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مقدمة:
إن العصر الذي نعيشه هو عصر التغيررا الرررةعا الترف ق روأ ـ يانرا ـ
قصرروتا الرشررر يااررتيعاه ع ررولأبر ياررغ ارررل التغيرررا ال تررراتعا ررف هررذا
العصر التغير الأائل ف ال علواا ر ترى كثيرا اغ األشياء قتردل اخطر اررةعا
نحو اا هو كثر داثا.
يقد ظأر الكثير اغ ال رتجدا التكنولوجيرا رف ال تررأل األةيررأل الأرد
انأررا هررو جعررل ال ررتعلب احرروت الع ليررا التعلي يررا ارردا اررغ ال علرربر يالتركي ر عل ر
ااررتراقيجيا الررتعلب النشررع يالررتعلب التعرراينفر يالررتعلب االكترينررف (.اح ررد ي اررو
ةطوأل9002 :ر ص)99
ةعترر التعليب االيكترينف الثوتأل الحدةثا ف االيب يق نيا التعليب يالتف
قُرخر دث اا قتوصل إليه الت نيا اغ جأ أل يارااج ف ع ليا التعليبر ادءا اغ
ااتخدام ياائل العرض االكترينيا؛ ٌإل اء الدتيس ف ال صول الذكيا يال صول
اا تراضيا التف قتيح للطاله الحضوت يالت اعل اع احاضرا ينديا ق ام ف
ديل ةرى اغ ةالل ق نيا اانترنت يالتل ةون الت اعلف(.غراه ي او الطان:
9002ر ص)2
ي ف ضوء إعادأل النظرر رف اراليب التعلريب يالرتعلب يقطوةرهرا رف العرالب
اأارررو يالررديل العرايررا اخاصررا؛ ظأررر الكثيررر اررغ ال رررتجدا التكنولوجيررا ررف
ال ترأل األةيرألر الأد انأا جعل ال تعلب احروتا للع ليرا التعلي يرار يالتركير علر
اراتةغ يلأ ا اارتراقيجيا الرتعلب النشرع يالرتعلب التعراينف ياارتراقيجيا الرتعلب
ال عالر يثانيأ ا ارات التعلريب االكترينرفر ياررات ثالرم ةج رع اينأ را يهرو الرتعلب
ال داج (.او لةد9022 :ر ص)922
قرلوت ا أوم التعلب ال داج كتطوت طريعف للتعليب االكترينفر احيم ةج ع
ايغ التعليب الت ليدي للصر العرادي يالتعلريب االكترينرفر يرم ةوظ ران يةشراتكان
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ف انجال ال أ ا التعلي يا التعل يا يقح يق هدا أار يهكذا ةج ع التعليب ال داج ايغ
ا اةا التعليب الت ليدي يالتعليب االكترينفر عل ااس التكاال اينأ رار أرو ارذل ا
ةلغررف التعلرريب االكترينررف يا التعلرريب الت ليرردي اررل ةج ررع اينأ ررا( .لةتررون9002 :ر
.
ص)22
إن ااتخدام التعلب ال داج ةح ق عدأل وائد ه أرا ت رع جرودأل الطلررا التعلي يرا
يال نررتج التعلي ررفر يعرردم رارران ال ررتعلب اررغ اتعررا التعااررل اررع قرانررهر ياحايلررا
ااات ادأل اغ ال رتحدثا التكنولوجيا ف التصر يب يالتن يرذ يااارتخدامر يإاكانيرا
يصول ال تعل يغ إل ال عر ا ف ي اكان ةتواجدين يره أرو ةعت رد علر الت نيرا
الحدةثا دين التخلف عغ الواقع التعلي ف ال عتادر األار الذي ةرددي إلر قرو ير اي را
قعلي يررا ق اعليررا قررراعد علرر قرررايي ال رررص ارريغ ال تعل رريغ(.اررالاا9002 :ر
ص)22
ياررعت يلاتأل الترايررا يالتعلرريب ررف ال لكررا العرايررا الرررعودةا إل ر قوظي ر
اانترنرررت رررف الع ليرررا التعلي يرررار يقأاررريب شرررركا لل علوارررا يتاطأرررا اشرررركا
اانترنت لتع يب كرأل التعلب ال داج الذي ةعد اغ دث ال جاا ف عالب التدتةب
يالتعليب يم يضعت الولاتأل ةطا شاالا لداج الت نيا رف التعلريب يالترف كران ارغ
ارلهررا " اشررريا ال ل ر عرررد ب اررغ عرررد الع ة ر ي انائرره الطلرررا للحااررب اآلررف
ياشريا اراك اصادت التعلب ياشريا ال خترررا الحااروايار األارر الرذي دى
إل ديث اعض التطوتا ف ع ليتف التعليب يالتعلب اغ ه أا التعلب االكترينف
يالتعلب ال داج (يلاتأل الترايا يالتعليب الرعودةا)9002 :
يقد يصت العدةد اغ الدتااا الراا ا اضريتأل ااتخدام الحاارب اآلرف
يالتعلررريب االكترينرررف رررف قررردتةب ال رررواد ااجت اعيرررار نظررررا لتح ي ررره األهررردا
ال نشودألر يت ع ارتوى التحصيل الدتااف.
هد ت دتااا الشر ري ( ) ( )9002إلر اات صراء ثرر اارتخدام الرتعلب ال رداج رف
قدتةب اادأل الجغرا يا عل قحصيل طاله الص الثالم ال توارع ا حا ظرا رر
الراطغ اال لكا العرايا الرعودةا ياقجاهأب نحوور.

 الش رير اح د ة ةب ( :)9002ثر ااتخدام التعلب ال داج رف قردتةب ارادأل الجغرا يرا علرقحصرريل طرراله الص ر الثالررم ال تواررع ررف احا ظررا ررر الررراطغ ياقجاهرراقأب نحرروو ،رسااةلة
دكتوراه غير منشورةر الجااعا األتدنيار ع انر األتدن.
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يقوصلت دتااا آل ارعد ( ) ()9002إل ن احااغ التعلب ال داج قك غ
رررف قحرررريغ التعلررريب يقجوةرررد اخرجاقرررهر يقعررردد اصرررادت ال عر رررا يال علوارررا ر
ياراعاأل ال ريأ ال ردةار يلةادأل رص التعلب ال رت ر.
يدتاارررا العتيررررف ( ) ()9022هرررد ت التعرررر إلررر ق صرررف دتجرررا يعرررف
اعل ررف ال ر لررا الثانوةررا ررف اررداتس قطرروةر ا نط ررا اكررا ال كراررا ل أرروم الررتعلب
ال داج ياقجاهاقأب نحوو.
( )
يدتااا العن ي ( )9029هد ت التعر إل اعليا التعلب ال داج ف إكرراه
اأرراتأل ي رردأل اانترنررت ررف ارنررااج التعلرريب لل رررت رل ل عل ررف ال ر لررا الثانوةررا
ياقجاهررراقأب نحوهرررا .ي ظأرررر نترررائج الدتاارررا يجرررود رررريأ ردةرررا ا دالرررا
إ صررائيا ارريغ ال تواررطا ررف ااةترررات ال عر ررف أل ررراد ال ج وعررا التجرةريررا
يالضااطا لصالح ال ج وعا التجرةريا .ييجود اقجاها إةجاايا أل راد ال ج وعا
التجرةريا نحو ااتخدام التعلب ال داج.
مشكلة البحث:
اناء عل اا كدقه اعرض الرحروث ارغ يجرود قردنف رف اررتوى التحصريل
الدتاافر يانخ اض ف دتجا الطاله ف كثير اغ ال واد الدتاايا ياغ ض نأا
اررادأل الجغرا يررار يالررذي ةرجررع ارررره إل ر ال علررب يال ررتعلب يررم ةعت ررد كثيررر اررغ
ال عل يغ عل ااتدام الطرأ الت ليدةا اغ إل اء يقل يغ رف ع ليرا التردتةب يإه رال
الطرأ ياألااليب التف قعت د عل الت نيا الحدةثار لذل ةرع الرا م إل ااتخدام
التعلب ال داج كج ء اغ التعلب االكترينف لحل ال شكال التعلي يا.
ي ن هناك اجا الحا لتنوةع االيب التردتةب ال ررتخداا رف اجرال قعلرب
اادأل الجغرا يار
أسئلة البحث:
ررد لةررد ( :)9002ن ررو م ا ترررط لتطريررق التعلرريب ال ر يم ررف كليررا الترايررا
 آل ارررعدراجااعا ال ل اعودر رسةلة دكتوراه غير منشورة ،كليا الترايار جااعا ال ل اعودر الرةراضر
ال لكا العرايا الرعودةا.
 العتيرفر اقب ( :)9022دتجا يعف اعل ف ال ر لا الثانوةا ف اداتس قطوةر ا نط را اكراال كراررا ل أرروم الررتعلب ال ررداج ياقجاهرراقأب نحرروور رسااةلة مةتيااتير غياار منشااورةر الجااعررا
األتدنيار ع انر األتدن.
 العن ير ناة ( :)9029اعليا التعلب ال داج ف إكراه اأاتا ي دأل اانترنت ف ارنرااجالتعلرريب لل رررت رل ل عل ررف ال ر لررا الثانوةررا ياقجاه راقأب نحرروور رسااةلة دكتااوراه غياار منشااورةر
جااعا م ال رىر اكا ال كراار الرعودةا.
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اشكلا الرحم ف اإلجااا عغ التراؤليغ التالييغ::
 اررا التصرروت ال ترررط ااررتخدام الررتعلب ال ررداج ررف قرردتةب اررادأل الجغرا يررالتن يررا التحصرريل الدتاارررف لرردى طرراله الصررر األيل الثررانوي اال لكررا العرايرررا
الرعودةا؟
 اا اعليا ااتخدام التعلب ال داج ف قن يا التحصيل ف اادأل الجغرا يا لدىطاله ال ر لا الثانوةا اال لكا العرايا الرعودةا؟
فرضيةت البحث:
 ا ةوجررد رررأ دال إ صررائيا عنررد ارررتوى( )0002ارريغ اتواررطف دتجرراطرراله ال ج وعررا التجرةريررا يطرراله ال ج وعررا الضررااطا ررف التطريررق
الرعدي اةترات التحصيل لصالح ال ج وعا التجرةريا.
 ا ةوجد رأ دال إ صائيا عند ارتوى( )0002ايغ اتواطف دتجاطاله ال ج وعا التجرةريا ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات
التحصيل لصالح التطريق الرعدي.
أهداف البحث:
يهدف البحث الحةلي إلى:
 قياس اعليا اإلاتراقيجيا ف قن يا قحصيل طاله الصر األيل الثرانويف اادأل الجغرا يا اال لكا العرايا الرعودةا.
أهمية البحث:
قت ثل ه يا الرحم الحالف ف الن اط التاليا:
 قحدةد اعليا ااتخدام إاتراقيجيا التعلب ال داج ي ثرها عل التحصريل رفاادأل الجغرا يا لدى طاله ال ر لا الثانوةا اال لكا العرايا الرعودةا.
 قرتجيب ل تر را يقوصريا الرحروث علر ال ررتوى ال حلرف يالعرال فالتررف قرردعو إلرر ضررريتأل ااهت ررام اترردتةب الجغرا يررا اررغ ةررالل قنوةررع ارراليب
قدتةرأا.
 قرأب نتائج الرحم ف قطوةر ارتوى قحصيل الطاله ف اادأل الجغرا يا.حدود البحث:
ة تصر الرحم عل الحديد اآقيا:
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 الحاادود الموضاااوعية :ي ررردقف الغرررال الجررروى يعناصرررر ال نررراخ ارررغ كتررراهااجت اعيا اغ العام الدتااف (2342هرـ  2342 -هرـ  ) 9022-9022ال ررت
عل طاله الص األيل الثانوي.
الحدود المكةنية :ادةنا الرةاض ـ ال لكا العرايا الرعودةا
الحدود الزمةنية :العام الدتااف ( )9022-9022ال صل الدتااف الثانف.
منهج البحث:
ااتخدم الرا م ف هذا الرحم كال اغ:
 الماانهج الوياا ي :يقررد ااررتخداه الرا ررم ررف اراجعررا الرحرروث يالدتاارراالراا ا ياألده التراوي ي العالقا ارالتعلب ال رداج لرنراء اإلطرات النظرري للرحرم
يقحدةد اتغيراقه.
 الماانهج هااابج الت ريبااي :ل يررراس ثرررر إاررتراقيجيا الرررتعلب ال ررداج رررف قن يررراالتحصيل الدتاافر ف اادأل الجغرا يا لدى طاله الص األيل الثرانوي اال لكرا
العرايا الرعودةا.
متغيرات البحث:
قنايل الرحم ال تغيرا اآقيا:
 المتغير الميتقل :ااتراقتيجيا التعلب ال داج المتغير التةبع :داء اج وعا الرحم عل ااةترات التحصيلف ككل.المعةل ة اإلحصةئية:
 -2ال تواطا الحراايا ياانحرا ال عياتي لدتجا راد اج وعا الرحم ف
التطريق ال رلف يالرعدي عل ديا الرحم.
 -9اةترات ( ) ل ج وعا الرحم ( )T.testللتأكد اغ صحا ال ريض.
عينة البحث:
قب اةتيات اج وعا الرحم اغ طاله الص األيل الثانوي ا دةنا الرةاض ـ
اال لكا العرايا الرعودةا.
أدوات البحث:
 اةترات قحصيلف ل ياس الجانب ال عر ف ل عل ف الجغرا يا ا ياس قرلف ياعدي.مصطلحةت البحث:
التعلم المدمج:
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ةرررى ( رررغ9020:ر ص )22اأنرره "طرة ررا للتعلرريب قأررد إل ر اررراعدأل
ال تعلب عل قح يق اخرجا التعليب ال رتأد ا؛ ي ل اغ ةالل الرداج اريغ شركال
التعليب الت ليدةا يايغ التعليب اإللكترينف اأن اطهر داةل قاعا الدتااا يةاتجأا".
يةعر ره الرا رم إجرائيرا :نظرام قعلي ررف قعل رف ةررت يد ارغ ج يرع اإلاكانيررا
يالواائع التكنولوجيا ال تا ار ي لر ارغ ةرالل ار م اعلرب الجغرا يرا رف الصر
األيل ال ثانوي اال لكا العرايا الرعودةا ايغ كثرر ارغ ارلوه ي داأل للرتعلبر ارواء
كانت الكترينيا م ق ليدةا؛ لت دةب نوعيا جدةدأل اغ التعلب قنااب ةصائص الطراله
يا تياجاقأب اغ نا يار يقنااب ال ررت الدتاارف ياألهردا التعلي يرا الترف نررع
لتح ي أا اغ نا يا ةرى.
التحصيل الدراسي:
ةعر ه (الشيخ يآةرين9002 :ر ص )224اأنه "عينا اختاتأل اغ الرلوك
(النواقج التعلي يا) ال راد قيااه ل عر ا دتجا ااتالك ال رد لأذا الرلوك".
يةعر رره (عررالم9002 :ر ص :)90اأنرره " دتجررا ي ارررتوى النجرراط الررذي
ةحرلو الطالب ف اجال دتااف عرام ي اتخصرصر أرو ة ثرل اكترراه ال عرات
اليا ي ارت رليار يةعد التحصريل
يال أاتا ر يال دتأل عل ااتخدااأا ف اواق
هو الناقج النأرائف للرتعلبر يةترأثر اررتوى التحصريل ياآتاء اعواارل اتعرددأل قوجرد
يقت التعلبر ك ا ةكون لأا قأثير يايع اا ايغ التعلب يااتخدااا نواقجه".
يةعر ه الرا م إجرائيا اأنه "اج وعا ال عرات يال أراتا الترف ةكترررأا
ال تعلب ف ثناء قعل ه ل ادأل الجغرا يا ف الص األيل الثانوي" يق اس ارغ ةرالل
الدتجا الترف ايحصرل عليأرا الطلررا اعرد دائأرب لالةتررات التحصريلف الرذي اريعد
لأذا الغرض.
إتراءات البحث:
أولا :اإلطةر النظري للبحث ويتمثل بةآلتي:
التعلم المدمج في تدريس مةدة ال غرافية:
ةرتخدم التعلب ال داج اليوم عل نطاأ ياارع رف كثيرر ارغ اعاهرد الرتعلب
العام يالعالفر ةاصا قل التف اهت رت االدتاارا عرغ اعردر ي ي شركل آةرر ارغ
التعلب اإللكترينف يم اهت ت هذو ال داررا التعل يرا ارنراء الرررااج ال نااررا
للرتعلب االكترينرف ال تنوعرا يالتررف اهت رت اتنوةرع اصررادت ي اراليب الرتعلب ياررغ
اينأا التعلب ال داج.
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أهمية التعلم المدمج في تدريس مةدة ال غرافية:
قختل اتطلرا ي يلوةا التعلب اغ اتعلب آةر يلذل ا اد ارغ اارتخدام
ا ةج اغ ااتراقيجيا التعليب للحصول عل احتوى اناارب رف الشركل ال ناارب
لل تعلب ت ةر ثر التعلب إل طول ترأل ا كنا.
ةعررد التعلرريب ال ررداج ررد هررب قطرروتا ال رررن الحررادي يالعشرررةغ؛ نظرررا إلاكاناقرره
الوااعا ف ق دةب رصا ي يا؛ إلةجاد قجرارا قعلي يرا ناجحرار يقرررل ه يتره رف
كونه كثر ش وا يارينا ي عاليا اغ ن اط التعليب اإللكترينف ال ختل را2003, (.
) Singh, pp 51-54
يةرى (ةران9002 :ر ص )434ن الرتعلب ال رداج ةحررغ ارغ اعليرا التعلريب؛
اغ ةالل قو ير قناغب يانرجام كثر ارا اريغ اتطلررا ال رتعلب يالررنرااج التعلي رف
ال دم".
يم إن التعلب ال داج قك غ ه يته ف نه ةع ل عل لةادأل الحصريلا ال عر يرا
للطالهر يقن يا ال أاتا ال ختل ار يةو ر التعلب ف الوقت ال ناابر يةعر ل ال ريب
ااجت اعيررا عنررد الطرراله؛ يقغييررر طرررأ التعلرريب الت ليدةررا يإدةررال طرررأ جدةرردأل
يياائل قعلي يا جدةدأل قجعرل ارغ ال رتعلب اا ثرا عرغ ال عر رار يا ة ر عنرد رديد
التل ف عر ف ظل اإلاكانيا ال ادةا ال تا ا.
يقت ثرل ه يرا الرتعلب ال رداج ي رق احرايت يقصرني ا هرف كراآقف (Linda S.
)Futch, 2005 ,
 التعلب ال داج ةعترر ياائل قدتةريا كثر عاليا.ه -للتعلب ال داج نتائج كثر قحرنا.
م - -التعلب ال داج ةت ي اال الئ ار يال رينا.
د -التعلب ال داج ةراعد ف ق ليل التكل ا.
مبررات استخدام التعلم المدمج في ال غرافية:
شرررات ( رررد9022 :ر ص )24إلررر ن هنررراك اررررااا تئيرررريا اارررتخدام
التعليب ال داج ف التعليب هف كاآقف:
 طريعا ال جت ع يقطلعاقه ال ررت رليا :هنراك ظرري قرد قحرد ارغ قطريرق التعلريباالكترينف (اإلاكانرا ال ادةرا يظرري طاتئرا كرالحريه ي األارراض) يقرد
ةكون التعلب ال داج هو الحل ال نااب.
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 ال لرررر ا التراوةرررا الحدةثرررا :يالترررف قررردعو إلررر اارررتخدام قكنولوجيرررا ال علوارررايااقصاا ر يق ترط ن ا م جدةدأل للع ليا التعلي يار قرتند إل ا اهيب لرر يار
يانأا ال لر ا ال وضوعيا يال لر ا الرنائيا.
 لةررادأل جررب ال علواررا  :يهررذا ةتطلررب قغييرررا ضررريتةا جذتةررا ررف ال نرراهجالتعلي يررا يطرررأ ق رردة أار لتررتالءم اررع عصررر اانترنررت يالتكنولوجيررا الحدةثررار
دين التخلف عغ الطرة ا الت ليدةا.
 لةادأل الطلب عل التعليب :يهذا ةرتوجب الرحم عغ لول غير ق ليدةا ل واجأااثل هذو التحدةا .
 ياقع الرتعلب االكترينرف :نظررا للعيروه الترف قوجرد رف الرتعلب االكترينرفر اثرلقركي و عل الجانرب ال أراتي دين الوجردانفر يا ت راتو إلر الوجرود اإلنررانفر
ياتق اا كل ته ال ادةار يصعواا قطريق االيب الت وةب.
 التوجأررا العال يررا يالتحرردةا ال رررت رليا :إن التوجرره األكثررر تياجررا ررف الررديلال ت داا هو داج التعلب االكترينرف اج يرع شركاله ي نواعره رف ع ليترف التعلريب
غ ال حت ل ن ةكون التعلب ال رداج هرو الن رو م الررائد ياألكثرر
يالتعلبر لذل
شيوعا.
عوامل ن ةح التعلم المدمج في تدريس مةدة ال غرافية:
ةرررى كررال اررغ (اح ررد9020:ر ص ص  )222-29ي(الكيالنررف9022 :ر ص )22
ن هناك اعتراتا هااا ليتب نجاط التعلب ال داج يهف:
 .2قحليررل ال حترروى :يةررراعد ررف ع ليررا اةتيررات الررردائل األكثررر اناارررا لن ررل
ال عر ا.
 .9التحليل ال ادي :ةراعد ف اقخا ال راتا اشأن طرة ا التوصيل ال ناارا
 .4قحليل ال ا ال رتأد ا :ي ل للتح ق اغ الردائل ال تا ا لواائل ن ل ال عر ا.
يةضرري ( اررو لةررد9022 :ر ص  )449ن هنرراك شررريطا عااررا ةجررب اراعاقأررا
لنجاط ع ليا الداج يهف:
 قو ر اأاتا ال عل يغ يال تعل يغ ف ااتخدام قكنولوجيا التعلب االكترينف. قو ر اأاتا ال عل يغ ف ااتخدام ااتراقيجيا قعلب عال. -التأكد اغ قوا ر اي ا التعلب ال ناارا للداج.
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مميزات التعلم المدمج:
دد (ةان9002:ر ص  )44ا ي ا التعلب ال داج كاآقف:
 .2تحيين من فةعلية التعليم :ي ل اغ ةالل قو ير قناغب؛ يانرجام كثر اا
ايغ اتطلرا ال تعلب يالررنااج التعلي ف ال دم.
 .9توسيع مدى الويول :إن إقراا الوه ق دةب يا د ع ةحدد صوتأل
ي يدأل الوصول إل الررنااج التعلي ف ي ن ل ال عر ار اين ا ةتيح ن و م التعلب
ال داج صوتا اتعددأل للوصول إل ال تعل يغ.
 .4زيةدة فةعلية الست ةدة من برامج التعليم المكل ة :إن داج االيب ق دةب
اختل ا ةددي إل ااات ادأل اغ الررااج ال داار الررنااج االكترينف ةحتام إل
قكالي ااهظا يلكغ ق دة ه اغ ةالل الجلرا التعلي يا اا تراضيار يداجه ا واد
اقيا الررعا ياريطا اثل الوثائقر يدتااا الحاا ر يالوقائع ال رجلا للتعليبر
يالن ا م النصيا يالعريض الت دايا قد ةوالي ن ب التكل ا.
معوقةت التعلم المدمج:
ةواجرررره الررررتعلب ال ررررداج كثيرررررا اررررغ الع رررررا ك ررررا يتد ررررف دتااررررا
(تضررا9022:ر ص )42يدتااررا (الحرراتثف :9024 :ص )94يدتااررا (اح رردر
9020ر ص )22يهف كاآقف:
 .2عدم النظر إل التعليب ال داج ااعتراتو إاتراقيجيا جدةدأل قرع لتطوةر الع ليا
التعلي يا التعل يا.
 .9صعواا التحول اغ طرة ا التعليب الت ليدةا إل طرة ا قعلب جدةدأل.
 .4ن ص الخرررأل يال أراتأل الكا يرا للتعاارل ارع جأر أل الحااروه يالشرركا ر يعردم
قو ر الكوادت الرشرةا.
 .3اشكلا اللغار عاليا الررااج ياألديا يضعت االلغا اانجلي ةا.
 .2ال عي رررا ال ادةرررا كرررالن ص رررف الحوااررريب يالرراجيرررا ر يالشرررركا ياتق ررراا
اعاتها.
 .2عدم قوا ر ال ناهج االكترينيا أف اا لالت اطروعا يتقيا.
 .2ال صوت ف التغذةا الراجعا ال راشرأل.
ثةنية ا :اإلطةر العملي للبحث:
ااتخدم الرا م التص يب التجرةرف ي ال ج وعتيغ الضااطا يالتجرةريا
ا ااةترات ال رلف/الرعدي.
وإلن ةز البحث ستكون خطواتج على النحو التةلي:
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 لإلجااررا عررغ الررردال األيل اررغ ارر لا الرحررم ينصرره" اررا التصرروت ال ترررطإلاتراقيجيا التعلب ال داج ف قدتةب اادأل الجغرا يا لتن يرا اأراتا الت كيرر الناقرد
يالتحصيل لدى طاله الص األيل الثانوي اال لكا العرايا الرعودةا؟
يقرررد ق رررت اإلجاارررا عرررغ هرررذا الرررردال ارررغ ةرررالل اإلجرررراءا الخاصرررا ا عرررداد
اإلاررتراقيجيا الخاصررا االو رردأل ال رررت قدتةرررأا (األ ررداث العال يررا ال رردثرأل ررف
العالب)ر يقد قب قح يل اعض الصروت يا راطع ال يردةور يقرد قرب كتاارا ال ررت اشركل
ارريناتةور إضررا ا إل ر ال رررص ال ضررغوط CDر يقررب قوضرريحأا يشرررط الت اصرريل
ادليل ال علب.
 لإلجااررا عررغ الررردال الثررانف اررغ ا ر لا الرحررم ينصرره " اررا اعليررا ااررتخدامإاتراقيجيا التعلب ال داج ف قن يا التحصيل ا رادأل الجغرا يرا لردى طراله الصر
األيل الثانوي اال لكا العرايا الرعودةا؟.
قةم البةحث بةختبةر يحة ال روض األتي:
أ .ةوجد رأ ي دالا إ صائيا عند ارتوى ( )0002ايغ اتواطف دتجا
كل اغ طاله ال ج وعا التجرةريا يطاله ال ج وعا الضااطا الذةغ ةدتاون ف
التطريق الرعدي لالةترات التحصيلف لصالح ال ج وعا التجرةريا.
ب .ةوجد رأ ي دالا إ صائيا عند ارتوى ( )0002ايغ اتواطف دتجا
طاله ال ج وعا التجرةريا ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات التحصيل لصالح
التطريق الرعدي.
اختبةر ال رض األول:
الذي نص عل انه "ل يوتد فرق ذو دللة إحصةئية عند ميتوى ( )1012بين
متوسطي درتةت كل من طالب الم موعة الت ريبية وطالب الم موعة الضةبطة
الذين يدرسون في التطبيق البعدي لالختبةر التحصيلي لصةلح الم موعة
الت ريبية ".
نر ض ال رض الص ري ينرتردله ا رض اوجه إل إنه ةوجد رأ ي
دالا إ صائيا عند ارتوى ( )0002ايغ اتواطف دتجا كل اغ طاله
ال ج وعا التجرةريا يطاله ال ج وعا الضااطا الذةغ ةدتاون ف التطريق
الرعدي لالةترات التحصيلف لصالح ال ج وعا التجرةريا للتح ق اغ صحا هذا
ال رض قب راه اج وا دتجا طاله ال ج وعتيغ التجرةريا يالضااطا ف
التطريق الرعدي اةترات التحصيلر يال تواع الحراافر ياانحرا ال عياتير
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الحق ()22ر ي راه قي ا ( ) لتعر دالا ال رأ ايغ ال ج وعتيغر يا اتنتأا
اال ي ا الجديليا عند دتجا رةا (  ) 22يالجديل التالف ةوضح نتائج التطريق
الرعدي ايغ ال ج وعتيغ التجرةريا يالضااطا ف اةترات التحصيل لكل ارتوى ف
ال رتوةا ال عر يا الرتا يااةترات الكلف.
تدول ()1
قيمة "ت" لل رق بين متوسطي درتةت طالب الم موعتين الت ريبية والضةبطة في
التطبيق البعدي لختبةر التحصيل تبعة للميتويةت المعرفية اليت والختبةر ككل
ال رتوةا
ال عر يا
التذكر
ال أب
التطريق
التحليل
التركيب
الت وةب
ااةترات
ككل

ال ج وعا

العدد

قجرةريا
ضااطا
قجرةريا
ضااطا
قجرةريا
ضااطا
قجرةريا
ضااطا
قجرةريا
ضااطا
قجرةريا
ضااطا
قجرةريا
ضااطا

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

ال تواع اانحرا
الحرااف ال عياتي
0029
22022
2093
2022
0022
29042
2033
20032
0022
2002
2042
2033
2002
2022
2022
3029
0022
4093
2002
2029
0029
4093
0022
203
9022
34020
2032
44032

دتجا
الحرةا

الدالا عند
0002

2022

22

دال إ صائيا

2022

22

دال إ صائيا

2009

22

دال إ صائيا

3022

22

دال إ صائيا

2023

22

دال إ صائيا

2029

22

دال إ صائيا

2042

22

دال إ صائيا

قي ا

ةتضح اغ الجديل الرااق اا ةلف :
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا (  ) 0002ايغ اتواطادتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ( )22022ياتواطا دتجا طاله
ال ج وعا الضااطا ( )2022ف التطريق الرعدي اةترات التحصيل ف ارتوى
التذكر لصالح ال ج وعا التجرةريار يم الغت قي ا " " ال حرواا ()2022
يه كرر اغ قي ا " " الجديليا ( )9000عند ارتوى دالا ( )0002لدتجا
رةا (.)22
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 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا ( )0002ايغ اتواطادتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ( )29042ياتواطا دتجا طاله
ال ج وعا الضااطا ( )20032ف التطريق الرعدي اةترات التحصيل ف ارتوى
ال أب لصالح ال ج وعا التجرةريار يم الغت قي ا " " ال حرواا ()2022
يه كرر اغ قي ا " " الجديليا ( )9000عند ارتوى دالا (  ) 0002لدتجا
رةا (. )22
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا (  ) 0002ايغ اتواطادتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ( )2002ياتواطا دتجا طاله
ال ج وعا الضااطا ( )2033ف التطريق الرعدي اةترات التحصيل ف ارتوى
التطريق لصالح ال ج وعا التجرةريار يم الغت قي ا " " ال حرواا ()2009
يه كرر اغ قي ا " " الجديليا ( )9000عند ارتوى دالا (  ) 0002لدتجا
رةا ( .) 22
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا ( )0002ايغ اتواطادتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ( )2022ياتواطا دتجا طاله
ال ج وعا الضااطا ( )3029ف التطريق الرعدي اةترات التحصيل ف ارتوى
التحليل لصالح ال ج وعا التجرةريار يم الغت قي ا " " ال حرواا ()3022
يه كرر اغ قي ا " " الجديليا ( )9000عند ارتوى دالا (  ) 0002لدتجا
رةا (.)22
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا ( )0002ايغ اتواطادتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ( )4093ياتواطا دتجا طاله
ال ج وعا الضااطا ( )2029ف التطريق الرعدي اةترات التحصيل ف ارتوى
التركيب لصالح ال ج وعا التجرةريار يم الغت قي ا " " ال حرواا ()2023
يه كرر اغ قي ا " " الجديليا ( )9000عند ارتوى دالا ( )0002لدتجا
رةا (.)22
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا ( )0002ايغ اتواطادتجا طاله ال ج وعا التجرةريا( )4093ياتواطا دتجا طاله ال ج وعا
الضااطا ( )203ف التطريق الرعدي اةترات التحصيل ف ارتوى الت وةب لصالح
ال ج وعا التجرةريار يم الغت قي ا " " ال حرواا ( )2029يه كرر اغ
قي ا " " الجديليا ( )9000عند ارتوى دالا ( )0002لدتجا رةا (.)22
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 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا ( )0002ايغ اتواطادتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ( )34020ياتواطا دتجا طاله
ال ج وعا الضااطا( )44032ف التطريق الرعدي اةترات التحصيل ككل لصالح
ال ج وعا التجرةريار يم الغت قي ا " " ال حرواا ( )2042يه كرر اغ
قي ا " " الجديليا ( )9000عند ارتوى دالا ( )0002لدتجا رةا ( )22ا ا
ةدل عل ق وأ ال ج وعا التجرةريا عغ ال ج وعا الضااطا ف ارتوى قحصيلأب
عند ارتوةا التذكر يال أب يالتطريق يالتحليل يالتركيب يالت وةب.
يهذا ةعن ن هناك ريقا ا دالا إ صائيا ايغ اتواطا دتجا
طاله ال ج وعا التجرةريا ( )34020ياتواطا دتجا طاله ال ج وعا
الضااطا ( )44032ف التطريق الرعدي اةترات التحصيل ككلر ي كل ارتوى
اغ ال رتوةا ال عر يا الرتا (التذكرر ال أبر التطريقر التحليلر التركيبر الت وةب)
لصالح ال ج وعا التجرةريار ي ل اعد دتااا ي دأل (األ داث العال يا ال دثرأل ف
العالب) اااتخدام ااتراقيجيا التعلب ال داجر ا ا ةدل عل اتق اا ارتوى قحصيل
طاله ال ج وعا التجرةريا ا اتنا اال ج وعا الضااطار ياناء عل نتائج التحليل
اإل صائف ة كغ نر ض رضيا العدم ين رل اال رض الردةل اأنه "يوتد فرق ذو
دللة إحصةئية عند ميتوى ( )1012بين متوسطةت درتةت طالب الم موعة
الت ريبية ومتوسطةت درتةت طالب الم موعة الضةبطة في التطبيق البعدي
لختبةر التحصيل لصةلح الم موعة الت ريبية".
اختبةر ال رض الثةني:
ثب اةترات ال رض الثانفر يالذي نص عل انه " ل يوتد فرق ذو دللة إحصةئية
عند ميتوى ( )1012بين متوسطي درتةت طالب الم موعة الت ريبية في
التطبيقين القبلي والبعدي لختبةر التحصيل لصةلح التطبيق البعدي".
نر ض رضيا العدم ين رل اال رض الردةل اأنه ةوجد رأ ي دالا
إ صائيا عند ارتوى ( )0002ايغ اتواطف دتجا طاله ال ج وعا التجرةريا
ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات التحصيل لصالح التطريق الرعدير يللتح ق
اغ هذا ال رض قب راه اج وا دتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ف
التطري يغ ال رلف يالرعدي لالةترات التحصيلف ا رتوةاقه الرتر يال تواع
الحراافر ياانحرا ال عياتير ي راه قي ا ( ) ل عر ا دالا ال رأ ايغ
ااةتراتةغر يا اتنتأا اال ي ا الجديليا عند دتجا رةا ()92ر يالجديل اآقف
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ةوض ح الخصا لنتائج التطري يغ ال رلف يالرعدي لل ج وعا التجرةريا ف ااةترات
التحصيلف لكل ارتوى اغ ارتوةا ال عر ا يلإلةرات ككل.
تدول ()5
قيمة "ت" لل رق بين متوسطي درتةت طالب الم موعة الت ريبية في التطبيق القبلي
والبعدي لختبةر التحصيل تبعة للميتويةت المعرفية اليت والختبةر ككل
ال رتوةا
ال عر يا
التذكر
ال أب
التطريق
التحليل
التركيب
الت وةب
ااةترات
ككل

ال ج وعا
قرلف
اعدى
قرلف
اعدى
قرلف
اعدى
قرلف
اعدى
قرلف
اعدى
قرلف
اعدى
قرلف
اعدى

ال تواع
العدد
الحرااف
2033 40
22022 40
2020 40
29042 40
9022 40
2002 40
2022 40
2022 40
0022 40
4043 40
0022 40
4093 40
22003 40
34020 40

اانحرا
ال عياتي
2022
0029
2022
0022
2022
0022
2024
2002
0022
0022
0022
0022
9040
9022

قي ا

دتجا
الحرةا

الدالا عند
0002
دال
إ صائيا
دال
إ صائيا
دال
إ صائيا

22024

92

22039

92

29002

92

22022

92

دال
إ صائيا

24092

92

دال
إ صائيا

29022

92

دال
إ صائيا

43002

92

دال
إ صائيا

ةتضح اغ الجديل الرااق اا ةلف:
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا (  ) 0002ايغ اتواطفدتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات التحصيل
" ال حرواا
ف ارتوى التذكر لصالح التطريق الرعدير يم الغت قي ا "
( )22039يه كرر اغ قي ا " " الجديليا ( )9002عند ارتوى دالا ()0002
لدتجا رةا (.)92
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا (  ) 0002ايغ اتواطفدتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات التحصيل
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" ال حرواا
ف ارتوى ال أب لصالح التطريق الرعدير يم الغت قي ا "
" الجديليا ( )9002عند ارتوى دالا
( )22032يه كرر اغ قي ا "
( )0002لدتجا رةا (.)92
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا ( )0002ايغ اتواطف دتجاطاله ال ج وعا التجرةريا ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات التحصيل ف
" ال حرواا
ارتوى التطريق لصالح التطريق الرعدير يم الغت قي ا "
( )2902يه كرر اغ قي ا " " الجديليا ( )9002عند ارتوى دالا ()0002
لدتجا رةا (.)92
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا (  ) 0002ايغ اتواطفدتجا طاله ال ج وعا التجرةريا ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات التحصيل
ف ارتوى التحليل لصالح التطريق الرعدير يم الغت قي ا " " ال حرواا
" الجديليا ( )9002عند ارتوى دالا
( )22042يه كرر اغ قي ا "
( )0002لدتجا رةا (.)92
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا ( )0002ايغ اتواطف دتجاطاله ال ج وعا التجرةريا ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات التحصيل ف
" ال حرواا
ارتوى التركيب لصالح التطريق الرعدير يم الغت قي ا "
" الجديليا ( )9002عند ارتوى دالا
( )24094يه كرر اغ قي ا "
( )0002لدتجا رةا (.)92
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا ( )0002ايغ اتواطف دتجاطاله ال ج وعا التجرةريا ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات التحصيل ف
" ال حرواا
ارتوى الت وةب لصالح التطريق الرعدير يم الغت قي ا "
" الجديليا ( )9002عند ارتوى دالا
( )29092يه كرر اغ قي ا "
( )0002لدتجا رةا (.)92
 هناك رأ دال إ صائيا عند ارتوى دالا ( )0002ايغ اتواطف دتجاطاله ال ج وعا التجرةريا ف التطري يغ ال رلف يالرعدي اةترات التحصيل ككل
لصالح التطريق الرعدير يم الغت قي ا " " ال حرواا ( )43002يه كرر
اغ قي ا " " الجديليا ( )9002عند ارتوى دالا ( )0002لدتجا رةا (.)92
ضوء قل النتائج ة كغ قرول ال رض الثانف اغ ريض الرحم الذي نص عل :
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" يوتد فرق ذو دللة إحصةئية عند ميتوى ( )1012بين متوسطي درتةت
طالب الم موعة الت ريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبةر ألتحصيلي
لصةلح الختبةر البعدي .
" مة فةعلية استخدام الاتعلم المادمج فاي تنمياة التحصايل فاي ماةدة ال غرافياة لادى
طالب الصف األول الثةنوي ؟
 حيةب ح م التأثير استراتي يج التعلم المدمج في تنمية التحصيل بةستخدام
مربع إيتة ( :)
يلتحدةد جب قأثير ال تغير ال رت ل (التعلب ال داج) عل ال تغير التااع
(التحصيل) لدى طاله ال ج وعا التجرةريار قب راه قي ا اراع إةتا ()2
لل رتوةا الرت يااةترات ككل.
يلريان قوأل قأثير ال عالجا التجرةريا قب ااتخدام ا ياس جب التأثير "  " dي ل
ك ا هو اوضح دناو:
ة كغ راه "  " n2اعد راه قي ا " " اااتخدام ال عادلا التاليا:
t2
2
 = 2
t + df
يم إن:
 : t2اراع قي ا " " .
 : dfدتجا الحرةا .
ياغ ثب راه قي ا (  " dيلكف نعرر عغ جب التأثير اااتخدام ال عادلا :

ياااتخدام األااليب اإل صائيا لحراه قي تف (  )n2ر (  ) dجاء النتائج ك ا
هف اوضحا ف الجديل التالف ::
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تدول ( )3
ال تغير
ال رت ل

قيمة مربع إيتة ( )2ومقدار ح م التأثير ()d
لختبةر التحصيل في الميتويةت اليتة والختبةر ككل
ال تغير ال رتوةا
قي ا  tقي ا (  ) 2قي ا ( ) d
ال عر يا
التااع

جب
التأثير

ااتراقيجيا التعلب ال داج

اةترات التحصيل

قذكر

22024

0029

404

كرير

أب

22039

0020

402

كرير

29002
قطريق
22022
قحليل
24092
قركيب
29022
ق وةب
ااةترات ككل 43002

0024
0022
0022
0023
0022

902
902
902
902
202

كرير
كرير
كرير
كرير
كرير

ةتضح اغ الجديل الرااق جب قأثير ااتخدام التعلب ال داج ف قن يا
التحصيل الدتااف لدى طاله الص الخااب األداف يم جاء قي ا (  ) dف
كل ارتوى اغ ال رتوةا ر ي الدتجا الكليا لالةترات التحصيل اا ايغ ( 902ر
)202ر ا ا ةشير إل يجود رأ ي دالا إ صائيا ف التحصيل الدتااف
ي اعادور ايغ اتواطف دتجا التطري يغ ال رلف يالرعدي لصالح التطريق الرعدي
ةرجع إل قأثير إاتراقيجيا التعلب ال داج ف قدتةب األ داث العال يا ال دثرأل
عل العالب .
 حيةب نيبة الكيب المعدل لبالك للتحقق من فةعلية إستراتي ية التعلم
المدمج في تنمية التحصيل :
قب ااتخدام اعادلا االك للكرب ال عدل ل ياس اعليا ااتخدام التعلب
ال داج ف قن يا التحصيل ف اادأل الجغرا يا لدى طاله ال ج وعا التجرةريار
يالجديل اآقف ةوضح النتائج التف قب التوصل إليأا.
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تدول رقم ()4
متوسطةت درتةت طالب الم موعة الت ريبية ونيبة الكيب المعدل
في التطبيق القبلي والبعدي لختبةر التحصيل
نررا الكرب
ال تواطا
الدتجا ال تواطا
الدالا
ال عدل لرالك (
ال رتوى
النأائيا ال رليا ( س) الرعدةا (ص)
)d
دالا إ صائيا
2042
22022
2033
29
التذكر
دالا إ صائيا
2043
29042
2020
24
ال أب
دالا إ صائيا
2090
2002
9022
2
التطريق
دالا إ صائيا
2042
2022
2022
2
التحليل
دالا إ صائيا
2033
4043
0022
3
التركيب
دالا إ صائيا
2092
4093
0022
3
الت وةب
ااةترات
دالا إ صائيا
2040
33002
2203
20
ككل

ةتضح اغ الجديل الرااق ن :
 نررا الكرب ال عدل ألداء طاله ال ج وعا التجرةريا ف ارتوى التذكرهف ()2042ر يه نررا دالا إ صائيار ألنأا اقت النررا التف اعتررها االك دا
دن ل رول ال اعليار يه ()209ر يهذا ةعن ن ااتخدام إاتراقيجيا التعلب ال داج
ف قدتةب ي دأل األ داث العال يا ال دثرأل عل العالب ت الحد األقص اغ
ال اعليا ف قن يا التحصيل االنررا ل رتوى التذكر لدى طاله ال ج وعا
التجرةريا.
 نررا الكرب ال عدل ألداء طاله ال ج وعا التجرةريا ف ارتوى ال أبهف ()2043ر يه نررا دالا إ صائيار ألنأا اقت النررا التف اعتررها االك دا
دن ل رول ال اعليا هف ()209ر يهذا ةعن ن ااتخدام إاتراقيجيا التعلب ال داج
ف قدتةب ي دأل األ داث العال يا ال دثرأل عل العالب ت الحد األقص اغ
ال اعليا ف قن يا التحصيل االنررا ل رتوى ال أب لدى طاله ال ج وعا التجرةريا.
 نررا الكرب ال عدل ألداء طاله ال ج وعا التجرةريا ف ارتوى التطريقهف ()2090ر يه نررا دالا إ صائيار ألنأا اقت النررا التف اعتررها االك دا
دن ل رول ال اعليا هف ()209ر يهذا ةعن ن ااتخدام إاتراقيجيا التعلب ال داج
ف قدتةب ي دأل األ داث العال يا ال دثرأل عل العالب ت الحد األقص اغ
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ال اعليا ف قن يا التحصيل االنررا ل رتوى التطريق لدى طاله ال ج وعا
التجرةريا.
 نررا الكرب ال عدل ألداء طاله ال ج وعا التجرةريا ف ارتوى التحليلهف ()2042ر يه نررا دالا إ صائيار ألنأا اقت النررا التف اعتررها االك دا
دن ل رول ال اعليا هف ()209ر يهذا ةعن ن ااتخدام إاتراقيجيا التعلب ال داج
ف قدتةب ي دأل األ داث العال يا ال دثرأل عل العالب ت الحد األقص اغ
ال اعليا ف قن يا التحصيل االنررا ل رتوى التحليل لدى طاله ال ج وعا
التجرةريا.
 نررا الكرب ال عدل ألداء طاله ال ج وعا التجرةريا ف ارتوىالتركيب هف ()2033ر يهف نررا دالا إ صائيار ألنأا اقت النررا التف اعتررها
االك دا دن ل رول ال اعليا هف ()209ر يهذا ةعن ن ااتخدام إاتراقيجيا التعلب
ال داج ف قدتةب ي دأل األ داث العال يا ال دثرأل عل العالب ت الحد األقص
اغ ال اعليا ف قن يا التحصيل االنررا ل رتوى التركيب لدى طاله ال ج وعا
التجرةريا .
 نررا الكرب ال عدل ألداء طاله ال ج وعا التجرةريا ف ارتوى الت وةبهف ()2092ر يه نررا دالا إ صائيار ألنأا اقت النررا التف اعتررها االك دا
دن ل رول ال اعليا هف ()209ر يهذا ةعن ن ااتخدام إاتراقيجيا التعلب ال داج
ت الحد األقص اغ ال اعليا ف قن يا
ف قدتةب ي دأل الط ب يال ناخ
التحصيل االنررا ل رتوى الت وةب لدى طاله ال ج وعا التجرةريا .
 نررا الكرب ال عدل ألداء طاله ال ج وعا التجرةريا ف اةتراتالتحصيل ككل هف ()2040ر يهف نررا دالا إ صائيار ألنأا اقت النررا التف
اعتررها االك دا دن ل رول ال اعليا هف ()209ر يهذا ةعن ن ااتخدام
إاتراقيجيا التعلب ال داج ف قدتةب ي دأل (ي دأل األ داث العال يا ال دثرأل عل
العالب) ت الحد األقص اغ ال اعليا ف قن يا التحصيل االنررا لالةترات ككل
يارتوةاقه الرت لدى طاله ال ج وعا التجرةريا .
منةقشة وت يير النتةئج الخةية بةلتحصيل الدراسي
اغ ةالل اا ظأرقه النتائج اغ اعليا ااتخدام التعلب ال داج ف
التحصيل الدتااف ي اعادو ال ختل ا لدى طاله الص األيل الثانوي ف اادأل
الجغرا يار ة كغ ن قرجع قل ال اعليا إل :
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 -2ااتخدام العدةد اغ طرأ التدتةب الحدةثا التف ثرتت الدتااا يالرحوث
الراا ا اعليتأا ف قن يا التحصيل (التعلب التعاينفر يالعص الذهنفر ي ل
ديا الت اعل
ال شكال ر يالتعلب اااكتشا )ر ااإلضا ا إل قوصي
اإللكترينف اجانب ال وقع اإللكترينف.
 -9دليل ال علب للو دأل التجرةريا ياا ةتض نه اغ ااتراقيجيا يطرأ قدتةب
عدةدأل ياتنوعا قخدم قعلب ال اهيب يقن يتأا.
 -4اأب التعلب ال داج (ال داج ايغ التعليب الت ليدير يالتعلب اإللكترينف) ف
قشجيع الطاله عل الدتااا يالتعلب ارغرا إةجاايا ادا عيار ا ا دى إل قحريغ
التحصيل يلةادقه.
 -3التغذةا الراجعا ال وتةا التف ةحصل عليأا الطالب اعد كل نشاط ة وم اهر
ياعد كل ق وةب اقف لتع ة اإلجااا الصحيحا يقصحيح اااتجااا الخطأر
ااإلضا ا إل قنوا اصادت التغذةا الراجعا.
التوييةت:
في ضوء النتةئج اليةبقة يويى بعدد من التوييةت:
 قدتةب اعل ف الجغرا يا يقشجيعأب عل ااتخدام التعلب ال داج ف الع لياالتعلي يا.
 اعت اد التعلب ال داج ف اادأل الجغرا يا لطاله ال ر لا الثانوةا ف ال لكاالعرايا الرعودةا.
 -ضريتأل قو ير الرنيا التحتيا يالكوادت ال نيا الداع ا للتعلب ال داج.
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المراتع:
أولا ـ المراتع العربية:
او لةدر ع ري ( :)9022ق عيل التعليب ال داج لتدتةب العلومر م لة كلية التربية
بةل يومر اصرر العدد20ر ص .922
رردر ررد اح ررد الصررغير ( :)9022عاليررا الررتعلب الخلرريع ررف قن يررا ال رراهيب
الجغرا يا يال يل نحو ال ادأل لدى قالايذ ال ر لرا اإلعدادةرار رساةلة مةتياتير
غير منشورةر قرب ال ناهج يطرأ التدتةبر كليا الترايار جااعا عيغ ش بر
اصرر ص .24
إا اعيلر اح د إا اعيل رغ ( :)9020التعليب ال داجر ا ال انشوتر م لة
التعليم اللكترونير جااعا ال نصوتألر ااتسر ص.22
الحررراتثفر إة ررران انرررت عوضرررا دةيرررل ب ( :)9024اعليرررا ارنرررااج ا تررررط رررف
قكنولوجيررا التعلررريب قرررائب علررر التعلررريب ال رررداج رررف قن يرررا اأررراتا ااارررتخدام
يااقجاها نحوها لدى طالرا كليا الترايار رساةلة دكتاوراه غيار منشاورةر
كليا الترايار جااعا م ال رىر ال لكا العرايا الرعودةار ص .94
ةررررانر ارررردت الرررردةغ ( :)9002اسااااتراتي يةت الااااتعلم اللكترونااااير قرج ررررا علرررر
ال واررروير يارررام الررروائلفر يانررر التيجرررفر لررربر شرررعاا للنشرررر يالعلرررومر
ص.434
تضار نان تجاء عرد الرالم ( :)9029إارتراقيجيا ا تر را للرتعلب الخلريع قائ را
عل ن و م اراةف الرنرائف ي اعليتأرا رف قن يرا اأراتا رل ال شركال الري يرا
لدى طالرا كليا الترايار م لة التربية العمليةر اجلد22ر العدد9ر ص.42
االاار رغ علف رغ ( :)9002التعلب الخليع التطوت الطريعف للتعلب
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