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اجتماع

البحث)
ص َ
(ممَ َّخ ُ
ُ
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية تطبيق التعليم المدمج في جامعةة الاةار ة مةن
وجهةةة رظةةر طالبةةاة جامعةةة الاةةار ة خ وذلةةك مةةن ىةةمل الترريةةز الةةى ىمةةس م ةةاور

يةةاس

توافر آلياة التعلةيم المةدمج خ و فعاليةة هةذه اتليةاة لت أليةق ااهةداف التعليميةة خ ومةدى تة ر

المسةةتوى التعليمةةي لطةةمت تبعةاً دسةةتىدام هةةذا الرةةوع مةةن التعلةةيم خ ومعو ةةاة اسةةتىدام التعلةةيم
المدمج في الجامعةة وخىية اًر رةيةة وتطلعةاة ايرةة الد ارسةة ر ةو التعلةيم المةدمج خ وتةم اسةتىدام
ادستببان لغرض الدراسة واملة العيرة  022طالت من جامعة الاار ةخ

و د خظهرة الرتائج خن هراك اتفا اً االياً بةين الطةمت الةى خهميةة هةذا الرةوع مةن التعلةيم

مألابل التعليم التألليدي و استىدام آلياة التعليم المدمج و المتم لة في "ال است اتلي خ توفير

مألةةرر الرتروريخخجه ةزع العةةرضخ الفيةةديو"خو فيمةةا يتعلةةق بفااليةةة هةةذه اتليةةاة يتبةةين خن هرةةاك
اتفاق االي بين طمت ويةرد ذلك ت ر ت صيلهم الدراسي بارل ايجةابي يةأ خن  %56ةد

ارتفةةع معةةدلهم الد ارسةةي بعةةد اسةةتىدام التعلةةيم المةةدمج خ خمةةا بالرسةةبة للمعو ةةاة فهةةي متدرجةةة
وتتم ل في "ارىفاض الةواي بةالتعليم المةدمج خ اااطةال المفاجئةة فةي اةبرة ادرتررةة خ اةدم

تةةوفر و ةةة رةةافي للمرا اةةاةخ جهةةل الطالةةت بتعامةةل مةةع تألريةةاة ومهةةاراة الةةتعلم المىتلفةةة "خ
وتتجسد الرةى والتطلعاة في رغبة العيرةة بتطةوير هةذا الرةوع مةن التعلةيم الةى سةات التعلةيم

التألليدي بجعل الصفوف التعليمية مجهزع لذلك ورذا ااساتذع وامل دوراة تدريبية فصلية لهم

دستىدام تألرياة ومهاراة التعليم المدمج خ

الكممات الدالة التعلم المدمج خ التعلم التألليدي خ التعليم خ الجامعةخ
المقدمة:

يعد التعليم الجةامعي مةن خهةم روافةد التعلةيم خ لمةا لةر مةن دور بةارز فةي صةرااة ا رسةان
ال ضةةاري المرةةتج الةةذي يمتلةةك مألومةةاة الرجةةاع فةةي الماةةاريع الرهضةةوية خ فمةسسةةاة التعلةةيم

الجامعي هي إ ةدى الروافةد المرةوط بهةا إمةداد خي مجتمةع بةالروادر المةهلةة والمطلوبةة للترميةة

البا ة ةرية وذلة ةةك فة ةةي ضة ةةوا مة ةةا تمتلرة ةةر هة ةةذه المةسسة ةةاة مة ةةن ة ةةوى با ة ةرية وامرارية ةةاة مادية ةةة
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وتررولوجية ربيرع (سةراياخ )0226خو ةد اةهد العألةد ااول مةن الألةرن ال ةادي والعاةرين تسةارااً

مطةةرداً ر ةةو التعلةةيم ا لرترورةةي وىاصةةة المعتمةةد الةةى الماةةاررة واسةةتىدام ادرتررةةة خ ولألةةد
دخبةةة العديةةد مةةن المةسسةةاة التعليميةةة الةةى مواربةةة فرةرع العصةررة وال دا ةةة وذلةةك مةةن ىةةمل

الت ةةول إلةةى مةسسةةتا تعليميةةة ذاة رفةةااع وتىصةةص مواربةةً لتغيةراة المجتمعيةةة والعمةةل الةةى
دمةةج التعلةةيم

يةةأ اسةةتىدام التررولوجيةةة والماةةاررة بةةين المعلةةم والمةةتعلم خ رمةةا امةةدة الةةى

توفير الميزاريةاة والرفةاااة مةن خجةل تطةوير م تةوى تعليمةي يتةوائم والتعلةيم المةدمج مةن خجةل

رفد التعليم وتألويتر وصودً بر لمستوى مرافسة الجامعاة الغربية المتألدمةخ (العرزيخ .)0217

وتىتلف استراتيجياة التعليم المةدمج واسةتىداماتر تبعةاً للمر لةة العمريةة والرظةام الد ارسةي

المتبةةع و المر لةةة الد ارسةةيةخ وىصةةائص الا ةري ة الطمبيةةة ورتاجةةاة الةةتعلم المرغوبةةة خ ولرةةن

ف ةةي اج ةةل ادس ةةتراتيجياة تر ةةون الألاا ةةدع ااساس ةةية ف ةةي ه ةةذا الر ةةوع م ةةن التعل ةةيم ه ةةي الطال ةةت خ
ويمرن التعليم المدمج من زيادع وصول المتعلمين
ويصمم التعليم بما يراسبر ويراست دراتر خ ً
لمصادر المعرفةخ وبمرورة ربيرع ورذلك زيادع معددة الذراا والتعلم الراةطخ وت أليةق مسةتوى

خفضل من الىبرع ارد الطالت خ ورواية خفضل من الرتاجاة التعليمية (اواهين خ)0215خ

ويتم اللجوا للتعليم المدمج بادضةافة للألةاااة الصةفية الم مةرع بةين العةالم والمةتعلم إد خن

ااة ةراك الم ةةتعلم وا ةةبرة ادرترر ةةة ف ةةي املي ةةة ال ةةتعلم س ةةوف ت ةةري الأليم ةةة التعليمي ةةة ( العر ةةزيخ

 )0217وبةةذلك يةةتم دمةةج وسةةائط مبااةرع وغيةةر مبااةرع لي ةةري رةمً مرهةةا اتىةةر وصةةودً لعمليةةة
تعليمية متراملة في العملية التعليمية(اواهين خ)0215خالى سبيل الم ال في جامعةة الاةار ة

يةةتم اسةةتىدام " الةةبمك بةةورد " رة داع فعالةةة بم ةةاذاع اللألةةاااة الصةةفية والةةدروس التعليميةةة وذلةةك

لتزويةةد الطالةةت الرتروري ةاً برةةل مةةا ي تاجةةر فةةي المةةادع خو

امةةة رةةدواة رألااةةية ابةةر " الةةبمك

ب ةةورد " يتواج ةةد به ةةا ال ةةدرتور و الطال ةةتخ ويفي ةةد ه ةةذا الر ةةوع م ةةن التعلة ةيم بزي ةةادع فعالي ةةة العملي ةةة
التعليمية ومىرجاة التعليم وذلك مةن ىةمل توظيةف اةدد مةن البةرامج م ةل " يوتيةوت خ بةمك

بةةورد خ ر ةةاهوة " بادضةةافة لما ةةاررة الطالةةت ف ةةي اسةةتىدام ه ةةذه الب ةرامج وتوظيفه ةةا فةةي فه ةةم
المسةةا اة المطرو ةةة خ يةةأ زيةةادع فعاليةةة الطالةةت وراةةاطر داىةةل الألااةةة الد ارسةةية بادضةةافة
لىةةرول المعلةةم مةةن دائ ةرع التعلةةيم التألليةةدي والتلألةةين خ وهةةذه خهةةم اسةةتراتيجياة جامعةةة الاةةار ة

جامع ةةة الا ةةار ة ""2006-2018

ي ةةأ ج ةةاا ف ةةي ف ةةي البر ةةد الس ةةادس بر ةةد التعل ةةيم وال ةةتعلم

است داأ طرع لتعليم المدمج وتوظيفر في العملية التعليمية في الجامعة خ

ومةةن هرةةا جةةااة مشكككمة الدراسككة لتسةةلط الضةةوا الةةى فعاليةةة تطبيةةق التعلةةيم المةةدمج فةةي

جامعة الاار ة في دولة ادماراة العربية المت دع وذلةك مةن وجهةة رظةر الطلبةة المتلألةين وفةي
ضوا ادستراتيجياة والتوجيهاة داىةل الجامعةة خ ورد ارسةة الةة تةم اداتمةاد الةى ايرةة مةن

طلبة الجامعةخ لألياس مدى فعالية تطبيق التعليم المدمج ومدى رااتهم ب هميةة هةذا ادسةلوت
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وتة ةوافر آلي ةةاة وتألري ةةاة لتطبيأل ةةرخ وه ةةل بالفع ةةل يطب ةةق بجمي ةةع خدوات ةةر ف ةةي الجامع ةةة ف ةةي ض ةةوا

ادستراتيجياة ال الية خرها مجرد تاريعاة واسةتراتيجياة ىطيةةخ ويرب ةق اةن ذلك التسكاؤالت

التالية :

1خ ما آلياة التعليم المدمج المطبألة في جامعة الاار ة ؟

0خ ما مدى فعالية تألرياة وآلياة التعليم المدمج في جامعة الاار ة ؟
3خ درجة ت ر الت صيل الدراسي باستىدام التعليم المدمج في العملية التعليمية ؟

6خ مامعو اة استىدام التعليم المدمج في التدريس في جامعة الاار ة وجامعة ائل ؟
6خ رةية وتطلعاة طمت جامعة الاار ة اتجاه التعليم المدمج ؟

وفةةي ضةةوا ذلةةك تيككدا الدراسككة الراهرةةة إلةةى معرفةةة فعاليةةة تطبيةةق التعلةةيم المةةدمج فةةي

جامعةةة الاةةار ة مةةن ىةةمل تةةوفير آليةةاة وتألريةةاة تطبيةةق التعلةةيم المةةدمج خ ومةةدى فعاليةةة هةةذه
اتليةةاة لت ة ير الةةى الت صةةيل الد ارسةةي ومسةةتوى الطةةمت اارةةاديمي خ وتسةةليط الضةةوا الةةى

خهةةم العألبةةاة والمعو ةةاة فةةي هةةذا الرةةوع مةةن التعلةةيم خ مةةع الترريةةز الةةى رةيةةة الطالةةت وتوجهةةر
ازاا التعليم المدمج في ضوا ادستراتيجياة ال الية لجامعة خ

ويكتسب ىذا الطرح أىميتو من خالل مسارين  :المسار العممي يأ ت اول الدراسة معرفةة

فعالي ةةة تطبي ةةق التعل ةةيم الم ةةدمج ف ةةي جامع ةةة الا ةةار ة ف ةةي ض ةةوا ادس ةةتراتيجياة الت ةةي طر ته ةةا

مةةةى اًرخ والمسككار التطبيقككي يةةأ يعتبةةر هةةذا الطةةرع ةةديأ فةةي ألةةل الد ارسةةاة العربيةةة التةةي

تررةةز الةةى ط ارئةةق التةةدريس التألليديةةة وتتعامةةل مةةع التعلةةيم المةةدمج رطليةةة جديةةدع ام ةراد تطبيألهةةا
ولررها من الصعوبة بمران خ يأ سرررز في هذه الدراسة الى فعالية تطبيق التعليم المدمج
في ضوا استراتيجياة ورةى مةسسة ترظمية تعليمية ( جامعة الاار ة) ووجهة رظر الطةمت

ورةيةةتهم تجةةاه هةةذا الرةةوع مةةن التعلةةيم خ وهةةل هرةةاك ت ة ير فعلةةي لهةةذا الرةةوع مةةن التعلةةيم الةةى

الت صيل الدراسي خم د خ
مفاىيم الدراسة :

 .1التعميم المدمج  :وهو طريألة تعليمية دي ة تضمن الدمج بين وسائط مىتلفة من التعلةيمخ
يأ ذوبان التعليم التألليدي في الت التعليم ال ديأ المعتمد الى ادرتررة ودور الطالت

خ مةةن خجةةل الوصةةول لعمليةةة تعليميةةة متراملةةة ترمةةي الطالةةت وتزيةةد مةةن مهارتةةر بتوجيةةر مةةن

المعلة ةةم خوهواملية ةةة ىل ة ةةط بة ةةين الة ةةتعلم التأللي ة ةةدي والمألة ةةام فة ةةي الفص ة ةةول التألليدية ةةة ب ة ةةالتعليم
ادلرترورةةي (ال اسةةوت واةةبراة ادرتررةةة) فةةي التةةدريس بالمر لةةة الجامعيةةةخ إمةةا خن يرةةون
با ةةرل متة ةزامن داى ةةل غرف ةةة الص ةةف م ةةل (الع ةةروض التألديمي ةةةخ المىتبة ةراة ادفت ارض ةةيةخ

الفيديوخ اةبرة ادرتررةة) خ خو باةرل غيةر متةزامن (رالبريةد ادلرترورةي خ بةرامج الم اد ةةخ

المرتدياةخ المدوراة )خ وذلك من خجل ال صول الى خفضل المىرجاة التعليميةخ
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الشكل التوضيحي رقم 1

 .2التعميم التقميدي  :طريألة تدريس يألوم الم اضةر مةن ىملهةا بعةرض المةادع التعليميةة دون
استىدام تألرياة التعليمخ

 .3الجامعكككة  :الجامعةةة مةسسةةة تعليميةةة يلت ةةق بهةةا الطةةمت بعةةد إرمةةال د ارسةةتهم بالمدرسةةة
ال ارويةخ والجامعة خالى مةسسة معروفة في التعليم العاليخ

 .4التككدريس  :ويعبةةر اةةن مجمواةةة مةةن ااراةةطة وادجةراااة التةةي يألةةوم بهةةا رةةل مةةن التلميةةذ
والمعلم رسات التلميذ الىبراة التربوية خ وادتجاهاة الفررية والسةلورية المرغةوت فيهةا خ

ا ة ةةن طري ة ةةق تمرير ة ةةر م ة ةةن الممارس ة ةةاة الفعلي ة ةةة له ة ةةذه الىبة ة ةراة باس ة ةةتغمل راف ة ةةة الوس ة ةةائل
وادمرارياة التعليمية المتا ة لر في المو ف التعليميخ

تطور نظام التعميم في جامعة الشارقة في ضوء استراتيجيات (: )2124-2112
رظ ة ة اًر إلة ةةى ال اجة ةةة

ة ةةداأ تغيية ةةر فة ةةي التعلة ةةيم العة ةةالي لرة ةةي يهة ةةتم الطالة ةةت بة ةةالفرص

والت دياة الراهرةخ تلتزم جامعة الاار ة رمةسسة تعليمية توارت التطةور وال دا ةة بتألةديم بيئةة
تعلمية تعاورية مبتررع ومستدامة تعمل الى صألل مهاراة الألرن الوا د والعارين بين الطلبةخ

وه ة ةةذه الت ة ةةدياة المجتمعي ة ةةة ت ة ةةدام ال اج ة ةةة إل ة ةةى ره ة ةةج جدي ة ةةد مبتر ة ةةر يعتم ة ةةد ال ة ةةى المعرف ة ةةة

والتررولوجية بعيداَ ان التألليد والتلألينخ و تعمل جامعة الاار ة الى تلبية اد تياجاة ال الية
والمستألبلية لمجتمعاترا الم لية والعالمية من ىمل توفير برامج خراديمية ومهرية مبتررعخ

التعليم والتعلم هما جوهر العمل في الجامعةخ وتولي للبيئةة التعلميةة فةي جامعةة الاةار ة

اهتمامةاً ربية اًر لتصةةبت بيئةةاة تررولوجيةةة دي ةةة متطةةورعخ وادسةةت مار فةةي إراةةاا مةوارد

ةةداأ

الت ول المرغوت بر من ىمل تلك الموارد خوالير فإرهم يعملون الى توفير الألاااة الدراسية

التي تلبي تو عاة خاضاا هيئة التدريس والطلبة بفااليةخ وان توفير تررولوجيا متطورع وفعالة
لدام ت سين المهاراة التدريسية وتعلم الطلبة مةن خهةم خولويةاتهم وهةذا مةا لةم يرةن فةي السةابق
يةةأ تلبيةةة اجةةاة الطةةمت مةةن ىةةمل ااةةاة د ارسةةية متألدمةةة ور ةوادر تعليميةةة ذاة رفةةااع

االيةةة بعيةةداً اةةن التررولوجيةةا والمهةةارع خ و يت ألةةق هةةذا مةةن ىةةمل ىلةةق بيئةةاة تعلةةم تفااليةةة
517

جمةل الآداب /العدد ( 531اكنون الول)

 0202م  5110 /هـ

تعمل الى ت سين مااررة الطلبة وتسمت لهم بالتعلم الى ر و خامق وخسرع وتعةزز المرورةة

والتريف داىل البيئة التعلميةخ

وتسعى جامعة الاار ة إلى تألديم بيئةاة مىبريةة تعلميةة تتسةم بال دا ةة والاةمولية و سةن

التجهيز الفري من خجل تعليم وتعلم فعالين خ و تواصل الجامعة تألديم تررولوجيا فعالة ومبتررع
لدام التعلم والتعليم والب أ العلمي وذلك لمواربة الترافسية والتطورخ ويعملون باسةتمرار الةى

تطوير خساليت من خجل إيجاد لول إبدااية واملية للوصول إلةى المةوارد المىبريةة وجةدولتها

من ىمل إاادع ترظيم الموارد الجديدع وتألدير يمتهاخ

ولعل من خهم مبادراتهم في ادستراتيجية ()0206-0218

 مبادرع البيئة الصفية خ

 مبادرع بيئة المىتبراة خ
 خساليت بيئية مبتررع في مبادرع التعليم خ

 دمج الب أ العلمي في التعليم والتعلم خ

ويتبةةين مةةن الاةةرل التةةالي خن خ ةةد خهةةم المةا ةراة اسةةتىدام التعلةةيم المةةدمج فةةي العمليةةة

التعلمية خ وذلك لألياس مدى رجاع خو فاةل خبعةاد ادسةتراتيجية المىتلفةة خ واليةر فةإن الد ارسةة

سةةتعمل الةةى تسةةليط الضةةوا الةةى هةةذه الرا يةةة باةةرل ىةةاص خ ومةةدى رجةةاع جامعةةة الاةةار ة
رمةسسة تعليمية في التىلص من ااساليت التألليدية الألديمة ومواربة ال دا ة والتطةور والتألةدم

في العملية التعليمية خ

نظرية الحداثة المتقدمة والعولمكة لجيكدنز :تفسكير تغيكر نظكام التعمكيم التقميكدي إلكم التعمكيم

المدمج ) جيدنز  ،واالس  ،وولا . )2111 ، 2115 ،

ورمةةا يعبةةر جيةةدرز اةةن التغيةةر فإرةةر طبيعةةة ال خرسةةمالية ال دي ةةة خ يةةأ اسةةتم اررية التغيةةر
والتط ةةوير خ ويةرةةةد خررة ةةا سرص ةةل إلة ةةى تغي ة ةراة جذري ةةة خساس ةةية فةةةي المجتمع ةةاة بس ةةبت تلةةةك

التطةةوراة المسةةتمرع خ وياةةير إلةةى خن المةسسةةاة ال دي ةةة تىتلةةف اةةن رةةل اااةةرال السةةابألة

للرظام ادجتمااي من يأ ديراميتها واملها خ
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إن خ ةةد الجوارةةت اار ةةر خهميةةة لل دا ةةة تتم ةةل فةةي اسةةتبدال التألليةةد والجوارةةت الرمسةةيرية

بةةالىبرع والمعرفةةة خ ورتةةائج هةةذا اامةةر تبةةدو باةةرل مت ازيةةد ذاة طةةابع رةةوري خ خي خرةةر د خ ةةد

يستطيع خن يتجرت آلياة ادرفتاع والت رر المصاجبة لل دا ة المتألدمة بارل رامل خ
وبتصور جيدرز فإن ِخاةرال ال دا ةة والتطةور املةة الةى تةدمير التألليةد ولررهةا بعةد ذلةك

خاةةادة برةةاةه وهةةذا مةةا ي ةةدأ فعةمً فةةي التعلةةيم الجةةامعي يةةأ م اولةةة تةةدمير الطةةرق التألليديةةة
للتعليم ولرن دون واي خو اةعور رعةود لةدمج الطةرق التألليديةة مةع الطةرق ال دي ةة لعةدم الألةدرع

الى مواربة مسيرع التعليم دون الطرق التألليدية خ ويرى جيدرز خرةر تةم ادستعاضةة اةن التألليةد
بالىبرع والىبراا وخرساق الىبراا والىبةراة وهةي جميعهةا تم ةل مةا خطلةق اليةر " آليةاة الت ةرر

وادرفتةةاع " خ إره ةةا مرتبط ةةة بمب ةةادل تأل ةةع ى ةةارل البيئةةة الم لي ةةة الم ةةددع وتتطل ةةت أل ةةة ومه ةةارع

ومعرفة االية خ ومع ذلك فإن الرظةر إلةى الىبةرع والمعرفةة المت ةررع بااتبارهةا مصةدر السةلطة
الاراية وخرها تألدم دليمً لما يجت الى المرا خن يفعل يىلق صراااً ذاتياً للفرد رفسر خ

إن ت ةرارم المعرفةةة المبريةةة الةةى الىب ةرع يتضةةمن امليةةاة جوهريةةة للتىصةةص و يةةرى خن

المعرفة مفتو ة للتص يت وااادع الترألةيت خ ولةذلك يةرى خن المجتمةع يألةف الةى رمةال مت ررةة
وخرر ةةا ف ةةي اة ةوالم تا ةةهد الت ةةرر وادرفت ةةاع ي ةةأ خن لر ةةل ا ةةىص ف ةةي ال ي ةةاع معرف ةةة ومه ةةارع
وتىصص في جارت من جوارت ياتر الى اا ل خ وهذا ما تررةز اليةر فرةرع التعلةيم المةدمج
يأ خن الفرد ةادر ومبةدع ومتجةدد خ وخرةر امليةة التلألةين والتعلةيم التألليةدي مةا هةي إد امليةة

تىصيص واغمق للمدارك الفررية المىتلفة خ ويةرد جيدرز خن اافراد فةاالين ومبةداين الةى
اا ةةل فةةي مج ةةال وا ةةد فةةاا رى خن رتع ةةدد فةةي املي ةةة ايصةةال المعلومةةة ت ةةى رلمةةس جمي ةةع
جوارت ادبداع في اىصية المتعلم ورألوم بتفعيلها خ

ورتيجة لما سبق فإن جيدرز يةرةد خررةا رة فراد فةاالون رجةرت العةالم ورتعةايش معةر بطةرق

مىتلفة ان اافراد الذين اااوا في المجتمعاة التألليديةة خ فرجةد خن طةرق التعلةيم والةتعلم هةي

ليسةةة رفسةةها فألةةد ت ولةةة وتم ةةورة مةةن ال ًرتةةات إلةةى ط ارئةةق التعلةةيم ال دي ةةة اليةةوم التةةي تةةدمج
ب ةةين التأللي ةةد والتط ةةور خ ويص ةةور ذل ةةك جي ةةدرز ب رر ةةا رة ة فراد ةةاطرين ف ةةي الع ةةالم اتى ةةذ ب ةةالتغير
والتعولم رت رك ر و ما يطلق الير ( الهوية – الذاتية ) رم اولة مرظمة للت مل خ إلى جارةت

التصور بة ن خي اةف فةي العةالم يمرةن خن يتغيةر – ولةو خرةر غالبةاً لةيس بالطريألةة التةي يريةدها

المةةرا يةةأ ادفتألةةاد لتألليةةد ي ةةأ الفةةرد الةةى ابترةةار اسةةلوت يةةاع جديةةد وخفرةةار جديةةدع وهةةذا
بالظبط مةا ي ةدأ فةي العمليةة التعليميةة المدمجةة يةأ ادفتألةار لطريألةة التلألةين والم ارةاع فةي

العمليةة التعليميةةة ممةةا يجعةةل الفةرد ( الطالةةت ) خمةةام م ةةك ادبترةار والىةةرول اةةن رمةةط ال فةةظ
والتلألين وخاتألد خن هذه خهم صعوباة التعليم المدمج ( الىرول ان الألولبة والتألليد )خ
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وبطةةرع جيةةدرز إن ارعراسةةية ال دا ةةة تعرةةي المعرفةةة وخن ميةةع جوارةةت الراةةاط ادرسةةاري

والعالم المادي ارضة للترأليت المستمر في ضوا المعلوماة الجديدع والراهرة خ وبالرسبة لرمط

التعلةةيم ال ةةديأ يمرررةةا ت ريةةد افت ةراض جيةةدرز يةةأ خرةةر ةةائم الةةى فر ةرع خن خي معلومةةة ابلةةة
لرألاش وتدوير و تى الض د في ال ارتاف الطالت خو المةتعلم خرهةا ديمةة خو تةم ت ةدي ها خ
ويعبر جيدرز ان ذلك بال دا ة المتألدمةة التةي تىتلةف اةن خي رةوع مةن ال دا ةة التةي اةهدتها

المجتمعاة فيما سبق خ

ويطةةرع جيةةدرز مفهةةوم المىةةاطرع يةةأ يعتب ةره مفهوم ةاً جوهري ةاً بالرسةةبة للفةةاالين العةةادين

والمتىصص ةةين الفري ةةين ف ةةي طريأل ةةة ترظ ةةيم الع ةةالم ادجم ةةااي خ وت ةةة ظ ةةروف ال دا ةةة ف ةةإن
المسةةتألبل يعتمةةد الةةى ال اضةةر باةةرل مسةةتمر بموجةةت ادرعراسةةي للبيئةةاة المعرفيةةة خ وفةةي
طر ر اهمية المىاطرع يةرى خررةا اليةوم رسةتطيع الةت رم برسةبة الصةوات والىطة و يةاس رسةت

الرجةةاع الممررةةة وهةةذا مةةا لةةم يرةةن فةةي المجتمعةةاة السةةابألة خ ومةةا ي ةةدأ اليةةوم فةةي المةسسةةاة
التعليمية الجامعية هو ما خاار لر جيةديز بالفعةل يةأ يةاس رسةبة المىةاطر والتألةدم والرجةاع
والفا ةةل وف ةةي ض ةةوئها اتب ةةاع السياس ةةاة التعليمي ةةة اارج ةةت واار ةةر فائ ةةدع للمةسس ةةة التعليمي ةةة

والطالت في آن وا د خ وفي ضوا ما تألدم يمرن استرتال ما يلي

1خ رب ةةط جي ةةدرز ب ةةين طبيع ةةة التغي ةةر ف ةةي المةسس ةةاة با ةةرل ا ةةام بتغي ةةر المجتمع ةةاة وت وله ةةا
وتألةةدمها خ يةةأ خرةةد خن هةةذه التغيةراة سةةتةدي لتغيةراة خساسةةية فةةي اابريةةة ادجتماايةةة خ

رمةةا فةةي المةسسةةاة التعليميةةة رتةةابع طبيعةةي لتغيةةر المجتمعةةي ررةةل م ةةل التغيةةر فةةي رظةةم
وخساليت التعليم خ

0خ اسةةتبدال التألليةةد والرمسةةيك بال ةةديأ والمعاصةةرخ ويطبةةق ذلةةك مةةن ىةةمل اسةةتبدال التألليةةد
والتلألين في العملية التعليمية وادرتألال إلى التعليم المدمج وااساليت ال دي ة خ

3خ ااةادع هيرلةة للألةةديم داىةل بريةةة الجديةد خ وذلةةك فةي ضةةوا امليةة دمةةج دور المعلةم التألليةةدي

مةع دور التررولوجيةة والتطةةور وصةودً للتعلةةيم المةدمج يةةأ ولبةة العمليةةة التعليميةة بألوالةةت
دي ة وخدواة تدمج بين التألليد وال ديأ خ

6خ الت رية ةةد الة ةةى فر ة ةرع ادرتألة ةةال لعصة ةةر المعرفة ةةة والىب ة ةرع والتىصة ةةص وادبة ةةداع خ ية ةةأ خن
المجتمعاة ال دي ة هي مجتمعاة ائمة الى المعلوماة والمعرفة والمهارع خ

6خ تميز اافراد ولو في مجال وا د الى اا ل خ وهو ما ت رده فررع التعليم المدمج يأ خن
اافراد فاالين ومتميزين ولو في را ية وا دع الى اا ل ( ال فظ خ الرألةد خ الت ليةل ) وخن

فررع التعليم التألليدي د تميز هذه الألدراة المىتلفة وت صر دراة اافرادخ

5خ ارتباط فررع الترأليت المستمر بالتغير المجتمعي ال اصل خ خي ادم بول اافرةار رمةا هةي
بل تجديدها وفرزها ست اار ر تطو اًر وددلةً الى المعرفة خ
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6خ طرع فررع المىاطرع والت رم بالمىاطر المستألبلية داىل المةسسةاة الترظميةة خ يةأ ةدرع
الجامعةةاة اليةةوم والمةسسةةاة التعليميةةة الةةى طةةرع سياسةةاة اةةدع واىتيةةار اار ةةر موائمةةة
ورجا اً واا ل ىط اًر الى الطالت والمةسسة التعليمية خ

الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة :

ررةةزة الد ارسةةاة الم ليةةة والعربيةةة بوجةةر اةةام الةةى خرمةةاط التعلةةيم ال دي ةةة دون الترريةةز

الةةى رةةوع م ةةدد خ وسةةوف رعمةةل الةةى مألاربةةة لمعرفةةة وا ةةع الت ةةول المةسسةةي لرظةةام ال ةةديأ
وفعالية هذا الت ول من ىمل فعالية تطبيق التعليم المدمج في جامعة الاار ة خ

و ةةول خ ةةر اسةةتىدام التعلةةيم المةةدمج فةةي التةةدريس الةةى الت صةةيل الد ارسةةي راةةفة د ارسةةة

(اوض وخبو بررخ )0212ان وجود فروق في متوسةط الت صةيل لةدى الدارسةين بةل تطبيةق
رمط التعليم المدمج وبعةده خ وذلةك يعرةي خن خ ةر التعلةيم المةدمج فعةال وملمةوس خ وفةي د ارسةة

(الغامةةديخ  )0211رجةةد خن هرةةاك فةةروق ذاة ددلةةة ا صةةائية بةةين متوسةةط درجةةاة طالبةةاة
المجمواةةة التجريبيةةة يةةأ ارتفةةاع متوسةةط درجةةاة طالبةةاة لصةةالت المجمواةةة التجريبيةةة التةةي

درسةة بطريألةةة الةةتعلم المةةدمج خممةةا يةرةةد فعاليةة التعلةةيم المةةدمج مألاررةةً بتعلةةيم التألليةةديخوبيرة
د ارسةةة (الاةةهري خ  )0213خن مسةةتوى الفهةةم والتةةذرر واددراك وادبةةداع يتة ر برمةةوذل التعلةةيم
المطبةةق وذلةةك مةةن ىةةمل وجةةود فةةروق ا صةةائية بةةين متوسةةط درجةةاة المجمواةةة التجريبيةةة

والضةةابطة فةةي الد ارسةةة التةةي ةةام بهةةا الةةى ايرةةة مةةن طةةمت جامعةةة الملةةك ىالةةد خو رجةةد خن

دراسة (ال ار يخ  )0211تةرد الى وجود فروق ذاة ددلة ا صائية بين متوسطاة درجاة
طالباة المجمواة التجريبية التةي درسةة البررةامج المألتةرع الألةائم الةى التعلةيم المةدمج خ وبةين

متوسةطاة درجةاة المجمواةةة الضةابطة التةةي درسةة بطريألةةة تألليديةة وذلةةك لصةالت المجمواةةة
التجريبيةخ يأ خرهم خر ر رفااع وابدااية و درع الى ت ليل المعلومةخ

وف ةةي س ةةياق آى ةةر رج ةةد د ارس ةةاة تأل ةةيس م ةةدى ةةدرع ااس ةةتاذ الج ةةامعي ال ةةى موارب ةةة ه ةةذا

التطور والتألدم مع اىتمف ااجيال والألدرع الةى اسةتىدام التررولوجيةا ال دي ةة والمتطةور مرهةا
وذلةةك مةةن ىةةمل وا ةةع اسةةتىدام التعلةةيم المةةدمج بةةين خاضةةاا الهيئةةة التدريسةةية فرجةةد خن د ارسةةة

(العتيبيخ  )0211خ تةرد الى توافر سبعة من المتطلباة التعليمية والتألرية والفرية الىاصةة
باستىدام التعلم ا لرتروري المدمج بدرجة االية جداً خ وتوافر خربعةة مةن المتطلبةاة التعليميةة

والتألري ةةة والفري ةةة الىاص ةةة باس ةةتىدام ال ةةتعلم ا لرترور ةةي الم ةةدمج بدرج ةةة االي ةةة ج ةةداً م ةةن اير ةةة

الدراسةخ وتوصلة دراسة (اوضخ  )0223إلى وجود اىتمف في ااهمية الرسبية دسةتىدام
التعلةةيم المةةدمج مةةن بةةل خاضةةاا هيئةةة التةةدريس فةةي مجةةال التةةدريس يةةأ ارىفةةاض ااهميةةة

الرسبية للتعليم المدمج في التدريسخ رمةا تبةين وجةود فةروق ذاة ددلةة إ صةائية فةي اسةتىدام
تررولوجي ةةا المعلوم ةةاة وادتص ةةادة م ةةن ب ةةل خاض ةةاا هيئ ةةة الت ةةدريس بس ةةبت متغي ةةر الىبة ةرع
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التدريسيةخ وخلألة الدراسة الضةوا بعةض الصةعوباة التةي ت ةد مةن التعلةيم المةدمج فةي العمليةة
التعليمية م ل العتا الدراسي ومألدار الو ة الذي يألضير في إاداد المألرراة ا لرتروريةخ

وفي سياق ذاتر ولرن مع ارس اادور رجد دراسة (يماري خ )0225يأ تسلط الضةوا

الةةى مةةدى اسةةتيعات التطةةور التررولةةوجي لمرةةاهج التعلةةيم الموجةةودع الي ةاً خفألةةد خجةةرى د ارسةةة

استهدفة التعرف الى درع التعليم ا لرتروري الى مواجهة ت ةدياة التعلةيم العةالي السةعودي
فةةي ضةةوا اصةةر تألارةةة المعلومةةاة خومةةن خبةةرز الرتةةائج ت ييةةد تطبيةةق التعلةةيم المةةدمج لمواجهةةة
ت ةةدياة التعلةةيم العةةاليخ وياةةجع خفةراد العيرةةة اسةةتىدام ا رتررةةة لتبةةادل الىبةراة بةةين ااسةةاتذع

داىةةل الجامعةةة وىارجهةةاخ رمةةا خن اسةةتىدام الاةةبرة فةةي اسةةتمم الواجبةةاة المرزليةةة وتصة ي ها
وااادتهةةا للطالةةت يىفةةف مةةن اةةتا اضةةو هيئةةة التةةدريس ويأللةةل الجهةةد والو ةةةخ وخن غيةةات
اارظم ةةة واللة ةوائت المتعلأل ةةة بم ةةرت ال ةةدرجاة العلمي ةةة لط ةةمت التعل ةةيم ا لرترور ةةي يع ةةد المع ةةوق

ااالى ت ي اًر الى الرجاع في تطبيق التعليم المدمجخ وخن ضعف إاداد وتطوير مهاراة هيئة
التدريس في مجال استىدام التألرية ال دي ة والتعليم ا لرتروري ية ر الى تطبيألر بفااليةخ

خمة ةةا فيمة ةةا يتعلة ةةق بمة ةةدى تطبية ةةق التعلة ةةيم المة ةةدمج فة ةةي جامعترة ةةا العربية ةةة فرجة ةةد خن د ارسة ةةة

(ال جاياخ  )0213التي طبألة دراستها في ااردن خظهرة خن البرية الت تية مازالة فةي خدرةى

درجاة المتوسطخ خما درجة معرفة خاضاا هيئة التدريس بمتطلباة التعلةيم المةدمج فألةد رارةة
بدرجةةة مرتفعةةةخ واةةن درجةةة ممارسةةة خاضةةاا هيئةةة التةةدريس فةةي الجامعةةاة ااردريةةة للتعلةةيم

المةةدمج فألةةد رارةةة بدرجةةة متوسةةطةخ وهةةذا مةةا يةرةةد الةةى خهميةةة زيةةادع الةةدام المألةةدم للجامعةةاة

لرفع مستوى البرية الت تية للتعليم ا لرتروري فةي الجامعةاة ااردريةةخ ويجةت الةى الجامعةاة
خن ت ىذ ااتألها متابعة إدىال التعليم ا لرتروري في برامجها ومتابعة تطبيألر من بل خاضاا

هيئةةة التةةدريسخ وخن ت ىةةذ الجامعةةاة بمطالةةت التعلةةيم ا لرترورةةي ارةةد اىتيارهةةا خاضةةاا هيئةةة
التةةدريسخ وااةةداد ب ةرامج موجهةةة إلةةى خاضةةاا هيئةةة التةةدريس لتطةةوير ىب ةراتهم وتةةدريبهم الةةى
ممارسة التعليم ا لرتروريخ

ورافة دراسة (الألرري خ )0226والتي هةدفة إلةى تألةويم تجربةة جامعةة الملةك سةعود فةي

اس ةةتىدام رظ ةةام التعل ةةيم الم ةةدمج خن معرف ةةة خاض ةةاا هيئ ةةة الت ةةدريس بالرظ ةةام وتطبيألات ةةر رار ةةة

مرىفضة إلى متوسطةخ يأ ذرر ( )%60من خاضاا هيئة التدريس لديهم معرفةة متوسةطة
إلةةى مرىفضةةة بالرظةةام ررةةل و( )%55مةةرهم لةةديهم معرفةةة متوسةةطة إلةةى مرىفضةةة بمرورةةاة

الرظامخ و()%67الى معرفة بسيطة رسبيا بتطبيألاترخ خما في مجال تطبيألهم للرظةام فألةد ابةر

( )%76مةةرهم بةةان اسةةتىدامهم للرظةةام فةةي مسةةاردع التةةدريس رارةةة مرىفضةةةخ بةةل إن ()%7
مرهم لم يستىدموا الرظام مطلألاخ ورعألةد خن رسةبة  %7هةي رسةبة د يسةتهان بهةا مةن ااسةاتذع

الغير مدررين لرظام مطلألاً خ
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رم ةةا خوضة ة ة د ارس ةةة (الجة ةزار واص ةةر خ  )0228خر ةةر خر ةةر م ةةن  %82م ةةن المتعلم ةةين

وصة ةةل لمسة ةةتوى ا تألة ةةان لمهة ةةاراة اسة ةةتىدام تألرية ةةاة التعلة ةةيم المة ةةدمج خ ووجة ةةد خن  %82مة ةةن

الدارس ةةين وص ةةل إل ةةى مس ةةتوى لمه ةةاراة وتألري ةةاة التعل ةةيم الم ةةدمج خ رم ةةا وج ةةد خن  %82م ةةن
الدارسين صةل الةى خر ةر مةن  %82مةن درجةاة خدواة الأليةاس البعةدي التةي تضةمرة رةمً
مةةن بطا ةةة رصةةد ااداا وبطا ةةة تأليةةيم مرةةيج خ ممةةا يةرةةد رفةةااع البررةةامج فةةي ت أليألةةر لمسةةتوى

ا تألانخ

ورجةةد خن الد ارسةةاة ااجربيةةة ةةد ترةةون خر ةةر اةةفافية وترةةاول لم ةةل هةةذا الموضةةوع رورهةةا

متألدمة خر ر في مجال التعليم مةن الةدول العربيةة خ يةأ خظهةرة د ارسةة لةيم ودم ( & leem
 )lim, 2006خن رةةم المدرسةةين والطلبةةة يعةةارون مةةن ضةةعف الةةدام فةةي هةةذا المجةةالخ واةةدم
وجود فرص رافية تسمت بادرضمام بتألرياة التعليم المدمجخ و د طةور البةا ون اسةتراتيجياة

داةةم سةةت رةةوع الجامعةةة و جمهةةاخ رمةةا ةةاموا بتطةةوير رظةةام الجةةودع فةةي التعلةةيم ا لرترورةةيخ

وتعزيز الدام للمدرسين والطلبةخ وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم ا لرتروريخ

و ةةول خ ةةر تطبيةةق التعلةةيم المةةدمج فةةي ارتسةةات المهةةاراة وتطةةوير الىبةراة ورفةةع مسةةتوى

اددراك وادسةةتيعات ل ةةدى الطلب ةةة بيرةةة الد ارس ةةاة خن خرا ةةطة ال ةةتعلم التعةةاوري

وادس ةةتيعات

الطمبةةي خالةةى بر يةةر فةةي صةفوف التعلةةيم المةةدمج والماةةاررة وتفااةةل خ رمةةا بيرةةة الرتةةائج خن

ااٌ سةةام التةةي طبألةةة رمةةوذل التعلةةيم المةةدمج اةةهدة فااليةةة وابداايةةة خالةةى مةةن تلةةك التةةي لةةم
تطبةةق واسةةتمرة فةةي الةةرهج التألليةةدي وخن الطلبةةة ياةةجعون هةةذا الرةةوع مةةن التعلةةيم ويرغبةةون بةةر

)) Mosser, 2010خ

وخوض ة دراسة ردريجز )(Rodriguez, 2009خ خن رموذل التعلم المدمج يعمل الةى

تسهيل مهاراة التفرير والرألد وذلك بالرسبة للتىصصاة اادبيةخ ومع ذلك هرةاك اجةة إلةى
مزيةةد مةةن الب ةةوأ لت ديةةد مةةا إذا رةةان الطةةمت ةةادرين الةةى تعمةةيم هةةذه الرتيجةةة فةةي جميةةع

التىصصةةاة خم دخوتظهةةر د ارسةةة رمبةةو ((Rambo, 2011خ خن المعلمةةين الماةةاررين فةةي
املية التعليم المدمج هم الى درجة االية من التعليم من جارت الدرجاة المتعةددع والمتطةورع

خواملوا الةى ترييةف المرةاهج التعليميةة ابةر ادرتررةة وتةوفير التعلةيم الترميلةي ارةد الضةرورع

والتريةةف بفعاليةةة مةةع ا تياجةةاة الطةةمت الفرديةةة خ بادضةةافة لةةذلك امةةل رةةل مةةرهم الةةى برةةاا
ام ة مع طمبر وربط المراهج الدراسية مع ال ياع ال الية لطمت ومستألبلهم خ

و ةةول اى ةةتمف تص ةةوراة الط ةةمت ةةول البيئ ةةة الص ةةفية اب ةةر التعل ةةيم التأللي ةةدي والتعل ةةيم

المدمج رجد خن الدراساة توصلة إلى خن الفصةول الد ارسةية للتعلةيم المةدمج تةوفر مراىةاً جيةداً

خال ةةى م ةةن الص ةةفوف التألليدي ةةة ي ةةأ التواص ةةل خ ةةوى م ةةع الم اض ةةر و زي ةةادع التفري ةةر الرا ةةد
والت ليلةةيخ رمةةا رارةةة إيجابيةةة وراةةفة اةةن ارتفةةاع فةةي المسةةتوى الد ارسةةي بعةةد تطبيةةق تألريةةة
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التعليم المدمجخ اموع الى ذلك خ رارة هراك اىتمفاة ربيرع في الموا ف ا يجابية للطمت

بسةةبت تر ةرار الماةةاررة ابةةر ا رتررةةة يةةأ رلمةةا زاد ماةةاررة الطةةمت فةةي المرتةةدى خ زادة
صياغة وجهاة رظرهم بارل إيجابي)(Comey ,Adas,2018, 2009خ

و د بيرة دراسة (  ) Jwailes, 2015فعالية استىدام تألرية التعليم المدمج في تطةوير
وت س ةةين اداا الط ةةمت رمي ةةا ورواية ةةاخ وت ةةا يره ال ةةى تعل ةةم الطة ةةمت وس ةةلورهم اتج ةةاه التفرية ةةر

ادبةدااي والت ليلةةيخ

وتةرةد الد ارسةةة الةةى ضةرورع دمةةج تررولوجيةةا ال اسةوت فةةي العمليةةة

التعليميرخ وضرورع استغمل وتسىير تررولوجياخ وارر الى المعريين ادهتمام وبذل المزيد مةن

الجهود لدمج تررولوجيا في العملية التعليميرخ رما خلألةة الضةوا الةى اهةم العألبةاة التةي تعيةق

التطبيةةق هةةي اةةدم وجةةود ادسةةترتيجياة المراسةةبة مةةن اجةةل ارجةةاع امليةةة ادىةةال اراصةةر
التررولوجيةةا للعمليةةة التعلميةةةخوداة لضةةرورع وداةةة الةةى المزيةةد مةةن الب ةةأ لجسةةر الفجةةوع

المتم لة بردرع الدراساة المتعلق في هذا المجال وت ديدا ما يتعلق باسهاماة التعليم المدمج خ

وخوض ة دراسة )( Eshreteh ,Siaj,2017الرمية والرواية خن مرهج التعلم المىةتلط

ي ظ ةةى بألب ةةول ربي ةةر م ةةن الط ةةمتخ ول ةةدى المدرس ةةين وجه ةةاة رظ ةةر إيجابي ةةة تج ةةاه اس ةةتىدامر

لض ةةمان رج ةةاع املي ةةة الت ةةدريس ال ةةتعلمخ ويتب ةةين خن ال ةةتعلم المى ةةتلط خ ب ةةة خر ةةر ره ةةج فع ةةال
دسةةتيعات مجمواةةة مترواةةة مةةن الطةةمت باةةرل مت ازيةةد مةةع إضةةافة يمةةة إلةةى بيئةةة الةةتعلم مةةن

ىمل دمج موارد التدريس ابر ا رتررةخ )(Carbone, Sheard, Alammary,2014

وتظه ة ةةر خن مس ة ةةتوياة التواص ة ةةل والتع ة ةةاون والرض ة ةةا المتص ة ةةورع للط ة ةةمت تىتل ة ةةف وفألً ة ةةا

خخيضةةا خ هرةةاك اىتمفةةاة ف ةي مسةةتوياة
لمسةةتوياة مهةةاراة اسةةتىدام تألريةةاة التعلةةيم المةةدمج
ً
براا الى الجةرسخ يةأ راةف غالبيةة الطةمت خرهةم يعتبةرون خرفسةهم مسةتأللين
رضا الطمت ً
ومتسةاوين فةي بيئةةة الةتعلم المةدمجخ وتطةةرع رتةائج الد ارسةةة م ةة مجةادة رئيسةةية يجةت خىةةذها

ف ةةي اداتب ةةار ار ةةد تط ةةوير بيئ ةةة تعليمي ةةة مدمج ةةة االي ةةة الج ةةودع التررولوجي ةةا خ المدرس ةةون خ

الطمت خ)(Gülbahar, Madran,2009

وفيما يتعلق بادلتزام الطمبي يتبين خن استىدام التعلم المدمج لر ت ير إيجةابي فةي ال ةد

من معددة التسرت وت سةين اممةاة ادمت ةانخ اةموع الةى ذلةك خ فةإن تصةوراة الطةمت
ةول الةةتعلم المةةدمج مترابطةة خ يةةأ تعتمةةد اممةاتهم الرهائيةةة الةةى خراةطة الةةتعلم المىتلطةةةخ

والى امر الطمت وىلفيتهم ومعدل ضور الصف )) López,Ariza, Pérez,2011

ومن جهة خىرى بيرة الدراساة المألاررة بين رمةط التعلةيم التألليةدي والمةدمج خ خن غالبيةة

الطمت في البيئة التألليدية خر ر ارتيا ً ا لوضوع التدريس بيرما زادة درع الطمت الةى الفهةم
والترريةةز فةةي رمةةط التعلةةيم المةةدمج خرمةةا خاةةار الطةةمت المىتلطةةون الةةتعلم باةةرل خ ةةوى إلةةى خن

مهةةاراتهم الت ليليةةة ارتفعةةةخ و تاةةير الرتةةائج إلةةى خن ط ةريألتين للتوصةةيل رارتةةا متاةةابهتين مةةن
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يةةأ رتةةائج الةةتعلم الرهائيةةة خ ولرةةن يمرةةن ت سةةين رمهمةةا مةةن ىةةمل دمةةج جوارةةت خىةةرى .

)(Chen, Jones,2007

وفي ضوا الدمج بين التعليم المدمج والتألليدي رجد خن الدراساة تةرد الى خهمية الةدمج

لري يرةون ترةون العمليةة التعليميةة فعالةرخ يةأ يةةدي هةذا المةزيج إلةى مرهجيةة جديةدع تسةمى
التعلم المىتلط و د خ بة هذا الرمط خرر رظام التعلم اار ةر فعاليةةخ)) Azizan,2010خ ورجةد

الدرس ةةاة تجع ةةل م ةةن املي ةةة ال ةةدمج خمة ة اًر دب ةةد مر ةةر لزي ةةادع رت ةةائج ال ةةتعلم والجةةةودع
ا ةةدد م ةةن ا
صارعا راطًا للمعرفة )(Al-Huneidi, Schreurs, 2011
والم اد ةخ يأ يرون الطالت
ً
وفي سياق امةتمك ااسةاتذع لمسةتوى معةين مةن مواربةة التطةور والتعلةيم المةدمج توصةلة

د ارسةةة ( )Na, 2006إلةةى خن خهةةم الرفايةةاة هةةي الرفايةةاة المرتبطةةة بتصةةميم بيئةةة التعلةةيم
ا لرترورةةيخ ةةم مهةةاراة ادتصةةالخ ومهةةاراة المرا اةةاة فةةي الفصةةول ا لرتروريةةةخ رمةةا تربة ة
بةةان التعلةةيم وجهةةا لوجةةر سةةيظل هةةو ااسةةاس ولةةن تىتفةةي ااسةةاليت التألليديةةةخ إد خرهةةا سةةترون

جزاا من رل يةأ سةيتم دمةج الوسةائط المتعةددع بالفصةول الد ارسةية وتزويةدها بىةدماة اةبرة

ادرتررةةخ رمةا راةةفة د ارسةة ( )Williams, 2006خن مهةاراة التصةةميم التعليمةي ومهةةاراة
التىطيط وتوجير الطلبة والربط فيما بيرهم من مهام ا داريينخ ورارة تصةوراة ايرةة الد ارسةة

ان رفاياة التعليم ا لرتروري تدل باةرل ايجةابي الةى مةدى ال اجةة إلةى ترميتهةا وارتسةابهاخ
وخوصةةة الد ارسةةة بضةةرورع اىتيةةار العةةاملين فةةي بيئةةاة التعلةةيم ا لرترورةةي اةةن بعةةد برةةاا الةةى

دليل الرفاياة المزمة لتلك البيئاةخ

وفةي د ارسةة ))Bill P Leach, 2010خ تبةين خن مةن خهةم الوسةائل لتمرةين خاضةاا

الهيئة التدريسية ت ديأ التعليم والوصول لتعليم المدمج لت أليق خالةى ةدر مةن المرفعةة ىةمل
العملية التعليمية مع تفادي ا راة تطبيق ال اسوت في فصول التدريس التألليدية الألائمة الى

الة ةةتعلم وجه ة ةاً لوجة ةةر خ بادضة ةةافة لتألة ةةديم ىطة ةةة امة ةةل ائمة ةةة الة ةةى التعلة ةةيم المة ةةدمج لتطبيألهة ةةا
وادستفادع مرها من بل البا ين المألبلين خ

بالمألاررة مع الدراساة السابألة فإن الدراسة الراهرة تم ل إضافة معرفية بااتبارها ترطلق

لتجسةةيد فعاليةةة تطبيةةق التعلةةيم المةةدمج فةةي جامعةةة الاةةار ة فةةي مةةن وجهةةة رظةةر الطةةمت وفةةي

ضوا ادسترايتجياة الراهرة لجامعةخ

منيجية الدراسة :

مجتمع الدراسة وعينتيا :
تة لف مجتمةةع الد ارسةةة مةةن طةةمت وطالبةةاة جامعةةة الاةةار ة والمسةةتمرين فةةي الد ارسةةة فةةي

جميةةع الرليةةاة ممةةن هةةم سةةرة اريةةة فمةةا فةةوقخ يةةأ يمرةةن تألةةدير جةةم مجتمةةع الد ارسةةة فةةي
جامعة الاار ة ىمل الفترع التي تم بها جمع البياراة()022طالت وطالبة خ
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عينة الدراسة :

لألةةد تةةم اىتيةةار ( )022طالبةةة مةةن جامعةةة الاةةار ة خ وتةةم اىتيةةار طةةمت جامعةةة الاةةار ة

لتيس ةةير العير ةةة للب ةةا ين خ ومم ةةن ه ةةن ف ةةوق الس ةةرة ال اري ةةة درىة ةراطهن ف ةةي الجامع ةةة والمة ةواد
الدراسية بعرس ممن هم في بداية مااورهم الجامعي يةأ اةدم ادرىةراط الرلةي فةي الجامعةة

ومسةةا اتها وآلياتهةةا التعليميةةةخ و ةةد تةةم س ة ت العيرةةة بطريألةةة المسةةت ادجتمةةااي بالعيرةةة مةةن

طمت الجامعة خ وذلك لتيسير وصول البا تين و د تمة املية جمع البياراة من العيرة ما
يألارت اهرينخ

أداة الدراسة:

تم اداتماد الى ادستبارة مرورة من جزئين الجزا ااول ايعرى بالبيارةاة ااوليةة التةي
تصكككا عينكككة الدراسكككة م ةةل الج ةةرسخ العمةةر خ المر ل ةةة الجامعي ةةة خ تأل ةةدير الطال ةةت خا ةةدد
مسةةا اة التىص ةةص الت ةةي تدرسةةها الطالب ةةة خ درج ةةة ادلت ةزام وال ض ةةور بالم اضةةراة خ م ةةدى
متابعةة الطالةت للمةادع المطرو ةة مةن بةةل ادسةتاذ فةي وسةائل التواصةل ادلرترورةي ( الةةبمك
بورد خ الراهوة )خ والجزا ال اري تضةمن ىمةس م ةاور خساسةية لد ارسةة فعاليةة تطبيةق التعلةيم
المدمج في جامعة الاار ة وهي" ياس توافر آلياة التعلةيم المةدمج فةي الجةامعتين خ و فعاليةة

هة ةةذه اتلية ةةاة لت ألية ةةق ااهة ةةداف التعليمية ةةة خ ومة ةةدى ت ة ة ر المسة ةةتوى التعليمة ةةي للطة ةةمت تبع ة ةاً
دسةةتىدام هةةذا الرةةوع مةةن التعلةةيم خ ومعو ةةاة اسةةتىدام التعلةةيم المةةدمج فةةي الجامعةةاة وخصةةودً

لرةية وتطلعاة ايرة الدراسة ر و التعليم المدمج"خ

ثبات األداة:

لت رد من باة ااداع تم ارض ادستبارة الى ادد من الم رمين الداىلين والىارجين خ

رمةا تةم تطبيةق هةذه ادسةتبارة الةى ( )02طالةت بةل تطبيألهةا خ وتةم سةات معامةل ال بةاة

بطريألةة رروربةا خلفةا فرارةة يمةة معامةل ال بةاة لةدداع ررةل )  ( 0.85وتعةد هةذه الرتيجةة

ممئمة اغراض التطبيق العلمي.
المعالجة االحصائية :

سةةتعتمد الد ارسةةة الةةى الت ليةةل الرمةةي المبرةةي الةةى ادىةةال البيارةةاة الةةى بررةةامج ال زمةةة

اد صائية في العلوم ادجتمااية SPSSومن ةم ت ليلهةا مةن بةل البةا تين تبعةاً دسةتىدام

للتر ارراة والرست المئوية رظ اًر لعرسةها لمةدى وجةود التطبيةق للتعلةيم المةدمج مةن ادمةر خ رمةا
ت ةةم اس ةةتىدام المتوس ةةطاة ال س ةةابية لعرس ةةها لتراتبي ةةة اتلي ةةاة و م ةةدى الفعالي ةةة و درج ةةة تة ة ر

الت صيل الدراسي و معو اة التعليم المدمج وخىي اًر خري الطلبة خ
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نتائج الدراسة ومناقشتيا :

أوالً :تحميل البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة :
المتغير
الجرس

العمر

المر لة الجامعية

المعدل الترارمي

التررار

الرسبة

الفئة
ذرر

55

33

خر ى

136

56

المجموع

022

%122

17-00

87

%68

03-06

67

%38

07-30

02

%12

المجموع

022

%122

سرة ارية

52

%32

سرة ال ة

72

%62

سرة رابعة

07

%16

المجموع

022

%122

مألبول

06

%10

جيد

56

%30

جيد جداً

80

%65

02

%12

المجموع

022

%122

0

15

%7

6

126

%60

5

56

%30

 6فما فوق

15

%7

المجموع

022

%122

جيد

10

%5

جيد جداً

55

%33

100

%65

المجموع

022

%122

مرتفعة

57

36

ممتاز

ادد المسا اة

الملت ق بها الطالت

ادلتزام بالم اضراة

اتألان استىدام البمك

ممتاز
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متوسطة

136

50

مرىفضة

7

6

المجموع

022

%122

يبين الجدول ر م ( )1خن خغلت العيرةة هةي مةن ادرةاأ وذلةك بوا ةع  %56مألابةل %33
من الذرور فألط خ وخن خغلت العيرة هم مةا بةين امةر  17-00وهةو مةا رسةبتر  %68وهةو مةا

يم ةةل رصةةف العيرةةة وهةةذا مةةا يةةرعرس فةةي خن مةةا يألةةارت رصةةف العيرةةة  %62هةةم مةةن السةةرة
ال ال ة في الجامعة خ وتراو ة معددة العيرة المدروسة بين الجيد والجيد جةداً برسةبة (%30
و  ) %65خ خي خن خغلةةت العيرةةة واايةةة ومدررةةة مةةن يةةأ العمةةر والمر لةةة الجامعيةةة و تةةى

ومدررةةة لط ارئةةق التعلةةيم والةةتعلم المطبألةةة ومةةدى فعاليتهةةا خو اةةدم فعاليتهةةا خ
التألةةدير الجةةامعي ا
ومدى ت يرها الى الت صيل العلمي لهم من ادمر خ

وفيما يتعلق بعدد المسةا اة وادلتةزام بهةا ومتابعتهةا الةى الةبمك بةوورد ووسةائل التواصةل

المىتلفة فألد تبين خن خر ر من رصف العيرة يدرسون  6مسا اة في المر لة ال الية ما يعري
ةةدرترا الةةى يةةاس مةةدى فعاليةةة تطبيةةق التعلةةيم المةةدمج وهةةو مةةا رسةةبتر  %60وفيمةةا يىةةص

ادلت ةزام رجةةد خن رسةةبتر تاعةةد مرتفعةةة خيض ةاً وهةةو مةةا يم ةةل %65خ خمةةا بالرسةةبة دتألةةان اسةةتىدام
البمك بةورد ومتابعةة المسةا اة اليةر فرجةد خرهةا تراو ةة بةين المرتفعةة  %36والمتوسةطة إلةى
ةد مةةا يةةأ تبلةةا رسةبتها  %50خ ممةةا يعرةةي خن هرةةاك اةدد ضةةئيل  %6لةةيس لةةديهم الد ارسةةة

الرافيةة بوسةةائل التواصةةل المىتلفةة لمتابعةةة المسةةا اة خ وهةذا مةةا يعرةةي رجةاع اطرو ةةة الت ةةول
إلةةى المةسسةةة التعليميةةة الذريةةة المواربةةة لل دا ةةة والتألةةدم المجتمعةةي خ والتةةي تعمةةل الةةى تلبيةةة
اجاة و دراة طلبتها المىتلفة وذلك في ضوا ادستراتيجياة ال دي ة المطبألة خ

ثانياً  :فعالية آلية التعميم المدمج المطبقة في جامعة الشارقة

وفيما يتعلق بفعالية آلياة التعليم المدمج المطبألة في جامعةة الاةار ة مةن ىةمل الجةدول

ر م ( )0رم ظ خن رسبة موافألةة خفةراد ايرةة الد ارسةة مةن طلبةة جامعةة الاةار ة برليةة اددات
والعلةةوم ادرسةةارية وادجتماايةةة الةةى ارطبةةاق مىتلةةف الفأل ةراة المطرو ةةة والمرتبطةةة باتليةةاة

المسةتىدمة فةي التةةدريس المةدمج ومةةدى فعاليتةر مرتفعةة يةةأ تراو ةة بةةين  % 66و% 67خ
ممةةا ياةةير إلةةى اتفةةاق خغلةةت الطلبةةة ةةول فعاليةةة اسةةتىدام التعلةةيم المةةدمج فةةي التةةدريسخ وهةةذا
ياةةير إلةةى خن التعلةةيم المةةدمج ي ألةةق فااليةةة للعمليةةة التعليميةةة خ رمةةا خرةةر يسةةااد الةةى الةةتعلم

الذاتي للطمت من ىمل توفير مصادر تعلم مترواة ويزيد الفهةم لةديهم مةن ىةمل زيةادع فةي
درجةةة التفااةةل بةةين ادسةةتاذ والطالةةتخ ويضةةيف رواةةا مةةن التاةةويق والجاذبيةةة للمةةادع التعليميةةة
والتاجيع الى المااررة في ااراطةخ رما يسهم في رفع مهارع اسةتىدام ال اسةت اتلةي لةدى

الطلبةةة واد تفةةاظ بالمعلومةةاة لفت ةرع طويلةةة خ وهةةو مةةا يتفةةق مةةع ط ةرع جيةةدرزر و الت ةةول إلةةى
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مةسسةةاة ترظميةةة تعتمةةد الةةى المعرفةةة والتىصةةص وتعمةةل الةةى م اراةةاع دمةةج اسةةبل ووسةةائل
التعليم المىتلفة خ
ورم ةةظ خن رسةةبة تطبيةةق هةةذه الفأل ةراة متوسةةطة سةةت رخي الطلبةةةخ هةةذا ياةةير إلةةى خن

خف ةراد ايرةةة الد ارسةةة خبةةدوا م ةوافألتهم الةةى اسةةتىدام ادسةةتاذ بعةةض ادليةةاة فةةي التةةدريس ( م ةةل

اسةتىدام خسةةتاذ المةةادع ال اسةةت اتلةي وخجهةزع العةةرض فةةي اةرض الةةدروس والفيةةديوخخخخ تسةةليم
الواجبةةاة بواسةةطة الةةبمك بةةوردخخخ) واةةدم تطبيةةق بعةةض ادسةةتىداماة فةةي الر يةةر مةةن الم ةواد

م ل الم اد اة الرصية (  ) Chatخو فيديو ب رم خن طبيعة خغلت المواد هي رظرية وبالتالي
يعتمد ااستاذ في تألديم المادع الى ارضها الى ااجهزع وماةاررتها الةى الةبمك بةورد فألةطخ

وخ يارةةا اةةدم طلةةت ااسةةتاذ تسةةليم الواجبةةاة بواسةةطة الةةبمك بةةورد لعةةدم ةةدرع الطالةةت إرسةةال

الواجةت الةى الةبمك بةورد لعةدم معرفتةر خو خ يارةا تتعلةق بماةارل تألريةة مرتبطةة بمو ةع الةبمك
بوردخ ووجدرا خن خغلت الطلبة يفضلون تسليم الواجباة الى ا يميل خو ور ي خو الةى ةرص

مةةدمج

خ وهةةذا مةةا يتفةةق مةةع اةةدد مةةن الد ارسةةاة " اةةوض وخبةةوبرر خ والغامةةدي خ الاةةهري خ

وال ار ي " يأ ت رديهم الى فرةرع ارتبةاط ادرتألةال والةدمج بةين التعلةيم التألليةدي والتررولوجيةة

ومدى ت يرهم الى مستوى الطالت وت صيلر الدراسي خ

جدول رقم  : 2فعالية آليات التعميم المدمج المطبقة في جامعة الشارقة
يرطبق

يرطبق

د يرطبق

1

يطبق الدرتور وسائل مىتلفة خ راا الم اضرع

67

6

37

0

يستىدم الدرتور البمك بورد والواتس للتواصل معرا

70

4

26

3

يدمج الدرتور بين الفيديوهاة والمادع المرتوبة خ راا الم اضرع

32

26

42

6

يرا ارا الدرتور في المادع المطرو ة ويتألبل اضافاترا

78

4

18

6

راارك الدرتور في ارع الم اضرع وتوصيل الفررع لزممئرا

73

8

19

5

يرتفي الدرتور بإلألاا الم اضرع بارل سردي

15

40

45

6

د رستىدم سوى الطرق التألليدية في التعليم وادمت اراة

21

37

42

7

رستمتع باىتمف مصادر التعلم خ راا الم اضرع

57

16

27

العبارع

خ ياراً

ثالثاُ  :درجة تأثر التحصيل الدراسي باستخدام التعميم المدمج في العممية التعميمية

خما بالرسةبة لدرجةة تة ر الت صةيل الد ارسةي فةي العمليةة التعليميةة فةي جامعةة الاةار ة فألةد

خظهرة الرتائج رما هو موضةوع فةي الجةدول ر ةم ( )3خن مسةتوى الت صةيل الد ارسةي ت سةن
بارل ربيرمما ياير خن الت صيل الدراسي د ت ر باستىدام التعليم المدمجخ وذلك يعةزى إلةى

فاالية التعليم المدمج رظ ار لما يتميز بر مةن مميةزاة اةدع مرهةا " اسةتىدامر ار ةر مةن اسةة
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خ رةةاا التعلةةيمخ ومرااتةةر ارمةةاط تعلةةيم الطلبةةة السةةمعية والبصةريةخ وذلةةك مةةن ىةةمل تعةةدد طةةرق
ووس ةةائط التعل ةةيم المس ةةتىدمة المصة ة وبة بالص ةةور والرس ةةوماةخ ومأل ةةاطع الفي ةةديوخ والم ةةة راة

الصوتيةخ وامرارية ا طمع اليها وتررارها في خي و ةخ مما يألةوي الوصةمة العصةبية التةي
ت بةةة آ ةار التعلةةيم ويسةةااد الةةى ترميةةة التةةذرر والفهةةم وادسةةتيعات وزيةةادع الت صةةيل الد ارسةةي
لةةدى الطلبةةةخ ويةةوفر لهةةم بيئةةة تفااليةةة مسةةتمرع ت ةةافظ الةةى اسةةتم اررية دافعيةةتهم ورغبةةتهم فةةي
التعليم المستمرخ رمةا يألةدم التغذيةة الراجعةة التةي مةن اة رها خن تسةااد الطلبةة إمةا الةى التألةدم

فةةي التعلةةيم إذا رارةةة ادسةةتجاباة ص ة ي ة خ خو تعةةديلها إذا رارةةة ىط ة خ ويتضةةمن م ي ةراة
واس ةةتجاباة تس ةةااد ال ةةى الفه ةةم وادس ةةتيعات وال ف ةةظ والت ةةذررخ وم ةةن ةةم تس ةةااد ال ةةى زي ةةادع

الت صيل الدراسيخ وزيادع الرغبة في التعليمخ وهو ما يتفق ما خغلت الد ارسةاة خيضةاً (اةوض

وخب ةةوبررخ الغام ةةديخ ال ةةار ي خ hosserخ Rodriguesخ  )Comey,Adasالت ةةي تةي ةةد خن
التعلةةيم المةةدمج يعمةةل بفعاليةةة ربي ةرع مةةع الطةةمت ويسةةهم فةةي ترميةةة مهةةاراتهم و ةةدراتهم ويةةةتي

ب ماره خالى من التعليم بالطريألة التألليدية خ

جدول رقم  : 3درجة تأثر التحصيل الدراسي بالتعميم المدمج في جامعة الشارقة
العبارع

التسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8

يرطبق

زاد معدلي الترارمي اما ران سابألاً خ

ل ة ةةم يتة ة ة ر ت ص ة ةةيلي الد ارس ة ةةي سة ة ةواا ف ة ةةي مة ة ةواد
التىصص خو ادىتياريةخ
زاد م ص ةةولي العلم ةةي و المعرف ةةي ام ةةا

ر ةةان

سابألاً خ

بة ة ةةدخة بتطة ة ةةوير المة ة ةةادع مة ة ةةع خسة ة ةةتاذي واضة ة ةةافة

معلوماة ىاصة بالمساق خ

خصبت لدي الألدرع الى الربط والت ليل والرألد خ
ارتفعة ةةة الة ةةروع الأليادية ةةة لة ةةدي بفضة ةةل ااراة ةةطة
الصفية وترواها خ
خرره التواجةد بالم اضةراة بسةبت اسةلوت التلألةين
والألراااع المتبع خ
ارتفع ة ةةة ل ة ةةدي الأل ة ةةدرع الرا ا ة ةةية والما ة ةةاررة ف ة ةةي
دوراة وورش امل خ
531

د

يرطبق

يرطبق

64

21

خ يار ا
15

37

28

35

81

6

13

56

28

26

56

10

34

42

26

32

11

58

31

30

20
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رابعاً :آليات التعميم المدمج المتوفرة في الجامعة

إن مرظومة التعليم المدمج بالجامعة هي مرظومة متراملة وتسعى هذه المرظومة للرجةاع

الس ةةبل واتلي ةةاة وذل ةةك م ةةن ىة ةةمل ت ةةوفير مجموا ةةة متطلب ةةاة تألري ةةة وباة ةرية وبالرسة ةةبة
بر ةةل ً
للمتطلبةاة التألريةة تتم ةل فةي "تةوفير خجهةزع اةرض بالجامعةة ( )Data showوخجهةزع اسةت
متصلة بادرتررة خ توفير مألرر الرتروري لرل مةادع ( )E-Courseخيوجةد اةبرة ارتررةة فةي
الجامع ةةة متا ةةة للطلب ةةة وااس ةةاتذع خ ت ةةوفر الجامع ةةة دام ةةا فري ةةا م ةةن ى ةةمل متىصص ةةين ف ةةي

ال است اتلي وادرتررة خ وجود فصول افتراضية " خ وهذا ما اتفق فعمً مع دراسة " العتيبي

 "0211يةةأ ت ةوافر آليةةاة وتألريةةاة دي ةةة لتعلةةيم المةةدمج خ ةةد خهةةم خ طةةات فعاليةةة العمليةةة
التعليميةةة المدمجةةة خ وهةةذا مةةا يتفةةق مةةع اسةةتراتيجياة جامعةةة الاةةار ة ( )0206-0218يةةأ
ت ةةوفير بيئ ةةاة تررولوجي ةةة متط ةةورع وفعال ةةة خ وبيئ ةةاة مىبري ةةة تعلمي ةةة تتس ةةم بال دا ةةة والتط ةةور

والامولية خ

جدول رقم ( )4آليات التعميم المدمج المتوفرة في الجامعة
ال سابي

ادر راف
المعياري

الترتي

3.0815

.94432

1

2.9523

1.04753

0

توفر تألريرين مىتصين للمساادع

2.7753

.99962

3

توافر مألرر الرتروري للمسا اة المىتلفة

2.6103

0.95478

6

دائماً ما ي ري ادستاذ الم اضرع بادىال تألرياة جديدع ومىتلفة

2.5785

1.01840

6

2.5646

1.07456

5

2.5211

2.52113

آلياة التعليم المدمج المتوفرع في الجامعة
يوجد ابرة ارتررة في الجامعة متا ة للجميع
جاهزي ةةة الألااة ةةاة الد ارس ةةية لتطبية ةةق التعل ةةيم المةةةدمج م ةةن يةةةأ

التررولوجية وااااة العرض خ

يوج ةةد خر ةةر م ةةن آلي ةةة داط ةةاا الم اضة ةرع ( مرا ا ةةاة خ خلع ةةات

الرترورية خ جلساة اصف ذهري خ خسئلة مترواة ) خ
المجموع

المتوسط

خامساً :المعوقات والصعوبات التي تواجو طالب جامعة الشارقة

هرةةاك العديةةد مةةن الصةةعوباة والمعو ةةاة ف ةةي التعلةةيم المةةدمجخ ومرهةةا تىةةوف ر ةمً م ةةن

خاضاا هيئةة التةدريس والطالةت مةن تررولوجيةا التعلةيم واتجاهةاتهم السةلبية ر وهةاخ واةدم تةوفر

المهاراة المزمة دستىدامها لديهم ىاصة المهاراة الفرية الجديةدع ىاصةة خن خغلةت خاضةاا

هيئةةة التةةدريس والطلبةةة فةةي رةةل مةةن سةةم الةةم ادجتمةةاع خ اللغةةة العربيةةة خ تةةاري

فةةي جامعةةة

الاةةار ة اىتصاصةةاتهم خدبيةةة وبالتةةالي اةةدم إلمةةامهم ورألةةص المهةةارع الرافيةةة فةةي التعامةةل مةةع
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خجهةزع ال اسةت اتلةي والاةبراةخ و سةت إجابةاة الطلبةة تةدرجة المعو ةاة المرتبطةة بفااليةة

بتطبي ةةق التعل ةةيم الم ةةدمج رم ةةا يل ةةي "ارىف ةةاض ال ةةواي ب ةةالتعليم الم ةةدمج خ اااط ةةال المفاجئ ةةة
والمتر ةةررع ف ةةي ا ةةبرة ادرترر ةةة خ رأل ةةص المه ةةارع الرافي ةةة للتعام ةةل م ةةع خجهة ةزع ال اس ةةت اتل ةةي
والاةةبراة لةةدى رةةم مةةن اضةةو هيئةةة التةةدريس والطالةةت خ تعأليةةد الرظةةام ادلرترورةةي لةةد ول

للمسا اة الرتروريةةخ اةدم تةوفر الو ةة الرةافي للمرا اةاة وال ةواراة ابةر ادرتررةة خ تفضةيل
الطريألة التألليديةة فةي امليةة التعلةيم خ اةدم معرفةة الطلبةة ريفيةة الم اد ةة والتواصةل مةع خسةتاذ

المةةادع ابةةر الةةبمك بةةوردخ وهةةذا مةةا اتفألةةة معةةر د ارسةةة " الزه اررةةي خ " 0226والتةةي تةرةةد وجةةود
اى ةةتمف ب ةةالواي ب همي ةةة ه ةةذا الر ةةوع م ةةن التعل ةةيم و ل ةةة ال ةةواي باس ةةتىدام التررولوجي ةةا خ ه ةةذا
بادض ةةافة لتألاطعه ةةا م ةةع الد ارس ةةة ال الي ةةة ب ةةالرظر إل ةةى العب ةةف التدريس ةةي والو ةةة ر ةةد خه ةةم

المعو ةةاة والصةةعوباة فةةي التعلةةيم المةةدمج خ رمةةا خرةةدة د ارسةةة "اليمةةاري خ "0225خن رألةةص
مهةةاراة التعامةةل التررولةةوجي والةةذت ةةاز الةةى المرتبةةة 6خ 3فةةي هةةذه الد ارسةةة الةةى خرةةر خ ةةد
المعو اة ولررها صرفتر خرر في المرتبة ااولى خ وسيتم التعامل مع هةذه المعو ةاة برةاا الةى

استراتيجياة الجامعة لتطوير خساليت من خجل إيجاد لول ابدااية واملية خ

جدول رقم ( )5المعوقات في نظام التعميم المدمج في جامعة الشارقة
المتوسط

ادر راف

ال سابي

المعياري

ادم الواي من بل الطالت ب همية هذا الروع من التعليم

3.0815

.94432

1

اااطال المفاجئة والمترررع في التررولوجية

2.9523

1.04753

0

رألص المهاراة الرافية لتعامل مع التررولوجية من بل ااستاذ

2.7753

.99962

3

رألص المهاراة الرافية من بل الطالت باستىدام التألرية

2.6103

0.95478

6

تعأليد الرظام ادلرتروري لدىول للمسا اة ادلرترورية

2.5785

1.01840

6

ادم توفر الو ة الرافي للرألاش والم اور ابر ادرتررة

2.5646

1.07456

5

تفضيل الطريألة التألليدية في املية التعليم

2.3698

1.00519

7

2.2783

1.14578

7

2.5211

2.52113

المعو اة في رظام التعليم المدمج في جامعة الاار ة

اةةدم معرفةةة الطلبةةة ريفيةةة الم اد ةةة والتواصةةل مةةع خسةةتاذ المةةادع
ابر البمك بورد
المجموع

الترتيت

سادساً :رؤية وتطمعات طالب جامعة الشارقة تجاه التعميم المدمج

يتض ةةت م ةةن ى ةةمل إجاب ةةاة الطلب ةةة خن رس ةةبة رض ةةا الطلب ةةة ف ةةي اس ةةتىدام التعل ةةيم الم ةةدمج

مرتفعة وذلك من ىةمل "تعزيةز مألةدرع الطالةت الةى الةتعلم إلةى خ صةى ةدود مةن ىةمل تألريةة
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المعلوماةخ زيادع إاباع اد تياجاة التعليمية للطالت والتي د يمرن للتعلةيم التألليةدي تةوفيرهخ

من ىمل خيضا توفير بيئة تعليمية والرتروريةة مررةة تسةاهم فةي داةم اسةتىدام خسةاليت تةدريس
بارل ديأخ وتوفير مجتمع الرتروري تتواصل فيةر خطةراف العمليةة التعليميةة ابةر المرتةدياة

والبريةةد دون ةةاجز للو ةةة والمرةةانخ صةةول الطةةمت الةةى المعلومةةاة فةةي خي و ةةة وفةةي خي
مرانخ سهولة وتعدد طرق تألويم تطور الطالت "خرما خن رةية الطلبة تجاه التعليم المةدمج خرةر

س ةةيفيدهم ف ةةي ادي ةةد م ةةن المج ةةادة مة ة م إرس ةةات مه ةةاراة التفري ةةر ب رواا ةةر المىتلف ةةة وترمي ةةة
الملرةةاة ادبتراريةةة وادبداايةةة لةةديهم مةةن ىةةمل اسةةتىدام تررولوجيةةا المعلومةةاة فةةي التعلةةيم خ

وهةذا مةةا اتفألةةة معةةر د ارسةةة اليمةةاري خ " 0225وذلةةك دىتصةةار هةةذا الرةةوامن التعلةةيم للو ةةة
" الت ةةي تةي ةةد رغب ةةة الطلب ةةة

والجهةةد خ رم ةةا تتف ةةق م ةةع د ارسةةة ”,Siaj,2017

Eshreteh

وتتم ةى مةع د ارسةة ”"Chen, Jones,2007

يةأ تألبةل الطةمت الطةمت لهةذا الرةوع مةن

بادستزادع من هذا الروع من التعليم والتعلم من ىمل الدمج بين ادسلوت التألليدي وادرتررةخ

التعليم بل وااتباره خر ر ار ةً وابداااً خ

جدول رقم ( )6رؤى وتطمعات طالب جامعة الشارقة اتجاه التعميم المدمج

رةى وتطلعاة طمت جامعة الاار ة اتجاه التعليم

المتوسط

ادر راف

المدمج

ال سابي

المعياري

3.4751

.88529

1

3.0596

1.03158

2

2.8449

1.07108

3

2.8350

1.07609

4

2.4851

1.04828

5

2.3101

1.08743

6

2.2227

1.03240

7

2.0974

1.05263

8

2.55109

1.025245

أضتْتغ بدّج اٍددىتٍٜ ٜضدل ٌ اٍتؼَد ِ٢اٍْتتَةدإل ص١لدلً
اٍْؼَّٜإل ٍٖل.
ََّت ّٔ االضَٜب اٍتنَ٢د ٟف ٠طرح اٍْؼَّٜإل .
أتْٖددٍ ٞدد١ ٜةطددا ٍٖددل اٍدددىت ٜاٍْوددلً ٍٖنددلظ ٛاٍ ددٜا
ٛتْٖ٢إل شتل٢لتٖل.
أحبددا اٍتؼَدد ِ٢االٍيترٕٛددٛ ٠اَطددل اٍٖنددلظ ػبددر اٍددب ه
ب ٜد.
أتشدددٜم ٍْؼرفدددإل اٍة٢ددددٜٙ١ل ٛاٍْدددٜاد اٍداػْدددإل ٍَْدددلد
اٍٖظر١إل.
أؤ١د تغ٢ر اٍولّؼإل ٍٖظلُ اٍتؼَ ِ٢بٚل ٛاتبلع ٕظدلُ تؼَْ٢د٠
ّتبغ ف ٠الّؼل أخر.ٝ
ال أضتط٢غ أٓ أػبر أ ٛأحٌَ ػٖد اػطل ّٚ ٠لُ صة٢إل.
أتْٖدد ٞأٓ ١يددٕ ٜٓظددلُ الّؼتٖددل اٍتؼَْ٢دد ٠فدد ٠اٍولّؼددل
األخر. ٝ
المجموع

الترتيت

خاتمة واستنتاجات :
سعة هذه الدراسة لتعرف إلةى مةدى ةدرع المةسسةاة الترظيميةة لت ةول إلةى رمةط ال دا ةة

والتطةور والألةدرع الةى الةدمج بةةين التألليةد وال دا ةة وذلةك مةن ىةةمل تسةليط الضةوا الةى فعاليةةة

التعلةةيم المةةدمج فةةي ضةةوا اسةةتراتيجياة وسياسةةاة جامعةةة الاةةار ة ( )0206-0218و ةةد تةةم

اسةةتألاا المعلومةةاة مةةن طلبةةة جامعةةة الاةةار ة يةةأ ارترةةزة ادسةةتبارة التةةي تةةم تطبيألهةةا الةةى
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خربع م اور خساسية خودً ت ليل البياراة الديمغرافية لعيرة الدراسة خ ارياً فعالية آلية التعليم
المدمج المطبألةة فةي جامعةة الاةار ة خ ال ة ا درجةة تة ر الت صةيل الد ارسةي باسةتىدام التعلةيم

الم ةةدمج ف ةةي العملي ةةة التعليمي ةةة خرابعة ةاً آلي ةةاة التعل ةةيم الم ةةدمج المت ةةوفرع ف ةةي الجامع ةةة خىامسة ةاً
المعو ةةاة والصةةعوباة التةةي تواجةةر طةةمت جامعةةة الاةةار ة خسادس ةاً رةيةةة وتطلعةةاة طةةمت

جامعة ةةة الاة ةةار ة تجة ةةاه التعلة ةةيم المة ةةدمج خو ة ةةد تضة ةةمرة ادسة ةةتمارع مجمواة ةةة مة ةةن المتغي ة ةراة
الةةديموغرافيا التةةي تصةةف ايرةةة الد ارسةةة م ةةل الجةةرس خ العمةةر خ المر لةةة الجامعيةةة خالمعةةدل
الترارمي خ ادد المسا اة الملت ق بها الطالتخ ادلتزام بالم اضراة خ اتألان اسةتىدام الةبمك

بوررد ومتابعة المسا اةخ

وفيمةةا يتعلةةق بفعاليةةة اتليةةاة المسةةتىدمة فةةي التعلةةيم المةةدمج فةةي جامعةةة الاةةار ة خ فرجةةد

خرها متوافألة مع طرع جيدرز يأ ت ريده الةى ميةل المةسسةاة الترظميةة لت ةديأ المةسسةاة
والعمةةل الةةى التىصةةص ودمةةج التألليةةد بال دا ةةة لمواربةةة التغي ةراة المجتمعيةةة رافةةة خ وهةةو مةةا

خردتةةر العيرةةة بالفعةةل يةةأ اسةةتىدام آليةةاة مىتلفةةة و ةةد صةةلة اتليةةاة التاليةةة الةةى خالةةى

الرسةت " خيرا اةرا الةدرتور فةي المةادع المطرو ةة ويتألبةل اضةافاترا %67خ راةارك الةدرتور فةةي
ا ةةرع الم اضة ةرع وتوص ةةيل الفرة ةرع لزممئر ةةا %63خ يس ةةتىدم ال ةةدرتور ال ةةبمك ب ةةورد والة ةواتس

للتواصل معرا  "%62خوهو ما يتفق ما خغلت الدراساة خيضاً ( اوض وخبةوبرر خ الغامةدي خ

ال ةةار ي خ hosserخ Rodriguesخ  )Comey,Adasالتةةي تةيةةد خن التعلةةيم المةةدمج يعمةةل
بفعالية ربيرع مع الطةمت ويسةهم فةي ترميةة مهةاراتهم و ةدراتهم ويةةتي ب مةاره خالةى مةن التعلةيم

بالطريألة التألليدية خ خما بالرسبة لرتائج درجة ت ر الت صيل الدراسي فألد رارة الرتائج ايجابيةة
لصةةالت ارتفةةاع مسةةتوى الت صةةيل الد ارسةةي وادسةةتفادع مةةن املي ةة الةةدمج فةةي التعلةةيم وخرةةدة

العيرة ارتفاع رسبة الت صيل العلمي والمعرفي برسبة  %71خ وزيادع المعةدل الترارمةي %56
تليها فررع تطوير المادع العلمية مع ااستاذ وارتفاع مستوى الربط والرألد والت ليل بوا ع %65

خ وه ةةذا م ةةا ية ةرتبط با ةةرل خساس ةةي بم ةةا طر ةةر جي ةةدرز ةةول م ارا ةةاع الف ةةروق الفردي ةةة والمية ةزاة
المىتلفة من ىمل الت ول لل دا ة والتطور وهو ما امل الى رفع مسةتوى الت صةيل العلمةي
لدى الطمت رتيجة تمايزاتهم واىتمفاتهم وما يتطلبر من اىتمف فيالطرع والوسةائل التعليميةة

خ وهو ما يتفق مع دراسة وهذا ما يتفق مع ادد من الدراساة " اوض وخبوبرر خ والغامدي خ
الاةةهريخ وال ةةار ي " يةةأ ت رةةديهم الةةى فر ةرع ارتبةةاط ادرتألةةال والةةدمج بةةين التعلةةيم التألليةةدي
والتررولوجية ومدى ت يرهم الى مستوى الطالت وت صيلر الدراسيخ

وفيما يتعلق باتلياة المطبألة بالتعليم المدمج بجامعة الاار ة فألد تم ترتيبها الى التوالي

تبع ةاَ للمتوسةةطاة ال سةةابية وذلةةك ارطم ة ا مةةن رغبةةة البةةا ين بمعرفةةة تراتبيةةة هةةذه اتليةةاة خ
يأ رارة فةي المرتبةة ااولةى وجةود اةبرة ارتررةة فةي الجامعةة وجةاا فةي المرتبةة  3خي فةي
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الوسةةط تألريبةاً بةةين اتليةةاة تةوافر التألرةةين خمةةا فةةي المرتبةةة ااىيةرع فألةةد رةةان اةةدم تعةةدد اتليةةاة

خ راا الم اضرع خ مما يعرس العمةل الةى تطبيةق ادسةتراتيجية الفعلةي مةن ىةمل وجةود اةبرة

السبل فةي
ادرتررة والألاااة الصفية المجهزع ولرن مع ادم رفاية التدريت والتعلم لدمج رافة ا
الم اضراة وهو ما رمي لر جيدرز بضةرورع دمةج التألليةد بال دا ةة وتطبيةق آليةاة مىتلفةة فةي

آن وا دخ ورجد طرع جيدرز يتسجد هرا يةأ ت ةدأ اةن خن تغيةر بريةة المجتمعةاة وتطورهةا
سةةيةدي بةةم اةةك لتغيةةر اابريةةة الت تيةةة واادواة واتليةةاة المتبعةةة فةةي اارظمةةة والمةسسةةاة

ال دي ة وهذا ما تفعل فعمً في جامعة الاار ة

وجةةااة المعو ةةاة والصةةعوباة متدرجةةة تبع ةاً للمتوسةةطاة ال سةةابية خيض ةاً خ يةةأ رةةان

ادم الةواي ب هميةة هةذا الرةوع مةن التعلةيم فةي المرتبةة ااولةى ممةا يعرةس جهةل الطالةت واةدم
إلمامر ب همية مواربة متغيراة العصر وت دياتر المىتلفة خ وجةاا بالمرتبةة الرابعةة خي بالوسةط

تألريب ةاً رأل ةةص المه ةةاراة المزم ةةة بالرس ةةبة للطلب ةةة مم ةةا اير ةةذر بض ةةرورع ت ألف ةةيهم وتعل ةةيمهم وام ةةل
دوراة تدريبية لهم بضرورع هذا الروع من التعليم داىل المةسسةة التعليميةة بمةا يضةمن تألةدمها
ومواربتها للتطوراة المجتمعية خ وجاا بالمرتبة ااىيرع معرفةة التواصةل بةين الطالةت وااسةتاذ

م ةةن ى ةةمل ال ةةبمك ب ةةورد ورج ةةد خن ه ةةذه تا س ةةت لطال ةةت ف ةةي جامع ةةة الا ةةار ة وتعر ةةس ةةدرتهم
وتف ةةو هم ف ةةي ه ةةذا الجار ةةت خ ويعر ةةس ه ةةذا بر ةةل ت ري ةةد خفر ةةار جي ةةدرز ةةول المى ةةاطرع واملي ةةة
ادستا ةراف المسةةتألبلي يةةأ دبةةد مةةن الرظةةر للصةةعوباة السةةابألة لم اولةةة لهةةا وتفاديهةةا فةةي

المسةةتألبل خ وتتفةةق الرتةةائج السةةابألة مةةع د ارسةةة " الزه اررةةي " والتةةي تةرةةد وجةةود اىةةتمف بةةالواي

ب همية هذا الروع مةن التعلةيم و لةة الةواي باسةتىدام التررولوجيةا خ هةذا بادضةافة لتألاطعهةا مةع
الد ارسةةة ال اليةةة بةةالرظر إلةةى العبةةف التدريسةةي والو ةةة ر ةةد خهةةم المعو ةةاة والصةةعوباة فةةي

التعلةةيم المةةدمج خ رمةةا خرةةدة د ارسةةة "اليمةةاري خ "0225خن رألةةص مهةةاراة التعامةةل التررولةةوجي
والذت از الى المرتبة 6خ 3في هذه الدراسة الى خرر خ د المعو اة ولررهةا صةرفتر خرةر فةي
المرتبةةة ااولةةى خ وسةةيتم التعامةةل مةةع هةةذه المعو ةةاة برةةاا الةةى اسةةتراتيجياة الجامعةةة لتطةةوير

خساليت من خجل إيجاد لول ابدااية واملية خ

وتاظهةةر اسةةتجاباة العيرةةة ةةول تطلعةةاتهم ورةيةةتهم اتجةةاه التعلةةيم المةةدمج فةةي جامعةةة

الاةةار ة خ فاالي ةة هةةذا الرةةوع مةةن التعلةةيم يةةأ وصةةول الطالةةت لدرجةةة ادسةةتمتاع والتفضةةيل
للم اضة ةراة الت ةةي تتس ةةم بط ةةابع التعل ةةيم الم ةةدمج ال ةةى تل ةةك الم اضة ةراة التألليدي ةةة والتلألري ةةة خ
ورغبتهم بزيادع مجةال الب ةأ وال ةوار والمرا اةة وت بيةذهم لفرةرع المرا اةة اةن بعةد خ وهةذا مةا

خرةةده جيةةدز مةةن ىةةمل طر ةةر لفر ةرع ادرتألةةال لعصةةر ادبةةداع والتىصةةص والىب ةرع يةةأ رغبةةة
الطةةمت برةةوع مىتلةةف مةةن التعلةةيم يرمةةي ةةدراتهم وتىصصةةاتهم باةةرل ىةةاص خ وي ةرتبط ذلةةك

خيضاً بفررتر ول خن التغير المجتمعي سيرعرس بم اك الى اافراد رافة وهذا ما رةراه جليةاً
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برسةةبة لةةردود العيرةةة خ وهةةذا مةةا اتفألةةة معةةر د ارسةةة اليمةةاري خ " 0225وذلةةك دىتصةةار هةةذا

الروامن التعليم للو ة والجهد خ رما تتفق مع دراسة ” " Eshreteh ,Siaj,2017التي تةيد
رغبةةة الطلبةةة بادسةةتزادع مةةن هةةذا الرةةوع مةةن التعلةةيم والةةتعلم مةةن ىةةمل الةةدمج بةةين ادس ةةلوت

التألليةةدي وادرتررةةة خ وتتم ةةى مةةع د ارسةةة ”"Chen, Jones,2007

الطمت لهذا الروع من التعليم بل وااتباره خر ر ار ةً وابداااً خ

يةةأ تألبةةل الطةةمت

مقترحات و توصيات تطبيقية :

ارطم ةةا م ةةن رت ةةائج الد ارس ةةة وادط ةةارين الرظ ةةري والمل وظ ةةاة الت ةةي ت ةةم رص ةةدها ى ةةمل

الدراسةخ خمرن تألديم التوصياة اتتية
-

ت ري ةةد ض ةةرورع ادهتم ةةام م ةةن جار ةةت الجامع ةةاة بإدى ةةال خس ةةلوت التعل ةةيم ادلرترور ةةي ب ةةرمط

التعليم المدمج في التعليم الجامعيخ
-

راةةر الةةواي التألرةةي بةةين الطلبةةة وتةةدريبهم الةةى اسةةتىدام التألريةةاة ال دي ةةة م ةةل

-

راف ان فاالية التعلم المدمج في ترمية التفرير ادبتراري لدى الطلبةخ

ا لرتروريخ وم رراة الب أخ وغرف ال وار والمرا اةخ والمرتدياة التعليميةخ
-

البريةةد

ضةةرورع يةةام المةسسةةاة التعليميةةة وم اررةةز التةةدريت بعألةةد دوراة تدريبيةةة لدىصةةائيين فةةي
تصةةميم المألةةرراة ا لرتروريةةة المدمجةةةخ تةةى يةةتم إرتاجهةةا وفةةق خسةةس ومبةةادل ومعةةايير

المية االمية.

 تةةدريت خاضةةاا هيئةةة التةةدريس بالجامعةةاة وتاةةجيعهم الةةى اسةةتىدام التعلةةيم المةةدمج فةةيالم اضراة التعليمية مما د يزيد في ت صيل الطلبةخ
-

تواية خاضاا هيئة التدريس بالجامعاة بدور التعليم المدمج فةي ت اةين آدائهةم التدريسةي

في الموا ف التدريسية المىتلفة وذلك من ىمل الردواة والراراة وورش العملخ
-

دراسة مألاررة تطبيق التعليم المدمج بالرسبة للطلبة وخاضاا هيئة التدريس بالجامعاة بةين

مىتلف التىصصاة اددبية والعلمية خ

 إجةراا المزيةةد مةةن الد ارسةاة ةةول خ ةةر اسةتىدام التعلةةيم المةةدمج فةي التةةدريس فةةي الجامعةةاةضمن متغيراة ورواتج تعليمية خىرى رالدافعيةخ ا بداعخخخ
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Abstract :
This study aims to know the effectiveness of the application of
integrated education at the University of Sharjah from the viewpoint
of students of the University of Sharjah, by focusing on five axes:
measuring the availability of mechanisms for integrated education,
and the effectiveness of these mechanisms to achieve educational
goals, and the extent of the educational level of students affected by
the use of this The type of education, the obstacles to using the
integrated education at the university, and finally the vision and
aspirations of the study sample towards the integrated education. The
questionnaire was used for the purpose of the study and the sample
included 200 students from the University of Sharjah.
The results have shown that there is a high agreement among students
on the importance of this type of education versus traditional
education and the use of integrated learning mechanisms represented
in "computers, providing an electronic course, projectors, video", and
with regard to the effectiveness of these mechanisms it is clear that
there is agreement High among students, and this confirms that their
academic achievement has been positively affected, as 64% of their
educational rate has increased after using combined education. As for
the obstacles, they are graduated and are represented in “low
awareness of integrated education, sudden breakdowns in the internet,
insufficient time for discussions, student ignorance.” Deal with
techniques Learning skills and different ", embodied visions and
aspirations in the sample's desire to develop this type of education at
the expense of traditional education by making educational classes so
equipped, as well as teachers and the work of quarterly training
sessions for them to use the skills of built-learning techniques
.Key words:
Blended Learning, Traditional Learning, Education, University.
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