتعلدة بتبربة التعلم وارثثتخدامها إلثرام أرثثال

 التدر  ، وانتاجية مخرجات العملية التعليمية. 

و أ د أهم قبورات الدرن الحادي والعشثثثر   نظراو إلم انياقه الوارثثثعة في قدد م فر    و عد أ ضثثثا

 ديدية إل باد قبربة قعليمية ناجحة، وقبرز أهميته في اونه أاثر شثثثثمواو ومرونة م  أنماك التعليم  

 (290 :2020اال تروني.   س  وآخرون، 

( أن الموظور الشثثثثمولي الثذي  تبوثاه نهج التعليم المثدمج هو  175:  2020و رد البيثات وآخرون  

قحر ثال التف ير نحو نهج قعليمي أاثر شثثثثموليثة  شثثثثمثا ا تيثاجثات جميل المتعلمي ، فوموذج التعليم  

لم المثدمج  شثثثثمثا مبموعثة وارثثثثعثة م  العوامثا التي قث،خثذ بعي  ااعتبثار وجهثات نظر اثا م  المع

 والمتعلم، بما في ذلال خصا،م المتعلم وبييات التعلم والتعليم والتفاعالت واألنشبة. 

و سثاهم التعليم المدمج في قحديق جودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة م  خالل ارثتيعا  

بة، التبورات المت ا دة في مختلف مباات المعرفة، وقع    التعليم الذاقي اا،م عل  أرثثثث  نشثثثث

وقوميثة مهثارات التف ير لثدد البلبثة، وقع    الديم ااجتمثاعيثة، وقربيثة أجيثال لثد هم الدثدرة عل   

التواصثثا مل اآلخر  ، و حدق الت اما في هي ا قوظيمي مو د ومت اما باإلضثثافة لل  قدد م  لول 

المباشثر عل     مت املة وجذر ة للعد د م  المشث الت، اونه  مثا ارثتراقيبية قبمل بي  أشث ال التعلم

 اانترنع وغير المباشر. 

 

 البحثمشكلة 

قسثع  المدارس الثانو ة الفلسثبيوية لل  قحسثي  المخرجات التعليمية وقبو رها، وقحديق ذلال  تبلت  

البحث  ع  األرثثثثاليثت والبرل التعليميثة األاثر فثاعليثة وافثامة واألاثر قثدرة عل  قبو ر المتعلم، 

المدمج الذي أثبتع العد د م  الدرارات أن له أهمية ابيرة في ز ادة   ولعا أهم قلال البرل هو التعليم
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( أن التعلم المثدمج لثه 2020جودة المخرجثات التعليميثة،  يث  بيوثع درارثثثثة ال هراني وال مالس  

درجة فاعلية ابيرة في قومية مهارات الحارثت اآللي لدد كال  المر لة الثانو ة، اما وبيوع درارثة  

( فعالية البرنامج الدا،م عل  التعلم المدمج في قومية المفاهيم الفدهية والوعي  2020 سثثث  وآخرون  

( لل  وجود فعالية 2020بها لدد كال  الصف األول الثانوي األزهري، وأشارت درارة الدباونة  

عل  مسثثثتود هال لبرنامج قا،م عل  التعليم المدمج في قومية مهارات التعلم الذاقي، وأادت درارثثثة 

Senturk   2020  أن نموذج التعلم المثدمج المببق عل  المبموعثة التبر بيثة اثان لثه قث،ثير ل بثابي )

( أن Sabah  2020أابر عل  التحصثيا الدرارثي لمعلمي مر لة ما قبا الخدمة، وأوضثحع درارثة

 . التعلم المستمر وز ادة الفاعليةالتعلم المدمج  ساعد عل  

وضثه، وقحد د مبتمل البح ، وو دة المعا وة قال البا ثان  م  أجا قحد د مشث لة البح  وق و   فرو

بالدرارثثة اارثثتبالعية،  ي  شثثملع الدرارثثة المدابالت الشثثخصثثية مل مد ري مدارس، ور رثثام  

أقسثثال في مد ر ة التربية والتعليم، ومعلمي  في المدارس الثانو ة، باإلضثثافة لل  الدرارثثة الم تبية،  

لم تبية قبي  للبا ثي  مدد ضثثثرورة البح  ومعرفة أهمية قببيق  وم  خالل المدابالت والدرارثثثة ا

و   التعليم المدمج في المدارس الثانو ة، وذلال ألن هواح أهمية ابيرة لهذه الفية اونها رثوف قت،ها قر با

للمر لة البامعية التي قحتاج بدورها لل  مهارات ابيرة بالتعليم المدمج، باإلضثثثافة لل  مشثثث الت 

تثاج لل  مواهثت ومهثارات عثاليثة م  البلبثة للتعثامثا معهثا، وقحتثاج لل  اإلبثداغ أخرد متووعثة قح

واابت ار في ارثثتخدال الت وولوجيا، ومرت الدرارثثة اارثثتبالعية بمر لتي ، األول  هي: الدرارثثة 

 الم تبية وقحليا البيانات الثانو ة، والمر لة الثانية هي المدابالت الشخصية.

رثثتبالعية  رد البا ثان ب،ن هواح ندم لدد المعلمي  ومدرام المدراس وم  خالل الدرارثثة اا    

والمسثسولي  في وزارة التربية والتعليم في معرفتهم وفهمهم ارثتراقيبيات التعليم المدمج ودوره في 

و قلة وجود درارثات قتعلق بهذا الموضثوغ، وهواح   قحديق جودة المخرجات التعليمية، اما قبي  أ ضثا

معلمي  والمثثدرام المسثثثثسولي  في وزارة التربيثثة والتعليم عل  الديثثال بمثثثا قلثثال  ثث  م  قبثثا ال

 الدرارات، وهذا ما جعا البا ثان الديال بصياغة المش لة وقحد دها.

ولهثذا اثانثع مشثثثث لثة البحث  المتمثلثة في ضثثثثرورة البحث  ع  ورثثثثا،ثا لتحديق جودة المخرجثات 

 ي السسال الر،ي  التالي:التعليمية، وبالتالي  م   صياغة مش لة البح  ف

(  Khanماا المقترح التطبيقي التنموي اسسااااتراتيجي ألبعااد التعليم المادمج وفق نموذج خاان )

 وعالقته بجودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانوية الفلسطينية؟

 

 البحثأسئلة 

المثدارس الثثانو ثة  ( في  Khanمثا مسثثثثتود قببيق أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان   .1

 الفلسبيوية؟

 ق جودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيوية؟يما مستود قحد .2

( وقحديق جودة Khanمثا العالقثة بي  مسثثثثتود قببيق أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان   .3

 المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيوية؟

( عل  جودة المخرجثات التعليميثة  Khanيم المثدمج وفق نموذج خثان  مثا أثر قببيق أبعثاد التعل .4

 في المدارس الثانو ة الفلسبيوية؟

( بي  قببيق أبعاد التعليم  α ≤0.05ها قوجد فرول ذات دالة ل صثثثثا،ية عود مسثثثثتود دالة   .5

( وقحديق جودة المخرجثات التعليميثة في المثدارس الثثانو ثة  Khanالمثدمج وفق نموذج خثان  

 بيوية قع د للمت يرات الد موغرافية؟الفلس
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ما اإلكار المدترت التببيدي التوموي اارثثتراقيبي لتببيق أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان   .6

 Khanوعالقته ببودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيوية؟ ) 

 

 أهداف البحث

( في المثدارس  Khanالمثدمج وفق نموذج خثان  التعرف عل  مسثثثثتود قببيق أبعثاد التعليم   .1

 الثانو ة الفلسبيوية.

 ق جودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيوية.يال شف ع  مستود قحد .2

( وقحديق  Khanبيان كبيعة العالقة بي  مسثثثتود قببيق أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان   .3

 الثانو ة الفلسبيوية.جودة المخرجات التعليمية في المدارس 

( عل  جودة المخرجثات التعليميثة  Khanبيثان أثر قببيق أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان   .4

 في المدارس الثانو ة الفلسبيوية.

(  Khanالتعرف عل  مثدد ااختالف في قحثد ثد دور أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان   .5

مثدارس الثثانو ثة الفلسثثثثبيويثة والثذي  ع د لبع  عل  قحديق جودة المخرجثات التعليميثة في ال

 للمت يرات الد موغرافية.

وضثثثثل لكار مدترت قببيدي قوموي ارثثثثتراقيبي لتببيق أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خان  .6

 Khan.وعالقته ببودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيوية ) 

 

 أهمية البحث

 الدور الذي التعليم المدمج في جميل المباات. ستمد البح  أهميته م   .1

( عل  اا أصثثثثحا  Khanق م  أهمية البح  م  ق،ثير أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان   .2

 العالقة.

 (.Khanهواح ندرة في األبحاث المتعلدة بموضوغ أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان   .3

الذي  تواول العالقة بي  أبعاد التعليم المدمج وفق  عد هذا البح  هو األول  ست علم البا ثان، و .4

 ( وقحديق جودة الخدمات التعليمية.Khanنموذج خان  

اارتفادة م  الدرارات العربية واألجوبية التي قمع في هذا المبال، وبالتالي  م   التعرف عل    .5

 أهمية التعليم المدمج في بييات متووعة م  مسرسات التعليم.

ذا البح  مهمة للبا ثي  والمهتمي  بهذا المبال بشث ا عال، وللمدارس الثانو ة  قعتبر مخرجات ه .6

 بش ا خا .

 قوبل أهمية هذا البح  م  أهمية الدباغ الذي ريببق عليه البح  وهو قباغ التعليم. .7

 

 فرضيات البحث

  للواقل بوامو عل  ما قواولته مددمة ومشث لة البح  والدرارثة اارثتبالعية  م   قدر ت مشث لة البح

و للمت يرات المسثتدلة المتمثلة ب،بعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان   (  Khanبصثياغة الفرو  كبدا

 البعد المسرثسثي، البعد التربوي، البعد التدوي، بعد قصميم الواجهة، بعد التدييم، بعد اادارة، بعد دعم 

و  المصادر، البعد ااخالقي(، والمت ير التابل والمتمثا في قحدي ق  جودة المخرجات التعليمية(، وأ ضا

 في ظا المت ير الوريل  المت يرات الد موغرافية(.

( وقحديق جودة Khanا قوجد عالقة بي  مسثثتود قببيق أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان   .1

 المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيوية.

التعليم المثثدم .2 ( عل  جودة المخرجثثات Khanج وفق نموذج خثثان  ا  وجثثد أثر لتببيق أبعثثاد 

 التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيوية.
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(  Khanا قوجثد فرول ذات دالثة ل صثثثثا،يثة بي  قببيق أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان   .3

للمت يرات  قع د  الفلسثثثثبيويثثة  الثثثانو ثثة  المثثدارس  في  التعليميثثة  المخرجثثات  وقحديق جودة 

 .الد موغرافية  البو ، العمر، رووات الخبرة، التخصم، فرغ المدررة(

 

 اإلطار النظري

 ( Khan) المبحث األول: أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان 

و م  التعليم التدليثدي والتعليم اال تروني، و عثد أ ثد البرل المسد ثة لل    شثثثث ثا التعليم المثدمج خليبثا

بي  التعليم التدليدي والتعليم اال تروني، وذلال بهدف اارثثتفادة م  م ا ا اال  الت امال باد نوغ م  

 الووعي  في قحسي  جودة البيية التعليمية ب ا م وناقها.

 مفهوم التعليم المدمج 

 م   قعر ف مفهول التعليم المثدمج بث،نثه: نالوشثثثثاكثات التعليميثة التي قشثثثثتمثا عل  الثدمج المموهج  

اشثثثثر التدليدي مل التفاعا بمسثثثثاعدة الت وولوجيا بي  المتعلمي  والمعلمي  والمصثثثثادر  للتفاعا المب

 (Bliuc et al, 2007: 233التعليميةن.  

أن التعليم المثدمج  تمثثا في الثدمج الفعثال للتعليم التدليثدي مل التعليم اال تروني    و رد البثا ثثان:

ة، وقدد م نوعية جيدة م  التعليم قوارثثت  لل  األهداف الموشثثود   للوصثثولبهدف مسثثاعدة المتعلمي   

 خصا،م المتعلمي  وا تياجاقهم، وقوارت كبيعة المواهج الدرارية، واألهداف التعليمية.

 أهمية التعليم المدمج 

و في المسرثسثات التعليمية المعاصثرة،  لدد أصثب  التعليم المدمج أ د أهم الموضثوعات األاثر للحا ا

 (2005؛ والخان، 2020،  الرو ثي وذلال ألنه  عما عل :

 لم انية م ج أنماك قعلم مختلفة. .1

 ربل التعلم داخا الداعة الدرارية وخارجها.  .2

 ل باد بيية قعليمية ممتعة وبعيدة ع  الومبية قوم  مهارات التعلم الذاقي. .3

 التعاما بفاعلية عالية مل المت يرات وال وارث اانسانية.  .4

 والبال .  التفاعا اا بابي بي  عضو هيية التدر   .5

 قعدد مصادر المعرفة.  .6

 قومية مهارات التف ير ببميل مستو اقه. .7

 قوفير أراليت قدييم متعددة.  .8

قلبية ا تياجات المتعلمي  الفرد ة، بحي   تعلمون  ست ررعتهم الذاقية، و ستبيعون الوصول  .9

 لل  المعلومات في الوقع الموارت.

 حو قحسي  التعاون والتفاعا فيما بيوهم. و د المحتود المعرفي لبميل المتعلمي ، و دفل ن .10

  تي  عما مواقشات ومدابالت  ية عل  الشب ة. .11

  وفر برامج المحاااة والصور المتحراة، والتمار   التفاعلية، والتببيدات العملية.  .12

 

و رد البا ثان: أن التعليم المدمج أصثثب  م  الموضثثوعات األاثر  يو ة وفعالية في المسرثثسثثات 

التربو ة في ظا انتشثثثثار األوبية وال وارث وز ادة التوافسثثثثية العالمية، وذلال ألنه  عما عل  قوفر  

المدومات اارثثارثثية ارثثتمرار التعلم، وقحديق التواصثثا بي  المعلم والبالت، وقسثثاهم في قبو ر  

 العملية التعليمية.
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 ( khanأبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان )

ل برنثامج التعليم المثدمج قبثا قببيدثه عل  المتعلمي ، وقثد رثثثثمي بثالهي ثا قثدل خثان نموذج لتخبي

الثماني،  ي   تضثثم  هذا الهي ا ثماني أبعاد قتمثا في: البعد المسرثثسثثي، والبعد التربوي، والبعد 

الت وولوجي، وبعثد قصثثثثميم التفثاعالت، وبعثد التدييم، وبعثد اادارة، وبعثد دعم المصثثثثادر، والبعثد 

 (38: 2008ا ة، األخالقي.  هد 

 المبحث الثاني: جودة المخرجات التعليمية 

علميثة قحديق جودة المخرجثات التعليميثة قعثد عمليثة ق يير شثثثثثاملثة قحتثاج لل  قوظيم وقخبيل    لن

ورقثابثة، قدول بهثا المسرثثثثسثثثثة التربو ثة بمختلف م ونثاقهثا لالنتدثال بثالمخرجثات التعليميثة لل  درجثة 

فبير ااما لإلم انات ال اموة في البلبة، وذلال م  أجا الوصثثثثول  التمي ، وذلال م  خالل انبثال وق

 لل  بيية مستدبلية أفضا للبميل.

 مفهوم جودة المخرجات التعليمية 

 م   قعر ف مفهول جودة المخرجثات التعليميثة بث،نثه: ناارثثثثتراقيبيثة التي قهثدف لل  قوظيف  

خرجات العملية التعليمية، بما  سثهم  المعلومات والمهارات والددرات لتحديق التحسثي  المسثتمر في م

في اارقدثام بديمثة مسرثثثثسثثثثات المبتمل، والبودة بثذلثال قبرز م  خالل التفثاعثا المت ثامثا مثا بي  مثا 

قحتو ه مخرجات العملية التعليمية م  قخصثثثثصثثثثات وخبرات ومعارف متراامة، وما بي  اآلليات 

و   لتوجههثا وفلسثثثثفتهثان.  داغر وآخرون،  والعلميثات التي قسد هثا الموظمثات والدبثاعثات المختلفثة وفدثا

2017 :298) 

و رد البثا ثثان: أن جودة المخرجثات التعليميثة قتمثثا في دمج الخصثثثثا،م التعليميثة المرغوبثة في 

الوواقج التعليميثة، وذلثال م  خالل موظومثة مت ثاملثة قعتمثد عل  موثاهج قعليميثة مت ثاملثة وموثارثثثثبثة،  

 ومدرري  ذوي خبرات عالية.

 ات التعليمية تصنيف المخرج

:  2020مباات قتمثا في:  نور الد   واو ة،    م   قصثثثويف مخرجات العملية التعليمية لل  ثالث 

260-261) 

مخرجات معرفية: وقشما المعارف والمهارات والعلميات العدلية أو الذهوية التي  دول بها البلبة   .1

 االتذار والفهم والتحليا. 

لوايات واألنشبة العملية التي  م   أن  سد ها البلبة مخرجات مهار ة: وقشما المهارات والس .2

 بعد اانتهام م  عمليات التعلم االررم ولجرام التبار  والبح  وارتخدال الحارت.

مخرجات وجدانية واجتماعية: وقشتما ااقباهات والميول والديم التي  حملها البالت معه نتيبة   .3

  يف مل الت يرات ومهارات الحياة.لما قلدام ا،خالقيات المهوة والددرة عل  الت

 مؤشرات جودة المخرجات التعليمية 

( لل  أن مسشثثثثرات جودة المخرجثات التعليميثة بث،نهثا التي قع    117: 2020لدثد أشثثثثثار محمثد  

رثثلوايات البالت ومهاراقه بعد انتها،ه م  درارثثة المسثثاقات الدرارثثية أو البرنامج التعليمية الذي 

هذه المخرجات عل  خصثثا،م األهداف الذاية، وقصثثف بالضثثبل ما   التحق به، و بت أن قشثثتما

الذي  م   للبالت الديال به، وقتمثا في أنها  بت أن ق ون محددة وقصثثف ما الذي  م   مال ظته،  

 وأن ق ون قابلة للدياس والتدو م.

 

 الدراسات السابقة

الموضثثثوعات التي قواولتها، والتعرف  قواول البا ثان بع  الدرارثثثات السثثثابدة، للوقوف عل  أهم  

 عل  األراليت واإلجرامات التي قبوتها، والوتا،ج التي قوصلع لليها.
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التعرف لل  فاعلية التعلم المدمج عل  مستود مهارات ع  (، هدف2020   ال هراني وال مالسدرارة   .1

لل  أن التعلم   ع التبر بي، وقوصلالحارت اآللي لدد كال  المر لة الثانو ة، ووظف البح  الموهج  

 المدمج له درجة فاعلية ابيرة في قومية مهارات الحارت اآللي لدد كال  المر لة الثانو ة. 

(، هدفع التعرف لل  فاعلية برنامج قا،م عل  التعلم المدمج لتومية 2020درارة  س  وآخرون    .2

األزهري، ووظفع الدرارة الموهج    المفاهيم الفدهية والوعي بها لدد كال  الصف األول الثانوي

التبر بي، وأثبتع الدرارة فعالية البرنامج الدا،م عل  التعلم المدمج في قومية المفاهيم الفدهية والوعي  

 بها لدد كال  الصف األول الثانوي األزهري. 

(، هدفع التعرف لل  أثر ارتخدال التعلم المدمج في قومية بع  مهارات 2020درارة الصدر ة     .3

وارتخدمع  اارالمية،  التربية  بمادة  الحادي عشر  الصف  كالبات  لدد  والعشر    الحادي  الدرن 

و بي  متوربي   الدرارة الموهج شبه التبر بي، وقد أظهرت نتا،ج الدرارة وجود فرول دالة ا صا،يا

الحادي  الدرن  مهارات  مدياس  في  الضاببة  والمبموعة  التبر بية  المبموعة  كالبات  درجات 

    واختبار التف ير اابت اري لصال  المبموعة التبر بية. والعشر

(، هدفع التعرف لل  فاعلية التعليم المدمج الدا،م عل  محف ات  2020درارة شوودة وعبدال ر م     .4

األلعا  الرقمية في ز ادة التحصيا وقومية التف ير اا بابي، ووظفع الدرارة الموهج شبه التبر بي،  

فرول  وجود  لل   لصال     وقوصلع  الضاببة  والمبموعة  التبر بية  المبموعة  بي   و  ا صا،يا دالة 

 المبموعة التبر بية. 

(، هدفع التعرف لل  مدد فاعلية برنامج قا،م عل  التعليم المدمج في قومية  2020درارة الدباونة     .5

في محافظة    مهارات التعلم الذاقي في مادة الفي  ام لدد كلبة المر لة الثانو ة في المدارس الح ومية

ال رح، ووظفع الموهج شبه التبر بي، وقوصلع لل  عدة نتا،ج؛ أبرزها: وجود فعالية عل  مستود 

هال لبرنامج قا،م عل  التعليم المدمج في قومية مهارات التعلم الذاقي في مادة الفي  ام في المدارس 

 الح ومية في محافظة ال رح.

الدرارة لل  قحد د آثار قعليم العلول التدليد ة  (، هدفع  Seage  and   Turegun    2020درارة    .6

والعلم المدمج عل  قحصيا كال  المدارس اابتدا،ية، ووظفع الموهج التبر بي، وقوصلع لل  أن 

والت وولوجيا   للعلول  الخبية  الدرجات  عل   ل صا،ية  دالة  ذو  ق،ثير  لها  اان  التدر    كر دة 

 لمدمج. والر اضيات والهودرة لصال  كر دة التعلم ا

(، هدفع التعرف لل  درجة ق،ثير ارتخدال أرلو  التعلم  Hijazi  and  AlNatour    2020درارة    .7

ووظفع  قعلمها،  نحو  ودوافعهم  اإلنبلي  ة  الل ة  في  التارل  الصف  لنبازات كال   عل   المدمج 

لصال    المبموعتي   بي   ل صا،ية  دالة  ذات  فرول  وجود  لل   وقوصلع  التبر بي،  شبه  الموهج 

 مبموعة التبر بية في اا م  التحصيا والدافل لتعلم الل ة اإلنبلي  ة. ال

(، هدفع لل  قحد د آثار نموذج التعلم المدمج المببق في مدرر مبادئ  Senturk    2020درارة     .8

وكرل التدر   للتدر ت التربوي عل  التحصيا األااد مي لمعلمي ما قبا الخدمة، ووظفع الموهج  

الوتا،ج أن نموذج التعلم المدمج المببق عل  المبموعة التبر بية لمدة عشر    شبه التبر بي، وبيوع 

أرابيل اان له ق،ثير ل بابي أابر عل  التحصيا الدراري لمعلمي مر لة ما قبا الخدمة، اما أن التعلم  

المدمج راهم في قع    مهارات المعلمي  المتمثلة في المعرفة الت وولوجية والتف ير الوددي، و ا  

 لمش الت، ور ادة األعمال، واابت ار، والمسسولية ااجتماعية، والديادة، والوعي الوظيفي. ا

(، هدفع التعرف لل  عواما التحفي  والمعيدات التي قحول دون اارتخدال Sabah    2020درارة  .9

و شا  المستمر لبر دة التعلم المدمج بارتخدال نظال مالو المودل، وقوصلع الدرارة لل  أن هواح فهما

لسلوايات البلبة نحو ارتخدال التعلم المدمج، وأن التعلم المدمج  ساعد عل  التعلم المستمر وز ادة  

 الفاعلية.
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(، هدفع لل  بيان دور التعليم الرقمي اآلية لتبو د مخرجات العملية 2020درارة نور الد   واو ة   .10

عليم الرقمي  سهم بش ا ابير في  التعليمية، ووظفع الموهج الوصفي الم تبي، وقوصلع لل  أن الت

 قحديق معا ير الووعية والبودة في عملية التعلم والتعليم، وارتيعا  التبورات المت ا دة في المعرفة.

أبو صال    .11 لل   2019درارة  التعرف  هدفع  قحسي  (،  في  والحارو   التعليمية  البرمبيات  أثر 

 رقام األول  في األردن، ووظفع الموهج مخرجات التعليم لبلبة ر ا  األكفال بمد ر ة قربية ال

 شبه التبر بي، وقوصلع لل  أن قحس  أدام البلبة في قببيق البرمبية اانع بدرجة مرقفعة. 

والذو خ    .12 البلوي  الثانو ة 2019درارة  لتهيية مخرجات  الحد ثة  التوجهات  لل   التعرف  (، هدفع 

يم في الوا ات المتحدة األمر  ية، ووظفع العامة للمر لة البامعية ورول العما في ضوم نظال التعل

للتعليم   البلبة  قهيية  أبرزها:  التوجهات،  م   مبموعة  لل   وقوصلع  التحليلي،  الوصفي  الموهج 

البامعي ورول العما م  خالل قببيق مسار المهوة ل ا كالت مما  ساعده في اقخاذ قرار بش،ن 

 م في قوجيه كاقات البالت نحوها.المسار الوظيفي واارتعداد الوظيفي الذي  م   البد 

(، هدفع التعرف لل  أثر التعلم الرقمي عل  جودة العملية التعليمية وقحسي   2019درارة الشمراني   .13

مخرجاقها، ووظفع الموهج الوصفي التحليلي، وقوصلع لل  وجود فرول ظاهر ة بي  متوربات  

ي عل  جودة العملية التعليمية وقحسي   اجابات أفراد العيوة لبميل محاور أثر قوظيف التعلم الرقم

 مخرجاقها. 

لل  معرفة مستود جودة مخرجات التعليم األهلي األراري السعودي (، هدفع  2010األ مد  درارة   .14

للمر لة الثانو ة مدارنة مل جودة مخرجات التعليم الح ومي األراري، وقم ااعتماد عل  األرلو  

ات دالة ل صا،ية بي  أدام البالبات في المر لة الثانو ة  التبر بي، وقوصلع لل  أن هواح فروقا ذ 

 واألدام في المر لة البامعية في المبموعة التبر بية، فاألدام في المر لة البامعية أقا

 

 التعقيب على الدراسات السابقة

  تبي  م  خالل ارتعرا  الدرارات السابدة، ما  لي:

 أهمية التعليم المبمد ا،رلو  قعليمي  د   وفعال.هدفع الدرارات السابدة لل  قوضي   .1

 أادت الدرارات السابدة عل  ضرورة قببيق ارتراقيبية التعليم المدمج. .2

 أادت الدرارات السابدة عل  أهمية وضرورة قحديق جودة المخرجات التعليمية. .3

د التعليم  قمي  البح  الحالي ع  الدرارثثات السثثابدة في أنه  حاول ال شثثف ع  دور قببيق أبعا .4

، في  ي  أن الدرارثات ( في قحديق جودة المخرجات التعليميةKhanالمدمج وفق نموذج خان  

السثثابدة اقتصثثرت عل  ال شثثف ع  مت ير وا د فدل م  مت يرات البح  الحالي دون التبرل 

 . (Khanلل  أبعاد نموذج خان  

 ة.قمي  البح  الحالي بارتخدامه كر دة ندلفاين في بوام اارتبان .5

 

  أنموذج البحث
أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج  

 ( Khan)خان 

 البعد المسرسي 

 البعد التربوي 

 البعد التدوي 

 بعد قصميم الواجهة 

 بعد التدييم 

 بعد اادارة 

 بعد دعم المصادر 

  البعد األخالقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 التعليمية جودة المخرجات 

  

 المتغير التابع   المتغير الوسيط   المتغير المستقل 

 

المتغيرات 

 الديمغرافية
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 الطريقة واإلجراءات

و لموهج البح  الميداني، والعيوة المسثتخدمة، والمبتمل، واألداة   تضثم  هذا الب م م  البح  وصثفا

 ومت يراقها ولجراماقها، وفيما  لي عر  لذلال:

 

 منهج البحث

البح  قال البا ثان بارثثثتخدال الموهج الوصثثثفي التحليلي، و عرف ب،نه نأ د م  أجا قحديق أهداف  

أشثث ال التحليا والتفسثثير العلمي الموظم لوصثثف ظاهرة أو مشثث لة محددة، وقصثثو رها امياو ع   

كر ق جمل بيانات، ومعلومات مدووة ع  الظاهرة أو المشثث لة، وقصثثويفها، وقحليلها، ولخضثثاعها  

 .(324: 2000، للدرارة الدقيدةن  ملحم

 

 مجتمع وعينة البحث

  ق ونثع عيوثة البحث  م  جميل معلمي المر لثة الثثانو ثة في مثد ر ثة قربيثة وقعليم محثافظثة خثانيون 

( معلم ومعلمة، وفق ال تا  اا صثثثثا،ي السثثثثووي  609، والبالغ عددهم  2020خالل العال الحالي 

، وقال البا ثان بارثثثثتخدال أرثثثثلو  العيوة  2019/2020للتعليم في محافظات غ ة للعال الدرارثثثثي  

، البح  ( معلم ومعلمة م  أفراد مبتمل  150العشثثوا،ية البسثثيبة،  ي  قم قوز ل اارثثتبانات عل   

 .%(20( ارتبانة، وبوسبة ارتبابة بل ع  122وقد قم ارترداد عدد  

 

 أداة البحث

لدد ارثثتخدل البا ثان أرثثلو  علمي ل صثثا،ي للوصثثول لل  أداة البح ، وهذا األرثثلو  هو أرثثلو  

ندلفاين وذلال للوصثول لل  أدل الوتا،ج، وهو األرثلو  الذي  عتمد عل  الخبرام، و عرف رورثمان  

ل اآلرام والمعلومثات م  مبموعثة مدصثثثثودة م  واثاري كر دثة ندلفثاين بث،نهثا: نورثثثثيلثة لبم

المشثثثاراي  أو الخبرام أو غيرهم مم  قتوفر في مواقعهم الددرة عل  قدد م المسثثثاعدة في مضثثثمار  

المشثث لة المبرو ة، و هدف هذا األرثثلو  لل  التعرف عل  الرأي المتفق عليه بي  جماعة مختارة  

 (107: 2007بعوا ةن.  المر عي، 

 (207: 2007 المر عي، :مراحل التي يمر بها أسلوب دلفاي بالتاليويمكن تلخيص ال

مفتو ة عل  الخبرام المشثثثاراي   ول الموضثثثوغ المراد قبميل    قوز ل ارثثثتبانه  المرحلة األولى:

معلومات عوه، وأ ضثثثثا  ضثثثثيف البا   بع  العبارات التي  راها مهمة بوام عل  خبرقه العملية 

 والوظر ة  ق و   قا،مة معا ير(.

م لدة، بعد أن  تم ق و   الدا،مة السثثابدة  دول البا   بتوظيمها عل  شثث ا ارثثتبانه    المرحلة الثانية:

وم  ثم قوز عها عل  المشثثاراي   الخبرام( إلعبام اا معيار المسثثتود الذي  سثثتحده م  األهمية  

: غير مهم(، ثم  حسثثثثت المتورثثثثل الحسثثثثابي لدرجات أهمية اا 1: مهم لل  3بتدرج قوازلي  م   

 معيار.

عل  متورثبات  الهدف م  هذه المر لة قياس مسثتود لجماغ المشثاراي   الخبرام(  المرحلة الثالثة:

درجات األهمية التي  صثثا عليها اا معيار، وذلال بعر  الديمة التي  صثثا عليها، وم  ثم كلت 

رأ هم فيها لما بالموافدة أو بإعبام قيمة بد لة في  الة عدل الموافدة، وقد عدل مدياس األهمية الوسبية  

للمشثثاراي   الخبرام(   ( بهدف قورثثيل عملية ااختيار1،  1.5، 2،  2.5،  3لي ون خمارثثي التدرج 

وبعد ذلال  تم  سثثا  المتورثثل الحسثثابي البد د لدرجة أهمية اا معيار، ثم ل باد الفرل بي  الديمة  
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البثد ثدة والديمثة الدثد مثة بثاعتبثار أن دالثة الفرل عل  اإلجمثاغ ق ون اثالتثالي، والتي  م   قسثثثثميتهثا  

 بمعادلة دلفاي:

 
ن ذو المرا ا السثثابدة لتصثثميم ارثثتبانة لدياس قببيق أبعاد ولدد قال البا ثان بتببيق أرثثلو  ندلفاي

 لتحديق جودة الخدمات التعليمية. (Khanالتعليم المدمج وفق نموذج خان  

 

 صدق اسستبانة

اعتمد البا ثان عل  قدر ج خمارثثي متدرج لدياس أرام المح مي  عود قح يم فدرات اارثثتبانة، وقد 

(، وهي قيم مرقفعثة قثدل عل  اقفثال  5.00  –  4.21بي   قراو ثع متورثثثثبثات قدثد رات المح مي   

المح مي  عل  موارثثبتها وانتما،ها لموضثثوغ البح ، اما قال البا ثان بالتحدق م  صثثدل ااقسثثال  

الداخلي لمباات اارثثتبانة ومدد ارقباكها بالدرجة ال لية م  خالل معاما ارقباك بيررثثون،  ي  

هي قمثثا درجثة اقسثثثثال داخلي عثاليثةم امثا قثال البثا ثثان  (، و0.901  –  0.80قراو ثع قيمهثا بي   

بدياس قدرة اارثتبانة عل  التميي  بي  المبموعات المختلفة  اارثتبابات المرقفعة والمتدنية( بواقل  

 U( مسثثثثتبيثت ل ثا مبموعثه، وم  ثم قثال البثا ثثان بتببيق اختبثار مثان و توي  يث  بل ثع قيمثة 10 

أي أن الفروقات بي  ارثتبابات المبموعتي  اانع   ،(0.001لة  دا  ( وهي دالة عود مسثتود  20.1 

  ديدية، وبالتالي  ددع األداة صدل األدام التميي ي.

 

 ثبات اسستبانة

قثال البثا ثثان بثاختبثار ثبثات اارثثثثتبثانثة معتمثداو عل  اختبثار ارونبثام الفثا  يث  بلغ معثامثا الثبثات  

 ود اارتبانة. ( وهي قمثا درجة ثبات عالية لفدرات وبو0.976 

 

 اعتدال البيانات

قال البا ثان بالتحدق م  اعتدال البيانات اإل صثثا،ية الواقبة ع  ارثثتبابات اارثثتبانة محا ااهتمال  

م  خالل  سثثا  معاملي االتوام والتفرك  ارثثتبابات اارثثتبانة  ي  بلغ معاما التفرك  لمبما 

( وعليه  م   الدول بان قوز ل اارثثثتبابات  0.020-( ومعاما االتوام  2.81مباات اارثثثتبانة  

  دتر  م  ااعتدال.

 

 نتائج البحث

و   فيما  لي عر  للوتا،ج التي قم التوصثثثثا لليها م  خالل لجابة أفراد عيوة البح  ع  األرثثثثيلة وفدا

 لترقيبها:

 

( في  Khanما مستود قببيق أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان   اإلجابة عن السؤال األول: "

 ".المدارس الثانو ة الفلسبيوية؟

م  أجا اإلجابة عل  هذا السثسال، قال البا ثان بالتحليا الوصثفي للمحور األول م  اارثتبانة، وذلال 

 التالي: (1رقم   وفق البدول
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تببيق أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان  لت (: المتورل الحسابي والوسبي والترقي1جدول رقم  

 Khan ) 

 م

 
 المجال 

المتوسط 

 الحسابي 

اسنحراف 

 المعياري 

المتوسط  

الحسابي  

 النسبي 
 الترتيب 

 توفر لدد المدررثثثثة خبة واضثثثثحة لعما المعلم في مبال   .1

 التعليم المدمج
3.82 0.79 76.39 1 

الخدمات التعليمية  توفر لدد المدررثثة ر  ة واضثثحة  ول   .2

 اإلل ترونية المددمة للبلبة
3.59 0.92 71.80 3 

 وجد نظال واضثثثث  لدد المدررثثثثة لتوظيم الدمج بي  التعليم   .3

 الوجاهي واال تروني
3.54 0.92 70.82 5 

 وجثد لثدد المثدررثثثثة نظثال واضثثثث  لتحثد ثد المسثثثثسوليثات   .4

 والصال يات في ظا التعليم المدمج
3.49 0.88 69.84 6 

قمتلال المدررثثة أهداف واضثثحة قباه التعليم المدمج قسثثع    .5

 لتحديدها
3.63 0.87 72.62 2 

و قتسثثم بالمرونة ال افية ارثثتيعا  أي    .6 قضثثل المدررثثة خببا

 ق يرات  تبلبها قوظيف التعليم المدمج
3.55 0.87 70.98 4 

 7 62.30 1.14 3.11 قخصم المدررة المي انية الالزمة لدعم التعليم المدمج  .7

 1 70.68 0.70 3.53 مجموع فقرات المجال األول: البعد المؤسسي 

 7 64.92 0.96 3.25 قتوارت المواهج الدرارية مل التعليم المدمج  .1

 سثثع  المعلم لتصثثميم أج ام م  المواهج الدرارثثية بشثث ا   .2

 ال تروني لتلبية  اجات البلبة
3.49 0.88 69.84 4 

األهداف العامة والخاصثثة لتتوارثثت  عما المعلم عل  قحد د   .3

 مل التعليم المدمج
3.55 0.83 70.98 2 

 ختار المعلم أرلو  العر  الموارت والمال،م لعملية التعليم   .4

 المدمج
3.58 0.81 71.64 1 

 حدد المعلم األنشثبة التعليمية الموارثبة لدهداف الموضثوعة    .5

 لتتوارت مل التعليم المدمج
3.52 0.74 70.33 3 

 سثتخدل المعلم ارثتراقيبيات قعليمية متووعة قتوارثت مل بيية   .6

 التعليم المدمج
3.43 0.98 68.52 6 

الثثذي  عثثده   .7 اال تروني  التعليمي  للمحتود  مراجعثثة   وجثثد 

 المعلم م  جهات لشرافية
3.45 1.00 69.02 5 

 4 69.33 0.66 3.47 مجموع فقرات المجال الثاني: البعد التربوي 

المدررثثة أجه ة ومعدات ق وولوجية متبورة ومال،مة  قمتلال    .1

 لبيية التعليم المدمج
3.33 1.02 66.56 3 

قوفر المدررة األجه ة والخوادل والبرمبيات الالزمة للتعليم   .2

 المدمج 
3.23 0.85 64.59 7 

 2 67.38 0.85 3.37 قوفر المدررة شب ة آموة للتعليم المدمج  .3

بشثر ة في المبال التدوي لدعم التعليم قوفر المدررثة افامات    .4

 المدمج
3.32 0.86 66.39 5 

قبور المدررثثثة برمبيات مختلفة قسثثثهم في قوظيف التعليم   .5

 المدمج
3.30 0.84 65.90 6 

و عل  شب ة اإلنترنع  .6 و ال ترونيا  1 71.15 0.95 3.56 قمتلال المدررة موقعا

المدررثثثة والمدارس  قدعم المدررثثثة الربل اال تروني بي     .7

 األخرد
3.33 0.99 66.56 3 

 8 66.93 0.68 3.35 البعد التقني مجموع فقرات المجال الثالث: 
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 م

 
 المجال 

المتوسط 

 الحسابي 

اسنحراف 

 المعياري 

المتوسط  

الحسابي  

 النسبي 
 الترتيب 

قعما المدررثثثثة عل  لظهار التعليم المدمج بتصثثثثميم جذا     .1

 وموارت
3.49 0.87 69.84 4 

قسثثع  المدررثثة لل  ارثثتشثثارة الخبرام لتصثثميم الصثثفحات    .2

 اال ترونيةوالمواقل 
3.48 0.76 69.67 5 

 1 70.82 0.95 3.54  وجد متابعة مستمرة لتحد   الواجهات اال ترونية  .3

 سثتبيل البلبة قصثف  اانترنع م  مختلف المسثتعرضثات    .4

 اال ترونية والوصية
3.50 0.87 70.00 2 

 تمتل التعليم المدمج بسثثثهولة الوصثثثول لمختلف المدررات   .5

 المبرو ة
3.48 0.78 69.51 6 

 تسثثم قصثثميم شثثاشثثات التعليم المدمج بالبسثثاكة ورثثهولة    .6

 اارتخدال
3.50 0.85 70.00 2 

قسثع  المدررة لل  قصميم محتود مال،م  ست المدرر لبيية    .7

 التعليم المدمج
3.35 0.91 67.06 7 

 3 69.58 0.67 3.48 مجموع فقرات المجال الرابع: بعد تصميم الواجهة

المعلم ارثتراقيبيات متعددة لتدو م البلبة قتوارثت مل  سثتخدل   .1

 التعليم المدمج
3.51 0.92 70.16 2 

قتوارثت  قسثتخدل المدررثة ارثتراقيبيات متعددة لتدو م المعلم   .2

 مل التعليم المدمج
3.42 0.91 68.36 6 

  قسثثثتخدل المدررثثثة ارثثثتراقيبيات متعددة لتدو م بيية التعلم  .3

 قتوارت مل التعليم المدمج
3.56 0.83 71.15 1 

قسثثتخدل المدررثثة ارثثتراقيبيات متعددة لتدو م عملية قبو ر    .4

 محتود التعليم المدمج
3.50 0.84 70.00 4 

 7 64.92 0.98 3.25  ستخدل البلبة ارتراقيبيات متعددة لتدو م التعليم المدمج  .5

 3 70.49 0.94 3.52 المختلفة بيية التعليم المدمجقتوارت ارتراقيبيات التدو م   .6

 5 69.02 0.90 3.45 قراعي ارتراقيبيات التدو م المختلدة بيية التعليم المدمج  .7

 5 69.16 0.73 3.46 مجموع فقرات المجال الخامس: بعد التقييم 

قعما المدررثثة عل  لعادة قوظيم الهيااا وهودرثثة العمليات   .1

 لتتوارت مل التعليم المدمجوااجرامات 
3.34 1.06 66.72 4 

قدول المدررثثة باارثثتعانة بالبهات اارثثتشثثار ة والخبرام   .2

 لتدد م المشورة في مبال التعليم المدمج
3.29 1.02 65.74 6 

 توفر داخثا المثدررثثثثثة موظف مسثثثثسول ع  الثدعم الفوي   .3

 والتدوي للبلبة.
3.58 0.92 71.64 1 

المثدررثثثثة إلنتثاج فيثد وهثات شثثثثار ثة   توفر موظف داخثا    .4

 للبلبة ل يفية متابعة التعليم المدمج.
3.28 0.98 65.57 5 

قتثابل لدارة المثدررثثثثثة جثدول المعلم اال تروني والوجثاهي    .5

 بفاعلية.
3.39 0.97 67.70 2 

قضثثثل المدررثثثة رثثثيارثثثات ومعا ير لتوظيف البوية التحتية   .6

 المال،مة والمواربة للتعليم المدمج
3.25 0.99 64.92 7 

ة بييث قتوفر ال فثامات الفويثة والت وولوجيثة والمهثار ثة الالزمثة ل  .7

 التعليم المدمج 
3.36 1.07 67.21 3 

 7 67.08 0.79 3.35 اإلدارةمجموع فقرات المجال السادس: بعد 

 1 72.46 0.88 3.62 قعما المدررة عل  قوفير الشعور باألمان والثدة للبلبة   .1

 2 71.48 0.91 3.57 قوفر المدررة المساعدة الالزمة للبلبة عود الحاجة لليها  .2

 3 70.98 0.97 3.55 قددل المدررة الدعم التعليمي والتدوي واارشادي للبلبة  .3
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المتوسط  

الحسابي  
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قدييم المدررثثة دورات قدر بية للبلبة لتدر بهم عل  التدويات    .4

 الحد ثة 
3.26 0.92 65.25 6 

قدييم المثدررثثثثة دورات قثدر بيثة للبلبثة لتثدر بهم عل  آليثات   .5

 لدارة الوقع 
3.25 1.06 65.08 5 

قددل المدررثة قا،مة لرشثاد ة ب،هم المشث الت التدوية المتوقعة   .6

 وآلية  لها 
3.25 1.06 64.92 7 

قوفر المدررة مصادر ال ترونية متووعة للبلبة مباشرة عل     .7

 اانترنع  
3.27 1.07 65.41 4 

 6 67.94 0.75 3.40 مجموع فقرات المجال السابع: بعد دعم المصادر 

 6 67.38 0.99 3.37 المبتمل التعليم المدمجقدعم ثدافة   .1

و.  .2  6 67.38 0.97 3.37  عتبر المبتمل الفلسبيوي مثدف ق وولوجيا

 5 69.51 0.86 3.48  واات المبتمل الفلسبيوي التبور الت وولوجي في التعليم  .3

قعتبر الظروف السثثثيارثثثية وااجتماعية وااقتصثثثاد ة م    .4

 محددات التعليم المدمج
3.74 0.89 74.75 1 

قسثع  لدارة المدررثة لل  قومية وعي المبتمل ب،همية التعليم   .5

 المدمج
3.56 0.85 71.15 2 

ق ود المدررثثثة المعلم والبلبة بإرشثثثادات السثثثلوح وآدا     .6

 الشب ة وقواعد الحوار 
3.55 0.88 70.98 3 

قعمثا المثدررثثثثة لل  قع    التصثثثثرف الال،ق في المبتمل   .7

 اانترنعالتعليمي عبر 
3.50 0.93 70.00 4 

 2 70.16 0.74 3.51 مجموع فقرات المجال الخامس: البعد األخالقي 

  68.86 0.60 3.44 مجموع فقرات اسستبانة "أبعاد التعليم المدمج"

 

 السابق ما  لي:( 1رقم    تض  م  نتا،ج البدول

%(، وقد قُع د هذه 68.86أن المتورثثل الحسثثابي الوسثثبي لبميل فدرات اارثثتبانة  سثثاوي   -

التعليم الوجثثاهي   الثثذي  بمل بي   المثثدررثثثثيثثة قهتم بثثالتعليم المثثدمج  أن اإلدارة  الوتيبثثة لل  

واال تروني، وخاصثثثثة بعد انتشثثثثار وبام ال ورونا الذي أدد لل  عدل انتظال التعليم الوجاهي،  

خالل قدليم الحصثم   وبالتالي وضثعع المدارس الخبل البد لة ارثتمرار العملية التعليمية م 

 الوجاهية والدمج بي  التعليم الوجاهي واال تروني  فاظاو عل  صحة البلبة.  

أن المبال ناألول: البعد المسرثثسثثين  صثثا عل  المرقبة األول   ي  بلغ المتورثثل الحسثثابي   -

%(، وقُع د هذه الوتيبة لل  أن المسرثسثة الدا،مة عل  العما قعتبر هي أرثاس 70.68الوسثبي  

وبات ألي عما، وذلال م  خالل ااهتمال بالتخبيل والتوظيم السثثثثليم والواضثثثث ، ووضثثثثوت  ال

 الر  ة واألهداف.

الحسابي   - المتورل  بلغ  األخيرة  ي   المرقبة  عل   التدوين  البعد  نالثال :  المبال  بيوما  صا 

ق66.93الوسبي    التي  فهي  بالوزارة  المبال  تعلق  هذا  أن  لل   الوتيبة  هذه  وقُع د  متلال %(، 

صال يات قوفير األجه ة والمعدات الالزمة ل ا مدررة  ست اام انات المتا ة، وخاصة أن  

 هذه اام انات قحتاج لل  مي انية خاصة، وهذه المي انية ا قستبيل أن قوفرها المدررة بمفردها.

و ما  لي:  اما و تض  أ ضا

 المبال األول: البعد المسرسي
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%(، وقُع د هذه الوتيبة  76.39ول  بمتورثل  سثابي نسثبي قدره  ( ا تلع المرقبة األ1الفدرة   -

لل  اهتمال المدررة بذلال موذ اللحظة األول  لظهور وبام اورونا،  ي  وضعع اافة الوزارات  

 الخبل الالزمة للتعاما مل هذا الوبام.

 %(، و ع د ذلال لل 62.30( ا تلع المرقبة األخيرة بمتورل  سابي نسبي قدره  7الفدرة   -

ندم المي انيات المخصصة للمدارس بسبت الحصار المفرو  عل  قباغ غ ة، وأن المي انية  

 المخصصة للمدررة قلبي الحد األدن  م  اا تياجات الالزمة لسير العملية التعليمية.

 المبال الثاني: البعد التربوي

 و البا ثان ذلال %(، و ع71.64( ا تلع المرقبة األول  بمتورثل  سثابي نسبي قدره  4الفدرة   -

لل  الحر ة األااد مية التي  تمتل بها المعلم في ارثثتخدال اافة اام انات المتا ة له بهدف قحديق  

 األهداف المرجوة.

%(، و ع و البا ثان  64.92( ا تلع المرقبة األخيرة بمتورثثل  سثثابي نسثثبي قدره  1الفدرة   -

هي المعتمد عل  التلدي  والحفظ، واألرثيلة  ذلال لل  أن المواهج قم قصثميمها لتوارثت التعليم الوجا

 المدالية في قياس قدرات البلبة..

 المبال الثال : البعد التدوي

%(، و ع و البا ثان ذلال 71.15( ا تلع المرقبة األول  بمتورل  سابي نسبي قدره  6الفدرة   -

لتم ي  البلبة    لل  اهتمال ودعم اادارة المدررية إلنشام موقل ال تروني عل  شب ة اانترنع،

م  الوصول لل  اافة المعلومات في أي زمان وم ان، باإلضافة لل  رهولة لنشام موقل ال تروني  

 ولدارقه م  قبا لدارة المدررة، وأن هذا األمر ا  حتاج لل  لم انات ابيرة. 

  %(، وقد  ع و البا ثان 64.59( ا تلع المرقبة األخيرة بمتورل  سابي نسبي قدره  2الفدرة   -

 ذلال لل  أن ندم المي انية المخصصة للمدررة م  قبا الوزارة.

 المبال الرابل: بعد قصميم الواجهة

%(، و ع و البا ثان ذلال 70.82( ا تلع المرقبة األول  بمتورل  سابي نسبي قدره  3الفدرة   -

لذي أصب   لل  اهتمال اإلدارة المدررية، والوزارة، والبلبة، والمبتمل المحلي بالتعليم المدمج ا

و عل  البميل في ظا األزمة العالمية.  و مفروضا  واقعا

%(، وبالرغم م   صول  67.06( ا تلع المرقبة األخيرة بمتورل  سابي نسبي قدره  7الفدرة   -

الفدرة عل  المرقبة األخيرة لا أن هواح اهتمال م  قبا اادارة المدررية واافة العاملي   سعون  

حتود المال،م م  خالل ارتثمار اافة اام انات والموارد المتا ة، وبصفة دا،مة لل  قصميم الم

 ورفل التوصيات الدا،مة، وقبادل الخبرات بي  المعلمي . 

 المبال الخام : بعد التدييم

%(، و ع و البا ثان ذلال 71.15( ا تلع المرقبة األول  بمتورل  سابي نسبي قدره  3الفدرة   -

ألراليت التدو م التشخيصي، والبوا،ي الت و وي، والختامي، وذلال بهدف قبميل لل  اقباغ المدررة  

 معلومات ع  ارتبابات البلبة لعملية التعلم، والعما عل  قبو رها والوصول لل  األفضا.

%(، وقد  ع و البا ثان  64.92( ا تلع المرقبة األخيرة بمتورل  سابي نسبي قدره  5الفدرة   -

 زال  شعر ب،نه متلد  وغير مشارح. ذلال لل  أن البالت ا

 المبال السادس: بعد اادارة

%(، و ع و البا ثان ذلال 71.64( ا تلع المرقبة األول  بمتورل  سابي نسبي قدره  3الفدرة   -

لل  أن اا مدررة  وجد بها موظف لتدر   مادة الت وولوجيا والحارو ، و  ون مسسواو ع   

 اا ما له عالقة بالتعليم المدمج.
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%(، وقد  ع و البا ثان  64.92( ا تلع المرقبة األخيرة بمتورل  سابي نسبي قدره  6الفدرة   -

ذلال لل  أن اقباغ ريارة المرا  ة في وضل السيارات والمعا ير، وبالرغم م   صول الفدرة  

عل  المرقبة األخيرة لل  أن للمدررة دور بارز في وضل هذه السيارات والمعا ير و سخذ برأ ها  

 وضل السيارات والمعا ير. في

 المبال السابل: دعم المصادر

%(، و ع و البا ثان ذلال 72.46( ا تلع المرقبة األول  بمتورل  سابي نسبي قدره  1الفدرة   -

لل  اهتمال المدررة بإنبات قبربة التعليم المدمج م  خالل اقباعها ل افة عواصر الوبات، وم   

المدررة ب ا السبا والورا،ا لتوفير الشعور باألمان والثدة  أهم هذه العواصر البالت، لذا قسع  

آلية   قوضل  فيد و  ومداكل  الوشرات،  ولصدار  التدر بية،  والورش  الدورات،  عدد  خالل  م  

 اارتخدال. 

%(، وقد  ع و البا ثان  64.92( ا تلع المرقبة األخيرة بمتورل  سابي نسبي قدره  6الفدرة   -

باارتفادة أاثر م  خالل التواصا مل الموظف المسسول ع    ذلال لل  شعور المعلم والبالت 

 الدعم الفوي والتدوي. 

 المبال الثام : البعد األخالقي

%(، و ع و البا ثان ذلال 74.75( ا تلع المرقبة األول  بمتورل  سابي نسبي قدره  4الفدرة   -

المدمج،   التعليم  فشا  أو  نبات  قحدد  التي  هي  الظروف  هذه  أن  في ظا ظروف لل   وخاصة 

و بسبت ريارة الحصار المتبعة   و واجتماعيا و واقتصاد ا وأوضاغ قباغ غ ة ال ير مستدرة رياريا

 والتي لها ق،ثيرها عل  اا موا ي الحياة. 

%(، وقد  ع و البا ثان  67.38( ا تلع المرقبة األخيرة بمتورل  سابي نسبي قدره  2- 1الفدرة   -

لتعليم المدمج جام بصورة مفاج،ة، في ظا ام انات ق اد ق ون  ذلال لل  أن قعاما المبتمل مل ا

معدومة في بع  المواكق المبتمعية الفديرة لل  امدادات خبوك انترنع، وعدل قوفر أجه ة 

ال ترونية للبلبة في ظا ز ادة عدد البلبة داخا األررة الوا دة، مما جعا المبتمل غير داعم  

 ي قسببع له م  داو م  الت اليف. ومشبل لهذه البر دة في التعليم الت

 

" الثاني:  السؤال  عن  قحد اإلجابة  مستود  الثانو ة يما  المدارس  في  التعليمية  المخرجات  جودة  ق 

 " الفلسبيوية؟ 

م  أجا اإلجابة عل  هذا السثسال، قال البا ثان بالتحليا الوصثفي للمحور الثاني م  اارثتبانة، وذلال 

 التالي:( 2رقم  وفق البدول 

ق جودة يلتحد والترقيت واانحراف المعياري (: المتورل الحسابي والوسبي 2رقم  جدول 

 المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيوية 

 م

 
 المجال 

المتوسط 

 الحسابي 

اسنحراف 

 المعياري 

المتوسط  

الحسابي  

 النسبي 
 الترتيب 

وارثثثترجاغ   متلال البلبة قدرات ومهارات عالية في التذار   .1

 المعلومات
3.48 0.82 69.67 1 

 سثتبيل البلبة التعرف عل  الحدا،ق وفهمها و فظها بشث ا    .2

 أفضا
3.40 0.80 68.03 7 

البلبثثة بدثثدرات قبعلثثه قثثادراو عل  قفسثثثثير ولعثثادة   .3  تمتل 

 صياغة المعلومات التي  صا عليها
3.36 0.80 67.21 13 

 4 68.85 0.94 3.44 المعلومات بسهولة ستبيل للبلبة قفسير وارتوتاج    .4

 4 68.85 0.86 3.44  ستبيل البلبة التوبس بوتا،ج معيوة ب ا رهولة  .5
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 م

 
 المجال 

المتوسط 

 الحسابي 

اسنحراف 

 المعياري 

المتوسط  

الحسابي  

 النسبي 
 الترتيب 

 متلثال البلبثة قثدرات أفضثثثثثا في ذار أمثلثة لالرثثثثتثدال   .6

 والتوضي 
3.24 0.94 64.75 23 

 14 67.05 1.00 3.35  شارح البلبة المعلمي  بش ا أفضا م  التعليم الوجاهي  .7

المعلومثثات    .8 بي   والربل  المدثثارنثثات  بثثإجرام  البلبثثة   دول 

 ببر دة علمية صحيحة
3.39 0.91 67.70 10 

 وجد لدد البلبثة قدرات عل  قببيق المعلومات والوظر ات    .9

 والمبادئ
3.46 0.83 69.18 3 

 سثثثثتخثدل البلبثة البرل التبر بيثة ألف ثارهم وكرل الحثا    .10

 للمسا،ا
3.35 0.82 67.05 14 

 سثثثتخرج البلبة المعلومات الهامة والمفيدة م  الدرس ب ا   .11

 رهولة و سير
3.47 0.83 69.34 2 

 19 65.90 0.92 3.30  متلال البلبة قدرات قب ،ة وقحليا المعلومات  .12

 وجثد لثدد البلبثة الدثدرة عل  ل بثاد العالقثة بي  المعلومثات   .13

 أو المعرفة
3.29 0.95 65.74 21 

 24 64.59 0.86 3.23 بددرات عل  قوضي  اإلجابة التي  صا لليها تمتل البلبة   .14

 12 67.38 0.91 3.37  ستبيل البلبة قحد د وقرقيت المعلومات  ست أهميتها  .15

المهمثثة    .16 المعلومثثات  الدثثدرة عل  قسثثثثبيثثا  البلبثثة   متلثثال 

 ومتابعتها بش ا أفضا
3.44 1.03 68.85 4 

 7 68.03 0.90 3.40 وقسبيلها بش ا فعال وظم البلبة معلوماقهم واجباقهم    .17

 متلثال البلبثة قثدرات جمل العوثاصثثثثر أو األج ام ل تثابثة أي   .18

 موضوغ
3.34 0.88 66.89 16 

 22 65.08 0.91 3.25  وجد لدد البلبة قدرات عل  التلخيم البيد لموضوغ ما  .19

 16 66.89 0.98 3.34  ستبيل البلبة اتابة رأ هم فيما  دوله المعلمي   .20

 19 65.90 0.93 3.30  ُظهر البلبة قدرات فعالة في التخبيل  .21

 11 67.54 0.90 3.38  ددل البلبة اقترا ات ممي ة  .22

 سثثثثتبيل البلبثة لصثثثثثدار أ  ثال  ول قيمثة األف ثار التي   .23

  سمعونها
3.40 0.94 68.03 9 

 18 66.23 0.89 3.31  وجد لدد البلبة قدرة عل  اانتداد البوام  .24

 سثثثتبيل البلبة ل باد البراهي  والمبررات لرأ هم بسثثثهولة   .25

 ودقة
3.14 0.82 62.79 25 

 25 62.79 0.95 3.14  ستبيل البلبة قحما المسسولية بش ا أابر  .26

  66.93 0.64 3.35 مجموع فقرات اسستبانة

 

 السابق ما  لي: (2رقم    تض  م  نتا،ج البدول

(، وقد قُع د هذه الوتيبة  %66.93لبميل فدرات اارثتبانة  سثاوي  أن المتورثل الحسثابي الوسثبي   -

لل  اهتمال المدارس ببودة المخرجات التعليمية، ألن المدارس  تم قديميها بشثث ا دوري في ظا 

و.  التوافسية بي  المدارس في قخر ج البلبة المتفوقي  روو ا

(، و ع و البا ثان ذلال %69.67 ( ا تلع المرقبة األول  بمتورل  سابي نسبي قدره  1الفدرة   -

 لل  أن البالت أصب  مشارح في العملية التعليمية ولي  متلد  للمعلومة في بيية التعليم المدمج. 

قدره  26- 25الفدرة   - نسبي  بمتورل  سابي  األخيرة  المرقبة  ا تلع  وقد  ع و  62.79(   ،)%

عليمي الوجاهي، وأن التعليم بالومل  البا ثان ذلال لل  أن البلبة ا زالوا مت،قلمي  عل  الومل الت

 المدمج  عتبر قحدي جد د  حتاج لل  مماررة ولثبات الذات.
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ن ما العالقة بي  مستود قببيق أبعاد التعليم المدمج وفق نموذج خان    اإلجابة عن السؤال الثالث:

 Khan الفلسبيوية؟ ( وقحديق جودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة." 

  (3رقم   ولإلجابة عل  هذا التسثثثا ل قال البا ثان بصثثثياغة الفرضثثثية األول ، وذلال وفق البدول

 التالي:

 اارقباك بي  مستود قببيق أبعاد التعليم المدمج وقحديق جودة المخرجات التعليمية (: 3جدول رقم  

 الفرض 
 معامل بيرسون

 لالرتباط 

القيمة 

 (.Sig)اسحتمالية

ا قوجثد عالقثة بي  مسثثثثتود قببيق أبعثاد التعليم   الفرضااااياة األولى:

( وقحديق جودة المخرجثات التعليميثة Khanالمثدمج وفق نموذج خثان  

 في المدارس الثانو ة الفلسبيوية

0.794 0.000 

 

الديمة اا تمالية  (، وأن  0.794السثثثابق أن معاما اارقباك  سثثثاوي  (  3رقم   تضثثث  م  البدول 

 Sig  وهي أقا م  مسثثثتوي الدالة  (  (0.000.( قسثثثاوي α ≤0.05 وهذا  دل عل  وجود عالقة )

(  Khanكرد ثة ذات دالثة ل صثثثثا،يثة بي  مسثثثثتود قببيق أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان  

 مسثثتود دالة ل صثثا،ية  وقحديق جودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسثثبيوية عود  

α  ≤0.05  وقثد  ع و البثا ثثان ذلثال لل  أهميثة ارثثثثتراقيبيثة أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان ،)

 Khan)   في قحديق جودة المخرجات التعليمية، وهذا ما  سثثثعي البا ثان لل  بيانه وقوضثثثيحه ل ي

أعل  م  جودة المخرجثات  تم ل بثاد رثثثثبثا لتوميثة وقبو ر قببيق التعليم المثدمج لتحديق درجثة  

 التعليمية.

 العالقة بي  مت يرات البح  وفق اآلقي:  انو لخم البا ث

لل  قحديق جودة المخرجات التعليمية في  (  سديKhanنلن قببيق أبعاد التعليم المدمج وفق نظر ة خان  

 المدارس الثانو ة الفلسبيوية، مل مراعاة المت يرات الد موغرافيةن

 

( عل   Khanمثا أثر قببيق أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان  اإلجااباة عن السااااؤال الرابع: "

 ".جودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيوية؟

عل  هذا التسثا ل قال البا ثان بصثياغة الفرضثية الثانية: نا  وجد أثر لتببيق أبعاد التعليم  ولإلجابة  

خثثان   نموذج  وفق  الثثثانو ثثة  Khanالمثثدمج  المثثدارس  في  التعليميثثة  المخرجثثات  جودة  عل    )

 Linear Regressionواختبار هذه الفرضثية قم ارثتخدال قحليا اانحدار الخبي    ن،الفلسثبيوية

Analysis  )Stepwiseالتالي:  (4رقم   (م اما هو مبي  في البدول 

 ( ق،ثير قببيق أبعاد التعليم المدمج عل  جودة المخرجات التعليمية 4جدول رقم  

 المتغيرات المستقلة 
معامالت  

 اسنحدار 

الخطأ  

 يالمعيار 

معامالت اسنحدار  

 Beta المعيارية
 tيمة ق

القيمة  

 اسحتمالية 

الدسلة  مستوى 

 ( 0.05عند )

 دال  011. 2.574  207. 533. الثابع 

 دال  001. 3.539 296. 073. 258. بعد التدييم 

 دال  019. 2.383 210. 075. 180. بعد دعم المصادر 

 دالة  009. 2.647 221. 072. 191. البعد األخالقي 

 دال  022. 2.316 197. 078. 181. البعد المسرسي 

 ANOVAقحليا التبا   

 0.000 القيمة اسحتمالية  F 48.826قيمة اختبار 

 0.791 معامل اسرتباط  2R 0.625قيمة معاما التحد د 

  2R 0.613قيمة معاما التحد د المعدل  

البعثد *    0.191( +  دعم المصثثثثثادر  بعثد  *   180.( +  التدييم*  0.258+  0.533=    جودة المخرجثات التعليميثةمعثادلثة اانحثدار هي:  

 (البعد المسرسي*  181.( +  األخالقي
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 (  م   ارتوتاج ما  لي:Stepwiseم  نتا،ج اانحدار المتعدد بارتخدال كر دة  

(،  0.613(، ومعاما التحد د المعدل =  0.625( معاما التحد د =  0.791معاما اارقباك =  -

ي جودة المخرجات التعليمية  عود للت ير في المت يرات %( م  الت ير ف61.3أي أن ما نسبته   

 %( قعود للت ير في عواما أخرد.38.7المستدلة الواردة في البدول، والوسبة المتبدية   

البعد  - البعد األخالقي،  المصادر،  دعم  بعد  التدييم،  دالة ل صا،ية هي:  بعد  ذات  المت يرات 

 التعليمية. المسرسي(، أي أنها قسثر في جودة المخرجات 

قم ارتبعاد المت يرات التي ليسع ذات دالة ل صا،ية هي:  البعد التربوي، البعد التدوي، بعد  -

 قصميم الواجهة، بعد اادارة(، أي أنها ا قسثر جودة المخرجات التعليمية.

بل ع    - قيمة  ف(  معوو ة   48.826أن  بمستود  نموذج  0.00(  معوو ة  عل   مما  ساد   )

( لتببيق أبعاد α≤0.05أثر ذي دالة معوو ة عود مستود دالة   ساد أن هواح اانحدار. مما  

( عل  جودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة  Khanالتعليم المدمج وفق نموذج خان   

 الفلسبيوية. 

( لتببيق أبعاد التعليم  α≤0.05أنه  وجد أثر ذوي دالة معوو ة عود مسثثثتود دالة    نسثثثتوتجوبذلال 

 .( عل  جودة المخرجات التعليمية في المدارس الثانو ة الفلسبيويةKhanالمدمج وفق نموذج خان  

 

(  α≤0.05ها قوجد فرول ذات دالة ل صثا،ية عود مسثتود دالة  اإلجابة عن الساؤال الخامس: "

التعليميثة في ( وقحديق جودة المخرجثات  Khanبي  قببيق أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان  

، ولإلجثابثة عل  هثذا التسثثثثا ل قثال "المثدارس الثثانو ثة الفلسثثثثبيويثة قع د للمت يرات الثد موغرافيثة؟

(  α≤0.05البا ثان بصياغة الفرضية الثالثة نا قوجد فرول ذات دالة ل صا،ية عود مستود دالة  

مخرجثات التعليميثة في ( وقحديق جودة الKhanبي  قببيق أبعثاد التعليم المثدمج وفق نموذج خثان  

المدارس الثانو ة الفلسثثبيوية قع د للمت يرات الد موغرافية  العمر، رثثووات الخبرة، التخصثثم، 

 التالي:( 5رقم  فرغ المدررة(، و م   قوضي  اإلجابة م  خالل البدول 

 ةللتخصم وفرغ المدرر T( نتا،ج اختبار التبا   األ ادي للعمر والخبرة، واختبار 5جدول رقم  

 المحور

 العمر 
 )اختبار التباين األحادي( 

 الخبرة 
 )اختبار التباين األحادي( 

 التخصص 

( لعيوتي   T اختبار  

 مستدلتي ( 

 فرع المدرسة 

( لعيوتي   T اختبار  

 مستدلتي ( 

قيمة  

 اسختبار 

القيمة  

 اسحتمالية 

قيمة  

 اسختبار 

القيمة  

 اسحتمالية 

قيمة  

 اسختبار 

القيمة  

 اسحتمالية 

القيمة   قيمة اسختبار 

 اسحتمالية 

 0.011 2.598 944. 071. 0.887 0.120 004. 5.751 أبعاد التعليم المدمج

 0.009 2.667 642. 466. 0.963 0.037 204. 1.612 جودة المخرجات التعليمية

 

 السابق قبي  أنه: (5رقم   م  الوتا،ج الموضحة في البدول

( في اقباهات أفراد العيوة اقباه α  ≤0.05دالة ل صا،ية عود مستود دالة  قوجد فرول ذات   .1

للخبرة،   قع د  فرول  قوجد  ا  بيوما  المدررة،  وفرغ  العمر،  لل   قع د  المدمج  التعليم  أبعاد 

 والتخصم. 

( في اقباهات أفراد العيوة اقباه α  ≤0.05قوجد فرول ذات دالة ل صا،ية عود مستود دالة   .2

المخر العمر، جودة  لل   قع د  فرول  قوجد  ا  بيوما  المدررة،  فرغ  عل   قع د  التعليمية  جات 

 والخبرة، والتخصم. 
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ما اإلكار المدترت التببيدي التوموي اارتراقيبي لتببيق أبعاد التعليم  اإلجابة عن السؤال السادس:  

الثثانو ثة  ( وعالقتثه ببودة المخرجثات التعليميثة في  Khanالمثدمج وفق نموذج خثان   المثدارس 

 الفلسبيوية؟

وقد قم اختباره ضثم  الدرارثة الميدانية، وخالل هذا ،  ل  هذا السثسال قم كرت لكار مدترتلإلجابة ع

المدترت التببيدي التوموي اارتراقيبي بيوا كرل وورا،ا لتببيق وقومية ارتراقيبية التعليم المدمج، 

وات والتي  وصثي  هذا المدترت مبموعة م  الخب وآليات لتحديق جودة المخرجات التعليمية، وشثما

لتع    جودة المخرجات التعليميثة في ضثثثثوم أبعثاد التعليم المثدمج م  خالل ، وذلال  البثا ثثان بإقبثاعه

اارثتعانة بوظر ة الوظم،  ي  قشثما أربل مرا ا أرثارثية قبدأ بالمدخالت،  تم م  خاللها قحد د ما 

والمسثثتل مات الالزمة لذلال، وم  ثم اانتدال لل  العمليات   قر د أن قصثثا لليه المسرثثسثثة التعليمية

و للوصثول لل  مخرجات المدترت   باعتبارها التفاعا بي  آليات واجرامات قوفيذ المدخالت لتتفاعا معا

المتمثلثة في قع    جودة المخرجثات التعليميثة مل ضثثثثرورة ااهتمثال بثالت ثذ ثة الراجعثة أول بث،ول  

 وفق التالي:لتصحي  اانحرافات وذلال 

 أوسً: المدخالت

: الوصثثثول لل  أفضثثثا قعليم، وقحديق التعاون المدمج الوشثثثل بي  المعلم والبالت لالرقدام الرؤية

 بمستود البالت الفلسبيوي.

: قحديق البودة الشثاملة في مسرثسثات التعليم و ا مشث الت عدل قدرة البلبة م  الوصثول  الرساالة

و، فيدول المعلم اليومي للمثدارس م  خالل قوفير بي يثة قعليميثة داخثا المثدررثثثثثة وداخثا البيثع معثا

و، وهذا  سثاعد البالت عل  اارثتفادة الدصثود،   بتحضثير دررثه لتدد مه بشث ا وجاهي وال تروني معا

وذلثال م  خالل التثدر   الوجثاهي والثدعم اال تروني وقسثثثثاعثد المعلم عل  قوظيم وقتثه ودرورثثثثه 

لت وولوجية إل صثثثال المعلومات للبلبة وااسثثثا  البالت بشثثث ا أفضثثثا وارثثثتخدال اا الورثثثا،ا ا

 المستو ات العليا للتف ير وقحديق الثدة العليا بالمعلم والمدررة م  قبا األهالي والمبتمل.

:  سثثثثع  المدترت لتحديق فعالية جودة المخرجات التعليمية في ضثثثثوم أبعاد التعليم المدمج األهداف

 عية التالية:و شما األهداف اارتراقيبية والفر

الهدف اارثثثثتراقيبي األول: الوصثثثثول ببال  المر لة الثانو ة لل  درجة التمي  م  خالل التعليم  

 المدمج.

 و م   قحديق هذا الهدف م  خالل األهداف الفرعية التالية:

 قدد م الخدمات التعليمية المدمبة. .1

 اارتخدال الوارل للت وولوجيا في التعليم.  .2

 م لتواات المواصفات العالمية. قبو ر موظومة التعلي .3

 التعرف لل  الورا،ا الت وولوجية الحد ثة للتعليم.  .4

 قدر ت البلبة عل  التعليم الذاقي.  .5

 الهدف اارتراقيبي الثاني: الوصول لل  مسرسات قعليمية ذات جودة عالية في التعليم المدمج.

 و م   قحديق هذا الهدف م  خالل األهداف الفرعية التالية:

 ف لل  المتبلبات الالزل قوافرها في ال وادر البشر ة للتعليم المدمج. التعر .1

 التعرف لل  اام انيات الواجت قوافرها لتببيق فعال للتعليم المدمج.  .2

 لبراز أهم اا تياجات الالزمة إلنتاج مصادر قعليمية للتعليم المدمج.  .3

 المدمبة.ل باد جيا قيادي  ر م عل  نبات المسرسة التعليمية  .4

 الحصول عل  دعم وزارة التربية والتعليم للمدارس وقع    قدراقها. .5
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 الهدف اارتراقيبي الثال : الوصول لل  معلم وكالت ومبتمل  ثدون بالتعليم المدمج.

 و م   قحديق هذا الهدف م  خالل األهداف الفرعية التالية:

 قحد د مواصفات محددة في معلم المستدبا.  .1

 البلبة والمبتمل للتعليم المدمج.قهيية  .2

 التعرف لل  قبار  الوبات الدولية في التعليم المدمج. .3

 قحد د اا تياجات التدر بية للمعلم والبالت نحو التعليم المدمج. .4

 التعرف لل  مش الت التعليم التدليدي و لولها لدد التعليم المدمج. .5

 مية قادرة عل  قببيق التعليم المدمج.الهدف اارتراقيبي الرابل: الوصول لل  مسرسات قعلي

 و م   قحديق هذا الهدف م  خالل األهداف الفرعية التالية:

 قبو ر البوية التحتية الت وولوجية للمدارس. .1

 قبو ر قبهي ات ال رف الصفية.  .2

 قوفير اوادر فوية وادار ة داعمة.  .3

 لنشام م تبات رقمية مشتراة بي  المدارس. .4

 جه ة  د ثة. قوفير مختبرات  اروبية ب،  .5

 الهدف اارتراقيبي الخام : الوصول لل  المساملة والحوامة للتعليم المدمج.

 و م   قحديق هذا الهدف م  خالل األهداف الفرعية التالية:

 وضل الدواني  وااجرامات الموظمة للتعلم المدمج.  .1

 قحد د السلبات والصال يات للمعلم في التعليم المدمج. .2

 مج التي  م   اارتعانة بها في التعليم المدمج. قحد د األنظمة والبرا .3

 قعر ف المعلم والبالت والمبتمل باألنظمة الموظمة للتعليم المدمج.  .4

 نشر ثدافة التعليم المدمج في المبتمل الفلسبيوي.  .5

الهدف اارتراقيبي السادس: الت،اد م  الوصول لل  الفيات المهمشة والمواكق البعيدة ع  الخدمات 

 تعليم المدمج.م  خالل ال

 و م   قحديق هذا الهدف م  خالل األهداف الفرعية التالية:

 التعاون مل الفيات الفديرة التي ا قمتلال الت وولوجيا المواربة.  .1

 التعاون إل باد  لول للمواكق البعيدة التي ا  صا لليها اانترنع. .2

 والمواكق البعيدة ع  الخدمات. ل باد الحلول المم وة للدروس المت اموة  المباشرة( للفيات  .3

 التعاون إل باد  لول لمش الت البالبات والبلبة ذوي اإلعاقة لمتابعة التعليم المدمج.  .4

 التعرف لل  دور المعلم في قدد م الخدمة الخاصة للفيات المهمشة والبالبات.  .5

 

 ثانياً: العمليات

لتي م  شث،نها الوصثول لل  مخرجات العمليات قتمثا في الدمج بي  آليات قحديق األهداف الفرعية وا

فعثالثة لبودة التعليم في المثدارس الثثانو ثة، و تم قحثد ثد آليثات قحديق األهثداف الفرعيثة م  خالل 

( للتعليم المدمج، و م   بيان قلال اآلليات وقفاعلها ألول خم  Khanاارثتعانة ب،بعاد نموذج خان  

 يده م  خالل األهداف الخمسثثة السثثابدة، وفقأهداف ارثثتراقيبية باعتبار الهدف السثثادس  م   قحد

 التالي: (6البدول رقم  
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 (: األهداف اارتراقيبية والفرعية وآليات قحديدها 6جدول رقم  
 الهدف اسستراتيجي األول: الوصول بطالب المرحلة الثانوية إلى درجة التميز 

 آليات تحقيق األهداف الفرعية  األهداف الفرعية م.

الخدمات  قدد م   .1

 التعليمية المدمبة

 شرت كبيعة خدمة التعليم التي قبمل بي  التعليم اال تروني والتعليم الصفي للبلبة.  -

 قحد د اآلليات المتبعة لشرت الدرس وفق نظال التعليم المدمج. -

لدامات   - لل   الذي  حتاج  الدرس  الفصا بي   الدروس بحي   تم   تم قحد د خبة ل ا 

 التي  م   اااتفام بالتعليم اال تروني أو الدمج بيوهما. وجاهية والدروس 

 الدمج في ااختبارات بي  ااختبار اال تروني وااختبار التدليدي. -

 الدمج في األريلة بي  األريلة الموضوعية والوظر ة في التعليم المدمج. -

واانترنع  التووغ في أوقات الحصم اال ترونية ليتوارت مل وقع قوفر ال هربام    -

 لبميل البلبة.

 أن  شارح المعلم البلبة في الصف اافتراضي نثا مشاراته لهم في الصف التدليدي.  -

 أن  به  المعلم المواهج لتصب  مال،مة للتعليم المدمج.  -

 أن  عد المعلم أريلة قدو مية قخاكت  اجات البلبة التعليمية.  -

 المحتود اال تروني للمواد الدرارية.وجود جهة داخا الوزارة قراجل  -

 قوجيه وارشاد البلبة ل يفية الحصول عل  خدمة قعليمية فعالة. -

اارتخدال الوارل   .2

في   للت وولوجيا 

 التعليم

 قوفير البوية التحتية الت وولوجية المواربة داخا المدارس. -

 قوفير أجه ة مواربة داخا اا مدررة قتوارت مل أعداد البلبة.  -

 قوفير برامج  تم قدر ت المعلمي  والبلبة عليها. -

 قوفير شب ة انترنع قو ة داخا المدررة.   -

قشبيل البلبة عل  قوفير بيية ق وولوجية مو لية مواربة للحصول عل  خدمة قعليمية   -

 أفضا. 

 المدررة. عما صفحة مستدلة ل ا مدررة  م   المتابعة اال ترونية ل ا جد د داخا  -

ررا،له    - لمتابعة  به  الخاصة  اال ترونية  للبوابة  للدخول  كالت  ل ا  رري  رقم  عما 

 الواردة م  المعلمي  بش ا مستدا ع  البرامج األخرد. 

البلبة   - م   و  ال ترونيا وارتالمها  المعلمي   قبا  م   و  ال ترونيا المررلة  األريلة  اعتماد 

و عل  ااجابة والمش  اراة.وقدييم البلبة مبد،يا

اعتماد  لدات نداش مت اموة وغير مت اموة مل المعلم في أوقات مختلفة لدعم جودة   -

 التعليم المدمج.

مثوثظثومثثة  .3 قثبثو ثر 

لثتثوااثثت  الثتثعثلثيثم 

الثمثثواصثثثثثفثثات 

 العالمية.

 

 أن قضل المدررة ر  ة واضحة  ول الخدمات التي قددمها للبلبة وفق التعليم المدمج.  -

 وقدر ت ال ادر التعليمي والبلبة ارتخدال الورا،ا الت وولوجية المتووعة.أن  تم ق،هيا    -

 أن قضل المدررة نظال واض  ومحدد للدمج بي  الوظال اال تروني والوجاهي. -

 قوفير ال ادر ااداري والفوي الداعم لوبات التعليم المدمج.  -

   المواهج والمعلومات.    البلبة ارتفادة م  أي معلم للحصول عل  اكالغ أابر عل  -

 عر  قبار  الدول المتددمة في التعليم المدمج عل  المعلمي  وعل  البلبة.  -

 اارتعانة بخبرام م  الخارج لعر  قبار  الوبات التي مروا بها في التعليم المدمج.   -

للثث   .4 الثثتثثعثثرف 

الثثثثورثثثثثثثثا،ثثثثا 

الثثتثث ثثوثثولثثوجثثيثثة 

 الحد ثة للتعليم.

 

 .Moodleقدر ت المعلي  عل  ارتخدال  -

 .Moodleقدر ت البلبة عل  ارتخدال  -

 عما ورش عما ولدامات  ول ايفية ارتخدال الصفوف اافتراضية للمعلمي . -

 عما دورات قدر بية ليشرت اا معلم لبالبه ايفية التعاما مل الصفوف اافتراضية.  -

الس  - ارتخدال  عل   والبلبة  المعلمي   عل   قدر ت  الحصول  أو  قدد م  في  الذاية  بورة 

 الخدمة التعليمية. 

 قدر ت المعلمي  والبلبة عل  ارتخدال أجه ة العر .  -

قعر ف المعلم والبالت عل  الخدمات التي قددمها البرامج اال ترونية الحد ثة للتعليم   -

 م  غرف دردشة وب  مباشر بالفيد و والصوت والمشاراة. 

يات ارتخدال بع  برامج التواصا ااجتماعي لعملية التعلم  الفي   بيان ل بابيات ورلب   -

 التلبرال(-الواق  ا -بوح
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وارتخدال   - اال ترونية  ااختبارات  ايفية وضل  والمعلمي   للبلبة  بعملية شرت  الديال 

 الورا،ا اال ترونية في قسهيا الوصول قلال المهمة.

ا وريلة ال ترونية قستخدل م  قبا عما فيد وهات شار ة ل ا برنامج ال تروني ول   -

 المعلم في العملية التعليمية. 

البلبثثة  .5 قثثدر ثثت 

الثثتثثعثثلثثيثثم   عثثلثث  

 الذاقي.

 

 قشبيل وقحفي  المعلمي  عل  اعداد الملفات اال ترونية والورقية. -

 قبهي  فيد وهات بالصوت والصورة لتشبيل البلبة عل  التعلم الذاقي.  -

 المسسولية واارتخدال اا بابي الفعال للت وولوجيا. قحفي  البلبة عل  قحما  -

قدر ت البلبة عل  ارتخدال الت وولوجيا وورا،لها المختلفة لحا مش القهم وا باد  لول   -

 لدريلة التي  حتاجونها ب،نفسهم. 

عل     - البلبة  قدرة  ل  ادة  اانترنع  عل   المشرو ة  والدروس  الفيد وهات  ارتخدال 

 اابداغ.

 ل  قوفير م تبة رقمية قساعد البلبة عل  التعلم الذاقي.العما ع -

الت وولوجية    - الورا،ا  لو دهم واررالها عبر  األريلة  البلبة  ا  المعلمي  م    بلت 

 المختلفة.

و لتساعد البلبة عل  التعلم الذاقي.  -  قبهي  المواهج ال ترونيا

والصفحا  - اال تروني  والموقل  اال ترونية  ااعالنات  الخاصة  قوفير  اال ترونية  ت 

 بالبلبة لتسهيا التعلم الذاقي دون معيدات. 

و ومستدبالو.  -  قدد م شروت قوضيحية للبلبة قبي  فوا،د وا بابيات التعلم الذاقي  اليا

 الهدف اسستراتيجي الثاني: الوصول إلى مؤسسات تعليمية ذات جودة عالية 

 األهداف الفرعية آليات تحقيق  األهداف الفرعية م.

لل    .1 التعرف 

الالزل  المتبلبات 

في  قوافرها 

البشر ة  ال وادر 

 للتعليم المدمج.

 أن  تم قدر ت المعلمي  عل  المهارات اارارية للحارو . -

 أن   ون ج م م  قدييم المعلم قدرقه عل  ا باد بيية ال ترونية قفاعلية بيوه وبي  البلبة.  -

،هيا المعلم ليصب  معلم ال تروني أو معلم ذات افامة عالية اارتمرار في قدر ت وق  -

 لتوفيذ خبة التعليم المدمج.

ارتخدال    - ايفية  في  كلبته  لل   خبرقه  ندا  ليستبيل  مدر   لل   بالمعلم  الوصول 

 الت وولوجيا في التعليم. 

 

لل    .2 التعرف 

اام انيات  

قوافرها  الواجت 

فعال   لتببيق 

 للتعليم المدمج.

 قصميم موقل ال تروني موارت للمدررة  ساعد عل  قحديق فعالية التعليم المدمج.  -

لدارة فعالة لمواقل التواصا ااجتماعي للمدررة ومتابعة محتواها للمساعدة في التعليم   -

 المدمج.

 قوفير المخصصات المالية الالزمة لشرام الت وولوجيا لتببيق فعال للتعليم المدمج. -

انيات الفوية والبشر ة والت وولوجية والماد ة والهي لية المساعدة عا قببيق  قوفير اام   -

 التعليم المدمج.

و.  -  قحفي  المعلمي  عل  اعداد موادهم ال ترونيا

أهم   .3 لبراز 

اا تياجات  

إلنتاج   الالزمة 

قعليمية   مصادر 

 للتعليم المدمج.

تروني قبا عرضه عل   ا باد فر ق متخصم داخا المدررة لمراجعة أي محتود ال   -

 البلبة. 

 أن  تم قصميم واجهات مواربة جذابة للعملية التعليمية. -

 أن  دول المعلم بإعداد اا الواجبات وأراليت التدو م الورقية عل  ش ا ال تروني.  -

 أن  ووغ المعلم بي  شرت الفيد وهات والصوت و لدات الوداش الم توبة. -

و. أن  تم لعداد صور  -  ومبسمات للمصبلحات والمفاهيم المهمة ال ترونيا

قيادي   .4 ل باد جيا 

عل     ر م 

المسرسة   نبات 

التعليمية  

 المدمبة. 

 أن قدعم وقساند اادارة العليا عملية التعليم المدمج. -

 أن قحف  وقشبل اادارة العليا العاملي  الممي    في هذا المبال.  -

 ل مات الالزمة للمدررة لوبات التعليم المدمج.أن قوفر اادارة العليا المست -

 أن قشارح اإلدارة العليا المعلمي  في وضل األهداف العامة والتفصيلية للتعليم المدمج.   -

التعليم   فعالية  لتحديق  المعلمي   مل  والتواصا  ااقصال  في  العليا  اادارة  قستثمر  أن 

 المدمج.

عل    .5 الحصول 

وزارة   دعم 

 وجود ر  ة واضحة لدد الوزارة لدعم التعليم المدمج. -

 ل باد أهداف ارتراقيبية واضحة ومحددة لدد الوزارة قتبو  التعليم المدمج.  -
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والتعليم   التربية 

للمدارس وقع     

 قدراقها.

 اال ترونية.قشبيل وزارة التعليم المدراس للوصول لل  المدررة   -

قدول الوزارة بإ باد موافسة بي  المدارس للوصول لل  المدررة األفضا في التعليم   -

 المدمج.

التعليم    - في  فعالة  مدررة  لل   للوصول  للمدارس  اللوجستي  الدعم  اا  الوزارة  قوفر 

 المدمج.

 دمجالهدف اسستراتيجي الثالث: الوصول إلى معلم وطالب ومجتمع يثقون بالتعليم الم

 آليات تحقيق األهداف الفرعية  األهداف الفرعية م.

مواصفات   .1 قحد د 

معلم   في  محددة 

 المستدبا. 

 أن  تم اختيار معلمي  جدد ذات افامة ال ترونية.  -

 أن   ون أ د أهم المواصفات الوظيفية للمعلم شهادات ودروات قدر بية ال ترونية. -

 مواابة الت يير.أن   ون المعلم قادر عل   -

 أن   ون بارتباعة المعلم مواابة التبور الت وولوجي.  -

 أن   ون الوصف الوظيفي متوجه نحو التعليم المدمج. -

البلبة  .2 قهيية 

للتعليم   والمبتمل 

 المدمج.

 نشر ثدافة التعليم المدمج بي  البلبة والمبتمل.  -

 . قشبيل المبتمل عل  اارتخدال الوارل للت وولوجيا -

 ارت الل التووغ الثدافي والسياري ل ست المس د   للتعليم المدمج. -

 ز ادة العالقة اا بابية بي  المدررة والمبتمل لدعم التعليم المدمج. -

 قدو ة العالقة بي  المعلم وكالبه وأوليام أمورهم لتع    ثدتهم بالتعليم المدمج.

لل    .3 التعرف 

الوبات   قبار  

التعليم الدولية في  

 المدمج.

 عر  قبار  نبات قعليمية في التعليم المدمج وقعميمها عل  البلبة والمبتمل.  -

 التعرف لل  اا بابيات والسلبيات لتبار  الدول المتددمة في التعليم المدمج. -

 التعرف لل  المتبلبات والمستل مات المستخدمة في التعليم المدمج في قلال التبار  -

قبار     مراجعة صفحات  - في  المستخدمة  التعليمي  والمحتود  اال ترونية  المدارس 

 الوبات الدولية. 

 الربل مل مدراس ذات قبار  ناجحة في التعليم المدمج.  -

قحد د  .4

اا تياجات  

للمعلم  التدر بية 

نحو   والبالت 

 التعليم المدمج.

 العما لد ه. وضل المعلم في صورة أهمية التعليم المدمج والتخفيف م  عتم  -

 قوفير الدعم الفوي والتدوي وااداري للمعلمي  والبلبة لتدر بهم نحو التعليم المدمج. -

 قدر ت المعلمي  عل  ايفية التعاما مل ق وولوجيا ااقصال والمعلومات.  -

 البلت م  المعلمي  قحد د ا تياجاقهم التدر بية بش ا مستمر. -

 التي قواجههم في قببيق التعليم المدمج.  البلت م  المعلمي  قحد د المعيدات -

 قوفير مدربي  ذات افامة علمية وعملية وق وولوجية ابيرة.  -

لل    .5 التعرف 

التعليم   مش الت 

و لولها  التدليدي 

التعليم  لدد 

 المدمج.

 ق،هيا البلبة للتعليم الذاقي.  -

 ز ادة قدرة البالت عل  ااعتماد عل  نفسه.  -

 البلبة نحو ارتخدال الورا،ا الت وولوجية المتووعة.ز ادة ق،هيا  -

 قوفير الوقع والبهد والت لفة عل  الوظال التعليمي ب،امله. -

 قومية قدرة البالت الضعيف لالرتماغ ومشاهدة شرت أي درس أاثر م  مرة.  -

 التعليم المدمج الهدف اسستراتيجي الرابع: الوصول إلى مؤسسات تعليمية قادرة على تطبيق 

 آليات تحقيق األهداف الفرعية  األهداف الفرعية م.

البوية   .1 قبو ر 

التحتية 

الت وولوجية  

 للمدارس. 

 قوفير أجه ة  ارو .  -

 قوفير شب ة انترنع.  -

 قوفير موقل ال تروني للمدررة -

قبهي ات   .2 قبو ر 

 ال رف الصفية. 

 وضل أجه ة عر . -

 الصفية.وضل رتا،ر لل رف  -

 قبهي  مداعد مال،مة. -

قوفير اوادر فوية  .3

 وادار ة داعمة. 

 قوفير فويي مختبرات ال ترونية داخا المدررة.  -

 قوفير موظف للدعم ااداري.  -

 قوفير قدر ت فوي وقدوي للمعلمي . -
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م تبات   .4 لنشام 

مشتراة   رقمية 

 بي  المدارس.

 ال ترونية. انشام اقفاقيات مل دور نشر  -

 العما عل  قوفير اتت ال ترونية مساعدة للبلبة  -

 ارشاد البلبة  ول المواقل اال ترونية للم تبات الرقيمة.  -

 ااشتراح في قواعد بيانات عالمية. -

مختبرات   .5 قوفير 

ب،جه ة    اروبية 

  د ثة.

 قوفير عدد أجه ة  وارت عدد البلبة. -

 عليم اال تروني. قوفير أجه ة مواربة و د ثة للت -

 ل باد صيانة مستمرة لدجه ة وقحد ثها.  -

 

 الهدف اسستراتيجي الخامس: الوصول إلى المساءلة والحوكمة للتعليم المدمج

 آليات تحقيق األهداف الفرعية  األهداف الفرعية م.

الدواني   .1 وضل 

وااجرامات 

للتعلم  الموظمة 

 المدمج.

 الوزارة قوظم العما اال تروني داخا المدررة.وجود قواني  م  قبا  -

 وجود قواني  م  الوزارة قوظم  دول المعلم والبالت في التعليم المدمج. -

 وجود قواني  م  الوزارة قوظم كرل التدييم م  قبا المعلم للبالت في التعليم المدمج. -

السلبات  .2 قحد د 

والصال يات 

التعليم  في  للمعلم 

 المدمج.

 وجود قواني  واضحة للمعلم م   ي  الوقع المبلو  للتعليم المدمج. -

 وجود قواني  واضحة للصال يات المموو ة للمعلم وفق التعليم المدمج. -

 وجود وقاني  واضحة لتوظيم العالقة بي  المعلم والمدرس وبي  المعلم والبالت. -

األنظمة   .3 قحد د 

التي  والبرامج 

اارتعانة    م   

في التعليم   بها 

 المدمج.

 وجود قواني  واضحة ارتخدال برامج معيوة في العملية التعليمية. -

 وجود قواني  واضحة لوجود أي قباوزات في ارتخدال التدويات الحد ثة.  -

 وجود اشف بالبرامج المتعددة والمساعدة في العملية التعليمية.  -

المعلم   .4 قعر ف 

والبالت 

والمبتمل  

باألنظمة الموظمة  

 للتعليم المدمج.

 نشر اللوا،  الدانونية الموظمة لعما التعليمي اال تروني.  -

 قوقيل البالت وولي أمره عل  األنظمة الموظمة للعما التعليمي اال تروني.  -

 نشر األنظمة الموظمة للعما التعليمي اإلل تروني عل  المبتمل.  -

 مة الموظمة للعما التعليمي اال تروني. است ثدة المبتمل والبلبة باألنظ -

التعليم  .5 ثدافة  نشر 

في   المدمج 

المبتمل  

 الفلسبيوي.

 مشاراة مسرسات المبتمل في وضل أهداف وغا ات التعليم المدمج. -

 مشاراة أفراد المبتمل المسهلي  في وضل أهداف وغا ات التعليم المدمج.  -

األ  - أوليام  ولبوة  المحلي  المبتمل  بالتعليم مشاراة  المتعلدة  األنظمة  قحد د  في  مور 

 المدمج.

وايفية    - ارتخدامه  المدمج وكرل  التعليم  أهمية  قبي   وال ترونية  ورقية  اتيبات  نشر 

 قبو ره مستدبالو. 

 

 ثالثاً: المخرجات

قتمثثا مر لثة المخرجثات بثالوتيبثة الوهثا،يثة لوضثثثثل األهثداف وقفثاعثا آليثات قحديدهثا خالل المر لثة  

األول  والثانية السثثثابدة، و م   بيان أهم المخرجات التي قحدق جودة الموظومة التعليمية وفق أبعاد 

 التعليم المدمج وفق التالي:

  صب  لدد البلبة قدرة عالية عل  ارتخدال الورا،ا الت وولوجية في العملية التعليمية.  .1

 وفهمها وقفسيرها.  ستبيل البالت ااعتماد عل  نفسه في الحصول عل  المعلومات  .2

  م   للبالت أن  ربل بي  األف ار المتواثرة للوصول لل  ف رة أرارية  حدق الهدف الموشود. .3

 ق  د قدرة البالت عل  اابداغ واابت ار. .4

  حصا البالت عل  قدر أابر م  المعلومات. .5

 ق  د قدرة البالت عل  التوبس العلمي. .6

 ا عليها باألمثلة والتببيق. ستبيل البالت أن  ساد معلوماقه التي  ص .7
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  ستبيل البالت الرجوغ ألي معلومة بسهولة روام اانع مر،ية أو مسموعة. .8

بوفسه، وهذا  عبيه قدرة عل   ا مش القه  .9 للبح  والتبر ت  البالت وقع ااف  لدد   وجد 

 بوفسه. 

ف .10 مهم  غير  أو  مهم  هو  ما  بي   التميي   البالت  المعلم  ستبيل  م   األريلة  قووغ  ي م  خالل 

 المحتود التعليمي. 

  ستبيل البالت قوظيم وقته ولدارقه بش ا أفضا. .11

  م   للبالت ااعتماد عل  نفسه في قلخيم وارترجاغ دروره. .12

 ستبيل البالت أن  تعاون و شارح زمال،ه بش ا أفضا م  خالل التواصا البماعي والعلوي   .13

 عبر الورا،ا الت وولوجية الحد ثة. 

 الوصول لل  قدر ابير م  قحما المسسولية والمفاضلة واقخاذ الدرارات.مساعدة البالت في  .14

 مساعدة البالت في ااقصال والتواصا بيوه وبي  المعلم وزمال،ه.  .15

 ق،هيا جيا جد د  بالت باارتخدال الوارل للت وولوجيا في التعليم.  .16

 . قوفير اادر بشري قادر عل  مواابة التبور الت وولوجي في المبال التعليمي .17

و بارتمرار وبسهولة. .18  قوفير مصادر قعليمية ال ترونية  م   أن  تم قبو رها روو ا

 قصب  الموظومة التعليمية الفلسبيوية ضم  قبار  الوبات التي  م   ااعتماد عليها.  .19

  صب  لدد المبتمل ثدافة داعمة ومس دة للتعليم المدمج.  .20

 التخلم م  المش الت الوابعة م  التعليم التدليدي. .21

 وفير بيية مدررية مال،مة للتعليم المدمج. ق .22

است ثدة المعلمي  والبال  والمبتمل ومسرسات الدولة في التعليم المدمج نتيبة وضل األنظمة   .23

 والدواني  الموظمة للتعليم المدمج.

 قصب  بيية المبتمل الفلسبيوي بيية قابلة للت يير والتبور ومواابة الت وولوجيا.  .24

 

 مقترحة لتنفيذها:التوصيات واآلليات ال

التعليم المدمج أن قدول وزارة التربية والتعليم العالي بوضل خبة ارتراقيبية مت املة مرنة لتببيق   .1

 . داخا المدارس الثانو ة،   ون أ د أهم راا،ها قحديق البودة في المخرجات التعليمية

المدمج، وذلال م  خالل امتالح أجه ة أن قسع  المدارس لتوفير التدويات الالزمة لبيية التعليم   .2

 ومعدات متبورة، وقوفير شب ة آموة، وافامات بشر ة في المبال التدوي. 

أن قسع  اادارة المدررية ب  ادة ااهتمال بالتعليم المدمج م  خالل لعادة التوظيم، واارتعانة  .3

 بالخبرام، وقوظيف اام انات المتا ة.

  ادة الوعي الثدافي الت وولوجي داخا المبتمل الفلسبيوي.أن قعما اادارة المدررية عل  ز .4

أن قحر  اإلدارة المدررية عل  ز ادة ااهتمال ببودة المخرجات التعليمية م  خالل الت امها  .5

 ب  ادة قدرات ومهارات البلبة. 

 ج.قبو ر المواهج الدرارية بما  توافق مل التعليم المدم .6

 .التوموي اارتراقيبيقوفيذ المدترت التببيدي  .7

 التالي: (7رقم    م   قوضي  خبة عما مدتر ة لتوفيذ قوصيات البح  م  خالل البدولو
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 (: خبة العما المدتر ة لتوفيذ التوصيات 7جدول رقم  
الاااااجاااااهاااااة   آليات التنفيذ توصيات البحث م

المشااااركة في  

 التنفيذ

اإلطااااااااااااار  

 الزمني

أن قدول وزارة التربيثة والتعليم  1

العالي بوضل خبة ارتراقيبية  

لتببيق   التعليم مت ثثاملثثة مرنثثة 

الثثمثثدارس   داخثثا  الثثمثثدمثثج 

الثثانو ثة،   ون أ ثد أهم راثا،هثا  

المخرجثثات  في  البودة  قحديق 

 التعليمية

قخصثثثثيم موازنة لدعم قببيق   .1

 التعليم المدمج.

وضثثثثل خبثة مت ثاملة لتببيق اا أبعاد  .2

الثمثثدمث خثثان الثتثعثلثيثم  نثمثوذج  وفثق  ج 

 Khan) 
التثعثلثيثم   .3 لتثبثبثيثق  بثثد لثثة  خبثل  وضثثثثل 

 المدمج

التربيثثة   وزارة 

والثثثتثثثعثثثلثثثيثثثم  

العثالي، مثد رو  

الثثثثمثثثثدارس، 

الثثمثثعثثلثثمثثون، 

الثثثمثثثبثثثتثثثمثثثل  

فثر ثق  الثمثحثلثي، 

 عما التخبيل

خثثثبثثثة   عثثثمثثثا 

ارثثتراقيبية لمدة  

رثثثثوثثة  ثتثم    15

للث    قثدسثثثثيثمثهثثا 

متورثثثبة األجا  

ثم قصثيرة األجا  

وقبد  مسثثثثتمرة  

 بعد ذلال

لتثوفيثر أن   2 المثثدارس  قسثثثثعث  

التعليم  الالزمثة لبييثة  التدويثات 

خثثالل  مثث   وذلثثال  الثثمثثدمثثج، 

ومثثعثثدات  أجثثهثث ة  امثثتثثالح 

متبورة، وقوفير شثثثثب ة آموة، 

وافثامات بشثثثثر ثة في المبثال 

 التدوي.

التواصثثا مل البهات الررثثمية   .1

الثمثعثثدات   عثلث   لثلثحصثثثثثول 

قثثثدر   الثثثالزمثثثة  واألجثثثهثثث ة 

 المستباغ.

والثثدعم   .2 المو   الحصثثثثول عل  

قثدثثد ثم الثخثثارجث  خثالل  مث   ي 

مدتر ثثات وخبل ودرارثثثثثات  

 جدود.

اارثثثتعانة ب،صثثثحا  الددرات   .3

 لتبو ر البرمبيات المتا ة.

 مستمر

أن قسثثثع  اادارة المدررثثثية   3

ب  ثادة ااهتمثال بثالتعليم المثدمج 

الثتثوثظثيثم،  لعثثادة  خثالل  مث  

واارثتعانة بالخبرام، وقوظيف  

 اام انات المتا ة.

عثثمثثا   .1 وورش  دورات  عثثمثثا 

 متخصصة في التعليم المدمج.

أن قسثثتعي  ببهات ارثثتشثثار ة   .2

وقثدثثد ثم   لثالرثثثثثتثفثثادة  وخثبثرام 

 المشورة.

أن قعمثا اادارة المثدررثثثثيثة  4

الثثثدثثافثي   الثوعثي  ز ثثادة  عثلث  

الثمثبثتثمثل   داخثثا  الثتث ثوثولثوجثي 

 الفلسبيوي.

 عدد الورش التدر بية. .1

 لصدار الوشرات اارشاد ة. .2

 عدد الدورات المتخصصة. .3

 لدامات دور ة.عما  .4

عمثا ز ثارات ميثدانيثة للعثا،الت  .5

 والمتلديات التربو ة.

أن قحر  اإلدارة المدررثثثثية  5

بثبثودة  ااهثتثمثثال  ز ثثادة  عثلث  

المخرجثات التعليميثة م  خالل 

قثثدرات   بثث  ثثادة  الثثتثث امثثهثثا 

 ومهارات البلبة.

أولثيثثام   .1 مثبثثالث   دور  قثفثعثيثثا 

 األمور، والمبتمل المحلي.

ألوليثام األمور عدثد ورش عمثا   .2

 لبيان أهمية التعليم.

عدد دورات قعليم موازي للبلبة   .3

اا ثتثيثثاجثثات  الثدثثدرات  ذوي 

 الخاصة

قبو ر الموثاهج الثدرارثثثثيثة بمثا  6

  توافق مل التعليم المدمج

 قبو ر آلية اامتحانات .1

 قبو ر الورا،ا التعليمية .2

والثخثبثرات   .3 الثمثحثتثود  قثبثو ثر 

 التعليمية واألنشبة

 التبهي ات الالزمةقبو ر   .4

 قبو ر آليات التدو م المختلفة .5

الثتثوثمثوي   7 الثتثبثبثيثدثي  الثمثدثتثرت  قثوثفثيثثذ 

 اارتراقيبي

 

أن قثدعم وزارة التربيثة والتعليم العثالي  .1

قببيق التعليم المثدمج وفق نموج خثان 

 Khan)  

رثثثثووات    4لمدة  

م  قثار خ البثدم  

الثمثدثتثرت   بثتثوثفثيثثذ 

و سثثثثتمر العما  
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أن قثدعم وزارة التربيثة والتعليم العثالي  .2

في  البودة  قحديق  وورثثثثثثا،ثثا  كرل 

 المخرجات التعليمية.  

وضثثثل آليات لتدييم ومتابعة مخرجات  .3

 .الوموذج المدترت

كثول  ثيثثاة   بثثه 

فثثي   الثثتثثعثثلثثيثثم 

 المدارس
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