
تحديد املفهوم في أبحاث 
م املدمج

ّ
التعل

هـ1439/7/2

ريــــــــم العبيـــــــــــكان. د

ebaikan@ksu.edu.sa



:محاور حلقة النقاش

األبحاث العلمية والتعلم املدمج •

مفهوم التعلم املدمج•

أهمية تحديد املفهوم في األبحاث•



األبحاث العلمية واملساهمة في بناء املعرفة



...يختار بعض الباحثين موضوع 

..التعلم املدمج

ملاذا؟



 ملاذا التوجه نحو 
ّ
دمجالتعل

ُ
العلمية؟في األبحاثم امل

حاث التعلم املدمج من أهم االتجاهات التي أظهرت األب•

ميةالعلمية فاعليتها في تحسين العملية التعلي

.....ات يمكن تطبيق التعلم املدمج على كافة التخصص•



:نشأة املصطلح•

دمج 
ُ
الخليطالتعلم = املزيجالتعلم = التعلم امل

Blended Learning , Hybrid Learning

 مصطلح 
ّ
دمجالتعل

ُ
م امل



. .في التعليم العاليوالتطور في القرن الحادي والعشرينالتعليم 

والتقنية في التعليم

التعلم 

المدمج

التعلم 

اإللكتروني

م 
ّ
التعل

املدّعم 
بالتقنية

هناك خلط كبير بين مصطلحي التعلم اإللكتروني والتعلم املدمج في األبحاث العلمية واملؤسسات التعليمية

؟

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/effectivepracticeelearning.pdf

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/effectivepracticeelearning.pdf


 
ّ
دمجالتعل

ُ
م امل

 
ّ
م التعل

دمج
ُ
امل

التعليم

التقليدي

التعلم

اإللكتروني 



 
ّ
 للتعل

ً
 يتمثل الهدف األكثر شيوعا

ُ
دمج في م امل

ي الجمع بين أفضل مميزات التعليم التقليد

 
ّ
م اإللكترونيوالتعل

Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended Learning in Higher Education: 

Framework, Principles, and Guidelines. San Francisco, CA: John Wiley & Sons



 تصنيفات 
ّ
دمجالتعل

ُ
م امل

:Enabling blendتمكين الدمج 

في القاعة الدراسية أو عبر االنترنتنفس فرصة التعلم توفير 

: Enhancing blendلدمجتعزيز ا

لدراسية، عبر االنترنت ملقرر يقّدم في القاعة امصادر  رقمية داعمة توفير 
.. والعكس صحيح

: Transforming blendجدمتحويل ال

يث يدمج مع في تدريس مقرر ما بحكجزء رئيس توظيف التعلم عبر االنترنت 
التعلم في القاعة الدراسية

Graham, C. R. (2006). Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future 

Directions. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), Handbook of blended learning: Global 

perspectives, local designs (pp. 3-21). San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing. 



 
ّ
دمجتعريف التعل

ُ
م امل

موقتمنجزءاستبدال"
ّ
عبر نشطةأبلوجهوجهاالتعل

"يرةكبتعليميةقيمةوذاتلهامخططبطريقةاإلنترنت

Laster, S., Otte, G., Picciano, A.G., & Sorg, S. (2005).  Redefining Blended 

Learning. 2005 Sloan-C Workshop on Blended Learning, Chicago, IL, April 

18. 



 من مميزات
ّ
دمجالتعل

ُ
م امل

جتماعية يدعم التعلم الذاتي كما يدعم نظرية البنائية اال •

التعلم يحقق املرونة في •

جعةتحسين طرق التدريس وتبسيط املرايساهم في •

االقتصادية يزيد من الفاعلية •

الطلبةتحسين أداءيساهم في •

•.....



لن تتحقق مميزات التعلم .. ولكن

!املدمج إذا لم يتم تصميمه جيدا



م
ّ
م املدمج تعل

ّ
!يةوليس تقن.. التعل



م 
ّ
التحدي ليس في دمج التعل

!وإنما في كيفية الدمج
Ross, B. & Gage, K. (2006). Global Perspectives on Blended Learning: Insight from WebCT and Our Customers in Higher 
Education. In Bonk, C. & Graham., C.,  The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs (pp. 155-
168). San Francisco: Pfeiffer. 



م املدمج
ّ
مفهوم ونماذج التعل

 University of Wisconsin inتعّرف جامعة ويسكنسون ميلواكي •
Milwaukeeبدال جزء املقررات املدمجة بأنها املقررات التي يتم فيها  است

زالة وقت بحيث ال تتم إ..  من وقت الدراسة في القاعة  بأنشطة الكترونية
الدراسة في القاعة تماما من العملية التعليمية

التي يتم يعّرف معهد روشستر للتقنية املقررات املدمجة  بأنها املقررات•
ية من وقت الدراسة في القاعة بأنشطة إلكترون% 50-%25فيها استبدال 

، مثل النقاشات املتزامنة وغير املتزامنة)موجهة من قبل األستاذ 
...(االختبارات االلكترونية، الفصول االفتراضية

R.I.T.  (2004). Blended Learning Pilot Project: Final Report for the Academic Year 2003-2004. Online Learning 
Department. Rochester Institute of Technology. http://onlinelearning.rit.edu/blended/results.cfm 



م املدمج
ّ
إطار التعل

مفهوم التعلم المدمج

التنفيذ والدعم

االعتبارات األخالقية

طرق التدريس المدمج

التقييم والتطوير

التعريف•

النموذج•

المبررات•

البنية التحتية•

التوجيه والتدريب•

المقاومة من المعلمين•

آداب استخدام االنترنت•

حقوق الملكية الفكرية•

االنتحال العلمي الرقمي•

إعادة تصميم المقرارات•

أدوار المعلمين والطلبة•

تقييم المقررات•

تقديم المالحظات•

التطوير•

R. Alebaikan



من عناصر إطار التعلم املدمج

مفهوم التعلم املدمج

املبررات-النموذج –التعريف •

طرق التدريس املدمج

كيفية تقييم املقرر –أدوار املعلمين والطلبة -تصميم املقرر •



مالحظات للباحثين في التعلم املدمج

ال يكفي اإلشارة إلى تعدد التعريفات واإلشارة إلى مراجعها•

علمي وضوح املفاهيم من أهم الركائز األساسية التي تدعم محتوى البحث ال•
وتقوي نتائجه

د الباحث املفهوم ال• ذي يتبناه مع تعدد املفاهيم للتعلم املدمج ال بد أن يحد ّ
فق مع أهداف بحثه وإجراءاته ويتَّ

لعريضة تبني مفهوم واضح ومحدد  للتعلم املدمج يساعد في تحديد الخطوط ا•
للبحث العلمي

الوضوح في تصميم املقررات املدمجة•



شكرا لكم
ebaikan@ksu.edu.sa

..يتضمن مفهوم التعلم المدمج وما يتعلق به–رابط رسالتي للدكتوراة في جامعة اكستر 

https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/117486/Alebaik

anR.pdf?sequence=2

https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/117486/AlebaikanR.pdf?sequence=2
https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/117486/AlebaikanR.pdf?sequence=2

