
   
   

 كلية التربية 
      المجلة التربوية

 **    * 

 اجتبهبت أعضبء هيئة التدريس 
 حنى التعلم املدمج وعالقتهب ببجلبمعة اخلليجية 

 بكفبءتهم الذاتية: التكنىلىجية والتدريسية 
 واحتيبجبتهم التدريبية

 

 إعداد 

 . ٍضزِ مصطفٓ الضَدد

 أستاذ تكنولوجيا التعميم المساعد
 بعمل رئيس مجمس قسم تكنولوجيا التعميمقائم 

 كمية التربية ـ جامعة سوىاج

 

  

 و9102اجمللْ الرتبٌٍْ ـ العدد الجالح ًالضتٌن  ـ  ٌٍلٌَ  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ....................................... نحو التعلم المدمجبالجامعة الخليجية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

- 6:: - 

 مضتدلص البخح 
تصميم إلى رصد أىم االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في مجال  البخح دفه

واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي، وتحميل مستويات الكفاءة الذاتية: 
التكنولوجية والتدريسية لدييم لتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي، 
وعالقتيا بمتغيري: التخصص، ومدة الخبرة، ورصد مدى وجود عالقة ارتباطية بين الكفاءة 

تية: التكنولوجية والتدريسية لدى أعضاء ىيئة التدريس واتجاىاتيم نحو توظيف أدوات الذا
 التعمم المدمج في التدريس.

لجمع  بحثية أدواتالوصفي، حيث تم إعداد ثالث  المنيج البحث وقد اسُتخدم في ىذا
م التدريبية في مجال التعمأعضاء ىيئة التدريس لرصد احتياجات  استبانةالبيانات ىي: 

الذاتية: التكنولوجية والتدريسية في تصميم  تيملرصد مستويات كفاء مقياسالمدمج، و 
تجاىات نحو التعمم المدمج واستخدامو في لال واستخدام أدوات التعمم المدمج، ومقياسًا 

بطريقة مقصودة ضمت جميع أعضاء ىيئة  البحث عينةوقد تم اختيار  التدريس الجامعي.
يجية بمممكة البحرين في كمياتيا الخمس وبمغ عدد من استجابوا عمى التدريس بالجامعة الخم

 ( عضوًا.>:) البحثأدوات 

لجامعة الخميجية اأن أعضاء ىيئة التدريس بكميات  البحث نتائجوكان من أبرز 
يحتاجون لمتدرب عمى موضوعات وميارات عدة في مجال تصميم واستخدام أدوات التعمم 

القضايا األخالقية في التعمم المدمج، واستراتيجيات التعميم  :المدمج أىميا عمى الترتيب
والتعمم، والقضايا التعميمية في التعمم المدمج، وتحميل الطالب وحاجاتيم التعميمية، والقضايا 

أن مستوى الكفاءة الذاتية التكنولوجية كما أكدت النتائج  التكنولوجية في التعمم المدمج.
%( إال في الكفاءة  9>وىو ) ول المأخوذ بو في البحث الحاليالمقبوالتدريسية لم يتخط الحد 

وأن اتجاىات .اليندسة وعموم الحاسوببكمية ألعضاء ىيئة التدريس الذاتية التكنولوجية 
ىناك أظيرت النتائج أن و  أعضاء ىيئة التدريس في كميات الجامعة عموما تتسم باإليجابية.
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 لدى التكنولوجية الذاتية الكفاءة في( 9... ≥ى )فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستو 
 ُتعزي الجامعي التدريس في المدمج التعمم أدوات واستخدام تصميم في التدريس ىيئة أعضاء
عند مقارنتيا بالكميات  اليندسة وعموم الحاسوب كمية صالح في( الكمية) التخصص لمتغير

لتكنولوجية ُتعزي لمتغير مدة الخبرة األربع األخرى، وفروقًا أخرى في الكفاءة الذاتية ا
( سنوات. .0التدريسية في صالح أعضاء ىيئة التدريس الذين تزيد خبراتيم التدريسية عن )

ة الذاتي الكفاءة في( 9... ≥وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
مدمج في التدريس التدريسية لدى أعضاء ىيئة التدريس في تصميم واستخدام أدوات التعمم ال

الجامعي ُتعزي لمتغير التخصص )الكمية( عند مقارنة نتائج جميع كميات الجامعة، بينما كانت 
 مدة لمتغير ُتعزي التدريسية الذاتية الكفاءة في( 9... ≥الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

كما أكدت  ( سنوات..0لخبرة التدريسية في صالح الذين تزيد خبراتيم التدريسية عن )ا
النتائج وجود عالقة طردية بين متغيري: االتجاىات نحو التعمم المدمج من جية، والكفاءة 
الذاتية ككل، أو بجزءييا: التكنولوجي والتدريسي من جية أخرى، لكنيا غير دالة إحصائيًا، 

ن كانت غير دالة إحصائيًا لكنيا تدل عمى أن تنمية أيًا من المتغيرين  سيؤدي وىذه العالقة وا 
 غالبًا إلى تحسن مستوى المتغير اآلخر.

التعمم االتجاىات نحو الكممات المفتاحية: االحتياجات التدريبية، الكفاءة الذاتية، * 
 .الجامعة الخميجيةالمدمج، التعمم اإللكتروني، 
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Relation to Their Technological and Instructional Self-Efficacy , 

and Training Needs 
By: 

Yousry Mostafa Alsied Atiea 
Associate Professor of Instructional Technology 

Faculty of Education Sohag University 

ABSTRACT 
       The he current study aimed at identifying the training needs of faculty 

members in terms of designing and using blended learning tools in tertiary 

education. As well, the study aimed at investigating the instructional and 

technological self-efficacy beliefs of faculty members regarding designing 

and using blended learning tools in view of their majors and years of 

experience to triangulate any potential correlation between their 

instructional and technological self-efficacy, on the one hand, and their 

training needs, on the other hand. The study employed the descriptive 

research design. Three research tools were designed for use in data 

collection, including a Training Needs Questionnaire, a Self-Efficacy Scale, 

and an attitudes scale. Participants included faculty members in the five 

colleges of the Gulf University, Kingdom of Bahrain (N=68). Results of the 

study showed that faculty members in all five colleges of the Gulf 

University needed training in different aspects of designing and using 

blended learning tools; including, ethical issues in blended learning, 

teaching/learning strategies for effective blended learning environments, 

educational implications of blended learning, students’ educational needs, 

and technological issues in blended learning settings; respectively.  

Similarly, results of the study indicated that faculty members’ self-efficacy 

levels did not meet the threshold level adopted in the current study (85%) 

save the technological self-efficacy of faculty members in the College of 

Engineering and Computer Sciences. Results also exhibited statistically 

significant differences (P≤ .05) in the technological self-efficacy of faculty 

members in the College of Engineering and Computer Sciences when 

compared with their peers in the other four colleges, favoring those in the 

College of Engineering and Computer Sciences. Statistically significant 

differences were as well found amongst faculty members favoring those 

with ten years of experience or more. Regarding the instructional self-

efficacy for designing and using blended learning tools, no statistically 

significant differences (P≤ .05) existed amongst faculty members in 

different colleges. Yet, statistically significant differences were found 



 ....................................... نحو التعلم المدمجبالجامعة الخليجية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

- 6:= - 

among faculty members due to years of experience, favoring those with ten 

years of experience or more. Besides, results of the study showed a positive 

correlation, though statistically nonsignificant, between participants’ 

attitudes towards blended learning and their self-efficacy beliefs, both 

componential and compositely. 

KEWORDS: Training needs, self-efficacy, attitudes towards blended 

learning, e-learning, Gulf University  
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 :ْمكدم 

يواجو التعميم العالي في عصر الثورة المعموماتية تحديات مختمفة نتيجة االنجازات 
وبدء  ،إلى ظيور أنماط حديثة لمتعميم والتعمم ىأد ممااليائمة في مجال تكنولوجيا المعمومات 

لممعمومات إلى  رئيسالتحول من التعميم التقميدى القائم عمى عضو ىيئة التدريس كمصدر 
( يقوم فيو األستاذ بدور المصمم التعميمي الذي يوفر الفرص E-Learningإلكترونى )تعمم 

المتعددة لمطالب كي يتعمم ويبحث في مصادر التعمم المختمفة خاصة المعتمدة عمى خدمات 
 الويب.

وقد ظير التعمم اإللكتروني كتطور طبيعي لجذوره األولى المتمثمة في التعمم من بعد 
(Distance Learningثم التعمم المعزز ب )الكمبيوتر (Computer-Assisted 

Instruction وظيرت معالمو كاستراتيجية متكاممة مع بدء توظيف شبكات الكمبيوتر في )
 ( ومنيا شبكة اإلنترنت. Computer Networksالتعميم )

كان في أي وقت وفي أي متعمُّم: وصاحب ىذا الظيور شعاره األكثر ترويجًا لو القائل: "
" وىو Any time, any place, any path, any paceوبأي وسيط وبأي سرعة" أو "

 بأنيا (0)( 68، 9..6زيتون )حسن لخصيا و شعار يدل عمى خصائصو ومميزاتو. 
 وشبكات الرقميةلكتروني( عبر الوسائط إ"استراتيجية يتم فييا تقديم محتوى تعميمي )

مكانية التفاعل النشط مع ىذا المحتوى ومع المعمم إلى المتعمم بشكل يتيح لو إ المعمومات
( أم غير متزامنة Synchronousكان ذلك بصورة متزامنة ) ومع أقرانو سواءً 

(Asynchronous وكذا إمكانية إتمام ىذا التعمم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب )
 .ك الوسائط"ظروفو وقدراتو، فضاًل عن إمكانية إدارة ىذا التعمم من خالل تم

نكر لمتعمم اإللكتروني فقد صاحب تطبيقو صعوبات ورغم ىذه الميزات التي ال تُ 
نسانى والعالقات لى التواجد اإل إ هواعتراضات عدة، وتمحورت أىم ىذه االعتراضات حول افتقار 

                                                           

 American Psychologicalرُ اعزخذاَ ٔظبَ رٛص١ك عّؼ١خ ػٍُ إٌفظ األِش٠ى١خ اإلطذاس اٌغبدط ) - 1

Association APA – 6
Th

 ED االعُ األخ١ش، اٌغٕخ، اٌظفؾخ(، ؽ١ش ٠ش١ش اٌشلُ األٚي فٟ اٌّشعغ ئٌٝ اٌغٕخ( )

ا١ٌّالد٠خ ٚاٌشلُ اٌضبٟٔ ئٌٝ أسلبَ اٌظفؾبد، ٚاألعّبء األعٕج١خ ثبالعُ األخ١ش، ٚرُ رشر١جٙب فٟ لبئّخ اٌّشاعغ ػٍٝ ٘زا 

اٌجؾش ثبعُ اٌجبؽش ١ٍ٠ٗ االعُ األخ١ش فمؾ، ٚرُ رشر١جٙب فٟ لبئّخ  إٌؾٛ، أِب األعّبء اٌؼشث١خ فزُ رٛص١مٙب فٟ ِزٓ

 اٌّشاعغ وبٍِخ ِٓ األٚي ئٌٝ األخ١ش.
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 نسانية بين المعمم والطالب، وما قد يترتب عمييا من انطوائية لدى الطمبة لعدم تواجدىم فىاإل 
المواجيو الفعمية، فضاًل عن تركيزه عمى حاستى السمع  وموقف تعميمى حقيقى تحدث في
 (.08-06، >..6عماشة، محمد والبصر فقط دون بقية الحواس )

حسن ) وعالمياً  ومن أىم المشكالت التي واجيت التعمم االلكتروني عند تطبيقو محمياً 
معمم في دور اإلرشادي والتربوي لمضعف الو غياب المعمم اإلنسان  (::-9، :..6سالمة، 

بشكل قد ال  التعمم االلكتروني مكمفة مادياً  ، كما ُتعد تكنولوجيامواقف التعمم االلكتروني
ضعف االنضباط والمسؤولية واألمانة ، و النامية دولاليستطيعو المتعمم العادي وخاصة في 

ضباط في عمميات الحضور حدوث غش وتدليس وعدم ان إلىفكثير ما تشير النتائج  ،العممية
قل كفاءة وميارة أالكترونيا  ن الطمبة الذين تعمموا تعمماً أثبت بالبحث العممي ، وقد واالمتحانات

و شفاىة من زمالئيم الذين تعمموا نفس أفكار كتابة في الحوار والقدرة عمى عرض األ
نو إال أما كانت مبيرة الوسائط التكنولوجية مي . كما إنق التقميديةالدراسية بالطر المقررات

من طول أوقات العمل أماميا. "وأنيا تعمق تيا مع مرور الوقت تصيب الشخص بالممل وكراىي
ًا لوجو" الشعور بالعزلة وغياب المشاعر، وقمة اإلحساس بالمجتمع والتفاعل مع األقران وجيً 

ربتو قد وقد أوضح المتحمسون لمتعمم اإللكتروني أن تج (".7;، =..6درويش، إيياب )
فشمت في الحمول محل التعميم التقميدي، وسقطت معادلة "إما التعمم اإللكتروني أو التعميم 

 (.MacDonald, 2008التقميدي" )

التي تواجو تبني التعمم اإللكتروني في الجامعات العربية  تحدياتملأشارت دراسات عدة و 
معو،  لمتعامل البشرية الكوادر ةكفاي اإللكتروني، وعدم لمتعمم التحتية البنية ومنيا: ضعف

أعضاء ىيئة وشبكة اإلنترنت لدى نسبة كبيرة من  الكمبيوتر مع التعامل ميارات وضعف
ومن  (.;..6الشمري، فواز اإللكتروني ) التعمم نحو كثيرين منيم ، وسمبية اتجاىاتالتدريس

( وىو Blended Learning) وغيرىا ظير مفيوم التعمم المدمج التحدياتجممة ىذه 
 لكتروني. طوير الطبيعي والمنطقي لمتعمم اإل الت

ويعد التعمم المدمج صيغة يتم فييا دمج التعمم اإللكتروني وأدواتو مع التعمم الصفي 
 الكمبيوتر)التقميدي( في إطار واحد، حيث توظف أدوات التعمم اإللكتروني المعتمدة عمى 

في قاعات الدراسة حيث يمتقي المعمم مع وشبكاتو في الدروس النظرية والعممية التي تتم 
. ورغم أن (096، 6.08العرنوسي، ضياء جبر و سعد ) طالبو وجيًا لوجو في الوقت ذاتو
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ن ىذا ال يعني أن المعمم ىو إال أعممية التعميم والتعمم المدمج تكون موجية من ِقبل المعمم، 
نما يعني أن المعمم ى و الموجو والمرشد لعممية التعمم المسؤول عن تمقين الطمبة المعرفة، وا 

حسن م في معظم الوقت )لدى الطمبة، في حين يتعمم الطمبة ذاتيًا أو تشاركيًا مع زمالئي
 (.7;0 ،9..6زيتون، 

وتعد اتجاىات عضو ىيئة التدريس نحو ما يوجو لتنفيذه من استراتيجيات تدريسية 
ر إلى اتجاىاتو باعتبارىا محركات حديثة من أىم المؤشرات التي تنبئ بنجاحو أو فشمو بالنظ

تقان كفاءات توظيف أدواتيا التكنولوجية في  سموكو باإلقبال عمى تنفيذ ىذه االستراتيجيات وا 
التدريس الجامعي، أو اإلدبار عنيا والدعوة ليجرىا واالنكفاء واالكتفاء بالطرائق التدريسية 

  تتطمب تنمية كفاياتو.القائمة، باعتبارىا المألوفة التي ال تتحدى قدراتو وال

ونظرًا لحداثة استراتيجية التعمم المدمج في التدريس الجامعي بالمنطقة العربية، فقد 
مدى ارتباط اتجاىات عضو ىيئة التدريس نحو توظيف ظيرت تساؤالت عدة حول 

عمى توظيف تكنولوجيا المعمومات في التدريس الجامعي المعتمدة استراتيجيات التدريس 
 لتعمم المدمج وتنفيذه. اوتصميم تخطيط  التدريسية فيكنولوجية و : التالذاتية مبكفاءاتي

ألعضاء التدريسية التكنولوجية و  :ةالفعميالتدريبية  اتحتياجاالوتساءل آخرون حول 
لتطبيق ىذه المنظومات التعميمية المتطورة التي تتطمب قدرات خاصة ىيئة التدريس بالجامعة 

، وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة لتعمم اإللكترونيمصادر افي التعامل مع 
والبحث العممي بما يتيح لمطالب فرص والتقويم اإللكتروني التدريس التخطيط و وتوظيفيا في 

( أن 676، 6.09وفي ىذا المعنى ذكر محمد خميس ) .والبحث المشاركة الفاعمة في التعمم
عمى نقص تدريب  وحتى اآلن اتفقت نتائجيا .==0البحوث والدراسات التي أجريت منذ عام 

األساتذة في مجال تكنولوجيا التعمم اإللكتروني، فيم ال يمتمكون اإلطار المفاىيمي النظري 
ليذه التكنولوجيا، وال الكفاءات العممية والتكنولوجية التي تمكنيم من توظيف التعمم 

 اإللكتروني.

ت أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة نحو اتجاىا رصد وتحميلالحالي  البحثوحاول 
في تصميم لدييم التكنولوجية والتدريسية  :الكفاءة الذاتيةمستويات بالتعمم المدمج وعالقتيا 

 في ىذا المجال. التدريبية يمحتياجاتاو  ،الجامعي في التدريس واستخدام أدوات التعمم المدمج
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 اإلحضاظ مبغهلْ البخح ًحتدٍدها: 

لتجييزىا لتمبية معايير الخميجية دارة ضمان الجودة بالجامعة مديرا إل عمل الباحث
جودة التعميم والتدريب بمممكة البحرين، وتزامن ضمان الجودة واالعتماد لبرامجيا من ىيئة 

ىذا مع ازدياد الطمب االجتماعي عمى الدراسة في الجامعة من قبل طالب دول مجمس التعاون 
  .الخميجي

ة تواجو الطالب في دراستيم تتعمق بالقدوم لمممكة البحرين صعوبات جمالباحث  ورصد
عن الصعوبات التي تواجو معظميم  أسبوعيا والتكمفة المالية العالية التي يتكبدونيا، فضالً 

المتزوجين والمتزوجات. فقام الطمبة بالتغيب عن أعماليم في بمدانيم ومشكالت عميقة تواجو 
ة التدريس بالجامعة لمتوعية باستراتيجية التعميم المدمج بعقد دورتين تدريبيتين ألعضاء ىيئ

وسماتو التي يمكن أن تسيم في حل كثير من ىذه المشكالت واالرتقاء بجودة العممية 
 التدريسية باستخدام المستحدثات التكنولوجية وتوظيفيا خالل ىذه االستراتيجية. 

ظاىر مثمت مثيرات ة موفي التقويم البعدي الذي صاحب الدورتين رصد الباحث عد
 منيا: ممحة إلجراء ىذا البحث

سيطرة معتقدات ورؤى تقميدية عمى أفكار كثير من أعضاء ىيئة التدريس حول جدوى  .0
 نحو مستحدثاتيا. تعميقاتيمتوظيف تكنولوجيا التعميم في التدريس الجامعي وسمبية 

اء ىيئة التدريس في نقص االىتمام برصد االحتياجات التدريبية المتعمقة بكفايات أعض .6
 الستخدام بيئات التعمم المدمج في التدريس الجامعي.التخطيط والتنفيذ والتقويم 

كثير من أعضاء ىيئة التدريس في كفاياتيم التكنولوجية والتدريسية، واعتقادىم  تشكك .7
ألنيا ال تنبثق من ا بأن دورات التنمية المينية التي ُتعقد ليم ال تسيم في االرتقاء بي

 حتياجاتيم التدريبية.ا

ىبة سعدالدين ونشوى مصطفى وأسماء منيا دراسة دراسات عدة وأكدت ىذه النتائج 
( حيث بمغ عدد من حصل عمى دورات تدريبية بجامعة أسيوط في 6.06عبد المولى )

%(،  8وتصميم المقررات اإللكترونية ) ،%( :6مجاالت استخدام التكنولوجيا في التدريس )
محمد (، ودراسة ;6.0عمر ربابعة )نتائج دراسة اتفقت كما  .%(>0لكتروني )والتعمم اإل 
أعضاء ىيئة التدريس عمى حاجتيم التدريبية الماسة غالبية  جماعإفي ( ;6.0سرحان )
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لمعرفة استخدام الوسائط التعميمية المتعددة في إطار التعمم اإللكتروني والتعمم من بعد، ونظم 
 مداخل التعمم المدمج وبيئات التعمم االفتراضي.توظيف الوسائط في تنفيذ 

ة في مجال البحث يدعد بحوثلواقع الجامعة ولالباحث وفي المقابل قادت مراجعة 
الجاسر، ندى و)(، 6.00العتيبي، فيد و)(، 6.00زامل، مجدي منيا بحوث ) الحالي
ة االحتياجات لم تيتم بدراس)ومنيا الجامعة الخميجية( الجامعات  كثرأوجد أن و ، (>6.0

التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بيا لتمبية متطمبات تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج، 
مستويات الكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية الالزمة لنجاح تجارب التعمم  ترصد مول

  .المدمج

مو في التعميم العالقة بين االتجاىات نحو التعمم المدمج واستخداكما أىممت استكشاف 
، وأضحت الدورات التدريبية لمتنمية المينية ألعضائيا الجامعي والكفاءة الذاتية في تنفيذه

العتبارات غير عممية، وما قد يترتب عميو من اتجاىات سمبية نحو ىذه الدورات  ةً خاضع
بية وزيادة اليدر المادي والزمنى ألعضاء ىيئة التدريس فيما ال يمبي احتياجاتيم التدري

 .المرتبطة بتوظيف تكنولوجيا التعميم ومستحدثاتيا في التدريس الجامعي الحقيقية

الكفاءة الذاتية: ، و وقد قام الباحث بدراسة استطالعية لرصد واقع الدورات التدريبية
 التكنولوجية والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في استخدام أدوات التعمم المدمج

 الل السنوات الثالث التي سبقت البحث الحالي من خالل مصدرين ىما:التي تم عقدىا خ

استمارات تقويم أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لمدورات التدريبية التي تم عقدىا،  .0
 ومستويات رضاىم عنيا.

تطبيق استبانة االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في مجال التعمم  .6
اءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس المدمج ومقياس الكف

 بالجامعة في تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج المتان أعدىما الباحث ليذا الغرض
( من أعضاء ىيئة التدريس بمختمف كميات الجامعة من غير عينة 76عمى عدد )

 .البحث األساسية

يئة التدريس بالجامعة لمدورات التدريبية وقد أوضح تحميل استمارات تقويم أعضاء ى
أىميا: عدم تمبيتيا عدة ، ووجيوا ليا انتقادات ياالتي تم عقدىا في الماضي عدم رضاىم عن
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الحتياجاتيم التدريبية، وعقدىا في توقيتات تتعارض مع أداء مياميم التدريسية والبحثية، 
لغمبة الجوانب اتيم التدريسية وعدم مساىمتيا في رفع مستويات كفايوقصر مدة التدريب، 

ونقص كفاءة المدربين، وعدم توافق محتوى الدورات النظرية عمى محتواىا التدريبي، 
وعدم اىتماميا باالرتقاء بمستويات مياراتيم في توظيف التكنولوجيا التدريبية مع مستوياتيم، 

 في التدريس الجامعي رغم توافر التجييزات التكنولوجية بالجامعة.

استبانة االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في اوضح تطبيق  كما
احتياج أعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة لمزيد من التدريب المبني  مجال التعمم المدمج

، وتصميم التعميم، تحميل الطالب وحاجاتيم التعميميةعمى احتياجاتيم في موضوعات منيا: 
نولوجيا التعميم في التدريس الجامعي، والتدرب عمى استراتيجيات وتوظيف مستحدثات تك

ات التعمم التدريس الحديثة التي تسيم في حل مشكالت طمبة الجامعة الخميجية كاستراتيجي
 التخطيط والتنفيذ ليذه االستراتيجيات. والمعكوس وكسب ميارات التعمم المدمجو  اإللكتروني

ذاتية: التكنولوجية والتدريسية في تصميم واستخدام الكفاءة التطبيق مقياس  أسفركما 
عن انخفاض تقديرات أعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة لكفاءتيم  أدوات التعمم المدمج

التدريسية حيث بمغ متوسط النسب المئوية لمستوى إتقان أعضاء ىيئة التدريس من وجية 
بينما بمغ متوسط النسب المئوية %(،  86عد الكفاءة الذاتية التدريسية )نظرىم عمى بُ 

لمستوى إتقان أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم عمى بعد الكفاءة الذاتية التكنولوجية 
معايير الجودة المستيدفة لحصول عند مقارنتيا ب%(، وىي نسب منخفضة عموما  >9)

 الجامعة عمى االعتماد األكاديمي المؤسسي الذي ترمي لمحصول عميو.

دراسات عدة ارتباط الكفاءة الذاتية األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس  وقد أوضحت
والمعممين باتجاىاتيم ورضاىم عن مينة التدريس في الجامعة واستخداميم الستراتيجيات 

براىيم إبراىيم .66-680، ;==0التدريس الحديثة، ومنيا دراسات عبدالمنعم الدردير ) (، وا 
(، Yilmaz & Cavas, 2008, 45-54س )(، ويمماظ وكافا7=070-0، 9..6)

(، وسعاد 087-0.0، 6.00(، ومحمد الوطبان )006-;;، =..6ومحمد الوطبان )
، 6.09( وفؤاد عياد وياسر صالحة )>.;0->>:0، 6.07الوائمي وجياد عالء الدين )

. ىذه الدراسات ونتائجيا جعمت استكشاف طبيعة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس (8=-9:
دوات التعمم المدمج في تدريسيم الجامعي، ومدى ارتباط ىذه واستخدام أيم نحو تصم
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بالتحقيق  اً ا جدير ا بحثيً االتجاىات بمستوى الكفاءة الذاتية: التدريسية والتكنولوجية لدييم ىدفً 
 في البحث الحالي. 

فقد يسيم تحقيق ىذا اليدف في التنبؤ العممي بآثار قيام التدريب والتنمية المينية 
عمى أساس من االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس عمى كفاءاتيم الذاتية التدريسية 
والتكنولوجية، ولما لتنمية ىذه الكفاءات واالرتقاء بيا من آثار إيجابية محتممة عمى 

 اتجاىاتيم نحو تبني وتوظيف التعمم المدمج في التدريس الجامعي.

ي عدم قيام دورات التنمية المينية ألعضاء ىيئة وىكذا تحددت مشكمة البحث الحالي ف
التدريس بالجامعة عمى أساس من احتياجاتيم التدريبية في مجاالت مستحدثات تكنولوجيا 

االىتمام برصد  نقصالتعميم واستراتيجيات التدريس القائمة عمى تكنولوجيا التعمم المدمج، و 
ي تخطيط وتنفيذ التعمم المدمج، وطبيعة واقع كفاءاتيم الذاتية: التكنولوجية والتدريسية ف

اتجاىاتيم نحوه، األمر الذي قد يسيم في إعاقة مشروعات تطوير األداء التدريسي وزيادة 
فاعمية تكنولوجيا التعميم الجامعي، مما قد ينعكس سمًبا عمى مستقبل الجامعة في مجاالت 

 رحيا كمياتيا.الجودة واالعتماد األكاديمي ليا ولمبرامج الدراسية التي تط

  ْالبخحأصٗل: 

 في ضوء مشكمة البحث تحددت أسئمتو فيما يمي:

ما أىم االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتصميم واستخدام أدوات التعمم  .0
 المدمج في التدريس الجامعي؟

لدى أعضاء ىيئة التدريس لتصميم والتدريسية ما واقع الكفاءة الذاتية: التكنولوجية  .6
  ؟دام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعيواستخ

ما طبيعة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة الخميجية نحو التعمم المدمج  .7
 واستخدامو في التدريس الجامعي؟

 الذاتية الكفاءة في(  ...9ما مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .8
ة التدريس في تصميم واستخدام أدوات التعمم التدريسية لدى أعضاء ىيئالتكنولوجية و 

 التخصص )الكمية( ومدة الخبرة؟ ي:المدمج في التدريس الجامعي ُتعزي لمتغير 



 ....................................... نحو التعلم المدمجبالجامعة الخليجية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

- 6;; - 

اتجاىات أعضاء  في(  ...9ما مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .9
 ىيئة التدريس نحو التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجامعي ُتعزي لمتغيري:

 التخصص )الكمية( ومدة الخبرة؟
لدى أعضاء والتدريسية ما مدى وجود عالقة ارتباطية بين الكفاءة الذاتية: التكنولوجية  .:

في التدريس الجامعي؟ وما واستخدامو ىيئة التدريس واتجاىاتيم نحو التعمم المدمج 
 إن وجدت؟اإلحصائية داللتيا 

  البخحأهداف: 

تصميم واستخدام أدوات في مجال ألعضاء ىيئة التدريس رصد أىم االحتياجات التدريبية  .0
 التعمم المدمج في التدريس الجامعي.

ىيئة التدريس أعضاء التدريسية لدى التكنولوجية و تحميل مستويات الكفاءة الذاتية:  .6
: بمتغيريلتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي، وعالقتيا 

 .مدة الخبرةو التخصص، 
صد وتحميل طبيعة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو التعمم المدمج واستخدامو في ر  .7

 التدريس الجامعي في كميات الجامعة.
 الكفاءة في( 9... ≥رصد وتحميل مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .8

 اتأدو  واستخدام تصميم في التدريس ىيئة أعضاء لدى والتدريسية التكنولوجية الذاتية
 .الخبرة ومدة( الكمية) التخصص: لمتغيري ُتعزي الجامعي التدريس في المدمج التعمم

 في( 9... ≥رصد وتحميل مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .9
اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجامعي 

 لخبرة.ُتعزي لمتغيري: التخصص )الكمية( ومدة ا
لدى ىيئة  التكنولوجية والتدريسيةالكفاءة الذاتية: رصد مدى وجود عالقة ارتباطية بين  .:

وتعرف  ،التدريس واتجاىاتيم نحو توظيف أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي
 .داللتيا إن وجدت

 َْالبخح أهن: 

 قد يفيد البحث الحالي في:
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التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتصميم  ألىم االحتياجاتوتحميل واقعي توفير رصد  .0
 واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي.

تقديم تحميل واقعي لممستويات الحالية لمكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية لدى  .6
تجاىاتيم نحو أعضاء ىيئة التدريس تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في ، وا 

 لمبناء عمييا مستقبال.  تدريسيم بما يسمح
توجيو أنظار إدارة الجامعة إلى واقع وطبيعة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو  .7

توظيف أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي، بما يسمح في تطويرىا وزيادة 
 إيجابيتيم نحو التمكن من كفايات تنفيذه واإلقبال عمى التنمية المينية لمتمكن منيا.

مجموعة من األدوات البحثية المعدة والمحكمة وفقا لألصول العممية يمكن أن تفيد تقديم  .8
الباحثين والقائمين عمى مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس لرصد االحتياجات 
التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس 

 الجامعي، واتجاىاتيم نحوىا.
 دًد البخحح: 

تم إجراء البحث عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة الخميجية. ومثمت نسبة  .0
%( من مجتمع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الخاصة بمممكة البحرين  00العينة )

 وقت تطبيق البحث.

استقاء بيانات البحث من خالل األدوات التي ُصممت خصيصًا ليا، وجميعيا بيانات تم  .6
تمد عمى تصورات كل عضو ىيئة تدريس عن ذاتو سواء ارتبطت بحاجاتو التدريبية تع

، أو في تنفيذه في مجال التعمم المدمج، أو كفاءتو الذاتية: التكنولوجية والتدريسية
اتجاىاتو نحو التعمم المدمج وتوظيف أدواتو في التدريس الجامعي، وذلك في ضوء 

 صدق ومستويات ثبات أدوات البحث.

ددت متغيرات موضوع البحث في: االحتياجات التدريبية في مجال التعمم المدمج، تح .7
والكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في استخدام 

تخصص عضو أدوات التعمم المدمج، واالتجاىات نحو التعمم المدمج. كما تم استخدام 
ليا(، ومدة الخبرة في التدريس الجامعي كمتغيرين ىيئة التدريس )الكمية التابع 

 تصنيفيين.
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 :ميوج البخح 

ألن الظواىر التي يتناوليا يصعب التحكم فييا  اسُتخدم في ىذا البحث المنيج الوصفي
فقبل التخطيط لبرامج التنمية ، وتحتاج لرصدىا وجمع بيانات عنيا قبل محاولة التجريب فييا

بقصد االرتقاء  س وتطويرىا وتجريب ما يتم تطويره منياريالمينية ألعضاء ىيئة التد
االحتياجات التدريبية ليم في  التدريسية والبحثية، يحتاج الباحث لمسح وتحميلبكفاءاتيم 

مجاالت التدريس والبحث العممي وتوظيف تكنولوجيا التعميم في التدريس الجامعي. وقبل 
اىات أعضاء ىيئة التدريس نحو تكنولوجيا تجريب أي برامج تطويرية تستيدف االرتقاء باتج

التعمم اإللكتروني والمدمج يحتاج الباحث لمسح ىذه االتجاىات وأبعادىا وتحميل طبيعتيا 
أوال من خالل البحث الوصفي. وتفاعالتيا مع عناصر المنظومة التعميمية ومصادر تكونيا 

والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس وعندما ييم الباحث برصد واقع الكفاءة الذاتية التكنولوجية 
أوال لرصد وتحميل مستويات ىذه الكفاءة من خالل مالحظتيم واستطالع  ايجد نفسو مضطرً 

 .ا لرسم الخطط التطويرية لالرتقاء بيا وتنميتياأرائيم وتحميميا تمييدً 

ة األولى لمبحث التطويري، و أي أن استخدام الباحث لمبحث الوصفي جاء باعتباره الخط
كيف لنا أن نطور تكنولوجيات لمتعميم بدون التحديد الدقيق والصادق لممشكالت عبر و 

ولتنفيذ البحث الوصفي تم  ،(;:0-::0، 6.07إجراءات البحث الوصفي )محمد خميس، 
 إعداد واستخدام: 

  الحتياجات التدريبية في مجال التعمم المدمجلرصد ااستبانة.  
 ية والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في مكفاءة الذاتية: التكنولوجل مقياس

  .تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج
  التجاىات نحو التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجامعيلمقياس.  

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عن ىذه المتغيرات ومعتقدات جمع بيانات وآراء وذلك ل
 قائمة بينيا وتفسيرىا.لبحث وتقويم واقعيا والعالقات ال

 متغريات البخح: 

م واستخدام أدوات التعمم تصمي مجالدريبية لعضو ىيئة التدريس في االحتياجات الت .0
 المدمج
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الكفاءة الذاتية: التدريسية، والتكنولوجية لدى عضو ىيئة في تصميم واستخدام أدوات  .6
برة، واالتجاىات نحو التعمم المدمج، كما تم بحث عالقتو بمتغيرات: التخصص، ومدة الخ

 التعمم المدمج.
اتجاىات عضو ىيئة التدريس نحو التعمم المدمج واستخدامو لو في التدريس الجامعي،  .7

تم بحث وقد تم رصد وتحميل طبيعة ىذه االتجاىات في كميات الجامعة الخمس، كما 
 عالقة ىذا المتغير بمتغيرات: التخصص، ومدة الخبرة، والكفاءة الذاتية.

 (، ومدة الخبرة في التدريس كمتغيرين تصنيفيين.عضو ىيئة التدريس )الكميةتخصص  .8

 جمتنع البخح ًعَيتى: 

تكون مجتمع البحث من جميع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الخاصة بمممكة 
( جامعة وقت تطبيق البحث. أما العينة 06( عضوًا موزعين في ).0:البحرين وبمغ عددىم )
يقة مقصودة حيث تم توزيع أدوات البحث عمى جميع أعضاء ىيئة فقد تم اختيارىا بطر 

التدريس بالجامعة الخميجية )ممن لم يشاركوا في عمميات الضبط اإلحصائي ألدوات البحث( 
( عضوًا، وبمغ العدد النيائي لمن قاموا باالستجابة 6>في كمياتيا الخمس والبالغ عددىم )

 ( توزيع أفراد عينة البحث:0) ( عضوًا، ويوضح جدول>:الكاممة عمييا )
 (: رٛص٠غ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚفمبً ٌٍٕٛع ٚاٌى١ٍخ ِٚذح اٌخجشح ٚاٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ1عذٚي )

 

 :أدًات البخح 

بعد فحص في ضوء محاور اإلطار النظري، و قام الباحث بتصميم أدوات البحث 
ومراجعة عدد من البحوث والدراسات العربية واألجنبية التي اىتمت ببحث محاور االحتياجات 

عمم المدمج، واالتجاىات نحو التعمم المدمج، والكفاءة التدريبية لمصمم ومستخدم أدوات الت
 الذاتية في تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج وشممت ىذه األدوات:

 اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ إٌٛع ِذح اٌخجشح اٌى١ٍخ )اٌزخظض(
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 استبانة االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في مجال التعمم المدمج. .0
لتدريس بالجامعة في الكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية ألعضاء ىيئة ا مقياس .6

 تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج.
 مقياس االتجاىات نحو التعمم المدمج في الجامعة. .7
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 :خطٌات البخح 

إعداد اإلطار النظري لمبحث، وقد تضمن مراجعة وتحميل األدبيات والبحوث والدراسات  .0
 السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث الثالثة.

، ات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في مجال التعمم المدمجاستبانة االحتياج إعداد .6
الكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس في تصميم  مقياسو 

 مقياس االتجاىات نحو التعمم المدمج في الجامعة.، و واستخدام أدوات التعمم المدمج
 ا.إحصائيً  ياضبطتجريب أدوات البحث استطالعيا و  .7
حصول عمى موافقة أ.د/ نائب رئيس الجامعة لمشئون األكاديمية عمى تطبيق أدوات ال .8

 كرم سيادتو بمخاطبة جميع أعضاء ىيئة التدريس لتيسير االستجابة عمييا.تالبحث، و 
وات توزيع أدوات البحث يدويًا عمى أعضاء ىيئة التدريس لشرح فمسفة البحث واألد .9

جميع تساؤالتيم  عمىواإلجابة  حة وموضوعية،وأىمية االستجابة عمى كل منيا بصرا
 حوليا.

بمساعدة مساعدي عمداء كميات الجامعة الخمس تجميع أدوات البحث، وبمغ العدد تم  .:
( عضوًا من >:اإلجمالي لعينة البحث عقب التأكد من سالمة واكتمال االستجابات )

يعممون  عضو ىيئة تدريس ممن 08( تم التوزيع عمييم )لم يستجب 6>إجمالي )
 (.Part timeبنظام الدوام الجزئي 

دخاليا لحزمة البرامج اإلحصائية في العموم  .; ترميز وتفريغ بيانات أدوات البحث وا 
أسئمة بحصائية لموصول لمنتائج المتعمقة اإلمعالجات الم ا(، واستخدSPSSاإلنسانية )

 البحث.
 يات البحث ومقترحاتو.رصد نتائج البحث وتبويبيا وتحميميا وتفسيرىا، والخروج بتوص .>
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  البخحمصطلخات: 

 (: Blended Learning) املشٍج ـ املدمج التعله -0

وجيا الحالي نمط لمتعمم يمزج بين الطريقة التقميدية  البحثفي  التعمم المدمجُيقصد ب
في التدريس الجامعي مع التعمم اإللكتروني عبر اإلنترنت من أجل الوصول إلى تفريد لوجو 

 ة فيما بينيم.يمراعاة حاجات الطمبة والفروق الفردالتعميم ومع 

 (: Attitudes towards Blended Learningاالجتاهات حنٌ التعله املدمج ) -9

يقصد باالتجاه نحو التعمم المدمج في البحث الحالي: مجموع استجابات عضو ىيئة 
تدريس  التدريس بالقبول أو الرفض لتخطيط وتصميم وتوظيف أدوات التعمم المدمج في

المقررات الدراسية بالجامعة. وُيعبر عنو إحصائًيا بمجموع الدرجات التي يحصل عمييا عضو 
ىيئة التدريس عمى استجاباتو في مقياس االتجاىات نحو التعمم المدمج واستخدامو في 

 .الُمعد في ىذا البحث التدريس الجامعي

 : (Training Needs) التدرٍبَْ االحتَاجات -3

: مجموعة الميارات والمعارف التي يحتاجيا عضو ىيئة البحث الحالي قصد بيا فييُ 
نتاجتصميم و بالتدريس وفقا لفمسفة ومبادئ التعمم المدمج، ولالتدريس لمقيام  التعمم أدوات  ا 

. ويتم التعرف عمييا من خالل استقصاء وفقا لمعايير جودة التصميم التعميمي ليا المدمج 
ل احتياجاتيم التدريبية باستخدام االستبانة المعدة ليذا آراء أعضاء ىيئة التدريس حو

 .الغرض

 (: Self-Efficacyالهفإّ الذاتَْ ) -4

ُيقصد بالكفاءة الذاتية لعضو ىيئة التدريس في البحث الحالي إعتقاده عن نفسو 
نتاجتصميم و وقدراتو عمى إنجاز األعمال التي ُيكمف بيا في إطار  وفقا  جالتعمم المدم أدوات ا 

، ومدى ثقتو في تأثيره اإليجابي في معايير جودة التصميم التعميمي )كفاءة ذاتية تكنولوجية(ل
خالل ممارستو لكفاءات التدريس وفقا لفمسفة ومبادئ التعمم المدمج )كفاءة ذاتية  طالبو

 البحث االكفاءة الذاتية في تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في ىذ . وتم تقديرتدريسية(
الكفاءة الذاتية في تصميم واستخدام أدوات  مقياسىيئة التدريس عمى  عضوجموع درجات مب
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، الكفاءة الذاتية التدريسيةو  التعمم المدمج، الذي تكون من بعدين: الكفاءة الذاتية التكنولوجية
 %(. 9>) البحث الحاليوالحد المقبول ليا في 

 ﴾للبخحاإلطار اليظزِ ﴿

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  اتجاىاتل طبيعة تحميو ىدف البحث إلى رصد 
وتحميل  ،وتعرف داللتيا مم المدمج في التدريس الجامعينحو توظيف أدوات التع الخميجية

يم واستخدام أدوات التعمم لتصمييم مستويات الكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية لد
صد مدى وجود عالقة ارتباطية بين ، وعالقتيا بمتغيري: التخصص، ومدة الخبرة، ور المدمج

واتجاىاتيم نحو التعمم  الكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية لدى أعضاء ىيئة التدريس
في مجال تصميم واستخدام أدوات التعمم ليم أىم االحتياجات التدريبية  المدمج، ورصد وتحميل

محاور رئيسة ىي: التعمم المدمج المدمج في التدريس الجامعي، لذا فإن اإلطار النظري تناول 
واالتجاىات نحو استخدامو، والكفاءة الذاتية بمحورييا: التكنولوجية والتدريسية، واالحتياجات 
التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في مجال تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في 

 التدريس الجامعي.

 ًاالجتاهات حنٌي التعله املدمجأًًلًا: 

 له املدمج:التعأ. 

 :ماهَتى 

ظير كتطور طبيعي لمتعمم اإللكتروني لما  اا مستحدثً تعميميً  اُيعد التعمم المدمج نمطً 
ظير في األخير من صعوبات تحول دون تحقيق مخرجات التعمم المستيدفة خاصة الميارية 
ي والوجدانية منيا. ففي معرض تناولو لممشكالت والتحديات التي تواجو التعمم اإللكترون

مردان أن سمبية اتجاىات المعممين نحو التعمم اإللكتروني، وعدم امتالكيم نجم الدين أوضح 
لميارات توظيف التعمم اإللكتروني في التعميم وضعف قدراتيم في استخدام تكنولوجيا التعميم، 

ثارة المتعمم عمى التعمم عبر اإلنترنت تعد من أكثر انخفاض و  المقدرة عمى زيادة دافعية وا 
 (.0->، >..6.)االمشكالت إلحاحً 
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ليس )عرّ وقد  ( Bliuc, Goodyear & Ellis, 2007, 234ف باليك وجوديير وا 
بأنو نشاطات التعميم والتعمم التي تشتمل عمى الدمج الممنيج لمتفاعل المباشر التعمم المدمج 

س ومصادر ا لوجو( مع التفاعل بمساعدة التكنولوجيا بين الطمبة وأعضاء ىيئة التدري)وجيً 
 التعمم التقميدية والرقمية.

م ينمط من التعمم يوظف التعمأن التعمم المدمج  (>..6محمد عماشة ) وذكر
لكترونى مدمجًا مع التعميم الصفى التقميدي بحيث يتشاركان فيو معًا فى إنجاز عممية التعمم اإل 

عنى أن المعمم ىو الموجو وىذا ي وفى تمك الصيغة يكون التعميم والتعمم موجيًا من قبل المعمم،
لكترونى ومزايا التعمم لنموذج يجمع بين مزايا التعمم اإل ىذا اأي أن لعممية التعمم لدى الطالب، 

م يويقوم ىذا التعميم عمى أساس التكامل بين التعميم التقميدى والتعم وجًيا لوجو، الصفى
  اإللكترونى.

فيو ُيكامل  ،ل تبدو متناقضةبأنو تكامل مداخ (Sethy, 2008, 32)ي ثسي وعرفتو
بين التعمم الرسمي وغير الرسمي، والخبرات وجيًا لوجو والخبرات عبر الويب، ومسارات التعمم 
الموجية واالعتماد عمى التوجيو الذاتي، والمراجع الرقمية واالتصاالت الجماعية، وذلك 

 لتحقيق أىداف الطمبة والمؤسسة.

 تشير قديمة نسبياً  جذور لو تعمميا نمطا المدمج عممالتوفي المقابل ىناك من يعتقد أن 
 الوسائط مع وجيا لوجو واستراتيجيات التعمم اإللكتروني التعمم طرق مزج إلى معظميا في

 ( والتعممBlended Learningالمدمج ) مثل: التعمم مصطمحات وتستخدم لو المتنوعة،
عاطف ) (Mixed Learning)المختمط المتمازج/ (، والتعممHybrid learning) اليجين

 يعتمد خاللو من التعمم جًدا، ألن حدوث كبير بشكل يتنوع قد بالتالي وىو (.6.09الشرمان، 
 التعمم، وأىداف والطمبة، وبيئة التعمم، الخبرة، :المثال عمى سبيل منيا متعددة، عناصر عمى

 أشارت لمدمج حيثا التعمم تعريف (Driscoll, 2002وتناولت دراسة دريسكول ) .والمصادر
 :يى المدمج متعممل مختمفة دلوالت  م أربعة ىناك أن إلى

 تربوي ىدف إلنجاز اإلنترنت عمى المعتمدة التكنولوجيا من مختمفة أنماط بين الدمج .0
 والتعمم الخطو الذاتي، عمى المعتمد والتدريس المباشرة، االفتراضية مثل: الصفوف

 والصوت. والفيديو، التعاوني،
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المعرفية و البنائية (مثل  متعددة نظريات عمى والمبنية المختمفة التدريس طرق مزج .6
 .متميز يدمج بين وسائط التكنولوجيا والتفاعل الحي وجيًا لوجو تعمم إلنتاج )والسموكية

سطوانات المدمجة، ط الفيديو، األائشر  (مثل: التكنولوجيا، أشكال من شكل أي مزج .7
 .لوجو وجًيا تدريسال مع )الويب القائم عمى التعميم

 تؤّثر فعمية إلنتاج إبداعات ممارسات عممية واقعية مع التدريس في التكنولوجيا مزج .8
 والعمل. التعمم بين االنسجام عمى

 وصفة مثل المدمج الناجح لمدمج، والتعمم واحدة استراتيجية ىناك ليس أنو يعني وىذا
 ومتجانسة متكاممة مكونات دمج يتم ناجحة، فبمقدار ما موسيقية معزوفة أو ناجحة طيي

التعمم  يكون وعممي، مالئم بشكل لمتعمم المكونة المختمفة العناصر األساسية تدعم ومنسجمة
لمعجم ويتضح ذلك من خالل تعريف ا. (=..6أبو موسى، مفيد وفعاال ) ناجحاً  المدمج

ية والثقافة والعموم، ية )المنظمة العربية لمتربالكمبيوتر الموحد لمصطمحات التقنيات التربوية و 
بأنو ذلك النوع من التعمم الذي تستخدم خاللو مجموعة فعالة من وسائل التقديم لو ( 6.09

المتعددة وطرق التدريس والتي تسيل عممية التعمم، وُيبنى عمى أساس الدمج بين األساليب 
 كتروني.التقميدية التي يمتقي فييا المتعممون وجًيا لوجو، وبين أساليب التعمم اإلل

تعريفات لمتعمم المدمج  عدة( 6-0، 6.06بجمر )كريس ليتل جون و أليسون وعرض 
 أىميا:

الدراسة من خالل اإلنترنت بإشراف المعممين كميسرين لمتعمم، بما يسيل اإلبداع  .أ 
 المشترك، ويؤكد عميو ضمن المقرر الثري بالتعاون اإللكتروني.

( لموصول إلى Virtual Learning Environmentاستخدام بيئة التعمم االفتراضية ) .ب 
 المصادر التعميمية لممقرر، وتوجيو األسئمة سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي.

التعمم في الوقت المالئم عمى أساس استخدام التدريس الخصوصي بمساعدة الكمبيوتر،  .ج 
لوسائل اسة من خالل تقنية التراسل الفوري، وار والتواصل مع الطالب في غير أوقات الد

 المحوسبة لمتواصل االجتماعي غير الرسمي.

( أن التعمم المدمج قد يتضمن أشكااًل متعددة من .78، 9..6خان )بدر الوأوضح 
القائمة أدوات التعمم، مثل: البرامج التعاونية أو االفتراضية المباشرة، والمقررات اإللكترونية 
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لكتروني الممحقة في بيئة العمل، المتعمم نفسو، وأنظمة دعم األداء اإل معدل خطو عمى 
وأنظمة إدارة التعمم، ويوالف التعمم المدمج أنشطة مختمفة تعتمد عمى األحداث التعميمية، بما 

، لسرعةفي ذلك الفصول التقميدية )وجيًا لوجو(، والتعمم اإللكتروني المباشر، والتعمم ذاتي ا
ي الموّجو من قبل المعمم، والمؤتمرات أو التقميد التعمموعادة ما يكون ىذا التعمم خميطًا من 

 التعمم اإللكتروني المتزامن، والتعمم ذاتي السرعة غير المتزامن.

 أن التعمم المدمج يمثل االمتداد الطبيعي ما سبق من آراء ورؤىوخالصة 
م التقميدي والتعمم اإللكتروني الخالص، حيث يعتمد والوسيط المنطقي ما بين التعم

اإللكتروني ممتزجة  وما يتضمنو من نماذج عمى استخدام أدوات التعمم التعمم المدمج
م الصفي التقميدي في عمميتي التعميم والتعمم، حيث يتشارك الطمبة في بأدوات التعم

، إضافة إلى ا لوجوإنجاز تكميفات تعميمية محددة تحت إشراف مباشر من المعمم وجيً 
ُيقصد و  وأدواتو المتزامنة وغير المتزامنة.إمكانية استخدام نظم التفاعل اإللكتروني 

في البحث الحالي نمط لمتعمم يمزج بين الطريقة التقميدية في التدريس  التعمم المدمجب
الجامعي وجيا لوجو مع التعمم اإللكتروني عبر اإلنترنت من أجل الوصول إلى تفريد 

 ة فيما بينيم.يالتعميم ومع مراعاة حاجات الطمبة والفروق الفرد

 يف التعلَه اجلامعُ مكٌمات جناح التعله املدمج: 

-0، :..6سالمة، حسن )ما أجمع عميو لنجاحو أىميا عدة لمتعمم المدمج مقومات 
سمير أبوموسى و مفيد ( و)=0-0، .6.0المخيني، محمد عبدالعاطي و حسن )(، و>0

  :(76-0، .6.0الصوص، 

ج التواصل بين المتعمم والمعمم، وال من أىم عوامل نجاح التعمم المدم التواصل واإلرشاد: .0
بد أن يتضمن إرشادات وتعميمات كافية لعينات من السموك والتوقعات، ووصف لميام 

 المعمم والمتعمم وأدوار كل منيما بطريقة واضحة ومكتوبة.

يتوقف نجاح التعمم المدمج عمى توافر القناعات لدى المعمم والمتعمم  العمل الفريقي: .6
 فريق لكل فرد فيو أدوار محددة عميو القيام بيا.كل المشاركين، والعمل باحتياجو لتفاع
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ال بد في التعمم المدمج من تشجيع الطالب عمى التعمم  تشجيع العمل المبير الخالق: .7
الذاتي والتعمم وسط المجموعات ألن الوسائط التكنولوجية المتاحة في التعمم المدمج 

 تفاعالت الصفية عمى اإلبداع وتجويد العمل.تسمح بذلك، ويساىم تعدد الوسائط وال

يجب أن يحصل الطالب عمى اإلجابات عن تساؤالتيم بغض النظر عن  االختيارات المرنة: .8
 مكان وزمان التعمم، والخبرة التعميمية السابقة، وىذا يفرض تعدد خيارات التعمم ليم.

طالبو فرص اختيار يجب أن يتيح المعمم ل إشراك الطالب في اختيار الدمج المناسب: .9
التعمم عمى الخط، والعمل الفردي، وىذا يسيم في الفصل المقموب، و الدمج المناسب )

 تعمم ألقصى كفاءة.الوصول 

يجب إتاحة طرق االتصال السريعة بين المعمم والمتعممين لمتوجيو  االتصال المستمر: .:
ر والتشارك في خبرات كل الظروف، وبين المتعممين بعضيم بعضًا لتبادل األفكابواإلرشاد 

 التعمم وحل المشكالت. 

يجب أن تتيح خبرات التعمم المدمج فرص حصول المتعمم عمى صور متعددة  التكرار: .;
لعروض وخبرات كل موضوع يدرسو، أي الحصول عمى خبرات الدرس الواحد من مصادر 
مى مختمفة في صور متعددة معدة بتقنية عممية عالية المستوى )درس تقميدي/درس ع

الخط/مؤتمر فيديوي/حوار عمى الخط "دردشة"/بريد إلكتروني...( فيذه التكرارات تثري 
 األفكار وتعمقيا، وتقابل االحتياجات واالستعدادات لدى المتعممين.

أن  (Gülbahar, 2009  &Madran)مدران وجولبار وأوضحت نتائج دراسة 
، التكنولوجيات ىامة في االعتبار ىي: التخطيط لبيئة تعمم مدمج جيدة تتطمب أخذ أربعة مجاال

ة بتركيا عن بيئة التعمم والمعممين، والطالب، والتربية، وأن رضا طمبة الجامعات الخاص
 ي وفي مجال اإلنترنت.الكمبيوتر رتبط بمستويات تنورىم المدمج ا

 م المدمج في:( مقومات نجاح التعم>= ،=..6إسماعيل )الغريب وقد حدد 

 ين مخرجات التعميم.أنو يعمل عمى تحس .0

 م المدمج مع طبيعة الطالب.مناسبة نموذج التعم .6
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توافر بنية تحتية تدعم تطبيقو بقاعات الدراسة التقميدية وتدعيميا بتكنولوجيا التعمم  .7
 اإللكتروني.

 قابمية قياس مخرجاتو والتأكد من فاعميتو. .8

 َْيف التعلَه اجلامعُ التعله املدمج فاعل: 

-:6، :6.0(، ومحمد عبدالعاطي )6.00ومحمد الشمري ) اتفق عبداهلل المطوع
 أنو:في لمميزات التعمم المدمج  مفي معرض تناولي (76

 يساعد في تعزيز الجوانب اإلنسانية االجتماعية بين المتعممين فيما بينيم وبين المعممين. .0

دانية يزيد من فاعمية التعمم من خالل تحسين مخرجات التعمم المعرفية والميارية والوج .6
 من خالل توفير ارتباط أفضل بين حاجات الطالب واستعداداتو وأىداف البرنامج التعميمي. 

يكون األفضل في تطوير التدريس الجامعي من حيث تقميل الكمفة وتوفير الوقت، والتغمب  .7
 التشاركية.عمى البعد المكاني، وزيادة االعتماد عمى استراتيجيات التدريس التفاعمية 

دراسات عدة فاعمية استراتيجية التعمم المدمج في تحقيق مخرجات تعميمية  أكدت وقد
( التي أوضحت فاعمية استـخدام التعـميم المدمج في =..6عالم )إسالم ىامة، ومنيا دراسة 

تنـمية التحصيل المعرفي وكسب بعض ميارات تصميم المواقع التعميمية لدي الطالب المعممين 
تنمية  التي أكدت فاعميتو في( =..6رمود )ربيع دراسة و  ،يةبكمية التربية باإلسماعيم

الكفايات المعرفية واألدائية الستخدام السبورة التفاعمية لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية 
لتعمم المدمج في افاعمية التي أوضحت ( Caner, 2009كانر )، ودراسة التربية بدمياط

رضا الطالب المعممين عن التعمم  مستويات، ورفع كسب ميارات تدريس المغة اإلنجميزية
، وأشارت دراسة المدمج لتمبيتو لتوقعاتيم، واعتقادىم أنو يسيم في النمو الميني ليم

مقرر الثقافة لفاعمية دراسة طالب جامعة أم القرى إلى ( Alqahtani, 2010) القحطاني
وتنمية اتجاه إيجابي نحو  اإلسالمية من خالل استراتيجية التعمم المدمج في التحصيل الدراسي

 .التعمم المدمج

 ,Schaber)شابير وويمكوكس ووايتسايد ومارش وبروكس وأكدت نتائج دراسة 
Wilcox, Whiteside, Marsh & Brooks, 2010, 1-18)  مية التعمم المدمج فاع
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من مجاالت التعمم والذكاء العاطفي وىي السموكيات المينية في الطب،  افي تنمية أربعً 
كما أوضحت  .فاتجاىات التعامل مع المرضى، واألخالقيات المينية، وسموكيات االحتراو 

( فاعمية تدريس Albano & Maresca, 2010, 245-252) ألبانو ومارسكادراسة 
( بإيطاليا باستراتيجية التعمم المدمج University of Salernoاليندسة بجامعة ساليرنو )

 الساعي أوضحت دراسةو  اءة الذاتية لمنجاح في الرياضيات.في متعة الطالب، وشعورىم بالكف
( فاعمية Al-Saai, Al-Kaabi & Al-Muftah, 2011, 34-55)والكعبي والمفتاح 

بيئة التعمم اإللكتروني المدمج في تحصيل طمبة جامعة قطر في مقرر التصوير الفوتوغرافي 
نمفر دراسة وأكدت  كتروني المدمج.اإلل الرقمي واتجاىاتيم نحو استخدام استراتيجية التعمم

( Namvar, Rastgoo, Sattary & Payam, 2011, 529-532)ورستجو وبايام 
متعمم المدمج لدى الطالب في المغة اإلنجميزية كمغة ثانية في جامعة آزاد الدال لثر األ 

 ( بإيران، وأظيرت النتائج أن التعمم المدمج لوIslamic Azad Universityاإلسالمية )
تأثير إيجابي عمى مقاييس اإلبداع لدى الطالب مثل األصالة، والمرونة، والطالقة، والتفصيل. 

ة في تحسين نوعية وأشار الباحثون أن ىذه النتائج تشجع عمى تبني التعمم المدمج لممساىم
  .التعميم العالي

-679، 6.08وأشارت نتائج بحث ىاني الحناوي ويحي أبوجحجوح ومحمد خميس )
إلى فاعمية استراتيجية التعمم المدمج التعاونية في تنمية ميارات طمبة جامعة األقصى  (0>6

وأوضح بحث عمياء عمي  بغزة في إنتاج الدروس التعميمية المحوسبة وتصمييا االبتكاري.
( فاعمية التعمم المدمج في تنمية 7>6-:67، :6.0واسماعيل الدرديري وزينب أمين )

جاز اإللكتروني عبر الويب ورفع مستوى الكفاءة المينية لدى طالب ميارات إنتاج ممف اإلن
وأكدت دراسة محمد القحطاني وعامر  .المستقل تكنولوجيا التعميم ذوي األسموب المعرفي

( فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعمم المدمج في تنمية الجوانب ;6.0البيشي )
مقررات اإللكترونية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المعرفية واألدائية لميارات تصميم ال

 .(Quality Matters™ Rubric Standard)الممك خالد في ضوء معايير الكوالتي ماترز
جامعة ( فاعمية التعمم المدمج في تحصيل طالب ;6.0وأوضحت نتائج بحث خميل السعيد )

مم المدمج، وأوصي بعقد ورش وفي تنمية دافعيتيم نحو التعطيبة في مقرر تقنيات التعميم 
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تعميمية ودورات تدريبية لألساتذة والطالب لتعريفيم ببيئة التعميم المدمج وتزويدىم بميارات 
  .تطبيقو في العممية التعميمية

( فاعمية التعمم المدمج باستخدام ..0-;;، >6.0عمي )نجالء وأكدت دراسة 
ر الناقد )التحميل، التقييم، االستنتاج، شبكات التواصل االجتماعي في تنمية ميارات التفكي

وأوضحت نتائج  .بالسعودية االستقراء( واالتجاه نحو التعمم لدى طالب جامعة األمير سطام
( فاعمية التعمم :9-80، >6.0سعيد )وأحمد الخميسي السيد سالمة و عبدالعزيز بحث 

المعرفي لدى طمبة  في االرتقاء بمستويات الرضا عن التعمم والتحصيلالتعاوني المدمج 
، >6.0أبوالعينين )يسري وأكدت نتائج بحث  مستوى الماجستير بجامعة الخميج العربي.

( فاعمية تطبيق استراتيجية التعمم المدمج عبر البالك بورد في تنمية ميارات >70-;69
إنتاج البرامج اإللكترونية وأنماط التعمم والتفكير، وتحسين التحصيل الدراسي، وتكوين 

وأشارت نتائج دراسة تجاىات إيجابية لدى طالبات كمية التربية نحو التفاعل مع االستراتيجية. ا
( إلى فاعمية التعمم المدمج في تنمية ==8-890، >6.0أمل سويدان ورحاب الرميح )

لمعممات التعميم العام في المممكة العربية اإللكتروني بعض ميارات استخدام نظم إدارة التعمم 
 ة.السعودي

( فاعمية التعمم المدمج في تنمية .06-;=، =6.0األسود )الزىرة وأوضحت دراسة 
لطالبات عموم التربية بجامعة في مّقرر التوجيو واإلرشاد التربوي التحصيل والدافعية لمتعمم 

الوادي بالجزائر، وأوصت بضرورة تطبيق التعمم المدمج في التدريس الجامعي لممساىمة في 
( فاعمية 78-67، =6.0الحياري )لينا كما أوضحت نتائج دراسة  تحسين نوعيتو.

استراتيجية التعمم المدمج في تنمية التحصيل المعرفي في المغة اإلنجميزية لطمبة الجامعة 
 األردنية.
ٌٍزؼٍُ اٌّذِظ ال رزؾمك رٍمبئ١بً ثّغشد رجٕٟ ٠ؼزمذ اٌجبؽش أْ ٘زٖ اٌفبػ١ٍخ ٚ

ؼٛثبد ِٚؾذداد ػذح ٠غت أخز٘ب فٟ االػزجبس ِإعغخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌٗ، فٕٙبن ط

ػؼٛ ١٘ئخ  اٌّذِظ ئٌٝ ٚٚػغ ؽٍٛي ٔبعؼخ ٌٙب لجً اٌزٕف١ز، ِٕٚٙب: اؽز١بط اٌزؼ١ٍُ

 ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌمذسح ذ٠ٌٗٚ رذس٠ظ ٠زّزغ ثبرغب٘بد ئ٠غبث١خ ٔؾٛ ٘زا اٌزؼٍُ،

 اٌؼٍّٝ اٌزطج١ك ٠غزط١غ ثؾ١ش ثبالٔزشٔذ، ٚاالرظبي ٚاٌجشاِظ اٌؾذ٠ضخ اٌزىٌٕٛٛع١ب
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 ٠ششؽٗ، اٌزٜ ثبٌذسط رزؼٍك سٚاثؾ ػٍٝ ٚاالؽالع اإلٌىزش١ٔٚخ، االخزجبساد ٚٚػغ

 ٠ىْٛ ثؾ١ش اٌجؾش، ػ١ٍّخ فٝ ٠شبسوخ اٌطبٌت ٚعؼً اٌّٛػٛع، فٝ ػٓ اٌغذ٠ذ ٚاٌجؾش

 ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ  وّب ٠ؾزبط ئٌٝ . فمؾ ِزٍم١بً  ١ٌٚظ ِٚشبسوبً  ِّٙبً  اٌطبٌت دٚس

 ٌذ٠ٗ اٌّزٛفشح اإلِىبٔبد ِغ ٠زٕبعت ثّب ثٕفغٗ، زشٟٚٔاإلٌى اٌذسط ٠ظُّ أْ ٠غزط١غ

 ٚرظ١ُّ ٚاإلٌىزشٚٔٝ، اٌزم١ٍذٜ اٌزذس٠ظ ث١ٓ اٌغّغ ػٍٝ ٚاٌمذسح فٝ اٌغبِؼخ،

 (.1111اٌّزؼذدح )ِؾّذ ؽّذاْ،  اٌٛعبئؾ ِغ ٚاٌزؼبًِ االخزجبساد

 :حمددات تطبَل التعله املدمج 

تعمم المدمج فيناك دراسات أكدت رغم ما تشير إليو البحوث والدراسات من فاعمية لم
حيث ( >..6دراسة غسان الشيوخ )وجود محددات قد تحول دون تحقيقو ألىدافو، ومنيا 

مما يراه أعضاء ىيئة التدريس بكميات المعممين والمعممات بالدمام بالمممكة  ابعض  أوضحت 
موارد البشرية العربية السعودية صعوبات تواجو تطبيق التعمم المدمج بالمممكة ومنيا: ال

ومقاومتيا لتخطيط وتنفيذ التعمم المدمج، والموارد المتعمقة بالمحتوى التعميمي، والمتان 
تحتالن المرتبة األولى من حيث شدة إعاقتيما الستخدام التعمم المدمج، وتمييما الموارد 

 المالية.

( أن المشكمة الحقيقية Schultz & Tønnesen, 2012أوضح شولتز وتونسن )و 
لتي تجابو دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مؤسسات التعميم العالي تكمن في ا

إنعدام الرؤية في تخطيط سياسات التعمم اإللكتروني والتعمم من ُبعد، وأن ىذا أدى إلى إساءة 
استخدام مصطمح التعمم المدمج إلخفاء حقيقة أن ىذه المؤسسات تستخدم تكنولوجيا 

الت بأقل قدر ممكن، وتميل لتقديم المعارف بنفس طرائق التدريس المعمومات واالتصا
 التقميدية. 

 االجتاهات حنٌ التعله املدمج:ب. 

 :ماهَْ االجتاي حنٌ التعله املدمج ًمهٌىاتى 

استعداد نفسي متعمم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو مثيرات ىو  عموما االتجاه
ىذه االستجابة، وُيعبر عنو عادة بأحب أو أكره"  من أفراد أو أشياء أو موضوعات تستدعي
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( بأنو :، 6.09ّرفتو سيام محمد )وقد ع (.:08، 0..6قطامي، نايفة قطامي و يوسف )
ميل أو تأىب نفسي مكتسب يتميز بالثبات النسبي يوجو مشاعر الفرد وسموكو نحو المثيرات "

ويعبر عنيا بالحب أو من حولو من أشياء أو أفراد أو موضوعات تستدعي االستجابة 
الكراىية أو الرفض أو القبول فيي تحمل طابًعا إيجابًيا أو سمبًيا تجاه األشياء أو األفراد أو 

 ."الموضوعات المختمفة

رغم أىمية اتجاىات عضو ىيئة التدريس نحو التعمم المدمج باعتبارىا محركات و 
نتاجيا، أال إن سموكو نحو قبول ىذا النمط من التعميم وتبنيو، وكسب ميارا ت تصميم أدواتو وا 

ىذا البعد لم يمق عناية واىتمامًا يميقان بو من الباحثين، ألن المخرجات اإلنفعالية يصعب 
وتسيم اتجاىات عضو ىيئة التدريس  تحقيقيا، وتستغرق زمنًا أطول في كسبيا وتنميتيا.

قبالو عمى نحو التعمم المدمج في توجيو سموكياتو في مواقف التعميم والتعمم  المختمفة، وا 
دورات كسب ميارات تنفيذه، وتظير باندماجو ومشاركتو وحيويتو والشعور بالرضا لممارسة 

يقصد باالتجاه نحو التعمم المدمج في البحث الحالي: و كفايات التعمم المدمج مع الطمبة. 
وات مجموع استجابات عضو ىيئة التدريس بالقبول أو الرفض لتخطيط وتصميم وتوظيف أد

 التعمم المدمج في تدريس المقررات الدراسية بالجامعة. 

 :أبعاد االجتاي حنٌ التعله املدمج 

يعد التعمم المدمج نموذجا ىجينا من التعمم اإللكتروني الذي يسمح بوجود طرائق 
التدريس التقميدية المباشرة بجانب مصادر وأنشطة التعمم اإللكتروني الحديثة، ويشير الدمج 

تصميم المقرر بما فييا من النشاط ودمج الوسائط، واختيار المدخل أوجو  من يدإلى عد
األفضل لكل نشاط، والوسيط األفضل الذي يعكس أكثر الممارسات التعميمية فاعمية، ووضع 

ما سيتم دراستو عبر اإلنترنت، وما سيتم دراستو وجيا لوجو في  األسس التربوية والتكنولوجية
ىمية االتجاىات نحو التعمم المدمج تصميما وتنفيذا باعتبارىا محركات حجرة الدراسة. ورغم أ

سموك أعضاء ىيئة التدريس نحو قبول ىذا النمط أو رفضو، أال إن معظم الباحثين الذين 
اىتموا بو وجيوا جيودىم لدراسة فاعمية تطبيقو في تعمم المقررات الدراسية سواء في مراحل 

عي، ومن اىتم باتجاىات المعممين وأعضاء ىيئة التدريس بحثوا التعميم الجامعي أو قبل الجام
 مكونات ىذه االتجاىات وأبعادىا لمتعمم اإللكتروني وليس المدمج.
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مكونات ثالثة لالتجاه ىي  (>09، 2001وقد حدد يوسف قطامي ونايفة قطامي )
ن المعرفي ) ن االنفعالي (،Cognitve Componentالمكوِّ  Affective) والمكوِّ

Component( ن األدائي ن Performance Component(، والمكوِّ (. ويتضح المكوِّ
المعرفي في بنية االتجاه مما لدى عضو ىيئة التدريس من معارف حول التعمم المدمج تشمل 
مفيومو، وفمسفتو، ومبادؤه، وأدوار المعمم وطالبو فيو، ومميزاتو، ومحدداتو وصعوبات 

ن  االنفعالي في بنية االتجاه في الجوانب االنفعالية ذات العالقة تطبيقو. كما يتضح المكوِّ
بكراىية ممارسة كفايات تنفيذ التعمم المدمج أو الميل إلييا، ويعبر عضو ىيئة التدريس عن 

ن  عناصر ىذا البعد بأفعال مثل: "أفّضل، أرغب في، أشعر بالراحة لـ، أحب..". أما المكوِّ
في صورة األداءات التي تصدر عن عضو ىيئة التدريس في  األدائي في بنية االتجاه فيظير

مواقف اختيار وتنفيذ استراتيجيات التدريس، وأثناء ممارستو لكفايات التعمم المدمج في حال 
ن قد ُيستدل من خاللو عمى طبيعة  تبنيو ضمن استراتيجيات التدريس الجامعي. وىذا المكوِّ

يدة(. وقد ال يكون بالضرورة مؤشرًا صادقًا عمى االتجاىات ووجيتيا )سمبية، ايجابية، محا
يتوقع أن يسبب لو ظيور  عندماوجية االتجاه أو طبيعتو، وذلك بسبب ميل صاحبو إلخفائو 

داني في ( يبين أثر المكونين المعرفي والوج0اتجاىاتو متاعب ىو في غنى عنيا. وشكل )
 المكون األدائي لالتجاه:

 

 

 

  ّؼشفٟ ٚاٌٛعذأٟ فٟ اٌّىْٛ األدائٟ ٌالرغبٖ(: أصش اٌّى١ٔٛٓ ا1ٌشىً )

 (148، 1111)٠ٛعف لطبِٟ ٚٔب٠فخ لطبِٟ، 

وقد اتجيت بعض الدراسات لبحث االتجاه نحو التعمم اإللكتروني مرتكزة فمسفًيا عمى 
السموكي، والمكون الوجداني، وفي ىذه -مكوناتو الثالثة: المكون المعرفي، والمكون األدائي

قاييس رصد االتجاه نحو التعمم اإللكتروني ميتمة برصد ىذه المكونات الدراسات جاءت م
( .6، فجاء المقياس شاماًل ليذه المكونات في )(0:9-060، =..6كدراسة محمد محمد )

 عبارة.

 

 

الوجدانيالمكون   
(مشاعر، رغبات، حماس)  

 

 المكون المعرفي
 )معلومات، آراء، أفكار(

 

األدائيون المك  
(الفعل والحركة)  
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بينما اىتمت دراسات أخرى بتحميل أبعاد االتجاىات ومحاورىا دون االكتفاء بمكونات 
( الذي توصل عقب تحميمو >..6محمد زين الدين )دراسة االتجاه، ومن ىذه الدراسات 

يضم ثالثة عوامل رئيسة  ومبحوث التي اىتمت بمكونات االتجاه نحو التعمم اإللكتروني أنل
ىي: فوائد التعمم اإللكتروني، وحب التعمم اإللكتروني، وقمق التعمم اإللكتروني، ولذا تضمن 

، .6.0محمد بدوي )دراسة ثالثة. و ( عبارة موزعة عمى األبعاد ال.7مقياس االتجاه )
(، وقد توصل من خالل تحميل الدراسات السابقة ألربعة محاور تشكل االتجاه :7-80;7

( في العممية blackboardنحو التعمم اإللكتروني ىي: االتجاه نحو استخدام البالك بورد )
جاه نحو المعرفة التعميمية، واالتجاه نحو دور التعمم اإللكتروني في إدارة الوقت، واالت

واالطالع بأجيال التعمم اإللكتروني، واالتجاه نحو معوقات استخدام التعمم اإللكتروني في 
( عبارات لكل محور. واتفقت .0( عبارة، بمعدل ).8ن المقياس من )العممية التعميمية، وتكوّ 
إلى أربعة توصمت و ( 0;-9، 6.06)حسن حسن وأسامة ىنداوي مع ىذا التوجو دراسة 

ىي: االتجاه نحو أىمية تطبيقات التعمم اإللكتروني التجاه نحو التعمم اإللكتروني لمحاور 
، واالتجاه نحو التعمم ..6، واالتجاه نحو المعرفة واالطالع في مجال التعمم اإللكتروني ..6

، ..6، واالتجاه نحو مستقبل التعمم اإللكتروني ..6باستخدام تطبيقات التعمم اإللكتروني 
المقياس  فضمى الباحثان مقياس االتجاه نحو التعمم اإللكتروني لتغطي ىذه المحاور وبن
 ( عبارات لكل محور..0ارة، بمعدل )( عب.8)

من كونو متغير  المدمجتيم لالتجاه نحو التعمم اوفي المقابل انطمق البعض في دراس
سطيح دراستو كظاىرة شخصي ال ينبغي تحميمو، واعتبروا أن تحميل االتجاه يؤدي إلى تنفسي 

( حيث لم ;70-;>6، 6.09نفسية متكاممة، ومن ىذا النمط دراسة محمد حسب اهلل )
( عبارة تتناول .7، وضمت )تميز االستبانة المعدة في البحث بين أي أبعاد أو محاور لالتجاه

ر واتبعت دراسة روضة عمر وزىرة المصعبي نفس النيج في النظ االتجاه نحو التعمم المدمج.
لالتجاه نحو التعمم اإللكتروني كظاىرة غير قابمة لمتناول في أبعاد، فجاءت استبانة االتجاه 

وسارت عمى نفس النيج دراسة  ( عبارة غير مصنفة..7نحو التعمم اإللكتروني متضمنة )
( مؤيدة لمنسق الفكري الذي يرى االتجاىات نحو التعمم المدمج Fakhir, 2015فاخر )

ر قابمة لمتحميل، وأن التحميل الذي لجأ لو اآلخرون ىو بقصد تيسير الدراسة ظاىرة نفسية غي
 ( عبارة غير مصنفة..7تجاىات نحو التعمم المدمج )اال والفيم فقط، ولذا ضم مقياس 
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التي اىتمت باالتجاىات نحو التعمم المدمج ( 607-=.6، >..6)ودراسة مفيد أبو موسى 
لمجزء، ولذا جاء مقياس االتجاه نحو التعمم المدمج مكونا ظاىرة محددة غير قابمة لمتناول اك

( عبارة، وينتيي بسؤال مفتوح يكتب فيو المستجيب أىم معوقات دراسة المقررات >6من )
 باستراتيجية التعمم المدمج.

ئٌٝ رجٕٟ اٌزٛعٗ اٌفىشٞ اٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ ػشٚسح  ِّب عجكلذ خٍض اٌجبؽش ٚ

ِظ ئٌٝ ِؾبٚس٘ب اٌشئ١غخ، ٚاال٘زّبَ ثزغط١خ ٘زٖ رؾ١ًٍ االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذ

اٌّؾبٚس ٌّىٛٔبد االرغبٖ اٌضالصخ: اٌّؼشفٟ، ٚاٌغٍٛوٟ ٚاٌٛعذأٟ، ٚ٘زا ِب رٛػؾٗ 

ٌإلعشاءاد  األٚيفٟ اٌّؾٛس ئعشاءاد رظ١ُّ ِم١بط االرغبٖ ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ 

 إٌّٙغ١خ ٌٍجؾش.

  ْالتعله املدمج:حنٌ  اجتاهات أعضإ هَْٗ التدرٍط ًاملعلننيطبَع 

ومدركات أعضاء ىيئة التدريس سات عدة باستكشاف طبيعة اتجاىات اىتمت درا
معظم الدراسات التي اىتمت باتجاىات أعضاء  توتمنحو التعمم المدمج،  (والطمبة)المعممين و 

ىيئة التدريس نحو التعمم المدمج خارج المنطقة العربية، بينما ركز الباحثون في المنطقة 
 الطمبة نحوه. معممي التعميم قبل الجامعي و عمى اتجاىات  العربية

ومن البحوث التي اىتمت باستقصاء طبيعة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو التعمم 
التي رصدت واقع مشاركة  (Oh & Park, 2009, 327-342وبارك ) هدراسة أو المدمج 

( من 077نحوه، وقد أشار ) أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في التعمم المدمج واتجاىاتيم
%( منيم يشاركون في  9.9=( جامعة إلى أن )77أعضاء ىيئة التدريس موزعين في )

%( منيم يستخدمون التعمم المدمج  8.8:توظيف الوسائط التكنولوجية في التدريس وأن )
ات بمكونيو )التعمم اإللكتروني، والتعميم وجيًا لوجو( في تدريسيم، وأنيم يتمتعون باتجاى

%( من  :..;إيجابية نحو التعمم المدمج العتقادىم أنو يحسن نوعية تعميميم، وعّبر )
أعضاء ىيئة التدريس عن اعتقادىم بأن عبء العمل يعد أىم التحديات التي تواجييم، كما 

%( منيم أن إنعدام الحافز واحد من أىم التحديات التي تواجو تبنييم لمتعمم  >.0:ذكر )
 ريس.المدمج في التد

 ,Bensona, Anderson & Oomsكما بحثت دراسة بينسونا وأندرسون وأومس )
( تصورات واتجاىات وممارسات أعضاء ىيئة التدريس بكمية إدارة األعمال بجامعة 2011
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( بمندن في مجال التعمم المدمج، وأظير المشاركون Kingston Universityكنجستون )
تصاالت وتقباًل ليا باعتبارىا تقابل ما بين الطالب من فروق ًا لتكنولوجيا المعمومات واال تقديرً 

فردية وتنوع ألساليب التعمم المفضمة، وتزودىم بالدافعية لمزيد من االندماج في التعمم وأن 
المقاءات وجيًا لوجو تزيد من التقدير المتبادل بين المعمم وطالبو، واعترف معظم أفراد العينة 

 مع طالبيم وال يدفعونيم لممارستو خالل مواقف التعمم المدمج.أنيم ال يمارسون اإلبداع 

( أن الكفايات األدائية والمعرفية لمتعمم 6.06عبد اهلل، سمر وأوضحت نتائج دراسة )
فرع الكويت كانت بمستوى  ـالمدمج لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة 

%، وبمغت نسبة 6.0>ات المعرفية بشكل عام مرتفع، حيث بمغت نسبة التمكن من الكفاي
%، وأن اتجاىاتيم نحو التعمم المدمج كانت إيجابية .8.9>التمكن من الكفايات األدائية  

تطبيق  سبقتذلك لتبني الجامعة الستراتيجية التعمم المدمج في مرحمة مبكرة  تبعامة، وأرجع
 البحث بعقد من الزمن.

( أوضحت وجود صعوبات حقيقية 6.07صرايرة )ولكن دراسة غازي خميفة وخالد ال
لتطبيق التعمم المدمج في التدريس بجامعة الشرق األوسط، كضعف ميارات أعضاء ىيئة 
التدريس في تحويل المحتوى التعميمي إلى محتوى رقمي، وعدم وضوح أىمية التعمم المدمج 

ى تصميم المقررات قدراتيم عم ضعفو  في التدريس الجامعي وسمبية اتجاىات بعضيم نحوه،
قناعة اإلدارة الجامعية بجدوى وجود نظام إلدارة المحتوى  عدمواالختبارات اإللكترونية، و 

 اإللكتروني وآخر إلدارة التعمم اإللكتروني.

وفي مقابل الدراسات والبحوث التي اىتمت باتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو التعمم 
باتجاىات طمبة التعميم الجامعي نحوه وتصوراتيم  المدمج، اىتمت بحوث ودراسات أخرى أكثر

 ,Delialioglu & Yildirim)دليالجمو ويمدرم حول دوره في مخرجات تعمميم، ومنيا دراسة 
 الكمبيوترتصورات الطمبة المسجمين في مقرر شبكات التي رصدت ( 133-146 ,2007

جراءات واالتصاالت لألبعاد الفاعمة في التعمم المدمج، وأوضحت النتائ ج أن مزج عناصر وا 
التعمم البنائي ودعم ما وراء المعرفة، وأنشطة التعمم التعاوني والفردي، والدافعية يسيم 

أبوشاوش وشات بإيجابية في التعمم المدمج. وفي جامعة القدس المفتوحة بحثت دراسة 
(Abu Shawish & Shaat, 2010 اتجاىات )من طمبة الجامعة نحو التعمم  ...9

 كمبيوتريمج، وأشارت نتائجيا إلى إيجابية اتجاىاتيم نحو التعمم المدمج، وأن التنور الالمد
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أوضحت دراسة كما  والخبرة في استخدام اإلنترنت ليما تأثير واضح في ىذه االتجاىات.
( إيجابية Abdulrasool, Mishra & Khalaf, 2010) عبدالرسول ومشرى وخمف

ية ومعممييم نحو التعمم المدمج عند دراسة التصميم اتجاىات طالب اليندسة الميكانيك
، وأن تكامل الطرق Computer Aided Design (CAD)اليندسي بمساعدة الكمبيوتر 
يجعل عممية التعميم أكثر فاعمية ويجعل التخطيط لمتعمم  الكمبيوترالتقميدية في التدريس مع 

  وتقييم الطالب أكثر موضوعية.

 & Tselios, Daskalakis)الكس وبابادبولو تسولس ودسكبحثت دراسة و 
Papadopoulou, 2011, 224-235 تصورات طالب الجامعات اليونانية عن التعمم )

المدمج، ومدى تأثر ىذه التصورات نتيجة استخدام الطالب أنظمة إدارة المقررات اإللكترونية 
دمج يسيم في تطور (، وأوضحت النتائج أن استخدام الطالب لمتعمم المMoodleمثل مودل )

مدركات الطالب عنو ورفع مستويات قبولو لدييم، ولكن الطبيعة اإللزامية الستخدام مودل من 
( ;;-80، 6.09والي )محمد أشارت نتائج دراسة كما  ن ليا آثار سمبية.قبل الطمبة قد تكو

يور وارتفاع إلى توافر الميارات التكنولوجية لدى طالب الدراسات العميا بكمية التربية بدمن
مستوى الدافعية لدييم لتطبيق التعمم المدمج، فضاًل عن تفضيميم لمدراسة بصيغة التعمم 

 المدمج. 

وفي مقابل النتائج اإليجابية لمتعمم المدمج في مخرجات التعمم في التعميم الجامعي 
( أن الصعوبات التي ;=-=;، >6.0العامر )عبدالرحمن الصالح و لمياء أوضحت دراسة 

جيت تطبيق التعمم المدمج وخاصة سمبية اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس وعدم تدربيم وا
عمى تنفيذه حالت دون إحداث تأثير إيجابي في تحصيل طالبات مقرر تقنيات التعميم واالتصال 

 بجامعة الممك سعود.
٠ٚخٍض اٌجبؽش ِٓ اٌؼشع اٌغبثك ئٌٝ أْ اٌزخط١ؾ اٌؼٍّٟ اٌّٛػٛػٟ ٌزطج١ك 

ثبخزالف ِغز٠ٛبد اٌذِظ ٠ّىٓ أْ ٠غُٙ فٟ رؾم١ك ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّذِظ اعزشار١غ١خ 

اٌزؼٍُ اٌّشغٛثخ فٟ اٌزؼٍُ اٌغبِؼٟ ٌّب ٠زغُ ثٗ ٘زا اٌزؼٍُ ِٓ ١ِضاد فبسلخ رزظً 

ثبٌىٍفخ ٚاٌغٛدح ٚرٍج١زٗ العزؼذاداد ٚرفؼ١الد ؽٍجخ اٌغبِؼخ، ٚ٘زا ال ٠ٕفٟ ٚعٛد 

ٌزٕف١زٖ ٚأّ٘ٙب ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚارغب٘برٗ رؾذ٠بد رزؼٍك ثبٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌالصِخ 

 ِٚٙبسارٗ فٟ ِغبالد اٌزخط١ؾ ٚاٌزٕف١ز ٚاٌزم٠ُٛ ٌٍزؼٍُ اٌّذِظ ٚرم١ٕبرٗ.
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 لدٔ أعضإ هَْٗ التدرٍط الهفإّ الذاتَْثاىًَا: 

 :ماهَْ الهفإّ الذاتَْ لعضٌ هَْٗ التدرٍط 

-Selfية )( إلى أن الكفاءة الذاتBandura, 1994, 1-3أشار باندورا )قد 
Efficacy ىي اعتقاد الفرد عن نفسو وقدرتو عمى إنجاز األعمال التي ُيكمف بيا، والتي )

يمكن أن تكون أفضل وذلك حسبما يعتقد بنفسو وقدراتو، وتحدد ىذه الكفاءة معتقدات الفرد 
ومصادر شعوره بذاتو. وتنتج ىذه المعتقدات من خالل أربع عمميات رئيسة ىي: العمميات 

( Motivational Processes( وعمميات الدافعية )Cognitive Processesفية )المعر 
االختيار  –( وعمميات االنتقاء Affective Processesوالعمميات الوجدانية )

(Selection Processes( ) 6.8، 6.07أوبرين، كارين.) 

ة من ( الكفاءة الذاتية بأنيا "مجموعة متمايز .=7، ===0كما عّرف فتحي الزيات )
المعتقدات، أو المدركات المترابطة، أو المتداخمة لتنتج مجموعة من الوظائف المتعمقة 
بالضبط الذاتي لعمميات التفكير، والدافعية والحاالت االنفعالية، والفسيولوجية". وأوضح إبراىيم 

مكا.:0، 9..6إبراىيم ) نات ( أن الكفاءة الذاتية ىي تقدير الفرد لما يمتمكو من قدرات، وا 
كما ُيقصد   يرى أنيا تؤثر فيما حولو وتساعده عمى ما يواجيو من مشكالت وعقبات.

بالكفاءة الذاتية لممعمم ثقتو في قدرتو عمى التعميم الفّعال وتأثيره اإليجابي في طالبو، حتى 
 أولئك الذين ال يممكون دافعية كافية لمتعمم.

قدرة الفرد أو الجماعة أو  ( الكفاءة بأنيا0.86، =..6طو )عبدالقادر عّرف و 
وُتعرِّف الكفاءة قيق شيء. المؤسسة عمى إنجاز ميمة، أو القيام بواجب، أو النجاح في تح

ألفراد بقدراتيم عمى إنتاج عمل يدل عمى مستوى الكفاءة التي تتأثر بمستوى التجارب لالذاتية 
ن؟ وما المحفزات التي التي يخوضيا المرء، كما أنيا تحدد كيف يشعر األفراد؟ وكيف يفكرو

 يحتاجونيا؟

األفراد الذين يممكون الثقة العالية بأنفسيم يمكنيم قبول الميام الصعبة أي أن 
كتحديات بداًل من تفادييا، ولدييم القدرة الكافية عمى مواجية الفشل. ونجدىم يعزون حاالت 

قدون أنو بإمكانيم الفشل إلى عدم بذل الجيد الكاف أو إلى قمة المعمومة والكفاءة، ويعت
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السيطرة عمى كل تمك الظروف بالمقارنة مع األشخاص الذين يشعرون ضعًفا في قدراتيم 
 وكفاءتيم الذاتية.

إبراىيم (، و)0..6وتشير تعريفات الكفاءة الذاتية )المركز الوطني لموثائق التربوية، 
ظاًما ذاتًيا لمسيطرة ( إلى أن األفراد يمتمكون نPajares, 2005)باجرس (، و 9..6إبراىيم، 

مكانات في تخطيط طرق  عمى أفكارىم، ومشاعرىم، وانفعاالتيم، وىو نظام يتضمن قدرات، وا 
لمفعل ورد الفعل، وكذلك القدرة عمى التأمل الذاتي، وتقييم المواقف، ومن ثم التوقعات عن 

لمعرفة والفعل، النجاح أو الفشل في الميام. ومن ىنا فإن الكفاءة الذاتية متغير وسيط بين ا
وذلك أن المعتقدات التي يكونيا األفراد عن قدراتيم، وعن توقعاتيم حيال نتائج جيودىم تؤثر 

أنو عندما  بقوة عمى الطرائق التي سيتصرفون بيا. وأن الكفاءة الذاتية تضم شقين، أوليما:
يشكل  ك، في حين، فإن الفرد يعزو لنفسو القدرة عمى القيام بيذا السمو تواجو الفرد مشكمة ما

 إدراك ىذه القدرة الشق الثاني من الكفاءة الذاتية.

يمكن تنميتو وتطويره، وقد  ىذه التصورات لمكفاءة الذاتية تعني أنيا نظامًا مكتسباً 
 & Roberts, Benson, Tharp)روبرتس وبينسون وثارب ومورينو أشارت دراسة 

Moreno, 2000 مى برامج تدريبية عمى الكفاءة ع أعضاء ىيئة التدريس( إلى أن حصول
في رفع مستويات  يسيمالذاتية تعتمد عمى توظيف األنشطة التعميمية وتقنيات التعميم 

 كفاءتيم الذاتية، وتطوير معتقداتيم التربوية.
ٚرمٛد اٌزؼش٠فبد اٌغبثمخ ٌٍىفبءح اٌزار١خ ئٌٝ ئدسان أْ اٌىفبءح اٌزار١خ ألػؼبء 

١ٛرش ٚشجىبرٗ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ رشىً ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اعزخذاَ اٌىّج

ٚال شه أْ اٌىفبءح اٌزار١خ سو١ضح أعبع١خ ٌّذٜ ِّبسعزُٙ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّذِظ. 

ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ رظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ رشىً سو١ضح أعبع١خ 

١خ لذ رشرجؾ ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ ٌّذٜ ِّبسعزُٙ ٌّٙبسارٗ فٟ اٌزؼ١ٍُ، وّب أْ اٌىفبءح اٌزار

ثبرغب٘برُٙ ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٚرٛظ١ف أدٚارٗ فٟ اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ، ٚفٟ ِذٜ ٔغبػ 

اٌىفبءح ئٌٝ أْ  ِّب عجك٠خٍض اٌجبؽش ٚ أٚ فشً اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ اٌغبِؼخ اٌخ١ٍغ١خ.

ثٙب  ػٓ لذسارٗ ػٍٝ ئٔغبص األػّبي اٌزٟ ٠ُىٍف ِؼزمذارٗ ٟ٘اٌزار١خ ٌؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

فٟ ئؽبس رظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ، ِٚذٜ صمزٗ فٟ رأص١شٖ اإل٠غبثٟ فٟ 

، ٚلذ شىٍذ ٘زٖ اٌشؤ٠خ ٌٍىفبءح اٌزار١خ: اٌزذس٠غ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ األعبط اٌزٞ ؽالثٗ
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اسرىض ػ١ٍٗ اٌجبؽش فٟ ثٕبء ِم١بط اٌىفبءح اٌزار١خ وّب ٚسد فٟ اٌجٕذ صب١ٔب ِٓ اإلعشاءاد 

 .ؾشإٌّٙغ١خ ٌٍج

 التعله:-طبَعْ عالقْ الهفإّ الذاتَْ املدرنْ مبتغريات مٌاقف التعلَه 

تمكنو من تطوير استراتيجياتو لمتغمب عمى الكفاءة الذاتية لعضو ىيئة التدريس 
العقبات التي تواجيو أثناء قيامو بالتدريس، كما تزيد من مرونتو في التعامل مع الضغوط 

ىا، وأكثر قدرة عمى تدعيم اإليجابيات وترك السمبيات دون اليومية فيصبح أكثر فيما لمصادر 
 التأثر بيا، وأكثر قدرة عمى بذل الجيد إلحراز تقدم في تعميم طالبو.

ونظرا لكون الكفاءة الذاتية لعضو ىيئة التدريس سمة مكتسبة ترتبط بإعداده وتأىيمو 
بكثير من متغيرات مواقف بعالقات متبادلة وخبراتو في مجال التدريس الجامعي، فيي ترتبط 

، وتسيم دراسة ىذه العالقات في رسم بروفيل شخصي لمكونات الكفاءة التعمم –التعميم 
الذاتية المطموبة الستخدام المعمم وتطويره ألدوات التعمم المدمج بما يحقق التقدم العممي 

 لطالبو.

ود عالقة ( إلى وج.66-680، ;==0وقد أشارت نتائج دراسة عبدالمنعم الدردير )
موجبة بين كفاءة الذات واالتجاىات نحو مينة التدريس، وأن المعمم الذي يتمتع بكفاءة ذات 
عالية يكون راضيا عن نفسو غير متذبذب في اتجاىاتو، بينما يكون المعمم المنخفض في 

كما أوضحت نتائج الكفاءة الذاتية يكون أقل ثقة في نفسو وأقل جدارة وتحماًل لممسئولية. 
( إلى وجود عالقة ارتباطية طردية بين الكفاءة 7=0-070، 9..6اسة إبراىيم إبراىيم )در 

بين الكفاءة الذاتية الذاتية العامة لممعمم وكفاءتو المينية، ووجود عالقة ارتباطية عكسية 
 المينية لدى المعممين والضغط النفسي الميني لدييم.

أن  (Yilmaz & Cavas, 2008, 45-54يمماظ وكافاس ) ةنتائج دراس أوضحتو 
تمتع عضو ىيئة التدريس بكفاءة ذاتية عالية يشعره بانتماء عال لوظيفتو، وىذا يترتب عميو 
رضا وظيفي عال، وسموكيات تدريسية مقبولة، ويشاركون بفاعمية في تخطيط األنشطة 

وىذا  التعميمية لطالبيم، ويصبحون أكثر ميال لتطبيق االستراتيجيات التدريسية الحديثة،
وفي المقابل أوضحت دراسة محمد الوطبان  ينعكس إيجابا عمى مخرجات تعمم طالبيم.

( أن المعمم الذي يتسم بكفاءة ذاتية منخفضة تكون رغبتو التدريسية 006-;;، =..6)
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منخفضة، ويتسم المناخ الصفي الذي يتيحو لطالبو بالتسمط، وال يثابر في مواجية الظروف 
وفي دراسة أخرى  أىداف ضعيفة حتى ال يظير عجزه أمام أقرانو.الصعبة، ويميل لوضع 

( أوضحت نتائجيا تفوق المعممين والمعممات مرتفعي 087-0.0، 6.00لمحمد الوطبان )
منخفضي الكفاءة الذاتية التدريسية في التوجو نحو الكفاءة الذاتية التدريسية عمى أقرانيم 

( إلى ;.;-=;:، 6.00راسة أصالن المساعيد )وأشارت د اإلتقان وفي التوجو نحو األداء.
وجود معامل ارتباط إيجابي بين التفكير العممي والكفاءة الذاتية لدى طمبة جامعة آل البيت 

( وجود >.;0->>:0، 6.07وأوضحت دراسة سعاد الوائمي وجياد عالء الدين )باألردن. 
من جية، وبالممارسات التعميمية الذاتية لممعمم والرضا الوظيفي ارتباط إيجابي بين الكفاءة 

وأشارت نتائج دراسة بسمة  وأبعادىا الثالثة )السموكية والمعرفية واإلنسانية( من جية اخرى.
أن ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية لدى معممات المرحمة إلى ( 7:8-797، 6.07العتيبي )

ضحت دراسة فؤاد عياد كما أو ، الثانوية يسيم في ارتفاع درجات التفكير ما وراء المعرفة
( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بين الكفاءة 8=-9:، 6.09وياسر صالحة )

الذاتية في الحاسوب واالتجاه نحو التعمم اإللكتروني لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
 .األقصى

التعمم،  –يم وفي مقابل االرتباطات الموجبة بين الكفاءة الذاتية ومتغيرات مواقف التعم
( عدم وجود ارتباط بين معتقدات الكفاءة ==:-9;:، 6.06سناء أبو عازة )أظيرت دراسة 

الذاتية في تعميم العموم لدى معممات العموم قبل الخدمة وبين قمق العموم. كما أظيرت نتائج 
عدم وجود عالقة طردية بين التفكير ( 089-070، ;6.0)محمد صادق ويحي النجار 

دى طمبة الدراسات العميا بكميات التربية بمحافظات غزة وكفاءتيم الذاتية، أي عدم الناقد ل
 القدرة عمى التنبؤ بمستوى الكفاءة الذاتية من خالل مستوى التفكير الناقد.

ٚاٌىفبءح فٟ اعزخذاَ اٌزذس٠غ١خ ث١خ ث١ٓ اٌىفبءح اٌزار١خ اٌؼبِخ ٚئْ اٌؼاللبد اإل٠غب

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚث١ٓ ػٕبطش ِٚىٛٔبد ٌذٜ أػؼبء اٌىّج١ٛرش ٚشجىبرٗ 

ِٛالف اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌغبِؼٟ اٌزٟ أٚػؾزٙب ِؼظُ اٌذساعبد اٌغبثمخ وبٔذ أؽذ أُ٘ 

اٌجٛاػش إلعشاء اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ، فّٓ اٌٛاػؼ أْ االسرمبء ثّغز٠ٛبد اٌىفبءح اٌزار١خ 

ٔبد اٌٙبِخ ٌّٛالف ٌذٜ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ لذ ٠غُٙ ئ٠غبث١ًب فٟ وض١ش ِٓ اٌّىٛ

بالرغب٘بد ٔؾٛ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ، ٚاالرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ، واٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ 

ٚاٌشػب ػٓ إٌّٙخ ٚاٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ، ٚاٌشػب اٌٛظ١فٟ، ٚا١ًٌّ ٌزطج١ك االعزشار١غ١بد 
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اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ، ِّٚبسعخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ ٚاٌزفى١ش ِب ٚساء 

 اٌّؼشفخ.

 :)ًْاقع الهفإّ الذاتَْ لعضٌ هَْٗ التدرٍط )يف الدراصات الضابك 

أجريت دراسات عدة لبحث مدى امتالك أعضاء ىيئة التدريس لمكفايات عمومًا 
( التي أوضحت توافر ...6السنيدي )سعيد ولمكفايات التكنولوجية خاصة، ومنيا دراسة 

لمكفايات معة السمطان قابوس وممارسة جميع أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجا
ودراسة  بين درجة توافر وممارسة ىذه الكفايات. داالً  االتعميمية، وأن ىناك ارتباطً  التكنولوجية

( التي أوضحت نتائجيا امتالك أعضاء ىيئة التدريس بجامعتي الممك 6..6الشريف )خالد 
لكن درجة ممارستيم ليا كانت سعود وأم القرى لمكفايات التكنولوجية التعميمية بدرجة كبيرة، و 

متوسطة، وكانت الفروق في االمتالك والممارسة لصالح أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك 
( امتالك وممارسة أعضاء ىيئة 7..6سالمة )الحافظ  عبدكما أوضحت نتائج دراسة  سعود.

تباط دال بين التدريس بكميات المعممين بالرياض لكفايات تكنولوجيا التعميم، وأن ىناك ار 
عوض منير وتتفق ىذه النتائج مع ما أسفرت عنو دراسة  امتالكيم لمكفايات وممارستيم ليا.

( التي كشفت عن امتالك أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية بالجامعة األردنية 7..6)
 لكفايات تكنولوجيا التعميم وممارستيم ليا بدرجة عالية، ولكن ممارستيم لكفايات إنتاجيا

أي فروق لمتغير  ذوي الخبرة األقل منيم، ولم ُتعزمتوسطة، وكانت الفروق دالة لصالح 
 التخصص.

 كاستيمي وفاليو  (Jordan, 2006)جوردان دراسة وقد اتفقت عدة دراسات منيا: 
(Castelli & Valley, 2007)  راموس ـ سانشيز ونيكولسدراسة و(Ramos-Sanchez 

& Nichols, 2007) لكفاءة الذاتية لدى المعممين والطمبة لموصول إلى عمى أىمية ا
أن المعممين ذوي  االمستويات التعميمية المرضية، وفي تحقيق األولويات التعميمية. وأكدت

المستويات العالية من الكفاءة الذاتية من المرجح أنيم يستخدمون تمك الكفاءة في االرتقاء 
مون ببناء المدركات الذاتية عندىم حول بمستويات الكفاءة الذاتية لدى طالبيم، ويقو 

( ببحث مدى ;..6كنسارة )إحسان واىتمت دراسة  مستويات مياراتيم األكاديمية والعممية.
ليا في امتالك أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أم القرى لمكفايات التكنولوجية ومدى ممارستيم 

ة امتالكيم ليذه الكفايات غير تربوي(، وأوضحت نتائج الدراسضوء متغير التخصص )تربوي/
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بدرجة كبيرة، لكنيم يمارسونيا بدرجة متوسطة، وعمى مستوى الممارسة كانت الفروق في 
( أن مستوى الكفاءة =..6خنجي )زكريا كما أوضحت دراسة  صالح التخصص التربوي.

بحرين التعمم اإللكتروني لدى معممي المرحمة الثانوية بمممكة ال تكنولوجيااستخدام بالذاتية 
يتمتعون باتجاىات إيجابية نحو التعمم  يمأنرغم %(، 9>يقل عن الحد المقبول لو )

ممعممين في استخدام لاإللكتروني، كما أشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين الكفاءة الذاتية 
عمي وأشارت نتائج دراسة  التعمم اإللكتروني واتجاىاتيم نحو التعمم اإللكتروني. كنولوجيات

( إلى أن معممي المرحمة الثانوية بمحافظة المخواه )بالسعودية( يمتمكون =..6ري )العم
كفايات التعمم اإللكتروني المتعمقة بتصميم البرمجيات والوسائط المتعددة بدرجة متوسطة ولم 

 يكن لمتخصص أو لمدرورات التدريبية أثر فييا.
غ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌذٜ ِّب عجك ئٌٝ أْ اٌىفبءح اٌزار١خ: اٌزذس٠اٌجبؽش خٍض ٠ٚ

أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ثؼبِخ رزشاٚػ ث١ٓ ِزٛعطخ ٚػب١ٌخ، ٚأْ اٌذساعخ 

٘زٖ اٌىفبءح ػ١ٍّب ٠ّّىٓ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِٓ رذػ١ُ اٌّىٛٔبد ّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍّخ ٌ

فٟ ٘زٖ اٌىفبءح، ٚرالفٟ ٔمبؽ اٌؼؼف ف١ٙب، ٌذٜ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اإل٠غبث١خ 

ٚر١ّٕخ ِؼزمذاد  إٌّٛ إٌّٟٙ ٌذ٠ُٙ،ٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٌالسرمبء ثّغز٠ٛبد ٚرٕظ١ُ ا

ػٓ وفبءارُٙ ٚلذسارُٙ ػٍٝ رٛظ١ف أدٚاد اٌزؼٍُ فٟ اٌّذِظ فٟ اٌزذس٠ظ ٠ُٙ ئ٠غبث١خ ٌذ

 اٌغبِؼٟ.

 : االحتَاجات التدرٍبَْ ألعضإ هَْٗ التدرٍطثالًجا

 :ماهَْ االحتَاجات التدرٍبَْ ًأهنَْ رصدها 

رة مؤسسات التعميم العالي في تحقيق رؤاىا ورساالتيا اليوم عمى إتقان تعتمد قد
أعضاء ىيئة التدريس بيا لكفاءات التدريس والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع، لذا 

وُتشكل عممية تيتم كل جامعة بتوفير برامج تدريبية لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بيا. 
ىمية كبرى ألنيا تتحكم في تحديد أىم أىداف برامج التنمية استقصاء ىذه االحتياجات أ

المينية وتدريب أعضاء ىيئة التدريس، كما تمعب دورا مركزيا في اختيار نوع التدريب 
 ومحتواه وطريقة تنفيذه.

وُيقصد باالحتياجات التدريبية مجموع التغيرات والتطورات المطموب إحداثيا في معارف 
ات وسموك أعضاء ىيئة التدريس بيدف التغمب عمى المشاكل التي وخبرات وميارات واتجاى
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تحول دون تحقيق النتائج المرجوة أو لرفع معدالت األداء، أو إلعدادىم لمقابمة التغير 
أي أن االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة  (.6، ;6.0والتطور )عبدالعزيز التويجري، 

إحداثيا لدييم لسد الفجوة بين األداء الواقعي التدريس تشير إلى مجموع التغيرات المطموب 
في مجال تخطيط واستخدام أدوات التعمم المدمج والقدرات والكفايات التي ينبغي أن يمتمكوىا 

 في ىذا المجال.

تحديد االحتياجات بأنيا "عممية عممية ( 7.6، :..6الرحمن توفيق ) عّرف عبدوقد 
ألسباب الفجوات في األداء. وذكر محمد شاىين تسميط الضوء بدقة بالغة وبطريقة منضبطة 

( أن االحتياجات التدريبية ىي "مقدار الفرق بين األداء المتوقع واألداء >0، 8..6)
الممارس بالفعل في الواقع، أو ىي مقدار االختالف بين األداء المتوقع )المطموب( وبين 

 األداء الموجود".

أنيا "مجموعة بيا لالحتياجات التدريبية ذكرت وثائق منظمة الفاو في معِرض تعريفو 
من الميارات والمعارف واالتجاىات المحددة التي يحتاجيا فرد في مؤسسة أو وظيفة معينة 

يحدث االحتياج التدريبي عندما تكون و  ،من أجل القيام بأداء ميام معينة بشكل أكثر كفاءة
تاجيا فرد في مؤسسة أو وظيفة ىناك فجوة بين األداء الفعمي واالتجاىات المحددة التي يح

معينة من أجل القيام بأداء ميام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعمية".)برنامج تنمية المجتمعات 
 (6.06المحمية، 

ويعد تحديد االحتياجات التدريبية بمثابة نقطة البدء العممية لمتدريب والتنمية المينية 
ارات التدريب بفعالياتو المختمفة، ويسيم لعضو ىيئة التدريس، فيي التي توجو وتحدد كل مس

التحديد الدقيق والمنيجي ليذه االحتياجات التدريبية في مجاالت تصميم وتوظيف التعمم 
المدمج في التدريس الجامعي في دفع المسئولين عن الجامعات إلى التوجيو نحو تصميم 

مو الميني لعضو ىيئة وتبني برامج تدريبية تقوم عمى أسس عممية لالرتقاء بمستويات الن
 التدريس.

وتعتمد عممية إعداد تمك البرامج التدريبية كعممية عممية منظمة عمي جمع معمومات 
وافية عن االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس، ونوعية البرامج التي تحقق تمك 

الحتياجات الحاجات بفاعمية عالية، وتعد عممية ربط برامج التدريب والتنمية المينية با
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التدريبية أمرًا ضروريًا، ألن نجاح البرامج التدريبية يعتمد عمي المعرفة الشاممة لالحتياجات 
 .التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس، واتخاذ القرارات العممية لموفاء بمتطمبات تمبيتيا

وقد أصبح يقينيًا أن برامج تدريب أعضاء ىيئة التدريس التي ال تبنى عمي معمومات 
ادقة عن الحاجات الفعمية ليم، البد وأن يكون مصيرىا الفشل في تحقيق أغراضيا. وعادة ص

 Needsيتم التوصل إلي معرفة احتياجاتيم بإتباع ما يعرف بعممية تقدير االحتياجات 
assessmentإلي معرفة الفجوة بين ما يعرفو ويتقنو المتدرب  قود، وىي عممية منظمة ت

ويعتقد الباحث أن  (.=..6عبدالعاطي، حسن و ويتمكن من أدائو )فعاًل وما يجب أن يعرف
االىتمام العالمي بتطوير الميارات التكنولوجية والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات 

 التعميم العالي يعود لعدة عوامل أىميا:

ة التطور التكنولوجي وانعكاساتو عمى نظم التعميم الجامعي وأساليبو مما تطمب مساعد .0
الطالب في كسب ميارات التعمم الذاتي والتعاوني والتعمم من بعد، كما انعكس عمى أدوار 
عضو ىيئة التدريس ولم يعد دوره مقصورًا عمى نقل المعرفة، بل أصبح ميسرًا لمتعمم 

 لمفرص البحثية والكشفية، موجيًا لطالبو لما يتفق وقدراتيم. موفرًا

خبرة التدريسية في مختمف التخصصات، ما أدى نقص أعضاء ىيئة التدريس من ذوي ال .6
الستعانة الجامعات الخاصة بحديثي العيد في التدريس، وأكثرىم يفتقد لمكفاءة 

 التكنولوجية والتدريسية، والرغبة في تطويرىا.

النمو المعرفي في جميع التخصصات خاصة التكنولوجية والتربوية مما يتطمب ضرورة  .7
متطورات في ىذه المجاالت باعتبارىا الطريق لتحسين متابعة عضو ىيئة التدريس ل

 كفاءاتو الذاتية.

ومن ىنا أضحى عمى عضو ىيئة التدريس اإللمام التام بكافة التقنيات التعميمية 
بعممو، ولم يعد دوره مقصورًا عمى نقل المعارف  لتطوير مياراتو التدريسية المرتبطة الضرورية

دارتيا وتقويميا  والمعمومات إلى طالبو، بل يتجاوز ذلك لتصميم المواقف التعميمية وتنفيذىا وا 
ويزداد األمر أىمية عندما يتعمق باالحتياجات  خالل استراتيجيات التعمم اإللكتروني والمدمج.

التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في مجال تطوير أساليبيم التدريسية وأنماط تفاعميم مع 
لوجية والتدريسية الالزمة لتوظيف تقنيات التعميم القائمة عمى طالبيم، وامتالك الكفايات التكنو 
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تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عامة، وكفاياتيم في تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج 
 في التدريس الجامعي خاصة.

فدول العالم ذات اإلمكانيات المادية المحدودة والتي تريد المحافظة عمى تقاليدىا 
والثقافية ستجد أن السبيل لذلك ىو تطوير تعميميا العالي باالعتماد عمى توظيف التعميمية 

مستحدثات تكنولوجيا التعمم اإللكتروني كما ستجد ضالتيا اآلن في االعتماد عمى التعمم 
المدمج الذي يعد أحد مداخل التجديد التعميمي الذي يظير فيو الدمج بين التعمم اإللكتروني 

 ي.والتدريس التقميد

 :آلَات حتدٍد االحتَاجات التدرٍبَْ ألعضإ هَْٗ التدرٍط 

عممية تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ليست باألمر السيل، فيي 
تتطمب عماًل تعاونًيا جماعًيا يشارك فيو جميع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة بغية تحديد 

ستوى األداء القائم واألداء المطموب لمحاضر نوع الحاجات التدريبية، لرصد الفجوة بين م
 والمستقبل.

الحاجات التدريبية الالزمة الستخدام الوسائط  دراسات اىتمت بتحديد عدةوقد أجريت 
( التي ...6عثمان )السعيد د و محمو ناجح كدراسة  التكنولوجية الحديثة في العممية التعميمية

وجيين في مجال توظيف تكنولوجيا الممين و التدريبية لممعم االحتياجاتإلى تحديد  ىدفت
 ,Rockwell) شاور وفرتز وماركسروكويل و  راسةدالعممية التعميمية، و  التعميم في

Schauer, Fritz & Marx, 2000, 1-11)  التي ىدفت إلى تحديد احتياجات أعضاء
حميد و صالح  إيمانراسة دو  بعد، منالتدريبية الالزمة الستخدام أسموب التعميم  ىيئة التدريس

ألعضاء ىيئة التدريس بكميات  لمينيةالحاجات ا لتي ىدفت إلى تحديدا( 9..6)حميد 
 البحيريمحمد راسة دو  ة الشاممة،دستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجو الم التربية من

التدريبية في مجال التعمم عضو ىيئة التدريس التي ىدفت إلى تحديد احتياجات ( 6.00)
بالمممكة العربية  خالد الممكأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة  وني كما يراىااإللكتر 

تحديد الحاجات  التي ىدفت إلى( 6.00)إسماعيل سامح الخطيب و لطفي راسة دو  ،السعودية
 عجمان إلى بعض مستحدثات تكنولوجيا التعميم من التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة

تحديد الحاجات التدريبية  التي ىدفت إلى( 6.00) عطارإسحق سة رادوجية نظرىم، و 
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 كرمة في مجال مستحدثات تكنولوجياالمالجامعية بمكة  ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية
التي ىدفت إلى تحديد الحاجات التدريبية ألعضاء ( 6.06)آل مسعد أحمد راسة دالتعميم، و 

 .التدريس في بيئة التعمم اإللكتروني ىيئة

وقد استخدمت جميع الدراسات السابقة أسموبا وآلية واحدة لرصد االحتياجات التدريبية 
 –ألعضاء ىيئة التدريس، وىي تحديد المجال العام لمتدريب )مثال: استراتيجيات التدريس 

أخالقيات  –إدارة التعمم اإللكتروني  –تكنولوجيا التدريس الجامعي  –االختبارات اإللكترونية 
... الخ(، ثم تحميل أىم الموضوعات التدريبية: النظرية والتطبيقية التي  -عممي البحث ال

يتضمنيا كل مجال من ىذه المجاالت، وىذا يتطمب العودة ألدبيات ىذه الموضوعات 
الموضوعات، ورصد المتطمبات والكفايات المسبقة  والدراسات السابقة فييا، ثم تسجيل ىذه

ثم صياغة الموضوعات التدريبية في صورة عبارات ُيطمب من المطموبة لكل موضوع تدريبي، 
عضو ىيئة التدريس )المستفتى( وضع عالمة في أحد حقول االختيارات التي تحدد درجة 
احتياجو لمتدرب عمى الموضوع أو الميارة وىي: كبيرة جًدا، وكبيرة، ومتوسطة، وضعيفة، 

 وضعيفة جًدا. 

األولية ألعضاء ىيئة التدريس )البيانات الشخصية ثم يتم تحديد المعمومات والبيانات 
ُتعرض استبانة االحتياجات التدريبية عمى اختصاصيين في المجال والوظيفية( ثم واألكاديمية 

التخصصي لمتدريب )تكنولوجيا التعميم مثال(، واختصاصيين في القياس والتقويم، 
بداء الرأي العمم ي في مدى شمول ودقة االستبانة واختصاصيين في المغة، بقصد التحكيم وا 

لمتأكد من صدقيا الظاىري، ثم يتم اختيار عينة من المفحوصين لتجريب االستبانة والتأكد من 
مكانية تطبيقيا وخموىا من الغموض وتعديميا إذا لزم األمر ذلك، ثم تطبيقيا عمى  سالمتيا وا 

ووضع االستبانة في صورتيا  عينة أخرى بقصد التأكد من الصدق البنائي والثبات لالستبانة،
 النيائية.

ٚلذ اعزفبد اٌجبؽش ِٓ رؾ١ًٍ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ رؼّٕذ ئػذاد 

اعزجبٔخ ٌشطذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ، ٚعبس ػٍٝ ٔٙغٙب فٟ ئعشاءاد اٌجٕبء ٚاٌزظ١ُّ 

٠ظ العزجبٔخ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌزظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ اٌزذس

 ِٓ اإلعشاءاد إٌّٙغ١خ ٌٍجؾش. اٌضبٌشاٌغبِؼٟ وّب ٚسد فٟ اٌّؾٛس 
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 عضإ هَْٗ التدرٍط:ناحتَاج تدرٍيب أل تصنَه ًاصتدداو أدًات التعله املدمج 

أضحت فرص استخدام التعمم اإللكتروني منفرًدا في مواقف التعميم الجامعي أقل بكثير 
الوسائط أو األنماط التدريسية مكونا صيغة إذا ما قورنت باستخدامو مدمجا مع غيره من 

التعمم المدمج، لكن مجرد الدمج ال يأتي بأىداف االستراتيجية الناجمة عنو، فاألمر أعقد من 
بعضيا ذلك ويرتبط بمتغيرات عديدة بعضيا يتصل بالطالب واستعدادتو وتفضيالتو الشخصية و 

مكاناتيا، وبعضيا يرتبط ، أو ببيئة الدراسة الواقعية المنيج الدراسييرتبط ب واالفتراضية وا 
باتجاىات واستعدادات وميارات القائم بالتدريس، ولذلك تتنوع الموضوعات النظرية والتطبيقية 

 في مجال تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج كمجال لمتدريب.

( ألىم مجاالت التدريب لتصميم وتنفيذ =78-.78، 2005وقد أشار بدر الخان )
 المدمج في إطار العمل الثماني األبعاد وىي: التعمم

من الموضوعات التدريبية اليامة  خمًسا( 067-7=، =..6وأورد الغريب اسماعيل )
 لتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في التعميم الجامعي ىي:

 أدوات التعمم المدمج. .0
 الدمج في التعمم المدمج. .6
 تصميم برامج التعمم المدمج. .7
 ة لبرامج التعمم المدمج.اإلدارة التعميمية اإللكتروني .8
 معايير جودة التعمم المدمج .9

الموضوعات التي  أىم( =.6-=7، 6.06وقد اقترح أليسون جون وكريس بجمر )
 يجب أن يتدرب عضو ىيئة التدريس عمى ممارسة األنشطة المصاحبة ليا ومنيا:

 تصميم أنشطة التعمم المدمج. .0

 (Pedagogicalالبعد التربوي ) .6 (Institutionalالبعد المؤسسي ) .0

 (Interface Designبعد تصميم الواجية ) .8 (Technologicalالبعد التقني ) .7

 (Managementبعد اإلدارة ) .: (Evaluationبعد التقويم ) .9

 (Ethicalلبعد األخالقي )ا .> (Resource Supportبعد دعم الموارد ) .;
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 دمج.اختيار األدوات اإللكترونية ألنشطة التعمم الم .6
 بيئات تكامل أنشطة الدمج. .7
 التصميمات الدائمة لمتعمم المدمج. .8
 دعم عضو ىيئة التدريس، وتمكينو من دعم الطمبة في التعمم المدمج. .9
 القضايا األخالقية في التعمم المدمج. .:

أن التدريب عمى تصميم واستخدام أدوات ( =>9-;88، 6.07)وذكر إبراىيم الفار 
ة منيجية وممارسة عممية تقوم عمى التفاعل والتعمم القائم عمى التعمم المدمج يتطمب دراس

، وأورد قائمة لتصميم برامج التعمم المدمج ADDIEاألداء وقيام برامج التدريب عمى نموذج 
 بأىم الموضوعات التي يجب أن يشمميا التدريب منيا:

 عوامل نجاح التعمم المدمج، ومميزاتو في التدريس الجامعي. .0
 لمعوقات في تطبيق التعمم المدمج وكيفية التغمب عمييا.الصعوبات وا .6
 أدوار المعمم الجامعي في ظل التعمم المدمج. .7
 ( خمطة لمتدريب والتعمم المدمج..6أىم ) .8
 التقنيات التي يمكن استخداميا لتعزيز التعمم المدمج بخمطاتو. .9
 معايير ونماذج التعمم المدمج. .:
 إنخراط الطالب الجامعي فيو. التعمم المدمج التشاركي، وكيفية زيادة .;

( مجال التدرب عمى تصميم واستخدام 096-;9، 6.09وضّمن عاطف الشرمان )
 التعمم المدمج عدة موضوعات ىامة منيا: 

 التعمم المدمج وتصميم التدريس. .0
 معايير اختيار النمط المناسب من التعمم المدمج. .6
 مكونات التعمم المدمج. .7
 ره.يم المدمج وتطو التفاعل مع المحتوى في التعم .8

( أن تمكن عضو ىيئة التدريس من .=0-97، :6.0وذكر محمد عبدالعاطي )
تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج يتطمب الوعي والتدرب عمى عدة كفايات وموضوعات 

 أىميا:
 النظريات الداعمة لمتعمم المدمج. .0
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 تصميم بيئة التعمم المدمج. .6
 تطبيق التعمم المدمج. .7
 ة التعمم المدمج.معايير جود .8
 ظيف تكنولوجيا التعمم المدمج.تو آليات  .9

توصل الباحث في ضوء العرض النظري ألىم مجاالت االحتياجات التدريبية وقد 
مجاالت التدريب عمى  لمتخطيط والتنفيذ والتقويم لمتعمم المدمج إلى استنباط تصور مقترح ألىم

األكثر شموال لقضايا التعمم المدمج  بحيث يكونتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج، 
اليامة في التعميم الجامعي، والتي يمثل اإللمام بيا، والتمكن من مياراتيا الطريق األدق 

 .لمتطبيق العممي لفمسفة التعمم المدمج ومداخمو

 َْللبخح اإلجزإات امليوج: 

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  اتجاىاتتحميل طبيعة ىدف البحث إلى رصد و 
وتحميل  ،وتعرف داللتيا مم المدمج في التدريس الجامعينحو توظيف أدوات التع الخميجية

يم واستخدام أدوات التعمم لتصمييم مستويات الكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية لد
، وعالقتيا بمتغيري: التخصص، ومدة الخبرة، ورصد مدى وجود عالقة ارتباطية بين المدمج

واتجاىاتيم نحو التعمم  ية: التكنولوجية والتدريسية لدى أعضاء ىيئة التدريسالكفاءة الذات
في مجال تصميم واستخدام أدوات التعمم ليم أىم االحتياجات التدريبية  المدمج، ورصد وتحميل

مقياس ومن ثم تضمنت اإلجراءات المنيجية لمبحث إعداد . المدمج في التدريس الجامعي
ومقياس الكفاءة الذاتية: ، لمدمج في الجامعة وفًقا لألصول العمميةاالتجاىات نحو التعمم ا

التكنولوجية والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في تصميم واستخدام أدوات التعمم 
عدادالمدمج استبانة االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في مجال  ، وا 

التجربة األساسية لو، وفيما يمي عرض ليذه ات البحث كما شممت إجراء، التعمم المدمج
 اإلجراءات:

 :ًاصتددامى يف التدرٍط اجلامعُ التعله املدمج أًاًل: إعداد مكَاظ االجتاي حنٌ

  تجاىات أعضاء ىيئة التدريس قام الباحث بتحميل اإلطار النظري لمحوري التعمم المدمج وا 
التعمم اإللكتروني والتعمم المدمج التي تم  نحوه، وتحميل مضامين مقاييس االتجاىات نحو
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إعداد مقياس االتجاه نحو التعمم المدمج وفًقا لإلجراءات  ، وذلك بيدفإعدادىا فييا
 التالية:

 حتدٍد هدف املكَاظ: .أ 
اتجاىات القبول والرفض لدييم جمع بيانات من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عن 

 دمج، الستخداميا في اإلجابة عن أسئمة البحث.نحو تصميم واستخدام أدوات التعمم الم

 إعداد أبعاد املكَاظ ًعباراتى: .ة 
  تمت صياغة عبارات المقياس في صورة جدلية، وُطمب من كل مستجيب التعبير عن

واحد من خمسة بدائل ىي )ُأوافق بشدة ـ ُأوافق ـ بديل طبيعة اتجاىو من خالل اختيار 
  .غير متأكد ـ أرفض ـ أرفض بشدة(

 ( عبارة في صورة المقياس المبدئية.9;( أبعاد فرعية، ضمت ):من المقياس )تض  
  روعي أن يكون بعض عبارات المقياس إيجابية تؤيد التمكن من معارف وميارات توظيف

  .واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي
  االىتمام بمعارف  عبارة، وبعضيا اآلخر سمبية تعارض >7بمغ عدد العبارات اإليجابية

بمغ عدد العبارات ، و وميارات توظيف واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي
 عبارة.  ;7السمبية 

  روعي أن يكون المقياس شاماًل لألبعاد الثالثة المكونة لالتجاىات وىي البعد المعرفي
  .والبعد االنفعالي والبعد األدائي )السموكي(

 ( عبارة في البعد المعرفي لالتجاه نحو تصميم 67قياس متضمنة )جاءت عبارات الم
( عبارة في 60( عبارة في البعد االنفعالي، و)70واستخدام التعمم المدمج في التدريس، و)

 .(6)جدول  البعد األدائي السموكي
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 (: أثؼبد ِم١بط االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٚؽج١ؼخ ػجبسارٗ ٚأػذاد٘ب1عذٚي )
 

 الصدم الظاهزِ للنكَاظ: .ج 
 ( من أعضاء ىيئة التدريس في ;عمى لجنة من المحكمين ضمت ) المقياس تم عرض

( قياس 0( مناىج وطرق تدريس كمبيوتر، و)0( تكنولوجيا التعميم، و)7تخصصات: )
( ىندسة وعموم الكمبيوتر وذلك لمحكم عمى مدى دقة الصياغة 6نفسي وتربوي، و)
مدى وضوح عبارات مقياس االتجاه، ودقة انتماء كل عبارة لمبعد العممية والمغوية، و 

المدرجة تحتو، وتحديد البعد الذي تنتمي لو العبارة المصنفة في بعد خطأ، وتحديد المجال 
 المنضوية تحتو كل عبارة )معرفي/ مياري/ إنفعالي(، وطبيعة كل عبارة )سمبية/ إيجابية(. 

 ( اتفق المحكمون عمى وضوح ودقة;.)  عبارة من عبارات المقياس، وأجمعوا عمى
( عبارات لتكرارىا، أو بعدىا عن البعد المنضوية تحتو، واحدة منيا 9ضرورة حذف )

 ٌّم١بطأثؼبد ا
اٌؼجبساد 

 اٌغٍج١خ

ِغّٛع 

اٌؼجبساد 

 اٌغٍج١خ

اٌؼجبساد 

 اإل٠غبث١خ

ِغّٛع 

اٌؼجبساد 

 اإل٠غبث١خ

اٌّغّٛع 

 اٌىٍٟ

خظبئض اٌزؼٍُ اٌّذِظ  .1

 ٚفٛائذٖ.
2 ،3 ،4 ،5 ،

9 ،11 ،12 
1 

1 ،1 ،1 ،8 ،

11 ،11 ،

13 

1 13 

أ١ّ٘خ وغت اٌىفبءح اٌزؼ١ّ١ٍخ  .1

 ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٍزؼٍُ اٌّذِظ.

18 ،19 ،11 ،

11 
3 

14 ،15 ،

11 ،11 
3 8 

رٛظ١ف اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ  .2

اٌزذس٠ظ ٚاإلششاف اٌؼٍّٟ 

 ثبٌغبِؼخ.

12 ،15 ،18 ،

21 ،21 ،22 
5 

13 ،14 ،

11 ،19 ،

21 ،23 

5 11 

رظ١ُّ ٚاعزخذاَ اٌّمشساد  .3

 اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ.
28 ،29 ،31 ،

31 ،32 
4 

24 ،25 ،

21 ،31 ،

33 ،34 

5 11 

رجٕٟ  ِمِٛبد )ِزطٍجبد( .4

ٚرٕف١ز اٌزؼٍُ اٌّذِظ، ِٚذٜ 

 رٛافش٘ب.

35 ،39 ،41 ،

42 ،43 ،44 ،

49 

1 

31 ،38 ،

41 ،41 ،

45 ،41 ،

48 

1 13 

اٌٛػٟ ثأخالل١بد رىٌٕٛٛع١ب  .5

اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ 

 ِّٚبسعزٙب.

51 ،52 ،55 ،

51 ،58 ،59 ،

11 ،11 

8 

51 ،51 ،

53 ،54 ،

11 ،12 ،

13 ،14 

8 15 

 14 28  21  اٌّغّٛع
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إيجابية، وأربعا سمبية، والعبارات الخمس المطموب حذفيا في ُبعد "الوعي بأخالقيات 
  .تكنولوجيا المعمومات في التعمم المدمج وممارستيا"

 ( عبارة فقط..;المقياس بعد التعديل ) أصبح عدد عبارات 
 :املكَاظتصخَح  .د 

  تم وضع مستويات الموافقة عمى كل عبارة من عبارات المقياس في تدرج خماسي )أوافق
  .حدىاأبشدة/أوافق/غير متأكد/أرفض/أرفض بشدة( يختار عضو ىيئة التدريس 

  ُت العبارات ( في حاال9/8/7/6/0منح كل اختيار منيا درجة ىي عمى الترتيب )ي
 ( في حاالت العبارات السمبية. 0/6/7/8/9اإليجابية، وتنعكس الدرجات لتصبح )

 ( درجة، .79ىكذا تصبح أعمى درجة يحصل عمييا عضو ىيئة التدريس في المقياس )
( درجة، وتصبح درجة الحد الفاصل )الدرجة الحرجة( بين إيجابية .;وأقل درجة ىي )

وىي الدرجة التي يحصل عمييا من يستجيب عمى جميع  (.60االتجاىات وسمبيتيا ىي )
  .عبارات المقياس بالبديل )غير متأكد(

  يدل عمى عن الدرجة الحرجة التي يحصل عمييا عضو ىيئة التدريس ارتفاع الدرجة
 ايجابية االتجاىات نحو التعمم المدمج، واالنخفاض عنيا يشير إلى سمبيتيا. 

 ( يوضح كيفية 7الجدول التالي ):النظر لمتوسط درجة كل بعد من أبعاد المقياس 
 (: اٌذسعبد اٌمظٜٛ ٚاٌؾشعخ ٚاٌذ١ٔب ٌىً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ2عذٚي )

 اٌجؼذ
اٌذسعخ 

 اٌمظٜٛ

اٌذسعخ 

 اٌؾشعخ

اٌذسعخ 

 اٌذ١ٔب

 14 42 70 خظبئض اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٚفٛائذٖ. .1

 8 24 40 ٌٕٛٛع١خ ٌٍزؼٍُ اٌّذِظ.أ١ّ٘خ وغت اٌىفبءح اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزى .1

 12 36 60 رٛظ١ف اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ اٌزذس٠ظ ٚاإلششاف اٌؼٍّٟ ثبٌغبِؼخ. .2

 11 33 55 رظ١ُّ ٚاعزخذاَ اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ. .3

 14 42 70 ِمِٛبد )ِزطٍجبد( رجٕٟ ٚرٕف١ز اٌزؼٍُ اٌّذِظ، ِٚذٜ رٛافش٘ب. .4

اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ  اٌٛػٟ ثأخالل١بد رىٌٕٛٛع١ب .5

 ِّٚبسعزٙب.
55 33 11 

 70 210 350 اٌّم١بط وىً
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 :املكَاظ ثبات -هـ

  ( من أعضاء ىيئة 76ضمت ) مى مجموعة تم اختيارىا عشوائياً عالمقياس تم تطبيق
  .التدريس بكميات الجامعة الخميجية الخمس )لم يشاركوا في التجربة األساسية لمبحث(

 مل ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس االتجاىات نحو التعمم المدمج بباقي تم حساب معا
 Nonparametricاألبعاد، وبمجموع أبعاد المقياس الستة كارتباطات البارامترية )

Correlations( باستخدام اختبار سبيرمان )Spearman( ويوضح جدول )8 )
 :نتائجال

 م١بط االرغب٘بد ثؼؼٙب ثجؼغ (: ٔزبئظ ؽغبة ِؼبِالد اسرجبؽ أثؼبد 3ِعذٚي )

 (Spearmanٚثبٌّم١بط وىً ثبخزجبس عج١شِبْ )

(*)
( دالٌخ ؽشف١ٓ، ث١ّٕب 1.14)≥ اسرجبؽ داي ػٕذ ِغزٜٛ  

(**)
 ( دالٌخ ؽشف1.11ٓ١)≥ داي ػٕذ ِغزٜٛ  

ويعتقد الباحث أن معامالت ارتباط أبعاد المقياس السابقة تدل عمى ثبات مقبول وكاف 
ىكذا صار و  معي.لموثوق بمقياس االتجاىات نحو التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجا
 (0المقياس في صورتو القابمة لمتطبيق في التجربة األساسية لمبحث. )ممحق

  

 اٌّم١بط

 وىً 

اٌجؼذ 

 اٌغبدط

اٌجؼذ 

 اٌخبِظ

اٌجؼذ 

 اٌشاثغ

اٌجؼذ 

 اٌضبٌش

اٌجؼذ 

 اٌضبٟٔ

ؽ
جب

سر
ال
 ا
ًِ

ؼب
ِ

 

ْ 
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛ

 عؾ
 اٌجؼذ

0.657** 0.360* 0.344* 0.549** 0.430* 
0.356

* 

2

1 

4.43 
47.0

6 
 ألٚيا

0.819** 0.746** 0.845** 0.791** 0.705**  3.97 
27.1

3 
 اٌضبٟٔ

0.911** 0.714** 0.742** 0.781**   6.63 
42.2

3 
 اٌضبٌش

0.824** 0.499** 0.616**    5.49 
36.6

6 
 اٌشاثغ

0.846** 0.966**     7.59 
48.1

6 
 اٌخبِظ

0.827**      6.12 
36.8

4 
 اٌغبدط

 28.05 
235.

72 

 اٌّم١بط

 وىً
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مكَاظ الهفإّ الذاتَْ: التهيٌلٌجَْ ًالتدرٍضَْ ألعضإ هَْٗ ثاىًَا: إعداد 

 :التدرٍط باجلامعْ يف تصنَه ًاصتدداو أدًات التعله املدمج

تضمن محوري: الكفاءة الذاتية ويإعداد مقياس الكفاءة الذاتية: قام الباحث ب
التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في تصميم واستخدام الكفاءة الذاتية التكنولوجية و 

  وفقا لإلجراءات المنيجية التالية: أدوات التعمم المدمج
  :مزاجعْ اإلطار اليظزِ .أ 
  ندورا عامة، لنظرية التعمم المعرفي االجتماعي أللبرت باتم مراجعة األسس النظرية

الكفاءة الذاتية لممعمم بخاصة، واالطالع عمى المقاييس التي تم تصميميا في  رومحو 
->;6، 9..6و)الجميل شعمة، (، =..6الدراسات العربية، ومنيا: )نجالء فارس، 

 في مجال الكفاءة الذاتيةاألجنبية ومنيا المقياس الذي أعده باندورا الدراسات و  (،700
(Teacher Self-efficacy Scale( )Karbasi & Samani, 2016, 618-

 .(bin Khairani & Abd Razak, 2012,  2137-2142)و(، 621
 حتدٍد هدف املكَاظ: .ب 

 كفاءتيم الذاتيةمعتقداتيم حول جمع بيانات من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عن 
 ئمة البحث.، واستخداميا في اإلجابة عن أسفي تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج

 إعداد قاٖنْ مبدَْٖ لعبارات املكَاظ: .ج 
  استخداماتو  بتحديدتمت صياغة عبارات المقياس بأسموب يسمح لعضو ىيئة التدريس

لمحاسوب واإلنترنت واإلنترانت، وتقدير مستوى إتقانو لمبرامج الكمبيوترية الضرورية لتنفيذ 
ف التعمم المدمج في التدريس أثناء توظي يمارسياأىم الميام التي ، و التعمم المدمج

  .الجامعي
  عضو معتقدات ( أقسام: األول تناول 8التكنولوجية )الذاتية بمغ عدد أقسام ُبعد الكفاءة

لكفاءتو استخدامات(، والثاني عرض  ;لمكمبيوتر )ضم:  واستخداماتعن ىيئة التدريس 
الث تضمن تقييم استخدامات(، والث .0استخدام شبكتي اإلنترنت واإلنترانت )ضم: في 

عضو ىيئة التدريس التقانو ألىم البرامج الكمبيوترية الضرورية لتوظيف التعمم المدمج 
مجموعة برامجية(، وتناول الرابع تقييم عضو ىيئة  09في التدريس الجامعي )ضم: 
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 .6التدريس التقانو ألىم الميام التي يتم ممارستيا أثناء توظيف التعمم المدمج )ضم: 
ولوجية( وفي القسمين الثالث والرابع يقوم عضو ىيئة التدريس بتقييم كفاءتو ميمة تكن
%"، وضعيف أقل من =;-.9%"، وجيد "..0-.>( مستويات ىي )ممتاز "8من بين )

التدريسية فقد تطمبت عباراتو تقييم  الذاتية أما ُبعد الكفاءة %"(..%"، وغير متقن ".9"
في مجال التعمم المدمج وتوظيفو في التدريس  عضو ىيئة التدريس لكفاءتو التدريسية

 الجامعي.
 حتهَه املكَاظ يف صٌرتى األًلَْ: .د 
  لمتأكد من صدق مقياس الكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية ألعضاء ىيئة التدريس

عمى لجنة من المحكمين  بالجامعة في تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج تم عرضو
( 0( تكنولوجيا التعميم، و)7ىيئة التدريس في تخصصات: )( من أعضاء ;ضمت )

( ىندسة وعموم 6( قياس نفسي وتربوي، و)0مناىج وطرق تدريس كمبيوتر، و)
الكمبيوتر لمحكم عمى مدى دقة الصياغة العممية والمغوية، ومدى شمول المقياس لجميع 

عظميم بكفايتيا وشموليا الكفاءات الذاتية الفرعية: التكنولوجية والتدريسية، وقد أشاد م
 ودقة صياغتيا.

 كَاظ:املتصخَح  .ي 

  تم تقدير كل استخدام لمكمبيوتر أو لإلنترنت أو اإلنترانت بدرجة واحدة في السؤالين األول
والثاني، أما األسئمة من الثالث إلى الخامس فقد تم وضع تدرج ألربعة مستويات إلتقان 

%، و)كفاءة ..0–%.>: )كفاءة عالية( الكفاءات التكنولوجية والتدريسية يمتد من
 %، و)عدم الكفاءة( صفر %. .9%، و)كفاءة منخفضة( أقل من =;–%.9متوسطة( 

 الصٌرّ املبدَْٖ للنكَاظ .ً 

عقب تنفيذ مقترحات السادة المحكمين أصبح مقياس الكفاءة الذاتية: التدريسية، 
 من: محورين رئيسين ىما:، وتضالمبدئيةوالتكنولوجية في مجال التعمم المدمج في صورتو 

محور الكفاءة التكنولوجية في مجال التعمم المدمج وتضمن أربع أبعاد رئيسة ىي: الكفاءة  .0
في استخدام الكمبيوتر، والكفاءة في استخدام اإلنترنت واإلنترانت، والبرامج الكمبيوترية 

عضو ىيئة  اىالالزمة لمتخطيط والتنفيذ والتقويم لعمميات التعمم المدمج والتي يجيد
التدريس، والتقييم الذاتي لمكفاءة الذاتية في القيام بالميام التكنولوجية المتكررة في التعمم 
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المدمج. وقد اندرج تحت كل بعد من األبعاد األربعة مجموعة من الميام الفرعية المعبرة 
 عنو.

غطي ( عبارة ت.6محور الكفاءة التدريسية في مجال التعمم المدمج: اندرج تحتو ) .6
السموكيات المعبرة عن الميام التدريسية التي يتم ممارستيا لمتخطيط والتنفيذ والتقييم 

 لمتعمم المدمج.
 كَاظ:ثبات امل .س 

  ( من أعضاء ىيئة 76ضمت ) عمى مجموعة تم اختيارىا عشوائياً المقياس تم تطبيق
  .لمبحث( التدريس بكميات الجامعة الخميجية الخمس )لم يشاركوا في التجربة األساسية

  الكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية ببعضيما  محوريتم حساب معامل ارتباط
( Nonparametric Correlationsوبعبارات المقياس ككل كارتباطات البارامترية )

 ( يعبر عن ىذه النتائج:9(، والجدول التالي )Spearmanباستخدام اختبار سبيرمان )
 اٌىفبءح اٌزار١خ ثجؼؼّٙب  ِم١بطبِالد اسرجبؽ ثؼذٞ (: ٔزبئظ ؽغبة ِؼ4عذٚي )

 (Spearmanوىً ثبخزجبس عج١شِبْ ) ّم١بطٚثّغّٛع اٌ

 ( دالٌخ ؽشف١ٓ.1.11)≥ )**( اسرجبؽ داي اؽظبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ 

 (2ىكذا صار المقياس في صورتو القابمة لمتطبيق في التجربة األساسية لمبحث )ممحق. 

 :ات التعله املدمجالتدرٍبَْ لتصنَه ًاصتدداو أدً: إعداد اصتباىْ االحتَاجات ثالًجا

 :كما يميتم إعداد استبانة االحتياجات التدريبية لتصميم واستخدام التعمم المدمج 

 حتدٍد هدف االصتباىْ: .أ 
جمع بيانات من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عن احتياجاتيم التدريبية في مجال 

 ، واإلجابة عن أسئمة البحث.تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج

  

 بٌّم١بط وىًث
بٌىفبءح ث

 اٌزذس٠غ١خ

 ً
بِ

ِؼ

ؽ
جب

سر
ال
ا

 

ْ 
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌجؼذ اٌّزٛعؾ

0.971** 0.797** 

32 

 اٌزىٌٕٛٛع١خاٌزار١خ اٌىفبءح  96.25 36.19

 اٌزذس٠غ١خاٌزار١خ اٌىفبءح  30.88 18.67  **0.905

 اٌّم١بط وىً 127.13 52.44 
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 االصتباىْ: اد قاٖنْ مبدَْٖ لعباراتإعد .ب 
  أكدت أكثر المراجع والدراسات )تمت صياغة عبارات االستبانة في شكل موضوعات تدريبية

تتفاوت في أىمية يم واستخدام أدوات التعمم المدمج( عمى أىميتيا في تصمالمتخصصة 
  .كل منيا بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس

 الباحث نماذج لمقضايا والموضوعات الفرعية في كل موضوع تدريبي، كي يدرك عضو  قّدم
ىيئة التدريس أبعاد ومحاور كل موضوع تدريبي قبل التعبير عن درجة حاجتو لإللمام بو 

 وكسب الميارات المتضمنة فيو.
 ( تم استخدام طريقة ليكرتLikert في بناء عبارات )ن ، لسيولتيا وصغر الزماالستبانة

  .المستغرق في إعداد العبارات بيا
  في مقابل كل موضوع من موضوعات االحتياجات التدريبية تم وضع أربع درجات لمحاجة

 التدريبية ىي )كبيرًة ـ متوسطة ـ قميمة ـ معدومة(.

 وقد تضمنت االستبانة سؤالين رئيسين: 

 ( موضوعًا 06تساؤالت فرعية عن مدى الحاجة لمتدرب واإللمام بـ ) األول: تضمن
 .تدريبًياً 

 :تساؤاًل مفتوحًا عما إذا كانت ىناك موضوعات تدريبية يحتاج أعضاء  تضمن الثاني
ىيئة التدريس لمتدرب عمييا لمتمكن من تصميم واستخدام التعمم المدمج في التدريس، 

 ولم ترد في السؤال الرئيس األول.
 :يف صٌرتوا األًلَْ حتهَه االصتباىْ .ج 
 ( من أعضاء ىيئة التدريس في ;لجنة من المحكمين ضمت )عمى  ةاالستبان تم عرض

( قياس 0( مناىج وطرق تدريس كمبيوتر، و)0( تكنولوجيا التعميم، و)7تخصصات: )
لمحكم عمى مدى دقة الصياغة العممية ( ىندسة وعموم الكمبيوتر 6نفسي وتربوي، و)

لتأكد من صدق ، وايةبانة لجميع االحتياجات التدريبوالمغوية، ومدى شمول االست
وشموليا، واقتصرت مقترحاتيم عمى تعديل بعض تيا وقد اتفقوا عمى دق ،ستبانةاال

عادة ترتيب بعض االحتياجات.  الصياغات المغوية، وا 
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 صتباىْ:االتصخَح  -د

 رباعي )كبيرة/ التدرج لم وفًقامموضوعات التدريبية تم تقدير درجات مستويات الحاجة ل
يمنح كل بحيث يختار عضو ىيئة التدريس إحداىا: التي عدومة( متوسطة/ قميمة/ م

، 0، وقميمة=6، ومتوسطة =7كبيرة=مستوى منيا درجة ىي عمى الترتيب )
  .صفر(ومعدومة=

( :7ر لالحتياجات التدريبية لعضو ىيئة التدريس )يىكذا تصبح أعمى درجة ُتقدو 
دريس عن حاجتو لو ولم يرد في درجة، وتم اعتبار أي موضوع تدريبي يعبر عضو ىيئة الت

قائمة االحتياجات المضمنة في االستبانة في موضع الحاجة التدريبية الكبيرة أي ُيعطى 
 (.7الدرجة )

 :الصٌرّ املبدَْٖ لالصتباىْ .د 

عقب تنفيذ مقترحات السادة المحكمين أصبحت استبانة االحتياجات التدريبية في 
( موضوًعا 06، وتضمنت: )المبدئيةي صورتيا ف تصميم واستخدام التعمم المدمجمجاالت 

تدريبًيا عاًما تتضمن المعمومات والميارات الالزمة لتصميم واستخدام التعمم المدمج، وينضوي 
فيما  (06الـ )تحت كل موضوع منيا مجموعة من الموضوعات الفرعية، وتمثمت الموضوعات 

 يمي:

   أسس ونظريات التعمم. .0
 .تصميمو ـ تنفيذه ـ تقويمو ـ تطويره المنيج الدراسي: عناصره ـ .6
 استراتيجيات التعميم والتعمم. .7
 تحميل الطالب وحاجاتيم التعميمية وأساليبيم المفضمة في التعمم. .8
 القضايا المؤسسية في التعمم المدمج. .9
 قضايا اإلدارة في التعمم المدمج. .:
 القضايا التكنولوجية في التعمم المدمج. .;
 مم المدمج.القضايا التعميمية في التع .>
 القضايا األخالقية في التعمم المدمج. .=

 قضايا تصميم الواجية في التعمم المدمج. ..0
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 قضايا دعم المصادر في التعمم المدمج. .00
 قضايا التقويم في التعمم المدمج. .06

وعقب استجابة عضو ىيئة التدريس بتحديد درجة حاجتو لكل من الموضوعات 
الموضوعات التدريبية التي تبانة بكتابة أىم السابقة، يستجيب عمى آخر سؤالين في االس

 ولم ترد في االستبانة.  لمتدرب عمييا يحتاج
 صتباىْ:االثبات  .ي 

  ( من أعضاء ىيئة 76عمى مجموعة تم اختيارىا عشوائيًا، وضمت )االستبانة تم تطبيق
  .مبحث(ل ةاألساسي التجربةالتدريس بكميات الجامعة الخميجية الخمس )لم يشاركوا في 

 م حساب معامل ارتباط كل مجال من مجاالت االحتياجات التدريبية بمجموع مجاالت ت
(، والجدول Spearmanاالستبانة كارتباطات البارامترية باستخدام اختبار سبيرمان )

 ( يعبر عن ىذه النتائج::التالي )
 (: ٔزبئظ ؽغبة ِؼبِالد اسرجبؽ ِغبالد اعزجبٔخ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ 5عذٚي )

 (Spearmanغّٛع االعزجبٔخ وىً ثبخزجبس عج١شِبْ )ثّ

 ْ ِغبالد االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ َ

ِؼبًِ اسرجبؽ 

اٌّغبي ثّغّٛع 

 االعزجبٔخ وىً

 أعظ ٚٔظش٠بد اٌزؼٍُ 1

32 

.915**1 

 1**873. ... رط٠ٛشٖ -رم٠ّٛٗ -رٕف١زٖ -إٌّٙظ اٌذساعٟ: رظ١ّّٗ  1

 **0.647 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 2

 **0.818 ١ّ١خ ٚأعب١ٌجُٙ اٌّفؼٍخ ٌٍزؼٍُرؾ١ًٍ اٌطالة ٚؽبعبرُٙ اٌزؼٍ 3

 **0.900 اٌمؼب٠ب اٌّإعغ١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ. 4

 **0.944 لؼب٠ب اإلداسح فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ. 5

 **0.817 اٌمؼب٠ب اٌزىٌٕٛٛع١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ. 1

 **0.823 اٌمؼب٠ب اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ. 8

 **0.683 اٌمؼب٠ب األخالل١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ. 9

 **0.809 لؼب٠ب رظ١ُّ اٌٛاعٙخ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ. 11

 **0.906 لؼب٠ب دػُ اٌّظبدس فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ. 11

 **0.839 لؼب٠ب اٌزم٠ُٛ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ. 11

 ٓ.( دالٌخ ؽشف1.11١)**( االسرجبؽ داي ئؽظبئ١بً ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )
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وتؤكد االتباطات القائمة بين كل مجال لالحتياجات التدريبية ومجاالت االستبانة ككل 
االتساق الداخمي واالرتباط الوثيق بينيا وبين االحتياجات )كما يوضحيا الجدول السابق( 

 التدريبية الالزمة الستراتيجية التعمم المدمج.

 ( تم حساب معامل ألفا كرونباخCronbach's Alphaال ) ،ستبانة االحتياجات التدريبية
وىكذا  (، وىو معامل مقبول يطمِئن لثبات االستبانة.0>;..وقد بمغ لالستبانة ككل )

 صارت االستبانة في صورتيا النيائية القابمة لمتطبيق في التجربة األساسية لمبحث
 .(7)ممحق

 رابًعا: إجزإ التجزبْ األصاصَْ للبخح:

 ت البحث وضبطيا إحصائًيا، تم اختيار مجموعة البحثعقب االنتياء من إعداد أدوا 
( عضوًا )من 6>جميع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة وبمغ عددىم )ي ف، وتمثمت قصدًيا

  .غير مجموعة الضبط اإلحصائي ألدوات البحث(
  ( عضواً >:)البحث بمغ العدد النيائي لمن قاموا باالستجابة الكاممة عمى أدوات.  
  ج تمييدا لتحميميا وتفسيرىا.نتائالتم رصد 

 ًتفضريها البخح ىتاٖج: 

وتفسيرىا في ضوء  الستةالتي تم التوصل إلييا عن أسئمة البحث نتائج التم عرض 
جراءاتو المنيجية ونتائج البحوث السابقة عمى النحو التالي  :(6) اإلطار النظري لمبحث وا 

 إجابْ الضؤال األًل: .أ 

االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتصميم ما أىم "السؤال األول عمى  نص
 "واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي؟

النسب المئوية المعبرة عن واقع االحتياجات لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب 
التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة الخميجية في مجال تصميم واستخدام أدوات 

 ( يوضح ىذه النسب:;، وجدول )مم المدمجالتع
                                                           

 – Statistical Package for Social Scienceرُ اعزخذاَ اٌؾضِخ اإلؽظبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ ) - 2

SPSS ver. 23) .فٟ ئٔغبص ع١ّغ اٌّؼبٌغبد اإلؽظبئ١خ ٌٍجؾش 
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 عذٚي )1(: إٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌٛالغ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍبد اٌغبِؼخ 

 فٟ ِغبي رظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ

 

  

 )ِغبالد( االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ِٛػٛػبد َ

زذس٠ظ إٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌالؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌ

إٌغت ِزٛعؾ  ى١ٍبد اٌغبِؼخث

 اٌّئ٠ٛخ 
 اٌمبْٔٛ اٌزشث١خ

ػٍَٛ  

 اٌؾبعٛة
 إٌٙذعخ

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

 61.76 11.32 58.22 81.41 41.11 38.10 أعظ ٚٔظش٠بد اٌزؼٍُ 1

 61.76 11.32 11.11 19.11 48.22 33.33 رٕف١زٖ..-رظ١ّّٗ-بطشٖػٕ إٌّٙظ اٌذساعٟ: 1

 85.29 91.85 91.11 94.82 81.45 69.05 ١ُ ٚاٌزؼٍُاعزشار١غ١بد اٌزؼٍ 2

 81.37 91.38 85.51 81.41 48.22 80.95 ..١ّ١خرؾ١ًٍ اٌطالة ٚؽبعبرُٙ اٌزؼٍ 3

 68.14 94.13 32.22 55.51 14.11 71.43 اٌمؼب٠ب اٌّإعغ١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ:  4

 
 -اٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً ٚاٌذفغ  -اٌزغ٠ٛك ٚاالعزمطبة  -ا١ٌّضا١ٔخ  –خ رم٠ُٛ اٌغب٘ض٠ -رم٠ُٛ االؽز١بعبد  -اٌشإْٚ اإلداس٠خ ٚرشًّ: * 

 خذِبد اٌطالة ٚاٌخش٠غ١ٓ. -زذس٠ظدػُ ١٘ئخ اٌ -اٌغٛدح  –االػزشاف  –اٌذسعبد 

 48.81 91.38 41.11 51.41 33.33 41.11 لؼب٠ب اإلداسح فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ: 5

 
ئداسح ػ١ٍّخ رط٠ٛش  –ئداسح اٌزؼٍُ اٌّذِظ  –ٚػغ ا١ٌّضا١ٔخ  –داسح ِٚٙبسارٗ فش٠ك اإل –إٌّزغبد  –اٌؼ١ٍّبد  –األفشاد ٚرشًّ: * 

 . اٌخ..ئداسح ث١ئخ اٌزؼٍُ اٌّذِظ –اٌّؾزٜٛ فٟ ِشاؽً اٌزخط١ؾ ٚاٌزظ١ُّ ٚاإلٔزبط ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌزط٠ٛش 

 19.31 91.51 91.11 22.22 52.89 84.11 اٌمؼب٠ب اٌزىٌٕٛٛع١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ: 1

 
اٌجشِغ١بد:  –األعٙضح  –ِٛاد اٌزؼٍُ اٌمبثٍخ ٌٍّشبسوخ ٚئػبدح االعزخذاَ  –اٌضمبفخ اٌشل١ّخ  –ٌىفبءاد اٌف١ٕخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٚرشًّ: * 

 ثشِغ١بد اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٚأٔظّخ ئداسح اٌزؼٍُ، ٚأٔظّخ ئداسح ِؾزٛاٖ: اٌزخط١ؾ ٌٙب ٚرظ١ّّٙب ٚئٔزبعٙب ٚرم٠ّٛٙب ٚرط٠ٛش٘ب.... اٌخ.

 81.24 88.11 84.11 91.51 14.11 12.81 ١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ:اٌمؼب٠ب اٌزؼ١ٍّ 8

 

خظبئض اٌزؼٍُ اٌّذِظ ِٚمِٛبرٗ ٚفٛائذٖ  –اٌزفبػً اإلٌىزشٟٚٔ ٚاإلٔغبٟٔ  –اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّذِظ  –رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ ٚرشًّ: * 

ِؼب١٠ش عٛدح أداء اٌطالة ١٘ٚئخ اٌزذس٠ظ فٟ  – ِؼب١٠ش عٛدح ث١ئخ ٚأدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ –أدٚاس ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة ف١ٗ  ـ

 اٌزؼٍُ اٌّذِظ.... اٌخ.

 81.14 91.85 94.11 91.51 82.22 12.81 اٌمؼب٠ب األخالل١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ: 9

 
 –زؾبي االٔ –اؽزشاَ اٌخظٛط١خ  –اٌمؼب٠ب اٌمب١ٔٛٔخ  –اٌفغٛح اٌشل١ّخ  –اٌزٕٛع اٌغغشافٟ  –اٌزؼظت  –اٌزٕٛع اٌضمبفٟ ٚرشًّ: * 

 ... اٌخ..اٌغشلبد ٚاٌغطٛ اٌّؼٍِٛبرٟ –ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ 

1

1 
 14.39 94.13 91.11 22.22 41.18 18.41 لؼب٠ب رظ١ُّ اٌٛاعٙخ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ:

 اٌخ..رٛط١ً اٌّؼٍِٛبد ٚرذفمٙب –اٌزظفؼ ٚاٌّشٚٔخ  –رظ١ُّ اٌّؾزٜٛ  –رظ١ُّ ِٛالغ اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚرشًّ: *  

1

1 
 51.11 59.14 48.22 41.11 48.22 55.51 لؼب٠ب دػُ اٌّظبدس فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ:

 
اٌّظبدس غ١ش اٌّجبششح  –اٌّظبدس اٌّجبششح ػٍٝ اإلٔزشٔذ  –اٌذػُ اٌزمٕٟ  –اٌذػُ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاإلسشبدٞ  –اٌذػُ اإلٌىزشٟٚٔ ٚرشًّ: * 

 )اإلٌىزش١ٔٚخ ٚغ١ش اإلٌىزش١ٔٚخ( فٟ ؽغشح اٌذساعخ.... اٌخ.

1

1 
 12.42 82.22 81.51 91.51 25.11 12.81 لؼب٠ب اٌزم٠ُٛ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ:

 

رم٠ُٛ ِؾزٜٛ  –رم٠ُٛ رمذ٠ُ ٚط١بٔخ اٌزؼٍُ اٌّذِظ  –رم٠ُٛ ث١ئخ اٌزؼٍُ اٌّذِظ  –رم٠ُٛ ػ١ٍّخ رط٠ٛش ِؾزٜٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٚرشًّ: * 

رم٠ُٛ  –ػُ: ٌٍطالة ٚألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍٚفش٠ك اإلداسٞ رم٠ُٛ خذِبد اٌذ –رم٠ُٛ اٌفش٠ك اٌزؼ١ٍّٟ  –اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ 

 اٌطالة.... اٌخ.

 اٌّزٛعطبد اٌؼبِخ ٌٕغت االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ
55.11 51.23 11.41 14.5

9 

85.41 
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 ويقود فحص النتائج الموضحة بالجدول إلى إدراك:

ن لمتدرب عمى أن أعضاء ىيئة التدريس بالكميات الخمس لمجامعة الخميجية يحتاجو .0
موضوعات وميارات عدة في مجال تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج ىي عمى 

 الترتيب من األىم إلى الميم فاألقل أىمية:

   ايا األخالقية في التعمم المدمجالقضأ ـ 
 ب ـ استراتيجيات التعميم والتعمم

   ج ـ القضايا التعميمية في التعمم المدمج
 حاجاتيم التعميمية.د ـ تحميل الطالب و 

   ىـ ـ القضايا التكنولوجية في التعمم المدمج
 و ـ قضايا تصميم الواجية في التعمم المدمج

   ز ـ قضايا التقويم في التعمم المدمج
 ح ـ القضايا المؤسسية في التعمم المدمج

    ط ـ أسس ونظريات التعمم
 تصميمو -المنيج الدراسي: عناصره ي ـ

   مصادر في التعمم المدمجك ـ قضايا دعم ال
 ل ـ قضايا اإلدارة في التعمم المدمج

سراع بالتدرب لتنمية معارف وميارات تصميم واستخدام أن الكميات األكثر احتياجًا لإل .6
 أدوات التعمم المدمج مرتبة من األكثر احتياجًا إلى األقل احتياجًا تأتي عمى النحو التالي:

   ب ـ التربية.     أ ـ القانون.

   د ـ اليندسة.  ج ـ اليندسة وعموم الحاسوب.

 ىـ ـ العموم اإلدارية والمالية.

( من متطمبات .6.0التركي )تركي وتتفق ىذه النتائج مع ما أسفرت عنو دراسة 
الخمسة تدريبية تتعمق بأعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود حيث كانت المتطمبات 

ألقل أىمية عمى النحو التالي: معرفة أساليب التدريس التي األكثر أىمية مرتبة من األىم فا
تناسب التعمم اإللكتروني، ثم القدرة عمى استخدام التقنيات الحديثة، فالقدرة عمى تطوير 
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، ثم الكمبيوترثم القدرة عمى التخطيط لمتدريس باستخدام ميارات التعمم الذاتي لدى الطالب، 
 .القدرة عمى إدارة الصف اإللكتروني

لمباحث التقدم بالتصور التالي  أمكنوفي ضوء النتائج التي يوضحيا الجدول السابق 
لترتيب موضوعات البرنامج التدريبي في مجال تصميم واستخدام أدوات التعمم لخريطة تدريبية 

ا لمتدرب المدمج في التدريس الجامعي لكل كمية عمى حدة، مرتبة من أكثر الكميات احتياجً 
 :(>جدول ) لى أقميا احتياجا )العموم اإلدارية والمالية()القانون(، إ

 ( اٌخش٠طخ اٌزذس٠ج١خ ٌزشر١ت ِٛػٛػبد اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ 8عذٚي )

 فٟ ِغبي رظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ

ا من المرونة في عمميات التدريب وتوقيتاتو، فإذا ا كبيرً ىذه الخريطة التدريبية تتيح قدرً 
ا، كبيرً كانت مقومات التدريب المادية والبشرية متوافرة، وكان أعضاء ىيئة التدريس بالكمية 

أسفل كل يمكن األخذ ببرنامج التدريب لكل كمية عمى حدة وفقا لمترتيب الوارد في الجدول )
(، أما إن كانت مقومات التدريب منخفضة أو بعضيا غير متوافر، وكان عدد المتدربين كمية

 ِٛػٛع اٌزذس٠ت َ

رشر١ت اٌزذسة فٟ اٌجشٔبِظ ٚفمب الؽز١بعبد أػؼبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ 

 اٌزشث١خ اٌمبْٔٛ

عخ ٕ٘ذ

ٚػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة

 إٌٙذعخ

اٌؼٍَٛ 

اإلداس٠خ 

 ٚاٌّب١ٌخ

 اٌمؼب٠ب األخالل١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ      

 ٍُاعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ      

 اٌمؼب٠ب اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ      

 رؾ١ًٍ اٌطالة ٚؽبعبرُٙ اٌزؼ١ّ١ٍخ      

 
ٟ اٌزؼٍُ اٌمؼب٠ب اٌزىٌٕٛٛع١خ ف

 اٌّذِظ
     

 
لؼب٠ب رظ١ُّ اٌٛاعٙخ فٟ اٌزؼٍُ 

 اٌّذِظ
     

 لؼب٠ب اٌزم٠ُٛ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ      

 
اٌمؼب٠ب اٌّإعغ١خ فٟ اٌزؼٍُ 

 اٌّذِظ
     

 ٍُأعظ ٚٔظش٠بد اٌزؼ       

 
 -إٌّٙظ اٌذساعٟ: ػٕبطشٖ

 رظ١ّّٗ
     

 
ؼب٠ب دػُ اٌّظبدس فٟ اٌزؼٍُ ل

 اٌّذِظ
     

 لؼب٠ب اإلداسح فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ      
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ا، يمكن تجميع المتدربين من كميات الجامعة المختمفة واتباع منخفضً الواحدة من الكمية 
امج التدريب وفقا لمترتيب المعبر عن المتوسط العام لمنسب المئوية لالحتياجات التدريبية برن

، ويستغرق التدرب عمى كل موضوع خمسة أيام، )في العمود األول أقصى يمين الجدول(
( أسبوعا منيا لمتدريب، واألسبوع الثالث 06( أسبوعا: )07وينتيي البرنامج التدريبي خالل )

 اختبارات البرنامج التدريبي.عشر الجتياز 

 الضؤال الجاىُ: إجابْ .ب 

لدى أعضاء  التكنولوجية والتدريسيةما واقع الكفاءة الذاتية: " نص السؤال الثاني عمى
 "ىيئة التدريس لتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي؟

نسب المئوية العامة تمت اإلجابة عن ىذا السؤال في ثالث مراحل: تناولت األولى ال
، التكنولوجية والتدريسيةلمستويات إتقان أعضاء ىيئة التدريس لمكونات الكفاءة الذاتية 

وعرضت الثانية لنسب مستويات الكفاءة التكنولوجية، أما المرحمة الثالثة فتناولت: نسب 
 .الكفاءة التدريسية

  ّٕتصنَه ًاصتدداو أدًات التعله يف التهيٌلٌجَْ ًالتدرٍضَْأًاًل: الٌاقع اإلمجالُ للهفا 

 املدمج:

مستويات إتقان أعضاء ىيئة التدريس لمكونات الكفاءة الذاتية لرصد وتحميل 
، تم بكميات الجامعة في مجال تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج التكنولوجية والتدريسية

 ائج:( ىذه النت=لإلتقان فييما، ويوضح جدول ) النسب المئوية العامةحساب 
 إٌغت اٌّئ٠ٛخ اٌؼبِخ ٌّغز٠ٛبد ئرمبْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ : (9عذٚي )

 ثى١ٍبد اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌزذس٠غ١خٌّىٛٔبد اٌىفبءح اٌزار١خ 

 ثؼذا اٌىفبءح اٌزار١خ َ

 إٌغت اٌّئ٠ٛخ اٌؼبِخ إلرمبْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ

 اٌمبْٔٛ اٌزشث١خ
ػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة
 اإلداس٠خ اٌؼٍَٛ ٕ٘ذعخ

 57.02 44.00 59.58 37.78 59.29 اٌىفبءح اٌزار١خ اٌزذس٠غ١خ 1

 60.38 65.70 87.00 42.83 54.23 اٌىفبءح اٌزار١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ 1

 وباستقراء بيانات الجدول يمكن استنتاج ما يمي:
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في المأخوذ بو المقبول الحد لم يتخط  التكنولوجية والتدريسيةالكفاءة الذاتية  مستوىأن  .0
ىندسة وعموم إال في الكفاءة الذاتية التكنولوجية بكمية  %( 9>)وىو البحث الحالي

 .الحاسوب
أن أعمى مستويات الكفاءة الذاتية التدريسية لدى ىيئة التدريس بالجامعة كانت بكمية  .6

 بكمية القانون. وكان أدناىا  اليندسة وعموم الحاسوب
اء ىيئة التدريس بكمية التربية لم يحتل أن مستوى الكفاءة الذاتية التدريسية ألعض .7

يمثمون تخصصات عضو ىيئة تدريس  (08، وقد شارك في عينة البحث )المرتبة األولى
ألن  ستخدام أدوات التعمم المدمجالأكثر تأىاًل كمية التربية، إثنان منيم فقط كانا 

 تخصصيما تكنولوجيا التعميم.
المرتبة جاء في يئة التدريس بكمية القانون يلمستوى الكفاءة الذاتية التكنولوجية أن  .8

، وبالعودة لمبيانات الديموجرافية فس المرتبة في الكفاءة التدريسية، وىي ناألخيرة
لم ىيئة التدريس بيا %( من أعضاء  .9ألعضاء ىيئة التدريس بيا وجد الباحث أن )

كفاءاتيم التدريسية  ، وىذا يفسر تدنييعمموا بأي جامعة قبل التحاقيم بالجامعة الخميجية
 .والتكنولوجية

 ًا: اليتاٖج التخلَلَْ ملضتٌٍات الهفإّ الذاتَْ التهيٌلٌجَْ يف اصتدداو أدًات التعله ىَثا

 املدمج:

لتعرف مستويات الكفاءة الذاتية التكنولوجية في استخدام أدوات التعمم المدمج لدى 
 محاور ىي عمى الترتيب: أعضاء ىيئة التدريس، تم تقسيم الرصد والتحميل لثالثة

 واقع وطبيعة استخدام أعضاء ىيئة التدريس لمحاسوب، وشبكتا اإلنترنت واإلنترانت. .أ 
واقع مستويات الكفاءة الذاتية لدى أعضاء ىيئة التدريس في استخدام البرامج  .ب 

 الكمبيوترية.
كنولوجية واقع مستويات الكفاءة الذاتية لدى أعضاء ىيئة التدريس في القيام بالميام الت .ج 

 المصاحبة لتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج.
 وذلك عمى النحو التالي:
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 :ًاإلىرتاىت اإلىرتىت ًعبهتا للخاصٌب، التدرٍط هَْٗ أعضإ اصتدداو ًطبَعْ ًاقع .أ 

النسب المئوية لطبيعة استخدامات الكمبيوتر لرصد ىذا الواقع قام الباحث بحساب 
عضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة في مجال تصميم واستخدام واإلنترنت واإلنترانت لدى أ

 ( التالي:.0، وىذا ما يوضحو جدول )أدوات التعمم المدمج
 ٚاإلٔزشٔذ ٚاإلٔزشأذ  اٌىّج١ٛرشإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌطج١ؼخ اعزخذاِبد (: 11عذٚي )

 اٌّذِظ ٌذٜ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍبد اٌغبِؼخ فٟ ِغبي رظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ

 الجدول السابق إلى استنباط: يقود استقراء بيانات

 اا واستخدامً ىم األكثر إتقانً  اليندسة وعموم الحاسوبأعضاء ىيئة التدريس بكمية أن  .0
لمحاسوب واإلنترنت واإلنترانت بين أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، بينما جاء أعضاء 
ىيئة التدريس بكمية القانون في مؤخرة كميات الجامعة في استخداميم لمحاسوب 

 وشبكاتو.
%، وىي  .9التقل عن  الكمبيوترأن نسبة إتقان أعضاء ىيئة التدريس الستخدام  .6

متطمبات استخدام التعمم المدمج في لنسبة إيجابية عامة، لكن تظل منخفضة بالنظر 
 .ظل سعي الجامعات لتحقيق معايير الجودة الشاممة

  

َ 
  اٌىّج١ٛرشؽج١ؼخ اعزخذاَ 

 ٚاإلٔزشٔذ ٚاإلٔزشأذ 

 إٌغت اٌّئ٠ٛخ إلرمبْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 اٌمبْٔٛ اٌزشث١خ
ػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة
 ٕ٘ذعخ

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

 77.38 90.83 95.83 56.94 73.85 ٌٍؾبعٛة: ٚالغ اعزخذاَ 1

رظ١ُّ ٚئٔزبط اٌجشِغ١بد  ...اٌخ(/.جبساداٌىزبثخ ٚاٌطجبػخ )ثؾٛس، ِؾبػشاد، اخز فٟ: اٌزذس٠ظ/

االعزّبع ٚاٌّشب٘ذح ٌٍزغغ١الد اٌغّؼ١خ  ئػذاد اٌشعَٛ ٚاٌزظ١ّّبد ٚاألشىبي اٌج١ب١ٔخ/ اٌزؼ١ّ١ٍخ/

 ٚاٌّشئ١خ.

1 
اإلٔزشٔذ ٚالغ اعزخذاَ 

 ٚاإلٔزشأذ:
81.74 73.14 94.44 92.22 79.36 

رظفؼ ِٛالغ ا٠ٌٛت اٌضمبف١خ )ع١بع١خ ـ  رظفؼ ِٛالغ ا٠ٌٛت اٌزؼ١ّ١ٍخ/ فٟ: اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ/

اٌزٛاطً  .اٌخ/ اٌزٛاطً ِغ اٌطالة/.ئٔغبص ػ١ٍّبد رغغ١ً اٌطالة ٚئدخبي ٔزبئغُٙ .. اٌخ(/.اعزّبػ١خ

ؽؼٛس  رؾ١ًّ اٌجشاِظ ٚاٌٍّفبد ثأٔٛاػٙب/ ِغ اٌضِالء ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/

 اٌّإرّشاد اٌؼ١ٍّخ ِٓ ثؼذ.
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ٍْ لدٔ أعضإ هَْٗ التدرٍط ٌَتزالهنبهفإّ الذاتَْ يف اصتدداو الربامج ال مضتٌٍات ًاقع .ب 

 بهلَات اجلامعْ:

نسب إتقان أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لرصد ىذا الواقع قام الباحث بحساب 
 (00، والجدول )تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمجل الالزمة البرامج الكمبيوتريةالستخدام 

 يوضح نتائج ذلك: التالي
 ٕغت ارمبْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ و١ٍبد اٌغبِؼخ اٌّزٛعطبد اٌؼبِخ ٌ: (11عذٚي )

 فٟ ِغبي رظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظاعزخذاَ اٌجشاِظ اٌىّج١ٛرش٠خ 

 اٌجشاِظ اٌىّج١ٛرش٠خ اٌالصِخ 

ٌزظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد 

 اٌزؼٍُ اٌّذِظ

 إٌغت اٌّئ٠ٛخ العزخذاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ٕ٘ذعخ ػٍَٛ اٌؾبعٛة اٌمبْٔٛ اٌزشث١خ

 56.98 66.00 87.22 36.66 53.00 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌٕغجخ اإلرمبْ

٠خ اٌزٟ رُ اعزطالع آساء أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٓ اعزخذاَ وً ِٕٙب:ثشاِظ ِؼبٌغخ اٌىّج١ٛرشاٌجشاِظ 

د ثشاِظ اٌّؼبٌغب /ثشاِظ رظفؼ شجىخ ا٠ٌٛت /ثشاِظ رظ١ُّ ٚرٕف١ز اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ /إٌظٛص

ثشاِظ اٌزٛاطً  (/Web Pagesثشاِظ رظ١ُّ طفؾبد ا٠ٌٛت ) /ثشاِظ لٛاػذ اٌج١بٔبد /اإلؽظبئ١خ

ثشاِظ ػشع  /ثشاِظ ئداسح اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ /ثشاِظ ئػذاد اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ /ػجش اإلٔزشٔذ

ٍِفبد ثشاِظ اعزّبع ِٚشب٘ذح ِٚٛٔزبط  /ثشاِظ ِىبفؾخ ٍِفبد اٌزغغظ ٚاٌف١شٚعبد /ٚرؾش٠ش اٌظٛس

 /ثشاِظ رغش٠غ اإلٔزشٔذ /ثشاِظ رٕض٠ً ٚرؾش٠ش ٍِفبد اٌف١ذ٠ٛ ِٓ ِٛالغ اٌف١ذ٠ٛ /اٌظٛد ٚاٌف١ذ٠ٛ

 ثشاِظ رغش٠غ رؾ١ًّ اٌٍّفبد ٚاٌجشاِظ ِٓ اإلٔزشٔذ.

 يقود استقراء بيانات الجدول السابق إلى استنباط:

ون واليندسة أن النسب العامة الستخدام أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية والقان .0
لتصميم واستخدام أدوات التعمم لمبرامج الكمبيوترية الالزمة  اإلدارية والمالية والعموم
%( لتبني استراتيجية التعمم المدمج 9>منخفضة بعامة ودون المستوى المقبول ) المدمج

 في التدريس بكميات الجامعة.
 سة وعموم الحاسوباليندأن النسبة العامة الستخدام أعضاء ىيئة التدريس بكمية  .6

ىي األعمى بين كميات  لتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمجية الالزمة الكمبيوتر لمبرامج 
نسبة استخدام أعضاء  كانت، بينما %( 9>والتي تخطت المستوى المقبول ) الجامعة

 بين كميات الجامعة. %(  ::.:7)ىيئة التدريس بكمية القانون ليذه لمبرامج األدنى 
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 الكَاو يف اخلنط اجلامعْ بهلَات التدرٍط هَْٗ أعضإ لدٔ الذاتَْ الهفإّ مضتٌٍات عًاق .ج 

 صاحبْ لتصنَه ًاصتدداو أدًات التعله املدمج:امل التهيٌلٌجَْ باملواو

واقع مستويات الكفاءة الذاتية لرصد ىذا الواقع قام الباحث بحساب النسب المئوية ل
امعة في القيام بالميام التكنولوجية المصاحبة لتصميم لدى أعضاء ىيئة التدريس بكميات الج

 ( التالي ىذه النتائج:06، ويوضح جدول )واستخدام أدوات التعمم المدمج
ٚالغ ِغز٠ٛبد اٌىفبءح اٌزار١خ ٌذٜ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍبد اٌغبِؼخ : (11عذٚي )

 أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظاٌخّظ فٟ اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّظبؽجخ ٌزظ١ُّ ٚاعزخذاَ 

  

 اٌّٙبَ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّظبؽجخ 

 ٌزظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ

 إٌغت اٌّئ٠ٛخ إلرمبْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 اٌمبْٔٛ اٌزشث١خ
ػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة
 ٕ٘ذعخ

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

 Web Sites. 85.71 80.55 100.00 90.00 97.61رظفؼ ِٛالغ ا٠ٌٛت  .1

١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍطالة ئسعبي اٌّٛاد اٌزؼ .2

 ٚاعزمجبي سدٚدُ٘ ػجش اإلٔزشٔذ.
97.61 100.00 100.00 100.00 100.00 

ئداسح ٚاعزخذاَ ِٕزذ٠بد إٌّبلشخ اإلٌىزش١ٔٚخ،  .3

 ٚعٍغبرٙب.
57.14 19.44 87.50 71.66 30.95 

 67.55 75.62 90.62 52.95 57.73 اعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ اٌزب١ٌخ: .4

ٌٛؽبد اإلػالٔبد/ اٌؾٛاس اإلٌىزشٟٚٔ ِغ ؽبٌت ٚاؽذ/  ِغّٛػبد األخجبس/ اٌمٛائُ اٌجش٠ذ٠خ/ زشٟٚٔ/اٌجش٠ذ اإلٌى

 ٞ )اٌظٛرٟ ٚاٌّشئٟ(/ اٌٛطالد ٌالٔزمبي ٌّٛالغ شجى١خ خبسع١خ/اٌىّج١ٛرشاٌؾٛاس اٌّزؼذد األؽشاف/ اٌّإرّش 

األدٚاد  اٌّذٚٔبد/اٌىزت اٌّطجٛع/ /أششؽخ اٌف١ذ٠ٛ/ اٌىزت اإلٌىزش١ٔٚخ األلشاص اٌشل١ّخ/ األلشاص اٌّذِغخ/

 اٌٍٛؽبد ٚإٌّبرط ٚاٌؼ١ٕبد ٚاٌخشائؾ. ٚاٌّٛاد فٟ اٌّخزجشاد اٌّؼزبدح/

اٌجؾش ٚاٌٛطٛي ٌٍّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ِٓ خالي  .5

 .Search Enginesِؾشوبد اٌجؾش 
73.80 77.77 100.00 90.00 92.85 

 Fileاعزخذاَ ثشٚرٛوٛي ٔمً اٌٍّفبد  .6

Transfer Protocol  ٌزجبدٌٙب ث١ٓ ؽبعٛثه

 اٌخبدَ. اٌىّج١ٛرشٚ

14.28 0.00 70.83 15.00 7.14 

 Scannersاعزخذاَ اٌّبعؾبد اٌؼٛئ١خ  .7

 & Copiers ٚإٌبعخبد ٚاٌطبثؼبد

Printers. 

64.28 55.55 100.00 71.66 85.71 

 Digitalاعزخذاَ اٌىب١ِشاد اٌشل١ّخ  .8

Cameras. 
66.66 77.77 100.00 83.33 92.85 

 Flashٚعبئؾ اٌزخض٠ٓ اٌخبسع١خ  اعزخذاَ .9

M., EX. HD, CD-RM, CD-RW, 

DVD etc.. 

85.71 86.11 41.66 78.33 95.23 

رظ١ُّ طفؾبد ِٚٛالغ ا٠ٌٛت اٌزؼ١ّ١ٍخ  .11

 اٌزفبػ١ٍخ ٚفمبً ٌّؼب١٠ش عٛدرٙب.
14.28 0.00 41.66 16.66 11.90 

 رظ١ُّ ٚئٔزبط ٍِف ئٔغبص رذس٠غٟ ئٌىزشٟٚٔ .11

e-portfolio. 
45.23 8.33 79.16 28.33 33.33 

 45.23 41.66 66.66 19.44 26.19 ف١ذ٠ٛٞ ِغ ػذح ؽالة. /ئداسح ِإرّش عّؼٟ .12
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 ويقود استقراء بيانات الجدول السابق إلى استنباط ما يمي:

أن مستويات إتقان أعضاء ىيئة التدريس لمميام التكنولوجية المصاحبة لتصميم  .0
واستخدام أدوات التعمم المدمج منخفضة عامة في كميات التربية والقانون واليندسة 

%( لتبني استراتيجية التعمم 9>ودون المستوى المقبول ) ماليةاإلدارية وال والعموم
 المدمج في التدريس بكميات الجامعة.

لمميام  اليندسة وعموم الحاسوبأن النسبة العامة إلتقان أعضاء ىيئة التدريس بكمية  .6
التكنولوجية المصاحبة لتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج ىي األعمى بين كميات 

، ثم كمية التربية، بينما اإلدارية والمالية العموممتيا كمية اليندسة، ثم كمية الجامعة، ت
جاءت نسبة إتقان أعضاء ىيئة التدريس بكمية القانون ليذه الميام التكنولوجية األدنى 

 بين كميات الجامعة.
 أن الميمتين التكنولوجيتانوالنظرة التحميمية لمنتائج الواردة في الجدول السابق توضح 

إرسال المواد ميمة األكثر إتقانًا من جانب أعضاء ىيئة التدريس بجميع كميات الجامعة ىما: 
التعميمية اإللكترونية لمطالب واستقبال ردودىم عبر اإلنترنت، وميمة تصفح مواقع الويب 

Web Sites.  بينما كانت الميمتان التكنولوجيتان األقل إتقانًا من جانبيم ىما: استخدام

 اٌّٙبَ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّظبؽجخ 

 ٌزظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ

 إٌغت اٌّئ٠ٛخ إلرمبْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 اٌمبْٔٛ اٌزشث١خ
ػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة
 ٕ٘ذعخ

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

ٚئٔزبط ٚاعزخذاَ ِظبدس ئٌىزش١ٔٚخ رظ١ُّ  .13

 ٌٍزؼٍُ اٌّذِظ.
28.57 5.55 83.33 58.33 16.66 

رظ١ُّ ٚئٔزبط ٚاعزخذاَ االخزجبساد  .14

 اإلٌىزش١ٔٚخ.
19.04 13.88 75.00 43.33 30.95 

رظ١ُّ ٚئٔزبط ِمشس ئٌىزشٟٚٔ ٌج١ئخ اٌزؼٍُ  .15

 اٌّذِظ ٚفمبً ٌّؼب١٠ش عٛدرٗ.
45.23 11.11 87.50 40.00 59.52 

 97.61 95.00 100.00 91.66 83.33 فبػً ِغ اٌطالة ٚئداسح اٌغبِؼخ ئٌىزش١ٔٚب.اٌز .16

( ِٕبعجخ Interfaceرظ١ُّ ٚاعٙخ رفبػً ) .17

أدٚاد اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ إٌّبعجخ رؾٛٞ 

 .ٌٍّؾزٜٛ ٚرؾم١ك اٌزفبػً

59.52 8.33 45.83 40.00 19.04 

اٌٛطٛي ٚاإلثؾبس فٟ اٌّىزجبد اإلٌىزش١ٔٚخ  .18

 اػذ اٌج١بٔبد.ٚاٌزؼبًِ ِغ لٛ
52.38 36.11 95.83 63.33 78.57 

شجىبد ِٚؼبٌغخ اٌجغ١ؾ اٌرشخ١ض ِشىالد  .19

 ِٕٙب.
28.57 30.55 79.16 31.66 33.33 

اٌّشٚٔخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزٛافك ث١ٓ ِٛالف  .21

 ٚأدٚاد اٌزذس٠ظ اٌزم١ٍذٞ ٚاٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ.
38.09 22.22 79.16 38.33 54.76 

 61.83 65.57 86.90 45.47 54.55 بْاٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌٕغجخ اإلرم
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الشخصي  الكمبيوترلتبادليا بين  File Transfer Protocolول نقل الممفات بروتوك
  الخادم، وتصميم صفحات ومواقع الويب التعميمية التفاعمية وفقًا لمعايير جودتيا. الكمبيوترو 

كدت أن أي ( الت9..6الزعانين )جمال وتتفق ىذه النتائج جزئيًا مع نتائج دراسة 
يئة التدريس يجيدون استخدام برنامج معالجة النصوص، الغالبية العظمى من أعضاء ى

برامج تصميم استخدام منيم يجيدون %( 9)واستخدام اإلنترنت في البحث والمراسمة، وأن 
برمجيات الوسائط المتعددة، وبرامج تصميم المقررات في البيئات التعميمية االفتراضية، وبرامج 

 ة التعمم اإللكتروني، وبرامج تصميم صفحات الويب. إدارة المقررات عمى اإلنترنت، وبرامج إدار 

( التي أوضحت تدني درجة استخدام 9..6شطناوي )نواف وتتفق أيضًا ونتائج دراسة 
التكنولوجيا في التعميم في جامعة اليرموك من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بيا، وكانت 

( Data Showناتو )نسب استخدام أعضاء ىيئة التدريس لمحاسوب وأجيزة عرض بيا
وىو  ومواقع الويب التعميمية ىي األدني بين تجييزات تكنولوجيا التعميم المستخدمة بالجامعة.

استخدام أساتذة كمية أن  ( التي أوضحت:6.0الغويل )انتصار دراسة ما أكدتو أيضا 
ي المواد ف االقتصاد والتجارة بالجامعة األسمرية اإلسالمية لتكنولوجيا المعمومات واالتصال

 احتياجات سوق العمل.  يتسم بالتدني الشديد وعدم تمبية التي يدرسونيا لتطوير التعميم العالي

خالد ، و (...6سعيد السنيدي )وتختمف ىذه النتائج مع ما أسفرت عنو دراسات 
حسان كنسارة ، و (7..6منير عوض )، و (7..6الحافظ سالمة ) عبد، و (6..6الشريف ) ا 

ىذه الدراسات عمى امتالك معظم أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات حيث أجمعت  (;..6)
ن أشارت معظم الدراسات  التي اجريت فييا ىذه الدراسات لمكفايات الذاتية التكنولوجية، وا 
  .لوجود تفاوت بين نسب اإلتقان وواقع الممارسة الذي كان بنسب متوسطة في معظم األحيان

 يف تصنَه ًاصتدداو أدًات  الهفإّ الذاتَْ التدرٍضَْ ٍاتاليتاٖج التخلَلَْ ملضتٌ: ًاثالج

 :التعله املدمج

النسب المئوية المعبرة عن واقع الكفاءة الذاتية لرصد ىذا الواقع قام الباحث بحساب 
التدريسية لدى أعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة الخمس في تصميم واستخدام أدوات 

 ( التالي ىذه النتائج:07، ويوضح جدول )عيالتعمم المدمج في التدريس الجام
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 عذٚي )12(: إٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌّغز٠ٛبد اٌىفبءح اٌزار١خ اٌزذس٠غ١خ ٌذٜ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ثى١ٍبد اٌغبِؼخ فٟ ِغبي رظ١ُّ ٚاعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ

َ 
 ِغبالد 

 اٌىفبءح اٌزار١خ اٌزذس٠غ١خ

 س٠ظ ثبٌغبِؼخإٌغت اٌّئ٠ٛخ إلرمبْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذ

 اٌمبْٔٛ اٌزشث١خ
ػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة
 ٕ٘ذعخ

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

اٌّزٛعؾ 

 اٌؼبَ

 خٍف١برُٙـ  )ؽبعبرُٙ رؾ١ًٍ اٌطالة 1

ـ  أعب١ٌجُٙ اٌّفؼٍخ فٟ اٌزؼٍُـ 

ِغز٠ٛبرُٙ اٌّؼشف١خ ـ  ا٘زّبِبرُٙ

 اٌخ(.ٚاٌّٙبس٠خ

73.81 22.22 37.50 31.67 16.67 36.27 

بد اٌؼًّ ِغ ؽالة رٚٞ صمبف 1

 ِزٕٛػخ.
83.33 80.56 79.17 76.67 78.57 79.41 

ٚػغ أ٘ذاف رؼ١ّ١ٍخ ٚاػؾخ  2

ِٚؾذدح ٚٚالؼ١خ ٌّٛػٛػبد 

 اٌّمشس اإلٌىزشٟٚٔ.

85.71 38.89 50.00 60.00 61.90 60.78 

 51.96 61.90 33.33 58.33 36.11 78.57 ئصبسح اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٌذٜ اٌطالة. 3

ً الزشاػ أٔشطخ رؼٍُ ِزٕٛػخ ٌى 4

ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد اٌّمشس 

 اإلٌىزشٟٚٔ.

69.05 38.89 41.67 63.33 42.86 53.43 

رخط١ؾ ٚرٕف١ز أعب١ٌت اٌزذس٠ظ  5

إٌّبعجخ ٌٍطالة ٌٚطج١ؼخ وً ِمشس 

 ئٌىزشٟٚٔ.

69.05 47.22 58.33 28.33 59.52 50.00 

اخز١بس ٚرٛظ١ف ِظبدس اٌزؼٍُ  1

اٌّزٕٛػخ فٟ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌزم١ٍذ٠خ 

 .زؼٍُ اٌّذِظِٛالف اٌ

73.81 41.67 62.50 50.00 61.90 57.35 

رم١١ُ ِظبدس اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ  8

اٌّزبؽخ ػجش اإلٔزشٔذ ٚفمبً ٌّؼب١٠ش 

 .ٙباٌغٛدح اٌخبطخ ث

38.10 11.11 58.33 21.67 35.71 30.39 

رطج١ك ِشاؽً اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  9

)اٌزؾ١ًٍ، اٌزم١١ُ، اٌزظ١ُّ، 

 ٠ُ(.اٌزط٠ٛش، اٌزغ١ٍُ، اٌزمٛ

26.19 5.56 20.83 26.67 23.81 21.56 

رؾذ٠ذ رٛل١ذ ٚو١ف١خ رٕف١ز اٌذِظ  11

اإلٌىزشٟٚٔ داخً لبػبد اٌذساعخ 

اٌزم١ٍذ٠خ ٚرٛل١ذ ٚلف اٌذِظ ٌالٔزمبي 

 ٌٍزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ.

30.95 27.78 62.50 35.00 19.05 32.84 

رؾذ٠ذ أدٚاس ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  11

 ذِظ.ٚاٌطالة فٟ ِٛالف اٌزؼٍُ اٌّ
71.43 36.11 54.17 63.33 66.67 59.80 

ر١غ١ش رؼٍُ اٌطالة إلوغبثُٙ ِٙبساد  11

ٚاالعزفبدح ِٓ عزخذاَ االاٌٛطٛي ٚ

 ٌّظبدس اإلٌىزش١ٔٚخا

45.24 36.11 91.67 56.67 78.57 59.31 

ئِذاد اٌطالة ثزغز٠خ ساعؼخ ِزٛافمخ  12

ِغ ِٙبساد اعزخذاُِٙ ٌّظبدس اٌزؼٍُ 

 اإلٌىزش١ٔٚخ.

47.62 30.56 54.17 41.67 88.10 51.96 



 ....................................... نحو التعلم المدمجبالجامعة الخليجية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

- 778 - 

 

 :( إلى إدراك ما يمي07الفحص التحميمي لبيانات الجدول السابق )ويقود 

مجال تصميم إن أعمى مستوى إلتقان الكفاءات الفرعية لمكفاءة الذاتية التدريسية في  .0
العمل مع طالب ذوي ثقافات الكفاءة في  في جانبكان  مدمجواستخدام أدوات التعمم ال

 .متنوعة، تمتيا الكفاءة في تنويع وتطوير أنماط التفاعل المفظي وغير المفظي مع الطالب
إن أدنى مستوى إلتقان الكفاءات الفرعية المكونة لمكفاءة الذاتية التدريسية في مجال  .6

الكفاءة في تطبيق مراحل التصميم  جانب فيتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج كان 
التعميمي )التحميل، التقييم، التصميم، التطوير، النقل والتسميم، التقويم(، تمتيا الكفاءة في 

نتاجو في صورة رقمية وأخرى ورقية.  تحميل واختيار وتنظيم محتوى المقرر الدراسي وا 

َ 
 ِغبالد 

 اٌىفبءح اٌزار١خ اٌزذس٠غ١خ

 إٌغت اٌّئ٠ٛخ إلرمبْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ

 اٌمبْٔٛ اٌزشث١خ
ػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة
 ٕ٘ذعخ

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

اٌّزٛعؾ 

 اٌؼبَ

اعزخذاَ ِؼب١٠ش ِٛػٛػ١خ ػٕذ رم١١ُ  13

رؼٍُ اٌطالة ٚاعزخذاُِٙ ٌّظبدس 

 زؼٍُ.اٌ

80.95 47.22 45.83 36.67 85.71 58.82 

ر٠ٕٛغ ٚرط٠ٛش أّٔبؽ اٌزفبػً اٌٍفظٟ  14

ٚغ١ش اٌٍفظٟ ِغ اٌطالة خالي ِٛالف 

 اٌزؼٍُ اٌّذِظ.

59.52 86.11 87.50 61.67 80.95 72.54 

اٌٛػٟ ثأخالل١بد اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب  15

 فٟ ِٛالف اٌزؼٍُ اٌّذِظ ِّٚبسعزٙب.
80.95 72.22 79.17 51.67 59.52 66.17 

رؾ١ًٍ ٚاخز١بس ٚرٕظ١ُ ِؾزٜٛ اٌّمشس  11

اٌذساعٟ ٚئٔزبعٗ فٟ طٛسح سل١ّخ 

 ٚأخشٜ ٚسل١خ.

19.05 16.67 54.17 38.33 19.05 28.43 

اٌٛػٟ ثّؼب١٠ش عٛدح: ث١ئخ اٌزؼٍُ  18

اٌّذِظ، ٚاٌّمشساد ٚاٌّٛالغ 

اإلٌىزش١ٔٚخ، ٚأٔشطخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ، 

 ٚاٌزم٠ُٛ اإلٌىزشٟٚٔ.

26.19 33.33 75.00 23.33 83.33 44.11 

رط٠ٛش األداء إٌّٟٙ ثّب ٠ٍجٟ ِؼب١٠ش  19

اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌٍزؼٍُ اٌّذِظ 

)ِغبالد: اٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٚاٌزذس٠ظ، 

 ٚخذِخ اٌغبِؼخ ٚاٌّغزّغ(.

69.05 25.00 54.17 28.33 85.71 50.98 

رظ١ُّ ٚرطج١ك اعزجبٔبد اٌزم١١ُ  11

عزفبدح ِٕٙب اٌزارٟ اإلٌىزش١ٔٚخ، ٚاال

فٟ رم٠ُٛ ٚرط٠ٛش اٌّمشساد 

 اإلٌىزش١ٔٚخ.

57.14 22.22 66.67 51.67 30.95 45.09 
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مجال الذاتية التدريسية في  ن أعمى مستوى إلتقان الكفاءات الفرعية المكونة لمكفاءةإ .7
 مخرجاتوضع الكفاءة في في كان  كمية التربيةفي  تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج

جاء أدنى مستوى بينما تعميمية واضحة ومحددة وواقعية لموضوعات المقرر اإللكتروني، 
نتاجو الكفاءة  جانب في ياإلتقان في صورة في اختيار وتنظيم محتوى المقرر الدراسي وا 
 وأخرى ورقية. رقمية

ن أعمى مستوى إلتقان الكفاءات الفرعية المكونة لمكفاءة الذاتية التدريسية في مجال إ .8
الكفاءة في تنويع وتطوير  فيكان  كمية القانونتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في 

 في ياتقان، بينما جاء أدنى مستوى إل عل المفظي وغير المفظي مع الطالبأنماط التفا
الكفاءة في تطبيق مراحل التصميم التعميمي )التحميل، التقييم، التصميم، التطوير، جانب 

 (.، التقويمالنقل والتسميم
ن أعمى مستوى إلتقان الكفاءات الفرعية المكونة لمكفاءة الذاتية التدريسية في مجال إ .9

كان من نصيب  لحاسوباليندسة وعموم اتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في كمية 
الكفاءة في تيسير تعمم الطالب إلكسابيم ميارات الوصول واالستخدام لممصادر 

من نصيب الكفاءة في  يااإللكترونية واالستفادة منيا، بينما جاء أدنى مستوى إلتقان
تطبيق مراحل التصميم التعميمي )التحميل، التقييم، التصميم، التطوير، النقل والتسميم، 

 م(.التقوي
ن أعمى مستوى إلتقان الكفاءات الفرعية المكونة لمكفاءة الذاتية التدريسية في مجال إ .:

كان من نصيب الكفاءة في العمل  اليندسةتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في كمية 
من نصيب الكفاءة في  يامع طالب ذوي ثقافات متنوعة، بينما جاء أدنى مستوى إلتقان

مم اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت وفقًا لمعايير الجودة الخاصة بكل تقييم مصادر التع
 مصدر.

ن أعمى مستوى إلتقان الكفاءات الفرعية المكونة لمكفاءة الذاتية التدريسية في مجال إ .;
كان من نصيب  اإلدارية والمالية العمومتصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في كمية 

ب بتغذية راجعة متوافقة مع ميارات استخداميم لمصادر التعمم الكفاءة في إمداد الطال
تحميل في اإللكترونية وتحصيميم الدراسي، بينما جاء أدنى مستوى من نصيب الكفاءة 
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مستوياتيم المعرفية  –اىتماماتيم  –أساليبيم المفضمة في التعمم  –الطالب )حاجاتيم 
 الخ(.والميارية
أن مستوى إتقان الكفاءات الفرعية إلى ( 07)و ،(06ين: )جدولالمن نتائج  ويتضح

واستخدام أدوات التعمم  تصميممجال التدريسية في : التكنولوجية و المكونة لمكفاءة الذاتية
المستوى المدمج ألعضاء ىيئة التدريس بجميع كميات الجامعة متدنية عموًما وأقل من 

دريس بكميات الجامعة، األمر الذي %( لتبني استراتيجية التعمم المدمج في الت9>المقبول )
ع لتنمية الكفاءة الذاتية في مجال تصميم واستخدام أدوات يفرض إجراء تدريب مكثف لمجمي

 التعمم المدمج.
ويعتقد الباحث أن نتائج الدراسة الحالية محدودة بكون الجامعة الخميجية جامعة خاصة 

ير وشروط اختيار أعضاء التدريس )غير حكومية(، وىو متغير يمقي بظالل سمبية عمى معاي
نتاج  بيا يجعل إدارة الجامعة تتغاضى عن بعض معايير الجودة والخبرة في تصميم وا 

تكنولوجيا في التدريس لدى أعضاء ىيئة التدريس المقبولين لمعمل الواستخدام مستحدثات 
 بيا.

 إجابْ الضؤال الجالح:  .ج 

بالجامعة الخميجية ىيئة التدريس  أعضاءنص السؤال الثالث عمى "ما طبيعة اتجاىات 
 ؟"في التدريس الجامعيواستخدامو التعمم المدمج نحو 

من أعضاء ىيئة البيانات الوصفية لدرجات عينة الدراسة ( 08)يوضح الجدول التالي 
عمى مقياس االتجاىات نحو توظيف أدوات التعمم المدمج في التدريس التدريس بالجامعة 

 الجامعي:
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ٌج١بٔبد اٌٛطف١خ ٌذسعبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أثؼبد ِم١بط االرغب٘بد ٔؾٛ ا:(13عذٚي )

 رٛظ١ف أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ

عضاء ىيئة متوسط درجات عينة الدراسة من أ ارتفاعويتضح من الجدول السابق 
مة ليا، مما بلدرجات الحرجة المقاعن ا ةوفي جميع أبعاده الست لمقياس ككلالتدريس في ا

يدل عمى إيجابية اتجاىات عينة الدراسة نحو التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجامعي 
في المقياس ككل، وفي جميع أبعاده، وىذا يعبر عن قبول أعضاء ىيئة التدريس وتأييدىم 

  .بني استراتيجية التعمم المدمج في تخطيط وتنفيذ وتقويم التدريس الجامعيلت

المدمج في تطبيق استراتيجية التعميم إيجابي يبشر باحتماالت نجاح تجربة  مممح ىذاو 
حال تبنييا من قبل الجامعة، ولكنو نجاح يظل مرىونا بمجموعة من االعتبارات األخرى وأىميا 

دة المدى لمجامعة تتبنى ىذه االستراتيجية، وجودة البنية األساسية وجود خطة استراتيجية بعي
الالزمة لمتعمم المدمج، وارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية التكنولوجية والتدريسية ألعضاء ىيئة 

 التدريس، وقدرة التعمم المدمج عمى تمبية احتياجات طمبة الجامعة.

ت اىتمت برصد اتجاىات أعضاء وتتفق ىذه النتائج مع ما اسفرت عنو عدة دراسا
، (Oh & Park, 2009, 327-342ىيئة التدريس نحو التعمم المدمج كدراسة أوه وبارك )

، (Bensona, Anderson & Ooms, 2011دراسة بينسونا وأندرسون وأومس )و 

 أثؼبد اٌّم١بط

ػذد 

ػجبساد 

 اٌجؼذ

 اٌؼذد

)ْ( 
 اٌّزٛعؾ اٌّغّٛع

اٌذسعخ 

 اٌؾشعخ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

خظبئض اٌزؼٍُ اٌّذِظ  .1

 ٚفٛائذٖ

13 

58 

3175.00 46.69 42 4.85 

أ١ّ٘خ وغت اٌىفبءح اٌزؼ١ّ١ٍخ  .1

 ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٍزؼٍُ اٌّذِظ

8 
1853.00 27.25 24 3.83 

رٛظ١ف اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ  .2

اٌزذس٠ظ ٚاإلششاف اٌؼٍّٟ 

 ثبٌغبِؼخ

11 

2881.00 42.37 36 6.58 

رظ١ُّ ٚاعزخذاَ اٌّمشساد  .3

 اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ

11 
2881.00 42.37 33 6.58 

طٍجبد( رجٕٟ ِمِٛبد )ِز .4

ٚرٕف١ز اٌزؼٍُ اٌّذِظ، ِٚذٜ 

 رٛافش٘ب

13 

3329.00 48.96 42 7.39 

اٌٛػٟ ثأخالل١بد رىٌٕٛٛع١ب  .5

 اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِظ

11 
3329.00 48.96 33 7.39 

 28.11 210 237.57 16155.00 11 اٌّم١بط وىً
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، حيث أشارت ىذه الدراسات إلى تمتع أعضاء ىيئة التدريس (6.06) سمر عبد اهللودراسة 
التي أجريت فييا ىذه الدراسات باتجاىات إيجابية نحو تصميم واستخدام ادوات بالجامعات 

التعمم المدمج في التدريس الجامعي. ولكنيا تختمف مع بعض الدراسات التي أظيرت وجود 
 المعمم الجامعيضعف ميارات ومن بينيا  صعوبات حقيقية لتطبيق التعمم المدمج في التدريس

ي إلى محتوى رقمي، وعدم وضوح أىمية التعمم المدمج في في تحويل المحتوى التعميم
قدراتيم عمى تصميم المقررات  ضعفو  التدريس الجامعي وسمبية اتجاىات بعضيم نحوه،

لمياء الصالح وعبدالرحمن ، ودراسة (6.07غازي خميفة وخالد الصرايرة )كدراسة  اإللكترونية
 (.;=-=;، >6.0العامر )

 :الزابعالضؤال  إجابْ .د 

 مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ما " عمى الرابعالسؤال نص 
لدى أعضاء ىيئة التدريس في تصميم  التكنولوجية والتدريسية الذاتية الكفاءة في( 9...

 "لمتغير التخصص ومدة الخبرة؟ ىواستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس الجامعي ُتعز 

تم اختبار إذا كانت البيانات تتبع  البحثبين متغيرات  قبل البدء في دراسة العالقات
التوزيع الطبيعي أم ال، ونظرًا ألن عدد أعضاء ىيئة التدريس في كل كمية من كميات الجامعة 

، 9..6أبوزيد، محمد ) (Shapiro-Wilkفقد تم استخدام اختبار )عضوًا  .9أقل من 
 :ارنتائج االختب( 09)ويوضح الجدول التالي ( 0;0->:0

 اٌخّظ  اٌجؾشاٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ ٌذسعبد ِغّٛػبد  اخزجبس :(41)عذٚي

 فٟ ِم١بط اٌىفبءح اٌزار١خ 

 اٌى١ٍخ ٚعٗ اٌّمبسٔخ
Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌذسعبد 

اٌىفبءح اٌزار١خ فٟ ػ١ٕخ 

 اٌجؾش

 0.395 14 0.938 اٌزشث١خ

 0.545 12 0.944 اٌمبْٔٛ

ػٍَٛ اٌؾبعٛةإٌٙذعخ ٚ  0.942 8 0.629 

 0.727 20 0.969 إٌٙذعخ

اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌؼٍَٛ  0.986 14 0.997 

( وبالتالي 9...يتضح من النتائج أن مستوى الداللة في جميع الكميات أكبر من )
، ولذا تم اختيار اختبار )ت( لمعينات المستقمة فالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي

(Independent Samples t-test).  مرحمتين اإلجابة عن ىذا السؤال في  تتمقد و
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، بالتخصص )الكمية( ومدة الخبرة الكفاءة الذاتية التكنولوجيةعالقة األولى تناولت  :رئيستين
 .بالتخصص )الكمية( ومدة الخبرة الكفاءة الذاتية التدريسيةعالقة الثانية بينما تناولت 

 (:الهلَْ) بالتدصص تهيٌلٌجَْال الذاتَْ الهفإّ عالقْ ـ أ

ية التكنولوجية العالقة بين الكفاءة الذاتبحث نتائج ( 16) يوضح الجدول التالي
 والتخصص "الكمية"

 ٔزبئظ اخزجبس ِمبسٔخ ِزٛعطبد و١ٍبد اٌغبِؼخ فٟ اٌىفبءح اٌزار١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ :(15عذٚي )

 .(9... ≥مستوى ) عند )*( داللة طرفين

 اٌّزٛعؾ ْ اٌى١ٍخ
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اخزجبس ١ٌفٕٟ 

ٞ اٌزجب٠ٌٓزغبٚ  
ٌٍؼ١ٕبد اٌّغزمٍخاخزجبس )د(   

ؽغُ 

 اٌزأص١ش

(η
2

) F Sig. t df Sig.
(*)

 

 اٌزشث١خ 

 اٌمبْٔٛ

13 81.36 38.22 
0.368 0.550 

1.23 24 0.231 1.149 

 0.224 23.98 1.25 31.66 64.25 11 ِزٛعؾ

  اٌزشث١خ 

ػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة

14 81.36 38.22 

3.06 0.095 

-3.36- 20 0.003
(*)

 
1.251 

 0.001 19.95 -3.95- 20.11 130.50 8 وج١شعذا

 اٌزشث١خ 

 إٌٙذعخ

14 81.36 38.22 
0.087 0.770 

-1.37- 32 0.182 1.144 

 0.191 26.30 -1.34- 34.64 98.55 20 طغ١ش

  اٌزشث١خ 

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

14 81.36 38.22 

1.44 0.241 

-.73- 26 0.473 
1.11 

 0.474 23.81 -73.- 27.94 90.57 14 طغ١ش

  اٌمبْٔٛ 

ػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة

12 64.25 31.66 

2.07 0.167 

-5.23- 18 0.000
(*)

 
1.512 

 0.000 17.99 -5.72- 20.11 130.50 8 وج١شعذا

 اٌمبْٔٛ 

 إٌٙذعخ

12 64.25 31.66 
0.155 0.696 

-2.80- 30 0.009
(*)

 1.111 

 0.008 25.01 -2.86- 34.64 98.55 20 وج١ش

  اٌمبْٔٛ 

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

12 64.25 31.66 

0.385 0.541 

-2.25- 24 0.034
(*)

 
1.113 

 0.036 22.21 -2.23- 27.94 90.57 14 وج١ش

ػٍَٛ 

  اٌؾبعٛة 

 إٌٙذعخ

8 130.50 20.11 
2.97 0.097 

2.43 26 0.022
(*)

 
1.184 

 0.006 22.04 3.04 34.64 98.55 20 وج١ش

َ ػٍٛ

  اٌؾبعٛة 

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

8 130.50 20.11 

.721 0.406 

3.54 20 0.002
(*)

 
1.284 

 0.001 18.71 3.87 27.94 90.57 14 وج١شعذا

  إٌٙذعخ

اٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠خ

20 98.55 34.64 
1.14 0.294 

.71 32 0.481 
1.115 

 0.464 31.26 74. 27.94 90.57 14 طغ١ش
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( الختبار ليفني .Sig)الداللة ويقود استقراء بيانات الجدول السابق وخاصة قيم 
إلى إدراك أن جميع ( Levene's Test for Equality of Variances)لتساوي التباين 

( وىذا يعني أن جميع عينات الكميات متساوية التباين، وىذا يقود 9...) ىذه القيم 
محمد ) في العالقة بين كل كميتين وداللتيا اإلحصائية  في الصف العموي( t) العتماد قيمة

 :يتضح من الجدولىكذا . و (8;0، 9..6، أبوزيد

 لدى التكنولوجية الذاتية الكفاءة في(  ...9عند مستوى ) اإحصائيً  دالفرق  وجود .0
عي الجام التدريس في المدمج التعمم أدوات واستخدام تصميم في التدريس ىيئة أعضاء

)بحجم تأثير  اليندسة وعموم الحاسوبكمية في صالح  ُتعزي لمتغير التخصص )الكمية(
، ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما يتيحو عند مقارنتيا بالكميات األربع األخرىكبير( 

وشبكاتو مما يرفع  الكمبيوترالتخصص الدقيق من فرص لمدراسة والتدرب في مجال 
 .لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية اليندسة وعموم الحاسوب فيومستويات الكفاءة 

 لدى التكنولوجية الذاتية الكفاءة في(  ...9عند مستوى ) اإحصائيً  دالفرق وجود  .6
 التخصص لمتغير ُتعزي المدمج التعمم أدوات واستخدام تصميم في التدريس ىيئة أعضاء

 عند مقارنتيا بكمية القانون. )بحجم تأثير كبير( كمية اليندسة صالح في( الكمية)

وىذه النتائج يمكن تفسيرىا في ضوء واقع العممية التدريسية في كمية القانون التي 
وجد الباحث أنيا تعتمد بدرجة رئيسة وشبو تامة عمى أساليب المحاضرات النظرية التي تكاد 

 تخمو من توظيف تكنولوجيا التعميم في التدريس.

 التكنولوجية الذاتية الكفاءة في(  ...9عند مستوى ) اإحصائيً  دالعدم وجود فرق  .7
 التدريس في المدمج التعمم أدوات واستخدام تصميم في التدريس ىيئة أعضاء لدى

 القانون، بكميات التربية كمية نتائج مقارنة عند( الكمية) التخصص لمتغير ُتعزي الجامعي
مقارنة نتائج كمية اليندسة بكمية من جية، وعند  اإلدارية والمالية والعموم واليندسة
 .من جية أخرى اإلدارية والمالية العموم

 مبدّ خربّ عضٌ هَْٗ التدرٍط يف التدرٍط اجلامعُ: التهيٌلٌجَْـ عالقْ الهفإّ الذاتَْ  ب

نتائج بحث مدى وجود فروق دالة بين متوسطات درجات ( ;0)يوضح الجدول التالي 
 ة التدريسية لعضو ىيئة التدريس:الكفاءة التكنولوجية ومدة الخبر 
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 بئظ اخزجبس ِذٜ ٚعٛد فشٚق داٌخ ث١ٓ ِزٛعطبد دسعبد اٌىفبءح اٌزىٌٕٛٛع١خٔز :(11عذٚي )

 ِٚذح اٌخجشح اٌزذس٠غ١خ ٌؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  

تساوي الخاص ب( الختبار ليفني .Sigوخاصة قيمة الداللة ) بيانات الجدول توضح
( وىذا يعني أن عينات الكميات من 9...إدراك أن ىذه القيمة أعمى من )التباين إلى 

( في الصف العموي في tمستويي الخبرة التدريسية متساوية التباين، وىذا يقود العتماد قيمة )
 .تويي الخبرة وداللتيا اإلحصائيةالعالقة بين مس

 الكفاءة في(  ...9عند مستوى ) اإحصائيً  دالويتضح من الجدول وجود فرق 
 المدمج التعمم أدوات واستخدام تصميم في التدريس ىيئة أعضاء لدى التكنولوجية الذاتية

ُتعزي لمتغير مدة الخبرة التدريسية في صالح أعضاء ىيئة التدريس الذين تزيد خبراتيم 
، وىذا يؤكد االعتبارات السائدة في )بحجم تأثير كبير جًدا( ( سنوات.0التدريسية عن )

ًا عديدة ن التربوي من أن طول مدة الخبرة التدريسية تتيح ألعضاء ىيئة التدريس فرصً الميدا
لمتدرب وكسب كفايات تكنولوجية لتحسين أدائيم التدريسي واالنخراط في دورات تدريبية لمنمو 

، وعمى عكس ما يعتقد الميني في مجاالت توظيف تكنولوجيا التعميم في التدريس الجامعي
اء ىيئة التدريس األصغر سًنا يكونون دوًما أكثر اىتماًما وكفاءة تكنولوجية البعض بأن أعض
 .(7..6عوض )منير كدراسة  من األكبر سًنا

 ـ عالقْ الهفإّ الذاتَْ التدرٍضَْ بالتدصص )الهلَْ(: ج

 التدريسيةنتائج بحث العالقة بين الكفاءة الذاتية ( ;0)يوضح الجدول التالي 
 :اء ىيئة التدريس في الجامعةأعض "ات"كمي اتوتخصص

  

ِذح 

 اٌخجشح
 اٌّزٛعؾ ْ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اخزجبس ١ٌفٕٟ 

 ٌزغبٚٞ اٌزجب٠ٓ
 اخزجبس )د( ٌزغبٚٞ اٌّزٛعطبد

ؽغُ 

 ٌزأص١شا

(η
2

) F Sig. t df Sig.
)*(

  

 ألً ِٓ 

(11 )

 عٕٛاد

32 70.03 30.44 

1.227 1.635 

-5.31- 66 0.00 

1.30 

أوضش ِٓ  وج١شعذا

(11 )

 عٕٛاد

36 109.78 31.09 -5.32- 65.36 0.00 
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 ٔزبئظ اخزجبس ِمبسٔخ ِزٛعطبد و١ٍبد اٌغبِؼخ فٟ اٌىفبءح اٌزار١خ اٌزذس٠غ١خ :(18عذٚي )
 

( الختبار ليفني .Sig)الداللة قود استقراء بيانات الجدول السابق وخاصة قيم وي
( وىذا يعني أن جميع عينات 9...لتساوي التباين إلى إدراك أن جميع ىذه القيم أعمى من )

 اٌّزٛعؾ ْ اٌى١ٍخ

االٔؾشا

ف 

اٌّؼ١بس

ٞ 

اخزجبس ١ٌفٕٟ 

 ٌزغبٚٞ اٌزجب٠ٓ
 اخزجبس )د( ٌزغبٚٞ اٌّزٛعطبد

F Sig. t df 
Sig.

(*)
 

 اٌزشث١خ 

 اٌمبْٔٛ

13 35.57 16.12 0.08

0 
0.77

9 

1.928 24 0.066 

11 22.67 18.00 1.912 
22.3

8 
0.069 

  اٌزشث١خ 

 ػٍَٛ اٌؾبعٛة

14 35.57 16.12 
0.05

6 

0.81

5 

-.024- 20 0.981 

8 35.75 17.76 -.023- 
13.5

3 
0.982 

 اٌزشث١خ 

 إٌٙذعخ

14 35.57 16.12 
0.62

0 

0.43

7 

1.457 32 0.155 

20 26.40 19.28 1.504 
30.8

9 
0.143 

  اٌزشث١خ 

 اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

14 35.57 16.12 
0.36

0 

0.55

3 

0.231 26 0.819 

14 34.21 14.91 0.231 
25.8

4 
0.819 

  اٌمبْٔٛ 

 ػٍَٛ اٌؾبعٛة

12 22.67 18.00 
0.00

1 

0.97

9 

-1.601- 18 0.127 

8 35.75 17.76 -1.605- 
15.3

1 
0.129 

 اٌمبْٔٛ 

 إٌٙذعخ

12 22.67 18.00 
0.18

4 

0.67

1 

-.543- 30 0.591 

20 26.40 19.29 -.553- 
24.6

1 
0.585 

  اٌمبْٔٛ 

 اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

12 22.67 18.00 
0.62

6 

0.43

7 

-1.790- 24 0.086 

14 34.21 14.91 -1.764- 
21.4

6 
0.092 

ػٍَٛ 

 اٌؾبعٛة

 ٌٕٙذعخا

8 35.75 17.76 
0.16

8 

0.68

6 

1.183 26 0.247 

20 26.40 19.29 1.227 
14.0

2 
0.240 

ػٍَٛ اٌؾبعٛة 

  ٍَٛاٌؼ

 اإلداس٠خ

8 35.75 17.76 
0.50

3 

0.48

7 

0.217 20 0.830 

14 34.21 14.91 0.207 
12.6

7 
0.840 

   إٌٙذعخ

 اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

20 26.40 19.29 
1.76

4 

0.19

3 

-1.271- 32 0.213 

14 34.21 14.91 -1.331- 
31.6

2 
0.193 
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( في الصف العموي في العالقة بين كل tالكميات متساوية التباين، وىذا يقود العتماد قيمة )
 إلحصائية. كميتين وداللتيا ا

 في(  ...9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ويتضح من الجدول 
عضاء ىيئة التدريس في تصميم واستخدام أدوات التعمم أ لدى التدريسية الذاتية الكفاءة

المدمج في التدريس الجامعي ُتعزي لمتغير التخصص )الكمية( عند مقارنة نتائج جميع كميات 
 الجامعة.

أْ و١ٍخ اٌزشث١خ ٟٚ٘ إٌّٛؽ ثٙب ل١بدح لبفٍخ رط٠ٛش ِغز٠ٛبد ٕ٘ب ِش اٌغذ٠ش ثبالٔزجبٖ ٚاأل

اٌىفبءح اٌزار١خ اٌزذس٠غ١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍبد أٞ عبِؼخ ٌُ رزفٛق ػٍٝ أ٠ب ِٓ و١ٍبد 

اٌغبِؼخ فٟ ٘زٖ اٌىفبءح، ٚ٘زا ثؼذ عذ٠ش ثّض٠ذ ِٓ اٌذساعخ العزىشبف أعجبثٗ، ٚثؾش ِب ئرا 

بعزخذاَ أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذِظ فٟ ثْ األِش ِمظٛساً ػٍٝ اٌىفبءح اٌزذس٠غ١خ اٌّزؼٍمخ وب

 !  اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ فمؾ، أَ أْ األِش ٠ٕغؾت ػٍٝ اٌىفبءح اٌزار١خ اٌزذس٠غ١خ ػبِخ

 عالقْ الهفإّ الذاتَْ التدرٍضَْ مبدّ خربّ عضٌ هَْٗ التدرٍط يف التدرٍط اجلامعُ: ـ د

نتائج بحث مدى وجود فروق دالة بين متوسطات درجات ( >0)ي يوضح الجدول التال
 الكفاءة التدريسية ومدة الخبرة التدريسية لعضو ىيئة التدريس:

 ٔزبئظ اخزجبس ِذٜ ٚعٛد فشٚق داٌخ ث١ٓ ِزٛعطبد دسعبد اٌىفبءح اٌزذس٠غ١خ  :(19عذٚي )

 ؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌزذس٠غ١خ ٌخجشح اٌِٚذح 

( الختبار ليفني .Sigراء بيانات الجدول السابق وخاصة قيمة الداللة )ويقود استق
من ( وىذا يعني أن عينات الكميات 9...لتساوي التباين إلى إدراك أن ىذه القيمة أعمى من )

( في الصف العموي في tمتساوية التباين، وىذا يقود العتماد قيمة )مستويي الخبرة التدريسية 
ويتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة وداللتيا اإلحصائية.  خبرةمستويي الالعالقة بين 

ِذح 

 اٌخجشح
 اٌّزٛعؾ ْ

الٔؾشاف ا

 اٌّؼ١بسٞ

اخزجبس ١ٌفٕٟ 

 ٌزغبٚٞ اٌزجب٠ٓ

اخزجبس )د( ٌزغبٚٞ 

 اٌّزٛعطبد

ؽغُ 

 اٌزأص١ش

(η
2

) F Sig. t df Sig.
(*)

 

 ألً ِٓ

(11 )

 عٕٛاد

32 86.19 38.68 

.814 .370 

-6.73- 66 0.00 
1.31 

وج١شعذ

 أوضش ِٓ ا

(11 )

 عٕٛاد

36 152.72 42.43 -6.76- 65.95 0.00 
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دريسية لدى أعضاء ىيئة التدريس الت الذاتية الكفاءة في( 9... ≥إحصائية عند مستوى )
)بحجم تأثير في تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج ُتعزي لمتغير مدة الخبرة التدريسية 

 ( سنوات..0تدريس الذين تزيد خبراتيم التدريسية عن )في صالح أعضاء ىيئة الكبير جًدا( 

تتفق ىذه النتيجة مع ما أسفرت عنو مقارنة الكفاءة التكنولوجية بين أعضاء ىيئة و 
ؤكد االعتبارات السائدة في الميدان التربوي من أن التدريس األقل واألكثر خبرة تدريسية، وت

ًا عديدة لمتدرب وكسب كفايات تدريس فرصً طول مدة الخبرة التدريسية تتيح ألعضاء ىيئة ال
، وعمى عكس التدريس الجامعي مجالواالنخراط في دورات تدريبية لمنمو الميني في  تدريسية

ما يعتقد البعض بأن أعضاء ىيئة التدريس األصغر سًنا يكونون دوًما أكثر نشاطا ورغبة في 
 .(7..6عوض )منير دراسة ، كبذل جيد في التخطيط والتنفيذ لمتدريس من األكبر سًنا

  إجابْ الضؤال اخلامط: .ي 

 ≥ما مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )نص السؤال الخامس عمى "
في التدريس واستخدامو التعمم المدمج نحو أعضاء ىيئة التدريس اتجاىات ( في 9...

 ؟"الجامعي ُتعزي لمتغيري: التخصص )الكمية( ومدة الخبرة

دراسة العالقات بين متغيرات البحث تم اختبار إذا كانت البيانات تتبع قبل البدء في 
التوزيع الطبيعي أم ال، ونظرًا ألن عدد أعضاء ىيئة التدريس في كل كمية من كميات الجامعة 

، 9..6( )محمد أبوزيد، Shapiro-Wilkعضوًا فقد تم استخدام اختبار ) .9أقل من 
 ( نتائج االختبار:=0( ويوضح الجدول التالي )0;0->:0
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 اخزجبس اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ ٌذسعبد ِغّٛػبد اٌجؾش اٌخّظ  :(11) عذٚي

  ِم١بط االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظفٟ 

 اٌى١ٍخ ٚعٗ اٌّمبسٔخ
Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌذسعبد 

 االرغبٖ ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ

 فٟ ػ١ٕخ اٌجؾش

 1.363 14 1.935 اٌزشث١خ

 1.191 12 1.906 اٌمبْٔٛ

 1.089 8 1.847 إٌٙذعخ ٚػٍَٛ اٌؾبعٛة

 1.040 20 1.899 إٌٙذعخ

اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌؼٍَٛ  1.913 14 1.173 

يتضح من النتائج أن مستوى الداللة في كميات التربية والقانون وعموم الحاسوب 
ي فبياناتيا تتبع التوزيع الطبيعي، ولذا تم ( وبالتال9...واألعمال اإلدارية والمالية أكبر من )

( وتم ذلك في مرحمتين :09، 9..6)أبو زيد،  (ANOVAتحميل التباين األحادي )اختيار 
، وتناولت بالتخصص )الكمية( االتجاه نحو التعمم المدمجعالقة األولى تناولت : رئيستين

 .مدة الخبرةب الثانية عالقة االتجاه نحو التعمم المدمج

عالقْ االجتاهات حنٌ التعله املدمج ًاصتددامى يف التدرٍط اجلامعُ بالتدصص اصتكصإ  :أًاًل

 )الهلَْ(:

( بين أعضاء ىيئة التدريس ANOVAتم تطبيق اختبار تحميل التباين األحادي )
يوضح بكميات الجامعة في االتجاىات نحو التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجامعي، و 

 نتائج:الي الجدول التال
أػؼبء ١٘ئخ ِزٛعطبد دسعبد ث١ٓ  (ANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبدٞ )ٔزبئظ : (11عذٚي )

 ى١ٍبد اٌغبِؼخ فٟ االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٚاعزخذاِٗ فٟ اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ اٌزذس٠ظ ث

 
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعؾ 

 اٌّشثؼبد
F اٌذالٌخ 

 1.00 27.49 8413.82 4 33655.29 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

   306.11 63 19285.34 داخً اٌّغّٛػبد

    67 52940.63 اٌّغّٛع

، أي أن قيمة مستوى  ....وبداللة =  ،=F  =6;.8يتضح من الجدول أن قيمة 
الحصول عمى  ا، يتم أوالً ، ولتحديد مصدر ىذا الفرق الدال إحصائيً  9...الداللة أقل من 

اختبار تجانس التباين بين درجات النحرافات المعيارية، ثم اإلحصاءات الوصفية لممتوسطات وا
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وقام الباحث بعمل اإلحصاءات الوصفية لعالقة  أعضاء ىيئة التدريس في كميات الجامعة.
 االتجاىات نحو التعمم المدمج بالتخصص )الكمية(، والجدول التالي يوضحيا:

 ُ اٌّذِظ ػاللخ االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍ( اإلؽظبءاد اٌٛطف١خ 11عذٚي )

 ٚاعزخذاِٗ فٟ اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ ثبٌزخظض )اٌى١ٍخ(

االتجاىات نحو التعمم المدمج درجات  ( لمتوسطات60السابق )جدول التؤكد نتائج 
الطبيعة اإليجابية التجاىات أعضاء  بالتخصص )الكمية(الجامعي  واستخدامو في التدريس

التربية، وىندسة وعموم الحاسوب، ىيئة التدريس في أربعا من كميات الجامعة الخمس وىي 
واليندسة، والعموم اإلدارية والمالية، حيث ارتفع متوسط درجات أعضاء ىيئة التدريس فييا 

لدى أعضاء  غير إيجابيةىذه االتجاىات (، بينما جاءت .60عن الدرجة الحرجة لممقياس )
ىيئة التدريس في كمية القانون حيث بمغ متوسط درجة أعضائيا في مقياس االتجاه نحو 

 ( درجة.9=0التعمم المدمج )

وقد تم اختبار تجانس التباين بين درجات أعضاء ىيئة التدريس في كميات الجامعة 
 الذي يوضحو الجدول التالي:( عمى النحو Levene Statisticباختبار ليفني )

 ٌذسعبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ و١ٍبد اٌغبِؼخ ( اخزجبس رغبٔظ اٌزجب٠ٓ 23عذٚي )

 فٟ ِم١بط االرغبٖ ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.7781 4 63 1.543 

أن قيمة مستوى الداللة أعمى من  (Levene Statisticويتضح من نتائج اختبار )
وىذا يقود إلى  ،متساوالبيانات بين الكميات الخمس تجانس ، وىذا يدل عمى أن 9...

 Equalختبارات التي تفترض أن البيانات بين الفئات متساو االمعالجة البيانات بأحد 
variance assumed   ( كاختبار شيفيوScheffe) ، وىذا ما قام بو لممقارنات المتعددة

 تالية:ث وتوضحو النتائج الالباح

 اٌّزٛعؾ اٌؼذد )ْ( اٌى١ٍخ
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌخطأ 

 اٌّؼ١بسٞ
 ألً دسعخ

أػٍٝ 

 دسعخ

 265.00 206.00 4.82 18.05 242.07 14 اٌزشث١خ

 219.00 182.00 3.11 12.81 195.75 12 اٌمبْٔٛ

 288.00 231.00 6.71 18.97 270.25 8 ػٍَٛ اٌؾبعٛة

 254.00 205.00 3.55 15.89 235.05 20 إٌٙذعخ

 278.00 203.00 5.71 21.35 253.85 14 اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

 288.00 182.00 3.41 28.11 237.57 68 اٌّغّٛع
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( ٌٍّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطبد Scheffe( ٔزبئظ اخزجبس ش١ف١ٗ )13عذٚي )

 دسعبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ و١ٍبد اٌغبِؼخ اٌخّظ

 اٌذالٌخ اٌخطأ اٌّؼ١بسٞ (I-Jِزٛعؾ اٌفشٚق ) (Jاٌى١ٍخ ) (Iاٌى١ٍخ )

 اٌزشث١خ

46.32143 اٌمبْٔٛ
*
 6.88296 1.000 

-28.17857- ةػٍَٛ اٌؾبعٛ
*
 7.75436 1.016 

 1.856 6.09683 7.02143 إٌٙذعخ

 1.533 6.61294 -11.78571- اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

 اٌمبْٔٛ

-46.32143- اٌزشث١خ
*
 6.88296 1.000 

-74.50000- ػٍَٛ اٌؾبعٛة
*
 7.98588 1.000 

-39.30000- إٌٙذعخ
*
 6.38870 1.000 

-58.10714- اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ
*
 6.88296 1.000 

 ػٍَٛ اٌؾبعٛة

28.17857 اٌزشث١خ
*
 7.75436 1.016 

74.50000 اٌمبْٔٛ
*
 7.98588 1.000 

35.20000 إٌٙذعخ
*
 7.31918 1.000 

 1.356 7.75436 16.39286 اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

 إٌٙذعخ

 1.856 6.09683 -7.02143- اٌزشث١خ

39.30000 اٌمبْٔٛ
*
 6.38870 1.000 

-35.20000- ػٍَٛ اٌؾبعٛة
*
 7.31918 1.000 

 1.061 6.09683 -18.80714- اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

 اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

 1.533 6.61294 11.78571 اٌزشث١خ

58.10714 اٌمبْٔٛ
*
 6.88296 1.000 

 1.356 7.75436 -16.39286- ػٍَٛ اٌؾبعٛة

 1.061 6.09683 18.80714 إٌٙذعخ

الفرق بين متوسطي درجات أعضاء ىيئة ( أن 67يتضح من الجدول السابق ) 
دال إحصائيا  في االتجاىات نحو التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجامعي التدريس

 يعزى لمتخصص )الكمية( في صالح: ( ...9عند مستوى )

 كمية التربية عند مقارنتيا بكمية القانون. 
 التربية ةكمية عموم الحاسوب عند مقارنتيا بكمي. 
 القانونة موم الحاسوب عند مقارنتيا بكميكمية ع. 
 كمية العموم المالية واإلدارية عند مقارنتيا بكمية القانون. 

في كما يتضح أيضا أن الفرق بين متوسطي درجات أعضاء ىيئة التدريس في 
عند غير دال إحصائيا  االتجاىات نحو التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجامعي

 عزى لمتخصص )الكمية( بين:ي ( ...9مستوى )
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  التربية ةكميتو كمية العموم اإلدارية والمالية. 
 عموم الحاسوبة كمية العموم اإلدارية والمالية وكمي. 

النتائج أن اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس تفوق إيجابيتيا في كميات  ىذهوُتظير 
خبرة السابقة بالتدريس الجامعة األربع كمية القانون، ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ال

 .9لدى )( عضو ىيئة تدريس بكمية القانون ليس 06الجامعي، فقد شارك في عينة البحث )
منيم خبرة سابقة بالتدريس الجامعي وال أساليبو المستحدثة التي تقوم عمى توظيف %( 

ذه مستحدثات تكنولوجيا التعميم، وتبدو صحة المقولة "اإلنسان عدو ما يجيل" واضحة في ى
النتيجة. وترتبط ىذه النتيجة أيضا بارتفاع إيجابية اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بكمية 

( عضو ىيئة 08ىندسة وعموم الحاسوب بالمقارنة بنظرائيم في كمية التربية وعددىم )
تدريس، اثنين منيم فقط يتمتعان بخبرة سابقة )بحكم تخصصيما: تكنولوجيا التعميم( في 

 .مج وتصميم واستخدام أدواتو في التدريس الجامعيمجال التعمم المد

: عالقْ اجتاهات أعضإ هَْٗ التدرٍط حنٌ تٌظَف أدًات التعله املدمج يف ثاىًَا

 التدرٍط اجلامعُ مبتغري مدّ اخلربّ:
لتعرف أنسب المعالجات اإلحصائية ليذه العالقة تم اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات 

سنوات(،  .0سنوات، وأكثر من  .0مدمج ومدة الخبرة )أقل من االتجاىات نحو التعمم ال
 والجدول التالي يوضح نتائج ىذا االختبار:
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اخزجبس اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ ٌذسعبد ػ١ٕخ اٌذساعخ وىً )دْٚ اػزجبس ٌٍزخظض( فٟ :(14عذٚي )

 ِم١بط االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٚاعزخذاِٗ فٟ اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ ِٚذح اٌخجشح

اٌّمبسٔخٚعٗ   ِذح اٌخجشح 

ٌٚه  –اخزجبس شبث١شٚ 

(Shapiro-Wilk) 

Statistic df Sig. 

اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌذسعبد ِم١بط 

 االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ

عٕٛاد 11خجشح ألً ِٓ   0.963 32 0.332 

عٕٛاد 11خجشح أوضش ِٓ   0.957 36 0.175 
 

أعضاء ىيئة طي درجات متوسفرق بين لميتضح من النتائج أن مستوى الداللة 
سنوات في التدريس الجامعي وأولئك  (.0)التدريس الذين يمتمكون خبرة تدريسية تزيد عن 

( وبالتالي فبياناتيا تتبع 9...سنوات أكبر من )( .0)الذين تقل خبرتيم التدريسة عن 
 Independentالتوزيع الطبيعي، ولذا تم اختيار اختبار )ت( لمعينات المستقمة )

Samples t-test)  ،(:09، 9..6)أبو زيد. 
فٟ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ دسعبد ّمبسٔخ ِزٛعطبد )د( ٌٔزبئظ اخزجبس :(15عذٚي )

 ٚػاللزٙب ثّزغ١ش ِذح اٌخجشح االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ ٚاعزخذاِٗ فٟ اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ

( الختبار ليفني إلى .Sigويقود استقراء بيانات الجدول السابق وخاصة قيمة الداللة )
مجموعتي الدراسة من ذوي الخبرة أقل أو أن ( وىذا يعني 9...ن قيمتيا أعمى من )إدراك أ

( في الصف العموي في tسنوات متساوية التباين، وىذا يقود العتماد قيمة ) (.0)أكثر من 
 العالقة بين مستويي الخبرة وداللتيا اإلحصائية. 

 ند مستوى )فروق ذات داللة إحصائية ع عدم وجود وىكذا يتضح من الجدول
مو في التدريس الجامعي لدى أعضاء واستخدا المدمج التعمم نحو االتجاىات في( 9...

وىذا يعني أن طول  عضو ىيئة التدريس.التدريسية لخبرة الىيئة التدريس ُتعزي لمتغير مدة 
ة مدة الخبرة التدريسية لعضو ىيئة التدريس ال يرتبط باتجاىاتو نحو التعمم المدمج، وأن تنمي

 اٌّزٛعؾ ْ ِذح اٌخجشح
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اخزجبس ١ٌفٕٟ 

 ٌزغبٚٞ اٌزجب٠ٓ

اخزجبس )د( ٌزغبٚٞ 

 اٌّزٛعطبد

F Sig. t df Sig.
(*)

 

 ألً ِٓ

 عٕٛاد  11 
32 244.16 26.83 

0.969 0.329 

1.85 66 0.068 

 أوجش ِٓ 

 عٕٛاد  11
36 231.72 28.28 1.86 65.71 0.067 
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اتجاىاتو اإليجابية نحوه يحتاج لمزيد من جيود التنمية المينية التي تركز عمى كسب الكفاءة 
 التكنولوجية والتدريسية في مجال التعمم المدمج.

  الضادظإجابْ الضؤال: 

ما مدى وجود عالقة ارتباطية بين الكفاءة الذاتية: " نص السؤال السادس عمى
واستخدامو اتجاىاتيم نحو التعمم المدمج ء ىيئة التدريس و لدى أعضا التكنولوجية والتدريسية

 "إن وجدت؟ اإلحصائية في التدريس الجامعي؟ وما داللتيا

لدى  التكنولوجية والتدريسيةبين الكفاءة الذاتية: ارتباطية لبحث مدى وجود عالقة 
م إجراء واتجاىاتيم نحو توظيف أدوات التعمم المدمج في التدريس ت ،أعضاء ىيئة التدريس
وضح نتائج ىذا ي والجدول التالي ،لبيانات الكفاءة الذاتية واالتجاىات اختبار االنحدار البسيط

 االختبار:
  اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌزذس٠غ١خٔزبئظ رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌجغ١ؾ ٌج١بٔبد اٌىفبءح اٌزار١خ: : (11عذٚي )

 ِظ فٟ اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٌٟذٜ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ رٛظ١ف أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّذ

 .داللة طرف واحد )*(
( تساوي Rسون في الجدول السابق إلى أن قوة العالقة )تشير نتائج ارتباط بير 

)كفاءة ذاتية ككل، كفاءة تكنولوجية، كفاءة  ( عمى الترتيب0....(، )099..(، )0.9..)
، وىذه قيمة مطمقة أي ال تحدد العالقة إذا كانت سالبة أم موجبة، ولكن يتضح من تدريسية(

 اٌّزٛعؾ ْ اٌّزغ١شاد
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ِؼبًِ 

اسرجبؽ 

ث١شعْٛ 

(R) 

ِغزٜٛ 

اٌذالٌخ 

)*( 

Beta Df t Sig. 

االرغب٘بد ٔؾٛ 

 اٌزؼٍُ اٌّذِظ
58 

237.57 28.11 

0.105 0.197 0.105 66 0.858 0.394 
اٌىفبءح اٌزار١خ 

 وىً
121.41 52.46 

االرغب٘بد ٔؾٛ 

ُ اٌّذِظاٌزؼٍ  
58 

237.57 28.11 

0.155 0.103 0.155 66 1.275 0.207 
اٌىفبءح 

 اٌزىٌٕٛٛع١خ
89.76 35.41 

االرغب٘بد ٔؾٛ 

 اٌزؼٍُ اٌّذِظ
58 

237.58 28.11 

0.001 0.496 0.001 66 0.010 0.992 
اٌىفبءح 

 اٌزذس٠غ١خ
31.65 18.81 
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لثالث وىي قيم موجبة، وىذا يعني وجود ( في الحاالت اR( أنيا تساوي قيمة )Betaقيمة )
بين متغيري: االتجاىات نحو التعمم المدمج من ( 697، 9..6، محمد أبوزيد) عالقة طردية 

 .جية، والكفاءة الذاتية ككل، أو بجزءييا: التكنولوجي والتدريسي من جية أخرى

قيم  دعن دالة إحصائياً غير ( ::( عند درجات حرية )tكما يتضح من الجدول أن قيم )
( عمى الترتيب )كفاءة ذاتية ككل، كفاءة تكنولوجية، كفاءة 0.992(، )0.207(، )0.394)

( وىذا يدل عمى أن العالقة الطردية القائمة بين 9...، وىي قيم أعمى من )تدريسية(
ن كانت غير دالة إحصائيًا لكنيا تدل عمى أن  المتغيرات غير دالة إحصائيًا. ىذه العالقة وا 

أي أن  ،ع أو تنمية أيًا من المتغيرين سيؤدي غالبًا إلى تحسن مستوى المتغير اآلخرارتفا
التدرب لتحسين ورفع مستوى الكفاءة الذاتية بشقييا سيؤدي إلى مزيد من اإليجابية في 

 اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو التعمم المدمج.
 :خالصْ ىتاٖج البخح 

عة الخميجية يحتاجون لمتدرب عمى موضوعات لجاماأن أعضاء ىيئة التدريس بكميات  .0
وميارات عدة في مجال تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج أىميا عمى الترتيب: 
القضايا األخالقية في التعمم المدمج، واستراتيجيات التعميم والتعمم، والقضايا التعميمية في 

يا التكنولوجية في التعمم التعمم المدمج، وتحميل الطالب وحاجاتيم التعميمية، والقضا
  المدمج.

أن مستوى الكفاءة الذاتية التكنولوجية والتدريسية لم يتخط الحد المقبول المأخوذ بو في  .6
%( إال في الكفاءة الذاتية التكنولوجية ألعضاء ىيئة التدريس  9>البحث الحالي وىو )

  بكمية اليندسة وعموم الحاسوب.
( في الكفاءة الذاتية التكنولوجية  ...9د مستوى )ذات داللة إحصائية عن وجود فروق .7

لدى أعضاء ىيئة التدريس في تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في التدريس 
الجامعي ُتعزي لمتغير التخصص )الكمية( في صالح كمية اليندسة وعموم الحاسوب عند 

اتية التكنولوجية ُتعزي مقارنتيا بالكميات األربع األخرى، وفروقًا أخرى في الكفاءة الذ
لمتغير مدة الخبرة التدريسية في صالح أعضاء ىيئة التدريس الذين تزيد خبراتيم 

 ( سنوات. .0التدريسية عن )
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إيجابية اتجاىات عينة الدراسة نحو التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجامعي في  .8
ىيئة التدريس وتأييدىم المقياس ككل، وفي جميع أبعاده، وىذا يعبر عن قبول أعضاء 

 لتبني استراتيجية التعمم المدمج في تخطيط وتنفيذ وتقويم التدريس الجامعي. 
( في الكفاءة الذاتية  ...9أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .9

التدريسية لدى أعضاء ىيئة التدريس في تصميم واستخدام أدوات التعمم المدمج في 
متغير التخصص )الكمية( عند مقارنة نتائج جميع كميات الجامعة، بينما التدريس ُتعزي ل

( في الكفاءة الذاتية التدريسية ُتعزي  ...9كانت الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى )
 ( سنوات..0لمتغير مدة الخبرة التدريسية في صالح الذين تزيد خبراتيم التدريسية عن )

فوق إيجابيتيا في كميات الجامعة األربع كمية أن اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس ت .:
( في االتجاىات نحو  ...9فروق دالة إحصائية عند مستوى )القانون، ولم تظير 

التعمم المدمج واستخدامو في التدريس الجامعي لدى أعضاء ىيئة التدريس ُتعزي لمتغير 
 مدة الخبرة التدريسية لعضو ىيئة التدريس. 

متغيري: االتجاىات نحو التعمم المدمج من جية، والكفاءة الذاتية وجود عالقة طردية بين  .;
ككل، أو بجزءييا: التكنولوجي والتدريسي من جية أخرى، لكنيا غير دالة إحصائيًا، وىذه 
ن كانت غير دالة إحصائيًا لكنيا تدل عمى أن تنمية أيًا من المتغيرين سيؤدي  العالقة وا 

 خر.غالبًا إلى تحسن مستوى المتغير اآل
 البخح ٌصَاتت: 

 * توصيات للجامعة الخليجية:

 في ضوء عينة البحث ونتائجو يوصي الباحث بما يمي:
قيام الجامعة الخميجية بتوفير البرامج التدريبية التي تمبي االحتياجات التدريبية ألعضاء  .0

ىيئة التدريس بيا والتي أسفر عنيا البحث الحالي، وتبني منظومة تدريبية متقنة 
وض بمستويات الكفاءة الذاتية: التكنولوجية والتدريسية ليم، خاصة في الكميات لمني

)يفضل االستعانة بالخريطة التدريبية التي أسفر  متدنية مستويات الكفاءة الذاتية بيا
 .عنيا البحث الحالي(

بدء الجامعة الخميجية في تبني استراتيجية التعمم المدمج، وتصميم خطط تدريبية فاعمة  .6
 ف إكساب أعضاء ىيئة التدريس وطالبيم كفاءاتو.بيد

 للجامعات العربية: توصيات* 
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لتحديد أىم  البحث الحاليالخاصة بدراسات عممية عمى منوال و  الحكوميةقيام الجامعات  .0
االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بيا في مجال التعمم المدمج وكفاءاتيم 

ية واتجاىاتيم نحو التعمم المدمج، وذلك تمييدًا لتبني الذاتية: التكنولوجية والتدريس
 استراتيجية التعمم المدمج في تدريس المقررات الجامعية المناسبة.

في مجاالت توظيف تكنولوجيا المعمومات تبادل الخبرات و أىمية تكامل الجامعات العربية  .6
إللكتروني والتعمم عن واالتصاالت عامة، والتخطيط الستراتيجيات التعمم المدمج والتعمم ا

 بعد، وتخطيط وتصميم أدواتيا.

 َْللبخح الكَنْ التطبَك: 

أدوات بحثية معدة ومحكمة عمميًا، تم التأكد من صدقيا وثباتيا  ثالث البحثقدم  .0
إحصائيًا، يمكن أن تفيد الجامعات والكميات المختمفة في تحديد: االحتياجات التدريبية 

التكنولوجية لمدمج، ومستويات الكفاءة الذاتية: لمصمم ومستخدم أدوات التعمم ا
واستخدامو في التدريس  في مجال التعمم المدمج، واالتجاه نحو التعمم المدمج والتدريسية
 الجامعي.

عن مجموعة من النتائج اليامة يمكن أن تسيم في وضع خطة لمتنمية  البحث أسفر .6
يم التدريبية، قائمة عمى احتياجات في مجال التعمم المدمجألعضاء ىيئة التدريس المينية 

 ومستويات كفاءتيم الذاتية: التكنولوجية والتدريسية، واتجاىاتيم نحو التعمم المدمج.
االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس، والكفاءة إطارًا نظريًا تناول  البحث قدم .7

يم في توعية أعضاء يمكن أن يسالذاتية: التدريسية والتكنولوجية ليم، والتعمم المدمج 
الوعي بيذا المستحدث التدريسي التكنولوجي الذي بدأ يغزو  لمزيد منىيئة التدريس 

ت المتوافرة عنو بالمغة المعموما قمةأنظمة التعميم الجامعي في الدول المتقدمة، خاصة مع 
 بالعربية.

 البخح مكرتحات: 

 لبحوث التالية:وادراسات الالباحث إجراء  يقترحالسابقة نتائج الفي ضوء 
نتاج وتوظيف أدوات  .0 االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في مجاالت تصميم وا 

 دراسة تقويمية. –التعمم المدمج 
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تجاىاتيم نحو التدريسية ألعضاء ىيئة التدريسالتكنولوجية و تقويم الكفاءة الذاتية  .6 ، وا 
التعمم ء معايير جودة في ضو دول مجمس التعاون الخميجي بجامعات التعمم المدمج 

 .المدمج
مستويات الكفاءة الذاتية ألعضاء ىيئة التدريس في استخدام أدوات التعمم المدمج  .7

 وعالقتيا بالتحصيل األكاديمي لطالبيم.
، واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات العربية ألخالقيات التعمم المدمج .8

 وانعكاساتيا عمى سموكيات طالبيم.
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 لبخح:مزاجع ا 

 املزاجع العزبَْ:أًال: * 

  (. الكفــاءة الذاتيــة وعالقتيــا بالكفــاءة المينيــة والمعتقــدات 9..6)يونيــو إبــراىيم إبــراىيم الشــافعي
التربوية والضغوط النفسية لدى المعممين وطالب كمية المعممين بالمممكـة العربيـة السـعودية. 

 . 7=0–070 (،9;)=0المجمة التربوية، 
  تكنولوجيـا ويـب  –(. تربويات تكنولوجيـا القـرن الحـادي والعشـرين 6.07كيل الفار )إبراىيم عبدالو

 . طنطا: الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات..6
 ( مدى امـتالك أعضـاء ىيئـة التـدريس فـي جامعـة أم القـرى ;..6إحسان محمد عثمان كنسارة .)

)رسـالة ماجسـتير،  لمكفايات التكنولوجية ومدى ممارسـتيم ليـا والصـعوبات التـي يواجيونيـا.
 كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة(.

 ( الحاجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لمتدريس في بيئة 6.06أحمد بن زيد آل مسعد .)
 .::6-=66(، 0)68التعمم اإللكتروني. مجمة العموم التربوية والدراسات اإلسالمية. 

 ( الحاجا6.00إسحق بن عبد اهلل عطار .) ت التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية الجامعية
بمكة المكرمة في مجال مستحدثات تكنولوجيا التعميم. مجمة دراسات في المناىج واإلشراف 

 .;9-;0(، 0)7التربوي، 
 ( أثر استـخدام التعـميم المدمج في تنـمية التحـصيل وبعـض =..6إسالم جابر أحمد عالم .)

 =0بتاريخ ع التعميـمية لدي الطـالب المعمـمين. تم الحصول عمييا مـيارات تصميم المـواق
 الموقع: من :6.0يوليو 

http://drkhaledomran.blogspot.com/2009/09/blog-post_28.html   
 ( 6.00أصالن صبح المساعيد .)العممي عند طمبة الجامعة وعالقتو بالكفاءة الذاتية  التفكير

(، 0)=0العامة في ضوء بعض المتغيرات. مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية. 
:;=-;.;. 

 ( 9..6الجميل محمد عبدالسميع شعمة .) أثر تفاعل الذكاء االجتماعى مع الكفاءة الذاتية فى
 كفاءة

، 6( ج>06ارس الثانوية بمكة المكرمة. مجمة التربية. )التدريس لدى معممى العموم بالمد
6;<-700. 

http://drkhaledomran.blogspot.com/2009/09/blog-post_28.html
http://drkhaledomran.blogspot.com/2009/09/blog-post_28.html
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  (. فاعمية استخدام التعمم المدمج في تدريس التوجيو واإلرشاد =6.0الزىرة عمي األسود )فبراير
التربوي في تنمية التحصيل والدافعية لمتعمم لدى طالبات السنة الثانية عموم التربية بجامعة 

 ..06-;=(، ;ة لمعموم التربوية والنفسية، )الوادي. المجمة العربي
 ( التعمـيم اإللكترونـي مـن التطبيـق إلـى االحتـراف والجـودة. القـاىرة: =..6الغريب زاىر اسماعيل )

 عالم الكتب.
 ( ــائق التربويــة ــوطني لموث ــز ال ــاءات0..6المرك ــة الكف ــة فــي بيداغوجي ــادئ أولي (، تــم 80، )(. مب

 الموقع:  من :6.0يوليو  66الحصول عميو بتاريخ 
http://www.cndp.dz/ar/apps/nafida/archivearticlerub.php?rubriqu

e=64  
 ( المعجـم الموحـد لمصـطمحات التقنيـات التربويـة 6.09المنظمة العربية لمتربية والثقافـة والعمـوم .)

 والحاسوبية. الرباط: المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.
 ( اإلعداد لمتعمم اإللكترونـي المـدمج. ترجمـة عثمـان بـن 6.06أليسون ليتل جون وكريس بجمر .)

 تركي التركي وعادل السيد سرايا وىشام بركات بشر حسين. الرياض: جامعة الممك سعود.
 (. برنامج تدريبي مقترح قـائم عمـى التعمـيم >6.0هلل الرميح )أمل عبد الفتاح سويدان ورحاب عبدا

المـدمج لتنميـة بعـض ميـارات إسـتخدام نظـم إدارة الـتعمم لمعممـات التعمـيم العـام فـي المممكـة 
 .==8-890(، 79دراسات وبحوث، ) –العربية السعودية. تكنولوجيا التربية 

 ( واقع استخدام تكنولوجي:6.0انتصار اليادي الغويل .)ا المعمومات واالتصاالت ICT  في التعمـيم
ــيم ــى جــودة التعم ــى كميــة االقتصــاد والتجــارة بالجامعــة  :العــالي وأثرىــا عم ــة عم دراســة تطبيقي

 .>09-069(، >زليتن. مجمة العموم السياسية واالقتصادية، ) –األسمرية اإلسالمية 
 ( الحاجات المين9..6إيمان صالح الدين صالح وحميد محمود حميد .) ية ألعضاء ىيئة

التدريس بكميات التربية من المستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاممة. 
 ..77-=69(، 6)00مجمة دراسات تربوية واجتماعية. 

 ( التعمـيم اإللكترونـي: فمسـفتو ـ مميزاتـو ـ مبرراتـو ـ متطمباتـو ـ إمكانيـة =..6إييـاب درويـش .)
 لمنشر والتوزيع.تطبيقو. القاىرة: دار السحاب 

 ( استراتيجيات التعمم اإللكتروني. ترجمـة عمـي بـن شـرف الموسـوي وسـالم بـن 9..6بدر الخان .)
 جابر الوائمي ومنى التيجي. حمب ـ سورية: شعاع لمنشر والعموم.

 ( 6.07بسمة نايف تراحيب العتيبي .) أبعاد التفكير ماوراء المعرفة وعالقتيا بالكفاءة الذاتية لدى
 .7:8-797(، 87ن معممات المرحمة الثانوية بنفي. عالم التربية. )عينة م

http://www.cndp.dz/ar/apps/nafida/archivearticlerub.php?rubrique=64
http://www.cndp.dz/ar/apps/nafida/archivearticlerub.php?rubrique=64
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 ( دليل المدرب في تدريب المـدربين. تـم الحصـول عميـو 6.00برنامج تنمية المجتمعات المحمية .)
  الموقع من :6.0أغسطس  68بتاريخ 

http://www.fao.org/wairdocs/af196a/af196a00.htm#anchor  
 ( برنامج مقترح لتطوير أعضـاء ىيئـة التـدريس بجامعـة األقصـى 9..6جمال عبد ربو الزعانين .)

في مجال تكنولوجيا المعمومات والوسائط المتعددة. المؤتمر التربـوي الخـامس: جـودة التعمـيم 
 . 668 – 6.7، 0ن، الجامعي. كمية التربية، جامعة البحري

 ( فــي البــرامج التعميميــة: تقــدير الحاجــات قــاطرة التــدريب =..6حســن البــاتع محمــد عبــدالعاطي .)
 الموقع من :6.0يوليو  66بتاريخ (. تم الحصول عميو 60الناجح، المعموماتية، )

http://informatics.gov.sa/details.php?id=223    
  (. أثــر اخــتالف نمطــي .6.0حســن البــاتع محمــد عبــد العــاطي ومحمــد راشــد المخينــي )ديســمبر

التقميدي( في تنمية بعض ميارات استخدام الحاسوب لدى معممـي مـدارس -التدريب )المدمج
ت التعمــيم التعمــيم األساســي بســمطنة عمــان. المــؤتمر الــدولي األول لمجمعيــة العمانيــة لتقنيــا

 .=0-0بعنوان: التعمم المزيج والمتنقل: اإلمكانات والتحديات، 
 ( رؤية جديـدة فـي الـتعمم اإللكترونـي: المفيـوم ـ القضـايا ـ التطبيـق ـ 9..6حسن حسين زيتون .)

 التقييم. الرياض: الدار الصولتية لمنشر والتوزيع.
 ( الــتعمم الخمــيط التطــور الطبيعــ:..6حســن عمــى حســن ســالمة .) ي لمــتعمم اإللكترونــي. المجمــة

 >0-0(، 66)التربوية، 
 ( أثــر التفاعــل بــين نمــط بيئــة 6.06حســن فــاروق محمــود حســن وأســامة ســعيد عمــي ىنــداوي .)

الـــتعمم اإللكترونيـــة ومركـــز الضـــبط لممـــتعمم عمـــى تحصـــيل طمبـــة الدراســـات العميـــا تخصـــص 
يم نحـــوه. تكنولوجيـــا التعمـــيم. واتجاىـــات 2.0تكنولوجيـــا التعمـــيم لمفـــاىيم الـــتعمم اإللكترونـــى 

66(8 ،)9-;0. 
 ( مدى امتالك أعضاء ىيئـة التـدريس فـي الجامعـات السـعودية 6..6خالد عبد الرحيم الشريف .)

لمكفايات التكنولوجية ومدى ممارسـتيم ليـا والصـعوبات التـي يواجيونيـا. )رسـالة ماجسـتير، 
 كمية التربية، جامعة اليرموك، األردن(.

 (. فاعميــة الــتعمم المــدمج فــي تحصــيل ودافعيــة طــالب مقــرر ;6.0د الســعيد )خميــل محمــود ســعي
 .7>6-;67(، 0)00تقنيات التعميم في جامعة طيبة. مجمة العموم التربوية والنفسية، 

  (. فاعميـة اسـتراتيجية الـتعمم المـدمج اإللكترونـي والتقميـدي =..6ربيع عبد العظـيم رمـود )أكتـوبر
ــات اســتخدام ا ــة كفاي ــة فــي تنمي ــدريس بكمي ــة الت ــدى أعضــاء ىيئ ــة ل ــة التفاعمي لســبورة الذكي

التربية. المؤتمر العممي الثاني عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم: تكنولوجيا التعمـيم 

http://www.fao.org/wairdocs/af196a/af196a00.htm#anchor
http://www.fao.org/wairdocs/af196a/af196a00.htm#anchor
http://informatics.gov.sa/details.php?id=223
http://informatics.gov.sa/details.php?id=223
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ــامج المــؤتمر وممخصــات البحــوث،  ــاق المســتقبل. برن ــين تحــديات الحاضــر وآف اإللكترونــي ب
97–9:. 

 ( ــادر خنجــي ــد الق ــا عب ــة (. ا=..6زكري ــدى معممــي وطمب ــة فــي اســتخدام اإلنترنــت ل لكفــاءة الذاتي
التعمــيم الثــانوي وعالقتيــا باتجاىــاتيم نحــو الــتعمم اإللكترونــي وقمــق اإلنترنــت لــدييم. )رســالة 

 دكتوراه، كمية التربية، الجامعة الخميجية، البحرين(.
 ( الكفــــاءة الذاتيــــ6.07ســــعاد عبــــدالكريم الــــوائمي وجيــــاد محمــــود عــــالء الــــدين .) ة المدركــــة و

العمـوم التربويـة.  –الممارسات التعميمية الكفؤة كمتنبئات بالرضا الوظيفي لممعممين. دراسـات 
8.(6 ،)0:<<-0;.<. 

 ( ــد حربــي العرنوســي ــر وضــياء عوي ــتعمم المــزيج وضــمان الجــودة فــي (. 6.08ســعد محمــد جب ال
(، ;0ة بابـــل، )التـــدريس الجـــامعي )دراســـة نظريـــة(. مجمـــة كميـــة التربيـــة األساســـية بجامعـــ

096-0;0. 
 ( الكفايات التقنية التعميمية لدى أعضاء ىيئة التـدريس بكميـة التربيـة فـي ...6سعيد السنيدي .)

جامعة السمطان قابوس وممارسـتيم ليـا. )رسـالة ماجسـتير، كميـة التربيـة، جامعـة اليرمـوك، 
 األردن(.

 ( تقويم كفايـات توظيـف الـتعمم المـد6.06سمر محمد عبد اهلل .) مج لـدى أعضـاء ىيئـة التـدريس 
في الجامعة العربيـة المفتوحـة وعالقتيـا باتجاىـاتيم نحـوه. )رسـالة ماجسـتير، كميـة التربيـة، 

 الجامعة الخميجية، البحرين(.
 ( 6.06سناء محمد ضيف اهلل أبو عاذرة .) معتقدات معممات العموم قبل الخدمة بكفاءتين الذاتية

توى قمــق العمــوم. المجمــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة، فــي تعمــيم العمــوم وعالقــة ذلــك بمســ
0(0. ،):;9-:==. 

 ( ــراىيم كامــل محمــد . موقــع مركــز دراســات وبحــوث Attitude(. مفيــوم االتجــاه 6.09ســيام إب
 الموقع: من :6.0يونيو  66بتاريخ المعوقين. تم الحصول عميو 

  http://www.gulfkids.com/pdf/Etegah_S.pdf 
 ( الـتعمم المـدمج والـتعمم المعكـوس 6.09عـاطف أبوحميـد الشـرمان .)Blended & Flipped 

Learning.عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة . 
 ( كفايات أعضاء ىيئة التـدريس فـي كميـات المعممـين بالمممكـ7..6عبد الحافظ محمد سالمة .) ة

 67بتـاريخ  العربية السعودية في تكنولوجيا التعميم ومدى ممارستيم ليا. تم الحصول عمييـا
 الموقع من :6.0أغسطس 

http://www.docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles14/Article140426.doc     

http://www.gulfkids.com/pdf/Etegah_S.pdf
http://www.docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles14/Article140426.doc
http://www.docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles14/Article140426.doc
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 (. تحديـد االحتياجـات التدريبيـة بـين اليـدر واالسـتثمار. القـاىرة: مركـز :..6توفيق ) عبد الرحمن
 الخبرات المينية لإلدارة "بميك".

 ( االحتياجــات التدريبيــة وأثرىــا عمــى تســويق جــودة ;6.0عبــدالعزيز بــن عبــدالرحمن التــويجري .)
ة(. المجمــة الدوليــة الخدمــة التعميميــة فــي ظــل إدارة المعرفــة )بــالتطبيق عمــى جامعــة المجمعــ

 .:0-0(، 0):التربوية المتخصصة. 
 (. تحسـين >6.0السيد سعد الخميسي وأحمد محمد نوبي سعيد )و  العزيز محمد جودة سالمة عبد

مستوى الرضـا عـن الـتعمم والتحصـيل المعرفـي باسـتخدام الـتعمم المـدمج التعـاوني لـدى طمبـة 
 .:9-80(، 7ية والنفسية، )الدراسات العميا. المجمة العربية لمعموم التربو 

 (. موسـوعة عمـم الـنفس والتحميـل النفسـي. القـاىرة: مكتبـة األنجمـو =..6القـادر فـرج طـو ) عبـد
 المصرية.

 ( التعمـيم اإللكترونـي المـدمج 6.00عبد اهلل محمد عبد الكريم المطـوع ومحمـد سـرحان الشـمري .)
ى الطمبـة. الكويـت: مجمـس النشـر وأثره عمى مستوى التمقي وتنمية ميارات التفكير الناقـد لـد

 العممي بجامعة الكويت.
 ( الكفــاءة الذاتيــة لـدى معممــي الرياضــيات وعالقتيــا باتجاىــاتيم ;==0عبـدالمنعم أحمــد الــدردير .)

نحــو مينــة التــدريس وبعــض المتغيــرات النفســية لــدى تالميــذىم : دراســة تقويميــة فــي بيئــة 
 .680-.66، 6( ج07ية بجامعة أسيوط، )المممكة العربية السعودية. مجمة كمية الترب

  (. متطمبــات اســتخدام التعمــيم اإللكترونــي فــي كميــات جامعــة .6.0عثمــان تركــي التركــي )مــارس
الممـــك ســـعود مـــن وجيـــة نظـــر أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس. مجمـــة العمـــوم التربويـــة والنفســـية، 

00(0 ،)096-0;8. 
 (. فاعميـة الـتعمم :6.0حمـد أمـين )عمياء سامح ذىني عمـي واسـماعيل محمـد الـدرديري وزينـب م

المــدمج فــي تنميــة ميــارات إنتــاج ممــف اإلنجــاز اإللكترونــي عبــر الويــب وعالقتــو بالكفــاءة 
المينيــة لــدى طــالب تكنولوجيــا التعمــيم وفقــًا ألســموبيم المعرفــي. مجمــة البحــوث فــي مجــاالت 

 .7>6-:67(، :التربية النوعية، )
 ( ك=..6عمــي بــن مــردود موســى العمــري .) فايــات الــتعمم اإللكترونــي ودرجــة توافرىــا لــدى معممــي

رســالة ماجســتير. كميــة التربيــة، جامعــة أم )المرحمــة الثانويــة بمحافظــة المخــواة التعميميــة. 
 .، مكة المكرمة(القرى

 ( االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء ىيئــة التــدريس فــي الجامعــات ;6.0عمــر عبــدالرحيم ربابعــة .)
ــةاألردنيــة الرســمية فــي ضــو  ــة الدوليــة لمبحــوث التربوي ــة. المجم ــات اقتصــاد المعرف . ء متطمب

80(7 ،);9-0.0. 
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 ( صـعوبات تطبيـق الـتعمم المـدمج فـي التـدريس 6.07غازي جمال خميفـة وخالـد أحمـد الصـرايرة .)
ــيم  الجــامعي فــي جامعــة الشــرق االوســط. مجمــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لمبحــوث فــي التعم

 .887-=80(، 6)77العالي، 
 ( قــات اســتخدام الــتعمم المــدمج مــن وجيــة نظــر أعضــاء ىيئــة >..6غســان ســعيد الشــيوخ (. معوِّ

ـــات ـــدريس بكمي ـــة الســـعودية. )رســـالة  الت ـــة العربي ـــي المممك ـــدمام ف المعممـــين والمعممـــات بال
 09بتــاريخ ماجســتير، كميــة التربيــة، جامعــة الخمــيج العربــي، البحــرين( تــم الحصــول عمييــا 

  الموقع من :6.0يونيو 
http://www.kalema.net/v1/index.php?rpt=849&art   

 ( البنيــة العاممـــة لمكفــاءة الذاتيــة ومحـــدداتيا. المــؤتمر الـــدوري ===0فتحــي مصــطفى الزيـــات .)
 ..=7السادس لمركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، 

 ــ ــن مطم ــي )فيــد ب ــادة الســنة 6.00ق العتيب ــي المــدمج فــي عم ــتعمم اإللكترون ــع اســتخدام ال (. واق
التحضــيرية بجامعــة الممــك ســعود واتجاىــات الطمبــة نحــوه. )رســالة ماجســتير، كميــة التربيــة، 

 جامعة الممك سعود، الرياض(.
 ( الكفــاءة الذاتيــة فــي الحاســ6.09فــؤاد إســماعيل ســممان عيــاد وياســر عبــدالرحمن صــالحة .) وب

وعالقتيــا باالتجــاه نحــو التعمــيم اإللكترونــي لــدى أعضــاء ىيئــة التــدريس بجامعــة األقصــى. 
 .8=-9:(، =0)>المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي. 

 لمتعمـيم اإللكترونـي المعممـين اسـتخدام ومعوقات (. أىمية;..6الشمري ) نداء بن ىزاع بن فواز 
جـدة. )رسـالة ماجسـتير، كميـة التربيـة، جامعـة  بمحافظـة التربويين المشرفين نظر وجية من

 أم القرى، مكة المكرمة(.
 ( قيــاس الكفــاءة الذاتيــة المينيــة: تنميــة الثقــة والســعادة فــي العمــل. فــي 6.07كــارين أوبــرين .)

لــوبيز، شــين وســنايدر، ك. ر. القيــاس فــي عمــم الــنفس اإليجــابي: نمــاذج ومقــاييس، ترجمــة 
 ون. القاىرة: المركز القومي لمترجمة.صفاء يوسف األعصر وآخر 

 ( الحاجـــات التدريبيـــة ألعضـــاء ىيئـــة 6.00لطفـــي محمـــد الخطيـــب وســـامح خمـــيس إســـماعيل .)
التدريس بجامعة عجمان إلى بعض مستحدثات تكنولوجيا التعميم مـن وجيـة نظـرىم، المجمـة 

 .708-7>6(، ..0)69التربوية. 
 (. فاعمية التعمم المـدمج باسـتخدام نظـام >6.0عامر )لمياء إبراىيم الصالح وعبد الرحمن صالح ال

إدارة التعمم عمى تحصيل طالبات مقرر تقنيات التعميم واالتصال بجامعة الممك سعود. المجمة 
 .;=-=;(، =);الدولية التربوية المتخصصة، 

http://www.kalema.net/v1/index.php?rpt=849&art
http://www.kalema.net/v1/index.php?rpt=849&art


 ....................................... نحو التعلم المدمجبالجامعة الخليجية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

- 7:0 - 

 ( أثر استخدام استراتيجية التعمم المـدمج عمـى تحصـيل طمبـة الجام=6.0لينا محمد الحياري .) عـة
 .78-67(، 6):8األردنية في مادة المغة اإلنجميزية. دراسات: العموم التربوية، 

 ( نحـو الـتعمم المـدمج 6.06مجدي عمـي زامـل )(. اتجاىـات طالبـات كميـة العمـوم التربويـة )األنـروا
-;>(، =9بعــد دراســتين لممســاقات الجامعيــة المدمجــة. مجمــة اتحــاد الجامعــات العربيــة، )

00=. 
 (. تكنولوجيا التعميم المدمج. االسكندرية: المكتبة التربوية.:6.0محمد عبدالعاطي ) محمد الباتع 
 ( ـــري ـــن حامـــد البحي ـــتعمم 6.00محمـــد ب ـــة فـــي مجـــال ال (. احتياجـــات األســـتاذ الجـــامعي التدريبي

مجمـة القـراءة  .اإللكتروني كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيـة جامعـة الممـك خالـد
 ..:0-079(، 009والمعرفة، )

 ( فعاليــة تــدريس وحــدة مقترحــة بــالتعميم اإللكترونــي فــي .6.0محمــد محمــد عبــداليادي بــدوي .)
تنميــة ميــارات اســتخدام بــرامج إدارة المحتــوى وتعــديل أنمــاط التفضــيل المعرفــي لــدى طــالب 

 .:80-7;7، 6( ج088الدبموم التربوي واتجاىاتيم نحوه. مجمة التربية، )
 (. أنمـاط طمـب العـون التدريسـي وفقـا لمسـتوى الكفـاءة الذاتيـة =..6لوطبان )محمد بن سميمان ا

التدريســــية وتوجيــــات االىــــداف التحصــــيمية ومســــتوى الخبــــرة التدريســــية لــــدى المعممــــين 
 .006-;;(، 77والمعممات. رسالة التربية وعمم النفس. )

 ( 6.00محمد بن سميمان الوطبان)عي ومنخفضـي الكفـاءة . توجييات األىداف الدافعية لدى مرتف
الذاتية التدريسية مـن المعممـين والمعممـات : دراسـة عمـى منطقـة القصـيم. المجمـة التربويـة، 

69(=< ،)0.0-087. 
 ( فاعميــة برنــامج ;6.0محمــد بــن عــايض محمــد القحطــاني وعــامر بــن متــرك ســياف البيشــي .)

ررات اإللكترونيـة لـدى تدريبي مقترح قائم عمى التعمم المدمج في تنميـة ميـارات تصـميم المقـ
 Quality)أعضــاء ىيئــة التــدريس بجامعــة الممــك خالــد فــي ضــوء معــايير الكــوالتي مــاترز

Matters™ Rubric Standard)( ،ج>0. مجمـــة البحـــث العممـــي فـــي التربيـــة )6 ،
889-9.6. 

  (. أساليب التحميل اإلحصائي باستخدام برمجية 9..6)أبو زيد محمد خير سميمSPSS :عمـان .
 جرير.دار 

 ( مثيرات مشقة التقنيـة وقمـق الحاسـوب واالتجاىـات نحـو الـتعمم =..6محمد سعد محمد محمد .)
 .0:9-060(، 0)>اإللكتروني لدى طمبة الجامعة. مجمة دراسات عربية، 
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  )محمد سعيد حمـدان )د.ت(. التعمـيم المـدمج )المتمـازج– Blended Learning .مجمـة آفـاق .
يونيو  60بتاريخ تم الحصول عميو (، 88مفتوح والتعميم عن ُبعد. )الشبكة العربية لمتعميم ال

 http://anode1996.org/userfiles/file/afaq44.pdfالموقع:  من :6.0
 ( 6.0محمــد عاشــور صــادق ويحــي محمــود النجــار; .)و بالكفــاءة مســتوى التفكيــر الناقــد وعالقتــ

ــة جامعــة  ــا بكميــات التربيــة بمحافظــات غــزة. مجم الذاتيــة البحثيــة لــدى طمبــة الدراســات العمي
 .089-070(، =0):القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية. 

 ( فاعميـة برنـامج قـائم عمـى التعمـيم المـدمج فـي تنميـة 6.09محمد عبدالحميم محمد حسـب اهلل .)
الصف الثالث االبتـدائي فـي الرياضـيات ودافعيـتيم نحـوه. دراسـات عربيـة فـي  تحصيل تالميذ

 .;70-;>6، 6( ج>:التربية وعمم النفس، )
  (. التطـوير المينـي ألعضـاء الييئـات التدريسـية كمـدخل 8..6محمد عبـد الفتـاح شـاىين )يوليـو

امعي الفمسـطيني لتحقيق جودة النوعية في التعميم الجامعي، مـؤتمر النوعيـة فـي التعمـيم الجـ
 الذي ُعقد في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام اهلل، فمسطين.

 ( تـم الحصـول 60(. التعميم اإلكتروني المدمج. المعموماتيـة. )>..6محمد عبده راغب عماشة ،)
ـــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــاريخ عمي ـــــــــــــــــــــــــــــايو  :0بت ـــــــــــــــــــــــــــــن :6.0م ـــــــــــــــــــــــــــــع   م الموق

http://informatics.gov.sa/details.php?id=222   
 ( النظريـــة والبحـــث التربـــوي فـــي تكنولوجيـــا التعمـــيم. القـــاىرة: دار 6.07محمـــد عطيـــة خمـــيس .)

 السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع.
 ( مصـــادر الـــتعمم اإللكترونـــي 6.09محمـــد عطيـــة خمـــيس .)–  .الجـــزء األول: األفـــراد والوســـائط

 سحاب لمطباعة والنشر والتوزيع.القاىرة: دار ال
 ( تحديــد الحاجــات التدريبيــة ألعضــاء ىيئــة التــدريس بجامعــة البمقــاء ;6.0محمــد عمــر ســرحان )

، 0(ج:;0التطبيقيــة فــي مجــاالت تكنولوجيــا التعمــيم. مجمــة كميــة التربيــة بجامعــة األزىــر. )
97;-9<0. 

 ( االسـتعداد لتطبيـق الـتعمم المـ6.09محمد فوزي ريـاض والـي .) دمج لـدى طـالب الدراسـات العميـا
 .;;-80(، 0.8):6بكمية التربية. مجمة كمية التربية جامعة دمنيور، 

 ( اثر تجربة التعميم االلكتروني في المدارس االعدادية المصـرية :..6محمد محمود زين الدين .)
ــةعمــى التحصــيل الدراســي لمطــالب واتجاىــاتيم نحوىــا.   اآلداب فــى والدراســات البحــوث مجم

 .8=-86 (،=) والتربية. والعموم
 ( 6مفيد أحمد أبو موسى..<.)  أثر استخدام استراتيجية التعمم المزيج عمى تحصيل طمبة التربية

فـي . نحوىـا في الجامعة العربية المفتوحة في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب واتجاىاتيم

http://anode1996.org/userfiles/file/afaq44.pdf
http://informatics.gov.sa/details.php?id=222
http://informatics.gov.sa/details.php?id=222
http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/123103
http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/123103
http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/123103
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(. تكنولوجيــا التعمــيم المــدمج. االســكندرية: المكتبــة :6.0محمــد البــاتع محمــد عبــدالعاطي )
 التربوية.

  (. نمـــوذج قــائم عمـــى الـــتعمم المتمـــازج )=..6)ديســـمبر أبـــو موســـى مفيــد أحمـــدBlended 
Learning نتاجيـا فـي الجامعـة ( وتفعيمو فـي تـدريس مقـرر تصـميم البرمجيـات التعميميـة وا 

فرع األردن. مجمة البحث اإلجرائي في التربيـة. الجامعـة العربيـة المفتوحـة -لعربية المفتوحةا
 الموقع: من :6.0أغسطس  66بتاريخ  عميو. تم الحصول (.0)6فرع األردن.  –

 http://www.aou.edu.jo/actionmag/research10/artical5.doc  
  (. أثـر برنـامج تـدريبي قـائم .6.0)ديسـمبر الصـوص السـالم  وسـمير عبـدموسـى  أبومفيد أحمد

ــة.  ــاج الوســائط المتعــددة التعميمي نت ــى تصــميم وا  ــتعمم المــزيج فــي قــدرة المعممــين عم عمــى ال
ــتعمم  ــيم بعنــوان: ال ــدولي األول لمجمعيــة العمانيــة لتقنيــات التعم المــزيج والمتنقــل: المــؤتمر ال

 .76-0 ،اإلمكانات والتحديات
 ( مـــدى امـــتالك أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس فـــي كميـــات التربيـــة 7..6منيـــر ســـعيد عمـــي عـــوض .)

بالجامعــات األردنيــة لكفايــات تكنولوجيــا التعمــيم وممارســتيم ليــا مــن وجيــة نظــرىم. )رســالة 
 ماجستير، كمية التربية، جامعة اليرموك، األردن(.

 (. الحاجات التدريبية لممعممين والموجيين ...6حمود والسعيد جمال عثمان )ناجح محمد م
تكنولوجيا .ورجال اإلدارة المدرسية في مجال توظيف تكنولوجيا التعميم في العممية التعميمية 

 .0>6-=68(، 6).0التعميم، 
 ئـــة (. واقــع اســتخدام التعمــيم المــدمج لــدى أعضــاء ىي>6.0)الجاســر العزيــز  نــدى محمــد عبــد

العزيز. مجمة كميـة التربيـة األساسـية لمعمـوم التربويـة  التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد
 .:00-0.0(، ;7) ،واإلنسانية

 ( فاعمية التعميم المدمج باستخدام شبكات التواصل االجتماعي >6.0نجالء عمي مصطفى عمي .)
دى طالب جامعة األمير سطام في تنمية ميارات التفكير الناقد واالتجاه نحو عممية التعمم ل

. تم الحصول عميو ..0-;;(، >6)6بن عبدالعزيز. مجمة العموم التربوية والنفسية، 
الموقع:  من :6.0يوليو  :0بتاريخ 

http://search.mandumah.com/Record/940349  
  (. الكفاءة الذاتية في إستخدام المواقع التعميمية لدى طالب =..6نجالء محمد فارس )ديسمبر

دراسات وبحوث،  –جامعة جنوب الوادي في ظل نظام التعميم اإللكتروني. تكنولوجيا التربية 
68.-6:6. 

http://www.aou.edu.jo/actionmag/research10/artical5.doc
http://search.mandumah.com/Record/940349
http://search.mandumah.com/Record/940349
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 ( مشـكالت وتحـديات التعمـيم اإللكترونـي. مجمـة آفـاق. الشـبكة العربيـة >..6نجم الـدين مـردان .)
ــيم المفتــوح وا ــيم عــن بعــد. )لمتعم ــم الحصــول عمييــا.0->(، .8لتعم ــاريخ  . ت ــو  ;6بت يولي

  http://anode1996.org/userfiles/file/type40.pdf الموقع:من  :6.0
 ( درجـــة اســتخدام التكنولوجيـــا فــي التعمـــيم فــي جامعـــة 9..6نــواف موســـى شــطناوي .) اليرمـــوك

ومعوقاتيــا ـ وجيــة نظــر أعضــاء ىيئــة التــدريس. المــؤتمر التربــوي الخــامس: جــودة التعمــيم 
 .;=;–:;;، 6الجامعي. جامعة البحرين، كمية التربية، 

 ( أثــر 6.08ىــاني عبــدالكريم الحنــاوي ويحــي محمــد محمــود أبوجحجــوح ومحمــد عطيــة خمــيس .)
ــتعمم المــدمج التعاونيــة فــ ــاج الــدروس التعميميــة اســتخدام اســتراتيجية ال ى تنميــة ميــارات إنت

المحوسبة وتصميميا االبتكارى لدى طمبة التكنولوجيا بغزة. مجمة البحث العممي في التربيـة. 
 .0>6-679، 7( ج09)

 ( ـــدين ونشـــوى أحمـــد مصـــطفى وأســـماء فتحـــي عبـــدالمولى (. دراســـة 6.06ىبـــو محمـــد ســـعد ال
 عاونييم. تم الحصول عمييا مناالحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس وم
 http://www.aun.edu.eg/faculty-

medicine/Training_Unit/Study%20the%20training%20needs%20of
%20faculty%20members%20and%20their%20assistants.pdf 

  (. فاعميـة تطبيـق اسـتراتيجية الـتعمم المـدمج عبـر >6.0يسري عطية محمد أبو العينين )ديسمبر
الــبالك بــورد فــي تنميــة ميــارات إنتــاج البــرامج اإللكترونيــة وأنمــاط الــتعمم والتفكيــر واالتجــاه 

 .>70-;69(، :9كمية التربية. المجمة التربوية، )نحوىا لدي طالبات 
 ( سـيكولوجية التـدريس.عمان، األردن: دار الشـروق لمنشـر 0..6يوسف قطامي ونايفة قطامي .)

 والتوزيع.
ًَا: *   املزاجع األجيبَْ:ثاى

 Abdulrasool, Salah, Mishra, R., & Khalaf, Haifa (2010). Teachers’ and 

Students' Attitudes Towards Traditional and Computer Assisted 

Blended Teaching and Learning Processes in Mechanical 

Engineering Subjects Area. 10th IEEE International Conference on 

Computer and Information Technology.Retrieved from 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5577829 

 Abu Shawish, Jaber Ibrahim & Shaat, Mohammad (2010). Al-Quds Open 

University Learners' Attitudes towards Blended Learning (BL). 

Retrieved from 

http://anode1996.org/userfiles/file/type40.pdf
http://www.aun.edu.eg/faculty-medicine/Training_Unit/Study%20the%20training%20needs%20of%20faculty%20members%20and%20their%20assistants.pdf
http://www.aun.edu.eg/faculty-medicine/Training_Unit/Study%20the%20training%20needs%20of%20faculty%20members%20and%20their%20assistants.pdf
http://www.aun.edu.eg/faculty-medicine/Training_Unit/Study%20the%20training%20needs%20of%20faculty%20members%20and%20their%20assistants.pdf
http://www.aun.edu.eg/faculty-medicine/Training_Unit/Study%20the%20training%20needs%20of%20faculty%20members%20and%20their%20assistants.pdf
http://www.aun.edu.eg/faculty-medicine/Training_Unit/Study%20the%20training%20needs%20of%20faculty%20members%20and%20their%20assistants.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5577829
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5577829


 ....................................... نحو التعلم المدمجبالجامعة الخليجية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

- 7:9 - 

http://www.cst.ps/itf1/resources/Blended%20Learning%20(BL)_%

20%20Jaber%20Abu%20Shawish.pdf 

 Albano, Giovannina & Maresca, Giuseppe (September 2010). A blended 

learning course in mathematics education: a case study. A. 

Jimoyiannis (ed.), Proceedings of the 7th Pan-Hellenic Conference 

with International Participation «ICT in Education», University of 

Peloponnese, Korinthos, Greece, 1, 245-252. 

 Alqahtani, Awadh A. (November 2010). The Effectiveness of Using E-

learning, Blended Learning and Traditional Learning on Students' 

Achievement and Attitudes in a Course on Islamic Culture: an 

Experimental study. (Unpublished Ph.D. thesis. Durham 

University).  

 Al-Saai, A., Al-Kaabi, A. & Al-Muftah, S. (2011). Effect of a Blended e-

Learning Environment on Students' Achievement and Attitudes 

toward Using E-Learning in Teaching and Learning at the 

University Level. International Journal for Research in Education 

(IJRE), (29), 34-55. 

 Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of 

human behavior, 4. New York: Academic Press, 71-81.  Retrieved from 

http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/self_efficacy.htm 

 Benson,Vladlena, Anderson, Deborah & Ooms, Ann (July 2011). 

Educators’ perceptions, attitudes and practices: blended learning 

in business and management education. Research in Learning 

Technology, 19(2), 143–154. 

 bin Khairani, A. Z., & Razak, N. B. A. (2012). An analysis of the 

teachers’ sense of efficacy scale within the Malaysian context using 

the Rasch measurement model. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 69, 2137-2142. Retrieved from 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770428120564

55 

 Bliuc, A.-M., Goodyear, P., & Ellis, R. A. (2007). Research focus and 

methodological choices in studies into students' experiences of 

blended learning in higher education. The Internet and Higher 

Education, 10(4), 231-244. 

 CANER, Mustafa (December, 2009). A study on Blended Learning 

Model for Teaching Practice Course in Pre-service English 

http://www.cst.ps/itf1/resources/Blended%20Learning%20(BL)_%20%20Jaber%20Abu%20Shawish.pdf
http://www.cst.ps/itf1/resources/Blended%20Learning%20(BL)_%20%20Jaber%20Abu%20Shawish.pdf
http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/self_efficacy.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812056455
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812056455


 ....................................... نحو التعلم المدمجبالجامعة الخليجية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

- 7:: - 

Language Teacher Training Program. (Unpublished PhD Thesis, 

Anadolu University).  

 Castelli, Darla M., & Valley, Julia A. (Oct. 2007). The Relationship of 

Physical Fitness and Motor Competence to Physical Activity. 

Journal of Teaching in Physical Education, 26(4), 358-374. 

 Delialioglu, Omer & Zahide, Yildirim (2007). Students’ Perceptions on 

Effective Dimensions of Interactive Learning in a Blended 

Learning Environment. Educational Technology & Society, 10(2), 

133-146. 

 Fakhir, Zainab (2015). The Impact of Blended Learning on the 

Achievement of the English Language Students and their Attitudes 

towards it. )Master Thesis, Faculty of Arts and Sciences, Middle 

East University, Jordan .(  

 Gülbahar, Yasemin & Madran, R. Orçun (April, 2009). Communication 

and Collaboration, Satisfaction, Equity, and Autonomy in Blended 

Learning Environments: A Case from Turkey. International Review 

of Research in Open and Distance Learning, 10(2). 1-22. Retrieved 

from http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ844026.pdf 

 Jordan, Barkley, M. (2006). Reading Education: is Self-Efficacy 

Important?. Reading Improvement, Retrieved from 

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6516/is_4_43/ai_n29323796/ 

 Karbasi, S., & Samani, S. (2016). Psychometric properties of teacher self-

efficacy scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217, 618-

621. 

 Macdonald, Janet (2008). Blended Learning and Online Tutoring. 

Planning Learner Support and Activity Ddesign (2nd ed). Aldershot, 

UK: Gower.  

 Namvar, Y., Rastgo, A., Sattary, Sadraddin, & Payam, Taha. (2011). The 

Effect of Learning with Weblogs on University Students’ Creative 

Thinking Development. Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences, 5(7), 529-532. 

 Oh, E., & Park, S. (2009). How are universities involved in blended 

instruction? Educational Technology & Society, 12(3), 327–342 

 Pajares, F (2005). Overview of Social Cognitive Theory and of Self-

Efficacy. Retrieved  from http://www.des.emory.edu/mfp/eff.html 

http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ844026.pdf
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6516/is_4_43/ai_n29323796/
http://oro.open.ac.uk/view/person/jrm24.html


 ....................................... نحو التعلم المدمجبالجامعة الخليجية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

- 7:; - 

 Ramos-Sanchez, Lucila & Nichols, Laura (22 Mar. 2007). Self-Efficacy of 

First-Generation and Non-First-Generation College Students: The 

Relationship with Academic Performance and College Adjustment. 

Journal of College Counseling. Retrieved from 

http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-8555534/Self-efficacy-of-

first-generation.html 

 Roberts, J. Kyle; Benson, K. Robin; Tharp, Z. Barbara; & Moreno, 

Nancy. (January 2000). An Examination of change in Teacher self-

efficacy Beliefs in Science Education Based on the Duration of 

Inservice Activities. Paper Presented at the Annual Meeting of the 

Southwest Educational Research Association, Dallas TX, 1-29. 

 Rockwell, S. Kay, Schauer, Jolene, Fritz, Susan & Marx, David B., 

(2000)."Faculty Education, Assistance and Support Needed to 

Deliver Education via Distance". Faculty Publications: Agricultural 

Leadership, Education & Communication Department. 54. Retrieved 

from  

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&c

ontext=aglecfacpub 

 Schaber, P., Wilcox, K. J., Whiteside, A., Marsh, L. & Brooks, D. C. 

(July 2010). Designing Learning Environments to Foster Affective 

Learning: Comparison of Classroom to Blended Learning. 

International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning. 

4(2), 1-18. 

 Schultz, Rikke & Tønnesen, Lone Guldbrandt (2012). How can blended 

learning help to the integration of ICT in adult education? 

Elearningeuropa.info. Retrieved from 

http://www.elearningeuropa.info/en/article/How-can-blended-

learning-help-to-the-integration-of-ICT-in-adult-education%3F 

 Sethy, Satya Sundar (July 2008). DISTANCE EDUCATION IN THE 

AGE OF GLOBALIZATION: An Overwhelming Desire towards 

Blended Learning. Turkish Online Journal of Distance Education-

TOJDE, 9(3), Article 3, 29-44. 

 Tselios, N., Daskalakis, S., & Papadopoulou, M. (2011). Assessing the 

Acceptance of a Blended Learning University Course. Educational 

Technology & Society, 14(2), 224–235. 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ramos-Sanchez+Lucila%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Nichols+Laura%22
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-8555534/Self-efficacy-of-first-generation.html
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-8555534/Self-efficacy-of-first-generation.html
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=aglecfacpub
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=aglecfacpub
http://www.elearningeuropa.info/en/users/rikke
http://www.elearningeuropa.info/en/users/lone
http://www.elearningeuropa.info/en/article/How-can-blended-learning-help-to-the-integration-of-ICT-in-adult-education%3F
http://www.elearningeuropa.info/en/article/How-can-blended-learning-help-to-the-integration-of-ICT-in-adult-education%3F


 ....................................... نحو التعلم المدمجبالجامعة الخليجية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

- 7:< - 

 Yılmaz, H.; Cavas, P. H. (2008). The effect of the teaching practice on 

pre-service elementary teachers’science teaching efficacy and 

classroom management beliefs. Eurasia Journal of Mathematics, 

Science and Technology Education, 4)1(, 45-54. 

 


