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Abstract: 
The study aims to identify trends toward implementing blended education among Jordanian universities' 

faculty members and the obstacles they face in applying it. The analytical descriptive approach was adopted in the 

study. A questionnaire is distributed to (130) faculty members in Jordanian public universities, and the results show 

that: 1-the general trend of faculty members is high and positive toward blended learning (mean: 3.7; standard 

deviation: 0.54); and 2- there are obstacles facing faculty members in using techniques of blended learning (mean: 

3.72; standard deviation: 0.52). 
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دمج عليم الم  ة نحو الت  الجامعات األردني  جاهات أعضاء هيئة التدريس في ات  
 والصعوبات التي تواجههم في تطبيقه

 طالل عبد اهلل الزعبيرضا سالمة المواضية 
 بويةالتر العلوم ة كلي   بويةالتر العلوم ة كلي  

 األردن  -جامعة الزرقاء  األردن  -جامعة الزرقاء 
radamwdiah@yahoo.comTzoubi@zu.edu.jo

 02/22/0202البحث قبول    20/0202/ 02البحث  استالم

 :الملخص
الصعوبات التي تواجههم في , و دمجم  عليم الة نحو تطبيق الت  دريس في الجامعات األردني  جاهات أعضاء هيئة الت  هدفت الدراسة للكشف عن ات  

نة الدراسة البالغ عددهم فراد عي  أتطوير استبانة لغرض جمع البيانات من  هداف الدراسة تم  أراسة على المنهج الوصفي, ولتحقيق ذلك, وقد اعتمدت الد  
 ؛اجاه العام كان مرتفع  االت   ن  إ: اآلتي ذكرهئج الدراسة ة الحكومية األردنية, وأظهرت نتاالتدريس في الجامعات األردني   هيئة أعضاءا من ( عضو  032)

( بانحراف 37.2جاه )ط العام لهذا االت  ة ومرتفعة, حيث بلغ المتوس  يجابي  إم المدمج جاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعل  ات   على أن   ار  ؤش  ي عد  ما مم  
ه استخدام التقنيات في التعلم المدمج, حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا االتجاه هنالك صعوبات تواج (7 كما تشير النتائج إلى أن  27.2معياري )

 7(27.0بانحراف معياري ) ,(37.0)
 ة7الحكومي   األردني ةجاهات أعضاء هيئة التدريس, التعليم المدمج, الجامعات ات   :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
المعلومات والعولمة, ز هذا العصر باالنفجار المعرفي وثورة يتمي  

ة7 وأصبح السريع واالكتشافات واالبتكارات التكنولوجي   فهو عصر النمو  
االنتشار الكبير الستخدام التقنيات الحديثة في كافة المجاالت من أبرز 

ين في ميدان التربية والتعليم يرون المهتم   جعلا مم   ؛مات الحياةمقو  
تربوي لتحتل التكنولوجيا ة إلعادة النظر في النظام الضرورة ملح  

مين بقدر من المعرفة والمهارات مكانتها فيه, ولتسهم في تزويد المتعل  
ة التي تسهم في تنمية تفكيرهم, وتساعدهم في معالجة المعرفة الضروري  

زاء ذلك فالعلمي    طليعتهاسات التربوية وفي المؤس   ن  إة المتزايدة, وا 
رتقاء بمستوى األفراد مكان الصدارة في اال تحتل   ,الجامعات

رات في البيئة والمجتمعات, من خالل إحداث التغييرات والتطو  
ويختصر الوقت  ,ميزيد من فاعلية التعل   لكتروني  م اإلة, فالتعل  التعليمي  

ع الكبير في بيئات التعلم ل التكلفة, كما ي ظهر التنو  ويقل   ,الالزم للتدريب
مين عند استخدامه مام المتعل  ويترك الخيارات واسعة أ ,لكتروني  اإل
دة واضحة ومنسقة بشكل مسبق, محد  وبخطوات  ,مةستراتيجيات منظ  إب

ا والسعي لتحقيقها7 وينعكس هذا ة مسبق  وتحديد األهداف التربوية المعد  
ا في العملية التعليمية داخل ا أساسي  بجعله يؤدي دور   ,ه على الطالبكل  

 ,ي واالكتشافقص  ت البحث والت  ي لديه مهاراوتنم   ,غرفة المحاضرة
صدار واالستدالل وات   ,العالقات السببية إلىف والتعر   خاذ القرارات وا 

 ساليب األاستخدام  ر األدلة الكافية, لذلك فإن  األحكام في ضوء توف  
جعله  , عن طريقحديثة في التدريس, التي تتمركز حول الطالبال

سايرة التطور في عالم المعرفة, نه من ما للعملية التعليمية, يمك  محور  
ات ستراتيجي  أحد اإل(،  (Blended Learningالتعلم المدمج  وي عد  

ا ن مزيج  والذي تضم   ,ينالتي حازت على االهتمام الكبير من التربوي  
والتواصل من خالل  ,من اإللقاء المباشر في قاعة المحاضرة

 227الحاسوب, والتعلم الذاتي
 ,ة ألساليب التعليم االعتيادي  ال  مكم   مدمج يعد  م الالتعل   أن   6ويرى

التعليم  فيرى أن   02اا للتعليم الذي يعتمد على المحاضرة7 أم  ورافد  
المدمج هو ما يقوم به عضو هيئة التدريس أثناء المحاضرة باستخدام 

إلى جانب (، (Power Pointعن طريق العرِض الت قديمي  الحاسوب 
لتقديم مجموعة من المهارات لعدد من  ؛ةدي  ة االعتيااألساليب الصفي  

م م المدمج هو خليط من التعل  التعل   أن   00مين7 في حين ترىالمتعل  
وهو  ,م )الهجين(ه التعل  ويوصف بأن   ,م االعتياديبالحاسوب مع التعل  

 م الذي يدعم التواصل بين المشاركين ويقرب المسافة بينهم, وحل  التعل  
 مين7قة بالمتعل  عل  من المشاكل المت اكثير  

ي التعليم المعتاد والتعليم التكامل بين نمط   م المدمج يتم  ففي التعل  
لكتروني لكتروني, وهذه اإلستراتيجية تجمع بين مزايا التعليم اإلاإل
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 اتجاهات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية نحو التعليم المدمج والصعوبات التي تواجههم في تطبيقه

ة عضو هيئة التدريس ودوره د على أهمي  ا يؤك  والتعليم االعتيادي7 مم  
 ,داتهم االستثمار األمثلفي استثمار قدرات الطلبة وميولهم واستعدا
م أصبح في ضوء ما تقد   7الذي يهدف إلى تحقيق طموحات المجتمع

ناته أساليبه ومكو   إلىف والتعر   ,م المدمج في الجامعاتاستخدام التعل  
من  ,ة الخاصة بهواألسس التي يقوم عليها, وتصميم المواقف التعليمي  

 جل   يولونهاات األمور التي بدأ أعضاء هيئة التدريس في الجامع
اهتمامهم, وقد سعت بعض الجامعات إلى تهيئة الظروف المناسبة 
لمزاولة هذه اإلستراتيجية من قبل أعضاء هيئة التدريس, فقامت بتزويد 

 واأللواح الذكية ,والداتاشو ,قاعات المحاضرة بأجهزة الحاسوب
Smart Bords)),   ة ة والبشري  قات المادي  ب على المعو  والتغل

 ة7كنولوجي  والت
ويواجه هذا النوع من التعليم, بعض الصعوبات منها صعوبات 

وتجهيز  ,ق بتهيئة األجهزة والمواد والوسائل واألدواتة تتعل  مادي  
لتسهيل استخدام هذا النوع من  ؛ة الحديثةالقاعات باألجهزة التكنولوجي  

ى ومد ,ق بأعضاء هيئة التدريسة تتعل  وهناك صعوبات بشري   ,عليمالت  
عليم قدراتهم واستعداداتهم واتجاهاتهم الستخدام هذا النوع من الت  

 همومساعدي همابين من العمداء ونو  واالرتقاء به7 إضافة إلى اإلداري  
ومدى استعدادهم لتوفير البيئة المناسبة لتطبيق هذا  ,ورؤساء األقسام

قصاء م فقد جاءت هذه الدراسة الستفي ضوء ما تقد  و  7عليمالنوع من الت  
والصعوبات  ,ةجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردني  ات  

 عليم في الجامعات7وع من الت  التي تواجههم نحو اعتماد هذا الن  

 راسة وأسئلتها:مشكلة الد  
م م التكنولوجي, لم يعد للمعل  ثورة المعلومات والتقد   في ظل  

 ,ةفاعلي  صاالت الت  مطي القدرة على تطبيق تقنيات المعلومات واالتالن  
دة المصادر, لقد ظهرت الحاجة ة متعد  وتوفير بيئة تعليمية تفاعلي  

عليم ومزايا الت   ,لكترونيم اإلألسلوب تعليم جديد يجمع بين مزايا التعل  
من خالله تنظيم المعلومات والمواقف  قليدي, والذي يتم  في الت  الص  

رها التقنيات ة التي توف  دعن طريق الوسائط المتعد   ؛والخبرات التربوية
 ال  ستقبِ م م  7 ولم يعد دور المتعل  0الحديثة وتكنولوجيا المعلومات

م البنكي, بل يشارك في سير عل  ا لها كما في الت  للمعلومات ومخزن  
 ة7محور هذه العملي   ه يعد  ألن   ؛ةمي  ة التعل  العملية التعليمي  
 ؛يئة التدريسة يستخدمها عضو هم اإللكتروني إستراتيجي  فالتعل  

وتنمية مهارات البحث  ,ةلتنمية مهارات طالبه وقدراتهم التحصيلي  
وسيلة لتنمية مهارات  ي واالستقصاء, وفي الوقت نفسه ي عد  والتحر  

  عضو هيئة التدريس وقدراته المهنية7
 ,م المدمج ومكوناتهبعة في التعل  ف إلى األساليب المت  فالتعر  

 أمر   ,م المواقف التعليمية الخاصة بهوتصمي ,واألسس القائم عليها
مين للتعامل مع هذا تأهيل أعضاء هيئة التدريس والمعل   ليتم   ضروري  

لع على واقع التعليم الحالي في معظم ط  عليم7 إن الم  وع من الت  الن  

ولكن  ,ة قد تم تطويرهاالمناهج والخطط الدراسي   جامعاتنا سيالحظ أن  
من هنا جاءت  ,ها ذلك التغيير المطلوبأساليب التدريس لم يطرأ علي

د مشكلتها في اإلجابة على السؤال الرئيس هذه الدراسة التي تتحد  
 اآلتي:

ة نحو جاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردني  ما ات  
 وما الصعوبات التي تواجههم في ذلك؟ ,تطبيق التعليم المدمج

سئلة الفرعية في ضوء سؤال الدراسة الرئيس انبثق عنه األ
 اآلتية:

ة جاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردني  : ما ات  ١س
 عليم المدمج؟نحو الت  

عليم المدمج من : ما الصعوبات التي تواجه تطبيق الت  2س
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 راسة:ة الد  أهمي  
 ة هذه الدراسة فيما يأتي:تكمن أهمي  
يات عليم الجامعي تحد  لوجيا في الت  ة دمج التكنو تواجه عملي  

 هذهالجامعة, وقد تناولت  أوهو على مستوى الكلية  ما ,عديدة منها
ة نحو هيئة التدريس في الجامعات األردني   أعضاءجاهات الدراسة ات  

تها أهمي   نوتكم تطبيقه,والصعوبات التي تواجههم في  ,عليم المدمجالت  
 :يأتيفيما 

 التدريس في  هيئةواجه أعضاء تحديد الصعوبات التي ت
والعمل  ,التعليم المدمج إستراتيجيةالجامعات حول استخدام 

 على التغلب عليها ومعالجتها من قبل الجهات ذات العالقة7
  الخطط والبرامج في الجامعات  إعدادتحفيز القائمين على

الخطط  هذهعليم المدمج في الت   إستراتيجي ةفي تضمين 
عليم وجعل الت   وتوظيفه,ر التقني التطو  لمواكبة  ؛والبرامج

 للطلبة7 وفاعلي ةجاذبية  أكثرالمدمج الجامعي 
  من خالل  ؛الحديثة في التدريس الجامعي االت جاهاتمسايرة

نتائج  إلىي ستراتيجيات حديثة تؤد  ا  تجريب نماذج وطرق و 
 تسهم في رفع مستوى التعليم المدمج7 ,يجابيةإ

  وتوفير  ,ع على واقع الجامعةاللين في االط  و تفيد المسؤ
تطبيق  ت ساعد فيوالتي  واإلداريةبات المادية والبشرية المتطل  
 م المدمج داخل الجامعة7التعل  

  الهيئة أعضاءتحفيز القائمين على مراكز تطوير أداء 
على عقد ورش وندوات ومؤتمرات  ,التدريسية في الجامعات

المطلوب المستوى  إلىللوصول  ؛التدريس هيئة ألعضاء
 عليم المدمج7من ناحية التثقيف التكنولوجي باستخدام الت  

  االختصاصالباحثين وذوي  أمامالدراسة المجال  هذهتفتح 
م المدمج حول التعل   واألبحاثإلجراء المزيد من الدراسات 

 ة الحديثة نحوه7هات العالمي  والتوج   ,باتهومتطل  
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   داتها:راسة ومحد  الد   حدود
جاهات أعضاء هيئة التدريس نحو دراسة على ات  اقتصرت هذه ال

والصعوبات التي تواجههم في  ,ةالتعليم المدمج في الجامعات األردني  
ات كما اقتصرت على أعضاء هيئة التدريس في كلي   ,هذا المجال

 ,ة, واليرموك, واألردني  مؤتة :العلوم التربوية في ثالث جامعات هي
إلنجاز هذه الدراسة في الفصل ات وذلك لتعاون إدارة هذه الكلي  
د تعميم نتائج 7 ويتحد  م0202/0202الدراسي الثاني للعام الجامعي 

تا لهذا الغرض )االستبانة(, عد  هذه الدراسة على أداتي الدراسة اللتين أ  
ومدى صدق االستجابة على هاتين األداتين وتحديدا  الخصائص 

 السيكومترية من حيث الصدق والثبات7

 اإلجرائية: التعريفات
ة التي يقوم ه العملي  م المدمج بأن  التعل   02يصفالمدمج:  معل  الت  
ة مون باستخدام الحاسوب إضافة إلى األساليب الصفي  بها المعل  
م المدمج التعل   أن   00ة للطلبة7 كما يرىلتقديم المعرفة العلمي   ؛االعتيادية

بشكل  العتيادي  عليم امع الت   ,م باستخدام الحاسوبهو خليط من التعل  
 بقصد توفير محتوى علمي   ,رةوبطريقة متطو   ,ةط له بدق  متزامن ومخط  

 جاهز إليصاله للطالب بصورة سهلة وسريعة وواضحة7
م م المدمج هو تكامل بين التعل  التعل   عد  وألغراض هذه الدراسة ي  

لكتروني باستخدام الحاسوب م اإلوالتعل   ,المحاضرة( أسلوباالعتيادي )
المحاضرة والمختبر والحوار والمناقشة7  :م التقليديوب داعم للتعل  كأسل

ي المعلومات الجاهزة, ا على االستماع وتلق  قتصر  م م  ولم يعد دور المتعل  
 م7عل  ة الت  لعملي   مهم ا ومحور   ,ابل أصبح مشارك  

تعيينه في الجامعة من  ن تم  م   هو كل  دريس: هيئة الت   عضو
أو أستاذ  ,مشارك  أستاذأو  ,برتبة أستاذ  الدكتوراهحملة درجة 

مساعد, أو مدرس يحمل درجة الماجستير وله نصاب من التدريس في 
 ساعة7 .0ساعات إلى  2الجامعة يتراوح بين 

لفرد نحو ل يجابي  اإلشعور الهو م المدمج: عل  الت   نحو جاهاالت  
ة عملي  في  اإلستراتيجي ةله الستخدام هذه ومدى تقب   ,م المدمجالتعل  
ة ته وقيمته في العملي  وشعوره بمدى أهمي   ,عليم داخل قاعة المحاضرةالت  

م المدمج عل  جاه نحو الت  ة7 وألغراض هذه الدراسة يقاس االت  التعليمي  
بالدرجة التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس من خالل االستبانة 

 عليم المدمج7جاهات نحو الت  ت لقياس االت  عد  التي أ  
العوامل والصعوبات التي م المدمج: عل  الت   استخدام صعوبات

م المدمج داخل غرفة عل  تواجه أعضاء هيئة التدريس في تطبيق الت  
ة7 أو فني   ,ةأو مالي   ,ةأو بشري   ,قات ماديةسواء أكانت معو   ,المحاضرة

ويتم قياس ذلك من خالل  ,م المدمجعل  والتي تحول دون تطبيق الت  
يها عضو هيئة التدريس أو اإلداري من خالل الدرجة التي يحصل عل

 قات أو الصعوبات7عدت لقياس هذه المعو  االستبانة التي أ  

 

 السابقة ذات الصلة: راساتالد  
ر الفكر التربوي من خالل التركيز على مبادئ النظرية لقد تطو  

حداث تعل   ها,ة وأسسالمعرفي   مين بإحداث نقل م ذي معنى لدى المتعل  وا 
عن طريق  ,متعل  م إلى يد الم  عليم من يد المعل  ة الت  لى عملي  السيطرة ع
مين ة تعمل على تكوين بنى معرفية لدى المتعل  ة تعليمي  إستراتيجي  

ومراعاة الجوانب  ,مقاومة للنسيان, وتطوير مستوياتهم المعرفية
لكتروني م اإلة لديهم, لذلك ظهر التعل  ة والمهاري  الوجدانية والمعرفي  

ة ة التعليمي  رة في العملي  على استخدام التكنولوجيا المتطو  بالتركيز 
ونتيجة للقصور الذي ظهر في  ,ومع مرور الوقت ,ةمي  التعل  

م فاعل بين المعل  ا في مجال الت  لكتروني, وتحديد  م اإلعل  ات الت  ستراتيجي  إ
م فاعل المباشر بين المعل  فيه الت   م المدمج الذي يتم  عل  م, ظهر الت  تعل  والم  
 037لكترونيم اإلعل  والت   عليم التقليدي  بالجمع بين الت   ,متعل  والم  

وبهذا الصدد تناول عدد من الباحثين هذا النوع من 
 ,لكترونيم اإلعل  م المدمج, واستخدام الت  عل  ات في مجال الت  ستراتيجي  اإل
 يمكن حصرها بالد راسات اآلتية:و 

جاهات ي ات  إلى تقص  والتي هدفت  02تناولت الدراسة التي أجراها
ة م المدمج في إحدى الجامعات الروسي  نحو التعل   همالطلبة ومعتقدات

(The National Research University Higher School of 

Economics)  ا وطالبة تم  ( طالب  0.نة الدراسة من )نت عي  تكو  وقد 
ه كما استخدم الباحثان البحث الوصفي وشب ,ةاختيارهم بصورة عشوائي  

جاهات, وأظهرت واستخدام االستبانة كأداة دراسة لقياس االت   ,التجريبي  
وع من ا لدى الطلبة  نحو هذا الن  يجابي  إا جاه  هنالك ات   النتائج أن  

 م المدمج7عليم7 وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق التعل  الت  
هدفت إلى استقصاء مدى مشاركة  .0وفي الدراسة التي أجراها

م ة اعتمدت التعل  الثانوية بنيوزيلندا في تدريس ماد  طلبة المدارس 
ة ة والوجداني  ة والمهاري  المدمج, وأثر ذلك على المجاالت المعرفي  

ن مجتمع الدراسة من وتكو   ,استغرقت الدراسة فترة أربعة أسابيع
واعتمد  ,( طالب من طلبة العام الثاني عشر في نيوزيالند1000)

ة وأظهرت النتائج فاعلي   ,والمالحظة ,نةاالستباو  ,الباحث المقابالت
 ة7وأوصت باستخدامه في المرحلة الثانوي   ,م المدمجالتعل  

دراسة بعنوان مدى تطبيق أعضاء هيئة التدريس في  00أجرى
للسبورات الذكية في تطوير بيئة  ,جامعة سلمان بن عبد العزيز

دة استخدام واستخدم االستبانة كأداة لدراسته لتحديد مدى جو  ,ةتعليمي  
وتحديد الصعوبات التي تواجههم وتحول دون  ,ةالسبورات الذكي  

( عضو هيئة تدريس 200نة الدراسة من )نت عي  استخدامهم لها, وتكو  
نسبة كبيرة من  وأظهرت النتائج أن   ,ةتم اختيارهم بطريقة عشوائي  

ة, ة استخدام السبورات الذكي  أعضاء هيئة التدريس أجمعوا على أهمي  
ا في عرض الدروس والنقاط الرئيسة عن طريق عرض البيانات حديد  وت

data projecter)),   ة لكن أجمع معظم أفراد العينة على عدم فعالي
نها لم تستخدم للتحو   ,استخدامها م المتمركز حول المعلم ل من التعل  وا 
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نسبة  م المتمركز حول الطالب, كما أن  إلى التعل   ,)عضو الهيئة(
ا أبرز الصعوبات التي وردت ا, أم  م التعاوني قليلة جد  التعل  إسهامها في 

ي, عم الفن  وضعف الد   ,ق بندرة األجهزة والبرمجيات الالزمةتتعل  
 وضعف أو ندرة البرامج التدريبية في الجامعة حول االستخدام7

من التعليم  التي هدفت إلى استقصاء أثر كل   2وفي دراسة
ي تحصيل طلبة جامعة الطفيلة التقنية في المدمج والطريقة التقليدية ف

ن مجتمع الدراسة من طلبة تكو  و جاهاتهم نحوه, مادة طرائق التدريس وات  
صي تربية الطفل ومعلم صف في العام الدراسي ة التربية في تخص  كلي  
 ة تضم  نة الدراسة من مجموعتين تجريبي  نت عي  وتكو   ,(2010/2011)
ا وطالبة, درس ( طالب  28) ة وتضم  ا وطالبة وأخرى ضابط( طالب  30)

ودرس طلبة  ,م المدمجة باستخدام التعل  طلبة المجموعة التجريبي  
ق وأظهرت النتائج تفو   ,ةالمجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدي  

ة على طلبة المجموعة الضابطة في مجالي طلبة المجموعة التجريبي  
 ج7م المدمجاهات نحو التعل  التحصيل واالت  

م المدمج في دراسة هدفت إلى استقصاء أثر التعل   2كما أجرى
مي المرحلة لكتروني في التعليم لمعل  اكتساب مهارات استخدام التعلم اإل

ا من محافظه م  ( معل  376وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة ) ,الثانوية
الدراسة  ةنة, في حين بلغت عي  مي المرحلة الثانوي  ات من معل  القري  

ة تجريبي   :عوا إلى مجموعتينوز   ة,ا اختيرت بطريقه قصدي  علم  م   (40)
تدريبها  تم   ةوأخرى ضابط ,م المدمجالتعل   ةت التدريب بطريقتلق  

وقد ا, م  عل  ( م  20ة, وبلغ عدد أفراد كل منها )بالطريقة التقليدي  
 ,المهاري   ءلألدا ةوبطاقة مالحظ ا,معرفي   ااستخدمت الباحثة اختبار  

ق أفراد تها على المجموعتين قبلي وبعدي, وأظهرت النتائج تفو  قوطب  
من  ة على أفراد المجموعة الضابطة في كل  المجموعة التجريبي  
ح أو البحث عن من )التصف   في كل   واألداء المهاري   االختبار المعرفي  

 وتصميم صفحات الويب7 ,المعلومات(
م ة التعل  راتيجي  إلى استقصاء أثر استخدام إست 3كما هدفت دراسة

العلوم  ةجاهات نحوها في كلي  مهارات االستخدام واالت   ةالمدمج في تنمي
ة في جامعه أم القرى, واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي التربوي  
7 واستخدمت الباحثة ةوأخرى ضابط ةن من مجموعتين تجريبيالمكو  

( 31الدراسة ) ةنوبلغت عي   ,االستبانة كأداتي دراسةو بطاقة المالحظة 
في المجموعة الضابطة  ة( طالب36و) ,في المجموعة التجريبية ةطالب

عليم7 وأظهرت تكنولوجيا الت   ةمن طالبات الدبلوم الالتي التحقن بماد
ة على طالبات المجموعة ق طالبات المجموعة التجريبي  النتائج تفو  
 لمدمج7م اة التعل  وأوصت الباحثة باعتماد إستراتيجي   ,الضابطة

يات التي تواجه استخدام التي تناولت أبرز التحد   03وفي دراسة
م المزيج )المدمج( في التعلم الجامعي من وجهة نظر أعضاء التعل  

7 واستخدمت الباحثة اإلسكندريةهيئة التدريس ومعاونيهم في جامعة 
نة قتها على عي  البرنامج الوصفي التحليلي كأداة دراسة التي طب  

ة ات النظري  ن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الكلي  ة معشوائي  

ة عن طريق المالحظة والمقابلة, وأظهرت النتائج مجموعة من والعملي  
 قكما أظهرت عدم وجود فر  ,ميات التي تواجه هذا النوع من التعل  التحد  

 من الجنس والخبرة7 ة يعزى لكل  داللة إحصائي   يذ
م قائم على التعل   برنامج تدريبي  أثر فيها  استقصىبدراسة  0وقام

نتاجالمزيج في قدرة المعل    7 وتم  هامين على تصميم الوسائط التعليمية وا 
ف مع مين من التكي  على تمكين المعل   التركيز في البرنامج التدريبي  

نتاج وسائط تعليمي   ,برنامج التعليم المقترح  ,ة واختباراتلكتروني  إة وا 
 ,سنوات 3وقام بتجربة البرنامج على مدار  ,واستخدام اللوح التفاعلي  

وأظهرت النتائج نجاح  ,مةا ومعل  م  عل  ( م  120نة الدراسة )وبلغت عي  
من  ؛في جسر الهوة بين البيداغوجيا والتكنولوجيا البرنامج التدريبي  

 ة وتطويرها7تعليمي  الوسائط الخالل اعتماد الفرد على نفسه في إنتاج 
ة ي أثر استخدام إستراتيجي  إلى تحر   بدراسة هدفت 02كما قام

على  ,ة في منطقة طولكرمم المدمج في مادة الخدمة االجتماعي  التعل  
لتحقين بالبرنامج في جامعة القدس المفتوحة7 وبلغ مجموع تحصيل الم  

عشوائية  ةا وطالبة, تم اختيار عين( طالب  256أفراد مجتمع الدراسة )
لوا مث   ةا وطالب( طالب  24, و)ةلبا وطا( طالب  42بلغ عدد أفرادها )
ة, في حين كان عدد أفراد المجموعة الضابطة المجموعة التجريبي  

استخدم وقد 7 ةا وطالب( طالب  18ة )الذين درسوا بالطريقة التقليدي  
ق وأظهرت النتائج تفو   ,للدراسة ةداألتحصيلي كاالباحثان االختبار 
 ةم المدمج على طلبم التعل  ة الذين درسوا باستخداالمجموعة التجريبي  

م التعل   ةستراتيجيإوأوصت الدراسة باستخدام  ,المجموعة الضابطة
 المدمج7

إلى التحري عن أثر استخدام التدريب المدمج في  .هدفت دراسة
ة لدى معلمي المرحلة األساسي   ,تنمية بعض مهارات استخدام الحاسوب

الدراسة من  ةننت عي  و  تكو بالتدريب التقليدي7  ةمان مقارنفي سلطنة ع  
وقام الباحثان  ة,ة وأخرى ضابطعوا مجموعتين تجريبي  ا وز  م  عل  ( م  48)

باستخدام االختبار التحصيلي, واختبار األداء المهاري, وبطاقة 
ق أفراد المجموعة المالحظة كأدوات للدراسة7 وأظهرت النتائج تفو  

 ,المعرفي في التحصيل ةالضابط ةة على أفراد المجموعالتجريبي  
 مما يشير إلى أن   ؛واألداء المهاري لمعظم مهارات استخدام الحاسوب

 ةا على نمط التدريب التقليدي في تنمينمط التدريب المدمج أكثر تأثير  
 سلك المهارات7
لكتروني م اإلدراسة هدفت إلى استقصاء أثر التعل   00وأجرى

ات الوسائط في اكتساب الطلبة لمهار  ,م المختلط )المدمج(والتعل  
بقسم  ةا وطالب( طالب  72الدراسة من ) ةننت عي  دة7 وتكو  المتعد  

ع أفراد الدراسة تكنولوجيا المعلومات في جامعه طنطا )مصر(7 وتوز  
درست  ةا وطالب( طالب  24منها ) ( مجموعات في كل  3ا إلى )عشوائي  

م ة التعل  دة باستخدام إستراتيجي  المجموعة األولى الوسائط المتعد  
ا أم   ,م المدمجا المجموعة الثانية درست باستخدام التعل  لكتروني, أم  اإل

ة7 وأظهرت المجموعة الثالثة )الضابطة( فدرست بالطريقة التقليدي  
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النتائج باستخدام اختبار التحصيل, وبطاقة مالحظه األداء العملي في 
 ةق طلبتفو   ,تطوير الطلبة لبرامج الوسائط المتعددة وتقييمها

والثانية التي  ,لكتروني(تين التي درست )بالتعلم اإلمجموعتين التجريبي  ال
المجموعة الضابطة في  ةم المدمج( على طلبدرست باستخدام )التعل  

ا عدم وجود يض  أو  ,اكتساب مهارات تطوير برامج الوسائط المتعددة
المجموعة الضابطة التي درست  ةفرق ذي دالله إحصائية بين طلب

م ستا بالتعل  تين اللتين در  المجموعتين التجريبي   ةوطلب ,ةتقليدي  بالطريقة ال
 م المدمج في التحصيل المعرفي7والثانية بالتعل   ,لكترونياإل

إلى استقصاء درجه استخدام أعضاء هيئة  .كما هدفت دراسة
استخدامهم لها7  تعوقوالصعوبات التي  ,التدريس لتقنيات المعلومات

اه للدراسة حيث بلغ عدد أفراد عينه الدراسة دأواستخدمت االستبانة ك
استخدام  ةنسب وأظهرت النتائج أن   ,( عضو هيئة تدريس176)

دون و ا أعضاء هيئه التدريس للتقنيات في مجال التعليم كان منخفض  
في مجال التعلم  ةمن التحق منهم بدورات تدريبي   ةنسب وأن   ,طالمتوس  

من الصعوبات  اعدد   هناك وأن   ,(%3270لكتروني بلغت )اإل
 والمشاكل التي تواجههم في استخدام هذه التقنيات7

ة نموذج مقترح إلستراتيجي  أتقديم  0وتناولت الدراسة التي قام بها
وتحديد المهارات الالزمة الستخدامه من  ,لكتروني الممزوجالتعلم اإل

وأبرز  ,قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة أسيوط
ات استخدامه في التدريس7 واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة قمعو  

وأبرز  ,الستقصاء المهارات الالزمة الستخدام التعلم الممزوج
الصعوبات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في تطبيقه7 وأظهرت 

ة قائمة على المهارات الواجب استخدام هذه اإلستراتيجي   النتائج أن  
يئة التدريس, كما أظهرت مجموعة من توافرها لدى أعضاء ه

لت والتي تمث   ,ةاستخدام هذه اإلستراتيجي   تواجهالصعوبات التي 
داري  ة وفني  بصعوبات تقني   ة ذات عالقة بقدرات قات بشري  ومعو   ,ةة وا 

 ا, في حين أظهرت النتائج أن  أعضاء هيئة التدريس والطلبة أيض  
يل الطلبة في مادة يجابي في تنمية مهارات تحصإللبرنامج أثر 

 ة7التكنولوجيا لدى أفراد المجموعة التجريبي  
دراسة هدفت إلى استقصاء مدى استخدام أعضاء  02وأجرى

ألغراض التعليم  ,للحاسب اآللي ةهيئه التدريس في كليه التربية بجد
ة7 واستخدمت ة التعليمي  نترنت في العملي  ومدى استفادتهم من شبكه اإل

مع المعلومات, وبلغ عدد أعضاء هيئه التدريس االستبانة ألغراض ج
ا7 ( عضو  23اختيارهم بطريقه عشوائية ) نه لهذه الدراسة الذين تم  كعي  

 ,(٪022نترنت في المنزل )نسبة من يستخدم اإل وأظهرت النتائج أن  
ا أثناء العمل, واقتصر ة جد  في حين انخفض استخدامه بصوره متدني  

 البحوث والدراسات7 ةاالستخدام في تسهيل متابع
للعلوم والتقنية الستقصاء مدى استخدام  ايو آفي جامعة  02وأجرى

لكترونية, وشملت أعضاء هيئة التدريس المعلومات واالتصاالت اإل
اختيارهم بشكل عشوائي7  ( عضو هيئة تدريس تم  167الدراسة )

( ٪.07.) وأظهرت النتائج من خالل االستبانات التي تم تفريغها أن  
لكترونية في الذين يستخدمون تقنية المعلومات واالتصاالت اإلهم فقط 
( من أعضاء عينة التدريس ال ٪2273) وأن   ,ةة التعليمي  العملي  

غالبية الذين يستخدمون تقنية  أن  با علم   ,يستخدمون تلك التقنيات
ق باإلعالنات عن دة تتعل  المعلومات واالتصاالت في جوانب متعد  

 ,ةة, والقوائم البريدي  واإلعالن عن الواجبات الدراسي   ,راسيةالبرامج الد
عداد الجداول الدراسية ا الذين ا جد  والمقرر الدراسي7 ونادر   ,وا 

 يستخدمونها ألغراض التعليم داخل قاعه المحاضرات7
 :راسات ذات الصلةتعليق على الد  

م من خالل استعراض الدراسات واألبحاث ذات العالقة بالتعل  
ة التي تناولت استخدام ة والعربي  المحلي   يالحظ ندرة الدراسات  ,مدمجال

 ,جاهاتهم نحوهوات   ,أعضاء هيئة التدريس في الجامعات للتعليم المدمج
 ويمكن أن يعود ذلك إلى أن   ,والصعوبات التي يواجهونها في تطبيقه

دت جميع في حين أك   ,استخدام ذلك ال يزال في مراحله األولى
ق التعليم المدمج في مجال تحصيل الطلبة في ت على تفو  الدراسا

وقد كشفت بعض  ,.0ودراسة 2المدارس وفي االتجاهات كما في دراسة
لت في وتمث   ,م المدمجقات في استخدام التعل  الدراسات عن المعو  

والصيانة  ,والدعم الفني ,الحاجة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس
 0 ,.0ة وغيرها كما في دراسةمكانات المادي  ة اإلإضافة إلى قل   ,لألجهزة

ة دت معظم الدراسات في هذا المجال على أهمي  7 في حين أك  03 ,00,
في المدارس  أكانت سواء ,ةة التعليمي  استخدام التعليم المدمج في العملي  

 أو الجامعات7

 :واإلجراءاتالطريقة 
ة التي تعتمد هذا البحث ضمن إطار البحوث الميداني   يعد  

جاهات أعضاء هيئة التدريس في الستقصاء ات   ,المنهج المسحي
والصعوبات التي تواجههم في  ,ة نحو التعليم المدمجالجامعات األردني  

 تطبيقه7
 نتها:راسة وعي  مجتمع الد  

ن مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في تكو  
وتم اختيار  ,ةة األردني  مي  ة في الجامعات الحكو كليات العلوم التربوي  

 ,ة في الشمال والوسط والجنوبثالث جامعات منها بطريقة عشوائي  
والجامعة  ,جامعة اليرموك :وهي ,منها بواقع جامعة واحدة في كل  

ويظهر الجدول  ,ا( عضو  0.2وبلغ عددهم ) ,وجامعة مؤتة ,ةاألردني  
قم   ات الثالث7( توزيع أعضاء هيئة التدريس على الجامع0)ذو الر 

ة ة في الجامعات الرسمي  توزيع أعضاء الهيئة التدريسي   (1قم )ر  ال ذو جدولال
 ةات العلوم التربوي  ة في كلي  األردني  

 المجموع مدرس مساعد مشارك أستاذ الجامعة
 022 . 03 32 20 اليرموك
 .. . . 00 02 مؤتة
 020 02 .0 30 22 األردني ة
 0.2 00 .3 22 002 المجموع

٤٣



 اتجاهات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية نحو التعليم المدمج والصعوبات التي تواجههم في تطبيقه

 راسة:نة الد  عي  
ة يبلغ ة نسبي  ة طبقي  نة الدراسة بطريقة عشوائي  اختيار عي   تم  
توزيع  ( من مجتمع الدراسة7 وتم  %2.بنسبة ) ,ا( عضو  032حجمها )

( 023استرجع منها )وقد نة الدراسة, ة أفراد عي  االستبانة على كاف  
نة عة على عي  ستبانات الموز  ( من اال%270.استبانة بنسبة بلغت )

حليل تها للت  ( استبانة؛ لعدم صالحي  00استبعاد ) الدراسة, وتم  
( استبانة؛ أي ما نسبته 20اإلحصائي, وبذلك خضع للتحليل )

نة الدراسة, وهي نسبة ستبانات الموزعة على عي  ( من اال272%.)
 مقبولة ألغراض البحث العلمي7

ة رد  ستبانات المست( يوضح عدد اال0قم )ر  ال اآلتي ذو والجدول
 عة:ستبانات الموز  جامعة ونسبتها من اال من كل  

 .عةستبانات الموز  ستبانات المستردة ونسبتها من اال( عدد اال2قم )ر  ذو الجدول ال
ستبانات نسبة اال ةاإلستبانات المسترد   عةستبانات الموز  اال اسم الجامعة

 ةالمسترد  
 %32 .3 2. اليرموك

 %00 02 02 مؤتة
 36% 33 0. األردني ة
 %111 22 131 المجموع

 راسة:أدوات الد  
الع على مجموعة الدراسات التي تناولت موضوع بعد االط  

زت على التعليم المدمج في والتي في معظمها رك   ,عليم المدمجالت  
وندرة الدراسات  ,جاهات الطلبة نحوهوات   ,المدارس وأثره على التحصيل

والعقبات التي تواجه  ,الجامعات التي تناولت تطبيق التعليم المدمج في
 االستئناسأعضاء هيئة التدريس بتطبيقه داخل قاعة المحاضرة7 وبعد 

وجامعة  ,ةراء بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الهاشمي  بآ
ت استبانة أعد   ,ولتحقيق هدف الدراسة ,ةان العربي  وجامعة عم   ,الزرقاء

عليم المدمج في حو الت  جاهات أعضاء هيئة التدريس نالستقصاء ات  
واستبانة أخرى الستقصاء  ,)كليات التربية( ةاألردني  الجامعات 

الصعوبات والقضايا التي تحول دون استخدام هذا النوع من 
من وجهة نظر أعضاء هيئة  ,اعليم المدمج( أيض  ات )الت  االستراتيجي  

 ذي المفردات اآلتية: التدريس, وحسب مقياس ليكارت الخماسي
طة, بدرجة قليلة, بدرجه ا, بدرجة كبيرة, بدرجة متوس  جة كبيرة جد  )بدر 

, (0, 0, 3, 2, .) :منها بالترتيب عطيت عالمة لكل  أ   ,ا(قليلة جد  
جاه وفي حال كانت الفقرات باالت   ,جاه الموجبذا كانت  الفقرات باالت  إ

 ا,بدرجة كبيرة جد   ,(2,3,0,0,.) :عكس الدرجات ليصبح السالب يتم  
نت وتكو   ,ا(قليلة جد  بدرجة قليلة, بدرجة طة, متوس  بدرجة كبيرة, بدرجة 

 هما:عت على مجالين ( فقره وز  02جاهات من )استبانة استقصاء االت  
 ,(ق بالطلبةتتعل   ةخبرات فني  و  ,ألعضاء هيئه التدريس ة)خبرات فني  
 
  

استقصاء كما تكونت استبانات  ,ة(ة الدراسي  البرامج والخطط والماد  و)
 عت على مجالين هما:ا وز  أيض   ة( فقر .0الصعوبات من  )

داري   ةفني ةصعوبات تقني   -0  ة7ة ومالي  وا 
 دريس7ق بأعضاء هيئه الت  تتعل   ةصعوبات بشري   -0

 راسة:صدق أداتي الد  
ق من صدق األداتين ع رضتا على ثمانية من أعضاء للتحق  

وعلم النفس هيئة التدريس من تخصص المناهج وأساليب التدريس, 
إلبداء  ؛ةة في جامعة الزرقاء والجامعة الهاشمي  التربوي, واإلدارة التربوي  

منها للمجال الذي تندرج تحته,  وانتماء كل   ,ة الفقراترأيهم حول صح  
فقرة بين المجاالت  وطلب إليهم حذف, وتعديل, ونقل, وتصويب, كل  

ناسبة, وفي ضوء ة اقتراحات أخرى يرونها مأو أي   ,التي تنتمي إليها
مين جرى تعديل بعض الفقرات بالحذف واإلضافة أو حك  مالحظات الم  

نة جاهات مكو  قة باالت  التعديل والتصويب, وأصبحت االستبانة المتعل  
قة ا االستبانة المتعل  مجاالت7 أم   ثالثةموزعة على  ,( فقرة.0من )

فقد  ,جبالصعوبات والقضايا التي تحول دون استخدام التعليم المدم
 7عة على مجالين( فقرة موز  02نت من )تكو  

 راسة:ثبات أداتي الد  
أكد للت   ؛ا لمعادلة كرونباخ ألفااستخراج معامل الثبات طبق   جرى

ر بأبعاده متغي   ة, ولكل  ة الكلي  ساق الداخلي بصيغته النهائي  من االت  
 ,(2702أكبر من )حيث جاءت  ,جميعها, وكانت قيم الثبات مرتفعة

ر معامل ثبات متغي   وبلغ, هاساقعلى ثبات فقرات األداة وات   دل  ا يهذو 
(, 2722م المدمج )الصعوبات التي تواجه استخدام التقنيات في التعل  

م جاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعل  ر ات  ق بمتغي  وفيما يتعل  
هذه القيم مقبولة  وت عد(, 2722) فقد بلغ معامل الثبات ,المدمج

 دراسة الحالية7ألغراض ال

 راسة ومناقشتها:نتائج الد  
 ل ومناقشتها:النتائج ذات العالقة بالسؤال األو  

جاهات أعضاء هيئة : ما ات  اآلتي ل علىالسؤال األو   نص  
 عليم المدمج؟ة نحو الت  التدريس في الجامعات األردني  

 استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي   لإلجابة عن هذا السؤال تم  
 ,(SPSS.16)ة وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائي   ,والتحليلي  

 ؛ةسب المئوي  كرارات والن  : الت  اآلتيةوباستخدام األساليب اإلحصائية 
ة طات الحسابي  راسة, وحساب المتوس  نة الد  لوصف خصائص عي  

لإلجابة عن أسئلة الدراسة ومعامل ارتباط  ؛ةواالنحرافات المعياري  
قم لالجدو  , وهذا ما يوضحهبيرسون  (:3) ذو الر 

 

 
 

٤٤



 0202,  ولاألالعدد  – العشرونالمجلد  –لة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية مج

 

 علم المدمججاهات أعضاء هيئة التدريس نحو الت  ة الت  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  ( 3قم )ر  ال ذو الجدول
 درجة االرتباط االت جاه االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرات الفقرات
 2(**)819. مرتفع 2720 3722 أرى ضرورة تعميم الت علم المدمج على الجامعات7 0
 2(**)799. مرتفع 0.85 3.89 يثير الت علم المدمج دافعي ة الطلبة للت علم7 0
 2(**)797. مرتفع 0.87 3.84 عرض المعلومات بطريقة الت علم المدمج أكثر إثارة للطلبة من العرض التقليدي7 3
 2(**)798. مرتفع 2722 3723 تدريس7يزيد الت علم المدمج من األعباء الملقاة على عضو هيئة ال 2
 2(**)775. مرتفع 0.90 3.82 يهمل الت علم المدمج كثير ا من عناصر العملي ة التعليمي ة7 .
 2(**)745. مرتفع 2723 37.2 يعمل الت علم المدمج على تشتيت انتباه الطلبة7 0
 2(**)731. فعمرت 0.91 3.78 ينم ي التعلم المدمج مهارات التفكير لدى الطلبة7 .
 2(**)725. مرتفع .272 ..37 يزيد التعلم المدمج من ثقة عضو هيئة التدريس بنفسه 2
 2(**)716. مرتفع 2723 ..37 يشجع الت علم المدمج على استخدام التقنيات اإللكتروني ة7 2
ع الت علم المدمج الطلبة على المشاركة في األنشطة7 02  2(**)700. مرتفع .272 37.2 يشج 
 2(**)696. مرتفع .272 37.3 يساعد الت علم المدمج الطلبة على التقييم الذاتي7 00
 2(**)689. مرتفع 0.99 3.72 يشعر الطلبة بالراحة أثناء الت علم المدمج7 00
 2(**)674. مرتفع .272 37.0 يشعر عضو هيئة التدريس بالر احة في برنامج الت علم المدمج7 03
 2(**)667. مرتفع 2722 37.2 لم المدمج يعوق استخدام استراتيجي ات جديدة وتطويرها7استخدام الت ع 02
 2(**)658. مرتفع .272 3702 ال يراعي الت علم المدمج الفروق الفردي ة7 .0
 2(**)652. مرتفع 2720 3702 يسر ع الت علم المدمج في عرض أكبر قدر من المعلومات7 00
 2(**)644. مرتفع 0722 3.76 ي تنفيذ الخطة الدراسية بزمن أقل من االعتيادي7يساعد الت علم المدمج ف .0
 2(**)529. مرتفع 2722 .370 يرك ز الطالب على ما ورد في تقنيات الت علم المدمج أكثر من مناقشة عضو هيئة التدريس له7 02
 2(**)529. طمتوس 2722 3700 الت علم المدمج يقل ل من أسئلة الطلبة واستفساراتهم7 02
 2(**)527. متوسط 0720 37.2 الت علم المدمج أكثر تكلفة من التقليدي7 02
 2(**)523. متوسط .072 ..37 ينظر الطلبة إلى المعرفة العلمية بأن ها غير قابلة للنقاش في حال الت علم المدمج7 00
 2(**)519. متوسط .072 37.3 يقل ل الت علم المدمج من االت صال والت واصل بين الطلبة7 00
 2(**)508. متوسط 1.06 3.51 يحتاج الت علم المدمج إلى وقت أكثر بكثير من التعلم االعتيادي7 03
 2(**)498. متوسط 1.08 3720 أعتقد أن الت علم المدمج ال يختلف كثير ا عن التعلم التقليدي7 02
 2(**)488. متوسط 1.11 3.45 التدريس7يحد  الت علم المدمج من التفاعل بين الطلبة وعضو هيئة  .0
  مرتفعة 27.2 37.2 االت جاه العام ألعضاء هيئة التدريس يميل ناحية الت علم المدمج7 00

 

 (α ≤7.272ا عند مستوى ))**( درجة االرتباط معنوية إحصائي   
فقرات االستبانة لمقياس ليكرت الخماسي التي  ضوء أوزان وفي
ذا  مرتفع ا, فما فوق ي عد   .370ط الحسابي وس  المت فإن   ,سبق ذكرها وا 
ا, وفي ط  متوس   يعد   فإن ه 3700-0732ط الحسابي بين كان المتوس  

 ا7منخفض   يعد  فإن ه  0733 -0ط الحسابي بين حال كان المتوس  
جاهات أعضاء ق بات  ( فيما يتعل  3) قمر  ذي التشير نتائج الجدول 

 ؛اجاه العام كان مرتفع  االت   لى أن  إ, هيئة التدريس نحو التعلم المدمج
علم المدمج جاهات أعضاء هيئة التدريس نحو الت  ات   ر على أن  ا يؤش  مم  
 ,(37.2جاه )ط العام لهذا االت  ة ومرتفعة, حيث بلغ المتوس  يجابي  إ

 (27.27بانحراف معياري )
"أرى  :على تالفقرة التي نص   كما يشير الجدول كذلك إلى أن  

المرتبة األولى جاءت ب ,م المدمج على الجامعات"لتعل  ضرورة تعميم ا
(, في حين جاءت 2720(, وانحراف معياري )3722) ط حسابيبمتوس  

م المدمج من التفاعل بين الطلبة التعل   "يحد   :على تالفقرة التي نص  
(, .372) ط حسابيوعضو هيئة التدريس"7 في المرتبة األخيرة بمتوس  

 (07007وانحراف معياري )
ات هذا ة لمتغير  جميع االنحرافات المعياري   ومن المالحظ أن  
ر لدرجة صدق ومعنوية بيانات وهذا مؤش   ,.07العنصر كانت أقل من 

ن من خالل نتائج ا ما7 ويتبي  بيانات متجانسة نوع   كونها ,الدراسة
 ,علم المدمججاهات أعضاء هيئة التدريس نحو الت  معامل االرتباط الت  

    ةة عند مستوى دالله إحصائي  ة ومعنوي  ة طردي  يجابي  إ جاهاتوجود ات  
    (P-value<0.001),   جاهات7مع جميع فقرات االت 

علم المدمج أصبح من أبرز الت   ويمكن تفسير هذه النتائج إلى أن  
  ,تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات فيهاأشكال التعليم التي تستخدم 

ة بيئة تفاعلي   ي نتجا المجتمعات7 مم   ا فيبعد انتشارها بشكل كبير جد  
ا يساعد مم   ؛وبين الطلبة وعضو هيئة التدريس ,نفسهمأبين الطلبة 

 ةيجابي  إجاهات تنمية ات   , فضال  عنبينهم تعاوني   على توفير جو  
ا خارج واصل بين عضو هيئة التدريس والطلبة أيض  , كما ي تيح الت  بينهم

االستفسارات والواجبات  بإرسالويسمح للطالب  ,أوقات المحاضرات
ة ويتجاوز قيود الزمان والمكان في العملي   ,لكترونياإلبريد لمن خالل 

وتوفير بيئة  ,ة للحصول على المعلومات بالسرعة الممكنةالتعليمي  
 ,ة من خالل التطبيقات المختلفةوتزويد الطالب بالمادة العلمي   ,ةتفاعلي  

ا يساعد في مم   ؛ور والرسوماتة كالصمصحوبة بالوسائل البصري  ال
واستغالل الوسائل  ,ةرات الدراسي  ة للمقر  تخفيض األعباء اإلداري  

إضافة  ,ة في إيصال المعلومات والواجبات للطلبةواألجهزة اإللكتروني  
ة يقعة دقواستخدام أساليب متنو   ,رهمد طرق تقييم مدى تطو  إلى تعد  

رض أكبر قدر من المادة ع في عكما يسر   ,وعادلة في تقييم أدائهم
ة بزمن أقل, ويزيد من ثقة ويساعد في تنفيذ الخطة الدراسي   ,ةالعلمي  

ة باستخدام عرض المادة التعليمي   كما أن   ,عضو هيئة التدريس بنفسه
 ة7ة أو التقليدي  علم المدمج أكثر إثارة للطلبة من العروض االعتيادي  الت  

٤٥



 اتجاهات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية نحو التعليم المدمج والصعوبات التي تواجههم في تطبيقه

 مناقشتها:النتائج ذات العالقة بالسؤال الثاني و 
 :اآلتي السؤال الثاني على نص  

عليم المدمج من وجهة نظر ما الصعوبات التي تواجه تطبيق الت  
 ة؟أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردني  

ة طات الحسابي  سبت المتوس  لإلجابة عن هذا السؤال ح  
أعضاء هيئة التدريس في استبانة  إلجاباتواالنحرافات المعيارية 

قم ومعامل ارتباط بيرسون كما في الجدول ,الصعوبات  (27) ذي الر 
 

 علم المدمجة للصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في استخدام التقنيات في الت  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  ( المتوس  4قم )ر  ذو الالجدول 
 رتباطدرجة اال  درجة الصعوبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرات

 7982.(**) مرتفعة 2720 .372 ندرة في القاعات المجه زة7
 7212.(**) مرتفعة .272 37.2 ِقد م األجهزة واألدوات7

 7362.(**) مرتفعة 2722 3722 األعطال المفاجئة لألجهزة7
 6682.(**) فعةمرت .272 3702 ال يملك بعض أعضاء هيئة التدريس المهارات الالزمة الستخدام األجهزة والمعد ات7

 7442.(**) مرتفعة 2722 3720 غياب الحوافز المادي ة7
 6612.(**) مرتفعة 0720 .370 غياب الحوافز المعنوي ة7

 7022.(**) مرتفعة 2722 ..37 األعطال المفاجئة لألجهزة7
 7182.(**) مرتفعة 2722 37.2 تغلق القاعات عند االنتهاء من المحاضرة7

 7652.(**) مرتفعة 2720 3723 ن ي للصيانة7الحاجة إلى طاقم ف
 6892.(**) مرتفعة 2720 37.3 التكلفة المالية التي تحتاجها7

 5912. (**) متوسطة 0722 3700 تمثل عبئ ا إضافي ا على عضو هيئة التدريس7
 4812.(**) متوسطة 0720 37.0 ال تتالءم مع جميع المواد التي تدر س7

 5542. (**) متوسطة 0720 .370 ة لهذا النمط من الت عليم7عدم استجابة بعض الطلب
 4852.(**) متوسطة .072 37.2 تشغل الطالب بأمور أخرى ال عالقة لها بالمحاضرة7

 6942.(**) مرتفعة .272 37.2 ندرة فرص التدريب المناسبة للطلبة7
 7072.(**) مرتفعة 2722 ..37 ندرة فرص التدريب ألعضاء هيئة التدريس7

 6822.(**) مرتفعة 2722 3702 الصعوبة في تشغيل األجهزة والبرامج7
 5352.(**) متوسطة 0722 3700 تؤث ر سلب ا على شخصي ة عضو هيئة التدريس7

 6882.(**) مرتفعة 0722 37.0 ندرة الد عم الفني  والتقني  وقت الحاجة7
 7042.(**) مرتفعة 2722 37.0 معات7استخدام التقنيات يمث ل عبئ ا مالي ا إضافي ا على الجا

 - مرتفعة 27.0 37.0 االت جاه العام للصعوبات التي تواجه استخدام التقنيات في الت علم المدمج7
 ( ≥ α.272درجة االرتباط معنوية إحصائيا  عند مستوى ) (**)

ق بالصعوبات التي ( فيما يتعل  2) قمر  ذي التشير نتائج الجدول 
لت النتائج في علم المدمج, فقد توص  لتقنيات في الت  تواجه استخدام ا

 ر على أن  ا يؤش  مم   ,اجاه العام كان مرتفع  االت   الجدول أعاله, إلى أن  
علم المدمج, حيث بلغ هنالك صعوبات تواجه استخدام التقنيات في الت  

ط الحسابي العام إلجابات أعضاء هيئة التدريس على استبانة المتوس  
( وبدرجة مرتفعة في 27.0بانحراف معياري ) ,(37.0الصعوبات )

 جاهات السابق7ضوء األوزان التي اعتمدت في جدول االت  
"ندرة  :على الفقرة التي تنص   كما يشير الجدول كذلك إلى أن  

ط المرتبة األولى بمتوس   جاءت في في القاعات المجهزة"
 (, في حين جاءت الفقرة2720(, وانحراف معياري ).372حسابي)

س"7 في المرتبة " ال تتالءم مع جميع المواد التي تدر   :التي تنص على
(7 وقد 0720(, وانحراف معياري )37.0) ط حسابياألخيرة بمتوس  

قة بالصعوبات التي تواجه لوحظ من خالل البيانات الواردة أعاله المتعل  
ة علم المدمج ندرة في القاعات المجهزة, والحاجاستخدام التقنيات في الت  

ة, واألعطال المفاجئة ي للصيانة, وغياب الحوافز المادي  إلى طاقم فن  
 لألجهزة, وندرة فرص التدريب ألعضاء هيئة التدريس7

ة لمتغيرات هذا جميع االنحرافات المعياري   ومن المالحظ أن  
درجة صدق ومعنوية على ر وهذا مؤش   ,.07من  العنصر كانت أقل  

ن من خالل ا ما7 ويتبي  متجانسة نوع   بيانات كونها ,بيانات الدراسة
نتائج معامل االرتباط للصعوبات التي تواجه استخدام التقنيات في 

ة عند مستوى ة ومعنوي  قيم معامل االرتباط هي طردي   علم المدمج, أن  الت  
 رات الصعوبات7جميع متغي  مع ( P-value < 0.001ة )دالله إحصائي  

قم وليالحظ من النتائج الواردة في الجد  أن   ,(2) ذي الر 
ة يواجهون صعوبات في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردني  

ب تطبيق هذا النوع علم المدمج وبنسبة مرتفعة, حيث يتطل  تطبيق الت  
رة من التعليم إمكانات كبيرة تتمثل بتوفير أجهزة الحاسوب المطو  

انة الدائمة زة, وتوفير الصيوالمختبرات المجه   ,طالب( )حاسوب لكل  
تقان المهارات الحاسوبي  والمستمر   ة من قبل الطلبة وأعضاء هيئة ة, وا 

دة وندرة المختبرات المزو   ,ضعف اإلمكانات ن  إالتدريس, حيث 
 باألجهزة, إضافة إلى عدم اإلعداد المسبق والتدريب أثناء الخدمة, تعد  

تاج إلى بذل تطبيقه يح ألن   ؛عليم المدمجمن أبرز المعيقات لتطبيق الت  
مزيد من الجهد والوقت والتكلفة المالية التي تترتب على الجامعة في 

ة, ة منها والبشري  بات التعليم المدمج المادي  وتجهيز جميع متطل   ,اإلعداد
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بعض الجامعات  أن  با ا على الجامعات, علم  ا مالي  ل عبئ  ذلك يشك   كل  
ي وافز والتجهيزات يؤد  ر هذه الحعدم توف   ة, وأن  تعاني من أزمة مالي  

ا ونظر   ,علم المدمجإلى عدم وجود االهتمام الكافي الستخدام الت  
ولندرة  ,به اإلعداد والتحضير المسبقلضخامة الجهد الذي يتطل  

ة من قبل رؤساء األقسام وعمداء الكليات ألعضاء المتابعة المستمر  
حاضرات, ات التي يمارسونها داخل المواالستراتيجي   ,هيئة التدريس

والمراجع التي يعتمدونها غير  ,ونهاالخطط التي يعد  أن  إلى  إضافة
المعرفة  أة للتطبيق باستخدام التعليم المدمج7 إضافة إلى أن  مهي  

ة وعدم وجود الحوافز المادي   ,ةة الدراسي  وحوسبة الماد   ,ةالحاسوبي  
لضخامة ا أدى إلى عدم وجود االهتمام الكافي لديهم, نظر   ؛ةوالمعنوي  

ومتابعة الطلبة بشكل  ,به اإلعداد والتحضير المسبقالجهد الذي يتطل  
ة والمراجع التي يعتمدها أعضاء هيئة ة الدراسي  الماد   فردي7 كما أن  

علم أة لتطبيقها بواسطة الت  غير مهي   ,التدريس وخططهم التي ي عدونها
 ,ة )المساقات(الدراسي   الموادوحوسبة  ,ةالمعرفة الحاسوبي   المدمج, ألن  

قاتمن أبرز  تعد   عليم, كما يواجه وع من الت  استخدام هذا الن  في  المعو 
ل من أساليب ا صعوبة في التحو  عضو هيئة التدريس والطالب أيض  

حول عضو هيئة  ينة كالمحاضرة والتلقين المتمحور  التعليم التقليدي  
قاتعلم المدمج, إضافة إلى التدريس إلى طريقة الت   قة ة المتعل  الفني   المعو 

ب اإلرباك ا يسب  مم   ,ف األجهزة المفاجئ عن العملوتوق   ,باألعطال
 م والطالب7للمعل  

 التوصيات:
يوصي  ,لت إليه هذه الدراسة من نتائجفي ضوء ما توص  

 الباحثان بما يأتي:
نتاج برامج  ,علم المدمجمركز إلدارة الت   أو إنشاء دائرة -0 وا 

وتعريب  ,ن ذوي االختصاصشراف مجموعة مإة بتعليمي  
إلطالع أعضاء هيئة  ؛ة مفتوحة المصدرات العالمي  البرمجي  

صات وتدريبهم وتحفيزهم على التدريس في مختلف التخص  
 7استخدامه

ة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات عقد دورات تدريبي   -0
ة( للملتحقين ة ومعنوي  ة )مادي  واقتراح حوافز تشجيعي   ,ةاألردني  
 دورات7بهذه ال

عدادها لممارسة  ,زة بأجهزة حديثةتوفير قاعات مجه   -3 وا 
 ي لمعالجة أي  ومتابعتها من قبل طاقم فن   ,عليم المدمجالت  

 خلل مفاجئ7
علم المدمج من قبل أعضاء هيئة التدريس ربط استخدام الت   -2

هيئة  أعضاءمع شروط الترقية, وبرامج تقييم األداء 
 التدريس في الجامعة7
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