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 الملخص

من وجهة نظر معلمي ومعلمات  الطلبة تنمية مهاراتتفعيل التعليم المدمج على  أثرهدفت الدراسة إلى تعرف     
وتم جمع  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،"جائحة كورونا" ردنية في ظل المتغيرات المعاصرةالمدارس األ

، منهم ومية في األردنكمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة والح( من 033المعلومات من خالل استبانة، بلغت عينتها )
فقرة موزعة على مجالين:  23وتكونت االستبانة من  مدرسة خاصة، 123مدرسة حكومية و 183و،معلمة181و معلم110

نتائج والمجال الثاني  ، المعلمين والمعلمات في األردن تنمية مهارات الطلبة من وجهة نظرأثر تفعيل التعليم المتمازج على 
التغيرات  ظل معلمي ومعلمات المدارس االردنية في لبة من وجهة نظرج على تنمية مهارات الطماز تفعيل التعليم المت

  جائحة كورونا" . المعاصرة"

أثر تفعيل التعليم المدمج على تنمية مهارات الطلبة من وجهة  وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، ومنها: أن      
جاءت بدرجة متوسطة، وجاء مجال "جائحة كورونا"  ردنية في ظل المتغيرات المعاصرةنظر معلمي ومعلمات المدارس األ

نتائج أثر تفعيل التعليم المدمج على تنمية مهارات الطلبة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس  - الثاني الدراسة
روق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير كما ال توجد ف  "جائحة كورونا" بدرجة متوسطة، األردنية في ظل المتغيرات المعاصرة

ألثر للمجاالت واألداة ككل بين المتوسطات الحسابية   α=0.05عند مستوى الداللة مدرسة خاصة او حكومية، صفة 
تفعيل التعليم المدمج على تنمية مهارات الطلبة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس األردنية في ظل المتغيرات 

 ورونا"جائحة ك" المعاصرة

ومهاراته ومستلزماته  المتمازج ضرورة  تفعيل نمط التعلم ت؛ منهاالتوصياوبناء على نتائج الدراسة، وضع العديد من    
بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم واإلدارات المدرسية في القطاع الحكومي والخاص إلنجاحه، وتدريب المعلمين على نظام 

 الدورات ليكون جاهزًا في كل الظروف العادية واالستثنائية. عن طريق  التعليم المتمازج

 كورونا.ة حالتعليم المتمازج، المتغيرات المعاصرة، جائ: الكلمات الدالة
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Abstract 

 The study aimed to know the impact of activating blended education on developing 
students ’skills from the point of view of Jordanian school teachers in light of the 
contemporary variables“ Corona pandemic ”. The study used the descriptive and analytical 
approach, and the information was collected through a questionnaire, whose sample 
reached (300) of private school teachers In Jordan, including 113 male and 187 female 
teachers, 180 government schools and 120 private schools, the questionnaire consisted of 
20 items distributed into two areas: the effect of activating blended education on developing 
students 'skills from the viewpoint of male and female teachers in Jordan, and the second 
area of results of activating mixed education on developing students' skills from The view of 
Jordanian school teachers in light of the contemporary changes "Corona Pandemic". 

      The study reached many results, including: The effect of activating blended education 
on developing students ’skills from the viewpoint of Jordanian school teachers in light of 
contemporary variables“ Corona pandemic ”came in a medium degree, and the second field 
of study came - the results of the impact of activating blended education on developing 
skills Students from the viewpoint of Jordanian school teachers in light of contemporary 
variables, the "Corona pandemic" of a moderate degree, and there are no statistically 
significant differences according to the variable of a private or governmental school 
characteristic, at the significance level α = 0.05 for the fields and the tool as a whole 
between the arithmetic averages of the effect of activating the blended education On the 
development of students' skills from the point of view of Jordanian school teachers in light of 
contemporary changes, "Corona Pandemic" 

   Based on the results of the study, he made several recommendations; Among them is the 
need to activate the blended learning style, its skills and requirements in coordination 
between the Ministry of Education and school departments in the government and private 
sector to make it successful, and train teachers on the blended education system through 
courses to be ready in all normal and exceptional circumstances. 

Key words: Blended Education, Contemporary Variants, Corona Pandemic. 
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 -ة:المقدم

الموغيددتام العالميددس لدد  الودد  تلددك  العددالم وأدددت    فددس اعدددعد   لددك  ا تغيددتام موعة ددس موةددا  س لقددد دددلد العددالم

وفد  لد  الثدة   الوقعيدس والمعلةماتيدس   الثقافيدسو الةياسديس  االقوصداديس  المعلةماتيدس  الموغيدتام المعتفيدس ومعلا  المعادت

 يفيس الوعامد  مده لدال الوغيدتام وتةليفلدا فد  ت قيد   إلك للوعتف تصتح ال اجس مل س  الموزايد   وزياد  أفتاد المجومعام

وأدم قد جلت  لال الوغيتام أنةاً ا موعدد  من الثقافام الوتبةيس العالميس الو  فتض  نفةلا  لالتسالس واعلداف الوتبةيس. ف

  .صة   أوسهبإلك للة  مفلةم الوتبيس العالميس  الاي تمث  ف  مةا د  الطالب  لك  ؤيس القضايا الو  تلم العالم   الك

دو اً أساسياً ف  حيا  وثقافس المجومه اع دن  من خالل تطتي  المعاييت الدوليس ف  أنظموه الوعليميدس  وللدال  الوعليم يلعب

والخدتو  مدن داةدت  الدوعلم الوقليددي   تتا د  الوقددم الوكعةلدةج  معالجاً وطعيدس موقدمدس الغايس وضع  وزا   الوتبيس الوعليم

اعنظمدس الوعليميدس الموطدة  . لدالك اتخدام الكثيدت مدن مدن  ويعوتت الوعلديم المومداز  واحدداً   ودةالً إلك العالميس  ديئاً فليئاً 

 . بما توعاسب وموطلتام الوعلم المةوقتل  الوعليميس الوتبةيس أنظمولم طتقاً لوطةيتاع دن  ومعلا ف  المعطقس العتبيسالدول 

ويعد الوعليم  ن بعد من ثمتام االقوصاد المعتف  الاي يقةم  لك نلت المعتفس وتةليفلا ف  جميه المجاالم   ما 

 تض الم وةى اال وماد  لك اسوخدام الوكعةلةجيا ف  إلك يةعك إلك تجةيد متدأ الوعلم المةومت/ مدى ال يا   ويليت 

الوعليم   والاي يعد من المتادىء التةيةس للوطةيت الوتبةي ف  اع دن   ما يمعح الفتص لظلة  تجا ب اإلبداع والوجديد 

 .(8002)نتلان   ف  مخولف ال قةل العلميس

    

دولدددس مدددن دول العدددالم لعقدددد مدددظتمت  دددن بعدددد بوعظددديم مدددن اليةنةدددكة لد اسدددس سدددت  ضدددمان  00تددددا   أ ثدددت مدددن     

 المةدددوجد  وفددد  اع دن فقدددد أ دددد وزيدددت 91-اسدددومتا يس الوعلددديم  تدددت العدددالم بةدددتب انولدددا  فيدددتو   ة وندددا   ةفيدددد

أن تكدددةن جدددالز  عي أمدددت طدددا    و لدددك  الوتبيدددس والوعلددديم أن  لدددك وزا   الوتبيدددس والوعلددديم و افدددس مظسةدددام الدولدددس

)أبةزيدددد   المددددا  بتزلدددا أبةضددده خطدددس موكاملدددس للدددوعللم  دددن بعدددد خدددالل فودددت  تعطيددد  المظسةدددام الوعليميدددس ومدددن 

8080.) 

والوكيدددف مددده الكدددةا س  لدددك المةدددوةى الدددةطع    مجومعدددام قددداد    لدددك المةاجلدددس لتعددداء أددددت   ال اجدددس مل دددس     

)ابدددة   لدددك ن دددة موكامددد  والوعامددد  مددده المخددداطت  والمعلةمدددام الدقيقدددس   مدددس التدددديد ومعلدددا تعزيدددز ال ة  والعدددالم 

وتخطدددديي  ددددديد للوقليدددد  مددددن حجددددم   مدددده جاة ددددس  ة ونددددا بكدددد  دددددتامس اع دن تعامدددد    ولقددددد(8080سددددةيت   

ظمدددس تعليميدددس إلكوتونيدددس نأوخاددددس فددد  مجدددال الوعلددديم  حيددد  وضدددع    والوددداقلم مددده مةدددوجدام الجاة دددس  المخددداطت

 وددداب  دددام أولدددا ن دددن  لدددك   إفوتاضددديس للودددعقلم مددده تتعيدددام الجاة دددس مدددن خدددالل المعصدددام الوعليميدددس لوعزيدددز الوعلددديم

ولددة لكوتوندد  د اسدد  جديددد ال بددد مددن الوعتدده لةضدده تعلدديم جديددد قدداةم  لددك المةدداند  بددين الوعلدديم الوقليدددي والوعلدديم اإل

 .أو المدمج الوعليم الموماز ما يةمك ب

 

 الدراسات السابقة       

افظدددس  م فددد  ممعتفدددس واقددده تفعيددد  الوعلددديم المددددمج فددد  تدددد ي  العلدددة لددددف  د اسدددس (8099)أبدددة زيدددد   أجدددتى   

طتقددد  و  ( فقدددت  فددد  ددددة تلا العلاةيدددس28مدددن )اسدددوتانس تعلفددد    اسدددس تدددم تطدددةيت لدددداف الدأولو قيددد   .الفيدددةم بمصدددت

المددددمج  دددن اتجدددال ام إيجابيدددس موةسدددطس القدددة  ن دددة الدددوعلم نوددداةج الد اسدددس  لدددف    ومعلمدددس   معلمددداً ( 911)    لدددك

تعددددزى لموغيددددت  المدددددمج( فدددد  اتجالدددداتلم ن ددددة الددددوعلم α= 0000و ددددن فددددتوح دالددددس إحصدددداةياً )ًً   فدددد  مدددداد  العلددددةم 

ا فيمددا يوعلدد  بالطلتددس فقددد أدددا م العودداةج بددعنلم ي ملددةن إتجددال ام إيجابيددس  موةسددطس القددة  الجددع  لصددالح اإلندداس  ا مدد

لكوتونيددداً لمددداد  العلدددةم إوأودددد  الد اسدددس بضدددتو   تدددةفيت م وةيدددام الكوددداب   لمددددمج فددد  مددداد  العلدددةمن دددة الدددوعلم ا

 و الك بتامج تقييم إلكوتونيس.

الد اسدددس الكلدددف  دددن اتجالدددام مد سددد  المتحلدددس الثانةيدددس ن دددة د اسدددس لددددف  (8098سدددلةم   )احمدددد وى  مدددا أجدددت   

مدددا اتجالدددام مد سددد   -9الد اسدددس لبجابدددس  دددن اعسدددئلس الواليدددس    الوعلددديم المومددداز  )المددددمج(  ولو قيددد   لدددك سدددع

مددددا اتجالددددام مد سدددد  المتحلددددس الثانةيددددس  -8المتحلددددس الثانةيددددس تخصددددل  لمدددد  ن ددددة الوعلدددديم المومدددداز  )المدددددمج(  

لددد  تخولدددف اتجالدددام مد سددد  المتحلدددس الثانةيدددس ن دددة الوعلددديم  -3تخصدددل أدبددد  ن دددة الوعلددديم المومددداز  )المددددمج(  
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)المددددمج( بدددداخوالف تخصصدددلم الد اسدددد  ) لمددد   أدبددد (  طتقدددد  الد اسدددس  لددددك مد سددد  الصددددف اعول  المومددداز 

الثدددانةي الددداين يد سدددةن فددد  ددددعتس الوعلددديم المومددداز  )المددددمج( فددد  ثانةيدددس المعدددتي بم افظدددس حلدددب  التدددال   دددددلم 

ج(  دددعدا  للد اسدددس  أمدددا ( مد سدددا ومد سدددس. واسدددوخدم التاحددد  مقيدددا  االتجالدددام ن دددة الوعلددديم المومددداز  )المددددم90)

المدددعلج الد اسددد  المةدددوخدم فلدددة المدددعلج الةددددف  الو ليلددد . وتةددددل  الد اسدددس إلدددك أن اتجالدددام المد سدددين ن دددة 

وتخصدددل أدبددد   انددد  إيجابيدددس فددد  جميددده  تدددا ام المقيدددا   و دددالك   الوعلددديم المومددداز  )المددددمج( تخصدددل  لمددد 

ام داللددس إحصدداةيس فدد  اتجالددام مد سدد  المتحلددس الثانةيددس ن ددة بالعةددتس للد جددس الكليددس لدده   مددا أندده ال تةجددد فددتوح  

 .الوعليم الموماز  )المدمج( تتعا لوخصصلم ) لم   أدب (

زيدددداد  فدددد   والوعلدددديم المدددددمج م اإللكوتوندددد يالوعلدددد دو  لددددك  وعددددتفد اسددددس لدددددف  ال(8091) يادددددت   أجددددتى    

ولو قيدد  لدددف الد اسددس قددام التاحدد  بتعدداء اسددوتانس تكةندد  مددن   وجلددس نظددت المعلمددينالو صددي  الد اسدد  للطلتددس مددن 

والواسددده مدددن وجلددددس   جدددزأين  اعول دو  الوعلددديم اإللكوتونددد  فددد  زيددداد  الو صدددي  الد اسدددد  لطلتدددس الصدددف الثدددامن

اسدددوتانس  لدددك نظدددت معلمددديلم  والثدددان  قيدددا  دو  الوعلددديم المددددمج فددد  زيددداد  الو صدددي  الد اسددد  للطلتدددس  ثدددم تةزيددده 

( معلمددددس ممددددن يد سددددةن مقددددت  الوتبيددددس االسددددالميس للصددددفين الثددددامن 81( معلددددم و)81 يعددددس  لددددةاةيس تكةندددد  مددددن )

والوعلددديم المددددمج   لكوتونددد  دن  وأللدددتم العوددداةج وجدددةد دو  متتفددده للوعلددديم اإلوالواسددده فددد  م افظدددس جدددت  فددد  اع

والمعلمدددام للصدددفين الثدددامن والواسددده  و ددددم وجدددةد   فددد  زيددداد  الو صدددي  الد اسددد  للطلتدددس مدددن وجلدددس نظدددت المعلمدددين

 . والختت   والصف  حصاةيس تتعاً لموغيت الجع إفتوح  ام داللس 

دوام الوعلددديم الوقليددددي أعتفدددس أثدددت اخدددوالف نمدددي الوعلددديم المددددمج بدددين لم (8092)سدددليمان   وفددد  د اسدددس أجتالدددا     

لكوتونددد  لددددى  لدددك تعميدددس ملدددا ام الوفا ددد  اإل او الودددزامن بيعلمدددأ  خيتعو الودددأ  حيددد  الوقدددديم والدددوعلم االلكوتونددد  مدددن

( 32)والتدددال   دددددلم لطدددالب تقعيدددام الوعلددديم لدددك  يعدددس الد اسدددس  جامعدددس طيتدددسبطدددالب تقعيدددام الوعلددديم بكليدددس الوتبيدددس 

انمددداط مخولفدددس للوعلددديم المددددمج بدددين  3( طالتددداً باخويدددا  98مجمة دددام  ددد  مجمة دددس) 3طالتددداً ثدددم تقةددديم الطدددالب إلدددك 

دل  لدددك وجدددةد فدددتوح دالدددس T test وبعدددد اخوتدددا    دوام الوعلددديم اإللكوتونددد أو  دوام الوعلددديم الوقليدددديأاسدددوخدام 

والتعدددددي الخوتددددا  الو صددددي  المعتفدددد    تلدددد إحصدددداةيا بددددين موةسددددط  د جددددام تقعيددددام الوعلدددديم فدددد  الوطتيقددددين الق

ولددد  دالدددس إحصددداةيا  22 38وجددداءى قيمدددس)م( الم ةدددةبس   لملدددا ام الوفا ددد  االلكوتونددد  لصدددالح الوطتيددد  التعددددي

اسدددوخدام الوعلددديم المدمج)الوقليددددي  اإللكوتونددد ( فددد  تعميدددس الو صدددي  الد اسددد  فا ليدددس ممدددا يظ دددد   09 0 عدددد مةدددوةى

 وعليم ف  جامعس طيتس.لدى طالب  ليس تقعيام ال

فا ليدددس بتندددامج مقودددت  فددد  العلدددةم قددداةم  لدددك الدددوعلم حدددةل   (8090)احمدددد و ابدددة دددد اد     تلددداوفددد  د اسدددس أجت    

واالتجدددال ن دددة المددداد  لددددى تالميدددا المتحلدددس اعساسددديس العليدددا فددد  فلةدددطين   المددددمج فددد  تعميدددس الوفكيدددت االسوقصددداة 

وإ ددداد مقيددا  ملددا ام الوفكيددت االسوقصدداة    لطددالب الصددف الواسدده حيدد  تددم بعدداء بتنددامج قدداةم  لددك الددوعلم المدددمج

جتيتيدددس ( تلميدددا  للمجمة دددس الو32ومقيدددا  االتجدددال ن دددة العلدددةم  وتدددم تطتيددد  التتندددامج  لدددك مجمة دددس مكةندددس مدددن )

( تلميددددا  للمجمة ددددس الضددددابطس  وتةددددد  الت دددد  الددددك فا ليددددس التتنددددامج المقوددددت  فدددد  تعميددددس ملددددا ام الوفكيددددت 32و)

  االسوقصاة  واالتجال ن ة العلةم للصف الواسه ف  فلةطين.

لددددف  تقصددد  تثدددت اسدددوخدام اسدددوتاتيجيس الدددوعلم المددددمج  لدددك اتجالدددام  (8090)دويكدددام و  دددامت   وفددد  د اسدددس    

الطلتدددس ن دددة الدددوعلم المددددمج فددد  جامعدددس القدددد  المفوةحدددس. ولو قيددد  لددداا اللددددف  قدددام التاحثدددان بوصدددميم اسدددوتانس مدددن 

عيعدددس فقدددت  لجمددده المعلةمدددام حدددةل اتجالدددام الطلتدددس ن دددة الوعلددديم المددددمج. ومدددن ثدددم تدددم تةزيددده االسدددوتانس  لدددك ال (18)

طالتدددا فددد  تخصدددل اللغدددس إنجليزيدددس فددد  جامعدددس القدددد  المفوةحدددس/ فدددتع ندددابل  للةدددعس  (18)المقصدددةد  المكةندددس مدددن 

 (SPSS) . ثدددم تدددم ت ليددد  التياندددام بعدددد جمعلدددا باسدددوخدام بتندددامج الو ليددد  اإلحصددداة 8091-8093الد اسددديس   

والوكدددتا ام و دددالك االن تافدددام المعيا يدددس   و لدددك لبجابدددس  دددن أسدددئلس الد اسدددس  واسدددوخدم  الموةسدددطام ال ةدددابيس

ن مجمددد  إجابدددام الطلتدددس بخصدددةص الدددوعلم المددددمج أوقدددد أللدددتم العوددداةج  ثعددداة .الإضدددافس إلدددك الو ليددد  اإلحصددداة  

  انددد  إيجابيدددس وحصدددل   لدددك نةدددتس  اليدددس مدددن القتدددةل  ولدددم يظلدددت فدددتح  و داللدددس إحصددداةيس  عدددد مةدددوةى الدالدددس

(0.05= a) بيعلمدددددددددا.تعدددددددددزى للعمدددددددددت ومكدددددددددان الةدددددددددكن والوفا ددددددددد    لدددددددددك اتجالدددددددددام الطلتدددددددددس  
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قيدددا  بتندددامج قددداةم  لدددك الوعلددديم المددددمج فددد  تعميدددس ملدددا ام االسدددوخدام د اسدددس لددددف   (8092)الةدددعيد   أجدددتى      

ولو قيدددد    والددددة   بعخالقيددددام الوكعةلةجيددددا المعادددددت  لدددددى تالميددددا ال لقددددس اعولددددك  واالنوتندددد   اآلمددددن للكمتيددددةتت

وتطتيقدددده  لددددك مجمددددة وين  Moodle وتوندددد كاللددددف تددددم تصددددميم بتنددددامج للوعلدددديم المدددددمج بعظددددام إدا   الددددوعلم اإلل

  بمصدددت ( تلميدددا بكددد  مجمة دددس بمد سدددس أحمدددد زويددد  للوعلددديم اعساسددد  بمديعدددس دميددداط الجديدددد32تجتيتيدددس وضدددابطس)

وبعدددد الو ليددد  اإلحصددداة  تدددم الوةدددد  لفعاليدددس   وبعددددياً  لدددك تالميدددا مجمدددة و  الت ددد   وتطتيددد  أدوام الت ددد  قتليددداً 

 . والة   بعخالقيام الوكعةلةجيا المعادت   واعنوتن   ملا ام االسوخدام اآلمن للكمتيةتت التتنامج ف  تعميس

معظدددة   مدددن مفلدددةم الدددوعلم اإللكوتونددد  حدددةل (Garradio & Vervede, 2020) قدددام بلدددا وفددد  د اسدددس       

  لدددك الد اسدددس  معلجيدددس وا ومددددم( SLRمتاجعدددس اعدبيدددام المعلجيدددس ال اليدددس ) مدددن الد اسدددس تعليمددد .  دددان اللددددف

)أ( مةاضدددديه الت دددد    )ب( العظتيددددام اع ثددددت دددددلس   ) (  م او معلددددا 3حيدددد  قةددددم  الد اسددددس ل  د اسددددس ال الددددس

ت قيقدددا للدددال الغايدددس   تدددم اتتددداع بتوتة دددةل و  ا   )د( معلجيدددام الت ددد  المةدددوخدمسأ ثدددت الطتاةددد  الوددد  تدددم الت ددد   علددد

PRISMA تددددم اخويددددا  اعدب فدددد  ثددددالس   واسددددوختا  العصددددةص    واسددددوخدم  أدوام مخولفددددس إلدا   التتلية تافيددددا

يوكددددةن مددددا مجمة دددده   الموخصصددددس فدددد  تكعةلةجيددددا الوعلدددديم JCR-SSCIالتبددددا   اعول مفلتسددددس فدددد  مجددددالم مددددن 

حددددد ت ليددد  العصدددةص ثدددالس نقددداط  ةيةددديس  )أ( الطدددالب  تدددت اإلنوتنددد    )ب( حيددد    مددداد  مدددن العيعدددس العلاةيدددس 812

 دددان أ ثدددت  MOOCأن و لدددف  نوددداةج الد اسدددس معدددالج. للالمعلمدددين  تدددت اإلنوتنددد    و ) ( بيئدددام الدددوعلم الوفا ليدددس 

 دددان مجومددده االسوقصددداء ونمدددة   القتدددةل الوكعةلدددةج  مدددن أ ثدددت العظتيدددام اسدددوخداًما   طدددتح الدددوعلم اإللكوتونددد  ب ثًدددا

  ف  الد اسام الم للس.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية

فا ليدددس   يجدددد بدددعن معظدددم الد اسدددام   دددزم  لدددك الوعلددديم المومددداز إن المووتددده لقدددتاء  الد اسدددام الةدددابقس بخصدددةص   

    أو أبدددددة دددددد اد  وأحمدددددد و د اسدددددس  ياددددددت مثددددد  د اسدددددس  دددددالوعليم المدددددزدو   اسدددددوخدام تطتيقدددددام إلكوتونيدددددس 

الكلدددف  دددن اتجالدددام  أو  مدددن لددداا الدددعمي مدددن الوعلددديممدددن أجددد  الدددومكن  طدددالبمقدمدددس لل الدددوعلم المددددمج اسدددوتاتيجيام

مد سددد  المتحلدددس الثانةيدددس ن دددة الوعلددديم المومددداز  المدددزدو  مثددد  د اسدددس أحمدددد وسدددلةم حدددةل اتجالدددام  ن دددة الوعلددديم

بيعمدددا   دددزم أو اسدددوخدام بدددتامج تقعيدددس لوفعيددد  الوعلددديم المددددمج مثددد  د اسدددس الةدددعيد  فددد   مليدددس الودددد ي     )المددددمج(  

س ملدددا ام الطلتدددس الموعة دددس مدددن وجلدددس المومددداز  وأثدددتل فددد  تعميددم يلددال الد اسدددس ولددد  اعولدددك مدددن نة لددا  لدددك الوعلددد

 نظت المعلمين والمعلمام ف  المدا   اع دنيس ف  لتوف اسوثعاةيس  جاة س  ة ونا.

 مشكلة الدراسة

  مدددن  اإللكوتونددد مدددن أبدددتز اعلدددداف الوددد  تت دددز  ليلدددا وزا   الوتبيدددس والوعلددديم فددد  اع دن  لددد  االلومدددام بدددالوعلم   

  و بطلدددا باعنوتنددد   وقةا دددد بياندددام معدددد  للددداا العدددةع مدددن الدددوعلم ب يددد  وأنةا لدددا الا يدددسجلدددز  اعخدددالل تدددةفت 

س بدددعن يدددتعطددد  أفضددد  العوددداةج فددد  حدددال اللجدددةء إليددده   ولقدددد الحظددد  التاحثدددس ومدددن خدددالل ختتتلدددا الوتبةيدددس والوعليم

يعددد  افيدداً فدد  العديددد  معظددم المدددا   مددا زالدد  تلجددع للوعلدديم الوقليدددي فدد  الصددفةف الةاقيددس  وأن لدداا العددةع لةحدددل لددم

جيدددس لدددتع  لةومدددا زالددد  لعدددال أيضددداً قلدددس فددد  الختدددت  الوكعة  مدددن الظدددتوف ال تجدددس ومعلدددا جاة دددس  ة وندددا مدددثالً 

فلدددالك تدددتى الطلتدددس  التةددديطس مددده س يدددلدددك الطدددتح الوقليدإولجدددةءلم    المعلمدددين والمعلمدددام فددد  طدددتح الوعلددديم ال ديثدددس

فددد  تطتيددد   التيئدددس الوعليميدددس الوعلميدددسوتخطددد  الصدددعةبام الوددد  تةاجددده  التاحثدددس بدددعن ال اجدددس ماسدددس لوجددداوز الو دددديام

 أثتتفعيددد  الوعلددديم المددددمج  لدددكإلدددك   لدددالك ت دددددم ملدددكلس الد اسدددس بدددالوعتف )الوعلددديم المومددداز (لددداا العدددةع مدددن الوعلم

المعاددددت  جاة س تعميدددس ملدددا ام الطلتدددس مدددن وجلدددس نظدددت معلمددد  ومعلمدددام المددددا   اع دنيدددس فددد  لددد  الموغيدددتام 

  ة ونا .

 هدف الدراسة وأسئلتها: 

إلدددك أثتتفعيددد  الوعلددديم المددددمج  لدددك تعميدددس ملدددا ام الطلتدددس مدددن وجلدددس نظدددت تكمدددن ألدددداف الد اسدددس ال اليدددس بوعتفلدددا    

 معلم  ومعلمام المدا   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا .

تعميددددس ملددددا ام الطلتددددس مددددن وجلددددس نظددددت معلمدددد   الوعلدددديم المدددددمج  لددددكأثتتفعيدددد   مددددا مددددن خددددالل مجددددال  الد اسددددس 

 ومعلمام المدا   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا .
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تعميددددس ملددددا ام الطلتددددس مددددن وجلددددس نظددددت معلمدددد  ومعلمددددام  أثتتفعيدددد  الوعلدددديم المدددددمج  لددددك نودددداةجوالمجددددال الثددددان  

   ت  جاة س  ة ونا .المدا   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعاد

 من خالل اإلجابس  لك سظال الد اسس الواليس  

تعميددس ملددا ام الطلتددس مددن وجلددس نظددت معلمدد  ومعلمددام المدددا   اع دنيددس فدد   أثتتفعيدد  الوعلدديم المدددمج  لددك مددا    

 ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا .

 ويوفتع من لاا الةظال اعسئلس الواليس  

يم المددددمج  لدددك تعميدددس ملدددا ام الطلتدددس مدددن وجلدددس نظدددت معلمددد  ومعلمدددام المددددا   أثتتفعيددد  الوعلددد مدددا -9

 اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا .

فددد  أثتتفعيدد  الوعلدديم المدددمج  لدددك  (a≤0000لدد  تةجددد فددتوح  ام دالددس إحصددداةيس  عددد مةددوةى الداللددس ) -8

المدددددا   اع دنيددددس فدددد  لدددد  الموغيددددتام تعميددددس ملددددا ام الطلتددددس مددددن وجلددددس نظددددت معلمدددد  ومعلمددددام 

   المعادت  جاة س  ة ونا .

نودددداةج أثتتفعيدددد  الوعلدددديم المدددددمج  لددددك تعميددددس ملددددا ام الطلتددددس مددددن وجلددددس نظددددت معلمدددد  ومعلمددددام مددددا  -3

 المدا   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا .

 أهمية الدراسة: 
تعميدددس  أثتتفعيددد  الوعلددديم المددددمج  لدددكإلدددك تعدددد   ألميدددس الد اسدددس مدددن ألميدددس المةضدددةع فددد  حدددد  اتددده  فدددالوعتف    

ملددددا ام الطلتددددس مددددن وجلددددس نظددددت معلمدددد  ومعلمددددام المدددددا   اع دنيددددس فدددد  لدددد  الموغيددددتام المعادددددت  جاة س 

لو دددديام   وبالودددال  معتفدددس ااإللكوتونددد  ولدددة المومددداز  مععدددال معتفدددس الةاقددده الفعلددد  للددداا العدددةع مدددن الدددوعلم   ة وندددا 

لمعالجدددس الو دددديام المةجدددةد   وتعوتدددت لدددال  نوددداةج تطتيقددده  والددداي يقدددةد للت ددد   دددن هةبس تطتيقدددعالتةيةدددس و اء دددد

المومددداز  فددد  لددد  الظدددتوف االسدددوثعاةيس ومعلدددا تددددا يام الد اسدددس مدددن الد اسدددام القليلدددس الوددد  ب ثددد  مةضدددةع الدددوعلم 

 المومدداز م يوتعتدده ألميددس الد اسددس  ددالك مددن ألميددس بعدداء إطددا  نظددتي يةددالم فدد  معتفددس واقدده الوعلدد ونددا جاة ددس  ة 

  وتلةدددايت لدددال الد اسدددس أحدددد االتجالدددام العالميدددس الوتبةيدددس المعاددددت  فددد  س القادمدددسلدددالقليوأبدددتز ت دياتددده فددد  اعوقدددام 

 .العتب  والدول  مخولف دول العالم

 مصطلحات الدراسة: 
نمي من الوعلم يةلف الوعلم اإللكوتون  مدمًجا مه الوعليم الصفك الوقليدي ب ي  : التعليم المتمازج -إصطالحاً:     

يولا  ان فيه مًعا فك إنجاز  مليس الوعلم  وف  تلك الصيغس يكةن الوعليم والوعلم مةجلًا من قِتَِ  المعلم  و لك  لك  فإن لاا 

 .(90  دف س 8091)معجم المصطل ام    لكوتون  ومزايا الوعليم الصفالعمة   يجمه بين مزايا الوعلم اإل

بعنه إحدى دي  الوعلم الو  يعدمج فيلا الوعلم اإللكوتون  مه الوعلم الصف  الوقليددي فد  إطدا   (8000)زيوةن    و تفه     

ويلوقد  المعلدم مده الطالدب   أو معصام الوعليم  سةاء المعومد   لك الكمتيةتت  واحد  حي  تةلف أدوام الوعلم اإللكوتون 

 حيان.وجه لةجه معظم اع

مدددن وجلدددس نظدددت معلمددد  ومعلمدددام تعميدددس ملدددا ام الطلتدددس  الوعلددديم المددددمج  لدددكأثتتفعيددد   معتفدددس   لددد إجرائيااااً      

   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا . المدا

 كورونا اصطالحاً: جائحة    

العلماء  لك المتض  ان  91  لكن قت  إطالح اسم  ةفيد 8091 ة ونا عول مت  و ان  لك ف   جاة سللت مصطلح    

جديد  من يلقتةن  ة ونا باسم فيتو   ة ونا الجديد  ول  تةميس تعع  حتفياً الفيتو  الواج   ة ونا المةوجد لة ساللس 

 فيتو   ة ونا تم الوعتف  ليه عول مت  ف  مجمة س من حاالم االلولاب التةةي ف  مديعس وولان بمقاطعس لةب 

)ويكيتيديا   . ويعوق  بالعدوى من دخل آلخت  والةعال  الصيعيس. ويصيب لاا الفيتو  الجلاز الوعفة   ويةتب الصداع

 ثت من معطقس ف  أويطل   لك الجاة س لاا االسم الجويا  المتض لمعظم التلت ف  نف  الةق  وامودادل ف   (8080

 (world health org, 2010, p. 21) العالم
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https://www.ra2ej.com/science-and-technology/?utm_source=msn.com&utm_medium=referral&utm_campaign=msn_feed
https://www.ra2ej.com/science-and-technology/?utm_source=msn.com&utm_medium=referral&utm_campaign=msn_feed
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ومعلمددددام  تعميددددس ملددددا ام الطلتددددس مددددن وجلددددس نظددددت معلمدددد  عثتتفعيدددد  الوعلدددديم المدددددمج  لددددكب تعددددتف و :إجرائياااااً     

 ف  مدا   اع دن.المدا   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا 

 :المتغيرات المعاصرة إصطالحاً    

ي ا  العولمااار و لاااي  كتااا   فااا ا  فااا  الااا نا ال اااال يشاااه اا اأ التااا   المتغيااا ا  بانهاااا (8000)الةدددعد   تعتفلدددا   
أنهااام أماااام م  ةااار   يااا   لااام يع فوااااا ولااام يتعاااو وا  االفااا ا  واالبتكاااا ا  العةميااار المتتاليااار والمت اااا ار ي ااا التقنيااار 

 اةى التعامل مع مقتضياتها

وتعاا ب باا    ت عياال التعةاايم المتماااية اةااى تنمياار المهااا ا  لة ةباار مااو و هاار ن اا  المعةماايو والمعةمااا  .:إجرائياا   
          ي ا  المعال  " ائ ر كو ونا".ف  الم ا س اأ  نير ف   ل المتغ

 منهجية البحث:

اسددوخدم  الد اسددس المددعلج المةدد   الوطددةيتي با وتددا ل اعفضدد  لو قيدد  ألددداف الد اسددس  والسدديما أندده يلددوم بد اسددس    

أثتتفعيد  الوعلديم بمعتفدس  وتفةيتلا من خدالل ا تتاطلدا  الظالت   ما ل  من خالل جمه التيانام  وت ليللا  وت لي  العواةج

ومعلمام المدا   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعاددت  جاة س   المدمج  لك تعميس ملا ام الطلتس من وجلس نظت معلم 

    ة ونا .

 حدود الدراسة:

فدددد  المدددددا   ال كةميددددس  مدددددا   اع دنفدددد   العدددداملين المعلمددددين والمعلمدددداماقوصددددتم الد اسددددس  لددددك  يعددددس مددددن   

 الد اسددددس  لددددك أدوام أ دددددتلا التاحثددددس لقيددددا دم ا ومدددد.م8080/8089 ولخددددالل الفصدددد  الد اسدددد  اع والخادددددس

ومعلمدددام المددددا   اع دنيدددس   أثتتفعيددد  الوعلددديم المددددمج  لدددك تعميدددس ملدددا ام الطلتدددس مدددن وجلدددس نظدددت معلمددد  معتفدددس

 ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا .

 مجتمع الدراسة:

فدددد  المدددددا   ال كةميددددس   دنالمعلمددددين والمعلمددددام العدددداملين فدددد  مدددددا   اعتكددددةن مجومدددده مددددن مجمة ددددس مددددن    

 م  .8080/8089للعام الد اس   والخادس

 عينة الدراسة:

المعلمين ( من 300تم اخويا   يعس الد اسس بطتيقس بةيطس حةب الجداول اعحصاةيس  حي  وز   أدا  الد اسس  لك )    

( اسوتانس  والجدول 0وبعد جمه اإلسوتانام بل   دد المةوتجه معلا ) اع دنف  المدا   ال كةميس والخادس ف   العاملين

 ( يتين تةزيه العدد العلاة  عفتاد  يعس الد اسس ف  ضةء موغيت الجع .9)

 ( تةزيه أفتاد العيعس وفقاً لموغيتام الد اسس9جدول )

 المجمةع العةتس المئةيس )%( الوكتا  الفئس الموغيتام

 الجع 
 37.7 113   ت

300 
 62.3 187 أنثك

 نةع المد سس
 60.0 180 حكةميس

300 
 40.0 120 خادس

   إلك ما يل 9تليت بيانام جدول
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 (  أمددا الددا ة  بلغدد  نةددتولم %2803 التيددس أفددتاد  يعددس الد اسددس حةددب الجددع  لددم مددن اإلندداس بعةددتس بلغدد  )

(3000%.) 

  خادددس بلغدد  ال(  أمدا %2000 كةميددس بعةدتس بلغدد  )ال التيدس أفددتاد  يعدس الد اسددس حةددب ندةع المد سددس لدم مددن

 (.%1000نةتولم )

 أداة الدراسة:

أثتتفعي  الوعليم المدمج  لك تعميس ملا ام الطلتس من وجلس نظت  معتفس تم تطةيت تدا  لو قي  لدف الد اسس ولة    

 لك دك  اسوتانس  وتم تطةيت االسوتانس  ومعلمام المدا   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا   معلم 

أثت تفعي  الوعليم ( فقت  مةز س  لك مجالين  80من خالل االطالع  لك اعدب العظتي الموعل  بالمةضةع  وتكةن  من )

( 90وتكةن  من ) نواةج تفعي  الوعليم المدمج  لك ملا ام الطلتس. ( فقتام90  وتكةن  من ) المدمج  لك ملا ام الطلتس

    .أيضاً  فقتام

 صدق آداة الدراسة:

تم الو ق  من ددح تدا  الد اسس وثتاتلا من خالل  تضلا  لك مجمة س من الم كمين المخوصين  للوع د من سالمس    

تم  تض اعدا  بصة تلا  ما ( Face Validityالظالتي )تم ا وماد طتيقس الصدح وللو ق  من ددح أدا  الد اسس 

تكعةلةجيا الوعليم من أ ضاء ليئس الود ي  ف  الجامعام   ــف( م كمين ممن ي ملةن د جس الد وة ال ف  2اعوليس  لك )

يس )مل   أ( د س الفقتام ومعاستولا   بصة تلا اعول اع دنيس  وطللب من الم كمين إبداء مالحظاتلم وأ اةلم حةل مدى

واخا الفقت  الو  حصل   لك إجماع   وتم بعد  لك تفتي  اسوتانس الو كيم  قت  الو كيم   وإضافس أيس فقت  يتونلا معاستس

  نيـلمح مـ  اقبــن س مـفق لم( فع لك مه اعخا بعين اال وتا  الوعديالم ا%20أي نةتس )  ( م كمين   د أدنك0)

  وتكةن المقيا  بصة ته العلاةيس بما يوالءم مه طتيعس قياسهل جن أمدم  أما ل ك تمثي لد   قال أدا  بعفضــتو  للخ

 الد اسس )مل   ب(.

 وتم ا وماد المقيا  االت  لوص يح المقيا  الثالث 

 المةوةى المقيا 

 معخف  9022 – 9

 موةسي 8033 – 9020

 متتفه 3 - 8031

 ( فقت  ومجالين.80وأدت   باللك  العلاة )من ت اء الم كمين   %20اآلدا   وتم اعخا ب

 ثبات آداة الدراسة:

يقصد بثتام أدا  الد اسس اسوقتا  العواةج وا وماديولا وقد تلا  لك الوعتظ أي مدى الوةاف  أو االتةاح ف  نواةج االسوتيان    

(  إ  Cronbach Alphaاخ ألفا )إ  طت  أ ثت من مت  ف  لتوف مماثلس  وقد تم اسوخدام اخوتا  االتةاح الداخل   تونت

 يقي  مدى الوعاس  ف  إجابام المت ةثين  ن    اعسئلس المةجةد  ف  المقيا  
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 ما يمكن تفةيت )ألفا( بعنلا معام  الثتام الداخل  بين اإلجابام  ويدل  لك ا تفاع قيموه  لك د جس ا تفاع الثتام  

( وما فةح %00( وما فةح  وف  د اسام أختى تكةن مقتةلس  عد )%20( وتكن قيموه مقتةلس  عد )9-0ويوتاو  ما بين )

 وب ةب والجدول الوال  يتين  لك.

وللو ق  من ثتام اعدا   تم احوةاب معام   تونتاخ الفا  با وتا ل مظدتا  لك الوجدان  الدداخل   حيد  بلد  معامد  الثتدام 

 م اعدا . ( ول  نةتس متتفعس وتليت إلك ثتا 0029) تونتاخ الفا( الكل )

 ( معام  االتةاح الداخل  حةب معادلس   تونتاخ ألفا ومعام  اال تتاط بيتسةن8الجدول )

 المجال المجال
 دد 

 الفقتام
  تونتاخ الفا

 معام  اال تتاط للمجال

 باعدا   ك 

9 
أثتتفعي  الوعليم الموماز   لك تعميس ملا ام الطلتس 

 اع دنمن وجلس نظت المعلمين والمعلمام ف  
90 0028 .882** 
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لا ام نواةج تفعي  الوعليم الموماز   لك تعميس م

الطلتس من وجلس نظت معلم  ومعلمام المدا   

 اع دنيس

90 0022 .851** 

 - 0029 80  ل  لألدا  

 ( 0000دالس إحصاةيا  عد مةوةى الداللس ) * 

0009دالس إحصاةيا  عد مةوةى الداللس ) ) ** 

( ان معامالم االتةاح الداخل  حةب معادلس   تونتاخ ألفا للمجال اعول أثت تفعي  الوعليم 8جدول ) تليت بيانام    

(   وللمجال الثان   0028والمعلمام ف  اع دن حي  بلغ  )  الموماز   لك تعميس ملا ام الطلتس من وجلس نظت المعلمين

ن وجلس نظت معلم  ومعلمام المدا   اع دنيس حي  بلغ   نواةج تفعي  الوعليم الموماز   لك تعميس ملا ام الطلتس م

 ( ول  قيم متتفعس دالس إحصاةيا.0029(  وبل  معام  الثتام لألدا   ك  ) 0022)

 ما تجد  اإلدا   إلك ان معامالم اال تتاط باسدوخدام معامد  اال تتداط بيتسدةن  بلغد  للمجدال اعول أثدت تفعيد  الوعلديم     

(  وللمجال الثان  نواةج تفعي  **882.تعميس ملا ام الطلتس من وجلس نظت المعلمين والمعلمام ف  اع دن )الموماز   لك 

 (.**851.الوعليم الموماز   لك تعميس ملا ام الطلتس من وجلس نظت معلم  ومعلمام المدا   اع دنيس حي  بلغ   )

 للفقتام مه الد جس الكليس للمقيا . وللو ق  من ددح التعاء تم حةاب معام  اال تتاط بيتسةن   
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 ( 3جدول  قم )

معام  اال تتاط لك  فقت  مه المجال الاي تعوم  اليه للمجال اعول أثت تفعي  الوعليم الموماز   لك تعميس ملا ام الطلتس من 

 وجلس نظت المعلمين والمعلمام ف  اع دن

 (rاال تتاط )معام    قم الفقت  (rمعام  اال تتاط )  قم الفقت 

9 .776** 2 .880** 

8 .764** 0 .885** 

3 .808** 2 .844** 

1 .811** 1 .846** 

0 .800** 90 .854** 

(  أن معامالم اال تتاط بين    فقت  والد جس الكليس لألدا   ان  مةجتس ودالس إحصاةيا   حي  3تليت بيانام الجدول )

 (. **885. - **764.تتاوح  معامالم اال تتاط بين)

 

 ( 1جدول  قم )

معام  اال تتاط بيتسةن لك  فقت  مه  المجال الاي تعوم  إليه للمجال الثان  نواةج تفعي  الوعليم الموماز   لك تعميس 

 ملا ام الطلتس من وجلس نظت معلم  ومعلمام المدا   اع دنيس

 قم 

 الفقت 

 (rمعام  اال تتاط )  قم الفقت  (rمعام  اال تتاط )

9 .884** 2 .869** 

8 .868** 0 .894** 

3 .827** 2 .800** 

1 .861** 1 .874** 

0 .820** 90 .866** 

 

(  أن معامالم اال تتاط بين    فقت  والد جس الكليس لألدا   ان  مةجتس ودالس إحصاةيا   حي  4تليت بيانام الجدول )  

 (.  **894.- **800.تتاوح  معامالم اال تتاط بين)

 

 (.SPSSالمعالجام اإلحصاةيس باسوخدام التزمس اإلحصاةيس )

 الموةسطام ال ةابيس واالن تافام المعيا يس  -

 معام   تونتاخ الفا  ومعام  اال تتاط بيتسةن -

 الوكتا ام والعةب المئةيس. -

 اخوتا  )م( لف ل الفتوح بين الموةسطام ال ةابيس -
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:

  فيما يل   تض لعواةج الد اسس ومعاقلولا  

مددددا أثتتفعيدددد  الوعلدددديم المدددددمج  لددددك تعميددددس ملددددا ام الطلتددددس مددددن وجلددددس نظددددت معلمدددد  ومعلمددددام السااااااو األوو: -

 المدا   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا .

افام المعيا يس  وتم ا وماد المقيا  اآلت   ولبجابس  ن الةظال اعول  تم اسوختا  الموةسطام ال ةابيس  واالن ت  

  ( معخف   تتين نواةج  لك  و لك الع ة الوال 9022 – 9( موةسي   )8033 – 9020( متتفه  )3 – 8031لوقديت  )

( الموةسي ال ةاب  واالن تاف المعيا ي  للمجال اعول أثت تفعي  الوعليم الموماز   لك تعميس ملا ام الطلتس من 0جدول )

 وجلس نظت المعلمين والمعلمام ف  اع دن

 الفقتام التقم
الموةسي 

 ال ةاب 

االن تاف 

 المعيا ي
 المةوةى التتتس

4 
يت ز الوعليم الموماز   لك الملا ام الوقعيس 

 لدى الطلتس والمعلمين.
 موةسي 1 0.69 2.21

10 
يوتادل الطلتس اعفكا داخ  الصفةف وخا جلا 

 الوعليم الموماز .بةلةلس ويةتمن خالل 
 موةسي 2 0.77 2.18

5 

يعد الوعليم الموماز  الاي يت ز  لك الوعليم 

الوقليدي وااللكوتون  لة اآلمن خالل الفوت  

 التالعس.

 موةسي 3 0.74 2.01

6 

يعظم الوعليم الموماز  الوخطيي الد س  

للمعلمين من خالل الخطةام الموتعس ف  

والعتض للماد  الوعليميس بلكِ    الود ي 

 أفض .

 موةسي 4 0.76 1.99

8 

  ي ةن الوعليم الموماز  نة يس الوعليم

وتةفيت فتص تعليميس واقعيس للطلتس   والود ي 

. 

 موةسي 5 0.72 1.80

3 

والجلد   يةفت اسوخدام الوعليم الموماز  الةق 

والمعلمين ف  تلق  د وسلم  تت    لك الطلتس

 المعصام الوعليميس .

 معخف  6 0.69 1.62

2 
يةل  الوعليم الموماز  إنجاز الطلتس واجتاتلم 

 المد سيس الموعة س
 معخف  7 0.63 1.53

1 

يةلم الوعليم الموماز  ف  تفا   الطالب مه 

معلميلم من خالل الةساةي اإللكوتونيس 

 الموعة س.

 معخف  8 0.65 1.51

7 
يةعك الوعليم الموماز  الك تتادل الختتام 

 واآل اء الوتبةيس بين المعلمين.
 معخف  9 0.65 1.46
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يزيد الوعليم الموماز  من الوتابي االجوما   

ومعلميلم   والوةاد  ال ضا ي بين الطلتس

 ومجومعاتلم.

 معخف  10 0.67 1.44

 موةسي - 0.35 1.78 الكل  

( الود  1(   دان أ اللدا للفقدت    قدم )2.21 –1.44( إلك أن الموةسطام ال ةابيس تتاوح  بين )0الجدول) تليت بيانام    

( بد جدس 2.21تعل  لك   يت ز الوعليم الموماز   لك الملدا ام الوقعيدس لددى الطلتدس والمعلمدين.   بموةسدي حةداب  بلد   )

لميدس  تدتى لوفعيد  لداا الدعمي مدن الوعلديم وجدةد الختدت  ( ولاا يددل  لدك أن لعدال أ0021 وبان تاف معيا ي )موةسطس  

لاا ما أ دل مجمة س  تيت  من المعلمدين والمعلمدام فد  المددا   والوكعةلةجيس بالتتامج الوقعيس للوعليم من أج  اسومتا يوه 

تليلددا لم والطالدب(. ال كةميدس والخاددس  حيد  أن لدداا الدعمي ب اجدس إلددك الخلفيدس الوكعةلةجيدس لطتفد  العمليددس الوعلميدس)المع

( الودد  تددعل  لددك   يوتددادل الطلتددس اعفكا داخدد  الصددفةف وخا جلددا بةددلةلس ويةددتمن خددالل الوعلدديم 90الفقددت   قددم )

ولاا يدل  لدك ان الوعلديم المومداز    (0000 وبان تاف معيا ي)( بد جس موةسطس2.18الموماز .  بموةسي حةاب  بل   )

ومدا   عداء الدوعلم  دن قدتبأثوالوفا   مده المعلمدين   جابامميس بين الطلتس من خالل اإليعط  الفتدس لوتادل الختتام الوعلي

أو ف  الصدف باسدوخدام اعجلدز  الا يدس لموابعدس العلداطام الوعلميدس ممدا يخلد    سةاء ف  التي  يوم إ ماله من تعليم  ن بعد

الو  تعل  لدك   يزيدد الوعلديم المومداز  مدن الودتابي  (1وبالمتتتس اعخيت  الفقت   قم ) والوميز   واالبوكا   فتص اإلبداع

 ( بد جدس معخفضدس 1.44ومجومعداتلم.    بموةسدي حةداب  بلد    )  والوةاد  ال ضا ي بين الطلتس ومعلميلم  االجوما  

 دددم الفلددم الكامدد  والصددة    ملددكلس ( ممددا يدددل  لددك أن المعلمددين والطلتددس مددا زالددةا يةاجلددةن0020وبددان تاف معيددا ي)

لةاض س لفلةفس الوعلم الموماز  الاي يظ د ف  اعسا   لك أن الوعليم متن  ولديه مةاحس تةاد   تيت  تةوطيه أن تةاجده ا

دددعةبام جغتافيددس واجوما يددس  تيددت  وخادددسً لمددن يتيدددون االطددالع  لددك الملفددام الوعليميددس بةقدد   الحدد  إ ا لددم تةددعح لدده 

 وان تاف ( بد جدس موةسدطس1.78بلد  الموةسدي ال ةداب  الكلد  )بيعمدا   .الفتدس االطالع   ليلا ف  الةق  المخصل للا

 (. 0030معيا ي)

فدددد  أثتتفعيدددد   (a≤0000لدددد  تةجددددد فددددتوح  ام دالددددس إحصدددداةيس  عددددد مةددددوةى الداللددددس )السااااااو ال:اااااني: 

ومعلمدددام المددددا   اع دنيدددس فددد  لددد    الوعلددديم المددددمج  لدددك تعميدددس ملدددا ام الطلتدددس مدددن وجلدددس نظدددت معلمددد 

 الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا . 

المعلم أو   لو ديد الفتوح ف  اسوجابام أفتاد  يعس الد اسس  لك اعدا   حةب موغيت دفس t-testتم اسوخدام اخوتا  

 (  لك. 2  ويتين جدول )المعلمس
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اإلحصاةيس بين موةسطام اسوجابام أفتاد  يعس الد اسس تتعاً ( للكلف داللس الفتوح t( نواةج اخوتا  ) 2جدول )

 لموغيت )الجع (

 العدد الفئس المجال
الموةسي 

 ال ةاب 

اإلن تاف 

 المعيا ي

د جام 

 ال تيس
 قيمس م

مةوةى 

 الداللس

 اعول
 0.764 0.301 298 0.39 1.78 113   ت

 0.32 1.77 187 أنثك

 الثان 
 0.842 0.200 298 0.35 1.91 113   ت

 0.28 1.90 187 أنثك

 0.770 0.292 298 0.33 1.85 113   ت الكل 

 0.25 1.84 187 أنثك 

والمجال الثان   واعدا   ك   ولاا يدل  دم  لك  للمجال اعول  (  أن قيمس )م(   يت دالس  إحصاةيا2تليت نواةج جدول )

 ( لموغيت الجع .α= 0000وجةد فتوح  ام داللس إحصاةيس  عد مةوةى الداللس اإلحصاةيس )

( للكلف داللس الفتوح اإلحصاةيس بين موةسطام اسوجابام أفتاد  يعس الد اسس تتعاً t( نواةج اخوتا  )0جدول )

 لموغيت )نةع المد سس(

 العدد الفئس المجال
الموةسي 

 ال ةاب 

اإلن تاف 

 المعيا ي

د جام 

 ال تيس
 قيمس م

مةوةى 

 الداللس

 اعول
 0.177 1.353 298 0.37 1.80 180 حكةميس

 0.30 1.74 120 خاص

 الثان 
 0.182 1.339 298 0.34 1.93 180 حكةميس

 0.26 1.88 120 خاص

 0.121 1.553 298 0.31 1.86 180 حكةميس الكل 

 0.24 1.81 120 خاص 

للمجال اعول والمجال الثان  واعدا   ك   ولاا يدل  لك  دم   (  أن قيمس )م(   يت دالس  إحصاةيا0تليت نواةج جدول )

 ( نةع المد سس.α= 0000وجةد فتوح  ام داللس إحصاةيس  عد مةوةى الداللس اإلحصاةيس )

 

الوعلددديم المددددمج  لدددك تعميدددس ملدددا ام الطلتدددس مدددن وجلدددس نظدددت معلمددد  مدددا نوددداةج أثتتفعيددد   لساااااو ال:الاااث:ا

 . ومعلمام المدا   اع دنيس ف  ل  الموغيتام المعادت  جاة س  ة ونا 
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عواةج تفعي  الوعليم الموماز   لك تعميس ملا ام الطلتس من ل( الموةسطام ال ةابيس واالن تافام المعيا يس 2جدول )

 المدا   اع دنيسوجلس نظت معلم  ومعلمام 

 الفقتام التقم
الموةسي 

 ال ةاب 
 المةوةى التتتس االن تاف المعيا ي

4 

يةا د الوعليم الموماز  ف  خل  أساليب 

 ناج س ف  الوعلم الاات  للطلتس.

 موةسي 9 0.75 2.27

5 

يةمح الوعليم الموماز  بالعقا  بين الطلتس 

والوغايس   وتلق  الوكليفام  والمعلمين

 التاجعس بةلةلس.

 موةسي 8 0.70 2.24

1 

يةا د الوعليم الموماز   لك فلم المةاد الو  

 يصعب فلملا بلكِ  إلكوتون .

 موةسي 8 0.74 2.24

10 

يمث  متدأ الوعلم  الموماز  للمعلمين 

والموعلمين الت    ن المعلةمام 

واإلضافس  ليلا ف    وتخزيعلا  واسوتجا لا

 معظم اعوقام.

 موةسي 1 0.70 2.19

2 

يةفت الوعليم الموماز  متونس الدوام للطلتس ف  

 وأختى ف  المعزل.  المد سس

 موةسي 0 0.75 2.18

6 

يلجه الوعليم الموماز  الطلتس  لك حب 

واإلقتال  ليه عنه يجمه بين الوقليدي   الوعليم

 واإللكوتون .

 موةسي 2 0.71 1.69

7 

يقدم الوعليم الموماز  حلةالً للعديد من العةاة  

وألملا العةاة  الجغتافيس  والص يس للعديد 

 من الطلتس .

 معخف  0 0.69 1.59

9 

يزيد الوعليم الموماز  من ختتام المعلمين 

وادا   الصفةف الوقليديس   ف  تد ي  المعلا 

 واالفوتاضيس

 معخف  2 0.69 1.59

8 

يجةد الوعليم الموماز  فتدس أمام أولياء 

 اعمة  لللتا س الوعليميس مه المد سس . 

 معخف  1 0.60 1.57

3 

تتا   الوطتيقام الوعليميس ف  الوعليم 

 الموماز  الفتوقام الفتديس بين الطلتس 

 معخف  90 0.63 1.50

 0.31 1.91 الكل 
- 

 موةسي

( الو  1(   ان أ اللا للفقت    قم )8080 –1.50( إلك أن الموةسطام ال ةابيس تتاوح  بين ) 2تليت بيانام الجدول)    

وبان تاف ( 2.27تعل  يةا د الوعليم الموماز  ف  خل  أساليب ناج س ف  الوعلم الاات  للطلتس.  بموةسي حةاب  بل   )

نه يويح للطلتس من تعلملم الاات  باسوخدام المصاد  ولاا يدل  لك أن من الوعليم المدمج أ  بد جس موةسطس( 0000معيا ي)

وتقلي  اال وماد  لك الوعليم الوقليدي الاي يعوتت أن المعلم لة الم ة    والوكعةلةجيس    حةب مةوةال الوعليم   الوعليميس

   وف  إيصال المعلةمام للطلتس  التةية  ف  العمليس الوعليميس
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والمعلمين وتلق  الوكليفام والوغايس   ك   يةمح الوعليم الموماز  بالعقا  بين الطلتس( الو  تعل  ل0تليلا الفقت   قم ) 

ن حصةل ع  مما يةضح ببد جس موةسطسو (0000وبان تاف معيا ي) (2.24التاجعس بةلةلس.  بموةسي حةاب  بل   )

تويح أدا  حي    الوعليم الوقليديلا ف  عفض  ف  الوعليم الموماز   أوالطالب  لك الوغايس التاجعس للد و  تكةن أسل  

المعاقلس للطلتس المةجلين ف  المقت  تتادل وجلام العظت ف  المةاضيه المتتتطس بالمقت   وللال اعدا  دو   تيت ف  بيئس 

ل حة وتمكن من العقا   والاي يةجد ف  الفصةل الوقليدي س  الو عل م االفوتاضي س حي  إنلا تعةض ال ضة  االجوما   للطلتس

وعلمين  ن تكليف معين   ومتتتطس بمةضةع الد ال  اعفكا   و طت  ت اةلم ف  مةاضيه مخولفس  ومعاقلس إجابام المل

( الو  تعل  لك   8الفقت   قم )جاءم وبالمتتتس اعخيت   و تض متاجه مفيد  تتتتي بالمقت   و تض الةاجتام

( بد جس 1.50الفتوقام الفتديس بين الطلتس    بموةسي حةاب  بل    )تتا   الوطتيقام الوعليميس ف  الوعليم الموماز  

من المزيجس الةساة   ن الوعليم الموماز  ف  اعسا  يت ز  لكأ( مما يليت لك 0023وبان تاف معيا ي) معخفضس 

أو  لم الختت  تعقص ولكن  لك ما يتدو أن بع  الطلتساإللقاء المتادت ف  قا س الم اضتام  والوةاد   تت اإلنوتن   

وبان تاف  (1.91وبل  الموةسي ال ةاب  الكل  ) والمعصام الوعليميس   الملا   الكافيس للوعام  مه أجلز  الكمتيةتت

  ومعلمام المدا   ال كةميس  معلم من وجلس نظت أن الوعليم الموماز    مما يدل  لك بد جس موةسطس.( 0039معيا ي)

بد جس موةسطس حي  يجب الةقةف  لك أستاب ملكالم لاا العةع من الوعلم بالعةتس   قد أت  والخادس ف  اع دن

واعستاب الو  تعوتي تلك الملكلس  مه الولجيه  لك تفعليه عن له دو  ف  تعميس ملا ام الطلتس الوعليميس   معلمينلل

 . الموعة س

 التوصيات

من تطتي  لاا العمي من الوعلم  والخادس  بمدا سلا ال كةميس لةزا   الوتبيس والوعليمبعد اسوعتاض العواةج فال بد     

  وال بد من اقوتا   ليكةن نظاماً تعليمياً مةوقتلياً ملماً الطلتس  ليه و  والمعلمام  المعلمينمن خالل تد يب  )الموماز (

 الوةديام الواليس 

واإلدا ام   بين وزا   الوتبيس والوعليمومةولزماته بالوعةي    وملا اته الموماز  ميضتو    تفعي  نمي الوعل -

 المد سيس ف  القطاع ال كةم  والخاص إلنجاحه.

 ن طتي  الدو ام ليكةن جالزاً ف     الظتوف العاديس  تد يب المعلمين  لك نظام الوعليم الموماز  -

 . ب ي  يو ةل لةمس من سمام الوعليم المةوقتل  واالسوثعاةيس

 

وف  نف  الةق  تةطد العالقام مه أست  لاا العةع من الوعليم  تععك بملمس تعسي  لجعس  لميس ف  المدا  -

 . الوعليم الموماز الطلتس  ن طتي  مجال  أولياء اعمة  لوعزز نمي 

و الك    ف  معظم المةاد الوعليميسالوعليم الموماز   لك تعزيز متدأ  الموعة س الطلتس من خالل اعنلطس تقييم -

الوقييم للاا العمي الوعليم  با وتا لم جزء ال  االطالع  ليه وف  ملا  ولم إ طاء اعل  دو اً فا الً ف 

 .يوجزأ من اللتا س الوعليميس الوتبةيس

 -:الخالصة 

 سيما ف وال مةا تس لاا الوطة  ولال الوغيتام  بما ان العالم يللد تطة ام وتغيتام ف   افس معاح  ال يا   ليعا   

الطتي  أمام  ولة أزمس  ة ونا ه لعاملدت لوصتح الوكعةلةجيا أساساً تعليمياً ملماً بك  جالزيوه  ولاا ما سالوعليمي عنطمسا

ف   ف  مظسةاتعا الوتبةيس  وأدت   الفتدس معاستس    تةوغ  وزا   الوتبيس والوعليم بكافس مةمياته لكوتون إلالوعليم ا

لتعاء نظام متن يد م اإلنصاف والوميز والوةسه  نظام يمز  بلك  معلج  بين الوعليم الوقليدي الةضه ال ال   اع دن

  ولة ال   اعمث  لمتحلس ما بعد الةباء  ” Blended learning”الموماز  مولة ما يةمك بالوعلي اللكوتون  والوعليم ا

أنه يمكن الجمه بين التعد الوقليدي والتعد االلكوتون  فما يجع  من لاا العلج نمة جاً قابالً للوطتي  ف  لال المتحلس 

  .المعادت ف  الوعليم 
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