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 الدراسة مستخلص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية 

األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين، واستخدم 

الباحث المنهج الوصفي التحليلي الكمي والكيفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعلمي 

المرحلة الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل، وقد أجريت الدراسة على 

، واستخدمت االستبانة ومعلمة ( معلًما294( مديًرا ومديرة، و)64( مديًرا ومعلًما، منهم )358)

المقابلة كأدوات لجمع البيانات بعد التحقق من الصدق والثبات، وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية و 

المناسبة، توصلت الدراسة إلى أن مستوى احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية 

كان كبيًرا، األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين 

 (.3.87بمتوسط حسابي )

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لدرجات احتياجات 

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 

ماعي، لصالح اإلناث، والعمر من وجهات نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغيرات: النوع االجت

 10الذين سنوات خبرتهم )أكثر من  (، وسنوات الخبرة لصالح50-30لصالح الذين أعمارهم من )

سنوات(، وجنس المدرسة لصالح المدارس التي جنس طلبتها مختلطة )ذكور وإناث(. بينما توصلت 

درجات احتياجات توظيف الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية ل

في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات  المدمجالتعليم 

نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغيري المؤهل العلمي، والتخصص، والمسمى الوظيفي، باإلضافة 

الحاجة لدورات تدريبية شاملة للحاجة لتوفير بنية تحتية وأساس مناسب في المدرسة والبيت، و 

وكافية للهيئة التدريسية حول التعليم المدمج واستخدامه، باإلضافة لتفعيل دور اإلعالم التربوي 



 
 

 ز
 

%( من المديرين المستطلعة 80والقنوات التعليمية المساندة للطلبة في دروسهم، وأشار ما نسبته )

لية إذا ما انطلق من أساس صحيح، وطبق آراؤهم إلى أن التعليم المدمج تعليم مقبول بدرجة عا

%( من المديرين المستطلعة آراؤهم بأنه تعليم غير مقبول 20بالطريقة المناسبة، ورأى ما نسبته )

 بدرجة منخفضة جًدا، وأن التعليم الوجاهي هو أفضل أنواع التعليم.

صيات التي توصلت إليها الدراسة، أوصى الباحث بمجموعة من التو  النتائجوفي ضوء 

التقليدية؛ لتصبح صالحة ومناسبة لتطبيق التعليم المدمج،  التعليميةأهمها: االهتمام بتطوير البيئة 

وذلك من خالل تعزيز البنية التحتية المناسبة، من تقنيات تفاعلية حديثة، وتأمين عملية االتصال 

علمين، وزيادة الوعي بين السريع بالشبكة العنكبوتية للحصول على المعلومات للمدارس والطلبة والم

أفراد المجتمع بأهمية التعليم المدمج، وتفعيل دور اإلعالم التربوي والقنوات التعليمية المساندة للطلبة 

 في دروسهم وشروحات المواد.

، التعليم المدمج، مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل، المدارس، االحتياجات الكلمات المفتاحية:
 فلسطين.
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Abstract 

The study aimed at recognizing the requirements of introducing blended 

learning in Governmental basic schools in South Hebron Directorate of 

Education from the perspectives of principals and teachers The sample 

included )64( principals and )294( teachers. A questionnaire and an 

interview were used as tools for data collection. After verifying the validity 

and reliability and after conducting the appropriate statistical analysis. The 

study concluded that the level of the employments' needs of blended 

learning in the schools of the South Hebron Directorate of Education as 

perceived by principals and teachers was high with an arithmetic mean of 

(3.87). The results showed that there were statistically significant 

differences in the total degree of blended learning of employments' needs in 

the schools of the Directorate of Education in South Hebron as perceived 

by principals and teachers due to gender in favor of females while the age 

variable was in favor of those aged (30-50), and years of experience 

variable was in favor of those with 10 or more years of experience. Results, 

also, showed statistically significant differences in favor of mixed 

education schools. There were no statistically significant differences in the 

total degree of employments' needs of blended learning in the schools of 

the Southern Hebron Directorate of Education as perceived by principals 

and teachers due to the variables of academic qualification, specialization 

and job title. There is a need to provide an appropriate infrastructure and 

foundation at school and at home; in addition to the need for 

comprehensive and sufficient training courses for the teaching staff on 

blended learning and its use; in addition to the need to activate the role of 

educational media and educational support channels for students in their 

lessons. (80%) of the principals surveyed indicated that blended education 

is an excellent option if it is based on a correct foundation and applied in an 
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appropriate manner. However, (20% ) of the principals surveyed considered 

that education is unacceptable with a very low degree, and that face-to-face 

education is the best type of education. 

In light of the findings of the study, the researcher recommended a set of 

recommendations. More interest should be dedicated in developing the 

traditional educational environment to become appropriate for the 

implementation of E-learning technology by enhancing the infrastructure 

needed for modern interactive techniques and securing a rapid connection 

to the internet to obtain information for schools. Students and teachers 

should raise the awareness among community members regarding the 

importance of blended learning. It is important to activate the role of 

educational media and educational channels that support students in their 

lessons and material explanations. 

Keywords: Needs, Blended Learning, South Hebron Directorate of 

Education, Requirements, Schools, Palestine. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 :  مقدمة الدراسةأوًلا

المعلومات واالتصاالت في نهايات كان للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي السريع في تقنية 

القرن العشرين وحتى عامنا هذا؛ تأثيًرا كبيًرا على مختلف مناحي الحياة، حيث سعت المجتمعات 

البشرية إلى تعديل أنظمتها المختلفة، باإلضافة للجهود الحثيثة في إيجاد تعليم أفضل؛ كان لذلك 

اج استخدام التقنية في العملية التعليمية، بهدف األثر في ترقية البنية التعليمية؛ وذلك ما أدى لرو 

مواكبة العصر، وإيصال المعلومة بأسرع وقت وأفضل الوسائل للمتعلمين على اختالف قدراتهم 

 وظروفهم.

إلى التعليم بشكل عام نجد أنه يعتمد في كثير من مراحلة على التعليم التقليدي والذي  بالنظر

، ودور المتعلم فيه سلبي لذا تسعى الكثير من المؤسسات إلى يقع العبء األكبر فيه على المعلم

تطوير التعليم بإيجاد طرق جديدة للتعليم تهدف إلى أن يكون المتعلم فيه نشًطا وإيجابًيا، وأن يكون 

المعلم موجًها ومرشًدا، وذلك من خالل الدمج بين أشكال التعليم التقليدية )وجًها لوجه( وبين التعليم 

بأنماطه المتعددة ومستحدثاته التكنولوجية واإللكترونية داخل قاعات الدراسة وخارجها،  اإللكتروني

لذلك يرتكز هذا التعليم على نوعين من التعليم هما التقليدي واإللكتروني في ذات الوقت )أصالن، 

2015.) 

ي القرن ( أن العالم العربي يحتاج لتطوير نظامه التعليمي بالكم والنوع ف2010يرى العقاد )

والعشرين، حيث أن المستوى التعليمي غير مرض بالمقارنة مع الدول العالمية، لذا وجب  الحادي

القدرة على  اإللكتروني، لما لها التعليممساندة للتعليم التقليدي ك التوجه إلى تطبيق آليات تعليمية
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كنولوجيا التعليم، والتي تحسين ودعم وبناء جيل متميز. إذ يعد التعليم اإللكتروني أهم إنجازات ت

استفادت فيها من معطيات تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت في العملية التعليمية 

كثير من المؤسسات التعليمية، حيث لالمعاصرة، ولقد أصبح هذا النوع من التعليم سمة أساسية ل

 (.2010لمنعم، لك المؤسسات )عبد افي ت التعلميعمل على تنشيط عمليتي التعليم و 

وقد برزت أشكال مختلفة من التعليم تتناسب وحاجات المتعلمين وطبيعة األدوات المتوفرة 

الذي فتح آفاًقا  (Blended Learningلالتصال، ومن هذه األشكال ما يسمى بالتعليم المدمج )

؛ لتواكب خضعت المناهج التعليمية إلعادة النظرلمتعلمين، لم تكن متاحة من قبل، حيث جديدة ل

 (.2012المتطلبات الحديثة في مجتمع المعلومات )عوض وأبو بكر، 

( أن التعليم المدمج مولود للتجديد، ومصدر للحلول االبتكارية، فهو 2009يرى إسماعيل )

نتيجة الستخدام  الطلبةظاهرة تهدف إلى التغلب على العزلة االجتماعية، والملل الذي يتسرب إلى 

ي داخل قاعات الدراسة، وعليه لفترة طويلة، وذلك بدمجه مع التعليم التقليد التعليم اإللكتروني

الطلبة بكونهم محور عملية التعلم؛ بما يلبي فيه أسلوب تعلم إيجابي يتمتع  فالتعليم المدمج

 احتياجاتهم الفعلية من خالل دراستهم للمحتوى التعليمي بعيًدا عن روتين التعليم التقليدي.

إلى دمج أساليب وأدوات يشير مصطلح التعليم المدمج أن  (2009يل )إسماع يرى كما 

التعليم اإللكتروني مع أساليب وأدوات التعليم التقليدي، ومن ثم تطبيق االستراتيجيات التعليمية 

القديمة برؤية المستحدثات التكنولوجية الجديدة، ويتم بكونه استخدام أكثر من أسلوبين متميزتين 

ا مًعا، أحدهما تهتم بالتعلم في القاعات الدراسية التقليدية واآلخر يدمج أساليب للتعليم بدمجهم

التي تتم من خالل اإلنترنت والمستحدثات التكنولوجية؛ وفيه يتحول دور عضو هيئة  التعليم

 ومديًرا ألنشطة التعلم. ،للطلبةوموجه  ميسرالتدريس داخل قاعة الدراسة إلى 
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المرحلة األولى ما قبل عام  مراحل مر بها التعليم وهي: ربع( أ2009وقد ذكر العفتان )

: عصر الوسائط 1993 -1984المرحلة الثانية من عام ، و : عصر المعلم التقليدي1983

المرحلة الثالثة ، و تميزت باستخدام أنظمة تشغيل ذات واجهة رسومية كاألقراص الممغنطة المتعددة

مية للمعلومات )اإلنترنت(، ثم ظهور البريد : ظهور الشبكة العال2000 -1993من عام 

: إلى اآلن -2001المرحلة الرابعة من عام ، و اإللكتروني وبرامج إلكترونية لعرض أفالم الفيديو

الجيل الثاني للشبكة العالمية للمعلومات، حيث أصبح تصميم المواقع على الشبكة أكثر تقدًما وذا 

 حتوى. خصائص أقوى من ناحية السرعة وكثافة الم

وانتشر مفهوم التعليم اإللكتروني بشكل أكبر منذ استخدام وسائل العرض اإللكترونية 

والوسائط المتعددة في إلقاء الدروس داخل الصفوف التقليدية، وعمليات التعلم الذاتي، انتهاًء ببناء 

ضرات في لبة التفاعل مع الندوات والمحالفصول االفتراضية، التي تتيح للطالمدارس الذكية وا

 (.2011مختلف الدول، من خالل تقنيات اإلنترنت والتلفزيون التفاعلي )حسنين، 

اإللكتروني، ومزايا التعليم التقليدي في الفصل  التعليميتميز التعليم المدمج بالجمع بين مزايا 

اضي الفوري، التعاوني االفتر  التعليمالدراسي، نظًرا الحتوائه على أدوات التعلم المختلفة، مثل: برامج 

 (.2010المحتوى المرفوع على اإلنترنت، ومقررات تتيح التعلم الذاتي )عبد المنعم، 

ويؤمل أن تفيد هذه الدراسة كل من مديرية التربية والتعليم والمشرفين والمعلمين، وكل م ن 

 على عالقة بالعملية التعليمية.
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 مشكلة الدراسةثانياا: 

متع بها التعليم المدمج إال أن هناك العديد من االحتياجات ميزات التي يتعلى الرغم من ال

التي تحول دون تطبيقه بالشكل المناسب، مثل: قلة توافر الكوادر المؤهلة لمثل هذا التعليم، 

وضعف الدعم الفني فيما يتعلق بالجانب اإللكتروني، باإلضافة لعالقة كل منهما بالبيئة التعليمية 

 وعملية دمجها مًعا.

م التقليدي من يلمس تراجع في إقبال ودافعية المتعلمين للتعلاحث من واقع عمله كمعلم البف

، وعدم توافر المتطلبات جانب، وضعف التعامل واالستعانة باألجهزة اإللكترونية من جانب آخر

الالزمة لتوظيف التعليم المدمج وإشراكه في العملية التعليمية، وفي ظل األزمات التي نعيشها من 

( COVID-19جائحة كورونا )ظل وارث طبيعية وبشرية، وسياسات االحتالل التعسفية، وفي ك

التي نعيشها، من التعرض لإلغالقات المستمرة، وتعطل مناحي الحياة التعليمية بصورة عامة، 

والدوام المدرسي المتقطع بصورة خاصة، أصبح هناك حاجة ملحة الستخدام وتوظيف التعليم 

 .لية التعليميةالمدمج في العم

المبذولة من بالرغم من الجهود و  ق أهمية التعليم المدمج كأسلوب جديد في التعليم،لمن منطو 

والتوصيات التي تدعو إلى برامج  ،القائمين على التعليم في فلسطين لتطوير وتحسين طرق التعليم

، ظهرت العديد واالرتقاء بهمن أجل تحسين التعليم  ؛تدمج بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي

 من االحتياجات والمتطلبات لتوظيف هذا النوع من التعليم.

توظيف التعليم المدمج ل الالزمة حتياجاتاالتكمن مشكلة الدراسة في: ما وبناء على ما سبق؛ 

 المديريننظر  اتل من وجهجنوب الخلي مديرية التربية والتعليم األساسية في الحكومية المدراسفي 

 ؟والمعلمين
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 أسئلة الدراسةثالثاا: 

 تمحورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

  احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم ما

 ؟جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 وينبثق عنه السؤال الفرعي اآلتي:

 ف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في احتياجات توظي تختلف هل

: باختالف مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 المدرسة،طلبة  وجنس الخبرة، وسنوات العلمي، والمؤهل والعمر، االجتماعي، النوع

 ، والمسمى الوظيفي؟والتخصص

 ات الدراسةفرضيرابعاا: 

 تم صياغة الفرضيات اآلتية: الفرعية عن سؤال الدراسة لإلجاب

( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  الفرضية األولى:

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية  لدرجة المتوسطات الحسابية بين

النوع تعزى لمتغير  لخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمينفي مديرية التربية والتعليم جنوب ا

 .)ذكور، إناث( االجتماعي

( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  الفرضية الثانية:

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية لدرجة المتوسطات الحسابية  بين

 العمر تعزى لمتغير مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمينفي 

 .سنة( 50سنة، أكثر من  50 -30سنة، من  30)أقل من 
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 (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  الفرضية الثالثة:

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية  احتياجات لدرجة المتوسطات الحسابية بين

المؤهل  تعزى لمتغير في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 .(ماجستير فأعلىفأقل،  بكالوريوس) العلمي

 (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية الفرضية الرابعة:

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية  لدرجة المتوسطات الحسابية بين

سنوات  تعزى لمتغير في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 .وات(سن 10، أكثر من سنوات 10 - 5من ، سنوات 5أقل من ) الخبرة

 (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  لخامسة:الفرضية ا

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية  لدرجة المتوسطات الحسابية بين

جنس تعزى لمتغير  في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 .)ذكور فقط، إناث فقط، مختلطة( المدرسة طلبة

 (α≤0.05)ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائي الفرضية السادسة:

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية  لدرجة المتوسطات الحسابية بين

 تعزى لمتغير ات نظر المديرين والمعلمينفي مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجه

 .)علمي، أدبي( التخصص

 (α≤0.05)ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائي الفرضية السابعة:

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية  لدرجة المتوسطات الحسابية بين

المسمى  تعزى لمتغير يم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمينفي مديرية التربية والتعل

 .)مدير، معلم( الوظيفي
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ا:   ةأهداف الدراسخامسا

 الدراسة إلى: هدفت هذه

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية تحديد  (1

 .والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المديرين

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية تحديد  (2

 .والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية تحديد  (3

النوع االجتماعي،  :متغيرات الدراسة ب، حسوالتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين

 المسمى الوظيفي. التخصص، ،المدرسة طلبة، جنس المؤهل العلمي، سنوات الخبر العمر،

ا:   أهمية الدراسةسادسا

علم  في حدود –تكمن أهمية الدراسة في كونها األولى في دراسة هذا الموضوع في فلسطين 

جات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية احتيا تبيانالدراسة على  عملتحيث  - الباحث

حيث أن ، األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

خالل فترة  م2020منذ عام  في المدارس الفلسطينية حديًثاالعمل به  بدء قد تم التعليم المدمج

 اآلتية: ةالجوانب الثالث ، وتظهر أهمية الدراسة فيجائحة كورونا

 :االحتياجات  يتوقع الباحث أن تسهم هذه الدراسة في إعطاء صورة واضحة عن الجانب النظري

 الالزمة لتوظيف التعليم المدمج في المدراس األساسية الفلسطينية.

 :ر  ب  يتوقع الباحث أن ت   الجانب العملي التعليم  ةأهميبهذه الدراسة القائمين على عملية التعليم  ص ِّ

يعد من أفضل الحلول ، ألنه احتياجاتهوتقديم ما يلبي  استثماره ودعمه،والعمل على  المدمج



 
 

9 
 

لمجابهة التطور التكنولوجي في جميع القطاعات، وحل لمشكالت العصر التي نعيشها، وما 

 من صعوبات تعليمية نتيجة التعليم التقليدي. الطلبةيواجه 

 :األخرى  تفيد الباحثين في إجراء المزيد من البحوث سة أنيمكن لهذه الدرا الجانب البحثي 

ت هذه بحيث يبدأ اآلخرون من حيث انته ،وأثره التعليم المدمجوتكثيف الدراسات في مجال 

 وتوفير أدب تربوي محلي حول التعليم المدمج واحتياجاته.، الدراسة

 حدود الدراسةسابعاا: 

 تتمثل حدود الدراسة ومحدداتها فيما يأتي:

 احتياجات توظيف التعليم المدمج في بللدراسة  الموضوعي الحدتحدد ي :الحد الموضوعي

المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر 

 .المديرين والمعلمين

 :في مدارس المديرين والمعلميننة ممثلة من اقتصرت هذه الدراسة على عي الحد البشري 

 جنوب الخليل. مديرية التربية والتعليم

 :ابعة لوزارة التربية والتعليم.تقتصر الدراسة على المدارس الحكومية الت الحد المؤسسي 

 :جنوب الخليل. مديرية التربية والتعليمفي  المدارس الحكومية األساسية الحد المكاني 

 م. (2022-2021الفصل األول من العام الدراسي ) ني:الحد الزم 

 مصطلحات الدراسةثامناا: 

 فيما يأتي تعريف المصطلحات الواردة في الدراسة:
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 التدريس عمليتي بين ومرتبة منظمة وخلط مزج عملية" (:Blended Learningالتعليم المدمج )

 تحتاجه ما بكل الخبرة لها كوادر بوساطة معينة وأدوات مصادر خالل من واإللكتروني التقليدي

 (.557: ص2019، سبيعيال) "العملية هذه

بين  المناسب الدمجمنظومة تعليمية قائمة على إجرائياا:  الباحث التعليم المدمج ويعرف

من  التعليم التقليدي وحداثة التعليم اإللكتروني، إلحداث التفاعل الالزم بين المعلمين والطلبة أصالة

إلخراج جيل متميز ذاتًيا،  بشكل متزامن أو غير متزامن؛من جهة أخرى، والطلبة أنفسهم جهة، 

 وذلك من خالل توفير بيئة تعليمية فعالة ومناسبة للطلبة.

الجهة الرسمية الموكلة بإدارة شؤون التعليم العام في هي  جنوب الخليل: مديرية التربية والتعليم

يحية، ، السموع، الر : دورا، إذنا، الظاهريةاآلتيةدارس منطقة جنوب الخليل، والتي تشمل المناطق م

 الفوار، سنجر.
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 :الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

: اإلطار النظري   أوًلا

 مفهوم التعليم .1

 أنواع التعليم .2

 التعليم التقليدي 2.1

 التعليم اإللكتروني 2.2

 التعليم المدمج 2.3

 ثانياا: الدراسات السابقة

 المحور األول: الدراسات ذات العالقة بالتعليم اإللكتروني

  الثاني: الدراسات ذات العالقة بالتعليم المدمجالمحور 

 المحور الثالث: التعقيب على الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 التعقيب عليها.و يتضمن هذا الفصل كاًل من اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 :  اإلطار النظري أوًلا

 ممفهوم التعلي .1

العلم والصنعة. أما اصطالًحا فهو مجموعة "التعليم في اللغة: جعل اآلخر يتعلم، ويقع على 

 (.29 ،2009علم وتقويمه" )عطية، اإلجراءات واألساليب التي نقوم بها من أجل إحداث الت

مهمة ذات إطار طبق آلليات واستراتيجيات مختارة "(: بأنه 2009ويعرفه عبود وحمدي )

، وتطلق مفردة التعليم بالتعلمميه وبمشاركة فاعلة من الدارسين وما ينتج عن هذه العملية هو ما يس

على النشاط المحصور داخل المؤسسة التعليمية، مدرسة كانت أو جامعة أو ما شابهها، بل يمتد 

أن التعليم يقع على جانبين: أواًل: هو  هذا يعني (،58)ص "ليشمل النشاط التعليمي خارجها كذلك

نهم ألمن الوظائف بمشاركة المتعلمين  ةتلك الطريقة الممنهجة المقصودة التي تتدخل فيها جمل

العنصر الحيوي في هذه العملية فالدارس أو المتعلم باستطاعته أن يغير أو يعدل من هذه العملية. 

يقتصر على المؤسسات التعليمية الرسمية فقط بل يمتد إلى غير ذلك مثل ال : يرى أن التعليم اثانيً 

 .وسائل اإلعالم وغيرها

يستطيع المعلم حفز المتعلم  بوساطتهالفن الذي "( بأنه 2007دي )ويعرفه المهدي وحم

مين حاجات المتعلم على القناعة والرضا واالستقرار وهذا ضوتشجيعه وتوجيهه توجيها يكفل فيه ت

متبادلة بين فرد أو أكثر من ناحية وبين فرد ومجموعة أفراد من  عالقاتيعني أن التعليم يعكس 

أنها إحداث تأثير فعال يتغير على أثرها سلوك األفراد الذين يراد تغيير ناحية أخرى، ويكون من ش

 .(31)ص "سلوكياتهم
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في مفهومه للتعليم على طبيعة العالقة المتبادلة بين  (2007)وحمدي  يوضح المهديو 

األفراد وما ينتج عنها من تأثيرات وانعكاسات فعالة تغير من خاللها سلوك الفرد الذي لديه الرغبة 

 تغير سلوكه. في

( بأنه: "نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم بقصد إكسابه ضروًبا 2006وعرفه حمدان )

، وهو "العملية التي يمد فيها المعلم الطالب (70" )صمن المعرفة كإحدى الوسائل في تربيته

 .(122" )صبالتوجيهات وتحمله مسؤولية إنجازات الطالب لتحقيق األهداف التعليمية

تعليم من الناحية االجتماعية: ليس إال وسيلة تتخذها المجتمعات من أجل تحقيق أهدافها وال

القومية، اجتماعية واقتصادية وسياسية. ويتأكد المفهوم الشائع الذي يقول إن اإلنسان الذي حسن 

إليه  تعليمه وتدريبه هو صانع التنمية، وصانع ذاته، وبيئته التي يعيش فيها، والمجتمع الذي ينتمي

 (.127، 2006)رشوان، 

كساب الفرد إلية المنظمة التي يتم من خاللها التعليم هو تلك العمفومن خالل ما سبق 

معارف وقيم جديدة تمكنه من الخوض في الحياة بطريقة تفكير متماشية مع اتجاهات العصر 

 وتغير سلوكه وتعدله نحو األفضل.

 أنواع التعليم .2

يم الذي يقدم في المؤسسات التعليمية المتنوعة للطلبة، ويعتمد كل يوجد الكثير من أنواع التعل

 :نوع على حسب المنهج الدراسي والهدف منه، وفيما يلي أهم أنواع التعليم المعروفة في العالم

  التعليم التقليدي 2.1

على يقوم التعليم التقليدي على استخدام الطرق التقليدية والوسائل التعليمية القديمة القائمة 

التلقين، واستخدام الوسائل التعليمية القديمة، مثل: الكتاب المدرسي والسبورة واألقالم وغيرها، 

ويكتفي المعلم بعرض المعلومات على الطلبة بغض النظر عن مستواهم أو كفاءتهم، ويقوم على 



 
 

14 
 

ية، والمتعلم ركائز أساسية، هي: المعلم والمتعلم والمعلومة، فالمعلم أساس العملية التعليم ثالث

 سلبًيا يعتمد على تلقي المعلومات.

فنتيجة للثورة ، على المعلم والمتعلم أن يتساءل أين موقعه في ظل عصر التطور والتكنولوجيا

أصبح التعليم مطالًبا بالبحث عن  ؛شها العالم في جميع جوانب الحياةالعلمية والتكنولوجية التي يعي

اجهة التحديات التي يعيشها، وتناسب تفكير المعلم والمتعلم في أساليب ونماذج تعليمية جديدة؛ لمو 

جديًدا على المحتوى  م يضفعصر التكنولوجيا والتطور، كما أن التعليم التقليدي في الوقت الراهن ل

التعليمي لألجيال؛ فوحده ال يستطيع مواكبة الفكر العصري؛ ألنه يؤدي إلى تأخر اإلبداع والتفكر 

 (.2016تعلمين )المرشد، في المعلمين والم

 مفهوم التعليم التقليدي: .1

يقـــوم المعلـــم فـــي الفصـــل الدراســـي التقليـــدي بشـــرح المفهـــوم شـــفهًيا وذلـــك باالســـتعانة بالســـبورة، 

ويكون ذلك وفق قواعد وأسس يتبعها المعلم، مع المتعلمين، من حيـث إدارة الصـف، وموعـد السـماح 

ــيم التقليــدي مــن وجهــة نظــر للطــالب بالحــديث، وآليــة طلــب اإلذن، ويعــرف  ( 2009العمــاس )التعل

 بأنــه: "نظــام التعلــيم الــذي ظــل يمارســه العــالم منــذ بــدايات العمليــات التعليميــة النظاميــة وحتــى اليــوم"

ـــــــــــذي يعتمـــــــــــد 2015, ويعرفـــــــــــه عبـــــــــــد المجيـــــــــــد والعـــــــــــاني )(13)ص ـــــــــــيم ال ـــــــــــك التعل ـــــــــــه: "ذل ( بأن

فة، فيكون المعلم هو أساس عمليـة الـتعلم، فنـرى والتي تركيز على إنتاج المعر   التقليدية الثقافة على

الطالب سلبًيا يعتمد على تلقي المعلومات من المعلـم دون أي جهـد فـي االستقصـاء أو البحـث؛ ألنـه 

 .(59)ص يتعلم بأسلوب المحاضرة والتلقين وهو ما يعرف بالتعليم التلقيني"

لمهام بصورة غير مباشرة، حيث ( أن التعليم التقليدي يحقق الكثير من ا2011ويرى المعمر )

يشكل الحضور الجماعي الوجاهي للطالب أمًرا هاًما، يعزز أهمية العمل الجماعي التشاركي، 

بصورة غير مرئية، إضافة ألهمية االتصال مع النصوص المكتوبة؛ الذي  مهمةويغرس قيًما تربويًة 

 يدفع للتفكير بعمق في النصوص التي يتم التعامل معها.
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 التعليم التقليدي:خصائص  .2

 خصائص وهي: ة( إلى أن التعليم التقليدي يتمتع بأربعRayfield, 1983) "رايفيلد"يشير 

 أنه فعال تماًما، أي أن الطفل يتعلم كل ما يحتاج إلى معرفته ليصبح بالًغا عاماًل. .أ

طفل بالرغم من أن التعليم التقليدي يحتوي على محددات ومعايير قاسية، إال أنه يسمح لكل  .ب

 ينجو منها بالتخرج.

 التعليم ليس باهظة. كلفة  .ج

 عدم انسحاب األطفال كلًيا من قوة التعليم والواجبات المطلوبة. .د

 إيجابيات التعليم التقليدي: .3

 (:2016للتعليم التقليدي العديد من اإليجابيات، يذكر منها المرشد )

ئل االتصال والتواصل لنقل المعرفة لتقاء المعلم والطلبة وجاهًيا )وجًها لوجه(، فهذه أقوى وساا .أ

، ما يؤثر على الموقف تجتمع الصورة والصوت بالمشاعر واألحاسيس حيث شخصين،بين 

 التعليمي؛ وبالتالي تعديل في السلوك، وحدوث النمو.

فرص التطبيق المباشر داخل الغرف الصفية؛ الذي  صال المباشر بين المعلم والطالبتيوفر اال .ب

 ترتيب المعلومات وطريقة إيصالها للطلبة.يوفر فرص تعديل و 

يمكن تنفيذه في أي مكان وفي مختلف البيئات بغض النظر عن عدم توفر التيار الكهربائي أو  .ج

 الحاسوب. 

 يعمل على خدمة شريحة كبيرة من المجتمع بغض النظر عن سوء األحوال المعيشية. .د

 مالءمة هذا األسلوب لبعض المواد النظرية أكثر من غيره. .ه

 تكاليف مادية أقل. .و

 إمكانية إنهاء المنهج في مدة وجيزة. .ز
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 سلبيات التعليم التقليدي: .4

 منها:، ت التعليم التقليدي )وجًها لوجه(سلبيا( إلى مجموعة من 2021شار عالم )أ

التلقين: يقوم التعليم التقليدي على الثقافة التقليدية التي تهتم في إنتاج المعرفة، فيكون المعلم  .أ

العملية التعليمية، ويتمثل دوره في نقل وتلقين المعلومات، ويعتبر الطالب في هذه هو أساس 

 الحالة عنصر سلبي، يتلقى المعلومة من المعلم دون بذل أي جهد في البحث عن المعرفة. 

للطالب، من خالل حفظه لمجموعة كبيرة  المعرفية يركز التعليم التقليدي على الناحية العقلية .ب

 والمعارف، على حساب باقي الجوانب.من المصطلحات 

إعارة االنتباه للفروق الفردية ومراعاة االختالفات بين الطلبة، باإلضافة الكتظاظ الصفوف  قلة .ج

 الدراسية بالطلبة، ما يقلل من فرص التعلم الجيد. 

ة التركيز على االختبارات: باعتبار النجاح واجتياز االختبارات التي يقدمها الطلبة هي القاعد .د

األساسية للتقييم، فحصيلة التعليم التي يتلقاها الطالب هي التركيز على المادة على حساب 

 طرق التفكير العلمي، وتنمية االتجاهات والميول والرغبات االيجابية.

 االتصال يوفر بحيث وجاهًيا، والطلبة المعلم بالتقاء يمتاز التقليدي التعليمأن  يتبين هنا ومن

 آن في واألحاسيس بالمشاعر والصوت الصورة اجتماع خالل من والطالب، علمالم بين المباشر

 أفضل بصورة والمهاري  المعرفي ومستواهم وشخصيتهم لطلبته المعلم معرفة في يساعد ما واحد؛

 المعلم بكالم يتأثرون  -االبتدائية المرحلة في السيما- الطلبة أكثر نجد لذلك اإللكتروني؛ التعليم من

 المادية؛ تكاليفه لقلة باإلضافة لهم، كقدوة للمعلم ينظرون  ألنهم أمورهم؛ أولياء من كثرأ وشخصيته

 وسوء المادي مستواهم عن النظر بغض المجتمع، من كبيرة شريحة خدمة على يعمل وبذلك

 .المعيشية األحوال
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 نقل في ألساسا الركيزة تعد التي التقليدية الثقافة على يعتمد التقليدي فالتعليم أخرى  جهة ومن

 وتلقينها المعرفة لنقل المثالية التعليمية والوسيلة التعليمية، العملية محور المعلم يكون  إذ المعرفة،

 أي دون  ويدونها يحفظها للمعلومة، متلقي مجرد باعتباره سلبًيا، الطالب دور يكون  وبذلك للطلبة؛

 واعتبارها االختبارات موضوع لىع للتركيز باإلضافة اكتشافها، أو المعرفة عن البحث في جهد

 الحفظ على اعتماده خالل من للطالب، العقلية الناحية على يركز وبهذا للتقييم؛ األساسية القاعدة

 .الجوانب باقي حساب على

 (E-learning)التعليم اإللكتروني  2.2

في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دور مهم في مختلف مناحي الحياة، فقدة ساعدتإن ل

إحداث نقلة نوعية في عصرنا هذا، فلم تعد هناك حواجز مكانية أو زمانية بين أفراد المجتمعات، 

 وأصبح العالم قرية رقمية صغيرة، حيث يستطيع كل إنسان التجول فيها والتعرف عليها.

وانعكس هذا التطور الهائل على منظومة التعليم، إذ يبحث التربويون عن استراتيجيات 

أساليب وتقنيات جديدة لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية، وللمساعد وطرائق و 

في تحسينها والوصول ألفضل النتائج التعليمية فظهر ما يسمى بالتعليم اإللكتروني )الساعدي، 

2013.) 

 مفهوم التعليم اإللكتروني: .1

نسبًيا، حيث شهد هذا المصطلح تطوًرا  من المفاهيم المعاصرة والحديثة يعد التعليم اإللكتروني

كبيًرا مع االنتشار الواسع الستخدامات اإلنترنـت فـي المختلفة في المجـاالت الحياتية، وتبًعا لما 

يتمتع به من خصائص وميزات، فقد شهد هذا العصر توسـًعا كبيـًرا فـي استخدام الحاسوب 
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التعريفات وتطورت اعتماًدا على التطور الذي طرأ وتطبيقاته في مجال التربية والتعليم، وقد تعددت 

 (.2016عليه مع مرور الزمن )حنتولي، 

ه( التعليم اإللكتروني بأنه: "طريقة للتعليم باستخدام آليات االتـصال 1423يعرف الموسى )

الحديثـة مـن حواسيب وشبكات حاسوب ووسائط متعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث، 

ترونية وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو داخل الفصل الدراسي، فالمقصود ومكتبات إلك

 "هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقـل جهد وأكبر فائدة

 .(12)ص

( بأنه "هو النوع من التعليم الذي يطبق تكنولوجيـا المعلومـات فـي 2007ويعرفه عقل )

( أن Basilaia & Kvavadze, 2020ويرى كل من باسياليا وكفافادزي ) ،(21" )صعملياته

التعليم اإللكتروني عملية منظمة تهدف إلى تحقيق النتاجات التعليمية باستخدام وسائل تكنولوجية 

توفر صوًتا وصورة وأفالم وتفاعل بين المتعلم والمحتوى واألنشطة التعليمية في الوقت والزمن 

 مناسب له.ال

تعددت التعريفات وتنوعت، ولكنها تلتقي في أن ما يميز التعليم اإللكتروني عن غيره من 

أنواع التعلم عموًما هو استخدامه للوسائل التكنولوجيـة وشـبكة اإلنترنـت فـي التعليم، ويمكننا اعتماد 

ة وأسلوب تعليمي ( بأنه "وسيلة حديث2016تعريف  للتعلم اإللكتروني كما ورد لدى حنتولي )

معاصر للنهوض بالعملية التعليمية ودفعهـا لمواكبـة التطور العلمي والتدفق المعلوماتي وذلك من 

خالل تحقيق مبدأ االستثمار األمثـل للتكنولوجيـا، واستخدام وسائلها لنقل المحتوى المعرفي 

 .(16)ص "ةيميعلللمتعلمين، وتحقيق التواصل الفعـال والمـرن بـين عناصر العملية الت
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 خصائص التعليم اإللكتروني:  .2

للتعليم اإللكتروني العديد من الخصائص التي ينفرد بها عن غيره من أنماط التعليم األخرى 

 ( منها: 2007المتعلقة بفلسفته وطبيعته الخاصة، وقد ذكر الساعي )

وائق، من خالل ربطه : يقصد بها إمكانية الوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت، دون عالكونية

 باإلنترنت.

: يقصد بها تماشي التعليم اإللكتروني والمستوى العلمي للمتعلم، فهو يلبي حاجات ورغبات الفردية

 كل متعلم، مما يسمح للمتعلم بالسير في التعلم وفًقا لقدراته. 

 ة المحددة.بعض، لتحقيق األهداف التعليميها توافق جميع عناصره مع بعضها : ويقصد بالتكاملية

: ويقصد بها إمكانية التعامل مع أجزاء المادة العلمية، واالنتقال من جزئية إلى أخرى، التفاعلية

 حيث التفاعل الجيد بين المادة العلمية والمتفاعلين من طلبة ومعلمين وغيرهم.

من أكثر من  : يقصد بها إمكانية الوصول والتفاعل مع المواد العلمية والبرامج التعليميةالجماهيرية

 مكان، وفي آن واحد؛ فهو ال يقتصر على فئة دون أخرى.

 التعليم اإللكتروني:إيجابيات  .3

 ,Ferreimanوفيريمان ) (،2010) عبد العزيز، و (2006أشار كل من الخزندار ومهدي )

يد أن للتعليم اإللكتروني العديد من الميزات التي تجعل منه نمًطا جيًدا يتفوق على العدإلى ( 2014

من أنماط التعليم األخرى، والتي من شأنها تشجيع المؤسسات التربوية على التوجه إلى التعليم 

 اإللكتروني، ومنها:

المرونة: يقصد بها عدم االرتباط بوقت معين للتعلم، حيث يستطيع الجميع التعلم حسب الوقت  .أ

 حياتهم المهنية. فيالمالئم لهم والتركيز أكثر 



 
 

20 
 

التعليم وتوفير المال: حيث يقوم على توفير موارد المدرسة من الكهرباء التقليل من تكاليف  .ب

والماء واستهالك الصفوف والحاجة للصيانة، وغيرها من موارد المدرسة، من خالل الصفوف 

الحاجة للذهاب إلى المدرسة والمؤسسات  لقلةاإللكترونية على اإلنترنت، باإلضافة لتوفير المال 

 أنه أن يوفر تكاليف المواصالت والتنقل. التعليمية، وهذا من ش

التعلم الذاتي: فهو يقوم على زيادة استبقاء التعلم بشكل أكبر من سابقه، فالجميع يتعلمون  .ج

بوتيرتهم الخاصة، فمن خالل تقليل الدردشات واألسئلة الزائدة التي تعمل على إضاعة الوقت؛ 

وائق؛ ما يؤدي الستثمار الوقت وزيادة تزداد كمية ما يتعلمه الطالب دون أي تعطيالت أو ع

 التعلم.

فهـؤالء الـذين يقومـون  فرصة أكبر في الحصول على المادة الدراسية ألكثر من مرة )التكرار(: .د

بالتعليم عن طريق التدريب، يمكنهم إعادة وتكرار المعلومات التي تدربوا عليها، وذلك كما يفعل 

 الطلبة عنـدما يستعدون المتحان ما.

حساس بالمساواة: حيث تتيح أدوات التعليم اإللكتروني لكل طالب اإلفصاح عن رأيه دون اإل .ه

 إحراج، خالًفا لما يحدث في الصفوف التقليدية.

جعل التعليم أكثر تنظيًما ومحايدة: حيث الدقة في متابعة إنجازات كل طالب، إضافًة إلى تقييم  .و

 االختبارات بطريقة محايدة وعادلة.

ال والتواصل: حيث أتاح التعليم اإللكتروني سهولة كبيرة في الوصول للمعلم سهولة االتص .ز

بشكل أسرع وأكثر وفرة خارج أوقات العمل الرسمي، باإلضافة لزيادة إمكانية االتصال بين 

الطلبة فيما بينهم، وبين الطلبة والمدرسة، وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه 

 ثل: البريد اإللكتروني، ومجـالس النقاش، وغرف الحوار.األطراف في عدة اتجاهات، م
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أكبر في تقليل  للمعلم فرصةتقليل األعباء اإلدارية على المعلم: حيث أتاح التعليم اإللكتروني  .ح

األعباء اإلدارية الواقعة على عاتقه، والتي كانت تأخذ منه وقت كبيـر في كل محاضرة، مثل: 

 استالم الواجبات وغيرها. 

قتصاره على فئة معينة: حيث يمكن لجميع الفئات من جميع األعمار والخبرات الحصول عدم ا .ط

 مهارات وخبرات جديدة دون التقيد بالفصول الدراسية التقليدية. اكتساباإللكتروني و على التعليم 

 .سرعة تطوير محتوى المناهج، والبرامج الموجودة على اإلنترنت وسهولتها .ي

 ني:سلبيات التعليم اإللكترو  .4

( إال أن للتعليم اإللكتروني بعض السلبيات على Hetsevich, 2017) "هيتسيفيتش"أشار 

 الرغم من الفوائد الكثيرة التي يتميز بها، ومنها:

اعتماد التعليم اإللكتروني على التكنولوجيا بشكل كبير: على الرغم من أن التعليم اإللكتروني  .1

مشكالت التي تواجه المتعلمين تتعلق بالوصول متاح للجميع؛ إال أنه يوجد العديد من ال

لإلنترنت والحصول على أجهزة الحاسوب وما إلى ذلك من أدوات التعليم اإللكتروني، باإلضافة 

لوجود صعوبة لدى بعض الفئات العمرية في التعامل مع المستحدثات التكنولوجية وإتقانها، 

 مثل: كبار السن.

افي والتنظيم المناسب: ألن التعليم اإللكتروني يعتمد صعوبة في الحصول على التحفيز الك .2

في تنظيم تعلمهم بمفرهم،  المتعلمين صعوبةعلى التعلم الذاتي بشكل كبير، حيث يجد بعض 

ك فهم يشعرون بالتعلم بشكل أفضل حول المتعلمين اآلخرين وجاهًيا؛ ألن ذلك يعمل على للذ

 االلتزام.تنظيم عملية التعلم وتحفيزهم بشكل أفضل على 

شعور بعض الطلبة بالعزلة: فالمدرسة بالنسب للطلبة مكان التقائهم بالمجتمع وتكوين  .3

الصداقات، ومع التعليم اإللكتروني قد يكون تحقيق هذا األمر صعًبا للغاية، بالتأكيد، ال يزال 
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لدينا غرف الدردشة على اإلنترنت التي تحقق تلك الغاية، ولكن ليست بمستوى االتصال 

لشخصي الوجاهي؛ لهذا السبب يشعر بعض الطلبة بالعزلة والحرمان من تواصلهم وتفاعلهم ا

 بطريقة مباشرة مع بعضهم البعض.

 ما وذلك واإلنترنت؛ التكنولوجية الوسائل باستخدام يمتاز اإللكتروني تعليمومن هنا يتبين أن ال

 يتيح فهو الذاتي؛ التعلم عملية يعزز كما ومكان، وقت أي في المعرفة على الحصول للطلبة يتيح

 والسير الخاصة، بوتيرتهم أخرى  إلى جزئية من واالنتقال العلمية، المادة أجزاء مع التفاعل للطلبة

 واإلحساس الشعور زيادة كذلك عوائق، دون  لقدراتهم، المناسب العلمي المستوى  وفق التعلم في

 .أحراج دون  رأيه إبداء البط لكل تتيح اإللكتروني التعلم أدوات ألن بالمساواة؛

 والمستحدثات الحاسوب أجهزة على اإللكتروني للتعليم الكبير فاالعتماد أخرى  جهة ومن

 وإتقانها، معها التعامل في العمرية الفئات بعض لدى الصعوبات من عديد لوجود أدى التكنولوجية؛

 تنظيم في الطلبة بعض لدى بةصعو  لوجود أدى الذاتي؛ التعلم على اإللكتروني التعلم اعتماد كذلك

 كما المباشر الشخصي االتصال لصعوبة بالعزلة، الطلبة بعض لشعور باإلضافة بمفردهم، تعلمهم

 .المدرسة في

 م التقليدي:ياإللكتروني والتعل التعليمالفرق بين  .5

( إلى اختالف التعليم اإللكتروني عن التعليم التقليدي في العديد من 2006أشار غنايم )

وجه، منها: نظام التعليم وأسلوب التعليم المستخدم ومدى التفاعلية واإلتاحة وإمكانية التحديث األ

 واالعتمادية، وهي كما في الجدول التالي:
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 (: الفرق بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي1جدول )

 التعليم التقليدي التعليم اإللكتروني وجه المقارنة

 التعليم نظام
 يسـمح نظـام مفتـوح مـرن ومـوزع، حيـث يـتم فـي
 أي وفـي مكانـه، لسـرعته اوفًقـ بـالتعلم للمـتعلم

 كيف؟ متى؟ عن اإلجابة يحقق

 التحديـد للمكـان يجـب حيـث، يحـدث فـي نظـام مغلـق
 ومتى؟ أين؟ عن اإلجابة أي والزمان

أسلوب التعليم 
 المستخدم

يوظــــف المســــتحدثات التكنولوجيــــة حيــــث يعتمــــد 
ونيــــة متعــــددة الوســــائط، علــــى العــــروض اإللكتر 

 وأسلوب المناقشات وصفحات الويب.

يعتمــد علــى الكتــاب فــال يســتخدم أي مــن الوســائل أو 
 .األساليب التكنولوجية إال في بعض األحيان

 مدى التفاعلية

ــــــيح اســــــتخدام  ــــــث يت ــــــة، حي ــــــى التفاعلي يقــــــوم عل
الوســائط المتعــددة للمــتعلم اإلبحــار فــي العــروض 

لمناقشــات عبــر الويــب اإللكترونيــة، وتســمح لــه ا
 .بالتفاعلية

ال يعتمد على التفاعل، حيث انـه يـتم فقـط بـين المعلـم 
ــــاب،  ــــين المــــتعلم والكت ــــا ب ــــتم دائًم والمــــتعلم، لكــــن ال ي

 .باعتباره وسيلة تقليدية ال تجذب االنتباه

 اإلتاحة
متــاح فــي أي وقــت، لــذا يتمتــع بالمرونــة، حيــث 

لـذا يمكن الـدخول علـى اإلنترنـت مـن أي مكـان، 
 . ففرص التعليم له متاحة عبر العالم

له وقت محدد في الجـدول، وأمـاكن مصـممة، كمـا أن 
فرص التعليم فيـه مقتصـرة علـى الموجـود فـي إقلـيم أو 

 منطقة التعليم.

ـــد  إمكانية التحديث ـــف عن ـــر مكل ـــه بكـــل ســـهولة، وغي يمكـــن تحديث
 النشر على الويب كالطرق التقليدية.

تاحــــة ألنــــك عنــــد طبــــع عمليــــة التحــــديث هنــــا غيــــر م
الكتــاب ال يمكنــك جمعــه والتعــديل فيــه مــرة أخــرى بعــد 

 .النشر

 اًلعتمادية
يعتمــد علــى التعلــيم الــذاتي، حيــث يــتعلم المــتعلم 
وفقـــا لقدراتـــه واهتماماتـــه وحســـب ســـرعته والوقـــت 

 .الذي يناسبه

يعتمد على المعلم، لـذا فهـو غيـر متـاح فـي أي وقـت، 
ــــ ي الفصــــل الدراســــي و ال يمكــــن التعامــــل همــــع إال ف

 .فقط

المفهوم  ( والتعليم اإللكتروني من حيثوجًها لوجهمقارنة كل من التعليم التقليدي )بناًء على 

: ح، يتضونظام التعليم ومدى التفاعلية واإلتاحة وإمكانية التحديث، وغيرها واإليجابيات والسلبيات

على التعليم اإللكتروني، بل  االعتماد كليً االستغناء عن التعليم التقليدي، وبالمقابل ال يمكن ا عدم

سسة التعليمية مكماًل ؤ والتعليم اإللكتروني في المالتقليدي التعليم كل من يمكن القول إن وجود 

التعليم  المدرسة معمع التعليم المدمج الذي يستخدم الحضور إلى  الآلخر؛ وهذا يأتي متماشيً 

والتواصل معهم المدرسة في  الطلبةم ناقش ويختبر ويقو  حيث يمكن للمعلم أن يعن بعد، اإللكتروني 

 .التعليمية اتعبر المنص اإلكترونيً 
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 التعليم المدمج 2.3
يستمر التربويون بالبحث عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمة فاعلة، لجذب اهتمام 

ة وما يتبعها، من أنجح الطلبة وحثهم على التعلم، وتعتبر تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعدد

الوسائل والطرق في توفير هذه البيئة التعليمية، والتي تعمل بدورها على إكساب المتعلم المهارات 

 المتقدمة في التفكير، والتكامل بين المناهج الدراسية والبيئة المحلية والمجتمع.

لتقليدي الذي لتعليم اكبير ل ألساليب التعليم العادية فهو عون يعتبر التعليم المدمج مكماًل 

، إذ أن تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة ليست هدًفا بحد ذاتها، بس يعتمد على المحاضرة

وسيلة إليصال المعرف وتحقيق األهداف التعليمية التربوية، فهي تساعد للمتعلم على مواجهة 

أول بآخر، فيقوم هذا متطلبات الحياة، التي أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بشكل 

األسلوب على الدمج مع التعليم المعتاد فيكون داعًما له، بصورة سهلة سريعة وواضحة، ولن يكون 

استخدام التعليم المدمج ناجًحا إذا افتقر للعوامل األساسية في يقوم عليه التعليم التقليدي )شوملي، 

2007 .) 

 مفهوم التعليم المدمج:  .1

أن هناك العديد من التسميات التي تطلق على هذه النمط من  (2015قد ذكر الشرمان )ل

 التعليم الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني، ومن هذه التسميات: 

 التعليم الهجين. .أ

 التعليم الخليط. .ب

 التعليم المدمج. .ج

 ذلك أن مصطلحات عدة تطلق على هذا المفهوم في اللغة اإلنجليزية:

"Blended Learning", "Hybrid Learning", Mixed Learning". 



 
 

25 
 

ويميل البعض الستخدام مصطلح التعليم المتمازج، ويدل المزج على الخلط بين نمطين أو 

نوعين، بحيث يتكون نمط أو نوع جديد يصبح مكوًنا من التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني، وحول 

 ومنها:  هذه التسميات تعددت تعريفات التعليم المدمج،

 بالنظام للطلبة المقدمة والتدريبية التعليمية البرامج عن عبارة: "بأنه( 2021) الوهبي عرفه .أ

 غير أو متزامن بأسلوب اإلنترنت شبكة خالل من اإللكتروني والنظام لوجه وجًها التقليدي

 قاعاتال في% 30 بنسبة التقليدي التعليم يشمل الذي المدمج التعليم نمط وباعتماد متزامن،

 (.59ص" )اإلنترنت شبكة عبر% 70 بنسبة بعد عن اإللكتروني والتعليم الدراسية،

 لتقديم اإللكتروني والتعليم التقليدي التعليم بين يخلط تعليمي نمط: "بأنه( 2021) سليمان عرفه .ب

 العملية وقت من جزء باستبدال وذلك المجتمعية المستجدات ظل في التعليم من جديد نوع

 تساعد جذابة تعليمية بيئة لتوفير افتراضية بطريقة األنشطة من بمجموعة التقليدية التعلمية

 (.173ص" )الدراسي للتحصيل العام المستوى  تحسين على

 التقليدي التدريس عمليتي بين ومرتبة منظمة وخلط مزج ةيعمل: "بانه( 2019) السبيعي عرفه .ج

 هذه تحتاجه ما بكل الخبرة لها كوادر بوساطة معينة وأدوات مصادر خالل من واإللكتروني

 (.557ص" )العملية

 أهداف استخدام التعليم المدمج: .2

يقوم التعليم المدمج على تحقيق مجموعة من األهداف التي من شأنها زيادة فاعلية العملية 

 التعليمية التعلمية، منها:

دون فقـدان التواصـل  االسـتفادة مـن التكنولوجيـا الحديثـة في مواكبـة عصـر التقدم، وذلك .أ

االجتمـاعي، واإلنساني الذي يتم من خالل الفصول التقليدية، وتمكين المتعلم من التفاعل 

 بإيجابية وكفاءة مع متطلبات العصر الحاضر.
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 نشر الثقافة اإللكترونية في المجتمع المحلي، ومنح مفهوم أوسع للتعليم. .ب

 عليمية للطلبة.مساعدة الهيئة التدريسية في إعداد المواد الت .ج

 سهولة تحديث وتطوير المناهج الدراسية واإلضافة إليها. .د

تقـديم العديـد مـن فـرص التعلم بطرائـق مختلفـة: ممـا يسـاعد علـى رفع جدوى الخدمات التربوية  .ه

المقدمة، وتوسـيع قاعـدة المتعلمـين المستفيدين كتوجيه أفضل للطلبة وإرشادهم )مرسي، 

2008.) 

 زات التعليم المدمج:فوائد وممي .3

( إلى العديد 2014(، وعبد هللا )2007(، وعبد العاطي والسيد )2005أشار كل من سالمة )

 م المدمج، منها:يمن المزايا التي يتمتع بها التعل

يعمل على زيادة فاعلية التعليم: فهو يقوم على إثراء المعرفة ورفع جودة العملية التعليمية ومن  .أ

لتعليمية وكفاءة المعلمين؛ وبالتالي زيادة التناغم واالنسجام وتحسين ثم جودة المدخالت ا

 مخرجات التعليم وتحقيق أفضل النتائج.

يعمل على تعدد طرق الحصول على مصادر التعلم: فمن خالل االستفادة من المستحدثات  .ب

لقدرات التكنولوجية يمكن للمعلم استخدام أكثر من وسيلة تعليمية فيختار الوسيلة المناسبة 

الطلبة ومهاراتهم؛ من بين العديد من الوسائل اإللكترونية والتقليدية، فيساعد الطلبة على 

 أكثر للتعلم. اكتساب

يعمل على تحقيق التعلم النشط للطلبة: يركز على دور المتعلم النشط والفعال من خالل الدمج  .ج

ًعا )األنشطة الفردية والتعاونية بين األنشطة المختلفة للتعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني م

 المعلومات.والمشاريع( بداًل من الدور السلبي للمتعلم المتمثل في استقال 
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أثناء التعليم: فهو يساعد الطلبة في الحصول على المتعة في يعمل على تحقيق التفاعل النشط  .د

وسائل التفاعل وعدم الحرمان من متعة التعامل مع معلميهم وزمالئهم وجًها لوجه، من خالل 

 التقليدية واإللكترونية.

يعمل على تحقيق المرونة التعليمية: فهو يمنح المرونة الكافية لمقابلة كافة االحتياجات ومراعاة  .ه

 الفروق الفردية وأنماط التعلم لدى الطلبة، باختالف وأعمارهم مستوياتهم.

تدريس الموضوعات التي اتقان المهارات العملية: من خالل استخدام التعليم المدمج في  .و

يصعب تدريسها إلكترونًيا بشكل كامل، والتي قد تتطلب مهارات عالية، فهو بذلك يمثل أحد 

 الحلول المقترحة لحل مثل هذه المشكالت.

يوفر الممارسة والتدريب الفعالين في البيئة المدرسية: فهو يقوم على تعزيز الجوانب اإلنسانية  .ز

لطلبة أنفسهم من جهة ومعلميهم من جهة أخرى، من خالل إمكانية والعالقات االجتماعية بين ا

التدريب في البيئة المدرسية، وتقديم التدريب العملي والممارسة والتعزيز المناسب لألداء 

 والمهارات.

مصداقية التقييم: فهو يعمل على تحقيق أكبر قدر من المصداقية فيما يتعلق بنظام التقييم، من  .ح

 حية والمباشرة للطلبة أثناء تقييمهم.خالل المتابعة ال

يحقق الرضا الكافي عن التعليم: فهو يساعد على توفير المادة المطلوب تعلمها بطرق مختلفة  .ط

من خالل االستعانة باإلنترنت وما يقدمه من برامج تعليمية متنوعة لتدعيم معلوماته وزيادة 

 تحصيله، ذلك ما يحقق زيادة رضا الطلبة نحو تعلمهم.

فيف األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية: من خالل االستغالل األمثل لألدوات والوسائل تخ .ي

اإللكترونية في مختلف األعمال اإلدارية التي تقع على عاتق المعلم، من واجبات وتقويم أداء 

 الطلبة، وغيرها.
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الت التي تجعل هذه المميزات التعليم المدمج استراتيجية مناسبة لعالج الكثير من المشك

تواجه سير العملية التعليمية التعلمية، وبناء على ذلك فإن المؤسسات التعليمية التي تستخدم هذا 

 م ربما تكون أكثر إنتاجية ونجاًحا في تحقيق أهدافها.يالنمط الجديد من التعل

 مستويات التعليم المدمج: .4

، ودرجة التعقيد، كما بينها هناك عدة مستويات للتعلم المدمج، والتي قد تصنف وفًقا لطبيعته

 (:2011الفقي )

يربط بين أدوات توصيل المعلومات وبين محتوى التعلم،  (Component): المستوى المركب .أ

ثنائي المكون: يقوم على التعلم  أنموذجومن أمثلة التعليم المدمج في ضوء هذا المستوى: 

في حجرة الدراسة باستخدام  اإللكتروني وأدواته، ويليه التعلم التعليمباستخدام مصادر 

ثالثي المكون: يقوم على تشخيص تعلم الطلبة باستخدام التغذية  األنموذجالمحاضرة. أما 

، ثم تصحيح التعلم باستخدام الطرق واألساليب التقليدية في التعليم، العكسية )المردودة(

 .اإللكتروني إلثراء التعلم وتعزيزه التعليمواستخدام 
 

يقوم على الدمج بين المعلم )كموجه(، سواء أكان  (Collaborative): كيالمستوى التشار  .ب

التعاونية داخل حجرة  التعليممعلم تقليدي، أو معلم إلكتروني عبر اإلنترنت، وبين مجموعات 

م المدمج في يالتشاركية عبر اإلنترنت، ومن أمثلة التعل التعليمالدراسة التقليدية، أو مجموعات 

الدمج بين الدور التقليدي للمعلم والطلبة، وبين المعلم اإللكتروني عبر  ضوء هذا المستوى:

 التعليماإلنترنت. الدمج بين الدور التقليدي للمعلم والطلبة داخل حجرة الدراسة، وبين مجموعات 

التشاركية عبر اإلنترنت. الدمج بين المعلم اإللكتروني، والطلبة بالتعلم الفردي، أو بين المعلم 

 .التشاركية عبر اإلنترنت التعليمروني ومجموعات اإللكت
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يحصل فيه التكامل بين العناصر المتعددة للتعلم  (Integrated): المستوى المتكامل .ج

اإللكتروني القائم على اإلنترنت، ومن أمثلته في ضوء هذا المستوى: الدمج المتكامل بين ثالثة 

رنت، ومجموعات المناقشة المتصلة عبر مكونات، هي: مصادر المعلومات المتاحة عبر اإلنت

 .اإلنترنت، والتقويم المباشر عبر اإلنترنت
 

وفيه يكون الدمج بين التعليم التقليدي داخل  (Expansive): مستوى اًلمتداد واًلنتشار .د

اإللكترونية غير المتصلة، التي يمكن للطبة  التعليمحجرة الدراسة التقليدية، وبين مصادر 

باستخدام البرامج  التعليملبريد اإللكتروني، والكتب والوثائق اإللكترونية، و طباعتها، مثل: ا

باستخدام الهاتف  التعليموالبرمجيات المحوسبة، بما فيها المواقع المتاحة على اإلنترنت، و 

 .المحمول

 ما فمنها بينها، فيما تتفاوت مستويات عدة في يظهر المدمج التعليم أن تبين سبق ما على بناءً 

 على يقوم ما ومنها التعلم، ومحتوى  وأساليبه اإللكتروني التعليم مصادر بين الربط على قومي

 اإللكتروني التعليم مصادر بين مزيج خالل من اإللكتروني للتعليم المختلفة العناصر بين التكامل

 لمينالمع أدوار بين التشارك على يقوم ما ومنها اإلنترنت، عبر والتقويم المناقشة ومجموعات

 التقليدي التعليم بين الدمج على القائم المستوى  وأخيًرا واحد، آن في واإللكترونية التقليدية والطالبة

 الدمج على تقوم التي المدمج التعليم مستويات تمثل جميعها اإللكتروني، التعليم ومصادر الوجاهي

 .اإللكتروني والتعليم الوجاهي التقليدي التعليم بين
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 :عليم المدمجأنماط الت .5

للتعليم المدمج عدد من االستراتيجيات واألنماط تقوم في مجملها على توقيت الجمع بين 

اإللكتروني وأدوات التعليم التقليدي في التدريس، ويمكن تلخيص أهم هذه  التعليماستخدام أدوات 

 :األنماط فيما يلي
 

 :اآلتيالنمط األول: كما في الشكل  .1

 

 

 : النمط األول للتعليم المدمج1شكل 
 

وفيه يبدأ المعلم بالتمهيد للدرس، ثم يوجه طالبه إلى تعلم الدرس بمساعدة برمجية تعليمية أو 

 موقع على االنترنت، ثم التقويم الذاتي باستخدام اختبار إلكتروني أو ورقي.
 

 :اآلتيالنمط الثاني: كما في الشكل  .2

 

 

 

 : النمط الثاني للتعليم المدمج2شكل 
 

فيه يبدأ المعلم بالتمهيد للدرس، ثم يوجه طالبه إلى تعلم الدرس بمساعدة برمجية تعلمية أو 

 موقع على االنترنت، ثم التقويم الذاتي باستخدام اختبار إلكتروني أو ورقي.

 

 

في  تقليديتعليم 
 بداية الدرس

تعليم إلكتروني  ثم  
 ًلستكمال الدرس

تقييم ختامي تقليدي  ثم  
 أو إلكتروني

في  إلكترونيتعليم 
 بداية الدرس

ليم تقليدي تع ثم  
 ًلستكمال الدرس

تقييم ختامي تقليدي  ثم  
 أو إلكتروني
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 :اآلتيالنمط الثالث: كما في الشكل  .3

 

 

 : النمط الثالث للتعليم المدمج3شكل 
 

وفيه يتم تعليم درس معين تبادليًا بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني، كأن يبدأ المعلم 

 اإللكتروني. التعليمبتعليم الدرس داخل الصف ثم يستخدم أدوات 

ثم ينتقل إلى ، "مثال ذلك: أن يقوم المعلم بشرح درس عن "ماهية أدوات التواصل التزامنية

أحد المواقع عبر اإلنترنت أو برمجية تعليمية لعرض األمثلة وطريقة االستخدام، ثم يعود إلى 

الكتاب واإللقاء الشفهي إلكمال نفس الدرس وهكذا، ثم يكون التقويم النهائي باستخدام اختبار 

 إلكتروني أو ورقي.

 :اآلتيالنمط الرابع: كما في الشكل  .4

 

 
 

 

 الرابع للتعليم المدمج: النمط 4شكل 

 التعليموفيه يتم استخدام أدوات التعليم التقليدي لبعض الدروس التي تتناسب معه، وأدوات 

اإللكتروني، ثم يتم التقويم الذاتي النهائي بأحد  التعليمأخرى تتوفر له أدوات اإللكتروني لدروس 

 (.2005الشكلين اإللكتروني أو الورقي )زيتون، 

 لجزء تقليدي تعليم
 الدرس من

 إلكتروني تعليم ثم  
 الدرس من لجزء

 تقليدي ختامي تقييم ثم  
 إلكترونيأو 

 ثم   )أ( درسل تقليديتعليم 
تقييم ختامي تقليدي 

 أو إلكتروني
 ثم   )ب( درسل تقليديتعليم 
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 :من ضمنها( خمسة أنماط للتعليم المدمج، Singh, 2003ق )في حين حدد سين

يحدث في إطار الصفوف التقليدية،  المباشر على اإلنترنت، بالتعليم التقليدي: التعليم دمج .أ

مثل البرامج التعليمية التي تدرس المواد المتاحة من خالل توفر مواد دراسية ومصادر بحثية 

ة الواقعية، في حين يوفر توجيه المعلم وجلسات مباشرة على اإلنترنت في صفوف الدراس

 التدريب الصفية وسيًطا أساسًيا للتعليم.

يسعى تصميم برنامج التعليم المدمج من أحاديث  دمج التعليم النظامي بالتعليم غير النظامي: .ب

ووثائق التعليم غير المخطط؛ لتحويلها إلى معرفة يتم استدعاؤها، وتوفيرها بحسب الطلب؛ 

أداء العاملين في المجاالت المعرفية وتعاونهم، مثل: استخدام البريد اإللكتروني لتدعم 

 .واالجتماعات

ذلك لتحسين خبرة المستخدم، وتقليل  دمج المحتوى المعد حسب الحاجة بالمحتوى الجاهز: .ج

 .يةالكلفة في الوقت نفسه، مثل: المواد اإللكترونية على اإلنترنت، والبرامج التدريبية اإللكترون

يتم باستخدام نماذج محاكاة المهام أو العمليات الوظيفية، وأدوات  والممارسة: التعليمدمج  .د

الدعم الفوري لألداء التي تيسر التنفيذ المناسب لتلك المهام، وتوفر بيئات جديدة لفضاءات 

 العمل تجمع بين األعمال القائمة على الحاسوب، ومهارات التعاون، وأدوات الدعم لألداء.

 أسباب انتشار التعليم المدمج: .6

األسباب التي العديد من ن ( إلى أ2011المعمر )و  (hope, 2006هوبي )كل من وقد أشار 

 :منهالهذا النوع من التعلم،  تحث على التوجه

تقديم العديد من الفرص للتعلم الستكمال متطلبات يوفر المرونة في التعلم: ذلك من خالل  .أ

 يتناسب مع ظروفهم وقدراتهم. إلكترونًيا، بما المساقات

 .نلمسه في الفصول التقليدية الذي والمعلمين الطلبةالتواصل االجتماعي بين  روابط يبقي على .ب
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لدراسة ؛ وبروح الفريق، مجموعاتالالقدرة على العمل في  الطلبةينمي في تعليم تفاعلي: حيث  .ج

 .قينطريقة التللها، بعيًدا عن  حلول والبحث عن ل المختلفةالمسائ

 والتعامل مع اآلخرين من جهة أخرى. من جهة من حيث العمل التعلم الذاتييركز على  .د

 .، وتطوير مستمرومتميزة متنوعةيقدم مواد تعليمية وأساليب تقييم  .ه

 والتعلم. التعليمعلى كافة مهارات  والتركيز التعليمتحقيق مخرجات  يضمن .و

يعتبر  اإللكتروني التعليميم التقليدي و أن الدمج الصحيح بين التعل (2011معمر )ال ويضيف

يجعلك تشعر  الذياإللكتروني  التعليما لوجه وأفضل من أفضل من التعليم التقليدي الذي يكون وجهً 

عن اآلخر، كما أن الحاجة  إذا كان كل منهما منفصاًل  ،جدران ةاألربع يبأنك خارج الفصل ذ

خالل مصادر ووسائل التعليم في الفصل  ال يمكن أن تتحقق من، الشديدة لتكنولوجيا جديدة

، كما أنه وتطويرها حاجات اإلنسان تلبيةم المدمج يحقق كل هذه األشياء من أجل ي، والتعلالتقليدي

م المدمج أكثر مما تحتاجه يالتعل يوااللتزام لتحقيق النجاح ف ةمن الحماس البد من توفر قدر كاف  

 الطريقة التقليدية.

 المدمج:عوامل نجاح التعليم  .7

هناك العديد من العوامل المساعدة على نجاح التعليم المدمج، منها ما يتعلق بالمشاركة 

المفتوحة، والتنافس بين الطالب، واستمرار الطرح الجيد للموضوعات، ومنها ما يرتبط بالمتابعة 

، العواملعدد من هذه ( ل2006أشار الغامدي )وقد  ،المستمرة من جانب المعلم، والتواصل المستمر

 أذكر منها:

إن التواصل بين الطالب والمعلم من أهم عوامل نجاح التعليم المدمج؛ ألن د: التواصل واإلرشا .أ

الطالب في التعليم المدمج ال يمتلك المعرفة الكافية بأنواع األجهزة واألدوات والبرمجيات 
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أن يتبعها والبرامج ي التي ينبغ المدمجة، لذا فهو يحتاج للمساعدة واإلرشاد الكافي للخطوات

 معرفة دوره بطريقة واضحة ومحددة. من أجل التعلم، و  التي يستخدمها

: ال بد أن يقتنع كل من الطالب والمعلم بأهمية العمل كفريق  قالعمل التعاوني على شكل فري .ب

، وتحديد األدوار المناسبة لكل  منهما.  واحد 

التعاوني وسط  التعليمالذاتي من جهة و تشجيع الطلبة على التعلم  :ل الخالقتشجيع العم .ج

المجموعات من جهة أخرى، لما للوسائط التكنولوجية المدمجة المتاحة من دور في الدمج 

يستطيع  وفي ذات الوقت بنفسه من خالل المطبوعات،يمكن أن يدرس  بينهما، فالطالب

الوسائط التكنولوجية ، فتعدد الفيديو اجتماعاتأو من خالل  اإلنترنتزمالئه من خالل مشاركة 

 المدمجة يشجع اإلبداع والعمل الجيد.

، بغض ممكن التعليم المدمج الطلبة من الوصول للمعلومات واإلجابة عن تساؤالتهي  المرونة:  .د

م المدمج يتضمن يالنظر عن التقيد بالمكان أو الزمان أو التعلم السابق لديه، وبذلك فالتعل

 تناسب كافة الطلبة وتراعي الفروق الفردية بينهم. العديد من االختبارات المرنة التي

وأن  الواحد،االختيارات المتاحة عبر الخط للموضوع  فيالبد أن يكون هناك وضوح اًلتصال:  .ه

كي يمكن إرشادهم والمعلمين  الطلبةمتاحة طول الوقت بين و يكون هناك طريقة اتصال سريعة 

لمشاركة أنفسهم؛ ل الطلبةبين  باإلنترنتال شجع االتصوال بد من ت الظروف،في كل  وتوجيههم

 .تبادل الخبرات وحل المشكالتو في البرمجيات 

إن التكرار من أهم صفات الي تميز التعليم المدمج وأحد أهم عامل نجاحه ألنه يسمح  :التكرار .و

للطبة بتلقي المعلومة الواحدة من أكثر من مصدر وفي صور متعددة، فيمكن الحصول على 

طريقة التقليدية، وفي ذات الوقت يمكنه الحصول على نفس المادة عن اإلنترنت، الدرس بال

وغيرها من المصادر األخرى، وكل تلك التكرارات تثري الموضوع وتعمق التفكير، وكل ذلك 

 بتقنية علمية عالية المستوى.
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 احتياجات التعليم المدمج: .8

التي من الممكن  المعوقاتيلقى بعض  ن والخبراء أن التعليم المدمج، قديرى عدد من التربويي

أحد أطرافها )المعلم والطالب(، وهما  فية، أو أثر يأن تعيق نجاحه، إذا أخل بسير العملية التعليم

المكونان الرئيسان للعملية التعليمية، إضافة إلى المناهج التعليمية، والبرامج اإلدارية؛ لهذا السبب 

 التقليدية. يجب أن يكون مكماًل ألساليب التعليم

وهنا على المعلم أن يكون قادًرا على استخدام تقنيات ووسائل التعليم الحديثة القائمة على 

التكنولوجيا، كما يجب أن تتوفر لدى الطالب المهارات الخاصة باستخدام الحاسوب واإلنترنت 

شرية المدربة، وتوفير والبريد اإللكتروني، وأن تتوفر بنية تحتية سليمة، تتمثل في: إعداد الكوادر الب

شبكات اإلنترنت القوية، التي تساعد على نقل هذا التعلم إلى غرفة الصف، إضافًة إلى توفير 

 (.2007)شوملي،  األجهزة والبرمجيات الالزمة لمثل هذا التعليم

 فقد أشار كلاإللكتروني،  التعليمم التقليدي و يم المدمج التي تدمج بين التعليلطبيعة التعل انظرً 

إلى ( 2019(، وسليمان )2019والقباطي ) السبيعي(، 2015(، الشرمان )2008من مرسي )

م المدمج في عمليتي التعليم والتعلم، يمجموعة من االحتياجات الضرورية الواجب توافرها لتبني التعل

 :منها

 :احتياجات فنية وتقنية .أ

 من أجهزة كاف   ير عدد  توفوتشمل توفير الفصول االفتراضية بجانب الفصول التقليدية، و 

متصل  Data Showًيا، وتوفير شبكة إنترنت قوية، وجاهز ذات مواصفات حديثة نسب الحاسوب

، باإلضافة واجهة ونظام إلدارة التعليم والمحتوى توفير برامج التقييم اإللكترونيباإلنترنت، و 

ي، إدارة الوقت بالشكل المناسب اإللكتروني، تأمين قواعد البيانات والعمليات التعليمية، الدعم المال

 لدى المعلم والطالب.
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 احتياجات المواد التعليمية: .ب

الكتب المدرسية، وكراسات التدريبات، متمثلة في مواد تعليمية مطبوعة:  وتشمل على

ت، ومصادر التعليم والتعلم اإللكترونية: متمثلة في مقرر إلكتروني لكل واالختبارات الورقية، والنشرا

ليمي، وفيديو تفاعلي، صفحات ومنتديات تعليمية على اإلنترنت، محادثات ورسائل محتوى تع

إلكترونية عبر اإلنترنت، برامج حاسوبية، بناء اختبارات إلكترونية وتقييم الطلبة، عمليات تقويم 

 مناسبة.

 :اًلحتياجات التدريبية البشرية .ج

مهارات الالزمة واإللكتروني من ال وتشمل معلم يمتلك مهارات استخدام أدوات التعليم التقليدي

والبرمجيات التعليمية واإلنترنت بجميع خدماته وخاصة البريد اإللكتروني  الحاسوبالستخدام 

، طالب لديه القدرة على المشاركة والتفاعل الصفي واإللكتروني من خالل والمحادثة عبر الشبكة

 لفني من المتخصصين.أدوات كل منهما، التوجيه واإلشراف المالئمين، الدعم ا

وتشتمل عملية التحول نحو هذا الشكل من  التعليم المتعدد الوسائط، على مجموعة من 

 ،الخطوات تبدأ بإعداد المقرر أو المحتوى التعليمي بشكل يسمح باستخدام وسائل التقنية الحديثة

كنهم من استخدام هذا التي تم والطلبة للمعلمينتوفير المستلزمات الضرورية كما تشمل هذه العملية 

والتي تتطلب استخدام تطبيقات التقنية الحديثة في تدريسها، لمعرفة  م والتعلم،يسلوب في التعلاأل

 ؛على هذه التقنيات والمعلمينالفوائد والعوائق المترتبة على ذلك، ولذلك ال بد من تدريب الطلبة 

وتحديد السبل الفضلى لتشجيع  و التدريس،ألمعرفة مدى قدرتهم على استخدامها في الدراسة 

لكترونية واألدوات على تطوير مهاراتهم، وزيادة وعيهم بأهمية استخدام مصادر المعرفة اإل المعلمين

 (.2007لى المتعلمين )شوملي، إيصالها إالمستخدمة في 
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 في التعليم اإللكتروني والمدمج: الفلسطينية بعض التجارب .9

 الفلسطيني الشعب يعيشها التي الظروف وبسبب لفلسطينيةا الجامعات معظم أن إلى أشير

 في كورونا جائحة وتأثير المستمرة، القمعية االحتالل سياسات ظل في األخيرة، السنوات في

 التعليمية، العملية في المدمج التعليم استخدام أهمية األسباب، من وغيرها الماضيتين، السنتين

 القدس وجامعة بيرزيت وجامعة الوطنية النجاح جامعة الأمث الجامعات من العديد هناك وكانت

 .النهج هذا على سارت التي وغيرها، االستقالل، وجامعة المفتوحة،

 التعليم إلى سباقة كانت الفلسطينية الجامعات باقي غرار على المفتوحة القدس جامعة أن إال

 إلى ذلك وتحول اإللكتروني، ليمللتع مركز إنشاء لجدوى  شاملة دراسة إجراء خالل من اإللكتروني،

 يأتي وفيما ،(2011 وآخرون، حمايل،) شامل وتنموي  تربوي  سياق في م1/3/2008 بتاريخ واقع

 :فلسطين في المدمج للتعليم أنموذجين

 :  تجربة جامعة القدس المفتوحة:أوًلا

، ألقل (1991تقديم خدماتها للمجتمع الفلسطيني في العام )ببدأت جامعة القدس المفتوحة 

، اإللكتروني التعليمالتي تتبنى فلسفة  الفلسطينيةات الجامع من ، وهيومتعلمة متعلم( 500من )

%( من طلبة التعليم العالي الفلسطيني متخطية 37يشكل عدد الدارسين فيها ما يقرب من )حيث 

 .ومتعلمة متعلم( ألف 65بذلك )

ة المفتوحة في المملكة المتحدة، الذي نموذج الجامعأقامت جامعة القدس المفتوحة على غرار 

يقوم على مرتكزات التعلم الذاتي واستقاللية المتعلم، وتوظيف التقنيات الحديثة في عمليتي التعليم 

والتعلم، وتم إجراء تقييًما شاماًل لجامعة القدس المفتوحة من قبل فريق من الخبراء الدوليين بتمويل 

نموذج للتعلم أأهمها: ضرورة تطوير  ،ي، وخرج بتوصيات  من البنك الدولي واالتحاد األوروب

 (.2011)حمايل، وآخرون،  عبر شبكة اإلنترنت اإللكتروني
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للتعليم وتطبيًقا لخطة الجامعة االستراتيجية أجريت دراسة شاملة لجدوى إنشاء مركز 

الجامعي م لتحقيق أهداف تطوير التعليم 1/3/2008، وتحول ذلك إلى واقع بتاريخ اإللكتروني

بكل مركباته في سياق تربوي وتنموي شامل، ومن أهم المحاور: رفع كفايات العاملين  اإللكتروني

اإللكتروني بما يتوافق مع التطورات المستمرة في العملية التعليمية التعلمية العالمية،  التعليمفي 

الفعالة دمج وممارساتها الجيدة اإللكتروني والم التعليمودعم التعليم بالتكنولوجيا، نشر وتعميم فلسفة 

 (.2011)حمايل، وآخرون، 

  اإللكتروني: التعليمفي مجال  جامعة القدس المفتوحة إنجازاتأهم 

لجميع  اترونية: وفرت الجامعة محتوى رقميً المحتوى التعليمي عــــــبر مــــنصـــات إلكـ ةرقمن .أ

 اث صـــــمم المحتوى التعليمي وفقً ، حيااســــيً در  امقررً ) 631المقررات الدراســـــية التي بلغت نحو )

إلى تعزيز المحتوى التعليمي بمواد  لم الذاتي والتعلم النشــــط، إضــــافةً الســـــتراتيجيات التع

صــــوتية وفيديو، ورســــومات توضــــيحية تفاعلية، وتدريبات إلكترونية تســــاعد الطلبة على 

ات التعلم المطلوبة بفاعلية تفـاعـل معـه، وتمكينهم من تحقيق مخرجـاالنخراط في المحتوى وال

 .ويسر

لتقديم إعالم عصـــــري القدس التعليمية فضائية لتعليمية: قامت الجامعة بإنشاء فضائية القدس ا .ب

من  وينسـجم مع متغيرات اإلعالم الرقمي ،فئـات المجتمع جميعذي طـابع تثقيفي يخـاطـب 

ى يبرز الشـخصـية الفردية والجماعية، وأسـاليب التربية األسـرية المعاصـرة، خالل إنتاج محتو 

إلى إنتاج مواد خاصــة بالتعليم العام والتعليم  ويلقي الضـوء على قضــايا المرأة والطفل، إضــافةً 

 (.2020العالي )جامعة القدس المفتوحة، 
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 :تجربة وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةثانياا: 

نه بداية التجربة يعود إلى العام أم ليست تجربة حديثة المنشأ، حيث تجربة وزارة التربية والتعلي

نتل للتعليم والذي إشبكة المدرسة النموذجية، برنامج ( حيث قامت الوزارة بإطالق مشروع 2007)

يم (، تلى ذلك القيام بمشروع تعزيز التعل2008ين منذ شهر تشرين أول عام )طأطلق في فلس

 ميالتعللى دعم وتطوير (، يقوم المشروع ع2010اإللكتروني في المدارس الفلسطينية عام )

يهدف إلى خلق بيئة تفاعلية نشطة ؛ المدارس الحكومية األساسيةاإللكتروني في  التعليمتوظيف و 

لناقد لطلبة مهارات التفكير اإلكساب ا ؛والمعلمين والمجتمع داخل وخارج الغرف الصفية الطلبةبين 

 .توالقدرة على حل المشكال ،بداعيواإل

في ظل هذه  ألهميتهودون أي تخطيط مسبق، اإللكتروني  التعليممع التوجه المفاجئ نحو 

كونه الخيار المتاح، تباينت اآلراء حول نجاعة هذا النمط من التعليم في المجتمع و  ،جائحة كورونا

موازنات خاصة، ل حاجته :منها، لمعيقاتظهرت العديد من احيث  (.2020الفلسطيني )فقيه، 

بد من وضع خطط تحفيزية لالستخدام ال  حيثن للتدريب وتطوير المحتوى؛ يوخبراء متخصص

داخل  مناسبةكما يجب توفير اإلنترنت بسرعات المدارس، داخل تكنولوجيا المعلومات لالفعال 

 تآلمن لإلنترنن االستخدام اأمن المعلومات على الشبكة، والتأكد مو المدارس، وتوفير حماية 

 نباء والمعلومات الفلسطينية وفا، د.ت(.)وكالة األ

اإللكتروني في المدارس في  التعليمالكبيرة التي ظهرت أثناء تطبيق نظام  تكالللمش انظرً 

 الدمج، إلى نظام التعليم المدمج القائم على تاإللكتروني البح التعليملتحول من لفلسطين أدى ذلك 

لبعض المعطيات التي أكدت  ؛ إلدراك وزارة التربية والتعليملكترونياإل التعليمتعليم التقليدي و بين ال

على الطلبة، العتبارات تقنية وخدمة اإلنترنت،  التعليم اإللكترونيعلى التباين في مستوى ومردود 

 (.2020روق الفردية بينهم )فقيه، لفل باإلضافةوعدم توفرها عند جميع الطلبة، 
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لتعليم إلى ا مع التوجه( إلى بعض المشكالت التي ظهرت 2020ير المصري وآخرون )يش

 :، منهااإللكتروني التعليمالقصور في استخدام  لمعالجةدمج الم

 اإللكتروني وآلية استخدامه والتعامل معه. التعليمي لدى أهالي الطلبة بأهمية قلة الوع .أ

 ية وأجهزة الحاسوب.للهواتف الذك الطلبةعدم امتالك عدد كبير من  .ب

 اإللكتروني وآلية استخدامه. التعليمضعف الخبرة والكفاءة لدى الكادر التعليمي حول  .ج

 .لغة الجسد، والتفاعالت الوجاهية غياب وسائل التعليم النشط، بما يشمل .د

كانت هناك العديد إال أنه  خالل فترة الجائحة التي واجهت تجربة الوزارة من المشكالترغم بال

 منها:إلنجازات، من ا

 قناة الفلسطينية والتعليم التربية وزارة أطلقت :Palestine EDU -التعليمية  فلسطين قناة .أ

 على كورونا جائحة تأثير بسبب( 2021 -2020) الدراسي العام بدء مع التعليمية فلسطين

 تختص قناة وهي مدراسهم، في الطلبة انتظام وصعوبة طبيعي، بشكل الدراسي العام سير

 ورائع مبسط بأسلوب التعليمية، المراحل بجميع الخاصة التعليمية البرامج من العديد بعرض

 وإيصال الشرح من وتمكنهم العلمية، بكفاءتهم البارزين المعلمين من ببعض باالستعانة

 في واإللكتروني التقليدي التعليم بين التكافؤ تحقيق أجل من متقن؛ بشكل الطلبة إلى المعلومات

 (.2021 أمل،) المدمج التعليم نحو والتعليم التربية وزارة وجهت ضوء

( فيديو 2000حوالي ) : حيث أنها تحتوي التربية والتعليم لوزارةبوابة روافد التعليمية التابعة  .ب

العامة، والعديد من الفيديوهات للمراحل  ةلمنهاج الثانويا وافيً  اتعليمي قدمت من خالها شرحً 

 (.2020، الفلسطينية لإلعالموكالة الرأي األخرى )

قيام العديد من المعلمين في محافظات الوطن بإنشاء صفحات خاصة بهم على مواقع التواصل  .ج

)مشعلة،  الطلبةحيث يتابعهم العديد من ؛ نشر العديد من الدروس اإللكترونيو  ،االجتماعي

2020.) 
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 :والتعليم المدمج اإلعالم التربوي  .10

ر كبير في الـتأثير في كافة مجاالت الحياة في المجتمع مع انتشارها على لوسائل اإلعالم دو 

من خذت الحكومات والمؤسسات التربوية أاألخير من القرن العشرين، لذلك  نطاق واسع منذ الربع

معرفة عالم بشكل كبير في نشر السهم اإليو  ؛كافة فئات المجتمعلوسيلة لنشر العلم  وسائل اإلعالم

عن التثقيف والتوجيه،  مواجهة مشكالته ومعالجتها، فضاًل  نسان علىيادة قدرات اإلاإلنسانية وز 

األهداف التربوية )أبو  تحقيقأدوات من أهم  موبالتالي تعتبر وسائل اإلعال ؛يةوالتنشئة االجتماع

 (.2006فودة، 

: اإلعالم  : وبعض المفاهيم المتشابهة التربوي  أوًلا

بأنه: "استثمار وسائط اإلعالم وتقنياته لخدمة األداء  (2018عرفه خصاونة والعامري )

 (.291التربوي، وهو الميدان التربوي، باستخدام وسائل التقنية الحديثة" )ص

 بعض المفاهيم المشابهة لإلعالم التربوي: 

يرى كثير من التربويين أن كلمة التربية أوسع مدى وأكثر داللة على ما يتصل  اإلعالم التعليمي: .أ

إيصال  وك وتقويمه، ومن جهة أخرى ينحصر مفهوم التعليم على عالقة بين طرفين بهدفبالسل

و المهارات، ويمكن القول إن التعليم نمط أساسي من أنماط التربية يتم أمستوى معين من المعلومات 

سائل ة، وو األسرة، واألندي: مثل ،ربية داخل المؤسسات وخارجهاداخل المؤسسة التربوية، بينما تتم الت

 هـي مؤسسـات اجتماعية ينمي الفرد من خاللها شخصيته وثقافته.و ، ، وغيرهااإلعالم، ودور العبادة

التعليمي في الصحف والمجالت التي تصدر متجهة إلى  اإلعالمومما سبق يمكن حصر 

ية العملية التعليمية التعلمية، ومضاف إليها البرامج التعليم عناصروغيرهم من  الطلبةالمعلمين و 

 (.2006المسموعة والمرئية )أبو فودة، 
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التربية في علمية  مهًما ادورً التربوي التصال ( إلى أن ل2014يشير سيد والجمل ) اًلتصال التربوي: .ب

، حيث يمثل العنصر األساسي في التفاعل القائم بين جميع العاملين في المؤسسات التربوية التعليمو 

يمثل  ما نتج عن نظام االتصال السيء نتائج سلبية، فاالتصال اوكثيرً  ،اء كانوا جماعات أو أفرادسو 

فالتربية تعد عملية اتصال بين الفرد وبين العديد من أطراف  ؛لتعليمللتربية واظاهرة حيوية وهامة 

على كساب الفرد مجموعة من المعارف والخبرات لمساعدته إية التعليمية التربوية، من خالل العمل

 .الجتماعيةالتكيف مع البيئة ا

عالم، وذلك عامل مع اإلفراد المجتمع مهارة التأاتجاه عالمي جديد يختص بتعلم  التربية اإلعالمية: .ج

عالم ووسائل االتصال الحديثة الموجه األكبر والسلطة المؤثرة على القيم والمعتقدات بسبب كون اإل

والتربية اإلعالمية ليست  ا،ماعيً واجت اوثقافيً  اارسات، في مختلف الجوانب اقتصاديً والتوجهات والمم

الثقافة اإلعالمية التي فراد المجتمع لفهم أعداد إ ثر من كونها مشروع تمكين من أجل ع دفاع أكو مشر 

والمشاركة فيها بصورة فعالة  ،وحسن االنتقاء واالختيار منها، وتعلم كيفية التعامل معها، تحيط بهم

 (.2010ومؤثرة )الشميمري، 

 اإلعالم التربوي:أهداف ثالثاا: 

تي وال ،تتنوع أهداف األنشــطة اإلعالمية تبًعا لمحتوى الخطاب اإلعالمي المرســل إلى المتلقي

مية داخل المؤسسات التعليمية، عبر ربط الفرد بالجماعة من خالل ترتبط بتوظيف األنشــطة اإلعال

اره ذة على العالــم بعرض أهم أخبالنشــر المســتمر للموضوعــات والقضايا والمعلومــات، وفتح ناف

من أجل التطور المعرفي والثقافي ألفراد المجتمع، وتنمية المهارات ؛ وقضاياه واإلنجازات العالمية

للتعرف  ؛التقنية الالزمة لممارسة النشاط للتطبيق العملي والزيارات الميدانية للمؤسسات اإلعالمية

 .(2004المتولي، و ن يعلى أحدث التقنيات )حس
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 :هذه األهدافومن 

 .بواقــع مجتمعهــم وتاريخه وأمجــاده، وإثــراء العملية التعليميــة وزيادة عائدها الطلبةتعريــف  .أ

 .وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ،الطلبةنتماء لدي تنمية اإلحساس القومي واال .ب

 .الميةمن خالل البرامج واألعمال اإلع ونشرها، السلوكيات اإليجابية ىالتركيز عل .ج

 .حلها ىوالعمل عل، مشكالت الشباب وقضاياهم المختلفةب الطلبةتبصير  .د

 .إبداء الرأي واحترام الرأي األخر ىوتدريبهم عل، الطلبة ىيم الديمقراطية لدغرس الق  .ه

وغرس المبادئ والقيم الدينية  ،العربي واإلســالمي همصلة دائمة بمجتمع ىعل الطلبةجعل  .و

 .(2013وزارة اإلعالم، ) نفوسهمواألخالقية في 
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 الدراسات السابقةثانياا: 

تم عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بالتعليم اإللكتروني والتعليم المدمج واالحتياجات 

 الالزمة لتوظيفه. 

 اإللكتروني التعليمالدراسات ذات العالقة بالمحور األول: 
 الدراسات العربية: .أ

اإللكتروني في  التعليمواقع إلى التعرف والتي هدفت ( 2020) ن دراسة قنيبي وآخرو

فلسطين خالل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين، ولتحقيق ذلك اتبع المنهج الوصفي 

( معلًما ومعلم من المحافظات الفلسطينية، 256التحليلي، وتم اختيار عينة عشوائية مكونة من )

 ( فقرة، تم التحقق من صدق األداة وثباتها.15ستبانة من )تكونت أداة الدراسة والمتمثلة في ا

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن المنهاج الفلسطيني بحاجة إلى تطوير ليتالءم 

%(، وأن درجة ممارسة المعلمين للتدريب 70اإللكتروني بدرجة كبيرة وبنسبة مئوية ) التعليممع 

 %(، كما أظهرت النتائج حاجة المعلمين44.1سبة مئوية )اإللكتروني جاءت بدرجة متوسطة بن

اإللكتروني ضمن مرجعية واحدة، حيث أن تعدد المنصات  التعليمالماسة للتدريب على منصات 

للمعلمين بدرجة كبيرة وفق الستجاباتهم ألداة الدراسة بنسبة تقارب  االتعليمية اإللكترونية جاء مربكً 

خالل الجائحة  اا والذين تأثروا سلبً قل حظً واضحة لدعم الطلبة األ %(، باإلضافة للحاجة لخطة70)

 %( من المستجيبين ألداة الدراسة.69.5بدرجة كبيرة بنسبة )

كما أشارت النسب المئوية لنتائج الدراسة أن جهوزية البنية التقنية الفلسطينية تراوحت بين 

ضرورة تطوير المنهاج الفلسطيني من وفي ضوء هذه النتائج توصي الدراسة ب القليلة والمتوسطة

 التعليمالتفاعلي ليوائم  التعليمخالل تصميم المحتوى التعليمي والوسائل التعليمية التي توظف 

اإللكتروني والمبني على االحتياجات التعليمية للطالب، إعداد المعلمين وتأهيلهم لالنخراط في 
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مية التكنولوجية في المدارس بالشراكة مع مؤسسات اإللكتروني بفاعلية، وتحسين البنية الرق التعليم

 لدعم والتمويل المجتمعي والوطني.المجتمع المدني وكافة أطراف ا

اإللكتروني في ظل  التعليمإلى الكشف عن فاعلية والتي هدفت ( 2020)دراسة أبو شخيدم 

الدراسة جرى انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر المدرسين في جامعة خضوري، ولتحقيق أهداف 

( عضو هيئة تدريس في 50االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

 التعليمايروس كورونا من خالل نظام جامعة خضوري ممن قاموا بالتدريس خالل فترة انتشار ف

وتم تطبيقه  (0.804اإللكتروني، وجرى جمع البيانات الالزمة باستخدام استبيان بلغ معامل ثباته )

 على عينة الدراسة.

اإللكتروني في ظل انتشار  التعليمقييم عينة الدراسة لفاعلية وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ت

روني اإللكت التعليمء تقييمهم لمجال استمرارية ، وجاافيروس كورونا من وجهة نظرهم كان متوسطً 

 التعليمأعضاء هيئة التدريس مع  اإللكتروني ومجال تفاعل التعليمومجال معيقات استخدام 

عقد ، وأوصى الباحثون بااإللكتروني متوسطً  التعليمل تفاعل الطلبة في استخدام اإللكتروني، ومجا

اإللكتروني لكل من المدرسين والطلبة والمساعدة في التخلص من  التعليمدورات تدريبية في مجال 

اوجة بين اإللكتروني المتبع, وضرورة المز  لتعليماحول دون االستفادة من نظام كافة المعيقات التي ت

 مؤسسات التعليم العالي مستقباًل.اإللكتروني في  التعليمالتعليم الوجاهي و 

التعرف إلى درجة جاهزية معلمي المرحلة والتي هدفت  (2019) نجمو دراسة حناوي 

لتعليم اإللكتروني من األساسية األولى في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس، لتوظيف ا

خالل البحث في درجة اتجاهاتهم نحو التعليم اإللكتروني، ومستوى كفاياتهم في استخدامه، وكذلك 

درجة معيقات تطبيقه من وجهة نظرهم، إلى جانب التعرف إلى دور عدد من المتغيرات في درجة 

ون مجتمع الدراسة من الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالرتباطي، وتك جاهزيتهم، واعتمدت
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معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس في فلسطين، والبالغ 

(  120( معلًما، ومعلمة، وتألف عينة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوائية من )617عددهم )

 لتحقق من صدقها وثباتها.ومعلمة، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات بعد ا امعلمً 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الدرجة الكلية للمجاالت الثالثة )الكفايات، واالتجاهات، 

( كانت مرتفعة، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجالي )االتجاهات والمعوقات

ورات في مجال والمعيقات( تعزى لمتغيرات: العمر، ومعدل االستخدام اليومي لإلنترنت، وعدد الد

في حين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال الكفايات تعزى لهذه  ،تكنولوجيا المعلومات

 .المتغيرات

ذات داللة إحصائية بين مستوى كفايات التعليم اإللكتروني لدى  وجود عالقة موجبة طردية

حلة. ووجود عالقة معلمي المرحلة األساسية األولى ودرجة اتجاهاتهم نحو توظيفه في هذه المر 

سالبة عكسية ذات داللة إحصائية بين درجة معيقات توظيف التعليم اإللكتروني في المرحلة 

 .األساسية األولى من وجهة نظر معلميها ودرجة اتجاهاتهم نحو هذا التوظيف

واقع التعليم اإللكتروني في إلى التعرف والتي هدفت  (2017) حمايلو دراسة الطيطي 

لسطينية في ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها، وتكون الجامعات الف

( عضو هيئة تدريس في جامعات )بيرزيت، والقدس، والنجاح(، وتم 1850مجتمع الدراسة من )

 ،عضو هيئة تدريس (329وبلغ حجم العينة ) ،%(17.8اختيار عينة طبقية عشوائية بنسبة )

( 49لوصفي، وبعد جمع البيانات بواسطة استبانة تكونت فقراتها من )واستخدمت الدراسة المنهج ا

 فقرة، قام الباحثان بإنشائها ثم تحليلها.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مجال توافر بيئة التعليم اإللكتروني كان في المرتبة األولى حيث 

اء في المرتبة الثانية (، وج0.93( وانحراف معياري )3.91بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )
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( 0.76( وانحراف معياري )3.81مجال إدراك مفهوم التعليم اإللكتروني بمتوسط حسابي كان )

التعليم اإللكتروني فكان في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي للدرجة الكلية بلغ  وأما مجال مخرجات

ال توجد فروق ذات داللة  (، وأظهرت نتائج الدراسة أنه0.77( وانحراف معياري مقداره )3.76)

باستثناء ، لمتغير الجنس وسنوات الخبرة ومستوى الجامعة والمؤهل العلمي (α≤0.05)إحصائية 

حيث كانت الفروق جوهرية ولصالح  ؛وجود فروق في متغير المؤهل العلمي بالنسبة لجامعة النجاح

 على الماجستير.الدكتوراه 

االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب في لى إتعرف الوالتي هدفت ( 2015) دراسة عيسى

مجال التعليم اإللكتروني في األردن، حيث تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات الحاسوب، 

واستخدمت الدراسة المنهج  ،2014/2015في مدارس العاصمة األردنية عمان، في العام الدراسي 

ختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية، بلغ %( منه كعينة  للبحث، ا25واختيرت نسبة ) ،الوصفي

الباحث  الدراسة أعد هدف . ولتحقيق( معلمةً 69( معلًما و)57( مبحوًثا؛ منهم )126حجمها )

( مجاالت للتعلم اإللكتروني هي: 4استبانة تضمنت مقياس لتحديد االحتياجات التدريبية في )

ات، إعداد مقررات التعليم اإللكتروني، إدارة مهارات قيادة الحاسوب، تطبيقات الشبكات وتراسل البيان

 محتوى التعليم اإللكتروني.

إلى أن االحتياجات الدراسة الرئيس سؤال ى النتائج اآلتية: أشارت نتائج توصلت الدراسة إل

وبحسب ، احتياج )متوسطة( التدريبية لمعلمي الحاسوب في مجال التعليم اإللكتروني كانت بدرجة

ي سلم تقدير االحتياجات التدريبية جاء مجال إدارة محتوى التعليم اإللكتروني في ترتيب األولويات ف

المرتبة األولى، ومجال إعداد مقررات التعليم اإللكتروني في المرتبة الثانية، ومجال تطبيقات 

 الشبكات وتراسل البيانات في المرتبة الثالثة، ومجال مهارات قيادة الحاسوب في المرتبة األخيرة.
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إلى وجود اختالف في درجة االحتياجات التدريبية دراسة الفرعي سؤال الأشارت نتائج و 

لمعلمي الحاسوب في مجال التعليم اإللكتروني في األردن ي عزى إلى متغير الجنس، ولصالح فئة 

المعلمين الذكور، وعدم وجود اختالف في درجة االحتياجات التدريبية لمعل مي الحاسوب ي عزى إلى 

 رات المؤهل العلمي والخبرة التعليمية والمشاركة في الدورات التدريبية.متغي

إلى تحديد متطلبات استخدام التعليم اإللكتروني في والتي هدفت  (2013) دراسة الساعدي

كليات جامعة ميسان من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 

( مدرًسا في الفصل الدراسي 128سحي(، وقد بلغت عينة الدراسة )الباحث المنهج الوصفي )الم

م، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة تصف متطلبات 2012 -2011األول للعام الدراسي 

 ( فقرة موزعة على ثالثة محاور.63التعليم اإللكتروني، وتتألف من )

بات تدريب أعضاء الهيئة وأشارت نتائج الدراسة إلى أن متطلبات المقرر الدراسي ومتطل

ة الفيزيقية كانت درجة يالتدريسية كانت درجة أهمية كل منهما كبيرة، وأن متطلبات البيئة التعليم

 أهميتها متوسطة.

 الدراسات األجنبية: .ب

إلى البحث في والتي هدفت  ( (Basilaia & Kvavadze, 2020باسياليا وكفافادزي  دراسة

نترنت خالل انتشار وباء فيروس كورونا لمدراس إلى التعليم عبر اإلتجربة االنتقال من التعليم في ا

في جورجيا, حيث اسندت على إحصائيات األسبوع األول من عملية التدريس في إحدى المدارس 

لوجه إلى التعليم اإللكتروني خالل جائحة كورونا،  االخاصة وتجربتها في االنتقال من التعليم وجهً 

في  Gsuiteو EduPageج التعليم عبر اإلنترنت وتم استخدام منصتي حيث قامت بمناقشة نتائ

 العملية التعليمية.
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 ناجًحا،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن االنتقال بين التعليم التقليدي والتعليم عبر اإلنترنت كان 

ترة ما بعد ويمكن االستفادة من النظام والمهارات التي اكتسبها المعلمون والطلبة وإدارة المدرسة في ف

الوباء في حاالت مختلفة مثل ذوي االحتياجات الخاصة الذين هم بحاجة لساعات إضافية، أو من 

خالل زيادة فاعلية التدريس الجماعي أو زيادة االستقاللية لدى الطالب والحصول على مهارات 

 جديدة.

 ,Hodges, Moore, Lockee, Trustهودجس و موري و ترست و لوكيو بوند ) دراسة

BondH, 2020)  والتي هدفت إلى الكشف عن الفرق بين التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ

نموذج مكون من شروط تقييم ومجموعة من أحيث قام الباحثون بتصميم  ،والتعليم عبر اإلنترنت

األسئلة التي يمكن من خاللها تقييم التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ، وقياس مدى نجاح 

 .عليم عن بعد عبر اإلنترنتتجارب الت

خلصت الدراسة إلى اختالف تجارب التعلم عبر اإلنترنت عن التعلم في حاالت الطوارئ من 

الدورات المقدمة عبر اإلنترنت استجابة ألزمة أو كارثة، كما يجب على و حيث: جودة التخطيط، 

 .COVID-19الكليات والجامعات الحفاظ على التعليم أثناء جائحة 

 الدراسات ذات العالقة بالتعليم المدمجالثاني:  المحور
 الدراسات العربية: .أ

م المدمج يواقع استخدام التعلإلى التعرف والتي هدفت ( 2019)القباطي و دراسة السبيعي 

من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة العربية في تدريس طالب المرحلة االبتدائية، ولتحقيق أهداف 

م المدمج على عينة يمنهج الوصفي، وتم تطبيق مقياس واقع التعلالدراسة استخدم الباحث ال

ومعلمة من معلمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة االبتدائية  ا( معلمً 250عشوائية قوامها )

م المدمج لدى معلمي يبمحافظة بيشة، وتم استخدام المتوسطات الحسابية لحساب درجة واقع التعل
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ية، كما تم استخدام اختبار)ت( للتعرف على درجة الفروق والتي تعزى ومعلمات المرحلة االبتدائ

 لمتغير الجنس.

م المدمج لدى معلمي ومعلمات المرحلة يوأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة واقع التعل

(، كما جاءت 2.21االبتدائية بمحافظة بيشة جاء بدرجة متوسطة بشكل عام وبمتوسط حسابي )

(، وتشير النتائج إلى عدم 2.37المدمج بدرجة عالية وبمتوسط حسابي ) ميدرجة معوقات التعل

( بين متوسطات استجابات وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 م المدمج تعزى الختالف الجنس.يالمعلمين والمعلمات نحو واقع ومعوقات التعل

احتياجات معلمي اللغة اإلنجليزية إلى رف التعوالتي هدفت  (2019) دراسة أبو قويدر

أهداف  التدريبية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظرهم في لواء القويسمة، ولتحقيق

تم تطوير استبانة باالحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة و  الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي،

للمرحلة األساسية، في المدراس  ( معلًما ومعلمةً 80)وقد شمل مجتمع الدراسة من  ،اإلنجليزية

( معلم 30، منهم )ومعلمةً  ا( معلمً 70الخاصة في لواء القويسمة، وتكونت عينة الدراسة من )

 ( من اإلناث، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية.40الذكور، و)

لتدريب في مجال توظيف وأشارت نتائج الدراسة إلى حاجة معلمي اللغة اإلنجليزية إلى ا

( 35التكنولوجيا في التعليم، حيث جاءت درجة حاجاتهم متوسطة، وبلغ عدد االحتياجات التدريبية )

حاجة، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في ضوء االحتياجات التدريبية 

 .بين معلمي اللغة اإلنجليزية تعود لمتغيري الجنس والخبرة

الكفايات المتطلب توافرها لمعلمي المرحلة إلى تحديد والتي هدفت  (2019) العجالنة دراس

، ومدى توافر متطلبات التعليم المدمج الثانوية لتطبيق التعليم المدمج في المملكة العربية السعودية

 هة نظرمن وج التي تحد من تطبيق التعليم المدمج في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية
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 ،ا( معلمً 377) الدراسةبلغت عينة عينة الدراسة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، و 

 ( مفردة.600ا وتحصل على )وقد قام الباحث بتوزيع االستبانة إلكترونيً 

وكذلك فقد تبين أن  ،عدم توفر البيئة التقنية المناسبة في المدارس وأشارت نتائج الدراسة إلى

التي تحد من تطبيق التعليم المدمج تؤثر بدرجة كبيرة في تطبيق التعليم المدمج في المعوقات 

كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر المتطلبات الخاصة ، المرحلة الثانوية

وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة  ،بتطبيق التعليم المدمج

نحو )المتطلبات الخاصة بالبيئة التقنية والمحتوى التعليمي(  (α≤0.05)اسة عند مستوى الداللة الدر 

سنوات ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  5لصالح فئة المعلمين األقل من 

(α≤0.05) كانت ، و بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المتطلبات الخاصة بالمعلم

 ة.فروق لصالح فئة من استخدامهم للحاسب اآللي ممتاز ال

واقع استخدام التعليم المدمج في التدريس إلى التعرف والتي هدفت  (2019) المطيري دراسة 

لدى معلمي التربية االجتماعية المتوسطة، والصعوبات التي تواجههم من وجهة نظرهم في الكويت، 

( معلًما ومعلمة، 334وتكونت عينة الدراسة من ) واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،

( فقرة موزعة على أربعة 42بالطريقة العشوائية العنقودية، وزعت عليهم استبانة تكونت من )

 مجاالت.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن واقع استخدام التعليم المدمج في التدريس لدى معلمي التربية 

وبات التي تواجههم من وجهة نظرهم في الكويت جاءت االجتماعية للمرحلة المتوسطة، والصع

 متوسطة.بدرجة 

أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل إلى التعرف والتي هدفت  (2017)دراسة غوادرة 

ولقد اتبع الباحث المنهج شبه  طلبة مناهج البحث العلمي في كلية التربية في جامعة الخليل،
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( طالًبا وطالبة في مادة مناهج 119تحصيلًيا، وبلغ مجتمع الدراسة )التجريبي، وقام بأعداد اختباًرا 

( طالًبا وطالبة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية من 40البحث العلمي، وأما عينة الدراسة فقد بلغت )

مجتمع الدراسة، وكما قام الباحث بتطبيق اختبار مناهج البحث العلمي على عينة استطالعية 

ًبا وطالبة، وهذه العينة تتفق مع عينة الدراسة في عمرها الزمني، وقد طبق الباحث ( طال40قوامها )

 االختبار على هذه العينة بهدف التحقق من الخصائص السيكو مترية لالختبار.

وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة احصائًيا في القياس القبلي على اختبار 

وهذا يعني تكافؤ الذكور واإلناث في المجموعة الواحدة والتي تعزى التحصيل بين الذكور واإلناث، 

بين متوسط  (α≤0.01) الداللة إلى متغير التحصيل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

درجات مجموعة الطالب )الذكور( الذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي ومتوسط 

لى القياس البعدي الختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج درجات نفس المجموعة من الطالب ع

 البحث العلمي لصالح القياس البعدي.

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالبات )اإلناث( اللواتي 

تعلمن بطريقة التعليم المتمازج على القياس القبلي ومتوسط درجات نفس المجموعة من الطالبات 

لقياس البعدي على اختبار التحصيل الدراسي لمساق مناهج البحث العلمي لصالح القياس على ا

البعدي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مجموعة الطالب )الذكور( 

اللذين تعلموا بطريقة التعليم المتمازج على القياس البعدي ومتوسط درجات مجموعة الطالبات 

اتي تعلمن بطريقة التعليم المتمازج على القياس البعدي الختبار التحصيل الدراسي )اإلناث( اللو 

 .لمساق مناهج البحث العلمي

فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية إلى التعرف والتي هدفت  (2015دراسة سالمة )

جاهاتهم نحوه دراسة م المدمج في إكساب طلبة الصف مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم، واتيالتعل
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تجريبية في كلية التربية بجامعة دمشق، تم االعتماد على المنهج التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة، 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة السنة الثالثة اختصاص معلم الصف بكلية التربية في جامعة 

( طالًبا وطالبة، تم 51دية بلغت )( طالًبا وطالبية، تم اختيار عينة قص542دمشق، والبالغ عددهم )

( طالًبا وطالبة، درست المهارات 25تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها )

م المدمج، واألخرى ضابطة بلغ عددها يالمتضمنة في البرنامج التدريبي باستخدام استراتيجية التعل

 الطريقة التقليدية.وطالبة، درست المحتوى نفسه باستخدام  ا( طالبً 26)

 فيم المدمج يأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية التعل

كساب الطلبة للجانبين التحصيلي المعرفي واألدائي لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليم، وجـود إ

عتين التجريبية والضابطة فــي االختبــار فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات أفـراد المجمـو 

التجميعــي التحصــيلي المعرفــي البعــدي لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليم، لصالح أفراد 

 المجموعة التجريبية.

ووجـود فروق ذو داللة إحصائية بين توسطي درجات افراد المجموعتين التجريبيـة والضـابطة 

ـي التحصــيلي المعرفــي المؤجل لمهــارات دمــج التكنولوجيــا فــي التعليم لصالح فــي االختبــار التجميعـ

أفراد المجموعة التجريبية، وأظهرت وجود فروق ذو داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات أفـراد 

المجمـوعتين التجريبية والضابطة في االختبارات التحصيلية المعرفية البعدية لمهارات دمج 

ولوجيا في التعليم، لصالح أفراد المجموعة التجريبية، وأظهرت وجود فروق ذو داللة إحصائية التكن

بـين متوسـطي درجـات أفـراد المجمـوعتين التجريبية والضابطة في االختبارات األدائية البعدية 

 لمهارات دمج التكنولوجيا في التعليم، لصالح افراد المجموعة التجريبية.
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 نبية:الدراسات األج .ب

إلى التحقق من أثر والتي هدفت  (Ceylan, Kesici, 2017) دراسة سيالن، كاسيتشي

م المدمج على التحصيل األكاديمي، حيث تم استخدام المنهج شبه التجريبي، حيث كان يالتعل

، موزعين ما بين ا( متعلمً 53كونت عينة الدراسة من )االختبار التحصيلي أداة الدراسة، في حين ت

 ،ي، في المدرسة المتوسطة في تركياعتين الضابطة والتجريبية من الصف السادس األساسالمجمو 

دمج للمجموعة التجريبية، المم يوتم فيها تدريس المتعلمين وحدة حل المشكالت عن طريق بيئة التعل

 ة.في حين تم تدريس متعلمين المجموعة الضابطة في بيئة الغرفة الصفي

فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكاديمي للمتعلمين  أظهرت نتائج الدراسة وجود

 .م المدمجيلصالح المجموعة التجريبية التي درست من خالل بيئة التعل

إمكانات ومعوقات التعلم والتي هدفت التعرف إلى  (Martinsen, 2017دراسة مارتينيس )

لعلوم ي صفين من صفوف االمدمج، لمعرفة تصورات كل من المعلم والمتعلم للتعلم المدمج ف

وتم استخدام استراتيجية المنهج المختلط في جمع وتحليل البيانات الكمية  ،سترالياأالثانوية في 

الجماعية  الطلبة، ومقابالت الطلبةوالنوعية، حيث تم إجراء اختبار قبلي وبعدي، واستطالعات 

، وكان وطالبةً  ا( طالبً 52من )تكونت عينة الدراسة المركزة، والمالحظات داخل الفصل، في حين 

 %( منهم من الذكور.65اإلناث، و) %( من أفراد العينة من35)

، في الطلبةم المدمج كان له تأثير إيجابي على تحصيل يأظهرت أهم نتائج الدراسة أن التعل

م المدمج في تكوين اتجاهات إيجابية لدى يحين أشارت البيانات النوعية إلى أهمية دور التعل

التي سمحت لهم بالتعلم ؛ م المدمجيتعلمين نحو إنجازاتهم، باإلضافة إلى إدراكهم لمميزات التعلالم

 وفق سرعتهم الخاصة، وإعطاء األولويات للمواضيع األكثر أهمية، ودراسة ما فاتهم من دروس في

روا إلى %( أشا62ومن الالفت لالنتباه أن غالبية المتعلمين ) ،المنزل، ومراجعة دروسهم السابقة
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%( أشاروا إلى أنهم استمتعوا أكثر بالتعلم 52م المدمج، و)يأنهم تعلموا أكثر عن طريق التعل

 م المدمج.يباستراتيجية التعل

اكتشاف تصورات المعلمين عن والتي هدفت التعرف إلى  (Sorbie, 2015دراسة سوربي )

مريكية، الواليات المتحدة األ م المدمج في المدارس الثانوية في منطقة الغرب األوسط فييالتعل

، حيث تم استخدام المنهج الوصفي، وركزت هذه الدراسة ا( معلمً 12وتكونت عينة الدراسة من )

م المدمج، وتأثيره على الممارسات التدريسية للمعلمين، ومدى يعلى آراء المعلمين حول التعل

جمع البيانات من خالل من وجهة نظر هؤالء المعلمين، حيث تم  الطلبةتعلم  فيمساعدته 

استبيان، باإلضافة إلى المالحظات المختلفة، ولقطات شاشات الكمبيوتر المقدمة من قبل المعلمين 

 ظمة لكل مدرس منهم.المشاركين، ومن المقابالت شبه المن

أظهرت نتائج الدراسة أن هؤالء المعلمين يعتقدون أن التعلم المدمج يعزز مبدأ تفريد التعلم 

م يوالتمحور حول المتعلم، واتفقوا على أن التعل، المشاركة والصلة بالعالم الواقعيوالتنظيم و  والتعاون 

 المدمج يدعم ممارساتهم التدريسية وتحدياتهم المستقبلية.

 : التعقيب على الدراسات السابقةثالثالمحور ال
الحكومية  احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارسإلى تهدف هذه الدراسة التعرف  

ومن أجل  األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

وتعقيًبا على مجموعة الدراسات ، تحقيق ذلك تم االستعانة ببعض الدراسات السابقة ذات العالقة

دد واختالف الدراسات السابقة التي تم استعراضها من أدبيات الدراسات العربية واألجنبية، يتضح تع

باختالف األهداف التي سعت لتحقيقها، واختالف الموضوعات التي تناولتها، والبيئات التي أجريت 

م ي، التعلاإللكترونيطرقت الدراسات السابقة إلى مجموعة من المتغيرات مثل: التعليم فيها، حيث ت
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، توصل الباحث إلى جامعات، طلبة الية في الجامعات والمدارس، أعضاء هيئة التدريسالمدمج

 مجموعة من أوجه االتفاق واالختالف بينها، ويمكن ترتيبها على النحو التالي:

 األهداف

تتفق بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في الهدف العام، حيث سعت إلى معرفة 

لتي سعت ( ا2019احتياجات توظيف التعليم اإللكتروني والمدمج، مثل: دراسة حناوي ونجم )

التعرف إلى درجة جاهزية معلمي المرحلة األساسية في المدارس الحكومية لتوظيف التعليم 

( التي سعت التعرف إلى احتياجات معلمي اللغة اإلنجليزية 2019اإللكتروني، ودراسة أبو قويدر )

تحديد  ( التي سعت إلى2019التدريبية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم، ودراسة العجالن )

الكفايات المتطلب توافرها لمعلمي المرحلة الثانوية لتطبيق التعليم المدمج، ومدى توافر متطلبات 

والتي سعت التعرف إلى إمكانات  (Martinsen, 2017) التعليم المدمج، ودراسة مارتينيس

ن من ومعوقات التعلم المدمج، لمعرفة تصورات كل من المعلم والمتعلم للتعلم المدمج في صفي

( التي سعت التعرف إلى االحتياجات 2015صفوف العلوم الثانوية في أستراليا، ودراسة عيسى )

التي  (Sorbie, 2015) التدريبية لمعلمي الحاسوب في مجال التعليم اإللكتروني، ودراسة سوربي

رب سعت إلى اكتشاف تصورات المعلمين عن التعليم المدمج في المدارس الثانوية في منطقة الغ

( التي سعت إلى تحديد متطلبات 2013األوسط في الواليات المتحدة األمريكية، ودراسة الساعدي )

 .استخدام التعليم اإللكتروني

( التي سعت 2020وكان االختالف في األهداف بين الدراسة الحالية ودراسة قنيبي وآخرون )

( 2020ورونا، ودراسة أبو شخيدم )التعرف إلى واقع التعليم اإللكتروني في فلسطين خالل جائحة ك

التي سعت إلى الكشف عن فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا، ودراسة 

(( التي سعت إلى البحث في تجربة Basilaia & Kvavadze, 2020باسياليا وكفافادزي 



 
 

57 
 

س وموري وترست ولوكيو االنتقال من التعليم في المدراس إلى التعليم عبر اإلنترنت، ودراسة هودج

( التي سعت إلى الكشف عن Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020بوند )

الفرق بين التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ والتعليم عبر اإلنترنت، ودراسة السبيعي والقباطي 

لعربية لطلبة ( التي سعت إلى التعرف على واقع استخدام التعليم المدمج في تدريس اللغة ا2019)

( التي سعت التعرف إلى واقع استخدام التعليم المدمج 2019المرحلة االبتدائية، ودراسة المطيري )

في التدريس لدى معلمي التربية االجتماعية المتوسطة، والصعوبات التي تواجههم، ودراسة الطيطي 

معات الفلسطينية، ودراسة ( التي سعت التعرف إلى واقع التعليم اإللكتروني في الجا2017وحمايل )

( التي سعت التعرف إلى أثر توظيف التعليم المتمازج على تحصيل طلبة مناهج 2017غوادرة )

( والتي سعت إلى التحقق Ceylan, Kesici, 2017البحث العلمي، ودراسة سيالن وكاسيتشي )

التي سعت  (2015من أثر التعليم المدمج على التحصيل األكاديمي، ودراسة دراسة سالمة )

 التعرف إلى فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية التعليم المدمج.

 المنهج

اتفقت الدراسة الحالية من حيث المنهج مع بعض من الدراسات السابقة، مثل: دراسة قنيبي 

(، ودراسة عيسى 2019(، ودراسة حناوي ونجم )2020(، ودراسة أبو شخيدم )2020وآخرون )

 .اعتمدت جميعها المنهج الوصفي التحليلي(، حيث 2015)

في حين اختلف المنهج المستخدم في الدراسات األخرى بين المنهج الوصفي كدراسة السبيعي 

(، ودراسة 2017(، ودراسة الطيطي وحمايل )2019(، ودراسة أبو قويدر )2019والقباطي )

المسحي كدراسة  (، والمنهج الوصفي2013(، ودراسة الساعدي )Sorbie, 2015سوربي )

(، والمنهج 2019(، والمنهج الوصفي التحليلي االرتباطي كدراسة حناوي ونجم )2019العجالن )

( ودراسة سيالن 2017(، والمنهج شبه التجريبي كدراسة غوادرة )2015التجريبي كدراسة سالمة )
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 ,Martinsen(، والمنهج المختلط كدراسة مارتينيس )Ceylan, Kesici, 2017وكاسيتشي )

 (، ويعود ذلك لطبيعة تلك الدراسات.2017

 األداة

إن  غالبية الدراسات السابقة اعتمدت االستبانة أداة لجمع البيانات، دراسة قنيبي وآخرون 

(، ودراسة أبو قويدر 2019(، ودراسة حناوي ونجم )2020(، ودراسة أبو شخيدم )2020)

(، ودراسة الطيطي وحمايل 2019) (، ودراسة المطيري 2019(، ودراسة العجالن )2019)

، ودراسة الساعدي (Sorbie, 2015) (، ودراسة سوربي2015(، ودراسة عيسى )2017)

(، وفي هذا إشارة إلى أن  االستبانة أداة جيدة ومناسبة لجمع بينات الدراسة الحالية، 2013)

 .والدراسات المشابهة لها

مع الدراسة الحالية في استخدام المقابلة  (Martinsen, 2017) كما اتفقت دراسة مارتينيس

 .كأداة لجمع البيانات

 ,Hodges, Moore, Lockee, Trustأما دراسة هودجس وموري وترست ولوكيو بوند )

BondH, 2020( ودراسة السبيعي والقباطي ،)ودراسة سيالن 2017(، ودراسة غوادرة )2019 ،)

(، ودراسة Martinsen, 2017ينيس )(، ودراسة مارتCeylan, Kesici, 2017وكاسيتشي )

( اختلفت مع الدراسة الحالية والدراسة السابقة في األداة المستخدمة لجمع البيانات، 2015سالمة )

 حيث استخدمت االختبار أداة لجمع بياناتها.

 النتائج

( في حاجة المعلمين الماسة للتدريب على منصات 2020اتفقت مع دراسة قنيبي وآخرون )

( التي توصلت إلى أن درجة 2019اإللكتروني كما اتفقت مع دراسة السبيعي والقباطي )التعليم 

( التي توصلت إلى 2019معوقات التعليم المدمج بدرجة عالية، واتفقت مع دراسة حناوي ونجم )
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( 2017وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال الكفايات، واتفقت مع دراسة الطيطي وحمايل )

 تائجها عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي، كما اتفقت مع دراسة مارتينيسالتي أظهرت ن

(Martinsen, 2017)  ،التي توصلت إلى التأثير اإليجابي للتعليم المدمج على تحصيل الطلبة

وأهمية دوره في تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتعلمين نحو إنجازاتهم، واتفقت مع دراسة عيسى 

ي توصلت إلى وجود اختالف في درجة االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب في ( الت2015)

مجال التعليم اإللكتروني في األردن ي عزى إلى متغير الجنس، ولصالح فئة المعلمين الذكور، كما 

التي توصلت إلى وجهة نظر المعلمين بأن التعليم  (Sorbie, 2015) اتفقت ودراسة سوربي

تفريد التعلم والتنظيم والمشاركة والصلة بالعالم الواقعي، واتفقوا على أن التعليم المدمج يعزز مبدأ 

 .المدمج يدعم ممارساتهم التدريسية وتحدياتهم المستقبلية

 ,Hodges, Moore, Lockeeواختلفت مع دراسة هودجس وموري وترست ولوكيو بوند )

Trust, BondH, 2020لم عبر اإلنترنت عن التعلم في ( التي توصلت إلى اختالف تجارب التع

حاالت الطوارئ من حيث: جودة التخطيط، والدورات المقدمة عبر اإلنترنت استجابة ألزمة أو 

( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات 2019كارثة، كما اختلفت مع دراسة السبيعي والقباطي )

قع ومعوقات التعليم المدمج داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات نحو وا

( التي توصلت إلى عدم وجود 2019تعزى الختالف الجنس، كما اختلفت مع دراسة أبو قويدر )

فروق ذات دالة إحصائية في ضوء االحتياجات التدريبية بين معلمي اللغة اإلنجليزية تعود لمتغير 

وجود فروق ذات دالة ( التي توصلت إلى عدم 2019الجنس، واختلفت مع دراسة أبو قويدر )

إحصائية في ضوء االحتياجات التدريبية بين معلمي اللغة اإلنجليزية تعزى لمتغير الخبرة، كذلك 

 ,Ceylan(، واختلفت مع دراسة سيالن، كاسيتشي )2017اختلفت مع دراسة الطيطي وحمايل )

Kesici, 2017مي للمتعلمين ( توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكادي
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لصالح المجموعة التجريبية التي درست من خالل بيئة التعليم المدمج،  كما اختلفت ودراسة عيسى 

( التي توصلت إلى عدم وجود اختالف في درجة االحتياجات التدريبية لمعلمي الحاسوب 2015)

 ي عزى إلى متغير المؤهل العلمي.

 أوجه اًلستفادة من الدراسات السابقة

الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التحديد الدقيق لمشكلة الدراسة، وذلك من  استفادة

خالل تركيز الدراسة على جوانب جديدة لم تتطرق لها الدراسات السابقة؛ حيث ركزت الدراسة 

، المدارس الحكومية األساسيةالحالية على بيان االحتياجات الالزمة لتوظيف التعليم المدمج في 

، وأرشدت الباحث إلى مجموعة من الدراسة أداة  في تصميمم االستفادة من الدراسات السابقة وكما ت

 الرسائل والكتب والمجالت التي أعانته في بناء اإلطار النظري.

 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:

  التابعة  ة األساسيةالمدارس الحكوميتميزت من خالل مجتمعها المتمثل في مدراء ومعلمي

 جنوب الخليل. مديرية التربية والتعليمل

  التي درست احتياجات التعليم  -علم الباحث ودحد في–تعد هذه الدراسة األولى من نوعها

 الفلسطينية عامة والخليل خاصة. المدارس الحكومية األساسيةالمدمج في 

 لمستخدمة لجمع البيانات، حيث اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في األداة ا

 استخدمت االستبانة والمقابلة لجمع بياناتها.

  ن المسيرة التعليمية في محافظة يتساهم في تحسقد تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها كونها

الخليل، وتوفر نتائج يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة، وبالتالي توفر معلومات دقيقة عن 

وهذا  ؛المطلوبة لتوظيف التعليم المدمج في مدارس محافظة الخليل الضروريةاالحتياجات 

 .المسيرة التعليميةبيسهم في تطوير بيئة العمل في المدارس للرقي 
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 :الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

 :  مقدمة.أوًلا

 ثانياا: منهج الدراسة.

 ثالثاا: مجتمع الدراسة.

 رابعاا: عينة الدراسة.

ا: أدوات الدر   اسة.خامسا

 اًلستبانة. .1

 المقابلة. .2

  .ا: متغيرات الدراسةسادسا 

 الدراسة إجراءاتا: سابعا 

 ثامناا: المعالجة اإلحصائية.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 :  مقدمةأوًلا
لتنفيذ  الباحثبها  مالتي قا الدراسة طريقة وإجراءاتل ومفصاًل  كاماًل  اتناول هذا الفصل وصفً 

 صدق األداة ) هاواتأدو ، تها، وعينهامجتمعو ، دراسةمنهج ال :مل وصفشحيث  ،دراسةهذه ال

 .الكمي والكيفي التحليل اإلحصائيو ، دراسةإجراءات الو ، (هاثباتو 

 دراسةمنهج الثانياا: 
 فــــي البحــــث عــــن أســـلوبوهــــو ، الكمـــي والكيفـــي التحليلـــي الوصـــفي المـــنهجالباحـــث اســـتخدم 

- لإلجابــة علــى تــساؤالت محـددة اات فـروض معينـة تمهيــدً هدف إلى تجهيز بيانات إلثبيالحاضر، 

بدقــة تتعلــق بــالظواهر الحاليــة واألحــداث الراهنــة التــي يمكــن جمــع المعلومــات عنهــا فــي زمــن  -اســلفً 

 إلـىإجراء البحث وذلك باستخدام أدوات مناسبة. والهدف من استخدام المـنهج الوصـفي هـو التعـرف 

ج فـــي المـــدارس الحكوميـــة األساســـية فـــي مديريـــة التربيـــة والتعلـــيم احتياجـــات توظيـــف التعلـــيم المـــدم"

 .   والتعبير عنها كمًيا وكيفًيا "جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 دراسةمجتمع الثالثاا: 
مديرية األساسية في الحكومية من جميع مديري ومعلمي المدارس  دراسةتكون مجتمع ال

 معلمةً ( 1025)و ا( معلمً 594ا ومديرًة و)( مديرً 123لخليل، البالغ عددهم )اجنوب  التربية والتعليم

 .م (2022 /2021لعام )
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 رابعاا: عينة الدراسة
(، 358))االســتبانة( طبقـت الدراســة بالطريقــة اإللكترونيــة، وبلــغ عـدد الــردود علــى أداة الدراســة 

 العينة الديموغرافية: اعتبرت تمثل عينة الدراسة، والجدول التالي يوضح خصائص أفراد

 (: خصائص أفراد العينة الديموغرافية2جدول )

 مستويات المتغير المتغير

 الكلي المعلمون يرونالمد

 العدد
النسبة 

% 
 العدد

النسبة 

% 
 العدد

النسبة 

% 

النوع 

 االجتماعي

 41.3 148 37.8 111 57.8 37 ذكر

 58.7 210 62.2 183 42.2 27 أنثى

 100.0 358 100 294 100.0 64 المجموع

 العمر

 26.8 96 27.6 81 23.4 15 سنة 30أقل من 

 56.1 201 56.1 165 56.3 36 ( سنة50-30من )

 17.1 61 16.3 48 20.3 13 سنة 50أكثر من 

 100.0 358 100 294 100.0 64 المجموع

المؤهل 

 العلمي

 74.9 268 78.2 230 59.4 38 بكالوريوس فأقل

 25.1 90 21.8 64 40.6 26 لىماجستير فأع

 100.0 358 100 294 100.0 64 المجموع

سنوات 

 الخبرة

 28.2 101 28.2 83 28.1 18 سنوات 5أقل من 

 23.5 84 22.8 67 26.6 17 سنوات 10-5

 48.3 173 49 144 45.3 29 سنوات 10أكثر من 

 100.0 358 100 294 100.0 64 المجموع

جنس طلبة 

 المدرسة

 28.5 102 27.2 80 34.4 22 ر فقطذكو

 27.1 97 28.6 84 20.3 13 إناث فقط

مختلطة )ذكور 

 وإناث(
29 45.3 130 44.2 

159 44.4 

 100.0 358 100 294 100.0 64 المجموع

 التخصص

 43.0 154 41.5 122 50.0 32 علمي

 57.0 204 58.5 172 50.0 32 أدبي

 100.0 358 100 294 100 64 المجموع

مديرات( بطريقة قصدية إلجراء أداة المقابلة  5مدراء، و 5مدراء ومديرات ) 10تم اختيار 
 عليهم.

ا: أدوات  الدراسة خامسا
 من الباحث ألهمية أدوات جمع المعلومات المرتبطة بموضوع هذه الدراسة، قـام الباحـث إدراًكا

الدراســــات الســــابقة، بإعــــداد مــــن خــــالل االطــــالع علــــى األدب النظــــري المتعلــــق بموضــــوع الدراســــة و 

 األدوات اآلتية:
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 اًلستبانة: .1
 األداةوصف 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية قام الباحث بتطوير استبانة 

 وذلـك بـالرجوع إلـى ،في مديرية التربيـة والتعلـيم جنـوب الخليـل مـن وجهـات نظـر المـديرين والمعلمـين

(، ودراســة 2019(، ودراســة العجــالن )2019) والقبــاطي نهــا: دراســة الســبيعيمالدراســات الســابقة، 

وقـــد تكونـــت االســـتبانة فـــي صـــورتها األوليـــة مـــن (، 2013(، ودراســـة الســـاعدي )2019المطيـــري )

وبعــد عــرض االســتبانة علــى مجموعــة مــن المختصــين والخبــراء  ،(1ملحــق رقــم أنظــر )( فقــرة 67)

أنظر ) تأربعة مجاالفقرة موزعة على ( 57) من النهائيةبصيغتها تكونت االستبانة  بالبحث العلمي

 .(2 رقم ملحق

، النــــوع االجتمــــاعي) :وهــــي، تنـــاول القســــم األول المعلومــــات الشخصــــية ألفــــراد عينــــة الدراســــة

(، فـي ، المسـمى الـوظيفي، والتخصـص، سنوات الخبرة، جنس طلبـة المدرسـةوالمؤهل العلميالعمر، 

 تقــيس فقــرة( 12مــن ) المجــال األول مجــاالت الدراســة ومحاورهــا، فقــد تكــون حــين ضــم القســم الثــاني 

والمجال ، احتياجات المواد التعليمية فقرة تقيس( 13من ) الثانيالمجال ، و تقنيةالفنية و الحتياجات اال

( تقيس احتياجـات 7، والمجال الرابع من )تقيس االحتياجات التدريبية البشرية فقرة( 25من ) الثالث

 .الم التربوي اإلع

الخماسـي، فقـد أعطـي البـديل ( Likert) مقيـاس ليكـرت وتم إعطاء كـل فقـرة وزن متـدرج حسـب

بدرجــــة ، والبــــديل )(درجـــات أربــــع)( بدرجــــة عاليـــة، والبــــديل )(خمــــس درجـــات)( ابدرجـــة عاليــــة جـــدً )

 (ابدرجــة منخفضــة جــدً ، والبــديل ))درجتــان(( بدرجــة منخفضــة، والبــديل )(ثــالث درجــات)( متوســطة

 .(2ملحق رقم أنظر ) (درجة واحدة)
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 صدق األداة 
 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(: .أ

من محكًما(  11على ) االستبانةقام الباحث بعرض  لالستبانةللتحقق من الصدق الظاهري 

العاملين في الجامعات الفلسطينية ومن ذوي االختصاص والخبرة، وفي ضوء آراء المحكمين تم 

أربعة ( فقرة موزعة على 57من )التعديالت أصبحت االستبانة مكونة  ( فقرات، وبعد10)حذف 

(، وقد بلغت 2 أنظر الملحق)لالستبانة وذلك من أجل التوصل إلى الصدق الظاهري  تمجاال

 %(.89نسبة االتفاق بين المحكمين )

 صدق اًلتساق الداخلي .ب
( Pearson Correlationبحساب معامل ارتباط بيرسون ) االستبانةتم التحقق من صدق 

، وذلك كما هو واضح في للمجالمع الدرجة الكلية من فقرات المجال الذي تنتمي إليه  فقرةلكل 

 (.3)الجدول 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاًلرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 3)جدول 
 المجال مع الدرجة الكلية للمجال.

 

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

 .733** المجال األول: احتياجات فنية وتقنية

 **457. توفر منصة تعليمية رسمية متخصصة إلدارة التعليم المدمج  .1

 **419. توفر خدمة إنترنت مناسبة لمواقف التعليم المختلفة  .2

 **363. ( في المدرسةData Showتوفر أجهزة العرض الحديثة )  .3

 **446. عرض متنوعة وألواح ذكية في الغرف الصفية توفر شاشات  .4

 **489. توفر صفوف افتراضية، باإلضافة إلى الصفوف التقليدية بحيث يكمل كل منهما اآلخر  .5

 **574. توفر نظام متابعة للبرامج التعليمية يرصد مدى صالحيتها وكفاَيتِها  .6

 **673. توفر برامج التقييم اإللكتروني  .7

 **682. التواصل والدردشات اإللكترونيةتوفر مواقع   .8

9.  
توفر مختبرات مدرسية بتجهيزات شاملة مناسبة تدعم احتياجات استخدام التعليم 

 المدمج من: )مساحة، أجهزة، أثاث، مقاعد، إضاءة، تهوية، ستائر، مواد(

.632** 

10.  
للمعلمين  توفر أجهزة إلكترونية كافية، كالحواسيب اآللية والهواتف النقالة والتابلت

 والطلبة داخل المدرسة وخارجها

.726** 

 **670. توفر الوقت الكافي لدى المعلم للتفرغ الستخدام التعليم المدمج  .11

 **666. قابلية أدوات التعليم المدمج للتطوير والتحديث بشكل مستمر  .12
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

 .804** المجال الثاني: احتياجات المواد التعليمية

 **727. ( للمواد التعليميةinteractive E-course) توفر مقرر إلكتروني تفاعلي  .13

 **774. أن تتناسب المناهج التعليمية واحتياجات التعليم المدمج.  .14

15.  
أن تراعي المواد التعليمية خصائص المتعلم العقلية والمعرفية والجسمية )الفروق 

 الفردية(

.707** 

16.  
رات واالتجاهات )التنظيم أن يوازن محتوى المواد التعليمية بين المعارف والمها

 المنطقي والسيكولوجي للمقرر(

.755** 

17.  
أن تحتوي المواد التعليمية على عناصر الوسائط المتعددة من نصوص، رسوم، فيديو، 

 صوت

.721** 

 **761. أن تنمي المواد التعليمية مهارات التعليم الذاتي لدى المتعلم  .18

 **543. كير اإلبداعيتوفِر المواد التعليمية أنشطة مثيرة للتف  .19

 **710. توفر جدول مدرسي مالئم لتنظيم الحصص والواجبات واالختبارات  .20

 **567. توفر نسخة إلكترونية مرافقة للنسخة الورقية للمواد التعليمية  .21

 **751. توفر مصادر معلومات إلكترونية هادفة لدعم أغراض التعليم المدمج  .22

 **700. فية استخدام التعليم المدمجتوفر أدلة إرشادية وتوضيحية لكي  .23

 **660. توفر نشاطات وألعاب إلكترونية تعليمية  .24

 **670. قابلية المواد التعليمية للتطوير والتحديث بشكل مستمر  .25

 .889** المجال الثالث: االحتياجات التدريبية البشرية

 **587. إلمام المعلم التام بمكونات التعليم المدمج  .26

 **501. م على إدارة الصف المناسبة في ظل استراتيجية التعليم المدمجقدرة المعل  .27

 **483. قدرة المعلم على الجمع بين التعليم التقليدي واإللكتروني  .28

 **456. امتالك المعلم المهارات الالزمة لخلق روح المشاركة لدى الطلبة  .29

 **497. ي تناسب التعليم المدمجامتالك المعلم المهارات الالزمة لمعرفة أساليب التدريس الت  .30

 **481. امتالك المعلم مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة  .31

 **532. امتالك المعلم مهارات التعامل مع برامج تصميم المقررات  .32

 **427. امتالك المعلم المهارات الالزمة لتصميم االختبارات وأوراق العمل اإللكترونية  .33

 **468. امتالك المعلم المهارات الالزمة الستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت  .34

35.  
امتالك المعلم المهارات الالزمة للبحث عما هو جديد عبر اإلنترنت، وتحديث 

 معلوماته

.448** 

36.  
امتالك المعلم المهارات الالزمة لتصميم أنشطة تفاعلية مناسبة تثير انتباه الطلبة عن 

 متعددة واإلنترنتطريق الوسائط ال

.523** 

 **435. امتالك المعلم مهارات التعامل مع البريد اإللكتروني وتبادل الرسائل مع الطلبة  .37

38.  
توفر الرغبة لدى المعلم في االنتقال من مرحلة التعليم التقليدي إلى مرحلة التعليم 

 المدمج

.497** 

 **564. ية التعليم المدمجقدرة المعلم على استخدام أنواع التقويم المختلفة لعمل  .39

40.  
أن يلم المعلم بأهم المعيقات التي قد تواجهه في استخدام التعليم المدمج لتجنب الوقوع 

 فيها

.427** 

 **436. توفر الكوادر التعليمية المتخصصة في مجال الحاسب اآللي التعليمي  .41

 **349. توفر الدعم الفني من خالل متخصصين في الحاسب اآللي واإلنترنت  .42

 **443. توفر دورات تدريبية مستمرة للمعلمين على التعليم المدمج  .43

44.  
تنوع البرامج التدريبية للتعليم المدمج حسب تخصص المعلم والمادة التعليمية وطبيعة 

 المناهج الدراسية

.491** 

 **542. أن يتالءم أسلوب اإلشراف التربوي وعملية التعليم المدمج  .45

 **496. اعاة حاجات الطلبة أثناء استخدام تقنيات وأدوات التعليم المدمجأن يستطيع المعلم مر  .46

 **523. إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة الفعالة في التعليم المدمج  .47
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

48.  
توفر برامج إرشادية وتدريبية لتطوير مهارات الطلبة في استخدام التكنولوجيا الحديثة 

 لعملية التعليميةوالتعامل مع أدوات التعليم المدمج في ا

.540** 

49.  
توفر برامج توعوية وإرشادية ألولياء األمور تتناول توضيًحا ألهمية دورهم في 

 العملية التعليمية المدمجة واستخدام التقنية الحديثة

.530** 

 **257. توفر الحوافز والمكافآت لتشجيع تنفيذ التعليم المدمج  .50

 .704** المجال الرابع: اإلعالم التربوي

51.  
عمل أبحاث ودراسات ميدانية لتحديد سير التطبيق والتحديات والصعوبات التي تواجه 

 التعليم المدمج وسبل تطويره

.811** 

 **812. عقد لقاءات وندوات ونقاشات وبرامج تلفزيونية تتناول واقع تطبيق التعليم المدمج  .52

 **817. م المدمجتطوير هيكلية وآلية لتبادل الخبرات بين المشاركين في التعلي  .53

54.  
تنفيذ لقاءات مصورة مع طلبة ومعلمين ومدراء للتحدث عن قصص نجاحهم في 

 التعليم المدمج

.820** 

 **783. إيجاد منصات تواصل اجتماعي متخصصة بتنفيذ وتطوير التعليم المدمج  .55

56.  
توفير فيديوهات تتضمن إرشادات ونماذج متنوعة من تطبيقات محلية وعالمية 

 تعليم المدمجألسلوب ال

.787** 

57.  
توعيه األهل ومؤسسات المجتمع الرسمية واألهلية بأهمية أسلوب التعليم المدمج 

 وبدورهم حياله

.805** 

 (0.05(، * دالة إحصائياا عند مستوى دًللة )0.01دالة إحصائياا عند مستوى دًللة ) ** 

ارتباط فقرات المجال مع  ( إلى أن جميع قيم مصفوفة3تشير المعطيات الواردة في الجدول )

ولكن  االستبانة، مما يشير إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات الدرجة الكلية للمجال دالة إحصائيً ا

 ، وهذا بالتالي يعبر عن صدق فقرات األداة في قياس ما صيغت من أجل قياسه.بدرجة متفاوتة

 الثبات 
 ،ألفا كرونباخاب معادلة الثبات حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبحسقام الباحث ب

 .(4وذلك كما هو موضح في الجدول )وكذلك تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، 

 احتياجات توظيف التعليم المدمجلمقياس (: معامالت الثبات 4جدول )

 عدد الفقرات المتغيرات

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ

 معامل الثبات
معامل 

 االرتباط

ل ارتباط سبيرمان معام

 المصحح

 0.707 0.535 0.813 12 احتياجات فنية وتقنية

 0.759 0.611 0.836 13 احتياجات المواد التعليمية

 0.749 0.598 0.854 25 االحتياجات التدريبية البشرية

 0.889 0.800 0.909 7 اإلعالم التربوي

 0.869 0.724 0.909 57 الدرجة الكلية للمقياس
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لجميع مجاالت  ألفا كرونباخقيمة معامل ثبات  ( أن4عطيات الواردة في الجدول )تشير الم

 ألفا كرونباخوللدرجة الكلية للمقياس كانت مرتفعة، حيث تراوحت قيم معامل ثبات  االستبانة

للدرجة الكلية  ألفا كرونباخ(، وبلغ معامل ثبات 0.909 – 0.813ما بين ) االستبانةلمجاالت 

بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية،  االستبانة(، كذلك تم التحقق من ثبات 0.909للمقياس )

(، وبلغ معامل سبيرمان 0.889 – 0.707حيث تراوحت قيم معامل سبيرمان براون المصحح بين )

يتمتع بدرجة مرتفعة  االستبانة(. مما يشير إلى أن 0.869براون المصحح للدرجة الكلية للمقياس )

الباحث يعطى مما ، صالح للتطبيق وتحقيق أهداف الدراسة االستبانةوهذا يشير إلى أن من الثبات، 

 الحالي.البحث  فيكأداة للقياس  االستبانةدرجة من الثقة عند استخدام 

  اًلستبانةتصحيح 

حيـث الخماسي،  Likertليكـرت سلم بطريقـة  االستبانةوزعت درجات اإلجابة على فقرات 

درجـات عنـدما يجيـب  4، (ا)بدرجة عالية جدً درجات عندما يجيـب  5لـى عيحـصل المـستجيب 

)بدرجة درجتـان عنـدما يجيـب و ، )بدرجة متوسطة(درجـات عنـدما يجيـب  3، )بدرجة عالية(

  (.ا)بدرجة منخفضة جدً ، ودرجـة واحـدة عنـدما يجيـب منخفضة(

ة درجة موافقة أفراد عينة الدراسة وقد تم تقسيم طول السلم الخماسي إلى ثالث فئات لمعرف

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم على 

 ، وتم حساب فئات المقياس الخماسي كما يلي:جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 4( = 1-5مقياس = )الحد األدنى لل -مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس
 3عدد الفئات = 

 عدد الفئات÷ طول الفئة = مدى المقياس 
    =4  ÷3  =1.33 
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( للحد األدنى لكل فئة نحصل على فئات المتوسطات الحسابية كما هو 1.33بإضافة طول الفئة )
 (:5)موضح في الجدول 

جات توظيف التعليم المدمج في احتيا(: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على 5)جدول 
 المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 فئات المتوسط الحسابي
 احتياجات توظيف التعليم المدمج

 الموافقة

 منخفضة فأقل 2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 عالية فأكثر 3.68

 

 :المقابلة .2
، المدارس الحكومية األساسية( مديرين من 10خدم الباحث المقابالت لجمع البيانات من )است

المقابلة،  أسئلة إعداد وبعد( 3ملحق رقم أنظر ال)( أسئلة مفتوحة 6نموذج المقابلة من )أتكون و 

مديرية في  المدارس الحكومية األساسيةمن  مديرات( 5)مدراء و( 5أجرى الباحث مقابلة مع )

 إلىللتعرف ًة، ومدير  مديًرا( 123من أصل ) ،م2021جنوب الخليل من العام  بية والتعليمالتر 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية حول  وجهات نظرهم

 المديرين، وقام الباحث بسؤال ، قد تم اختيارهم بطريقة قصديةالتربية والتعليم جنوب الخليل

 40 -30 واستغرقت المقابالت منأسئلة حول احتياجات توظيف التعليم المدمج،  (6) ديراتوالم

والمديرات بشكل وجاهي في المدارس، مع إتباع إجراءات  المديرينمع ، وتمت المقابلة ادقيقة تقريبً 

 السالمة المناسبة.

 مديري  مع لمقابالتا إجراء وبعد االستبانة، محاور مع يتالءم بما المقابلة أسئلة إعداد تم

 اإلجابات وثبات صدق من للتأكد وذلك ؛المقابالت إجابات بتقنين الباحث قام المدارس ومديرات

واستخدم الباحث آلية توثيق اإلجابات من خالل ، من خالل مراجعة إجاباتهم بعد تلخيصها معهم
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بعدم استخدام أسمائهم أو أي معلومة تدل  والمديرات المديرينتم التأكيد على و  التسجيل الصوتي،

 على شخصياتهم.

ا: متغيرات الدراسة  سادسا
جنس طلبة )، (سنوات الخبرة)، (المؤهل العلمي)، (العمر)، (النوع االجتماعي)المتغيرات المستقلة: 

 .، )المسمى الوظيفي((التخصص)، (المدرسة

االحتياجات التدريبية )، (ات المواد التعليميةاحتياج)، (احتياجات فنية وتقنية) المتغيرات التابعة:

المدارس احتياجات توظيف التعليم المدمج في (، وتشكل مجتمعة اإلعالم التربوي )، (البشرية

 .المديرين والمعلميننظر  اتجنوب الخليل من وجه مديرية التربية والتعليم في الحكومية األساسية

 سابعاا: إجراءات الدراسة
ألدب التربوي المـرتبط بمتغيرات الدراسة، الذي ساعد الباحث على تكوين خلفية تم الرجوع إلى ا -1

 .علمية لموضوع الدراسة

تم الرجوع إلى بعض الدراسات واألبحاث المحلية والعربية والعالمية ذات العالقـة بمتغيرات  -2

 .الدراسة لالستفادة منها في بناء أداة الدراسة

عن طريق  لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة تاستخدم التي األدواتقام الباحث بتجهيز  -3

 .، والمقابالت وجًها لوجه(google formsإلى رابط إلكتروني باستخدام ) تحويل االستبانة

 . االستبانةالحصول على الموافقات الخاصة ببدء تنفيذ توزيع  -4

إجراء المعالجات من أفراد عينة الدراسة، ثم تم فرزها وتبويبها من أجل  الردودتم جمع  -5

 .والتحليل الكيفي اإلحصائية الالزمة
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 ثامناا: األساليب اإلحصائية
حزمة  ،عينة الدراسة أفرادعلى  األداة بعد تطبيق  ااعتمد الباحث في تحليل بيانات دراسته

Statistical Package for Social Sciences :SPSS , ،البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية

Version (26) 

 وتم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:

 .التكرارات واألوزان النسبية 

 المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية. 

  لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. ألفا كرونباخاختبار 

  .معامل ارتباط سبيرمان براون لمعرفة الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 ( معامل االرتباط بيرسونPearson Correlation) .لمعرفة صدق فقرات االستبانة 

 ( )ت( اختبارIndependent samples T- test لمعرفة الفروق بين متوسطات عينتين ،)

 مستقلتين.

 ( اختبار تحليل التباين األحاديANOVA للمقارنة بين المتوسطات أو التوصل إلى قرار )

 متوسطات.اليتعلق بوجود أو عدم وجود فروق بين 

 اخت( بار شيفيهScheffe للمقارنات الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفروق التي ظهرت في )

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية متوسطات 

 .والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 ( التحليل الموضوعيThematic analysis ،).لتحليل المقابلة 
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 :الرابع الفصل

 الدراسة نتائج

: نتائج أسئلة الدراسة  أوًلا

 ثانياا: نتائج المقابلة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 عنجل اإلجابة أوذلك من  دراسة،ال الناتجة عن لبياناتل  إحصائًيايتضمن هذا الفصل تحلياًل 

 .ة الدراسة وفحص فرضياتهاأسئل

 :  لة الدراسةأسئنتائج أوًلا
احتياجات توظيف التعليم المدمج في ما الذي نصه: الدراسة الرئيس، و  سؤالاإلجابة عن 

المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين 

 ؟والمعلمين

رافات المعيارية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنح سؤال الدراسة الرئيس،لإلجابة عن 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مستوى لالنسبية واألوزان 

وذلك كما هو موضح . مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 (.6في الجدول )
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احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب مستوى واألوزان النسبية ل المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية(: 6جدول )
 (358)ن= ، مرتبة تنازليااالخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

 (358الكلي ) (294) المعلمون (64) ونريالمد

رقم 

 الفقرة

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.69 4.20 1 0.68 4.19 1 0.72 4.22 1 توفر منصة تعليمية رسمية متخصصة إلدارة التعليم المدمج 1

 0.68 4.09 5 0.68 4.14 5 0.58 4.02 4 المختلفة توفر خدمة إنترنت مناسبة لمواقف التعليم 2

 0.62 4.08 3 0.61 4.11 3 0.68 3.98 6 ( في المدرسةData Showتوفر أجهزة العرض الحديثة ) 3

 0.63 4.08 4 0.67 4.09 6 0.62 3.97 2 توفر شاشات عرض متنوعة وألواح ذكية في الغرف الصفية 4

ى الصووفوف التقليديووة بحيووث توووفر صووفوف افتراضووية، باإلضووافة إلوو 5

 يكمل كل منهما اآلخر
7 3.97 0.71 4 4.09 0.64 6 4.07 0.67 

 0.68 4.05 2 0.70 4.07 2 0.75 3.94 8 توفر نظام متابعة للبرامج التعليمية يرصد مدى صالحيتها وكفايَتِها 6

 0.66 3.98 7 0.65 3.99 7 0.66 3.94 3 توفر برامج التقييم اإللكتروني 7

 0.79 3.89 9 0.81 3.88 9 0.70 3.92 9 وفر مواقع التواصل والدردشات اإللكترونيةت 8

توووفر مختبوورات مدرسووية بتجهيووزات شوواملة مناسووبة توودعم احتياجووات  9

استخدام التعليم المدمج من: )مساحة، أجهزة، أثاث، مقاعد، إضاءة، 

 تهوية، ستائر، مواد(

5 3.88 0.65 12 3.87 0.71 8 3.87 0.80 

توووفر أجهووزة إلكترونيووة كافيووة، كالحواسوويب اآلليووة والهواتووف النقالووة  10

 والتابلت للمعلمين والطلبة داخل المدرسة وخارجها
10 3.84 0.76 8 3.86 0.81 12 3.85 0.70 

 0.78 3.81 10 0.78 3.81 10 0.63 3.78 12 توفر الوقت الكافي لدى المعلم للتفرغ الستخدام التعليم المدمج 11

 0.91 3.70 11 0.92 3.70 11 0.90 3.72 11 قابلية أدوات التعلم المدمج للتطوير والتحديث بشكل مستمر 12

 0.41 3.97 د. ك 0.41 3.98 د. ك 0.42 3.93 لالحتياجات الفنية والتقنية الدرجة الكلية

( للمـــواد interactive E-course) تـــوفر مقـــرر إلكترونـــي تفـــاعلي 13
 التعليمية

23 4.02 0.92 13 4.03 0.86 13 4.01 0.88 

 0.85 3.99 23 0.86 4.00 15 1.02 3.91 14 أن تتناسب المناهج التعليمية واحتياجات التعليم المدمج. 14
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

 (358الكلي ) (294) المعلمون (64) ونريالمد

رقم 

 الفقرة

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أن تراعوووي الموووواد التعليميوووة خصوووائص الموووتعلم العقليوووة والمعرفيوووة  15

 والجسمية )الفروق الفردية(
13 3.89 0.98 19 3.99 0.83 14 3.95 0.92 

أن يوووووازن محتوووووى المووووواد التعليميووووة بووووين المعووووارف والمهووووارات  16

 واالتجاهات )التنظيم المنطقي والسيكولوجي للمقرر(
17 3.88 1.08 23 3.99 0.83 19 3.95 0.88 

أن تحتووووي الموووواد التعليميوووة علوووى عناصووور الوسوووائط المتعوووددة مووون  17

 نصوص، رسوم، فيديو، صوت
20 3.86 0.99 14 3.96 0.89 15 3.94 0.91 

 0.90 3.93 24 0.88 3.96 24 0.98 3.80 24 أن تنمي المواد التعليمية مهارات التعليم الذاتي لدى المتعلم 18

 0.91 3.92 17 0.82 3.95 21 1.03 3.80 18 توفِر المواد التعليمية أنشطة مثيرة للتفكير اإلبداعي 19

تووووووفر جووووودول مدرسوووووي مالئوووووم لتنظووووويم الحصوووووص والواجبوووووات  20

 الختباراتوا
21 3.77 0.97 16 3.94 0.90 21 3.92 0.85 

 0.87 3.92 20 0.87 3.93 17 1.04 3.73 19 توفر نسخة إلكترونية مرافقة للنسخة الورقية للمواد التعليمية 21

تووووفر مصوووادر معلوموووات إلكترونيوووة هادفوووة لووودعم أغوووراض التعلووويم  22

 المدمج
16 3.73 1.01 20 3.93 0.84 18 3.90 0.88 

 0.92 3.90 16 0.85 3.93 18 1.08 3.67 15 توفر أدلة إرشادية وتوضيحية لكيفية استخدام التعليم المدمج 23

 0.91 3.39 22 0.90 3.39 22 0.99 3.39 22 توفر نشاطات وألعاب إلكترونية تعليمية 24

 0.92 3.34 25 0.92 3.33 25 0.91 3.36 25 قابلية المواد التعليمية للتطوير والتحديث بشكل مستمر 25

 0.52 3.85 د. ك 0.51 3.87 د. ك 0.54 3.75 الحتياجات المواد التعليمية الدرجة الكلية

 0.72 4.28 31 0.73 4.30 35 0.79 4.19 31 إلمام المعلم التام بمكونات التعليم المدمج 26

قدرة المعلم على إدارة الصوف المناسوبة فوي ظول اسوتراتيجية التعلويم  27

 المدمج
32 4.13 0.88 31 4.30 0.70 35 4.26 0.77 

 0.75 4.23 34 0.69 4.28 34 0.75 4.09 28 قدرة المعلم على الجمع بين التعليم التقليدي واإللكتروني 28

 0.77 4.22 33 0.70 4.28 33 0.91 4.08 35 امتالك المعلم المهارات الالزمة لخلق روح المشاركة لدى الطلبة 29

لووم المهووارات الالزمووة لمعرفووة أسوواليب التوودريس التووي امووتالك المع 30

 تناسب التعليم المدمج
30 4.06 1.01 30 4.22 0.79 30 4.20 0.83 

امتالك المعلم مهارات التعامل موع تكنولوجيوا المعلوموات والوسوائط  31

 المتعددة
29 4.03 0.78 32 4.16 0.78 32 4.15 0.80 
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

 (358الكلي ) (294) المعلمون (64) ونريالمد

رقم 

 الفقرة

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.74 4.08 26 0.72 4.11 26 0.92 4.02 36 برامج تصميم المقرراتامتالك المعلم مهارات التعامل مع  32

امتالك المعلم المهارات الالزمة لتصميم االختبارات وأوراق العمول  33

 اإللكترونية
48 4.00 0.87 29 4.09 0.70 29 4.08 0.71 

 0.88 4.04 36 0.87 4.05 36 0.68 3.98 27 امتالك المعلم المهارات الالزمة الستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت 34

اموووتالك المعلوووم المهوووارات الالزموووة للبحوووث عموووا هوووو جديووود عبووور  35

 اإلنترنت، وتحديث معلوماته
34 3.97 0.96 27 4.04 0.72 27 4.03 0.72 

امتالك المعلم المهارات الالزمة لتصميم أنشطة تفاعلية مناسبة تثيور  36

 واإلنترنتانتباه الطلبة عن طريق الوسائط المتعددة 
41 3.95 0.82 45 4.04 0.81 28 4.02 0.70 

اموووتالك المعلوووم مهوووارات التعامووول موووع البريووود اإللكترونوووي وتبوووادل  37

 الرسائل مع الطلبة
26 3.95 0.81 46 4.02 0.85 46 4.00 0.86 

توفر الرغبة لدى المعلم في االنتقال من مرحلوة التعلويم التقليودي إلوى  38

 مرحلة التعليم المدمج
33 3.94 0.99 44 4.01 0.86 44 3.99 0.86 

قوودرة المعلووم علووى اسووتخدام أنووواع التقووويم المختلفووة لعمليووة التعلوويم  39

 المدمج
39 3.94 0.97 47 4.01 0.85 45 3.99 0.85 

أن يلووم المعلووم بووأهم المعيقووات التووي قوود تواجهووه فووي اسووتخدام التعلوويم  40

 المدمج لتجنب الوقوع فيها
40 3.94 0.91 37 4.01 0.82 37 3.99 0.86 

تووووفر الكووووادر التعليميوووة المتخصصوووة فوووي مجوووال الحاسوووب اآللوووي  41

 التعليمي
44 3.91 0.89 28 4.00 0.69 47 3.97 0.88 

تووووفر الووودعم الفنوووي مووون خوووالل متخصصوووين فوووي الحاسوووب اآللوووي  42

 واإلنترنت
46 3.88 0.92 38 3.97 0.85 39 3.96 0.86 

 0.89 3.95 38 0.84 3.96 39 1.02 3.86 37 مستمرة للمعلمين على التعليم المدمجتوفر دورات تدريبية  43

تنوع البرامج التدريبية للتعليم المدمج حسب تخصص المعلم والمادة  44

 التعليمية وطبيعة المناهج الدراسية
38 3.84 1.03 40 3.93 0.83 40 3.93 0.84 

 0.89 3.92 48 0.86 3.91 43 1.03 3.78 45 التعليم المدمجأن يتالءم أسلوب اإلشراف التربوي وعملية  45

أن يسووتطيع المعلووم مراعوواة حاجووات الطلبووة أثنوواء اسووتخدام تقنيوووات  46

 وأدوات التعليم المدمج
47 3.78 0.97 48 3.90 0.90 43 3.89 0.89 
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

 (358الكلي ) (294) المعلمون (64) ونريالمد

رقم 

 الفقرة

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.87 3.88 41 0.80 3.89 49 0.98 3.78 43 إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة الفعالة في التعليم المدمج 47

توفر برامج إرشادية وتدريبية لتطووير مهوارات الطلبوة فوي اسوتخدام  48

التكنولوجيا الحديثوة والتعامول موع أدوات التعلويم المودمج فوي العمليوة 

 التعليمية

49 3.73 0.98 41 3.86 0.88 49 3.87 0.84 

ضوويًحا توووفر بوورامج توعويووة وإرشووادية ألوليوواء األمووور تتنوواول تو 49

ألهميوووة دورهوووم فوووي العمليوووة التعليميوووة المدمجوووة واسوووتخدام التقنيوووة 

 الحديثة

42 3.63 0.77 42 3.79 0.89 42 3.76 0.87 

 1.14 3.36 50 1.14 3.36 50 1.18 3.33 50 توفر الحوافز والمكافآت لتشجيع تنفيذ التعليم المدمج 50

 0.39 4.00 د. ك 0.81 4.02 د. ك 0.40 3.91 لالحتياجات التدريبية البشرية الدرجة الكلية 

عمل أبحواث ودراسوات ميدانيوة لتحديود سوير التطبيوق والتحوديات  51

 والصعوبات التي تواجه التعليم المدمج وسبل تطويره
54 3.50 0.98 53 3.36 1.10 53 3.38 1.08 

عقد لقاءات وندوات ونقاشات وبرامج تلفزيونية تتناول واقوع تطبيوق  52

 مدمجالتعليم ال
53 3.45 0.99 52 3.35 1.13 54 3.37 1.10 

تطوووير هيكليووة وآليووة لتبووادل الخبوورات بووين المشوواركين فووي التعلوويم  53

 المدمج
52 3.41 0.99 54 3.34 1.12 52 3.36 1.10 

تنفيوووذ لقووواءات مصوووورة موووع طلبوووة ومعلموووين ومووودراء للتحووودث عووون  54

 قصص نجاحهم في التعليم المدمج
57 3.31 0.97 51 3.31 1.16 51 3.30 1.14 

إيجاد منصوات تواصول اجتمواعي متخصصوة بتنفيوذ وتطووير التعلويم  55

 المدمج
55 3.28 1.03 55 3.21 1.14 55 3.22 1.12 

توووفير فيووديوهات تتضوومن إرشووادات ونموواذج متنوعووة موون تطبيقووات  56

 محلية وعالمية ألسلوب التعليم المدمج
51 3.27 1.04 57 3.15 1.10 57 3.18 1.08 

توعيه األهل ومؤسسات المجتموع الرسومية واألهليوة بأهميوة أسولوب  57

 التعليم المدمج وبدورهم حياله
56 3.23 0.97 56 3.11 1.12 56 3.13 1.10 

 0.89 3.28 د. ك 0.92 3.26 د. ك 0.71 3.35 الدرجة الكلية لإلعالم التربوي

 0.35 3.87 د. ك 0.35 3.89 د. ك 0.35 3.81 توظيف التعليم المدمج تالدرجة الكلية الحتياجا
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احتياجات توظيف التعليم المدمج في مستوى ( أن 6تشير المعطيات الواردة في الجدول )

المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين 

 الحتياجات توظيف التعليم المدمجكلية الحسابي للدرجة ال، إذ بلغ المتوسط كبيًراكان  والمعلمين

في المركز األول  االحتياجات التدريبية البشرية توقد جاء (.0.35) بانحراف معياري ( 3.87)

في  االحتياجات الفنية والتقنية، وجاء مجال (0.39) معياري بانحراف ( 4.00بمتوسط حسابي بلغ )

احتياجات (، وجاء مجال 0.41) اري بانحراف معي (3.97المركز الثاني بمتوسط حسابي بلغ )

وجاء  ،(0.52بانحراف معياري )( 3.85في المركز الثالث بمتوسط حسابي بلغ ) المواد التعليمية

 .(0.89بانحراف معياري ) (3.28بمتوسط حسابي بلغ ) الرابعفي المركز  اإلعالم التربوي مجال 

س الحكومية األساسية في احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدار مستوى أن وتبين 

الحسابي ، إذ بلغ المتوسط كبيًراكان  مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المديرين

 توقد جاء (.0.35) بانحراف معياري ( 3.81) الحتياجات توظيف التعليم المدمجللدرجة الكلية 

 معياري بانحراف ( 3.93لغ )في المركز األول بمتوسط حسابي ب االحتياجات الفنية والتقنية

 (3.91في المركز الثاني بمتوسط حسابي بلغ ) االحتياجات التدريبية البشرية، وجاء مجال (0.42)

في المركز الثالث بمتوسط  احتياجات المواد التعليمية(، وجاء مجال 0.40) بانحراف معياري 

 الرابعفي المركز  تربوي اإلعالم الوجاء مجال  ،(0.54بانحراف معياري )( 3.75حسابي بلغ )

 .(0.71بانحراف معياري ) (3.35بمتوسط حسابي بلغ )

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مستوى أن كما تبين 

الحسابي ، إذ بلغ المتوسط كبيًراكان  مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين

 توقد جاء (.0.35) بانحراف معياري ( 3.89) الحتياجات توظيف التعليم المدمجللدرجة الكلية 

 معياري بانحراف ( 4.02في المركز األول بمتوسط حسابي بلغ ) التدريبية البشريةاالحتياجات 
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 (3.98في المركز الثاني بمتوسط حسابي بلغ )االحتياجات الفنية والتقنية ، وجاء مجال (0.81)

في المركز الثالث بمتوسط  احتياجات المواد التعليمية(، وجاء مجال 0.41) بانحراف معياري 

 الرابعفي المركز  اإلعالم التربوي وجاء مجال  ،(0.51بانحراف معياري )( 3.87حسابي بلغ )

 .(0.92بانحراف معياري ) (3.26بمتوسط حسابي بلغ )

ت توظيف التعليم المدمج في احتياجا تختلف هلالذي نصه: الدراسة الفرعي، و سؤال اإلجابة عن 

المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين 

 المدرسة، جنس الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل العمر، اًلجتماعي، النوع باختالف والمعلمين

 ؟، المسمى الوظيفيالتخصص

 :ياغة الفرضيات اآلتيةتم ص الفرعيدراسة لإلجابة عن سؤال ال

 نتائج فرضيات الدراسة

ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة اإلحصائية الفرضية الصفرية األولى: 

(α≤0.05بين ) احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس  لدرجات المتوسطات الحسابية

الخليل من وجهات نظر المديرين الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب 

 النوع اًلجتماعي.تعزى لمتغير  والمعلمين

-Independentلفحص الفرضية الصفرية األولى، استخدم اختبار )ت( للعينات المستقلة )

Sample T- test احتياجات توظيف التعليم المدمج في  متوسطات درجات( إليجاد الفروق بين

ديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين المدارس الحكومية األساسية في م

 .النوع االجتماعيتعزى لمتغير  والمعلمين
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 درجاتلفروق في متوسطات ا إلىللتعرف ( Independent- Sample T- test))ت( ( نتائج اختبار 7جدول )
التربية والتعليم جنوب الخليل من  احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية

 النوع اًلجتماعي.تعزى لمتغير  وجهات نظر المديرين والمعلمين

 
 المتغير

النوع 

 االجتماعي
 التكرارات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

ن
و
ير

مد
ال

(
6
4

)
 

 احتياجات فنية وتقنية
 0.46 3.91 37 ذكر

0.472 0.639 
 0.36 3.96 27 أنثى

احتياجات الموارد 

 التعليمية

 0.52 3.66 37 ذكر
1.666 0.101 

 0.55 3.88 27 أنثى

االحتياجات التدريبية 

 البشرية

 0.37 3.86 37 ذكر
1.139 0.259 

 0.44 3.98 27 أنثى

 اإلعالم التربوي
 0.64 3.38 37 ذكر

0.419 0.676 
 0.80 3.31 27 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.30 3.77 37 ذكر

1.178 0.243 
 0.40 3.87 27 أنثى

ن
و
لم

مع
ال

 (
2
9
4

)
 

 احتياجات فنية وتقنية
 0.40 3.92 111 ذكر

2.130* 0.034 
 0.41 4.02 183 أنثى

احتياجات الموارد 

 التعليمية

 0.51 3.80 111 ذكر
1.779 0.076 

 0.51 3.91 183 أنثى

ات التدريبية االحتياج

 البشرية

 0.39 3.98 111 ذكر
1.224 0.222 

 0.39 4.04 183 أنثى

 اإلعالم التربوي
 0.85 3.06 111 ذكر

2.895** 0.004 
 0.94 3.38 183 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.35 3.82 111 ذكر

2.669** 0.008 
 0.35 3.93 183 أنثى

ن
و
لم

مع
ال
و
ن 

و
ير

مد
ال

 (
3
5
8

)
 

 فنية وتقنيةاحتياجات 
 0.026 2.243* 0.42 3.91 148 ذكر
 0.41 4.01 210 أنثى

احتياجات الموارد 

 التعليمية

 0.011 2.562* 0.51 3.77 148 ذكر
 0.52 3.91 210 أنثى

االحتياجات التدريبية 

 البشرية

 0.39 3.95 148 ذكر
1.891 0.059 

 0.39 4.03 210 أنثى

 اإلعالم التربوي
 0.016 2.413* 0.81 3.14 148 رذك

 0.93 3.37 210 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.002 3.127** 0.34 3.80 148 ذكر
 0.35 3.92 210 أنثى

 (0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

عند د فروق ذات داللة إحصائية ( إلى عدم وجو 7تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجاتفي الدرجة الكلية  (α≤0.05)مستوى الداللة 

تعزى  المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المديرين

توظيف ئية في مجاالت احتياجات ذات داللة إحصالمتغير النوع االجتماعي، كذلك لم تظهر فروق 
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جميعها، حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية المحسوبة الحتياجات توظيف التعليم  التعليم المدمج

( وجميعها أكبر 0.243، 0.676، 0.259، 0.101، 0.639المدمج ومجاالته على الترتيب )

 ( وغير دالة إحصائًيا.0.05من مستوى الداللة )

عند مستوى ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 7اردة في الجدول )وأشارت البيانات الو 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس  لدرجاتفي الدرجة الكلية  (α≤0.05)الداللة 

تعزى لمتغير  الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين

 ( للذكور.3.82( مقابل )3.93الفروق لصالح اإلناث بمتوسط حسابي )النوع االجتماعي، وكانت 

وظهرت فروق دالة إحصائًيا في مجال االحتياجات الفنية والتقنية، وكانت الفروق لصالح 

( للذكور، كما ظهرت فروق دالة إحصائيًا في مجال 3.92( مقابل )4.02اإلناث بمتوسط حسابي )

 ( للذكور.3.06( مقابل )3.38صالح اإلناث بمتوسط حسابي )اإلعالم التربوي، وكانت الفروق ل

ذات داللة إحصائية في مجاالت )احتياجات المواد التعليمية، بينما لم تظهر فروق 

واالحتياجات التدريبية البشرية(، حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية المحسوبة لهذه المجاالت على 

 ( وغير دالة إحصائًيا.0.05مستوى الداللة ) ( وجميعها أكبر من0.222، 0.076الترتيب )

عند ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 7كذلك أشارت البيانات الواردة في الجدول )

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجاتفي الدرجة الكلية  (α≤0.05)مستوى الداللة 

ب الخليل من وجهات نظر المديرين المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنو 

( 3.92تعزى لمتغير النوع االجتماعي، وكانت الفروق لصالح اإلناث بمتوسط حسابي ) والمعلمين

 ( للذكور.3.80مقابل )
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وظهرت فروق دالة إحصائًيا في مجال االحتياجات الفنية والتقنية، وكانت الفروق لصالح 

للذكور، كما ظهرت فروق دالة إحصائًيا في مجال  (3.91( مقابل )4.01اإلناث بمتوسط حسابي )

( 3.77( مقابل )3.91احتياجات المواد التعليمية، وكانت الفروق لصالح اإلناث بمتوسط حسابي )

للذكور، وظهرت فروق دالة إحصائيًا في مجال اإلعالم التربوي، وكانت الفروق لصالح اإلناث 

 ( للذكور.3.14( مقابل )3.37بمتوسط حسابي )

ذات داللة إحصائية في مجال )االحتياجات التدريبية البشرية(، حيث بينما لم تظهر فروق 

( وهي أكبر من مستوى الداللة 0.059كانت قيمة الداللة اإلحصائية المحسوبة لهذا المجال )

 ( وغير دالة إحصائًيا.0.05)

الدًللة اإلحصائية  ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الفرضية الصفرية الثانية: 

(α≤0.05بين ) احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس  لدرجات المتوسطات الحسابية

الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين 

 العمر.تعزى لمتغير  والمعلمين

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطاتم استخدام  لفحص الفرضية الصفرية الثانية،

 درجات متوسطات( للفروق في One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي )و 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم 

هو موضح في ، كما العمرتعزى لمتغير  جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 (.9(، )8)ول االجد
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احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس (: األعداد والمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 8جدول )
 العمر تعزى لمتغير  الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 

 العمر

 (358الكلي ) (294) المعلمون (64) المديرون

 العدد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ية
قن

وت
ة 

ني
 ف

ت
جا

يا
حت

ا
 

أقل من 

 سنة 30
15 3.66 0.30 81 3.90 0.41 96 3.86 0.41 

-30من )

 ( سنة50
36 4.12 0.40 165 4.06 0.40 201 4.07 0.40 

أكثر من 

 سنة 50
13 3.71 0.30 48 3.85 0.39 61 3.82 0.38 

 0.41 3.97 358 0.41 3.98 294 0.42 3.93 64 المجموع

د 
ار

و
لم

 ا
ت

جا
يا

حت
ا

ية
يم

عل
لت
ا

 

أقل من 

 سنة 30
15 3.47 0.24 81 3.79 0.48 96 3.74 0.46 

-30من )

 ( سنة50
36 3.90 0.62 165 3.93 0.52 201 3.93 0.54 

أكثر من 

 سنة 50
13 3.67 0.39 48 3.80 0.51 61 3.77 0.49 

 0.52 3.85 358 0.51 3.87 294 0.54 3.75 64 المجموع

ة 
بي

ري
تد

ال
ت 

جا
يا

حت
ال
ا

ية
شر

لب
ا

 

أقل من 

 سنة 30
15 3.71 0.15 81 3.95 0.35 96 3.92 0.34 

-30من )

 ( سنة50
36 4.00 0.44 165 4.09 0.39 201 4.07 0.40 

أكثر من 

 سنة 50
13 3.90 0.43 48 3.89 0.41 61 3.89 0.41 

 0.39 4.00 358 0.39 4.02 294 0.40 3.91 64 المجموع
ي

و
رب

لت
 ا
الم

ع
إل
ا

 

أقل من 

 سنة 30
15 3.30 0.44 81 2.99 0.87 96 3.04 0.82 

-30من )

 ( سنة50
36 3.29 0.78 165 3.32 0.97 201 3.32 0.94 

ن أكثر م

 سنة 50
13 3.58 0.72 48 3.51 0.73 61 3.53 0.72 

 0.89 3.28 358 0.92 3.26 294 0.71 3.35 64 المجموع

ية
كل

ال
ة 

ج
در

ال
 

أقل من 

 سنة 30
15 3.60 0.13 81 3.79 0.30 96 3.76 0.29 

-30من )

 ( سنة50
36 3.92 0.37 165 3.95 0.35 201 3.95 0.35 

أكثر من 

 سنة 50
13 3.77 0.33 48 3.82 0.39 61 3.81 0.37 

 0.35 3.87 358 0.35 3.88 294 0.35 3.81 64 المجموع

احتياجات ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات 8يتضح من الجدول )

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 
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تعزى لمتغير العمر. وللتحقق من داللة الفروق استخدم اختبار  مديرين والمعلمينمن وجهات نظر ال

 (:9(، كما هو موضح في الجدول )One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

متوسطات لفروق في ا إلى( للتعرف One Way ANOVA) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي9جدول )
م المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب احتياجات توظيف التعلي درجات

 العمر. تعزى لمتغير  الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 مصدر التباين المتغير 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

ن
و
ير

مد
ال

 (
6
4

)
 

ت فنية احتياجا

 وتقنية

 1.521 2 3.041 بين المجموعات

 0.129 61 7.841 داخل المجموعات 0.000 **11.830

  63 10.883 المجموع

احتياجات الموارد 

 التعليمية

 1.071 2 2.141 بين المجموعات

 0.265 61 16.168 داخل المجموعات 0.023 *4.040

  63 18.310 المجموع

ات االحتياج

 التدريبية البشرية

 0.430 2 0.859 بين المجموعات

 0.151 61 9.219 داخل المجموعات 0.066 2.843

  63 10.078 المجموع

 اإلعالم التربوي

 0.441 2 0.882 بين المجموعات

 0.499 61 30.462 داخل المجموعات 0.419 0.883

  63 31.344 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.555 2 1.110 ن المجموعاتبي

 0.105 61 6.430 داخل المجموعات 0.008 **5.268

  63 7.540 المجموع
ن

و
لم

مع
ال

 (
2
9
4

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 1.221 2 2.443 بين المجموعات

 0.163 291 47.512 داخل المجموعات 0.001 **7.481

  293 49.955 المجموع

د احتياجات الموار

 التعليمية

 0.744 2 1.488 بين المجموعات

 0.259 291 75.397 داخل المجموعات 0.058 2.872

  293 76.885 المجموع

االحتياجات 

 التدريبية البشرية

 0.965 2 1.930 بين المجموعات

 0.147 291 42.786 داخل المجموعات 0.002 **6.562

  293 44.716 المجموع

 م التربوياإلعال

 4.842 2 9.683 بين المجموعات

 0.824 291 239.680 داخل المجموعات 0.003 **5.878

  293 249.364 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.910 2 1.820 بين المجموعات

 0.117 291 34.079 داخل المجموعات 0.001 **7.770

  293 35.899 المجموع
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 مصدر التباين المتغير 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

ن
و
لم

مع
ال
و
ن 

و
ير

مد
ال

 (
3
5
8

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 2.301 2 4.603 بين المجموعات

 0.159 355 56.373 داخل المجموعات 0.000 **14.492

  357 60.975 المجموع

احتياجات الموارد 

 التعليمية

 1.431 2 2.862 بين المجموعات

 0.262 355 93.051 داخل المجموعات 0.005 **5.459

  357 95.913 المجموع

االحتياجات 

 التدريبية البشرية

 1.225 2 2.449 بين المجموعات

 0.149 355 52.969 داخل المجموعات 0.000 **8.208

  357 55.419 المجموع

 اإلعالم التربوي

 4.816 2 9.633 بين المجموعات

 0.765 355 271.487 داخل المجموعات 0.002 **6.298

  357 281.120 المجموع

 الدرجة الكلية

 1.351 2 2.702 بين المجموعات

 0.116 355 41.027 داخل المجموعات 0.000 **11.691

  357 43.730 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 9يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

حتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس ال( في الدرجة الكلية α≤0.05مستوى الداللة )

تعزى لمتغير  الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المديرين

تياجات الفنية والتقنية، واحتياجات المواد االح) يفي مجالكما ظهرت فروق دالة إحصائًيا ، العمر

الحتياجات توظيف التعليم المدمج (، حيث بلغت قيم الداللة اإلحصائية للدرجة الكلية التعليمية

، 0.008على الترتيب ) (االحتياجات الفنية والتقنية، واحتياجات المواد التعليمية) يمجاللو 

 ة إحصائًيا.( ودال0.05من ) أصغر(، وجميعها 0.023، 0.000

في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت )االحتياجات التدريبية البشرية، 

( 0.419، 0.066واإلعالم التربوي(، حيث بلغت الداللة اإلحصائية لهذه المجاالت على الترتيب )

 ( وغير دالة إحصائًيا. 0.05وهي أكبر من )
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 9) يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول

حتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس ال( في الدرجة الكلية α≤0.05مستوى الداللة )

تعزى لمتغير  الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين

الحتياجات الفنية والتقنية، واالحتياجات ا) تفي مجاالكما ظهرت فروق دالة إحصائيًا ، العمر

(، حيث بلغت قيم الداللة اإلحصائية للدرجة الكلية التدريبية البشرية، واحتياجات اإلعالم التربوي 

االحتياجات الفنية والتقنية، واالحتياجات التدريبية ) الحتياجات توظيف التعليم المدمج ولمجاالت

 أصغر(، وجميعها 0.003، 0.002، 0.001على الترتيب ) (البشرية، واحتياجات اإلعالم التربوي 

في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في مجال )احتياجات ( ودالة إحصائًيا. 0.05من )

( 0.05ر من )( وهي أكب0.058البرامج التعليمية(، حيث بلغت الداللة اإلحصائية لهذا المجال )

 وغير دالة إحصائًيا.

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 9النتائج الموضحة في الجدول )من خالل  كذلك تبين

حتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس ال( في الدرجة الكلية α≤0.05مستوى الداللة )

 الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

الحتياجات توظيف التعليم المدمج وفي لدرجة الكلية ا ظهرت الفروق في، حيث العمرتعزى لمتغير 

 . جميع مجاالت احتياجات توظيف التعليم المدمج

الثنائية البعدية للفروق  للمقارنات (Scheffeشيفيه )وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار 

ساسية في مديرية التربية احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األمتوسطات  بين

، كما هو واضح من العمرتعزى لمتغير  والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 (.10خالل الجدول )
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احتياجات بين متوسطات ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )10جدول )
الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات  توظيف التعليم المدمج في المدارس

 العمرتعزى لمتغير  نظر المديرين والمعلمين
 

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي

( 50-30من )

 سنة

 50أكثر من 

 سنة

ن
رو

دي
لم

ا
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.05 0.46* 3.66 سنة 30أقل من 

 *0.41  4.12 ( سنة50-30من )

  ------ 3.71 سنة 50أكثر من 

احتياجات المواد 

 التعليمية

 0.20 0.44* 3.47 سنة 30أقل من 

 0.24  3.90 ( سنة50-30من )

  ------ 3.67 سنة 50أكثر من 

 الدرجة الكلية

 0.17 *0.32 3.60 سنة 30أقل من 

 0.15  3.92 ( سنة50-30من )

  ------ 3.77 سنة 50أكثر من 

ن
و
لم

مع
ال

 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.05 0.16* 3.90 سنة 30أقل من 

 *0.21  4.06 ( سنة50-30من )

  ------ 3.85 سنة 50أكثر من 

االحتياجات 

التدريبية 

 البشرية

 0.06 0.14* 3.95 سنة 30أقل من 

 *0.20  4.09 ( سنة50-30من )

  ------ 3.89 سنة 50أكثر من 

 الم التربوياإلع

 0.53* 0.33* 2.99 سنة 30أقل من 

 0.19  3.32 ( سنة50-30من )

   3.51 سنة 50أكثر من 

 الدرجة الكلية

 0.03 *0.17 3.79 سنة 30أقل من 

 0.14  3.95 ( سنة50-30من )

  ------ 3.82 سنة 50أكثر من 

ن
و
لم

مع
ال
 و

ن
و
ير

مد
ال

 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.04 0.21* 3.86 ةسن 30أقل من 

 *0.25  4.07 ( سنة50-30من )

  ------ 3.82 سنة 50أكثر من 

احتياجات المواد 

 التعليمية

 0.03 0.19* 3.74 سنة 30أقل من 

 *0.16  3.93 ( سنة50-30من )

  ------ 3.77 سنة 50أكثر من 

االحتياجات 

التدريبية 

 البشرية

.020 0.16* 3.92 سنة 30أقل من   

 *0.18  4.07 ( سنة50-30من )

  ------ 3.89 سنة 50أكثر من 

 اإلعالم التربوي

 0.49* 0.28* 3.04 سنة 30أقل من 

 *0.21  3.32 ( سنة50-30من )

   3.53 سنة 50أكثر من 

 الدرجة الكلية

.050 *0.19 3.76 سنة 30أقل من   

 *0.14  3.95 ( سنة50-30من )

  ------ 3.81 سنة 50أكثر من 
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احتياجات ( إلى أن الفروق في متوسطات 10تشير المقارنات الثنائية البعدية وفق الجدول )

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 

الفنية والتقنية، وقد تعزى لمتغير العمر، ظهرت في مجال االحتياجات  من وجهة نظر المديرين

 50-30سنة( من جهة وبين الذين أعمارهم من ) 30كانت الفروق بين الذين أعمارهم )أقل من 

( الذين كانت االحتياجات الفنية والتقنية 50-30سنة( من جهة أخرى، لصالح الذين أعمارهم من )

ذين أعمارهم )أكثر ( سنة وبين ال50-30كما ظهرت فروق بين الذين أعمارهم من ) عندهم أعلى.

( الذين كانت االحتياجات الفنية والتقنية عندهم 50-30من )سنة(، لصالح الذين أعمارهم  50من 

 أعلى.

وظهرت فروق في مجال احتياجات المواد التعليمية، وقد كانت الفروق بين الذين أعمارهم 

خرى، لصالح الذين سنة( من جهة أ 50-30سنة( من جهة وبين الذين أعمارهم من ) 30)أقل من 

 عندهم أعلى. احتياجات المواد التعليمية( الذين كانت 50-30أعمارهم من )

وقد كانت الفروق بين وظهرت فروق في الدرجة الكلية الحتياجات توظيف التعليم المدمج، 

سنة( من جهة  50-30سنة( من جهة وبين الذين أعمارهم من ) 30من  أقلالذين أعمارهم )

عندهم  احتياجات توظيف التعليم المدمج( الذين كانت 50-30لذين أعمارهم من )أخرى، لصالح ا

 أعلى.

احتياجات ( إلى أن الفروق في متوسطات 10المقارنات الثنائية البعدية وفق الجدول ) وأشارت

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 

تعزى لمتغير العمر، ظهرت في مجال االحتياجات الفنية والتقنية، وقد  ة نظر المعلمينمن وجه

 50-30سنة( من جهة وبين الذين أعمارهم من ) 30كانت الفروق بين الذين أعمارهم )أقل من 
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(. كما ظهرت فروق بين الذين أعمارهم 50-30سنة( من جهة أخرى، لصالح الذين أعمارهم من )

-30سنة(، لصالح الذين أعمارهم من ) 50ة وبين الذين أعمارهم )أكثر من ( سن50-30من )

50.) 

وظهرت فروق في مجال االحتياجات التدريبية البشرية، وقد كانت الفروق بين الذين أعمارهم 

سنة( من جهة أخرى، لصالح الذين  50-30سنة( من جهة وبين الذين أعمارهم من ) 30)أقل من 

( سنة وبين الذين 50-30كما ظهرت فروق بين الذين أعمارهم من )(. 50-30أعمارهم من )

 (.50-30سنة(، لصالح الذين أعمارهم من ) 50)أكثر من  أعمارهم

سنة(  30، وقد كانت الفروق بين الذين أعمارهم )أقل من اإلعالم التربوي وظهرت فروق في 

من جهة أخرى، لصالح سنة(  50و)أكثر من سنة(  50-30جهة وبين الذين أعمارهم من )من 

 .سنة( 50و)أكثر من ( 50-30الذين أعمارهم من )

وظهرت فروق في الدرجة الكلية الحتياجات توظيف التعليم المدمج، وقد كانت الفروق بين 

سنة( من جهة  50-30سنة( من جهة وبين الذين أعمارهم من ) 30الذين أعمارهم )أقل من 

 (.50-30أعمارهم من ) أخرى، لصالح الذين

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية متوسطات فروق في كما ظهرت 

تعزى  األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

سنة( من جهة وبين الذين  30وقد كانت الفروق بين الذين أعمارهم )أقل من ، العمرلمتغير 

(. كما ظهرت 50-30الذين أعمارهم من ) لصالحسنة( من جهة أخرى،  50-30)أعمارهم من 

سنة(، لصالح  50( سنة وبين الذين أعمارهم )أكثر من 50-30فروق بين الذين أعمارهم من )

 (.50-30الذين أعمارهم من )
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 ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة اإلحصائيةالفرضية الصفرية الثالثة: 

(α≤0.05بين ) احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس  لدرجات المتوسطات الحسابية

الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين 

 المؤهل العلمي.تعزى لمتغير  والمعلمين

-Independentستقلة )، استخدم اختبار )ت( للعينات المالثالثةلفحص الفرضية الصفرية 

Sample T- test احتياجات توظيف التعليم المدمج في  متوسطات درجاتبين ( إليجاد الفروق

المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين 

 .المؤهل العلميتعزى لمتغير  والمعلمين

لفروق في متوسطات ا إلىللتعرف ( Independent- Sample T- test))ت( ( نتائج اختبار 11جدول )
احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب  درجات

 المؤهل العلمي.تعزى لمتغير  الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 التكرارات المؤهل العلمي المتغير 
ط المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

ن
و
ير

مد
ال

 (
6
4

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.39 3.93 38 بكالوريوس فأقل
0.027 0.979 

 0.46 3.93 26 ماجستير فأعلى

احتياجات 

 الموارد التعليمية

 0.52 3.70 38 بكالوريوس فأقل
0.917 0.363 

 0.57 3.83 26 ماجستير فأعلى

االحتياجات 

 التدريبية البشرية

 0.37 3.87 38 بكالوريوس فأقل
1.036 0.304 

 0.44 3.97 26 ماجستير فأعلى

 اإلعالم التربوي
 0.70 3.35 38 بكالوريوس فأقل

0.062 0.951 
 0.72 3.36 26 ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية
 0.33 3.78 38 بكالوريوس فأقل

0.872 0.386 
 0.37 3.86 26 ماجستير فأعلى

ن
و
لم

مع
ال

 (
2
9
4

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.41 4.00 230 بكالوريوس فأقل
1.667 0.096 

 0.40 3.91 64 ماجستير فأعلى

احتياجات 

 الموارد التعليمية

 0.49 3.86 230 بكالوريوس فأقل
0.779 0.436 

 0.59 3.91 64 ماجستير فأعلى

حتياجات اال

 التدريبية البشرية

 0.36 4.01 230 بكالوريوس فأقل
0.920 0.359 

 0.48 4.06 64 ماجستير فأعلى

 اإلعالم التربوي
 0.92 3.27 230 بكالوريوس فأقل

0.423 0.673 
 0.93 3.22 64 ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية
 0.34 3.88 230 بكالوريوس فأقل

0.161 0.873 
 0.40 3.89 64 ير فأعلىماجست
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 التكرارات المؤهل العلمي المتغير 
ط المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

( 
ن

مي
عل

لم
وا

ن 
ري

مد
ال

3
5
8

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.41 3.98 268 بكالوريوس فأقل
0.782 0.435 

 0.43 3.94 90 ماجستير فأعلى

احتياجات 

 الموارد التعليمية

 0.51 3.84 268 بكالوريوس فأقل
0.740 0.460 

 0.56 3.88 90 ماجستير فأعلى

ت االحتياجا

 التدريبية البشرية

 0.37 3.99 268 بكالوريوس فأقل
0.844 0.399 

 0.45 4.03 90 ماجستير فأعلى

 اإلعالم التربوي
 0.90 3.29 268 بكالوريوس فأقل

0.528 0.598 
 0.85 3.23 90 ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية
 0.34 3.87 268 بكالوريوس فأقل

0.307 0.759 
 0.38 3.88 90 ىماجستير فأعل

 (.0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 11تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

في احتياجات توظيف التعليم المدمج  لدرجاتفي الدرجة الكلية  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

تعزى  المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المديرين

توظيف ذات داللة إحصائية في مجاالت احتياجات لمتغير المؤهل العلمي، كذلك لم تظهر فروق 

التعليم جميعها، حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية المحسوبة الحتياجات توظيف  التعليم المدمج

( وجميعها أكبر 0.386، 0.951، 0.304، 0.363، 0.979المدمج ومجاالته على الترتيب )

 ( وغير دالة إحصائًيا.0.05من مستوى الداللة )

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 11كما أظهرت النتائج الموضحة في الجدول )

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجاتفي الدرجة الكلية  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

 المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين

ذات داللة إحصائية في مجاالت احتياجات تعزى لمتغير المؤهل العلمي، كذلك لم تظهر فروق 

صائية المحسوبة الحتياجات توظيف جميعها، حيث كانت قيم الداللة اإلح توظيف التعليم المدمج

( وجميعها 0.673، 0.359، 0.436، 0.096، 0.873التعليم المدمج ومجاالته على الترتيب )

 ( وغير دالة إحصائًيا.0.05أكبر من مستوى الداللة )
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( عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة 11كـــذلك تبـــين مـــن خـــالل البيانـــات الموضـــحة فـــي الجـــدول )

احتياجـــات توظيـــف التعلـــيم  لـــدرجاتفـــي الدرجـــة الكليـــة  (α≤0.05)لـــة عنـــد مســـتوى الدالإحصـــائية 

المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعلـيم جنـوب الخليـل مـن وجهـات نظـر 

حيــث كانــت قــيم الداللــة اإلحصــائية المحســـوبة تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمـــي،  المــديرين والمعلمــين

 ( وغير دالة إحصائيًا.0.05م المدمج ومجاالته أكبر من مستوى الداللة )الحتياجات توظيف التعلي

ًل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدًللــة اإلحصــائية الفرضــية الصــفرية الرابعــة: 

(α≤0.05بين ) احتياجـات توظيـف التعلـيم المـدمج فـي المـدارس  لـدرجات المتوسطات الحسـابية

يـــة التربيـــة والتعلـــيم جنـــوب الخليـــل مـــن وجهـــات نظـــر المـــديرين الحكوميـــة األساســـية فـــي مدير 

 سنوات الخبرة.تعزى لمتغير  والمعلمين

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة تــم اســتخدام  لفحــص الفرضــية الصــفرية الرابعــة،

احتياجـات  درجـات متوسـطات( للفـروق فـي One Way ANOVAاختبار تحليل التبـاين األحـادي )و 

التعلــيم المــدمج فــي المــدارس الحكوميــة األساســية فــي مديريــة التربيــة والتعلــيم جنــوب الخليــل  توظيــف

ول ا، كمــا هــو موضــح فــي الجــدســنوات الخبــرةتعــزى لمتغيــر  مــن وجهــات نظــر المــديرين والمعلمــين

(12( ،)13.) 

عليم المدمج في المدارس احتياجات توظيف الت(: األعداد والمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 12جدول )
تعزى لمتغير  الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 سنوات الخبرة 

 

سنوات 

 الخبرة

 (358الكلي ) (294) المعلمون (64) المديرون

 العدد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ة 
ني

 ف
ت

جا
يا

حت
ا

ية
قن

وت
 

 5أقل من 

 سنوات
18 3.63 0.25 83 3.96 0.43 101 3.90 0.43 

( 10-5من )

 سنوات
17 3.88 0.30 67 3.88 0.40 84 3.88 0.38 

 10أكثر من 

 سنوات
29 4.15 0.44 144 4.04 0.40 173 4.06 0.40 
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سنوات 

 الخبرة

 (358الكلي ) (294) المعلمون (64) المديرون

 العدد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.41 3.97 358 0.41 3.98 294 0.42 3.93 64 المجموع

د 
ار

و
لم

 ا
ت

جا
يا

حت
ا

ية
يم

عل
لت
ا

 

 5أقل من 

 سنوات
18 3.59 0.29 83 3.85 0.48 101 3.80 0.46 

( 10-5من )

 سنوات
17 3.55 0.40 67 3.74 0.50 84 3.70 0.48 

 10أكثر من 

 سنوات
29 3.98 0.64 144 3.94 0.53 173 3.95 0.55 

وعالمجم  64 3.75 0.54 294 3.87 0.51 358 3.85 0.52 

ة 
بي

ري
تد

ال
ت 

جا
يا

حت
ال
ا

ية
شر

لب
ا

 

 5أقل من 

 سنوات
18 3.72 0.30 83 3.97 0.37 101 3.93 0.37 

( 10-5من )

 سنوات
17 3.72 0.31 67 3.93 0.39 84 3.88 0.38 

 10أكثر من 

 سنوات
29 4.14 0.39 144 4.09 0.39 173 4.10 0.39 

 0.39 4.00 358 0.39 4.02 294 0.40 3.91 64 المجموع

ي
و
رب

لت
 ا
الم

ع
إل
ا

 

 5أقل من 

 سنوات
18 3.29 0.45 83 3.04 0.87 101 3.08 0.82 

( 10-5من )

 سنوات
17 3.25 0.45 67 3.15 0.94 84 3.17 0.87 

 10أكثر من 

 سنوات
29 3.44 0.93 144 3.44 0.91 173 3.44 0.91 

 0.89 3.28 358 0.92 3.26 294 0.71 3.35 64 المجموع

ية
كل

ال
ة 

ج
در

ال
 

 5أقل من 

 سنوات
18 3.62 0.23 83 3.83 0.30 101 3.79 0.30 

( 10-5من )

 سنوات
17 3.66 0.24 67 3.78 0.35 84 3.75 0.33 

 10أكثر من 

 سنوات
29 4.02 0.34 144 3.97 0.36 173 3.98 0.36 

 0.35 3.87 358 0.35 3.88 294 0.35 3.81 64 المجموع

احتياجات توظيف ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات 12يتضح من الجدول )

التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات 

ستخدم اختبار تعزى لمتغير سنوات الخبرة. وللتحقق من داللة الفروق ا نظر المديرين والمعلمين

 (:13(، كما هو موضح في الجدول )One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )
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متوسطات لفروق في ا إلى( للتعرف One Way ANOVA) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي13جدول )
تعليم جنوب احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية وال درجات

 سنوات الخبرة. تعزى لمتغير  الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 مصدر التباين المتغير 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

ن
و
ير

مد
ال

 (
6
4

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 1.511 2 3.022 بين المجموعات

 0.129 61 7.860 داخل المجموعات 0.000 **11.728

  63 10.883 المجموع

احتياجات 

الموارد 

 التعليمية

 1.351 2 2.701 بين المجموعات

 0.256 61 15.608 داخل المجموعات 0.008 **5.279

  63 18.310 المجموع

االحتياجات 

التدريبية 

 البشرية

 1.430 2 2.859 بين المجموعات

 0.118 61 7.219 داخل المجموعات 0.000 **12.079

  63 10.078 المجموع

 اإلعالم التربوي

 0.236 2 0.473 بين المجموعات

 0.506 61 30.871 داخل المجموعات 0.629 0.467

  63 31.344 المجموع

 الدرجة الكلية

 1.176 2 2.351 بين المجموعات

 0.085 61 5.189 المجموعات داخل 0.000 **13.820

  63 7.540 المجموع

ن
و
لم

مع
ال

 (
2
9
4

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.613 2 1.226 بين المجموعات

 0.167 291 48.729 داخل المجموعات 0.027 *3.661

  293 49.955 المجموع

احتياجات 

الموارد 

 التعليمية

 0.946 2 1.893 بين المجموعات

 0.258 291 74.992 داخل المجموعات 0.027 *3.672

  293 76.885 المجموع

االحتياجات 

التدريبية 

 البشرية

 0.766 2 1.531 بين المجموعات

 0.148 291 43.185 داخل المجموعات 0.006 **5.158

  293 44.716 المجموع

 اإلعالم التربوي

 4.939 2 9.879 بين المجموعات

 0.823 291 239.485 داخل المجموعات 0.003 **6.002

  293 249.364 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.004 2 2.008 بين المجموعات

8.623** 0.000 
 0.116 291 33.890 داخل المجموعات

    293 35.899 المجموع  

ن
و
لم

مع
ال
و
ن 

و
ير

مد
ال

 (
3
5
8

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 1.231 2 2.462 بين المجموعات

 0.165 355 58.513 داخل المجموعات 0.001 **7.469

  357 60.975 المجموع

احتياجات 

الموارد 

 التعليمية

 1.863 2 3.725 بين المجموعات

 0.260 355 92.188 داخل المجموعات 0.001 **7.173

  357 95.913 المجموع

االحتياجات 

التدريبية 

 البشرية

 1.714 2 3.427 جموعاتبين الم

 0.146 355 51.992 داخل المجموعات 0.000 **11.701

  357 55.419 المجموع
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 مصدر التباين المتغير 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 اإلعالم التربوي

 4.820 2 9.639 بين المجموعات

 0.765 355 271.481 داخل المجموعات 0.002 **6.302

  357 281.120 المجموع

 الدرجة الكلية

 1.865 2 3.730 بين المجموعات

 0.113 355 40.000 داخل المجموعات 0.000 **16.551

  357 43.730 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 13يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

حتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس ال( في الدرجة الكلية α≤0.05لة )مستوى الدال

تعزى لمتغير  الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المديرين

االحتياجات الفنية والتقنية، واحتياجات ) تفي مجاال اكما ظهرت فروق دالة إحصائيً ، سنوات الخبرة

 المحسوبة قيم الداللة اإلحصائية كانت(، حيث اد التعليمية، واالحتياجات التدريبية البشريةالمو 

االحتياجات الفنية والتقنية، واحتياجات ) تمجااللو الحتياجات توظيف التعليم المدمج للدرجة الكلية 

 ا. ( ودالة إحصائيً 0.05من ) أصغر (المواد التعليمية، واالحتياجات التدريبية البشرية

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 14يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )كما 

حتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس ال( في الدرجة الكلية α≤0.05عند مستوى الداللة )

تعزى لمتغير  الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين

جميع مجاالت احتياجات توظيف التعليم في  اكما ظهرت فروق دالة إحصائيً ، سنوات الخبرة

الحتياجات توظيف التعليم للدرجة الكلية  المحسوبة قيم الداللة اإلحصائية كانت، حيث المدمج

 .( ودالة إحصائًيا0.05من ) أصغر تهمجااللو المدمج 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 14ل )من خالل النتائج الموضحة في الجدو  كذلك تبين

حتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس ال( في الدرجة الكلية α≤0.05عند مستوى الداللة )

 الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين
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الحتياجات توظيف التعليم لدرجة الكلية ا ظهرت الفروق في، حيث سنوات الخبرةتعزى لمتغير 

 . المدمج وفي جميع مجاالت احتياجات توظيف التعليم المدمج

الثنائية البعدية للفروق  للمقارنات (Scheffeشيفيه )وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار 

التربية  احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديريةمتوسطات  بين

، كما هو سنوات الخبرةتعزى لمتغير  والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 (.14واضح من خالل الجدول )

احتياجات بين متوسطات ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )14جدول )
األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات  توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية

 سنوات الخبرةتعزى لمتغير  نظر المديرين والمعلمين
 

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي

( 10-5من )

 سنوات

 10أكثر من 

 سنوات

ن
رو

دي
لم

ا
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 *0.52 0.25 3.63 سنوات 5أقل من 

 0.26  3.88 ( سنوات10-5من )

  ------ 4.15 سنوات 10أكثر من 

احتياجات المواد 

 التعليمية

 *039. 0.38 3.59 سنوات 5أقل من 

 *0.43  3.55 ( سنوات10-5من )

  ------ 3.98 سنوات 10أكثر من 

االحتياجات 

التدريبية 

 البشرية

 *0.42 ------ 3.72 سنوات 5أقل من 

 *0.42  3.72 ( سنوات10-5من )

  ------ 4.14 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية

 *0.40 0.04 3.62 سنوات 5أقل من 

 *0.36  3.66 ( سنوات10-5من )

  ------ 4.02 سنوات 10أكثر من 

ن
و
لم

مع
ال

 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.08 0.08 3.96 سنوات 5أقل من 

 *0.16  3.88 ( سنوات10-5من )

  ------ 4.04 واتسن 10أكثر من 

احتياجات المواد 

 التعليمية

 0.09 0.11 3.85 سنوات 5أقل من 

 *0.20  3.74 ( سنوات10-5من )

  ------ 3.94 سنوات 10أكثر من 

االحتياجات 

التدريبية 

 البشرية

 0.12 0.04 3.97 سنوات 5أقل من 

 *0.17  3.93 ( سنوات10-5من )

  ------ 4.09 سنوات 10أكثر من 

 اإلعالم التربوي

 0.41* 0.11 3.04 سنوات 5أقل من 

 0.29*  3.15 ( سنوات10-5من )

   3.44 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية

 *0.14 0.05 3.83 سنوات 5أقل من 

 *0.19  3.78 ( سنوات10-5من )

  ------ 3.97 سنوات 10أكثر من 
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 المقارنات المجال

المتوسط 

 الحسابي

( 10-5من )

 سنوات

 10أكثر من 

 سنوات

ن
و
لم

مع
ال
 و

ن
و
ير

مد
ال

 

نية احتياجات ف

 وتقنية

 *0.15 0.02 3.90 سنوات 5أقل من 

 *0.18  3.88 ( سنوات10-5من )

  ------ 4.06 سنوات 10أكثر من 

احتياجات المواد 

 التعليمية

 *0.14 0.10 3.80 سنوات 5أقل من 

 *0.25  3.70 ( سنوات10-5من )

  ------ 3.95 سنوات 10أكثر من 

االحتياجات 

التدريبية 

 ريةالبش

 *0.17 0.04 3.93 سنوات 5أقل من 

 *0.22  3.88 ( سنوات10-5من )

  ------ 4.10 سنوات 10أكثر من 

 اإلعالم التربوي

 0.36* 0.09 3.08 سنوات 5أقل من 

 *0.27  3.17 ( سنوات10-5من )

   3.44 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية

 *0.19 0.04 3.79 سنوات 5أقل من 

 *0.22  3.75 ( سنوات10-5من )

  ------ 3.98 سنوات 10أكثر من 

(0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند )  

احتياجات إلى أن الفروق في متوسطات  (14وفق الجدول ) تشير المقارنات الثنائية البعدية

والتعليم جنوب الخليل  توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية

سنوات الخبرة، ظهرت في مجال االحتياجات الفنية والتقنية، تعزى لمتغير  من وجهة نظر المديرين

سنوات( من جهة وبين الذين سنوات  5وقد كانت الفروق بين الذين سنوات خبرتهم )أقل من 

 10من )أكثر من  سنوات( من جهة أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم 10خبرتهم من )أكثر من 

 سنوات( الذين كانت االحتياجات الفنية والتقنية عندهم أعلى.

وظهرت فروق في مجال احتياجات المواد التعليمية، وقد كانت الفروق بين الذين سنوات 

من جهة وبين الذين ( سنوات 10-5والذين سنوات خبرتهم من )سنوات(  5خبرتهم )أقل من 

سنوات( من جهة أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم من )أكثر  10سنوات خبرتهم من )أكثر من 

  عندهم أعلى. احتياجات المواد التعليميةسنوات( الذين كانت  10من 

، وقد كانت الفروق بين الذين سنوات االحتياجات التدريبية البشريةوظهرت فروق في مجال 

من جهة وبين الذين ات ( سنو 10-5سنوات خبرتهم من ) والذينسنوات(  5خبرتهم )أقل من 
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سنوات( من جهة أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم من )أكثر  10سنوات خبرتهم من )أكثر من 

  عندهم أعلى. االحتياجات التدريبية البشريةسنوات( الذين كانت  10من 

، وقد كانت الفروق بين الدرجة الكلية الحتياجات توظيف التعليم المدمجوظهرت فروق في 

من جهة ( سنوات 10-5والذين سنوات خبرتهم من )( سنوات 5 مننوات خبرتهم )أقل الذين س

سنوات( من جهة أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم  10وبين الذين سنوات خبرتهم من )أكثر من 

 عندهم أعلى. توظيف التعليم المدمجسنوات( الذين كانت  10من )أكثر من 

احتياجات متوسطات أن الفروق في  (14وفق الجدول ) ةالمقارنات الثنائية البعدي وتبين من

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 

االحتياجات الفنية والتقنية،  مجال، ظهرت في سنوات الخبرةتعزى لمتغير  من وجهة نظر المعلمين

سنوات( من جهة وبين الذين سنوات  10-5خبرتهم )من  وقد كانت الفروق بين الذين سنوات

سنوات( من جهة أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم من )أكثر من  10خبرتهم من )أكثر من 

 سنوات( الذين كانت االحتياجات الفنية والتقنية عندهم أعلى. 10

ين سنوات وظهرت فروق في مجال احتياجات المواد التعليمية، وقد كانت الفروق بين الذ

سنوات( من  10من جهة وبين الذين سنوات خبرتهم من )أكثر من ( سنوات 10-5من )خبرتهم 

احتياجات المواد سنوات( الذين كانت  10جهة أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم من )أكثر من 

  عندهم أعلى. التعليمية

روق بين الذين سنوات ، وقد كانت الفالبشرية التدريبيةاالحتياجات وظهرت فروق في مجال 

سنوات( من  10جهة وبين الذين سنوات خبرتهم من )أكثر من  من( سنوات 10-5من )خبرتهم 

االحتياجات سنوات( الذين كانت  10جهة أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم من )أكثر من 

  عندهم أعلى. التدريبية البشرية
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ت الفروق بين الذين سنوات خبرتهم ، وقد كانالتربوي احتياجات اإلعالم وظهرت فروق في 

من جهة وبين الذين سنوات ( سنوات 10-5والذين سنوات خبرتهم من )سنوات(  5)أقل من 

 10أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم من )أكثر من  جهةسنوات( من  10خبرتهم من )أكثر من 

  عندهم أعلى. احتياجات اإلعالم التربوي سنوات( الذين كانت 

، وقد كانت الفروق بين الكلية الحتياجات توظيف التعليم المدمج الدرجةق في وظهرت فرو 

من جهة ( سنوات 10-5والذين سنوات خبرتهم من )سنوات(  5 منالذين سنوات خبرتهم )أقل 

سنوات( من جهة أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم  10وبين الذين سنوات خبرتهم من )أكثر من 

 عندهم أعلى. توظيف التعليم المدمجالذين كانت سنوات(  10من )أكثر من 

متوسطات أن الفروق في  (15وفق الجدول ) الثنائية البعدية المقارنات منكما تبين 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب 

الدرجة فروق في ، ظهرت سنوات الخبرةمتغير تعزى ل الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

، وقد كانت الفروق بين الذين سنوات الكلية الحتياجات توظيف التعليم المدمج وجميع مجاالته

من جهة وبين الذين ( سنوات 10-5والذين سنوات خبرتهم من )سنوات(  5خبرتهم )أقل من 

الذين سنوات خبرتهم من )أكثر  سنوات( من جهة أخرى، لصالح 10سنوات خبرتهم من )أكثر من 

  عندهم أعلى. توظيف التعليم المدمجسنوات( الذين كانت  10من 

ًل توجد فروق ذات دًللة إحصـائية عنـد مسـتوى الدًللـة اإلحصـائية الفرضية الصفرية الخامسة: 

(α≤0.05بين ) احتياجـات توظيـف التعلـيم المـدمج فـي المـدارس  لـدرجات المتوسطات الحسـابية

ميـــة األساســـية فـــي مديريـــة التربيـــة والتعلـــيم جنـــوب الخليـــل مـــن وجهـــات نظـــر المـــديرين الحكو 

 جنس طلبة المدرسة.تعزى لمتغير  والمعلمين

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخدام  الصفرية الخامسة، الفرضيةلفحص 
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 درجات طاتمتوس( للفروق في One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي )و 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب 

، كما هو موضح في جنس طلبة المدرسةتعزى لمتغير  الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 (.16(، )15)ول االجد

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واًلنحرافات 15جدول )
تعزى لمتغير  الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 جنس طلبة المدرسة

 

جنس 

طلبة 

 المدرسة

 (358الكلي ) (294) المعلمون (64) المديرون

 

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ة 
ني

 ف
ت

جا
يا

حت
ا

ية
قن

وت
 

 0.40 3.97 146 0.43 3.96 83 0.31 3.77 22 ذكور فقط

 0.44 3.96 131 0.40 3.88 67 0.49 3.94 13 إناث فقط

 0.39 3.99 81 0.40 4.04 144 0.42 4.05 29 مختلطة 

 0.41 3.97 358 0.41 3.98 294 0.42 3.93 64 المجموع

د 
ار

و
لم

 ا
ت

جا
يا

حت
ا

ية
يم

عل
لت

ا
 

 0.53 3.83 146 0.48 3.85 83 0.45 3.62 22 ذكور فقط

 0.51 3.82 131 0.50 3.74 67 0.51 3.71 13 إناث فقط

 0.50 3.93 81 0.53 3.94 144 0.60 3.87 29 مختلطة 

 0.52 3.85 358 0.51 3.87 294 0.54 3.75 64 المجموع
ت 

جا
يا

حت
ال
ا

ية
شر

لب
 ا
ية

يب
در

لت
ا

 

 0.39 3.98 146 0.37 3.97 83 0.30 3.70 22 ذكور فقط

 0.39 3.96 131 0.39 3.93 67 0.34 3.95 13 إناث فقط

 0.40 4.10 81 0.39 4.09 144 0.43 4.06 29 مختلطة

 0.39 4.00 358 0.39 4.02 294 0.40 3.91 64 المجموع

ي
و
رب

لت
 ا
الم

ع
إل
ا

 

 0.82 3.23 146 0.87 3.04 83 0.62 2.85 22 ذكور فقط

 0.91 3.24 131 0.94 3.15 67 0.65 3.47 13 إناث فقط

 0.98 3.41 81 0.91 3.44 144 0.58 3.67 29 مختلطة 

 0.89 3.28 358 0.92 3.26 294 0.71 3.35 64 المجموع

ية
كل

ال
ة 

ج
در

ال
 

 0.34 3.85 146 0.30 3.83 83 0.23 3.59 22 ذكور فقط

 0.35 3.84 131 0.35 3.78 67 0.26 3.83 13 إناث فقط

 0.36 3.95 81 0.36 3.97 144 0.37 3.97 29 مختلطة 

 0.35 3.87 358 0.35 3.88 294 0.35 3.81 64 المجموع
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حتياجات ا لدرجاتبين المتوسطات الحسابية  ظاهرية( وجود فروق 15يتضح من الجدول )

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 

. وللتحقق من داللة الفروق جنس طلبة المدرسةتعزى لمتغير  من وجهات نظر المديرين والمعلمين

ل كما هو موضح في الجدو  ،(One Way ANOVA)استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

(16): 

متوسطات لفروق في ا إلى( للتعرف One Way ANOVA) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي16جدول )
احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب  درجات

 لمدرسة. جنس طلبة اتعزى لمتغير  الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 مصدر التباين المتغير 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

ن
و
ير

مد
ال

 (
6
4

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.477 2 0.954 بين المجموعات

 0.163 61 9.929 داخل المجموعات 0.061 2.931

  63 10.883 المجموع

جات الموارد احتيا

 التعليمية

 0.407 2 0.815 بين المجموعات

 0.287 61 17.495 داخل المجموعات 0.250 1.420

  63 18.310 المجموع

االحتياجات التدريبية 

 البشرية

 0.814 2 1.628 بين المجموعات

 0.139 61 8.450 داخل المجموعات 0.005 **5.877

  63 10.078 المجموع

 اإلعالم التربوي

 4.371 2 8.742 بين المجموعات

 0.371 61 22.602 داخل المجموعات 0.000 **11.796

  63 31.344 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.877 2 1.754 بين المجموعات

 0.095 61 5.786 داخل المجموعات 0.000 **9.247

  63 7.540 المجموع

ن
و
لم

مع
ال

 (
2
9
4

)
 

جات فنية احتيا

 وتقنية

 0.157 2 0.314 بين المجموعات

 0.171 291 49.640 داخل المجموعات 0.399 0.922

  293 49.955 المجموع

احتياجات الموارد 

 التعليمية

 0.045 2 0.091 بين المجموعات

 0.264 291 76.795 داخل المجموعات 0.842 0.172

  293 76.885 المجموع

ياجات التدريبية االحت

 البشرية

 0.198 2 0.396 بين المجموعات

 0.152 291 44.320 داخل المجموعات 0.274 1.300

  293 44.716 المجموع

 اإلعالم التربوي

 1.124 2 2.247 بين المجموعات

 0.849 291 247.117 داخل المجموعات 0.268 1.323

  293 249.364 المجموع
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 مصدر التباين المتغير 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 الكلية الدرجة

 0.094 2 0.187 بين المجموعات

 0.123 291 35.712 داخل المجموعات 0.468 0.762

  293 35.899 المجموع

ن
و
لم

مع
ال
و
ن 

و
ير

مد
ال

 (
3
5
8

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.022 2 0.043 بين المجموعات

 0.172 355 60.932 داخل المجموعات 0.882 0.125

  357 60.975 المجموع

احتياجات الموارد 

 التعليمية

 0.361 2 0.723 بين المجموعات

 0.268 355 95.190 داخل المجموعات 0.261 1.347

  357 95.913 المجموع

االحتياجات التدريبية 

 البشرية

 0.529 2 1.058 بين المجموعات

 0.153 355 54.360 داخل المجموعات 0.033 *3.456

  357 55.419 المجموع

 اإلعالم التربوي

 0.958 2 1.916 بين المجموعات

 0.786 355 279.204 داخل المجموعات 0.297 1.218

  357 281.120 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.365 2 0.730 بين المجموعات

 0.121 355 42.999 داخل المجموعات 0.050 *3.014

  357 43.730 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) **

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 16يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

حتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس ال( في الدرجة الكلية α≤0.05مستوى الداللة )

تعزى لمتغير  ي مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المديرينالحكومية األساسية ف

االحتياجات التدريبية البشرية، ) تفي مجاالكما ظهرت فروق دالة إحصائيًا ، جنس طلبة المدرسة

الحتياجات توظيف التعليم (، حيث بلغت قيم الداللة اإلحصائية للدرجة الكلية واإلعالم التربوي 

، 0.000على الترتيب ) (االحتياجات التدريبية البشرية، واإلعالم التربوي ) تجاالملو المدمج 

 .( ودالة إحصائًيا0.05من ) أصغروجميعها  (0.000، 0.005

في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت )احتياجات فنية وتقنية، واحتياجات 

( 0.250، 0.061هذه المجاالت على الترتيب )المواد التعليمية(، حيث بلغت الداللة اإلحصائية ل

 ( وغير دالة إحصائًيا. 0.05وهي أكبر من )
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ( 16يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

في  ومجاالته حتياجات توظيف التعليم المدمجال( في الدرجة الكلية α≤0.05عند مستوى الداللة )

جنس طلبة تعزى لمتغير المعلمين جنوب الخليل من وجهة نظر  التربية والتعليممديرية مدارس 

 . المدرسة

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 16من خالل النتائج الموضحة في الجدول )وتبين 

حتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس ال( في الدرجة الكلية α≤0.05مستوى الداللة )

 ة في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمينالحكومية األساسي

االحتياجات التدريبية في مجال كما ظهرت فروق دالة إحصائيًا ، جنس طلبة المدرسةتعزى لمتغير 

الحتياجات توظيف التعليم للدرجة الكلية  المحسوبة قيم الداللة اإلحصائية كانتحيث البشرية، 

( ودالة 0.05من ) أصغر (االحتياجات التدريبية البشرية، واإلعالم التربوي مجال )لو المدمج 

 .إحصائًيا

الثنائية البعدية للفروق  للمقارنات (Scheffeشيفيه )وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار 

ة احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربيمتوسطات  بين

، كما جنس طلبة المدرسةتعزى لمتغير  والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 (.17هو واضح من خالل الجدول )

احتياجات بين متوسطات ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )17جدول )
ساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األ
 جنس طلبة المدرسةتعزى لمتغير  نظر المديرين والمعلمين

 المقارنات المجال 
المتوسط 

 الحسابي
 إناث فقط

مختلطة 

 )ذكور وإناث(

ن
و
ير

مد
ال

 

االحتياجات 

التدريبية 

 البشرية

 *0.36 0.25 3.70 ذكور فقط

 0.11  3.95 إناث فقط

  ------ 4.06 مختلطة )ذكور وإناث(
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 المقارنات المجال 
المتوسط 

 الحسابي
 إناث فقط

مختلطة 

 )ذكور وإناث(

 اإلعالم التربوي

 *082. 0.62* 2.85 ذكور فقط

 0.20  3.47 إناث فقط

  ------ 3.67 مختلطة )ذكور وإناث(

 الدرجة الكلية

 *0.37 0.24 3.59 ذكور فقط

 0.13  3.83 إناث فقط

  ------ 3.97 مختلطة )ذكور وإناث(

ن 
و
ير

مد
ال

عل
لم

وا
ن

و
م

 

االحتياجات 

التدريبية 

 البشرية

 *0.12 0.02 3.98 ذكور فقط

 *0.14  3.96 إناث فقط

  ------ 4.10 مختلطة )ذكور وإناث(

 الدرجة الكلية

 *0.10 0.01 3.85 ذكور فقط

 *0.11  3.84 إناث فقط

  ------ 3.95 مختلطة )ذكور وإناث(

(0.05د )* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عن  

احتياجات ( إلى أن الفروق في متوسطات 17تشير المقارنات الثنائية البعدية وفق الجدول )

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 

لتدريبية ا، ظهرت في مجال االحتياجات جنس طلبة المدرسةتعزى لمتغير  من وجهة نظر المديرين

 التيالمدارس من جهة وبين  جنس طلبتها ذكور فقط التيالمدارس ، وقد كانت الفروق بين البشرية

جنس طلبتها مختلطة  التيالمدارس من جهة أخرى، لصالح جنس طلبتها مختلطة )ذكور وإناث( 

 عندهم أعلى. التدريبية البشريةكانت االحتياجات  التي)ذكور وإناث( 

 طلبتها جنس التي المدارس بين الفروق  وكانت التربوي، اإلعالم جالم في فروق  وظهرت

 فقط، إناث طلبتها جنس التي المدارس لصالح فقط إناث طلبتها جنس التي والمدارس فقط ذكور

 مختلطة طلبتها جنس التي والمدارس فقط ذكور طلبتها جنس التي المدارس بين الفروق  وكانت

 احتياجات كانت وإناث( الذين ذكور) مختلطة طلبتها جنس تيال المدارس لصالح( وإناث ذكور)

  . أعلى عندهم التربوي  اإلعالم

وظهرت فروق في الدرجة الكلية الحتياجات توظيف التعليم المدمج، وقد كانت الفروق بين 

جنس طلبتها مختلطة )ذكور  التيالمدارس من جهة وبين  جنس طلبتها ذكور فقط التيالمدارس 
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كانت  التيجنس طلبتها مختلطة )ذكور وإناث(  التيالمدارس جهة أخرى، لصالح من وإناث( 

 عندهم أعلى.  توظيف التعليم المدمجاحتياجات 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية أن الفروق في متوسطات وتبين 

تعزى  رين والمعلميناألساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المدي

، وقد كانت الفروق بين التدريبية البشرية، ظهرت في مجال االحتياجات جنس طلبة المدرسةلمتغير 

جنس طلبتها  التيالمدارس من جهة وبين وإناث فقط  جنس طلبتها ذكور فقط التيالمدارس 

)ذكور وإناث( جنس طلبتها مختلطة  التيالمدارس من جهة أخرى، لصالح مختلطة )ذكور وإناث( 

 عندهم أعلى. التدريبية البشريةكانت االحتياجات  التي

 احتياجات متوسطات في الفروق  أن( 17) الجدول وفق البعدية الثنائية المقارنات تبين كما

 الخليل جنوب والتعليم التربية مديرية في األساسية الحكومية المدارس في المدمج التعليم توظيف

 الدرجة في فروق  ظهرت المدرسة، طلبة جنس لمتغير تعزى  والمعلمين المديرين نظر وجهات من

 التي المدارس بين الفروق  كانت وقد مجاالته، وجميع المدمج التعليم توظيف الحتياجات الكلية

 ذكور) مختلطة طلبتها جنس التي المدارس وبين جهة من فقط وإناث فقط ذكور طلبتها جنس

 كانت الذين( وإناث ذكور) مختلطة طلبتها جنس التي ارسالمد لصالح أخرى، جهة من( وإناث

 .أعلى عندهم المدمج التعليم توظيف

ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة اإلحصائية الفرضية الصفرية السادسة: 
(α≤0.05بين ) احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس  لدرجات المتوسطات الحسابية

تعزى  األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المديرين الحكومية
 التخصص.لمتغير 

، اســـــــــــتخدم اختبــــــــــــار )ت( للعينـــــــــــات المســــــــــــتقلة السادســــــــــــةلفحـــــــــــص الفرضــــــــــــية الصـــــــــــفرية 

(Independent-Sample T-test إليجــاد الفــروق ) احتياجــات توظيــف  متوســطات درجــاتبــين
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الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات التعليم المدمج في المدارس 

 .التخصص لمتغير تعزى  نظر المديرين والمعلمين

لفروق في متوسطات ا إلىللتعرف ( Independent- Sample T- test))ت( ( نتائج اختبار 18جدول )
سية في مديرية التربية والتعليم جنوب احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األسا درجات

 التخصص. تعزى لمتغير  الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 التكرارات التخصص المتغير 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

ن
و
ير

مد
ال

 (
6
4

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.41 3.92 32 علمي
0.124 0.901 

 0.43 3.94 32 أدبي

احتياجات 

 الموارد التعليمية

 0.48 3.70 32 علمي
0.800 0.427 

 0.60 3.81 32 أدبي

االحتياجات 

 التدريبية البشرية

 0.39 3.88 32 علمي
0.572 0.569 

 0.42 3.94 32 أدبي

 اإلعالم التربوي
 0.74 3.33 32 علمي

0.226 0.822 
 0.68 3.37 32 أدبي

 الدرجة الكلية
 0.32 3.78 32 علمي

0.663 0.510 
 0.37 3.84 32 أدبي

ن
و
لم

مع
ال

 (
2
9
4

)
 

احتياجات فنية 

 وتقنية

 0.41 3.98 122 علمي
0.116 0.908 

 0.42 3.98 172 أدبي

احتياجات 

 الموارد التعليمية

 0.49 3.84 122 علمي
0.846 0.399 

 0.53 3.89 172 أدبي

ياجات االحت

 التدريبية البشرية

 0.39 4.02 122 علمي
0.034 0.973 

 0.40 4.02 172 أدبي

 اإلعالم التربوي
 0.84 3.24 122 علمي

0.342 0.733 
 0.98 3.28 172 أدبي

 الدرجة الكلية
 0.35 3.87 122 علمي

0.438 0.662 
 0.35 3.89 172 أدبي

( 
ن

مي
عل

لم
وا

ن 
ري

مد
ال

3
5
8

)
 

فنية  احتياجات

 وتقنية

 0.41 3.97 154 علمي
0.217 0.828 

 0.42 3.98 204 أدبي

احتياجات 

 الموارد التعليمية

 0.49 3.81 154 علمي
1.219 0.224 

 0.54 3.88 204 أدبي

االحتياجات 

 التدريبية البشرية

 0.39 3.99 154 علمي
0.411 0.681 

 0.40 4.01 204 أدبي

 اإلعالم التربوي
 0.82 3.26 154 علمي

0.350 0.726 
 0.94 3.29 204 أدبي

 الدرجة الكلية
 0.34 3.86 154 علمي

0.778 0.437 
 0.36 3.88 204 أدبي

 62(، درجات الحرية = 0.05عند مستوى داللة ) ا(، * دالة إحصائيً 0.01توى داللة )عند مس ا* *دالة إحصائيً 
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( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 18جدول )تشير النتائج كما هو موضح في ال

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجاتفي الدرجة الكلية  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

تعزى  المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المديرين

توظيف ت داللة إحصائية في مجاالت احتياجات ذالمتغير التخصص، كذلك لم تظهر فروق 

جميعها، حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية المحسوبة الحتياجات توظيف التعليم  التعليم المدمج

( وجميعها أكبر 0.510، 0.822، 0.569، 0.427، 0.901المدمج ومجاالته على الترتيب )

 ( وغير دالة إحصائًيا.0.05من مستوى الداللة )

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 18نتائج كما هو موضح في الجدول )تشير ال

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجاتفي الدرجة الكلية  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

 المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين

توظيف ذات داللة إحصائية في مجاالت احتياجات ص، كذلك لم تظهر فروق تعزى لمتغير التخص

جميعها، حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية المحسوبة الحتياجات توظيف التعليم  التعليم المدمج

( وجميعها أكبر 0.733، 0.973، 0.399، 0.908، 0.662المدمج ومجاالته على الترتيب )

 دالة إحصائًيا. ( وغير0.05من مستوى الداللة )

عند ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 19كما أظهرت النتائج الواردة في الجدول )

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجاتفي الدرجة الكلية  (α≤0.05)مستوى الداللة 

رين المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المدي

ذات داللة إحصائية في مجاالت تعزى لمتغير التخصص، كذلك لم تظهر فروق  والمعلمين

جميعها، حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية المحسوبة الحتياجات  توظيف التعليم المدمجاحتياجات 

 ( وغير دالة إحصائًيا.0.05توظيف التعليم المدمج ومجاالته أكبر من مستوى الداللة )
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ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة اإلحصائية لصفرية السابعة: الفرضية ا
(α≤0.05بين ) احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس  لدرجات المتوسطات الحسابية

 المسمى الوظيفي.تعزى لمتغير  الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل
-Independent، استخدم اختبار )ت( للعينات المسـتقلة )السابعةفرية لفحص الفرضية الص

Sample T-test احتياجــات توظيــف التعلــيم المــدمج فــي  متوســطات درجــاتبــين ( إليجــاد الفــروق

لمتغيــــر المســــمى تعــــزى  المــــدارس الحكوميــــة األساســــية فــــي مديريــــة التربيــــة والتعلــــيم جنــــوب الخليــــل

 .الوظيفي

لفروق في متوسطات ا إلىللتعرف ( Independent- Sample T- test))ت( ر ( نتائج اختبا19جدول )
احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب  درجات

 (358 )ن=المسمى الوظيفي. تعزى لمتغير  الخليل

 المتغير
المسمى 

 الوظيفي
 التكرارات

المتوسط 

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 احتياجات فنية وتقنية
 0.41 3.98 294 معلم/ة

0.897 0.370 
 0.42 3.93 64 مدير/ة

احتياجات الموارد 

 التعليمية

 0.51 3.87 294 معلم/ة
1.639 0.102 

 0.54 3.75 64 مدير/ة

االحتياجات التدريبية 

 البشرية

 0.39 4.02 294 معلم/ة
2.015* 0.045 

 0.40 3.91 64 مدير/ة

 اإلعالم التربوي
 0.92 3.26 294 معلم/ة

0.723 0.470 
 0.71 3.35 64 مدير/ة

 الدرجة الكلية
 0.35 3.88 294 معلم/ة

1.543 0.124 
 0.35 3.81 64 مدير/ة

 356(، درجات الحرية = 0.05ستوى داللة )(، * دالة إحصائيًا عند م0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

عند ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 19تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجاتفي الدرجة الكلية  (≥0.05)مستوى الداللة 

تعزى لمتغير المسمى  الخليلالمدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب 

ذات داللة إحصائية في مجاالت )احتياجات فنية وتقنية، احتياجات الوظيفي، كذلك لم تظهر فروق 

المواد التعليمية، احتياجات اإلعالم التربوي(، حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية المحسوبة 
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( 0.470، 0.102، 0.370، 0.124الحتياجات توظيف التعليم المدمج ومجاالته على الترتيب )

 ( وغير دالة إحصائًيا.0.05وجميعها أكبر من مستوى الداللة )

مديرية مدارس بينما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية البشرية في 

، وكانت الفروق لصالح المعلمين تعزى لمتغير المسمى الوظيفيجنوب الخليل  التربية والتعليم

 ( للمدراء.3.91( مقابل )4.02ابي )بمتوسط حس

 نتائج المقابلةثانياا: 

 من المدارس الحكومية األساسية ومديرات مديرينمقابالت أجراها مع  (10بتحليل ) قام الباحث

 وكانت النتائج كاآلتي: اموضوعيً  تحلياًل 

 ؟فيهما مفهومك للتعليم المدمج، وما رأيك  نتائج السؤال األول الذي نصه:

حول مفهوم التعليم المدمج بأنه: ( مديرين 10والبالغ عددهم ) يع المستطلعة آراؤهمأجمع جم

 عن بعد. اإللكتروني التعليمالتعليم التقليدي الوجاهي و بين الدمج 

أما بالنسبة آلراء المستطلعة آراؤهم حول التعليم المدمج فقد أشار معظم المستطلعة آراؤهم 

ق من أساس صحيح، وطبق بالطريقة المناسبة بنسبة مئوية بلغت إلى أنه تعليم ممتاز إذا ما انطل

وأن التعليم الوجاهي هو أفضل أنواع التعليم بنسبة  غير مناسب%(، ورأى اآلخرون بأنه تعليم 80)

 %(.20مئوية بلغت )

 
 في التعليم المدمج نيير : رأي المد5شكل 

 ممتاز  ليم تع  غير مناسبتعليم 
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م المدمج، وما ضرورته في وقتنا كيف تقيم تجربتك للتعلينتائج السؤال الثاني الذي نصه: 

 الحاضر؟

-1تجربة صعبة خاصة مع الصفوف من ) أجاب غالبية المستطلعة آراؤهم إلى أنها كانت

(، وطريقة التواصل مع أولياء األمور، وكانت تجربة مجهدة نوًعا ما، وجيدة في المدرسة بسبب 4

ب، وكانت هناك معاناة في وجود تدريب مسبق من الصفر لمعلمي المدرسة على أجهزة الحاسو 

%(، وضعف 50 -%20تجربة المدرسة الخاصة بالتعليم المدمج، فيما يتعلق بنسبة الحضور )

اإلمكانات والبنية التحتية المتوفرة، وضعف االهتمام من قبل المجتمع المحلي، بنسبة مئوية بلغت 

(40.)% 

حيث لم يكن هناك تعليًما ، %(30بنسبة مئوية بلغت ) ناجحةغير ورأى البعض أنها تجربة 

صعوبة مع الصفوف األولى )الصف األول  واجهتهممدمًجا؛ بل وجاهًيا بحًتا وإلكترونًيا بحًتا، كذلك 

 م على متابعة الدروس اإللكترونيةوالثاني(، وضعف في التحصيل الدراسي لصعوبة قدرته

ويمنع  ،درسة تسمى التحديفي م فمهم من كانالشخصية  تفادة منها، أما فيما يخص تجربتهمواالس

 .التعليم المدمج فيها؛ بسبب عدد طلبة المدرسة القليل

ميلة، كان لها فائدة في األمور %( إلى أنها فكرة جديدة وهي تجربة ج20وأجاب ما نسبته )

صفية )اإلدارية(، كاالجتماعات مع المعلمين، واإلذاعة اإللكترونية، كانت التجربة ليست الير غ

 ( وصعوبة التعامل معهم.4-1لصفوف الدنيا )جيدة خاصة ل

آراؤهم أن التجربة الفلسطينية في المرحلة السابقة  ة%( من المستطلع10بينما رأى ما نسبته )

 .اإللكتروني التعليمكانت ذات طابع تجريبي اعتمد المحاولة، وعكس وجهات نظر متباينة نحو 

يم المدمج واالستمرار فيه تحسًبا ألي كما أجمع المستطلعة آراؤهم على ضرورة وجود التعل

طارئ في ظل الحالة الوبائية والواقع الفلسطيني تحت االحتالل، وفي الحاالت المرضية المختلفة 

 أثناء السنة ما يؤدي لتغيبهم عن المدرسة.في التي يتعرض لها الطلبة 
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 في التعليم المدمج المديرين: تقييم تجربة 6شكل 

ما اًلحتياجات الفنية والتقنية الالزمة لتوظيف التعليم المدمج ث الذي نصه: نتائج السؤال الثال

 في مدرستك؟

على ضرورة توفير االحتياجات ( مديرين 10والبالغ عددهم ) أجمع جميع المستطلعة آراؤهم

 الفنية والتقنية اآلتية لضمان نجاح عملية التعليم المدمج:

 في المدرسة والبيت.توفير البنية التحتية واألساس المناسب  .1

 .ةشبكة إنترنت سريع .2

 أجهزة حاسوب كافية للجميع )طلبة ومعلمين(. .3

 توفير الوسائل اإللكترونية الداعمة للحصص الصفية في المدرسة. .4

 توفير الوعي الكافي لدى المعلمين واألهالي في أهمية التعليم المدمج. .5

 ع أخرى غير الدراسية.الدخول على مواق لمنعتوفير الرقابة على هواتف الطلبة؛  .6

 شبكة كهرباء مناسبة.توفير  .7

مراعاة تقسيم الوقت المناسب بين الشقين الوجاهي واإللكتروني، باإلضافة لعدد الحصص  .8

 اليومية.

 صعبة     غير ناجحة جيدة  طابع تجريبي 
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نتائج السؤال الرابع الذي نصه: ما احتياجات المواد التعليمية الالزمة لتوظيف التعليم المدمج في 

 مدرستك؟

لمستطلعة ضرورة توفير االحتياجات اآلتية لتوظيف التعليم المدمج في تبين من خالل اآلراء ا

 المدرسة:

 توفير برنامج إلدارة التعليم المدمج والحصص اإللكترونية بشكل مناسب. .1

 توفير المقررات اإللكترونية المناسبة والتعليم المدمج. .2

 توفير أوراق العمل المدمجة. .3

 صص.وروابط للح ،توفير مواقف تعليمية مسجلة .4

 توفير الوسائل التكنولوجية المساعدة للحصص الصفية. .5

 حتى نضمن أكثر فائدة ومصداقية. ؛أساليب تقييم أكثر شفافية للطلبة .6

 توظيف بعض األلعاب اإللكترونية في نظام التعليم المدمج. .7

 وتزويد الطلبة بها. ،تسجيل الحصص على شكل روابط .8

جات التدريبية البشرية الالزمة لتوظيف التعليم نتائج السؤال الخامس الذي نصه: ما اًلحتيا

 مدرستك؟المدمج في 

من خالل إجابات المستطلعة آراؤهم، بين أن االحتياجات التدريبية الالزمة لتوظيف التعليم 

 المدمج في المدرسة، تتمثل في اآلتي:

 ة للمعلمين حول التعليم المدمج واستخدامه.يدورات تدريب .1

 في التعامل مع التعليم المدمج وتقنياته. دورات تدريبية لألهالي .2

 توعية الطلبة بأهمية التعليم المدمج واإلقبال عليه. .3

 الحاجة لزيادة دافعية المعلمين نحو التعليم المدمج وتقبله والعمل به بروح كاملة. .4

 تفعيل دور المدير والمشرف التربوي بصفته داعًما للمعلم ومساعًدا له. .5
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ذي نصه: ما احتياجات اإلعالم التربوي الالزمة لتوظيف التعليم المدمج نتائج السؤال السادس ال

 مدرستك؟في 

تمثلت احتياجات اإلعالم التربوي الالزمة لتوظيف التعليم المدمج في المدارس من خالل آراء 
 المستطلعين في اآلتي:

 وشروحات المواد. مبة في دروسهلتفعيل دور القنوات التعليمية المساندة للط .1

 مل على نشر وزيادة وعي األهالي بأهمية التعليم المدمج وضرورة متابعة أبنائهم.الع .2

 القيام باجتماعات دورية موسعة مع األهالي ومتابعتهم. .3

 عمل دراسات لالستفادة من تجارب الدول السابقة ونشرها. .4

 توفير تمويل حقيقي ومستقل يخدم رؤية اإلعالم التربوي. .5

 طيط والتنفيذ والتقييم.إشراك جميع األطراف في التخ .6

 االبتعاد عن التعميم الشامل على جميع المناطق. .7

المدمج، باعتباره تعليم ذاتي اإللكتروني و نموذج القدس المفتوحة في نظام التعليم أاالستفادة من  .8
 مدمج.
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 أوًلا: مناقشة النتائج

 ثانياا: التوصيات
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 مسالفصل الخا

 أوًلا: مناقشة النتائج

احتياجــات توظيــف التعلــيم المــدمج فــي مــا الــذي نصــه: الدراســة الــرئيس، و  ســؤالمناقشــة نتــائج 

المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظـر المـديرين 

 ؟والمعلمين

في المدارس الحكومية األساسية  احتياجات توظيف التعليم المدمجمستوى أن  أظهرت النتائج

، إذ بلغ اكبيرً كان  في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 بانحراف معياري ( 3.87) الحتياجات توظيف التعليم المدمجالحسابي للدرجة الكلية المتوسط 

( 4.00كز األول بمتوسط حسابي بلغ )في المر  االحتياجات التدريبية البشرية توقد جاء (.0.35)

في المركز الثاني بمتوسط  االحتياجات الفنية والتقنية، وجاء مجال (0.39) معياري بانحراف 

في المركز  احتياجات المواد التعليمية(، وجاء مجال 0.41) بانحراف معياري  (3.97حسابي بلغ )

في  اإلعالم التربوي وجاء مجال  ،(0.52بانحراف معياري )( 3.85الثالث بمتوسط حسابي بلغ )

 .(0.89بانحراف معياري ) (3.28بمتوسط حسابي بلغ ) الرابعالمركز 

حاجة المعلمين التي أظهرت نتائجها  (2020) وآخرون  قنيبي دراسةواتفقت هذه النتيجة مع 

 دراسةكما اتفقت مع  .ضمن مرجعية واحدة اإللكتروني التعليمالماسة للتدريب على منصات 

 .م المدمج عاليةيدرجة معوقات التعلالتي توصلت إلى أن  (2019) القباطيو  بيعيسال

تلك لكلفة المالية وارتفاع ال ،ت في المدارساإلى قلة التجهيز  لربما هذه النتيجة ويعزو الباحث

في التعامل بجدية  والطلبةلبعض المعلمين  ت، وكذلك تدني مستوى الخبرة والثقافة والمهارةاالتجهيز 

 م المدمج، لذلك البد منيالتكنولوجيا، وكذلك ضعف الوعي المجتمعي ألهمية التعل مع

في ظل التقدم المعرفي  اهمية هذا النوع من التعلم، وخصوًص توعية وعقد بعض الندوات للتعريف بأ
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إلى ندرة دراسة  -أيًضا–، وقد يرجع السبب هذه التطبيقات والتكنولوجي والتطور المستمر في

 في الجامعات لمساقات الحاسوب.المعلمين 

احتياجات توظيف التعليم المدمج  تختلف هلالذي نصه: الدراسة الفرعي، و سؤال مناقشة نتائج 

في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر 

 جنس الخبرة، سنوات لمي،الع المؤهل العمر، اًلجتماعي، النوع) باختالف المديرين والمعلمين

 ؟(التخصص المدرسة،

 ( اآلتية:7-1تمت مناقشة نتائج الفرضيات من )الدراسة الفرعي لمناقشة نتائج سؤال 

ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة مناقشة نتائج الفرضية الصفرية األولى: 

ياجات توظيف التعليم المدمج في احت لدرجات المتوسطات الحسابية ( بينα≤0.05)اإلحصائية 

المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين 

 النوع اًلجتماعي.تعزى لمتغير  والمعلمين

 لدرجاتتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 

دمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب احتياجات توظيف التعليم الم

 تعزى لمتغير النوع االجتماعي. الخليل من وجهة نظر المديرين

 لدرجاتبينما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 

في مديرية التربية والتعليم جنوب  احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية

تعزى لمتغير النوع االجتماعي، وكانت الفروق لصالح اإلناث  الخليل من وجهة نظر المعلمين

 ( للذكور.3.82( مقابل )3.93بمتوسط حسابي )

احتياجات  لدرجاتوأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 

المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل  توظيف التعليم المدمج في
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تعزى لمتغير النوع االجتماعي، وكانت الفروق لصالح اإلناث  من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 ( للذكور.3.80( مقابل )3.92بمتوسط حسابي )

تالف في درجة وجود اخالتي توصلت إلى  (2015) دراسة عيسىواتفقت هذه النتيجة مع 

اإللكتروني في األردن ي عزى إلى متغير  التعليمي الحاسوب في مجال االحتياجات التدريبية لمعلم

 (2019) القباطيو  دراسة السبيعي، واختلفت هذه النتيجة مع الجنس، ولصالح فئة المعلمين الذكور

ت المعلمين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجاباالتي توصلت إلى 

دراسة أبو ، كما اختلفت مع تعزى الختالف الجنس التعليم المدمجوالمعلمات نحو واقع ومعوقات 

عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في ضوء االحتياجات التي توصلت إلى  (2019) قويدر

 .الجنس رالتدريبية بين معلمي اللغة اإلنجليزية تعود لمتغي

التكامل والتداخل وجود فجوة في إلى  لربما والمعلمين المديرين وجود فروق بين ويعزو الباحث

)الشق اإلداري  :وهما ،للعملية التعليمية الرئيسينالشقين  والمتمثل في ،في طبيعة العمل المدرسي

واإلرشادات  والشق األكاديمي المتمثل بالشرح ونقل األفكار واعطاء التوجيهات للعملية التعليمية،

سواء، بحسب موقعهما حد ي يضطلع بهما كل من المديرين والمعلمين على والتقويم( والت

لكتروني اإل التعليمطبيعة ونمط  لوجود خلل في فهم اًض وتخصصاتهما الوظيفية داخل المدرسة، وأي

 العملية التعليمية.  لياته وأسس تطبيقه فيآومتطلباته و 

لتدريسية على مواءمة المنهاج التعليمي مقدرة الكوادر ا قلةإلى  اويمكن عزو هذه النتيجة أيًض 

اإللكتروني، األمر الذي أدى إلى إيصال المعلومات بشكل منقوص،  التعليمظروف بما يتناسب مع 

 ويختلف عن محتوى المنهج الم عد مسبًقا.
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ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الثانية: 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجات المتوسطات الحسابية ( بينα≤0.05)ة اإلحصائي

المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين 

 العمر.تعزى لمتغير  والمعلمين

تياجات توظيف حالوجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية  توصلت الدراسة إلى

التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة 

 .(50-30لصالح الذين أعمارهم من )، العمرتعزى لمتغير  نظر المديرين

حتياجات الوجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية كما توصلت الدراسة إلى 

يم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل توظيف التعل

 .(50-30لصالح الذين أعمارهم من )، العمرتعزى لمتغير  من وجهة نظر المعلمين

حتياجات توظيف الوجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية  كذلك أظهرت النتائج

الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات التعليم المدمج في المدارس 

 (.50-30لصالح الذين أعمارهم من )، العمرتعزى لمتغير  نظر المديرين والمعلمين

( التي توصلت إلى وجود فروق ذات 2019) نجمو  دراسة حناوي واتفقت هذه النتيجة مع 

 .داللة إحصائية في مجال الكفايات

بحاجة قد يكونون  ( سنة50-30هذه النتيجة إلى أن الذين أعمارهم ما بين ) احثويعزو الب

قررات كما أن افتقار العملية التعليمية للمالتكنولوجيا الحديثة واستخداماتها، مهارات  إلى تدريب على

كبة التدريس، وأن المناهج غير موا ب من عملية إدخال التقنية فيللمواد الدراسية صع   ةاإللكتروني

 .التكنولوجي لتطورل
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ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الثالثة: 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجات المتوسطات الحسابية ( بينα≤0.05)اإلحصائية 

من وجهات نظر المديرين  المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل

 المؤهل العلمي.تعزى لمتغير  والمعلمين

احتياجات  لدرجاتأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 

 .تغير المؤهل العلميتعزى لم من وجهة نظر المديرين

 لدرجاتكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب 

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي الخليل من وجهة نظر المعلمين

احتياجات  لدرجاتود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية كذلك تبين عدم وج

توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي من وجهات نظر المديرين والمعلمين

 عدم وجودأظهرت نتائجها التي  (2017)حمايل و  دراسة الطيطيواتفقت هذه النتيجة مع 

عدم التي توصلت إلى  (2015) دراسة عيسىواختلفت مع ، المؤهل العلميتعزى لمتغير فروق 

 .مي الحاسوب ي عزى إلى متغير المؤهل العلميدرجة االحتياجات التدريبية لمعل وجود اختالف في

 عن مؤهالتهم العلمية إالهذه النتيجة إلى أن المديرين والمعلمين بغض النظر  ويعزو الباحث

يعملون في نفس المدارس التي تتشابه في بيئتها التعليمية من حيث البنية التحتية لربما  اأنهم جميعً 

والتجهيزات والمختبرات التي تساعد على تنفيذ التعليم المدمج، لذا لم تظهر فروق بينهم في 

 مي.احتياجات توظيف التعليم المدمج تعزى لمتغير المؤهل العل
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ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الرابعة: 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجات المتوسطات الحسابية ( بينα≤0.05)اإلحصائية 

رين المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المدي

 سنوات الخبرة.تعزى لمتغير  والمعلمين

حتياجات توظيف الوجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية  توصلت الدراسة إلى

التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة 

 سنوات(. 10لذين سنوات خبرتهم )أكثر من لصالح ا، سنوات الخبرةتعزى لمتغير  نظر المديرين

حتياجات توظيف الوجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية  توصلت الدراسة إلىو 

التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة 

 .سنوات( 10ذين سنوات خبرتهم )أكثر من لصالح ال، سنوات الخبرةتعزى لمتغير  نظر المعلمين

حتياجــــــات الوجــــــود فــــــروق ذات داللـــــة إحصــــــائية فــــــي الدرجــــــة الكليــــــة  كـــــذلك توصــــــلت إلــــــى

توظيــــف التعلــــيم المــــدمج فـــــي المــــدارس الحكوميــــة األساســــية فـــــي مديريــــة التربيــــة والتعلــــيم جنـــــوب 

ـــــل مـــــن وجهـــــات نظـــــر المـــــديرين والمعلمـــــين الح الـــــذين لصـــــ، ســـــنوات الخبـــــرةتعـــــزى لمتغيـــــر  الخلي

  سنوات(.  10سنوات خبرتهم )أكثر من 

عدم وجود فروق ذات التي توصلت إلى  (2019) دراسة أبو قويدرواختلفت هذه النتيجة مع 

. لمتغير الخبرة تعزى دالة إحصائية في ضوء االحتياجات التدريبية بين معلمي اللغة اإلنجليزية 

 .(2017) حمايلو  دراسة الطيطيكذلك اختلفت مع 

من  الخبرة )األكثرأصحاب  من هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس والمعلمين يعزو الباحثو 

معرفة بالتكنولوجيا، لذلك هم بحاجة إلى احتياجات تدريبية ال قلةيكون لديهم ممكن أن ( سنوات 10

 من أجل تطوير قدراتهم على استخدام الوسائل التكنولوجية.
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ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى لخامسة: مناقشة نتائج الفرضية الصفرية ا

احتياجات توظيف التعليم  لدرجات المتوسطات الحسابية ( بينα≤0.05)الدًللة اإلحصائية 

المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات 

 المدرسة. جنس طلبةتعزى لمتغير  نظر المديرين والمعلمين

حتياجات توظيف الوجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية  توصلت الدراسة إلى

التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة 

لطة جنس طلبتها مخت التيالمدارس لصالح ، جنس طلبة المدرسةتعزى لمتغير  نظر المديرين

 )ذكور وإناث(.

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية عدم  في حين توصلت الدراسة إلى

جنوب الخليل من  مديرية التربية والتعليمفي مدارس  ومجاالته حتياجات توظيف التعليم المدمجال

 . جنس طلبة المدرسةتعزى لمتغير المعلمين وجهة نظر 

حتياجات توظيف الق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية وجود فرو  وتوصلت الدراسة إلى

التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات 

جنس طلبتها  التيالمدارس لصالح ، جنس طلبة المدرسةتعزى لمتغير  نظر المديرين والمعلمين

 مختلطة )ذكور وإناث(.

تحتية بحاجة أكثر إلى تطوير البنية القد تكون المختلطة ذلك إلى أن المدارس  لباحثويعزو ا

تواجه إداراتها معوقات كثيرة في  حيث أن المدارس المختلطة، المدمجمناسبة للتعليم التي تكون 

 استيعاب التعليم المدمج.
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ية عند مستوى ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائمناقشة نتائج الفرضية الصفرية السادسة: 

احتياجات توظيف التعليم  لدرجات المتوسطات الحسابية ( بينα≤0.05)الدًللة اإلحصائية 

المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر 

 التخصص.تعزى لمتغير  المديرين

 لدرجاتية في الدرجة الكلية توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب 

 .تعزى لمتغير التخصص الخليل من وجهة نظر المديرين

 لدرجاتكما توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 

يف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب احتياجات توظ

 .تعزى لمتغير التخصص الخليل من وجهة نظر المعلمين

 لدرجاتكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 

سية في مديرية التربية والتعليم جنوب احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس الحكومية األسا

 .تعزى لمتغير التخصص الخليل من وجهات نظر المديرين والمعلمين

نظر عن اختالف تخصصاتهم أن المديرين والمعلمين بغض الهذه النتيجة إلى  ويعزو الباحث

شكل يرون أنه من الضروري توفير برنامج إلدارة التعليم المدمج والحصص اإللكترونية ب لربما

أن المدارس تفتقر إلى المقررات اإللكترونية المناسبة للتعليم المدمج، واالفتقار إلى  امناسب، كم

 الوسائل التكنولوجية المساعدة للحصص الصفية.
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ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة مناقشة نتائج الفرضية الصفرية السابعة: 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في  لدرجات ات الحسابيةالمتوسط ( بينα≤0.05)اإلحصائية 

المسمى تعزى لمتغير  المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل

 الوظيفي.

 لدرجاتتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 

ارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب احتياجات توظيف التعليم المدمج في المد

 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.  الخليل

مديرية مدارس بينما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية البشرية في 

 ، وكانت الفروق لصالح المعلمينتعزى لمتغير المسمى الوظيفيجنوب الخليل  التربية والتعليم

 ( للمدراء.3.91( مقابل )4.02بمتوسط حسابي )

شركاء في الميدان  لربما يدركون أنهم هذه النتيجة إلى أن المديرين والمعلمين ويعزو الباحث

ما  االتعليمي، لذا فإن االحتياجات الالزمة إلنجاح التعليم المدمج في المدارس، كانت متقاربة نوعً 

 بالنسبة للمديرين والمعلمين.

 نتائج المقابلة: مناقشة

 من ومديرات مديرين مع مقابالت( 10) عددها كان والتي المقابلة عينة تحليل نتائج بينت

 الدمج: بأنه المدمج التعليم مفهوم أن يرون  آراؤهم المستطلعة جميع أن األساسية الحكومية المدارس

 أنه الى منهم%( 80) سبتهن ما أشار بعد، عن اإللكتروني والتعليم الوجاهي التقليدي التعليم بين

%( 20) أشار حين في المناسبة، بالطريقة وطبق صحيح، أساس من انطلق ما إذا ممتاز تعليم

 .التعليم أنواع أفضل هو الوجاهي التعليم وأن مناسب غير تعليم أنه منهم
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 ةاألساسي الحكومية المدارس ومنها التعليمية المؤسسات خاضتها التي التجربة أن الباحث يرى 

 محفوفة كانت التجربة وألن المدمج، التعليم بمفهوم المديرين إلمام عنها نتج المدمج التعليم في

 الوجه على تكن لم المخرجات كون  بديهًيا يعد أمر وهذا حوله آرائهم تباينت الصعوبات من بالكثير

 .صحيح أساس من انطلق ما إذا مناسًبا يرونه أغلبهم نجد المبدأ حيث من ولكن المطلوب،

 متفاوتة كانت نظرهم وجهة من المدمج التعليم مع المديرين تجربة بأن أيًضا النتائج وأشارت

 حين في ناجحة، غير تجربة أنها%( 30) ويراها صعبة، تجربة بأنها يرون  منهم%( 40) أن حيث

 .يتجريب طابع ذات تجربة بأنها%( 10) ويراها جميلة، وتجربة جديدة فكرة منهم%( 20) يراها

 ألي تحسًبا فيه واالستمرار المدمج التعليم وجود ضرورة على آراؤهم المستطلعة أجمع كما

 المختلفة المرضية الحاالت وفي االحتالل، تحت الفلسطيني والواقع الوبائية الحالة ظل في طارئ 

 .المدرسة عن لتغيبهم يؤدي ما السنة أثناء الطلبة لها يتعرض التي

 المدمج للتعليم التوجه فرض الذي - ناو كور  جائحة - الواقع إلى يجةالنت هذه الباحث ويعزو

 امتالك وعدم والطلبة والمعلمين المديرين غالبية عند سابقة تجربة وجود عدم مع مفاجئ بشكل

 عند ناجحة وغير جًدا صعبة التجربة هذه من جعل ؛أبنائهم لدعم الالزمة المهارات األمور أولياء

التي  صعوباتمن ال لكمية أيًضا أشاروا وممتعة جميلة بأنها تجربتهم فواوص الذين حتى المعظم،

 واقع في المدمج التعليم وجود ضرورة للجميع أكدت التجربة هذه ولكن هذه، تجربتهم خالل واجهتهم

 من موانع أو وبائية حالة سواء ما أمر أطر  حال في ألنه الطبيعية؛ الظروف ظل في الحياة

 يمنع ال يومي بشكل للمدارس البعض أو الجميع وصول تمنع ارئةط حاالت من غيرها أو االحتالل

 .ةيالتعليم العملية استمرار من
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 الفنية) المدمج التعليم توظيف احتياجات من الكثير هنالك أن المقابلة نتائج وأظهرت كما

 الحكومية المدارس في توفرها يجب( التربوي  اإلعالم البشرية، التدريبية التعليمية، المواد والتقنية،

 .والمديرات المديرين نظر وجهات من الخليل جنوب والتعليم التربية مديرية في األساسية

 ال كورونا جائحة ظهور قبل ما التعلمية التعليمية العملية عن المسؤولين أن الباحث يرى 

 من كثيرال هناك أن نجد وبالتالي التعليمي؛ الواقع في المدمج التعليم لوجود الملحة الحاجة يجدوا

 وذلك المدارس، معظم في والمناسب الكافي بالشكل متوفرة غير التعليم من النوع لهذا االحتياجات

 الخبرة وجود قلة عن عوًضا التحتية، والبنية واألجهزة للتقنيات المرتفعة، المالية التكلفة بسبب

 لضعف باإلضافة جيا،التكنولو  مع التعامل في والطلبة المعلمين من كثير عند العالية والمهارة

 ندرة إلى ذلك في السبب يرجع وقد كورونا؛ جائحة قبل المدمج التعليم بأهمية المجتمعي الوعي

 يلزم ما مع للتعامل مؤهلين منهم تجعل التي الحاسوب لمساقات الجامعات في المعلمين دراسة

 .المطلوب بالشكل المدمج التعليم
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 : التوصياتاثانيا 
 ، يوصي الباحث بما يلي:اسةفي ضوء نتائج الدر 

، المدمج التعليملتصبح صالحة ومناسبة لتطبيق ؛ طوير البيئة التعليمية التقليديةاالهتمام بت .1

من تقنيات تفاعلية حديثة، وتأمين عملية  ،المناسبةوذلك من خالل تأسيس البنية التحتية 

 .اإلنترنتباالتصال السريع 

 دورات من خاللالتعليم المدمج،  احتياجاتبدريسية الشامل للهيئة اإلدارية والتالتمهير  .2

 .وتوفير الحوافز التشجيعية الالزمة ،متخصصة بالتعليم المدمج تدريبية

 تفعيل دور المدير والمشرف التربوي بصفته داعًما للمعلم ومسانًدا له. .3

بناء  التعليم بتشجيع المعلمين والمعلمات فيالتربية و ضرورة اهتمام المسؤولين في وزارة  .4

  .البرامج التعليمية المحوسبة المعتمدة على التعليم المدمج

 توفير برنامج إلدارة التعليم المدمج والحصص اإللكترونية بشكل مناسب وفعال. .5

 .أفضلتحقيق نواتج ؛ لم المدمجيبأهمية التعلأمورهم أولياء الطلبة و توعية  .6

 وشروحات المواد. مبة في دروسهلدة للطالقنوات التعليمية المساناإلعالم التربوي و تفعيل دور  .7

 أهمية التعليم المدمج والحاجة لتوظيفه في العملية التعليمية. عن عمل أبحاث ودراسات .8
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 المصادر والمراجع

 :  المراجع العربيةأوًلا

فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار فيروس كورونـا مـن  .(2020). أبو شخيدم، سحر سـالم

جامعـة النجـاح الوطنيـة،  .رسـين فـي جامعـة فلسـطين التقنيـة )خ ـوري(وجهة نظر المد

 فلسطين.

دور اًلعالم التربـوي فـي تـدعيم اًلنتمـاء الـوطني لـدى الطلبـة (. 2006أبو فودة، محمد عطيـة. )

 ،غـــزة ،جامعـــة األزهـــر )رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة(،. الجـــامعيين فـــي محافظـــة غـــزة

 فلسطين.

اًلحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة اإلنجليزية في  .(2019د المعطي. )أبو قويدر، سالم عزان عب

)رسالة ماجستير . ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظرهم في لواء القويسمة

 األردن.، جامعة الشرق األوسطغير منشورة(، 

، 1ط. ف والجـودةالتعليم اإللكترونـي مـن التطبيـق إلـى اًلحتـرا(. 2009إسماعيل، الغريب زاهـر. )

 ة، مصر.عالم الكتب. القاهر 

فاعلية توظيف الـتعلم المـدمج لتنميـة مفـاهيم الوراثـة (. 2015أصالن، محمد رياض مصطفى. )

ــر ــدى طــالب الصــف العاشــر األساســي ومهــارات التفكي ــة ل ــوم الحياتي ــي العل ــلملي ف . الت

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية: غزة، فلسطين.

. جامعـة إنجازات جامعة القدس المفتوحة خالل جائحة كورونـا(. 2020امعة القدس المفتوحة. )ج

 فلسطين.، القدس المفتوحة
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فــي تنميــة  (.W.Q.S) فاعليــة اســتخدام اســتراتيجية تقصــي الويــب(. 2011حســنين، فــادي. )

رسـالة ماجسـتير . )مهارات تصـميم صـفحات الويـب لـدى طالـب الصـف التاسـع األساسـي

 .فلسطين ،غزة، ، الجامعة اإلسالمية(منشورة غير

مـــدخل ألنشـــطة اًلتصـــال فـــي المؤسســـات (. 2004) .حســين، كمــال الـــدين والمتــولي، أمـــال ســعد

 .المكتبة العصرية، المنصورة .صحافة، إذاعة، مسرح ،ةيالتعليم

للنشر دار كنوز المعرفة  ،2 ط .معجم مصطلحات التربية والتعليم(. 2006. )سعيد حمدان، محمد

 األردن. ،عمان، والتوزيع

(. جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى 2019ال. )ضنجم، روان نو حناوي، مجدي محمد رشيد 

ـــات  ـــيم اإللكترونـــي الكفاي ـــابلس لتوظيـــف التعل ـــة تربيـــة ن ـــة فـــي مديري فـــي المـــدارس الحكومي

 .138 -101 ،(2) 5. مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوثواالتجاهات والمعيقات. 

واقع التعلم اإللكتروني فـي جامعـة النجـاح الوطنيـة ودوره (. 2016حنتولي، تغريد محمد تيسير. )

. )رسـالة في تحقيق التفاعل بـين المتعلمـين مـن وجهـة نظـر طلبـة كليـة الدراسـات العليـا

 ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين.

 فلسطين. ،. غزةتكنولوجيا الحاسوب في التعليم(. 2006حسن. ) مهدي،و  الخزندار، نائلة

المـدارس الثانويـة بإمـارة أبـو  يفـ ي واقـع اإلعـالم التربـو (. 2018خصاونة، عمر والعامري، رفيعـة. )

 .336- 285(، 3) 42. المجلة الدولية لألبحاث التربويةي. ظب

التطبيــق  اإللكترونــي: المفهــوم رؤيــة جديــدة فــي التعلــيم  الــتعلم(. 2005زيتــون، حســن حســين. )

 السعودية. ،الرياض ،. الدار الصولتية للتربية للنشر والتوزيعالتقييم
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في كليات جامعة ميسان  اإللكترونيمتطلبات استخدام التعليم (. 2013الساعدي، عمار طعمة. )

لم الثـاني للـتع اإلقليمـي . بحث مقدم إلى المـؤتمرمن وجهة نظر أع اء الهيئة التدريسية

 .الكويت اإللكتروني، كلية التربية، جامعة ميسان،

(. التعليم اإللكتروني األسس والمبادئ النظرية التي يقوم عليها. ورقة عمل 2007الساعي، أحمد. )

 قطر.، جامعة كلية التربيةسبوع التجمع التربوي. ألمقدمة 

الــتعلم المــدمج مــن وجهــة  واقــع اســتخدام .(2019القبــاطي، علــي عبــد هللا. )و الســبيعي، علــي رســام 

المجلـة العربيـة نظر معلمي ومعلمات اللغة العربية فـي تـدريس طالـب المرحلـة االبتدائيـة. 

 .578-553، (21) 1 .للنشر العلمي

المجلــة (. التعلــيم الخلــيط التطــور الطبيعــي للــتعلم اإللكترونــي. 2005. )حســن ســالمة، حســن علــي

 (.22) 1 .، جامعة سوهاالتربوية

فاعليــة برنــامج تــدريبي قـائم علــى اســتراتيجية الــتعلم المــدمج فــي (. 2015محمــد علـي. )سـالمة، 

ــيم، واتجاهــاتهم نحــوه دراســة  ــا فــي التعل ــة الصــف مهــارات دمــج التكنولوجي إكســاب طلب

 جامعة دمشق. غير منشورة(، رسالة ماجستير). تجريبية في كلية التربية بجامعة دمشق

أثـــر اخـــتالف نمـــط التعلـــيم المـــدمج علـــى تنميـــة التحصـــيل (. 2016ســـليمان، محمـــد الســـيد الســـيد. )

. ومهــارات التفاعــل اإللكترونــي وبقــاء أثــر الــتعلم لــدى طــالب تقنيــات التعلــيم بكليــة التربيــة

 .511 -425(، 33)1 .دراسات في التعليم الجامعي

 التـدريس يئـةه أعضاء لدى المدمج التعليم جدارات تنمية متطلبات(. 2021. )إبراهيم هناء سليمان،

 .214 -167(. 34. )التربية كلية مجلة سعيد، بور جامعة. دمياط جامعة التربية بكلية

. دار العلــم اًلتصــال التربــوي رؤيــة معاصــرة(. 2014ســيد، أســامة محمــد والجمــل، عبــاس حلمــي. )

 واإليمان للنشر والتوزيع، مصر.
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، دار المســـيرة، 1. طم المعكـــوسالتعلـــيم المـــدمج والتعلـــي(. 2015الشـــرمان، عـــاطف أبـــو حميـــد. )

 عمان، األردن.

(. التربيــة اإلعالميــة كيــف نتعامــل مــع االعــالم؟، مكتبــة 2010الشــميمري، فهــد بــن عبــد الــرحمن. )

 الملك فهد الوطنية، المملكة العربية السعودية.

التعلـــيم اًللكترونـــي المتعـــدد  األنمـــاط الحديثـــة فـــي التعلـــيم العـــالي(. 2007شـــوملي، قســـطندي. )

ـــيم المتمـــازج الوســـائط المـــؤتمر الســـادس لعمـــداء كليـــات اآلداب فـــي الجامعـــات . أو التعل

 األعضاء في اتحاد الجامعات العربية، جامعة بيت لحم، فلسطين.

واقــع الــتعلم اإللكترونــي فــي  .(2017). ، حســين جــاد هللاوحمائــل الطيطــي، محمــد عبــد اإللــه عنــاز

 .رفة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس فيهـاالجامعات الفلسطينية في ضوء إدارة المع

 .210 -195، (18) 5 .مجلة جامعة القدس المفتوحة

أثـــر اســـتخدام كـــل مـــن الـــتعلم (. 2007) عبـــد العـــاطي، حســـن البـــاتع والســـيد، الســـيد عبـــد المـــولي.

مواقـع الويـب التعليميـة لـدى طـالب  وإنتـاجاإللكتروني والتعلم المدمج في تنمية مهارات 

. ورقـة عمـل مقدمـة للمـؤتمر المهنية واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا التعلم اإللكترونيالدبلوم 

العلمــي الثالــث للجمعيــة العربيــة لتكنولوجيــا التربيــة باالشــتراك مــع معهــد الدراســات التربويــة 

 سبتمبر. 6-5في جامعة القاهرة المنعقد في الفترة من 

لكترونيـة عبـر شـبكة اإلنترنـت فـي إتعليميـة  فاعلية وحـدة(. 2010عبد العزيز، رحاب عبـد هللا. )

تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيل واًلتجاه نحو التعليم لدى طالبـات المرحلـة المتوسـطة 

 ،، معهـد الدراسـات التربويـةغيـر منشـورة( رسالة ماجسـتير). في المملكة العربية السعودية

 .جامعة القاهرة
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اإللكترونـي مج حلقة الوصل بين التعليم التقليدي والتعلم التعليم المد(. 2014عبد هللا، والء صقر. )

 -13(، 7)1، جامعــة الــوادي، مجلــة الدراســات والبحــوث اًلجتماعيــة(. دراســة تحليليــة)

21. 

، 1. طالتعلــيم اإللكترونــي التفــاعلي(. 2014عبــد المجيــد، حذيفــة ماجــد والعــاني، مزهــر شــعبان. )

 مركز الكتاب األكاديمي، عمان، األردن.

ستخدام كل من التعلم اإللكتروني والتعلم المـدمج فـي اأثر (. 2010بد المنعم، أحمد فهيم بدر. )ع

ــتعلم  ــم المســاعد فــي ضــوء معــايير ال ــدى المعل تنميــة مهــارة صــيانة أجهــزة الكمبيــوتر ل

 20. . الجمعيـة المصـرية لتكنولوجيـا المعلومـاتتجاه نحو التعلم المدمجاإللكتروني واًل 

(1 ،)161 -207. 

دار وائـــل للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان،  .التربـــوي  اًلتصـــال (.2009. )نـــرجس ،حمـــديو حـــارث  ،عبـــود

 األردن.

الكفايـــات المتطلــــب توافرهـــا لمعلمـــي المرحلــــة (. 2019العجـــالن، عبـــد الـــرحمن بــــن عبـــد العزيـــز. )

الثانوية لتطبيـق التعلـيم المـدمج فـي المملكـة العربيـة السـعودية مـن وجهـة نظـرهم فـي ضـوء 

 .361 -318(، 20) 12. مجلة البحث العملي في التربية. المتغيراتبعض 

، دار صــفاء للنشــر 1. طالجــودة الشــاملة والجديــد فــي التــدريس(. 2009عطيــة، محســن علــي. )

 والتوزيع، عمان، األردن.

ستخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعلم اإللكتروني ادرجة (. 2009. )العفتان، سعود جفران

. )رســالة ماجســتير غيــر جهــة نظــر أع ــاء هيئــة التــدريس والطلبــة فــي الجامعــةمــن و 

 منشورة(، جامعة عمان العربية، األردن.
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فـي تنميـة مهـارات تصـميم األشـكال المرئيـة  WebCT فعاليـة برنـامج(. 2007)ي. عقـل، مجـد

 تيررسالة ماجسـ). المحوسبة لدى طالبات كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية

 .غزة ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التربية ،غير منشورة(

(. دراســـة إحصـــائية للمقارنـــة بـــين إيجابيـــات وســـلبيات التعلـــيم التقليـــدي 2021عـــالم، أمـــل حيـــاني. )

"وجًها لوجه" والتعليم عن بعد لالستفادة منها أثناء تدريس آلة البيانو لمرحلـة البكـالوريوس. 

 .56 -1(، 1) 44. مجلة علوم وفنون الموسيقى

، المكتبـة الوطنيـة. التعليم عن بعـد والتعلـيم التقليـدي فـي الميـزان(. 2009(. العماس، عمر محمـد

 .الخرطوم

ــي (. 2012عــوض، حســني محمــد، وأبــو بكــر، إيــاد فــايز. ) ــيم المــدمج ف ــر اســتخدام نمــط التعل أث

 13. ســيةمجلــة العلــوم التربويــة والنف تحصــيل الدارســين فــي جامعــة القــدس المفتوحــة.

(2 ،)395- 423. 

اًلحتياجــــات التدريبيــــة لمعلمــــي الحاســــوب فــــي مجــــال التعلــــيم (. 2015عيســــى، وائــــل علــــي. )

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عمان العربية، األردن.اإللكتروني في األردن

  Cybrariansمجلة Blended Learning. (. التعلم المؤلف2007)علي. خديجـة ، الغامدي

 .71-63 ،(17)ع 

ــة اًلقتصــادية فــي ضــوء (. 2006ي. )غنــايم، مهنــ ــي وجــدواه اًلجتماعي ــيم اإللكترون فلســفة التعل

ورقــــة بحثيــــة مقدمــــة إلــــى مــــؤتمر التعلـــــيم  .ولية األخالقيــــة والمســــاءلة القانونيــــةؤ المســــ

 .اإللكتروني، جامعة البحرين

ل طلبـة منـاهج البحـث العلمـي (. أثـر توظيـف التعلـيم المتمـازج علـى تحصـي2017، نضال. )غوادرة

 .9 -81 ،(1) 5 .مجلة جامعة فلسطين التقنيةفي كلية التربية في جامعة الخليل. 
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التفكيـر  ،الوسـائط المتعـددة ،التصـميم التعليمـي :الـتعلم المـدمج(. 2011) الفقي، عبد هللا إبراهيم.

 .مصرع، . دار الثقافة للنشر والتوزياًلبتكاري 

 (. التعلــيم المــدمج كصــيغة تعلميــة لتطــوير التعلــيم الجــامعي المصــري 2008مرســي، وفــاء حســن. )

. مجلــة رابطــة التربيــة الحديثــة .فلســفته ومتطلبــات تطبيقــه فــي ضــوء خبــرات بعــض الــدول

1(2.) 

واقــع اســتخدام التعلــيم المــدمج فــي التــدريس لــدى معلمــي (. 2019المطيــري، فهــد حمــود شــريد. )

سطة والصعوبات التي تـواجههم مـن وجهـة نظـرهم فـي التربية اًلجتماعية للمرحلة المتو 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة آل البيت، األردن.الكويت

فاعلية التعليم المدمج في التحصـيل الدراسـي لطالبـات (. 2011المعمر، منيرة بنت محمد حسن. )

ـــة المتوســـطة ســـعود . )رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة(، جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن المرحل

 اإلسالمية، المملكة العربية السعودية.

، المعلم ومهنة التعليم بين األصـالة والمعاصـرة(. 2007حمدي، نرجس. )و  المهدي، مجدي صالح

 دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر.

الفلســــطيني  مـــؤتمر اإلعـــالم. اإلعـــالم الفلســـطيني وتحــــديات المواجهـــة(. 2013. )عـــالموزارة اإل

 .311 -3ص  . وزارة اإلعالم، غزة، فلسطين. صمواجهةال وتحديات

 الســـــعودية بالجامعـــــة الملتحقـــــين الطلبـــــة اســـــتخدام مســـــتوى (. 2021. )ســـــليمان بـــــن حمـــــد الـــــوهبي،

 .80 -52 ،(10. )والتربوية النفسية للدراسات اآلداب مجلة. المدمج للتعلم اإللكترونية
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 https://bit.ly/3qCIOokم: 5/8/2021استرجاعها بتاريخ: 

ــــا، رشــــيد، آالء وآخــــرون. ) ــــادة، رن ــــد2020قنيبــــي، عبيــــر، زي ــــيم 19-(. جائحــــة "كوفي ": واقــــع التعل
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سـترجاعها بتــاريخ: .. تـم االتعلــيم اإللكترونـي فـي فلســطين .نبـاء والمعلومــات الفلسـطينية وفـاوكالـة األ
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https://bit.ly/3Cg9FIP


 
 

137 
 

 (: اًلستبانة بصورتها األولية1ملحق رقم )

l 

 جامعة الخليل
 ة الدراسات العليا والبحث العلميكلي

 برنامج اإلدارة التعليمية
 ،ح رة المعلم/ـة المحترم/ـة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 تحية طيبة، وبعد؛ 
احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس  وان يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنف       

الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين 
من جامعة  اإلدارة التعليميةلمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  استكماالً   والمعلمين

 .الخليل

 -هذه االستبانة ستساعد الباحث  فقرات جميعال شك أن مساهمتك في اإلجابة على  
 مالتكرم بتخصيص جزء من وقتكمن حضرتكم لذا نأمل  ؛تحقيق أهداف الدراسة في -بمشيئة هللا 

بأنه  ا، علمً ، وحسب وجهة نظركوموضوعية ةبكل دق جميع فقرات االستبانة عنالثمين لإلجابة 
لبحث ألغراض ا إالولن تستخدم  امة،الت بالسرية تدلي بهاسيتم التعامل مع المعلومات التي 

 العلمي.

 شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم

 

 البــــاحث: محمـــــــد عاطــــــــــف طميــــــــــزه.

كتور سامي عبد الرزاق عدوان.  إشراف الدُّ
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 أوًلا: البيانات األولية:

 :االختيار المناسب بجانب( √)ضع عالمة  فضاًل 

   . أنثى -ب . ذكر -أ النوع اًلجتماعي: .1
   . معلم -ب . مدير -أ المسمى الوظيفي: .2
 . سنة 50أكثر من  -ج . سنة 50-30من  -ب . سنة 30أقل من  -أ العمر: .3
   . ماجستير فأعلى -ب . فأقل بكالوريوس -أ :المؤهل العلمي .4
 . واتنس 10أكثر من  -ج . سنوات 10-5من  -ب . سنوات 5أقل من  -أ سنوات الخبرة: .5
 . مختلطة )ذكور وإناث( -ج . إناث فقط -ب . ذكور فقط -أ جنس طلبة المدرسة: .6
   . أدبي  -ب . علمي  -أ التخصص: .7

 

 :اًلستبانة فقراتثانياا: 

المدارس الحكومية احتياجات توظيف التعليم المدمج في لها عالقة بمجموعة من العبارات التي  أتيفيما ي
حدد درجة موافقتك على  ، فضاًل إلى أربعة مجاالت ، وهي مقسمةجنوب الخليل ية التربية والتعليممدير في  األساسية

 :بجانب كل فقرة وفي العمود الذي تراه مناسًبا( √)بوضع عالمة وذلك العبارة 

رقم
ال

 

 المجال األول: احتياجات فنية وتقنية

ا جدا
رة 
كبي

 
بيرة
ك

طة 
وس
مت

 
غيرة
ص

ا  جدا
رة 
صغي

 

      دارة التعليم المدمج.توفر نظام إل  1
      توفر شبكة إنترنت متاحة لمواقف التعليم المختلفة.  2
      (.Data Showتوفر أجهزة العرض الحديثة )  3
      توفر شاشات عرض متنوعة  وألواح ذكية في الغرف الصفية.  4

توفر فصول افتراضية، باإلضافة إلى الفصول التقليدية بحيث يكمل كل   5
 اآلخر.منهما 

 
 

  
 

توفر نظام متابعة للبرامج التعليمية والمناهج الدراسية يرصد مدى صالحيتها   6
 وكفاءتها.

 
 

  
 

      توفر برامج التقييم اإللكتروني.  7
      توفر البريد ووسائل التواصل اإللكتروني.  8
      توفر مواقع التحاور والدردشات اإللكترونية.  9

تجهيزات شاملة لجميع احتياجات استخدام التعليم توفر مختبرات مدرسية ب  10
 المدمج من مساحة، أجهزة، أثاث، مقاعد، إضاءة، تهوية، ستائر، وغيرها.

 
 

  
 

      توفر عدد كاف  من أجهزة الحاسب اآللي في المدرسة.  11
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توفر أجهزة إلكترونية كافية كالحواسيب اآللية والهواتف النقالة والتابلت   12
 ها.خارجو  المدرسة لبة داخلللمعلمين والط

 
 

  
 

      توفر الوقت الكافي لدى المعلم الستخدام التعليم المدمج.  13
      أن تكون أدوات التعليم المدمج حديثة وقابلة التطوير بشكل مستمر.  14

 المجال الثاني: احتياجات المواد التعليمية
ا جدا
رة 
كبي

 
بيرة
ك

طة 
وس
مت

 
غيرة
ص

ا  جدا
رة 
صغي

 

      ( للمواد التعليمية.E-courseإلكتروني تفاعلي )توفر مقرر   15
      أن تتناسب المناهج التعليمية واحتياجات التعليم المدمج.  16

أن تراعي المواد التعليمية خصائص المتعلم العقلية والمعرفية والجسمية   17
 )الفروق الفردية(.

 
 

  
 

ات واالتجاهات أن يوازن محتوى المواد التعليمية بين المعارف والمهار   18
 )التنظيم المنطقي والسيكولوجي للمقرر(.

 
 

  
 

أن تحتوي المواد التعليمية على عناصر الوسائط المتعددة من نصوص،   19
 رسوم، فيديو، صوت.

 
 

  
 

      أن تنمي المواد التعليمية مهارات التعليم الذاتي لدى المتعلم.  20
      ر اإلبداعي.أن توفر المواد التعليمية أنشطة مثيرة للتفكي  21
      أن تنوفر الصفات الجيدة في المنهج وواقعية األهداف.  22

والواجبات  الحصصلتحديد مواعيد  المدرسي المالئموفر التقويم أن يت  23
 واالختبارات.

 
 

  
 

      أن تتوفر كراسات التدريب الورقية واإللكترونية للمواد التعليمية.  24
      للمواد التعليمية.فقة للنسخة الورقية لكترونية مراإنسخة أن تتوفر   25
      أن تتوفر مصادر المعلومات اإللكترونية لدعم أغراض التعليم المدمج.  26
      أن تتوفر أدلة إرشادية وتوضيحية لكيفية استخدام التعليم المدمج.  27
      أن تتوفر مواقف تعليمية على شبكة اإلنترنت.  28
      ة جاهزة.أن تتوفر برمجيات تعليمي  29
      أن تتوفر النشاطات واأللعاب اإللكترونية التعليمية.  30
      أن تكون المواد التعليمية تحديث وقابلة للتطوير بشكل مستمر.  31

 المجال الثالث: احتياجات بشرية

ا جدا
رة 
كبي

 
بيرة
ك

طة 
وس
مت

 
غيرة
ص

ا  جدا
رة 
صغي

 

      المدمج.ص التعليم ئهداف وخصاومبررات وطبيعة وأ  بمفهوممعرفة توفر لدى المعلم   32
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توفر القدرة لدى المعلم على إدارة الصف المناسبة في ظل استراتيجية التعليم   33
 المدمج.

 
 

  
 

      توفر القدرة لدى المعلم على الجمع بين التعليم التقليدي واإللكتروني.  34

ى المشابه له أن يميز المعلم بين طبيعة التعليم المدمج وأنواع التعليم األخر   35
 في العملية التعليمية القائمة.

 
 

  
 

توفر المهارات الالزمة لدى المعلم لخلق روح المشاركة والتفاعلية  وإثارة   36
 الدافعية داخل القاعة الدراسية، واقعية كانت أم افتراضية.

 
 

  
 

التي تناسب  التدريسمعرفة أساليب توفر المهارات الالزمة لدى المعلم ل  37
 المدمج. التعليم

 
 

  
 

توفر لدى المعلم مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والوسائط   38
 المتعددة.

 
 

  
 

      توفر لدى المعلم مهارات التعامل مع برامج تصميم المقررات.  39

توفر المهارات الالزمة لدى المعلم لتصميم االختبارات وأوراق العمل   40
 اإللكترونية.

 
 

  
 

      الالزمة لدى المعلم الستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت. توفر المهارات  41

تحقيق األهداف التعليمية المحددة من توفر المهارات الالزمة لدى المعلم ل  42
 ا الحديثة.خالل استخدام التكنولوجي

 
 

  
 

توفر المهارات الالزمة لدى المعلم للبحث عما هو جديد عبر اإلنترنت،   43
 وتحديث معلوماته.

 
 

  
 

ل كل ما يقوم بشرحه من صورته الجامدة إلى يحو توفر لدى المعلم مهارات ت  44
 االنترنت.دة و عن طريق الوسائط المتعد الطلبةواقع حي يثير انتباه 

 
 

  
 

توفر لدى المعلم مهارات التعامل مع البريد اإللكتروني وتبادل الرسائل مع   45
 الطلبة.

 
 

  
 

قال من مرحلة التعليم التقليدي إلى مرحلة توفر الرغبة لدى المعلم في االنت  46
 التعليم المدمج.

 
 

  
 

      أن يستطيع المعلم استخدام أنواع التقويم المناسبة لعملية التعليم المدمج.  47

أن يلم المعلم بأهم المعيقات التي قد تواجهه في استخدام التعليم المدمج   48
 لتجنب الوقوع فيها.

 
 

  
 

      ية المتخصصة في مجال الحاسب اآللي التعليمي.توفر الكوادر التعليم  49
      توفر الدعم الفني من خالل متخصصين في الحاسب اآللي واإلنترنت.  50
      توفر دورات تدريبية مستمرة للمعلمين على التعليم المدمج.  51
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تنوع البرامج التدريبية للتعليم المدمج حسب تخصص المعلم والمادة التعليمية   52
 ة المناهج الدراسية.وطبيع

 
 

  
 

      أن يتالءم أسلوب اإلشراف التربوي وعملية التعليم المدمج.  53

أن يستطيع المعلم مراعاة حاجات الطلبة أثناء استخدام تقنيات وأدوات التعليم   54
 المدمج.

 
 

  
 

      أن تتوفر المشاركة الفعالة لدى الطلبة في التعليم المدمج.  55
      تتناول أهمية استخدام التقنية في العملية التعليمية. توفر برامج إرشاد  56

توفر دورات إرشادية وتدريبية لتطوير مهارات الطلبة في استخدام التكنولوجيا   57
 الحديثة والتعامل مع أدوات التعليم المدمج في العملية التعليمية.

 
 

  
 

استخدام التقنية ألولياء األمور تتناول أهمية  إرشادية وتوعوية توفر برامج  58
 الحديثة في العملية التعليمية المدمجة.

 
 

  
 

وإرشاد ألولياء األمور تتناول توضيًحا ألهمية دورهم في  توعية توفر برامج  59
 العملية التعليمية المدمجة.

 
 

  
 

      توفر الحوافز والمكافآت لتشجيع التعليم المدمج.  60

 المجال الرابع: اإلعالم التربوي 

جدا 
رة 
كبي

 ا
بيرة
ك

طة 
وس
مت

 
غيرة
ص

ا  جدا
رة 
صغي

 

لتحديد سير التطبيق والتحديات والصعوبات  ةبحاث ودراسات ميدانيأعمل   61
 .التي  تواجه التعليم المدمج وسبل التطوير

     

عقد لقاءات وندوات ونقاشات وبرامج تلفزيونية تتناول واقع تطبيق التعليم   62
 .المدمج

     

      .ل الخبرات بين المشاركين في التعليم المدمجلتباد ةليآو ة تطوير هيكلي  63

ومعلمين ومدراء للتحدث عن خبراتهم  ةمع طلب ةعمل ونشر لقاءات مصور   64
 .)قصص نجاح( رائهم حيال التعليم المدمجوآ

     

بتطبيق وتطوير تطبيق التعليم  ةإيجاد منصات تواصل اجتماعي متخصص  65
 .المدمج

     

 ةمن تطبيقات محلي ةإرشادات ونماذج متنوع توفير فيديوهات تتضمن  66
 .ألسلوب التعليم المدمج ةوعالمي

     

سلوب التعليم أ ةهميأب ةهليواأل ةهل ومؤسسات المجتمع الرسميتوعيه األ  67
 .المدمج وبدورهم حياله

     

 شكراا لتعاونكم
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 (: اًلستبانة بصورتها النهائية2ملحق رقم )
 

 

 
 

 جامعة الخليل

 سات العليا والبحث العلمية الدراكلي

 برنامج اإلدارة التعليمية
 ،المعلم/ـة المحترم/ـةالمدير/ة،  ح رة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 ؛تحية طيبة، وبعد 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس  يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان ف       
والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين الحكومية األساسية في مديرية التربية 

من جامعة  اإلدارة التعليميةاستكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في   والمعلمين
 .الخليل

 -هذه االستبانة ستساعد الباحث  جميع فقراتال شك أن مساهمتك في اإلجابة على  
 مالتكرم بتخصيص جزء من وقتكمن حضرتكم ل لذا نأم ؛تحقيق أهداف الدراسة في -بمشيئة هللا 

بأنه  ا، علمً ، وحسب وجهة نظركوموضوعية ةبكل دق جميع فقرات االستبانة عنالثمين لإلجابة 
لبحث ألغراض ا إالولن تستخدم  التامة، بالسرية تدلي بهاسيتم التعامل مع المعلومات التي 

 العلمي.

 شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم

 

 حمـــــــد عاطــــــــــف طميــــــــــزه.البــــاحث: م

كتور سامي عبد الرزاق عدوان. إشراف الدُّ
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 أوًلا: البيانات األولية:

 :أمام االختيار المناسب( √)ضع عالمة  فضاًل 

   . أنثى -ب . ذكر -أ النوع اًلجتماعي: .1
   . معلم -ب . مدير -أ المسمى الوظيفي: .2
 . سنة 50أكثر من  -ج . سنة 50-30من  -ب . سنة 30أقل من  -أ العمر: .3
   . ماجستير فأعلى -ب . فأقل بكالوريوس -أ :المؤهل العلمي .4
 . واتسن 10أكثر من  -ج . سنوات 10-5من  -ب . سنوات 5أقل من  -أ سنوات الخبرة: .5
 . مختلطة )ذكور وإناث( -ج . إناث فقط -ب . ذكور فقط -أ جنس طلبة المدرسة: .6
   . أدبي  -ب . علمي  -أ التخصص: .7

 :اًلستبانة فقراتثانياا: 

المدارس الحكومية احتياجات توظيف التعليم المدمج في لها عالقة بمجموعة من العبارات التي  أتيفيما ي
على حدد درجة موافقتك  ، فضاًل إلى أربعة مجاالت ، وهي مقسمةجنوب الخليل مديرية التربية والتعليمفي  األساسية

 بجانب كل فقرة وفي العمود الذي تراه مناسًبا:( √)بوضع عالمة وذلك العبارة 

رقم
ال

 

 المجال األول: احتياجات فنية وتقنية
 الـــــــدرجــــــة

ا جدا
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 ة 
خف
من

ا  جدا
 ة 
خف
من

 

      توفر منصة تعليمية رسمية متخصصة إلدارة التعليم المدمج  1
      نترنت مناسبة لمواقف التعليم المختلفةتوفر خدمة إ  2

      ( في المدرسةData Showتوفر أجهزة العرض الحديثة )  3
      توفر شاشات عرض متنوعة وألواح ذكية في الغرف الصفية  4

توفر صفوف افتراضية، باإلضافة إلى الصفوف التقليدية بحيث يكمل كل   5
 منهما اآلخر

 
 

  
 

      لبرامج التعليمية يرصد مدى صالحيتها وكفاي تِّهاتوفر نظام متابعة ل  6
      توفر برامج التقييم اإللكتروني  7
      توفر مواقع التواصل والدردشات اإللكترونية  8

تـوفر مختبــرات مدرســية بتجهيـزات شــاملة مناســبة تـدعم احتياجــات اســتخدام التعلــيم   9
 تهوية، ستائر، مواد(المدمج من: )مساحة، أجهزة، أثاث، مقاعد، إضاءة، 

     

توفر أجهزة إلكترونية كافية، كالحواسيب اآللية والهواتف النقالة والتابلت   10
 هاخارجو  المدرسة للمعلمين والطلبة داخل
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      توفر الوقت الكافي لدى المعلم للتفرغ الستخدام التعليم المدمج  11
      شكل مستمرم المدمج للتطوير والتحديث بيقابلية أدوات التعل  12

 المجال الثاني: احتياجات المواد التعليمية

ا جدا
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 ة 
خف
من

ا  جدا
 ة 
خف
من

 

( للمواد interactive E-courseتوفر مقرر إلكتروني تفاعلي )  13
 التعليمية

 
 

  
 

      أن تتناسب المناهج التعليمية واحتياجات التعليم المدمج.  14

ليمية خصائص المتعلم العقلية والمعرفية والجسمية أن تراعي المواد التع  15
 )الفروق الفردية(

 
 

  
 

أن يوازن محتوى المواد التعليمية بين المعارف والمهارات واالتجاهات   16
 )التنظيم المنطقي والسيكولوجي للمقرر(

 
 

  
 

أن تحتوي المواد التعليمية على عناصر الوسائط المتعددة من نصوص،   17
 وترسوم، فيديو، ص

 
 

  
 

      أن تنمي المواد التعليمية مهارات التعليم الذاتي لدى المتعلم  18
      توفِّر المواد التعليمية أنشطة مثيرة للتفكير اإلبداعي  19
      واالختباراتوالواجبات  الحصص جدول مدرسي مالئم لتنظيموفر ت  20
      ةللمواد التعليميلكترونية مرافقة للنسخة الورقية إنسخة توفر   21
      توفر مصادر معلومات إلكترونية هادفة لدعم أغراض التعليم المدمج  22
      توفر أدلة إرشادية وتوضيحية لكيفية استخدام التعليم المدمج  23
      توفر نشاطات وألعاب إلكترونية تعليمية  24
      قابلية المواد التعليمية للتطوير والتحديث بشكل مستمر  25

 : اًلحتياجات التدريبية البشريةالمجال الثالث

ا جدا
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 ة 
خف
من

ا  جدا
 ة 
خف
من

 

      إلمام المعلم التام بمكونات التعليم المدمج  26
      قدرة المعلم على إدارة الصف المناسبة في ظل استراتيجية التعليم المدمج  27
      قدرة المعلم على الجمع بين التعليم التقليدي واإللكتروني  28
      امتالك المعلم المهارات الالزمة لخلق روح المشاركة لدى الطلبة  29

التي تناسب التعليم  التدريسمعرفة أساليب امتالك المعلم المهارات الالزمة ل  30
 المدمج
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      امتالك المعلم مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة  31
      التعامل مع برامج تصميم المقررات امتالك المعلم مهارات  32

امتالك المعلم المهارات الالزمة لتصميم االختبارات وأوراق العمل   33
 اإللكترونية

 
 

  
 

      امتالك المعلم المهارات الالزمة الستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت  34

امتالك المعلم المهارات الالزمة للبحث عما هو جديد عبر اإلنترنت،   35
 حديث معلوماتهوت

 
 

  
 

انتباه امتالك المعلم المهارات الالزمة لتصميم أنشطة تفاعلية مناسبة تثير   36
 نترنتاإلدة و عن طريق الوسائط المتعد الطلبة

 
 

  
 

امتالك المعلم مهارات التعامل مع البريد اإللكتروني وتبادل الرسائل مع   37
 الطلبة

 
 

  
 

ل من مرحلة التعليم التقليدي إلى مرحلة توفر الرغبة لدى المعلم في االنتقا  38
 التعليم المدمج

 
 

  
 

      قدرة المعلم على استخدام أنواع التقويم المختلفة لعملية التعليم المدمج  39

أن يلم المعلم بأهم المعيقات التي قد تواجهه في استخدام التعليم المدمج   40
 لتجنب الوقوع فيها

 
 

  
 

      تخصصة في مجال الحاسب اآللي التعليميتوفر الكوادر التعليمية الم  41
      توفر الدعم الفني من خالل متخصصين في الحاسب اآللي واإلنترنت  42
      توفر دورات تدريبية مستمرة للمعلمين على التعليم المدمج  43

تنوع البرامج التدريبية للتعليم المدمج حسب تخصص المعلم والمادة   44
 الدراسية التعليمية وطبيعة المناهج

 
 

  
 

      أن يتالءم أسلوب اإلشراف التربوي وعملية التعليم المدمج  45

أن يستطيع المعلم مراعاة حاجات الطلبة أثناء استخدام تقنيات وأدوات   46
 التعليم المدمج

 
 

  
 

      إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة الفعالة في التعليم المدمج  47

بيــــــة لتطــــــوير مهــــــارات الطلبــــــة فــــــي اســــــتخدام تــــــوفر بــــــرامج إرشــــــادية وتدري  48
 التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع أدوات التعليم المدمج في العملية التعليمية

 
 

  
 

وإرشـادية ألوليـاء األمـور تتنـاول توضـيًحا ألهميـة دورهـم  توعويـة توفر برامج  49
 في العملية التعليمية المدمجة واستخدام التقنية الحديثة

 
 

  
 

      وافز والمكافآت لتشجيع تنفيذ التعليم المدمجتوفر الح  50
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 المجال الرابع: اإلعالم التربوي 

ا جدا
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 ة 
خف
من

ا  جدا
 ة 
خف
من

 

لتحديـد سـير التطبيـق والتحـديات والصـعوبات  ةبحاث ودراسات ميدانيـأعمل   51
 تطويرهالتي  تواجه التعليم المدمج وسبل 

     

قاشات وبرامج تلفزيونية تتناول واقع تطبيق التعليم عقد لقاءات وندوات ون  52
 المدمج

     

      لتبادل الخبرات بين المشاركين في التعليم المدمج ةليآو ة تطوير هيكلي  53

ومعلمــــين ومــــدراء للتحــــدث عــــن قصــــص  ةمــــع طلبــــ ةلقــــاءات مصــــور  تنفيــــذ  54
 التعليم المدمجهم في نجاح

     

      وتطوير التعليم المدمج بتنفيذ ةإيجاد منصات تواصل اجتماعي متخصص  55

 ةمـــن تطبيقـــات محليـــ ةتـــوفير فيـــديوهات تتضـــمن إرشـــادات ونمـــاذج متنوعـــ  56
 ألسلوب التعليم المدمج ةوعالمي

     

سلوب التعليم أ ةهميأب ةهليواأل ةهل ومؤسسات المجتمع الرسميتوعيه األ  57
 المدمج وبدورهم حياله

     
 

 شكراا لتعاونكم
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 : صحيفة المقابلة(3ملحق رقم )
 

 

 

 جامعة الخليل

 ة الدراسات العليا والبحث العلميكلي

 برنامج اإلدارة التعليمية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 ؛تحية طيبة، وبعد 

احتياجات توظيف التعليم المدمج في المدارس  يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان ف       
لتربية والتعليم جنوب الخليل من وجهات نظر المديرين الحكومية األساسية في مديرية ا

من جامعة  اإلدارة التعليميةاستكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في   والمعلمين
 .الخليل

في  -بمشيئة هللا  -أسئلة المقابلة ستساعد الباحث  عنال شك أن مساهمتك في اإلجابة 
حضرتكم التكرم بتخصيص جزء من وقتكم الثمين لإلجابة على تحقيق أهداف الدراسة؛ لذا نأمل من 

بكل دقة وموضوعية، وحسب وجهة نظرك، علًما بأنه سيتم التعامل مع  المقابلةجميع أسئلة 
 المعلومات التي تدلي بها بالسرية التامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

 

 شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم
 

 ـــــد عاطــــــــــف طميــــــــــزه.البــــاحث: محمــ

كتور سامي عبد الرزاق عدوان.  إشراف الدُّ
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: المتغيرات الديموغرافية:  أوًلا
  .أنثى -ب ذكر.  -أ النوع اًلجتماعي: .1

 وات.سن 10أكثر من  -ج .سنوات 10 - 5من  -ب .سنوات 5أقل من   -أ سنوات الخبرة: .2
 

 ثانياا: أسئلة المقابلة:

 ؟فيهك للتعليم المدمج، وما رأيك ما مفهوم .1
 كيف تقيم تجربتك للتعليم المدمج، وما ضرورته في وقتنا الحاضر؟ .2
 ما االحتياجات الفنية والتقنية الالزمة لتوظيف التعليم المدمج في مدرستك؟ .3
 ما احتياجات المواد التعليمية الالزمة لتوظيف التعليم المدمج في مدرستك؟ .4
 مدرستك؟البشرية الالزمة لتوظيف التعليم المدمج في  ما االحتياجات التدريبية .5
 مدرستك؟ما احتياجات اإلعالم التربوي الالزمة لتوظيف التعليم المدمج في  .6
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 أسماء المحكمينقائمة (: 4ملحق رقم )

 

 مكان العمل اًلسم الرقم

 نابلس -جامعة النجاح الوطنية  د. أشرف الصايغ  .1

 (يطا)تربية ا تكنولوجي تربوي  مشرف م. أمجد أبو زهرة  .2

 الخليل -جامعة القدس المفتوحة أ. د. تيسير أبو ساكور  .3

 يطا -جامعة القدس المفتوحة د. جمال بحيص  .4

 الخليل -جامعة القدس المفتوحة د. خالد كتلو  .5

 الخليل -جامعة القدس المفتوحة د. رجاء زهير خالد العسيلي  .6

 جنوب الخليل( )تربيةتكنولوجيا  تربوي  مشرف م. سامي محمد غنام  .7

 أبو ديس – جامعة القدس عفيف زيداند. أ.   .8

 الخليل جامعة د. كمال مخامرة  .9

 أبو ديس –القدس  جامعة محسن عدسد.   .10

 جامعة الخليل د. منال ماجد ابو منشار  .11
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 جامعة الخليل(: تسهيل مهمة من 5ملحق رقم )
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 تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم(: 6ملحق رقم )
 

 


