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 امللخص:

املعلمين بمديرية تربية قلقيلية في ضوء  بعض املتغيرات، والوقوف  هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التعليم املدمج من وجهة نظر  

على تحديات التعليم املدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية وسبل مواجهتها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

للدراسة، كمنهج  والنوعي  الوصفي  املنهج  بين  املزج  أسلوب  أدا   استخدام  من)وتكونت  مكونة  استبانة  من  الدراسة  موزعة 33ة  فقرة،   )

تطبيقها على)4على) تم  )143( محاور،  مع  نوعية  إجراء مقابالت  إلى  باإلضافة  ومعلمة،   
ً
بمديرية 5( معلما والتعليم  التربية  ( من مشرفي 

املعلمين بمديرية تربية قلقيلية كانت كبيرة    تربية قلقيلية، وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ الدرجة الكلية لواقع التعليم املدمج من وجهة نظر 

حسابي) )3.84وبمتوسط  مئوية  وبنسبة  حسابي  75.8(،  بمتوسط  األول  الترتيب  على  املدمج  التعليم  تحديات  مجال  حصل  وقد   ،)%

الثاني بمتوسط حسابي)86.2( وبنسبة مئوية )4.31) الترتيب  املدمج في  التعليم  %(  76.4مئوية)  ( وبنسبة3.82%( وجاء مجال متطلبات 

بمتوسط حسابي) املدمج،  التعليم  بمفهوم  املعرفة  الثالث مجال  الترتيب  في  وبنسبة مئوية )3.69وجاء  أهمية 73.8(  %(، وحصل مجال 

  %(، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة  71( وبنسبة مئوية)3.55تطبيق التعليم املدمج على املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي)
ً
إحصائيا

 على  
ً
املدمج من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس، ولصالح الذكور، ووجود فروق دالة إحصائيا على الدرجة الكلية لواقع التعليم 

دالة   النتائج عن وجود فروق  تكشف  لم  حين  في  املاجستير،  ولصالح  العلمي،  املؤهل  ملتغير  تعزى  املدمج   التعليم  لواقع  الكلية  الدرجة 

 إح
ً
%( من تحديات تطبيق  80تعزى ملتغيري سنوات الخدمة، أو مجال التخصص، وأظهرت نتائج مقابالت املشرفين التربويين أنَّ )  صائيا

املدمج تتعلق بعدم توافر أجهزة الحاسوب بين متناول املعلمين والطلبة، وأنَّ ) %( من سبل مواجهة تحديات تطبيق التعليم 80التعليم 

يد املعلمين والطلبة بأجهزة الحاسوب والتابلت، وأوصت الدراسة  بالعمل على مواجهة تحديات التعليم املدمج من قبل  املدمج تتعلق بتزو 

لعمل القائمين عل العملية التربوية في وزارة التربية والتعليم، وتزويد املعلمين والطلبة بأجهزة الحاسوب، وتفعيل املنصات التعليمية،  وا 

اإللكترونية، واقترحت الدراسة  على تطوير خبرات امل إلحاقهم بدورات تدريبية حول البرامج التعليمية  املدمج  من خالل  علمين  بالتعليم 

املجال،   هذ  في  املختصين  الوزارة مع  تنسيق  من خالل  رمزية  بأسعار  والطلبة  باملعلمين  الخاصة  الحاسوب  أجهزة  لصيانة  توفير مراكز 

لت إلكترونية  تعليمية  رزم  في وإعداد  بحثية مشابهة  دراسات  وإجراء  بعد،   وعن 
ً
والتعليم وجاهيا املتابعة  األمور من  وأولياء  الطلبة  مكين 

 مديريات مختلفة من فلسطين.  

 قلقيلية.؛ تحديات تطبيق التعليم املدمج ؛التعليم املدمج الكلمات املفتاحية:
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 : قدمةامل

باملؤسسات  التعليم  يعد   يدفع  ما  وهذا  التكنولوجيا،  وتقدم  املتسارعة  بالتغيرات  املجاالت  من  كغيره  يتأثر  املجتمع،  تطور  من  يتجزأ  ال  جزء 

س  ، والطالب مجرد متلٍق للمعلومة ليالتعليم التقليدي الذي يقع العبء األكبر منه على املعلم التعليمية والتربوية إلى تطوير عملية التعليم والتحرر من  

أي دور،   العالم تسعى جاهدة   ولذا نجدله  التربوية في دول  إيجاد طرق تدريس    القيادات  الطالبإلى     لتحقيق مخرجات تعليمية   جديدة تتمحور حول 

ب اإللكتروني  والتعليم  الوجاهي  التعليم  بين  ما  التوفيق  يتطلب  وهذا  والعشرين،  الحادي  القرن  ومهارات  التكنولوجيا،  يتمكن  قادرة على مواكبة  حيث 

لتفاعل مع املعلم من اكساب الطالب أنماط التعلم املختلفة، وتوجيه سلوكه نحو التعلم، وفي الوقت نفسه تعزيز دور الطالب في التعلم باالكتشاف وا 

 
ً
يتم ذلك وانسجاما التعليمي، بحيث  بالتكنولوجية    املوقف  التعليمية  العملية  بالتمع ربط  التقليدي  التعليم  أنماطه عن طريق مزج  اإللكتروني مع  علم 

الفصل   داخل وخارج  واإللكترونية  التكنولوجية  واالبتكارات  تقليدلتعليم املتعددة  وهي  التعليم  نوعين من  لذلك يركز على  واحد ،  آن  في  وإلكترونية  ية 

 (. 2015، )أصالن

اإللكتروني2005)  صالحويؤكد   التعلم  بيئات  أن  نظام   ( على  مناسبة  يتضمن    هي عبارة عن  تفاعل  واجهه  وإعداد  جيد،  تعليمي  تقديم محتوى 

 . الطالب واملحتوى التعليمي، وما بين ب واملعلم التفاعل ما بين الطال التعليمي، وتحقيق تشتمل على األدوات املناسبة لتقديم املحتوى 

اإللكتروني التعليم  أنماط  )  ومن  املدمج  أصبح  -Learning Blended  eالتعليم  والذي  أشار (  حيث  التربويين  القادة  اهتمام  محور    تاليوم 

( أنَّ التعليم املدمج يركز على تقديم التعليم بأسلوب تفاعلي وتشاركي، وبطريقة مرنة، وشيقة تمكن الطلبة على التفاعل مع املعلم  Smith,2016)سميث

 واملحتوى التعليمي. 

 ويعد  
ً
مكمال املدمج  النظا  التعليم  التربوي  التعلم   ألساليب 

ً
كبيرا  

ً
ورافدا املحاضرات،    مي،  إلقاء  على  القائم  التقليدي  والتعليم  العام  للتعليم 

 
ً
أو غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق إيصال املعرفة،   واالعتماد الكلي على تلقي املعلومة من املعلم فقط، حيث أن تقنية املعلومات ليست هدفا

لعملية التدريس، حيث أنها طريقة سهلة وسريعة وواضحة،  اعمةريس املعتاد عليها من قبل الطالب لتكون دولهذا السبب يتم دمج هذه الطريقة مع التد

  مهًما يعزز ولن ينجح استخدام التعليم املدمج إذا كان يفتقر إلى العوامل األساسية املتوفرة في التعليم التقليدي، فيعد الحضور الجماعي للطلبة أ 
ً
مرا

 (.2015، د، ويغرس القيم التربوية بشكل غير مباشر )الفهيأهمية العمل املشترك

( أن 2016ويرى كومار  إلى  بالطالب  الطالب، والذي يدفع  املتمحور حول  التعلم  إلى  التقليدية  املحاضرات  بالتحول من  يتميز  املدمج   التعلم  أنَّ   )

 
ً
 فاعال

ً
مقاومة  يواجه  التعليم املدمج  أن    ( 2007)شديفات  ويرى فاعله وتواصله مع املعلم والدرس،  يزيد من ت   في عملية التعليم والتعلم، ممايكون مشاركا

يتم تطبيق استراتيجية التعليم املدمج، يجب أن يكون ، ولكي باإلضافة إلى املناهج التعليمية ، لذلك يمثل املعلم واملتعلم املكمالت األساسيةتعيق نجاحه

 
ً
قادرا الحديثة  على  املعلم  التدريس  تقنيات  الكمبيوتراستخدام  أجهزة  باستخدام  دراية  على  الطالب  يكون  أن  يجب  وكذلك  والبريد    ،واإلنترنت  ،، 

الدراس ي الفصل  إلى  التعليم  نقل هذا  يساعد على  القباني)،  اإللكتروني مما  توظيف2017ويرى  أنَّ  املدمج    (  والجهد التعلم  الوقت  يوفر  أن  شأنه  من 

، وذوي  الفروق الفردية بين الطلبة  ويراعي،  الروتين امللل، ويخرج العملية التعليمية من القوالب النمطية و ويخرج من املأزق   ويزيد من الحافز،  والتكلفة

كما ، وكذلك سهولة إيصاله وتطبيقه في أماكن وبيئات مختلفة وحسب إمكانياتهم،  للطلبةويرفع من مستوى التحصيل الدراس ي    ،االحتياجات الخاصة

 . بتكلفة منخفضة، ويحقق التفاعل املستمر بين املعلم واملتعلم واألنشطة التعليمية عبر اإلنترنت يتميز

أجل   املدمجومن  التعلم  استراتيجية  وتحديد  تطبيق  املدمجة،  التعلم  بيئة  في  اإللكتروني  التعلم  تكنولوجيا  لتوظيف  الجيد  التخطيط  يتوجب   ،

، مما يضمن مهارات املعلمين واملتعلمين في استخدام تكنولوجيا ل املعلمين واملتعلمين بدقةالبرنامج، وكيفية استخدامها من خالوظيفة كل وسيط في  

املدم التعلم  بيئة  في  املستخدمة  واملصادر  واملراجع  األجهزة  مختلف  توافر  ولضمان  املدمج،  التعلم  بيئة  في  املتضمنة  اإللكتروني  مع التعلم  سواء  جة 

 لحدوثهاتعلمين أو في املؤسسة التعليمية،  امل
ً
يتم فيها توضيح    ،املعلمين واملتعلمين وجًها لوجه  ، ويبدأ البرنامج بجلسة عامة تجمع حيث أنها ال تمثل عائقا

تنفيذه  وكيفية  البرنامج وخطته،  فيه أهداف  املستخدمة  واالستراتيجيات  التعلم   ،،  فعاليات  في  منهم  تو ودور كل  والعمل على  الوقت ،  في  املعلمين  اجد 

 لوجه، سواء من خالل اإلنترنلى استفسارات املتعلمين بشكل جيداملناسب للرد ع
ً
، ومن ثم تنوع مصادر املعلومات ملواجهة ت أو الفصول الدراسية وجها

 .(2009، مين )عبد العاطي والسيدالفروق الفردية بين املتعل

 الدراسات السابقة:

 : التعليم املدمجالبحثية  الدراساتوقد تناولت العديد من 

وسكوب)  أجرى فقد   • وميزر  من سشميد  لتحفيز   )Schoop,2020 &Schmid,Melzer كل  الفعال  التعلم  متطلبات  إلى  التعرف  هدفت  دراسة 

التعل ملهام  ومشاركتهم  وباستخدام    م،املتعلمين  املقارن،  املنهج  استخدام  كشفت    أدواتوتم  املنظمة  شبه  واملقابالت  االستطالعات  الدراسة 

ذلك ومع  للمتعلمين ومشاركتهم،  الذاتية  الدوافع  املبهم على  للتدخل  اإليجابية  اآلثار  التعلم مختلطة  الدراسة عن  نتائج مخرجات  أن  فإن  أي   ،
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ن ينظروناملتعلمين الذين يستخدمون النظام امل ، لكن املقاييس املوضوعية لنتائج التعلم تكشف عن نتائج  إلى أنفسهم على أنهم أكثر كفاءة   حسَّ

 .أسوأ من املجموعة غير املصنفة

هدفت إلى وصف فعالية التعلم املدمج في دورات اإللكترونيات الرقمية،    بدراسة  (Dewantara, Misbah,2020دويندارا ومصباح )  وقام كل من •

للدورات والبعدية  القبلية  االختبارات  في  الطلبة  بنتائج  املتمثلة  البيانات  بجمع  الباحثان  وقام  التحليلي،  الوصفي  املنهج  استخدام  وتكونت  وتم   ،

 في تدريس الفيزياء من جامعة ( طا48عينة الدراسة من )
ً
 كبيرة FKIP Lambung Mangkurat))لبا

ً
، وأظهرت النتائج أنَّ هناك فروق دالة إحصائيا

ودرجة كسب   البعدي،  واالختبار  القبلي،  االختبار  )  Nبين  دورات 0.76هي  في  املختلط  التعلم  أن  أي  فئة عالية،  على  يحتوي  أن هذا  يعني  ( مما 

 . اإللكترونيات الرقمية فعال في تحسين نتائج تعلم الطلبة

بدراسة هدفت إلى تحليل جودة تنفيذ التعلم املمزوج في تعلم اإللكترونيات التناظرية من حيث جوانب   ( (Dewantara,2020  قام ديونداراو كما   •

الطالب واستجابته، وتم   الدراسة من) فعالية  الدراسة وتكون مجتمع  التحليلي في  الوصفي  املنهج  الفيزيائية، 44استخدم  التربية   في كلية 
َ
( طالبا

البيانات   تحليل  وتم  االستبانة  الدراسة  أداة  النتائجواستخدمت  متوسطة،    وأظهرت  أنها  على  تصنيفها  تم  املمزوج  التعلم  تنفيذ  فعالية  أن 

تع في  املمزوج  التعلم  تنفيذ  أن جودة  أي  جيدة،  كانت  املمزوج  التعلم  للتعلم من خالل  الطالب  فعالية واستجابة  لها  التناظرية  اإللكترونيات  لم 

 .متوسطة

،  ات نظر املعلمين واملديرينواقع استخدام معلمي املرحلة الثانوية بدولة الكويت للتعلم املدمج من وجهقياس    إلى  (2019دراسة العنزي)هدفت  و  •

 217)وتم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من  
ً
الكويت  ( معلما الجهراء في دولة  تم استخدام   ،من معلمي املدارس الثانوية ومدراءها في محافظة 

إلى أن واقع استخدام معلمي املرحلة الثانوية  النتائج    وأظهرتعينة الدراسة،    أفرادتطوير استبانة لجمع البيانات من    ، وتمَّ املنهج الوصفي املسحي

املدمج من وجه للتعلم  الكويت  واملدنظ  ات بدولة  املعلمين  في  ووجود فروق  ،جاءت بدرجة متوسطة  يرينر   
ً
إحصائيا استخدام معلمي   دالة  واقع 

  ،املؤهل العلمي لصالح ذوي املؤهل العلمي دراسات عليا  تعزى إلى  يريننظر املعلمين واملد  اتاملرحلة الثانوية بدولة الكويت للتعلم املدمج من وجه

ة املعتمدة أوص ى الباحث على ضرورة اهتمام املسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتشجيع املعلمين واملعلمات على بناء البرامج التعليمية املحوسبو 

 . تيجيات تنفيذهااملدرسية واسترا  النظر في البرامج واملناهج وإعادة على التعلم املدمج، 

)وقام   • وشتات  لتحديد    (2019الباري  من  بدراسة  اإللكتروني  التعلم  توظيف  في  الثانوية  املدارس  مديري  بمحافظة  نظر    وجهاتدور  املعلمين 

الدراسة  العاصمة عمان،   أهداف  املسحيولتحقيق  الوصفي  املنهج  استخدام  للدراسة،  االستبانة  ،تم   
ً
 586)عينة من  وتطبيقها على  أداة

ً
( معلما

من  ومعلمة اإللكتروني  للتعلم  الثانوية  املدارس  مديري  توظيف  دور  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  كان    وجهات،  عمان  بمحافظة  املعلمين  نظر 

فروق  ةمتوسط ووجود  في  ،   
ً
إحصائيا من  دالة  اإللكتروني  للتعلم  الثانوية  املدارس  مديري  امل  وجهات توظيف  بمحافظة  نظر   علمين 

ً
تبعا  عمان 

املشرفةالجنس    اتملتغير  املدارس  والسلطة  الخبرة على  سنوات  وعدد  اإلناثو ،  ،  الخاصة  ،لصالح  الدعم   وأوصت،  واملدارس  بتوفير  الدراسة 

 . ي املعنوي واملالي الالزم لنشر ثقافة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املجتمع املدرس 

) وهدفت   • هالل  كرة   (2019دراسة  في  للمبتدئين  األساسية  املهارات  بعض  أداء  مستوى  على  تأثيره  ملعرفة  املدمج  التعلم  استخدام  إلى  التعرف 

التجريبي ا استخدوتمَّ  القدم،   املنهج  ا و ،  م  النادي  بأكاديمية  املبتدئين  الدراسة في  الرياض ي  تمثل مجتمع  للموسم  بلغ  م2018  /2017ملصري  ، وقد 

( مبتدئ  30عددهم  املجموعة (  على  املدمج  التعلم  أسلوب  استخدمت  التي  التجريبية  املجموعة  تفوق  النتائج  أهم  وكانت  العمدية،  بالطريقة 

املهارات  أداء بعض  املعرفي ومستوى  التحصيل  املدمج على  التعلم  التقليدية مما يدل على فاعلية استخدام  الطريقة  التي استخدمت  الضابطة 

 . القدم األساسية للمبتدئين في كرة 

)  وقام • لدى خريجي  إلى  التعرف    هدفتبدراسة    (2018الرحيمي  الوظيفية  واملهارات  الشخصية  السمات  تطوير  في  املدمج  التعليم  فعالية  مدى 

الباحث املنهج الوصفي التحليليالطلبة أنفسهم ومديريهم في العمل نظر    وجهاتالجامعات السعودية من   االستبانة تم توزيع  ، حيث  ، واستخدم 

 92الخاصة بالطلبة على )
ً
العمل على )  ،في الجامعة السعودية اإللكترونيةوطالبة ممن تخرجوا    ( طالبا ( 15وتم توزيع االستبانة الخاصة بمديري 

العمل في  الطلبة  مديري  من   
ً
النتائج   ،مديرا أظهرت  تقدير    أن  وقد  ومديريرهم  درجة  الخريجين  املالطلبة  التعليم  لفعالية  تطوير  عالية  في  دمج 

  النتائج على وجود فروق دالةأشارت كما  ،املهارات الوظيفية والسمات الشخصية
ً
مج تعزى الختالف الدرجة في تقييم فعالية التعليم املد إحصائيا

 . العلمية

دراسة تناول فيها واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية، واستهدفت معرفة درجة توافر البنية التحتية للتعليم   (2013وأجرى الحجايا ) •

 اإللكتروني ودرجة معرفة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بمتطلبات استخدام التعليم اإللكتروني، وكذلك معرفة درجة استخدامهم للتعليم

وقد س التقنية اإللكتروني،  الطفيلة  جامعة  جامعتين هما  في  التدريس  أعضاء هيئة  استبانة على  أهدافها من خالل توزيع  لتحقيق  الدراسة  عت 

( الدراسة  عينة  بلغت  وقد  طالل،  بن  الحسين  للتعليم 110وجامعة  التحتية  البنية  أن  إلى  النتائج  أشارت  وقد  التدريس،  هيئة  من  أعضاء   )

درجات املتوسط، أما درجة معرفة أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات التعليم اإللكتروني فقد كانت بدرجة مرتفعة، أما اإللكتروني مازالت في أدنى  
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الدعم   بزيادة  الدراسة  أوصت  وقد  بدرجة متوسطة،  كانت  اإللكتروني فقد  للتعليم  األردنية  الجامعات  في  التدريس  أعضاء هيئة  درجة ممارسة 

ا  التعليم املقدم للجامعات لرفع مستوى  إدخال  الجامعات على عاتقها متابعة  تأخذ  األردنية. وأن  الجامعات  اإللكتروني في  للتعليم  التحتية  لبنية 

أعضا اختيارها  اإللكتروني عند  التعليم  بمطالب  الجامعات  تأخذ  وأن  التدريس،  أعضاء هيئة  قبل  تطبيقه من  ومتابعة  برامجها  في  ء اإللكتروني 

 .مج موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس لتطوير خبراتهم وتدريبهم على ممارسة التعليم اإللكترونيهيئة التدريس، وإعداد برا 

إلى الكشف عن معدل امتالك أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية للكفايات التكنولوجية    ( 2003هدفت دراسة عوض )  •

الكفايا أهم  أن  إلى  النتائج  ودلت  نظرهم،  وجهة  وتحديد من  الطلبة،  تعلم  كيفية  تحديد  هي:  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  توفرت  التي  ت 

امتال درجة  في  إحصائية  داللة  ذات   
ً
الدراسة فروقا تظهر  ولم  الطلبة،  يتعلمه  أن  يجب  ما  وتحديد  األهداف،  لتحقيق  املالئمة  ك االستراتيجيات 

والتخصص، وظهرت الجامعة  ملتغيري  تعزى  التكنولوجية  الخبرة    الكفايات  أصحاب  ولصالح  الخبرة  متغير  إلى  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

 .األقل من خمس سنوات

والية   (vanfossen, 2001وأجرى فانفوسن ) • اإللكتروني في  التعليم  الثانوية لكفايات  املرحلة  امتالك معلمي  إلى مستوى  التعرف  دراسة هدفت 

 
ً
أن عددا الدراسة  نتائج  وأظهرت  األمريكية،     إنديانا 

ً
الصفية، على   قليال الغرفة  االنترنت في  استخدام  في  املعلمين لديهم كفايات تقنية عالية  من 

( أن  من  ر 80الرغم  أظهروا   )% 
ً
عمرا األصغر  املعلمين  وأن  التعليمية،  التكنولوجية  هذه  باستخدام  مع   غبتهم  التعامل  في  أكبر  رغبة  لديهم  كان 

 نترنت، كذلك املعلمين األقل خبرة، وأظهرت النتائج وجود نقص حاد في التدريب على استخدام االنترنت، وتوظيفه في الغرفة الصفية. اإل 

الدراسا أن  السابق  العرض  أكدت علىيتضح من  السابقة  املدارس  مقياس  أن  ت  في  املدمج  التعليم  لدى عينتها  توظيف  بدرجة متوسطة  ، جاء 

ل تدريب كافوذلك  والطلبة  عدم وجود  اإللكترونياملدارس  وافتقار  ،  للمعلمين  التعليم  لتفعيل  الالزمة  التحتية  البنية  برنامج ،  إلى  بين  التوافق  وعدم 

 .والبرنامج اإللكترونيالتدريس الواقعي 

الضوء على   لتلقي  الدراسة  السابقة من توصيات جاءت هذه  الدراسات  به  ما خرجت  إلى   
ً
املعلمين  واستنادا املدمج من وجهة نظر  التعليم  واقع 

 العملية التعليمية. التقنيات في استخدام هذه تحديات  إلىالتعرف في فلسطين و  مديرية تربية قلقيلية في ضوء بعض املتغيراتب

  الدراسة:مشكلة 

لوجيا املعلومات في العملية التعليمية، إال أن كثير من املدارس و على الرغم من التطورات الكبيرة في مجال التربية والتعليم من حيث توظيف تكن

على طرائق التدريس   في فلسطين  املدارس الحكوميةالحكومية ما زالت تفتقر إلى شبكات اإلنترنت، ونقص في أجهزة الحاسوب، واعتماد كثير من معلمي  

، وفلسطين19د )كوفي ناو وفي ظل الوضع الوبائي وجائحة كور  ، االعتيادية  التي تركز على الحفظ  والتلقين
ً
  ( الذي أملت بالعالم عامة

ً
، والتي تركت  خاصة

األكبر   التعليميةاألثر  العملية  بسبب  ؛على  الوباء  إلىالطلبة  توجه    انقطاع    وذلك  هذا  انتشار  بسبب  والجامعات  الذي  ،املدارس  بالقادة األمر  دفع 

انتشار  تقلل من  تعليمية  باستراتيجيات  التفكير  للمدارس من خالل  اآلمنة  بالعودة  التفكير  والتعليم على  التربية  في وزارة  وتكفل    الوباء، هذا    التربويين 

للطلبة،  استمرار   الحماية  الدراس يالعملية    يةوتضمن  العام  بداية  مع  التعليم   ، (2021-2020)  التعليمية  استراتيجية  تطبيق  نحو  الوزارة  توجه  فكان 

االستراتيجية   املدمج القائم على الدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم اإللكتروني، وشرعت في سبيل ذلك على تدريب املعلمين واملعلمات على توظيف هذه 

كيف على  تدريبيهم  خالل  كبرنامج)من  التعليمية  واملنصات  اإللكترونية،  التعليمية  البرامج  استخدام  للتعليم  Teamsية  مساندة  كوسيلة  وتفعيلها   )

في   وضمان استمرارية التعليم في حال تقرر اغالق املدارس في حال زاد انتشار الوباء، وقد أكدت الدراسات السابقة على جودة التعليم املدمج  ،  الوجاهي

الطلبة وزي التعليم كدراسة دويندارا ومصباحزيادة تفاعل  إلى  التي    Dewantara, Misbah,2020))  ادة دافعيتهم نحو  املتوصلت  التعلم  دمج في فعالية 

النتإلكترونية  دورات   فكانت  املدمجرقمية،  التعليم  لصالح  عالية  املدمجائج  التعليم  أهمية  إلى   
 
واستنادا العصر ،  ،  تحديات  ظل  في  تطبيقه  وضرورة 

التعلي بتطبيق  أوصت  التي  السابقة  الدراسات  نتائج   من 
ُ
وانطالقا بشكل خاص،  وفلسطين  عام،  بشكل  العالم  يعيشها  التي  املدمجوالظروف  ، فقد  م 

  .واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية في: الدراسة تحددت مشكلة 

 : أسئلة الدراسة

 سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية؟   .1

ي .2 املعلمين بمديرية تربية    ختلفهل  املدمج من وجهة نظر  التعليم  )الجنس،  قلقيلية  واقع  العلمي،  و باختالف متغيرات  الخدمة،  و املؤهل  سنوات 

 مجال التخصص(؟و 

 تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية؟ تحدياتما  .3

  قلقيلية؟ تربية مديريةوجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمن  تطبيق التعليم املدمج تحدياتما سبل مواجهة  .4
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 :فرض الدراسة

 : الصفري التاليالية إلى فحص الفرض سعت الدراسة الح

اقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية  في (α=0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد  تعزى   و

 مجال التخصص(.و سنوات الخدمة، و املؤهل العلمي، و ملتغيرات )الجنس، 

 : أهداف الدراسة

 : التاليةهذه الدراسة إلى تحقيق األهداف سعت 
 من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية.التعليم املدمج  إلى واقعالتعرف  .1

الفروق   .2 طبيعة  قلقيلية   فيتحديد  تربية  بمديرية  املدمج  التعليم  واملعلمات    واقع  املعلمين  نظر  وجهة  ملتغيرمن   
ً
العلمي،  و الجنس،    تبعا املؤهل 

 التخصص. و سنوات الخدمة، و 

 مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية. طبيق التعليم املدمج من وجهة نظر تحديات ت إلىالتعرف  .3

 سبل مواجهة تحديات تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية.  إلى التعرف .4

 أهمية الدراسة:  

 هذه الدراسة أهميتها النظرية من:  تستمدالنظرية: األهمية 

ويسعى لتعزيز دور الطالب التفاعلي في املوقف التعليمي، دمج؛ حيث أنها مدخل  لتطوير طرائق التدريس؛   موضوعها املتعلق بالتعليم املأهمية    .1

تدريس   كاستراتيجية  وتطبيقه  به،  واألخذ  التعليمي،  النمط  هذا  تبني  خالل  من  التربوية  التعليمية  املستجدات  مواكبة  من  املعلمين  في  وتمكين 

 املدارس الحكومية. 

 .حسب علم الباحثين ملدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية قلقيلية تعد من الدراسات البحثية األولى التي تناولت واقع التعليم ا  .2

، ومواقعإثراء املكتبات الجامعية في فلسطين   .3
ً
 املكتبات الجامعية اإل  خاصة

ً
  ا باملادة البحثية والعلمية    لكترونية عامة

ً
ملتعلقة بالتعليم املدمج؛ نظرا

 وع في فلسطين.   لقلة الدراسات واألبحاث واملراجع التي تناولت هذا املوض

 للدراسة في:: تبرز األهمية التطبيقية األهمية التطبيقية

القرار   .1 املهتمين من متخذي  أنظار  التربية والتعليم توجيه  امليدان، واالستفادة من   في وزارة  إلى واقع ممارسته في  املدمج والتعرف  التعليم  ألهمية 

 نتائج هذه الدراسة في تصميم برامج تدريبية، وخطط لتدريبي املعلمين على كيفية توظيف البرامج التعليمية الرقمية. 

 هذا املوضوع في مجتمعات دراسية مختلفة. توجيه الباحثين واملعلمين وطلبة الدراسات العليا؛ إلعداد دراسات مشابهة تتناول  .2

متابعة   .3 من  األمور  وأولياء  املدارس  معلمي  لتمكين  املحوسبة  التعليمية  الرزم  إعداد  في  التعليمية  املناهج  إعداد  على  القائمين  تفيد  الطلبة  قد 

 وتحقيق التوازن بين متطلبات التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد. 

في   .4 الدراسة  نتائج  تفيد  والعمل على  قد  املدمج  التعليم  بتحديات  املتعلقة  الدراسة  بنتائج  لألخذ  والتعليم  التربية  وزارة  في  التربوية  القيادة  إفادة 

 التحديات.  مواجهة هذه 

 حدود الدراسة:

( من  143وبعينتها املكونة من )  قلقيلية،  تربية  مديريةواقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بفي    الدراسة الحالية بموضوعها املتمثل  تتحدد

املدارس ب  معلمي  تربيةالحكومية  و)قلقيلية  مديرية  والتعليم 5،  التربية  مشرفي  من  التعليم (  وتحديات  املدمج،  التعليم  مقياس  في  املتمثلة  وبأدواتها   ،

 نتائج الدراسة.املدمج، وسبل مواجهة التحديات، وباألساليب النوعية واإلحصائية املستخدمة في تحليل 

 :مصطلحات الدراسة

التعليم   التعليم املدمج: بين  اإلنترنت، فهو يمزج  الذاتي واالتصال على  املباشر، والتعلم  بما في ذلك االجتماع  املختلفة،  هو استخدام وسائل االتصال 

   (.2008، تقنيات االتصال في الفصول الدراسية )الشهري املنتظم واستخدام التقنيات التعليمية املختلفة، مما يعطي املعلم حرية استخدام 

:إوُيعرف  
ً
لقيلية من ق  تربية  مديريةباملدارس الحكومية    في  وتطبيقه  الوقوف على واقع الدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد اإللكتروني  جرائيا

 فريق البحث املتمثلة باالستبانة. خالل استجابات املعلمين واملعلمات على أداة الدراسة التي أعدها 

    تعرفها  املدمج:تحديات تطبيق التعليم  
ً
م اإللكتروني  بأنها: التحدياتالباحثات إجرائيا

 
، والدمج والصعوبات التي تحول أو تعيق استخدام منظومة التعل

 قلقيلية،   تربية مديريةهي والتعليم اإللكتروني وتطبيقه  في بين التعليم الوجا
ً
 في استخدامها ونتائجها. وتؤثر سلبيا
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 : إجراءات الدراسة 

 :نهج الدراسةم

إلى   خالل االستماع  النوعي من بصورته التحليلية املتمثلة بجمع البيانات وتحليلها، واملنهج    املنهج الوصفي   أسلوب الدمج بين   استخدمت الدراسة

املبحوثين،  التكرارات،  آراء  الدراسة"  ووصفها، وحساب نسبة  تناول موضوع  املعلمين بمديرية تربية قلقيلية في   وقد  املدمج من وجهة نظر  التعليم  واقع 

 ضوء بعض املتغيرات".

 ة:مجتمع الدراس

مجتمع   )التكون  عددهم  والبالغ  واملعلمات،  املعلمين  جميع  من  مديرية621دراسة  في  األساسية  الحكومية  املدارس  في  ومعلمة   
ً
معلما التربية   ( 

 قلقيلية.   والتعليم في

 عينة الدراسة: 

الدراسة )  تكونت عينة    143من 
ً
اختيارهم  ( معلما تم  قلقيلية  بشكل عشوائيومعلمة  في مديرية  الحكومية  املدارس  توزيع 1)  ، وجدول من  يبين   )

 ملتغيرات الدراسة
ً
 . عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات وفقا

 يوضح  :(1) جدول 
ً
 ملتغيرات الدراسة توزيع عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات وفقا

 النسبة املئوية %  العدد  مستويات املتغير  املتغير 

 34.3 49 ذكر الجنس 

 65.7 94 أنثى 

 100.0 143 املجموع 

 9.1 13 دبلوم  املؤهل العلمي 

 74.1 106 بكالوريوس

 16.8 24 ماجستير فأعلى 

 100.0 143 املجموع 

 23.8 34 سنوات  5اقل من  سنوات الخدمة 

 28.7 41 سنوات  5-10من 

 47.6 68 سنوات  10أكثر من 

 100.0 143 املجموع 

 30.8 44 علمية  مجال التخصص 

 65.0 93 إنسانية 

 4.2 6 صناعي -منهي

 100.0 143 املجموع 

( من مشرفي التربية والتعليم بمديرية قلقيلية بهدف معرفة التحديات التي قد تواجه تطبيق التعليم املدمج في املدارس  5إجراء مقابلة مع )  كما تمَّ 

 قلقيلية، وسبل مواجهة تلك التحديات.الحكومية في مديرية 

 الدراسة: اتيأد

 املقاييس اآلتية:  استخدمت الدراسة 

 
ً
اقع داة االستبانة لفحص أ :أوال  : التعليم املدمج  و

 وصف املقياس:

وتكون املقياس   (،2019ودراسة العنزي)  ،(2019ومنها دراسة هالل) الرجوع لألدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بعد تم إعداد املقياس

 هي: و مجاالت،  أربع، موزعة على بعد التحكيم  ة ( فقر 33في صورته النهائية من )

 (.5-1) املعرفة بمفهوم التعليم املدمج: وتشتمل على الفقرات •

 (. 13-6) التعليم املدمج: وتشتمل على الفقراتأهمية تطبيق  •

 (.22-14متطلبات التعليم املدمج: وتشتمل على الفقرات ) •

 (. 33-23) تحديات التعليم املدمج : وتشتمل على الفقرات •
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ب  يبدأ  والذي  الخماس ي  ليكرت  مقياس  على  بناًء  املقياس  تصميم  تمَّ  بشدة وقد  درجات5)  موافق  درجات4)وموافق،  (  درجات3)محايدو ،  (   )  ،

   ،)درجتان(أعارضو 
ً
بشدة   وأخيرا واحدة 1)أعارض  درجة  تم  (  املقابل  وفي  )تحديات  إعطاء فقرات،  درجات التعليم    مجال  أوافق    املدمج(  بالدرجة  يبدأ 

معارض بشدة، وتعطى  ( درجات، ثم 4ومعارض، وتعطى ) ( درجات،3)وتعطى  ،( درجتان، ثم محايد2أوافق، وتعطى ) واحدة، ثم ( درجة 1بشدة، وتعطى )

 رجة الكلية. ( درجات، وذلك الستبعاد تأثيرها العكس ي على الد5)

 صدق املقياس:  

 تم التحقق من صدق املقياس بالطرق اآلتية: 

 :املحكمين صدق  .1
( على  املقياس  من  5تم عرض  في(  التربوية  املتخصصين  واإلدارة  الجامعات    املناهج  في  التربية  كليات  مدى   الفلسطينية،من  على  للحكم  وذلك 

، فيما اتفقوا على صالحية باقي الفقرات للتطبيق، مون على إضافة تعديل بعض الفقراتصالحيته للتطبيق، وتعديل ما يرونه مناسًبا، وقد اتفق املحك

 من ) بصورته النهائية  وبذلك أصبح املقياس
ً
 م ( فقرة 33مكونا

ً
 .( فقرة والتي تمثل املقياس بصورته األولية30) نبدال

 البنائي: الصدق  .2

)  األداة تم تطبيق   بين درجة كل مجال مع  30على عينة استطالعية عددها  االرتباط  إيجاد معامالت  الدراسة، وتم  املعلمين من خارج عينة  ( من 

 يوضح ذلك:  ( 2)، والجدول لألداة الدرجة الكلية 

 التعليم املدمج  واقعمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال مع الدرجة الكلية ل :(2) جدول 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط  املجال 

 0.000 954.** املعرفة بمفهوم التعليم املدمج 

 0.000 951.** أهمية تطبيق التعليم املدمج 

 0.000 885.** متطلبات التعليم املدمج

 0.048 364.*  التعليم املدمج تحديات 

     .أن معامالت االرتباط مرتفعة ودالة، مما يؤكد على صدق املقياس، وصالحيته للتطبيق (2)يتضح من الجدول 

 ثبات املقياس:

كانت قيم الثبات كما هي موضحة في الجدول ، و ألفا  باستخدام معامل الثبات كرونباختم حساب ثبات املقياس  للتحقق من مدى ثبات املقياس،  

(3): 

اقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين (: يبين الجدول معامل الثبات للدرجة الكلية وأبعاد مقياس 3) جدول   و

 معامل الثبات  املجال  رقم املجال 
 0.832 املعرفة بمفهوم التعليم املدمج  األول 

 0.912 املدمج أهمية تطبيق التعليم   الثاني

 0.904 متطلبات التعليم املدمج  الثالث

 0.887 تحديات التعليم املدمج  الرابع

 0.932 معامل الثبات الكلي ملحور االستبانة

( الجدول  ملجاالت  3يتضح من  الثبات  أنَّ معامالت  املدمجواقع    ملحور   املقياس (  قلقيلية  التعليم  تربية  بمديرية  املعلمين  نظر  تراوحت    من وجهة 

 .وجميعها معامالت ثبات عالية تؤكد على صالحية املقياس للتطبيق( 0.932الثبات الكلي لالستبانة) ومعامل (،0.912-0.832بين)

 تحديات التعليم املدمج  املقابلة لفحص :ثانيا

املنتظمة،   املقابلة شبه  الباحثين على  التربية والتعليم بمديرية  وطرح األسئلةاعتمد  )  ،قلقيلية    على مشرفي   ( مشرفين تربويين5والبالغ عددهم 

 كل ما ورد في االستبانة. تدعم التي  الدراسة وجمع املعلوماتلتحقيق أهداف 

   :صدق املقياس 

جامعة   في  التدريس  أعضاء  هيئة  من  االستبانة  محكمي  بعض  على  املقابلة  أسئلة  خالل عرض  من  للمقياس  الظاهري  الصدق  من  التحقق  تم 

  وبذلك واالكتفاء بطرح سؤالين، وحذف السؤال الثالث، ، وتمَّ تعديل صياغة بعض األسئلة بناًء على آرائهم،العربية االمريكيةالنجاح الوطنية والجامعة 

 يكون قد تحقق الصدق الظاهري ألداة املقابلة.
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   :نتائج الدراسة ومناقشتها

: نتائج أسئلة الدراسة:  
ً
 أوال

اقع التعليم املدمج من وجهة نظر " علىوالذي ينص  إجابة السؤال األول   قلقيلية؟  تربية مديريةب املعلمين ما و

لواقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  السابق السؤالعن إلجابة ول

 :  يوضح ذلك (4)وجدول  ،قلقيلية

افات املعيارية  :(4جدول ) اقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين لاملتوسطات الحسابية واالنحر  و

 (143ن=) املجال  رقم املجال 

االنحراف   املتوسط الحسابي

 املعياري 

النسبة   الدرجة 

% 73.8 كبيرة  0.74 3.69 املعرفة بمفهوم التعليم املدمج  1 املئوية  

% 71 كبيرة  0.79 3.55 أهمية تطبيق التعليم املدمج  2  

% 76.4 كبيرة  0.69 3.82 متطلبات التعليم املدمج  3  

  0.53 4.31 تحديات التعليم املدمج  4
ً
 86.2% كبيرة جدا

 75.8% كبيرة  0.68 3.84 الدرجة الكلية 

حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة  جاء بدرجة كبيرة؛  من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية    التعليم املدمج  واقع( أنَّ  4من جدول)  ضحيت

املجاالت األولى والثانية، والثالثة كبيرة، بينما املجال   فيكما جاء متوسط استجابات املعلمين  %( من املعلمين،75.8وبنسبة مئوية قدرها )( ،3.84) الكلية

 
ً
 ، وهي نتائج حقيقية للمجال  الرابع املتعلق بتحديات التعليم املدمج فكانت الدرجة كبيرة جدا

ً
ويعزى   ،  وهذا يبين أنَّ تحديات التعليم املدمج كبيرة جدا

تعليم اإللكتروني، ذلك إلى افتقار كثير من املدارس إلى البنية التحتية بشبكات اإلنترنت، واملنصات التعليمية، وغياب القناعة لدى كثير من املعلمين بال

ستخدام التكنولوجيا وتوظيف البرامج وغالبيتهم يفضلون التعليم الوجاهي، إضافة إلى افتقار كثير من املعلمين خاصة كبار السن إلى الخبرة الكافية في ا 

أولياء األمور، وتتفق  هذه النتائج مع نتائج دراسة هالل   اإللكترونية املختلفة، باإلضافة لعدم توافر األجهزة اإللكترونية لجميع الطلبة وعبء كبير على 

ا 2019) التعليم  لفعالية  عالية  ومديريهم  الخريجين  الطلبة  تقدير  درجة  أن  أظهرت  التي  الشخصية،(  والسمات  الوظيفية  املهارات  تطوير  في   ملدمج 

بدولة الكويت للتعلم املدمج من وجهات نظر املعلمين استخدام معلمي املرحلة الثانوية    التي أظهرت أن واقع    (2019)  واختلفت مع نتائج دراسة العنزي 

 واملديرين  جاءت بدرجة متوسطة.

اقع التعليم    في  (α=0.05) "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوالفرض الخاص به والذي ينص على  إجابة السؤال الثاني   و

 الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخدمة، مجال التخصص( ملتغيرات )تعزى  املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية 

، وقد تم  (One-way ANOVA)السابق استخدمت الدراسة اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين، واختبار تحليل التباين األحادي ولفحص الفرض  

 عرض نتائج كل متغير على حدة على النحو التالي: 

 النتائج املتعلقة بمتغير الجنس:  .1

واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية تربية قلقيلية    للكشف عن داللة الفروق في  ملجموعتين مستقلتينتم استخدام اختبار "ت"  

 :(5وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول )في ضوء متغير الجنس )ذكر، أنثى(، 

اقع التعليم املدمج داللة الفروق في نتائج اختبار "ت" ل(: 5جدول )  ملتغير الجنسمن وجهة نظر عينة الدراسة و
ً
 تبعا

 املجال 
 (94أنثى ) ن = (49ذكر ) ن= 

 الداللة  قيمة )ت(
 االنحراف  املتوسط  االنحراف  املتوسط 

 *0.024 2.302 0.70 3.59 0.77 3.89 املعرفة بمفهوم التعليم املدمج 

 *0.043 2.048 0.78 3.46 0.77 3.73 أهمية تطبيق التعليم املدمج 

 0.215 1.249 0.66 3.76 0.75 3.92 املدمج متطلبات التعليم 

 0.121 1.569 0.48 1.64 0.62 1.80 تحديات التعليم املدمج 

 *0.019 2396 0.52 3.11 0.54 3.34 الدرجة الكلية 

 إحصائي  دالة( عدم وجود فروق  5)  جدول نتائج  يتضح من  
ً
الداللة    ا املعلمين   بين  (α=0.05)عند مستوى  نظر  املدمج من وجهة  التعليم  واقع 

قلقيلية   تربية  التعليم  بمديرية  متطلبات  مجاالت  في  الجنس،  ملتغير  وتحدياتتعزى  فروق    املدمج،  يوجد  بينما  املدمج،   التعليم 
ً
إحصائيا بين    دالة 

 )الذكور(. رجة الكلية لصالح املعلمينأهمية تطبيق التعليم املدمج والدو متوسطات استجابتهم في مجاالت مفهوم التعليم املدمج، 
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ُ
توفير أجهزة حاسوب  ، لكونه يتطلب  املدمج وتحدياتهالتعليم    تقديرهم ملتطلباتنظر املعلمين واملعلمات في    تشابه وجهاتعزى هذه النتيجة إلى  وت

املعلمين والطلبة، و  التعليمية، كما يدركون من خالل  توفير  بين يدى  التعليم الرزم  التحديات  متطلبات  النظر عن   التي تعيق استخدامه  املدمج  بغض 

 فيفروق دالة  والتي أظهرت وجود  (2019) مع نتائج دراسة الباري وشتاتوتختلف هذه النتائج  الجنس،
ً
املدارس الثانوية للتعلم   توظيف مديري  إحصائيا

 ملتغير الجنس، ولصالح اإلناث.   نظر املعلمينوجهات  اإللكتروني من
ً
 بمحافظة عما تبعا

 النتائج املتعلقة بمتغير املؤهل العلمي:  .2

األحادي تم   التباين  تحليل  الفروق  (One-way ANOVA)استخدام  للكشف عن داللة  بمديرية    في،  املعلمين  نظر  املدمج من وجهة  التعليم  واقع 

 .(6في ضوء املؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأعلى(، وكانت النتائج كما في جدول ) تربية قلقيلية

 ملتغير املؤهل  :(6جدول )
ً
اقع التعليم املدمج تبعا  العلمي نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في و

الداللة   قيمة)ف( متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 

 اإلحصائية 

 

املعرفة بمفهوم التعليم  

 املدمج

 2.553 1.368 2 2.735 بين املجموعات 
 

0.082 
 

 0.536 140 75.009 داخل املجموعات 

  142 77.744 املجموع 

 

التعليم  أهمية تطبيق  

 املدمج

 4.222 2.494 2 4.989 بين املجموعات 
 

0.017* 

 
 0.591 140 82.709 داخل املجموعات 

  142 87.698 املجموع 

 

 متطلبات التعليم املدمج 

 1.683 0.797 2 1.594 بين املجموعات 
 

0.189 
 

 0.474 140 66.299 داخل املجموعات 

  142 67.893 املجموع 

 

 تحديات التعليم املدمج 

 0.660 0.189 2 0.379 بين املجموعات 
 

 
 

0.518 
 

 0.287 140 40.180 داخل املجموعات 

  142 40.559 املجموع 

 

 الدرجة الكلية 

 3.272 0.915 2 1.830 بين املجموعات 
 

0.041 * 

 0.280 140 39.152 داخل املجموعات  

  142 40.982 املجموع 

 وجود فروق    ( عدم6)  الجدول يتضح من  
ً
واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية بين    (α=0.05)عند مستوى الداللة    دالة إحصائيا

دالة  تحديات التعليم املدمج، بينما يوجد فروق و متطلبات التعليم املدمج، و تعزى ملتغير املؤهل العلمي، في مجاالت مفهوم التعليم املدمج، تربية قلقيلية 

 
ً
 باستخدام   ينفي مجاالت أهمية تطبيق التعليم املدمج والدرجة الكلية، وملعرفة لصالح من تعود الفروق قام الباحث  استجابتهم بين متوسطات    إحصائيا

 يوضح ذلك: ( 7للمقارنات البعدية والجدول) (LSD اختبار)

 للدرجة الكلية  ومجال أهمية تطبيق التعليم املدمج  للمقارنة البعدية (LSD  )اختبار  :(7جدول)

 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  دبلوم  املؤهل العلمي  املجال 

 أهمية تطبيق التعليم املدمج 

 0.35586  دبلوم 

 
-0.10296 

 0.35586- بكالوريوس 
 

 -.45882-* 

 
 0.10296 ماجستير فأعلى 

 
.45882* 

 
 

 الكلية الدرجة  

 

 0.18480  دبلوم 
 

-0.10342 
 

 0.18480- بكالوريوس
 

 -.28822-* 

 
 0.10342 ماجستير فأعلى 

 
.28822* 

 
 

الجدول   إلى    ( 7)  يشير 
ً
إحصائيا دالة  فروق  الداللة  وجود  مستوى  و   في (α=0.05) عند  الكلية  بين    الدرجة  املدمج  التعليم  تطبيق  أهمية  مجال 

 البكالوريوس واملاجستير فأعلى ولصالح البكالوريوس، وبين املاجستير فأعلى والبكالوريوس ولصالح املاجستير فأعلى، ووجود فروق دالة إح
ً
عند   صائيا

الداللة   ولصا  (α=0.05)مستوى  فأعلى  واملاجستير  البكالوريوس  بين  الكلية،  الدرجة  مجال  والبكالوريوس  في  فأعلى  املاجستير  وبين  البكالوريوس،  لح 

املاجستير فأعلى ا   ،ولصالح  املرحلة ومتطلبات  أن مستجدات  املاجستير فأعلى يدركون  املعلمين من حملة  أنَّ  إلى  الحديث سواء في ويعزى ذلك  لتعليم 

في العملية التعليمية، وكثير من برامج الدراسات العليا تدعم التعليم   وتوظيف التكنولوجيا  اإللكتروني،و الجامعات يتطلب توظيف التعليم  املدارس، أ 
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املدمج التعليم  أهمية تطبيق  املاجستير فأعلى يدركون  النتائج    ،املدمج، ولذلك حملة  العنزي)  وتتفق هذه  نتائج دراسة  أظهرت وجود  (  2019مع  والتي 

 سات العليا.تعزى للمؤهل العلمي لصالح الدرا  فروق 

 النتائج املتعلقة بمتغير سنوات الخدمة: .3

التباين   الفروق في  (One-way ANOVA)األحادي  تم استخدام تحليل  املعلمين بمديرية  ، للكشف عن داللة  املدمج من وجهة نظر  التعليم  واقع 

 (.8سنوات(، وكانت النتائج كما في جدول ) 10سنوات، أكثر من  10 -5سنوات، من  5)أقل من   دمةفي ضوء متغير الختربية قلقيلية 

 ملتغير سنوات الخدمة  :(8جدول )
ً
اقع التعليم املدمج تبعا  نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في و

 قيمة)ف( متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 
الداللة  

 اإلحصائية 

 

مفهوم التعليم  

 املدمج

 1.198 2 2.396 بين املجموعات 

2.226 
 

0.112 
 

 0.538 140 75.349 داخل املجموعات 

  142 77.744 املجموع 

 

أهمية تطبيق  

 التعليم املدمج 

 0.342 2 0.684 بين املجموعات 

0.550 
 

0.578 
 

 0.622 140 87.014 داخل املجموعات 

  142 87.698 املجموع 

 

متطلبات التعليم  

 املدمج

 0.151 2 0.302 بين املجموعات 

0.313 
 

0.732 
 0.483 140 67.591 داخل املجموعات  

  142 67.893 املجموع 

تحديات التعليم  

 املدمج

 0.016 2 0.032 بين املجموعات 

0.055 
 

0.946 
 

 0.289 140 40.527 داخل املجموعات 

  142 40.559 املجموع 

 

 الدرجة الكلية 

 0.209 2 0.417 بين املجموعات 

0.720 
 

0.489 
 

 0.290 140 40.565 داخل املجموعات 

  142 40.982 املجموع 

 إحصائي  دالة ( عدم وجود فروق  8يتضح من الجدول)
ً
واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية    بين (α=0.05) عند مستوى الداللة    ا

قلقيلية   املدمج،  تربية  التعليم  مفهوم  مجاالت  في  الخدمة،  سنوات  ملتغير  املدمج،  و تعزى  التعليم  تطبيق  املدمج،  و أهمية  التعليم  تحديات  و متطلبات 

الكلية. املدمج والدرجة     التعليم 
ً
املدمج لم يكن مطبقا التعليم  أن  التربية   ويعزى ذلك  الفلسطينية، بل هو قرار صادر عن وزارة  الحكومية  املدارس  في 

امل في  أثر  لها  ليس  الخدمة  فسنوات  ولذلك  كورونا،  جائحة  ظل  في  للطلبة  املدارس  في  اآلمن  التعليم  الستمرارية  وذلك  الفلسطينية  عرفة،  والتعليم 

املعلمين واملعلمات التحديات في استجابات  النتائج  ،  والتطبيق، وإدراك  الباري وشتات)واختلفت هذه  نتائج دراسة  التي أظهرت وجود فرواق (2019مع 

 ملتغير سنوات
ً
 في درجة توظيف مديري املدارس الثانوية  للتعلم اإللكتروني من وجهات نظر املعلمين  بمحافظة عمان  تبعا

ً
 الخبرة. دالة إحصائيا

 النتائج املتعلقة بمتغير مجال التخصص:  .4

األحادي   استخدامتم   التباين  في  ،  (One-wayANOVA)تحليل  الفروق  بمديرية للكشف عن داللة  املعلمين  نظر  املدمج من وجهة  التعليم  واقع 

 (. 9كانت النتائج كما في جدول )صناعي(، و -منهي ، إنساني علمي،في ضوء متغير التخصص ) تربية قلقيلية

 نتائج تحليل التباين األحادي لفحص  :(9جدول )
ً
 ملتغير مجال التخصص   داللة الفروق تبعا

 الداللة اإلحصائية  قيمة)ف(  متوسط املربعات درجات الحرية  مجموع املربعات مصدر التباين  املجاالت 

 

املعرفة بمفهوم التعليم  

 املدمج

 1.221 2 2.442 بين املجموعات 

2.270 
 

0.107 
 

 0.538 140 75.302 داخل املجموعات 

  142 77.744 املجموع

 

 أهمية تطبيق التعليم املدمج 

 1.815 2 3.629 بين املجموعات 

3.022 
 

0.052 
 

 0.600 140 84.068 داخل املجموعات 

  142 87.698 املجموع

 

 متطلبات التعليم املدمج

 0.962 2 1.923 بين املجموعات 

2.041 
 

0.134 
 

 0.471 140 65.970 داخل املجموعات 

  142 67.893 املجموع

 0.171 1.787 0.505 2 1.010 بين املجموعات  تحديات التعليم املدمج
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   0.282 140 39.549 داخل املجموعات 

  142 40.559 املجموع

 

 الدرجة الكلية

 0.705 2 1.410 بين املجموعات 

2.494 
 

0.086 
 

 0.283 140 39.572 داخل املجموعات 

  142 40.982 املجموع

 ( عدم وجود فروق  9)  يتضح من الجدول 
ً
واقع التعليم املدمج من وجهة نظر املعلمين بمديرية بين    (α=0.05)عند مستوى الداللة    دالة إحصائيا

قلقيلية   املدمج،  تربية  التعليم  بمفهوم  املعرفة  مجاالت  في  التخصص،  مجال  ملتغير  املدمج،  و تعزى  التعليم  تطبيق  املدمج، و أهمية  التعليم  متطلبات 

أن قرار توظيف استراتيجية التعليم املدمج قرار وزاري لجميع املدارس ولجميع املعلمين في كافة  ذلك إلىويعزى  ،تحديات التعليم املدمج والدرجة الكليةو 

في ظل   جبغض النظر عن طبيعة التخصص فكل املعلمين ملزمين بتوظيف التعليم املدم  ذلك،املراحل، وجميعهم خضعوا للدورات التدريبية في سبيل  

 ( التي أظهرت عدم وجود فروق  2003)ع دراسة عوضهذه النتائج موتتفق    ،كوروناظروف جائحة  
ً
في درجة امتالك الكفايات التكنولوجية    دالة إحصائيا

 ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات األردنية تعزى ملتغير التخصص. 

 " ؟تربية قلقيلية  مديريةاملدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم ب التعليم تطبيق  تحدياتما " والذي ينص على نتائج السؤال الثالث 

مقابلة خ خالل  من  الثالث  السؤال  على  اإلجابة  والتعليم تمت  التربية  مشرفي  من  السؤال    تربية  مديريةب  مسة  على  استجابتهم  فكانت  قلقيلية، 

 (: 10) الثالث كما هو موضح في الجدول 

 ( 5)ن=  تحديات تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية :(10) جدول 

 النسبة املئوية  التكرار  5م  4م  3م  2م  1م  الفقرة

 % 80 4 1  1 1 1 الحواسيب لدى أغلبية املعلمين وأولياء األمور. عدم توفر االنترنت وأجهزة 

 % 40 2   1  1 جهل معظم أولياء األمور في التقنيات الحديثة والبرامج املوظفة في التعليم عن بعد. 

 % 40 2 1    1 عدم تمكن األهالي من متابعة أبنائهم في نفس الوقت. 

 2    1 1 عن بعد وضرورة التعليم الوجاهي.  جدوى التعلمالثقافة العامة لدى املجتمع بعدم 
40 % 

 .
ً
 وإلكترونيا

ً
 % 40 2 1 1    زيادة األعباء على املعلمين، ومتابعة الطلبة وجاهيا

 % 20 1    1  ضعف مهارات توظيف التكنولوجيا لدى بعض املعلمين، والحاجة لدورات تدريبية. 

التعليم املدمج كانت عدم توفر االنترنت  ات مشرفي التربية والتعليم حول تحديات تطبيق  تكرار في استجاب( أن أعلى نسبة  10)  من الجدول يتضح  

األمور،   وأولياء  املعلمين  أغلبية  لدى  الحواسيب  )وأجهزة  وبنسب  80وبنسبة   ،)%( ببرمجيات 40متساوية  األمور  أولياء  من  كثير  جهل  مع  جاءت   )%

ج إلى أن التعليم التقليدي هو وتعزى النتائ  للتعليم اإللكتروني، ونقص الخبرة لدى املعلمين، وحاجتهم إلى التدريب.  الحاسوب، وثقافة املجتمع الرافضة

كثير من املعلمين يوظفون التكنولوجيا، ولكن ما زالت كثير من املدارس تفتقر إلى البنية التحتية بشبكات اإلنترنت، أن النظام السائد في مدارسنا رغم  ال

بعض وأجهز  ولذا  جهاز حاسوب،  والطلبة  املعلمين  متناول  تحت  يكون  أن  يفرض  املدمج  التعليم  استراتيجية  تطبيق  أخرى  ناحية  ومن  الحاسوب،  ة 

ن  هم، إضافة إلى نقص الخبرة في توظيف التكنولوجيا سواء مياملعلمين ال يملكونه، وبعض األهالي اليستطيعون توفير عدة أجهزة في البيت لتكون بين أيد

األمور  أولياء  أو  )  ،املعلمين،  نتائج دراسة فانفوسن  النتائج مع  التدريب على استخدام vanfossen,2001وتتفق هذه  التي أظهرت وجود نقص حاد في   )

 االنترنت، وتوظيفه في الغرفة الصفية. 

 نظر مشرفي التربية والتعليم بمديرية تربية قلقيلية؟" ما سبل مواجهة تحديات تطبيق التعليم املدمج وجهة " نتائج السؤال الرابع والذي ينص على 

السؤال من خالل مقابلة خم   موضح في قلقيلية، فكانت استجابتهم كما هو    تربية  مديريةسة من مشرفي التربية والتعليم بتمت اإلجابة على هذا 

 .(11) الجدول 

 ( 5)ن= تطبيق التعليم املدمج بسبل مواجهة تحديات  ةاستجابات مشرفي التربية والتعليم املتعلق :(11جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  5م  4م  3م  2م  1م  الفقرة

 % 80 4 1 1  1 1 تزويد املعلمين والطلبة بأجهزة حاسوب.

 % 60    1 1 1 (4-1تفعيل املنصات التعليمية وقناة التلفاز التعليمية من )

  1  1   تدريب املعلمين على البرامج التعليمية اإللكترونية
40 % 

 % 40  1  1   تغيير قناعات األهالي نحو التعليم اإللكتروني.

 % 20   1    التنسيق مع شركات االتصاالت، واإلنترنت، واملؤسسات الداعمة

 % 20     1  توفير خدمة اإلنترنت املجاني للطلبة.

   1    املعارف واملهارات األساسية في التعليم الوجاهي.التركيز على 
20 % 
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أن )11الجدول)  يتضح من  الحاسوب، و)80(  بأجهزة  املعلمين والطلبة  التربية والتعليم جاءت مع ضرورة تزويد  %(  60%( من استجابات مشرفي 

التعليمية، و) التلفاز  التعليمية وقناة  املنصات  اإللكتروني، وتدريب %(  40منهم يرون ضرورة تفعيل  بالتعليم  األهالي  تغيير قناعات  منهم يرون ضرورة 

و) والطلبة،  واملهارات 20املعلمين  املعارف  والتركيز على  إنترنت مجانية،  وتوفير خدمة  لإلتصاالت،  واملزودة  الداعمة  الشركات  التنيسق مع  %( ضرورة 

الوجاهي. التعليم  إلى    األساسية في  النتائج  املعلمين، والطلبة، وال ينجح طبيق  ت أن  وتعزى هذه  الحاسوب في متناول  أجهزة  املدمج يتطلب توافر  التعليم 

تعليم املناسب توفير منصات  أنه من  املشرفين  ارتأى  لذا  تخوف من فشله  أنَّ هناك  كما  بدونها،  املدمج  متاالتعليم  تعليمية  تلفزيونية  وقنوات  حة ية 

توصيات  ، وتتفق هذه النتائج مع تطلب مهارات حاسوب، وتغيير قناعات، ومؤسسات داعمة كشركات اإلنترنتللجميع، كما أن توظيف التعليم املدمج ي

 التي  أوصت الدراسة بزيادة الدعم املقدم للجامعات لرفع مستوى البنية التحتية للتعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية.   (2013)الحجايا دراسة 

 :توصيات الدراسة

 في ضوء النتائج السابقة، توص ي الدراسة بما يلي: 

 التربوية في وزارة التربية والتعليم. العملية ى العمل على مواجهة تحديات التعليم املدمج من قبل القائمين عل .1

 بأجهزة الحاسوب، وتفعيل املنصات التعليمية.تزويد املعلمين  والطلبة  .2

 اإللكترونية. العمل على تطوير خبرات املعلمين  بالتعليم املدمج  من خالل إلحاقهم بدورات تدريبية حول البرامج التعليمية  .3
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Abstract: The study aimed to identify the reality of blended education from the teachers' point of view in 
the Qalqilya Education Directorate in light of some variables, and to identify the challenges of blended 
education from the viewpoint of the education supervisors of the Qalqilya Education Directorate and 
ways to confront them. The study tool consisted of a questionnaire consisting of (33) items, distributed 
on (4) axes, which were applied to (143) teachers, in addition to conducting qualitative interviews with 
(5) education supervisors in the Qalqilya Education Directorate. The results of the study showed that the 
degree the faculty for the reality of blended education from the teachers' point of view in the Qalqilya 
Education Directorate was large, with an arithmetic average (3.84), and a percentage (%75.8), The field 
of blended learning challenges ranked first with an arithmetic average (4.31) and a percentage (%86.2). 
Compact in the second rank with an arithmetic average (3.82) and a percentage (%76.4) and the area of 
knowledge of the concept of blended learning came in the third rank, with an arithmetic average (3.69) 
and a percentage (%73.8), and the importance of applying blended education ranked fourth with an 
average Arithmetic (3.55) and a percentage (%71), The results also showed that there are statistically 
significant differences on the total degree of the reality of blended education from the teachers' point of 
view due to the gender variable and in favor of males, and the presence of statistically significant 
differences on the total degree of the reality of blended education due to the scientific qualification 
variable In favor of the master's degree, while the results did not reveal any statistically significant 
differences attributed to the variables of years of service and field of specialization, and the results of the 
educational supervisors' interviews showed that (%80) of the challenges of applying blended education 
relate to the lack of computers between the reach of teachers and students, and that (%80) One of the 
ways to face the challenges of implementing blended education is related to providing teachers and 
students with computers and tablets, and the study recommended working to meet the challenges of 
blended learning by those in charge of the educational process in the Ministry of Education, providing 
teachers and students with computers, activating educational platforms, and working to develop 
expertise Teachers are enrolled in blended education by enrolling them in training courses on e-learning 
programs. The study suggested providing centers for the maintenance of teachers 'and students' 
computers at prices It is symbolic through the Ministry's coordination with specialists in this field, 
preparing electronic educational packages to enable students and parents to follow-up and education 
face-to-face and remotely, and to conduct similar research studies in different directorates of Palestine  . 

Key words: Blended Learning; Blended Learning Challenges; Qalqilya. 
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  ملحق )1( 

 االستبانة

 حضرة املعلم املحترم/ املعلمة املحترمة تحية طيبة وبعد: 

اقع التعليم املدمج من وجهة نظر  "فريق بحث علمي بدراسة ميدانية عنوانها  يقوم     ولتحقيق أهداف  ،املتغيرات"  بعض  املعلمين بمديرية تربية قلقيلية في ضوءو

كأداة بحثية، لذا ُيرجى التكرم باإلجابة على الفقرات املطروحة حسب الحالة التي تنطبق عليك، وما يتوافق مع رأيك،  هذه االستبانة    بإعداد  ثينالباح  الدراسة، قام

ستخدم أل 
ُ
 بأن البيانات الواردة ست

ً
 غراض البحث العلمي فقط.  علما

 

 شاكرين لكم ُحسن تعاونكم 

         

 القسم األول: 

:
ً
 البيانات الشخصية أوال

    الجنس( 1

 أنثىب.                                ذكرا.   

 ( املؤهل العلمي  2

   ماجستير فأعلىج.                    بكالوريوسب.                         ا.دبلوم         

  سنوات الخدمة (3

 سنوات 10أكثر من   ج.                سنوات            10- 5من  ب.   سنوات                  5أقل من  ا.

 مجال التخصص  (4

 صناعي   -منهي       ج.         إنساني              ب.  علمي  ا. 

 
 القسم الثاني:  

 ( في املكان املناسب من وجهة نظرك √ُيرجى وضع إشارة )  
 معارض  

 بشدة 

اوافق   أوافق  محايد معارض  

 بشدة  

 الرقم الفقرة

  بمفهوم التعليم املدمج  املجال األول: املعرفة 

 1 يمزج التعليم املدمج بين التعلم اإللكتروني والتعلم الصفي.      

 2 يوظف التعلم اإللكتروني أدوات التعلم اإللكتروني وشبكة اإلنترنت.      

 من خالل اإلنترنت.       
ً
 3 يتلقى الطالب من خالل التعلم املدمج تعليمه جزئيا

 4 ًيمكن املعلمين من اختيار طريقة التعلم التقليدي أو اإللكتروني حسب املوقف التعليمي.      

 5 يتيح التعلم املدمج للمتعلم التحكم بالوقت واملكان ومسار التعلم.     

أهمية تطبيق التعليم املدمج  الثاني:املجال    

 6 ُيمكن املتعلمين من متابعة تعليميهم إلكترونيا في حال التغيب عن املدرسة.      

 7 يثري حلقات النقاش والحوار بين املعلمين واملشرفين عبر برامج إلكترونية.      

 8 يمنح املتعلمين القدرة على التعلم الذاتي.      

 9 يحقق للمتعلمين املرونة في التعلم واالستقاللية في التعليم.      

 10 يطور التعليم املدمج مهاراتهم في تكنولوجيا املعلومات.     

 11 يمكن التعليم املدمج من تجاوز الحدود املكانية، والظروف التي تعيق عملية التعلم.       

 12 بأقل تكلفة . On Lineيتيح التعليم املدمج أمام املعلمين إلقامة منصات تعليمية      

 13 يعزز الجوانب اإلنسانية بين املعلمين واملتعلمين.      

التعليم املدمج املجال الثالث: متطلبات   

 14 تزويد الغرف الصفية بجاز حاسوب متصل بشبكة اإلنترنت.      

 15 إعداد مقرر إلكتروني لكل مادة تعليمية.      

 16 تدريب املعلمين  وأولياء األمور على كيفية استخدام البرامج اإللكترونية وتفعيلها.      

 17 املشرفين وأولياء األمور.توفير مواقع التحاور اإللكتروني مع      

.  املقدرة على     
ً
 18 التدريس بالطريقة التقليدية والتطبيق إلكترونيا
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 19 الرغبة في تطوير املهارات التكنولوجية لدى املعلمين.      

     .
ً
 20 التمكن من تصميم االختبارات التقليدية وتحويلها إلكترونيا

تحويل        على  الوسائط  املقدرة  طريق  عن  املتعلمين  انتباه  يثير  حي  واقع  إلى  التعليمية  الدروس 

 املتعددة. 

21 

 22 املشاركة الفاعلة في التواصل بين املعلم واملتعلم إلكترونيا.     

  املجال الرابع: تحديات التعليم املدمج 

 23 قناعة كثير من املعلمين بفشل التعليم اإللكتروني.       

 24 عدم جاهزية كثير من املدارس للمنصات التعليمية اإللكترونية.      

 25 وجود فئة كبيرة من املعلمين  ال تتقن مهارات استخدام الحاسوب وبرامجه.       

 26 عدم وجود نظام تقييم إلكتروني لتحصيل الطلبة محدد يراعي الفروق الفردية بينهم.       

 27 التكلفة املادية املتعلقة بشبكة اإلنترنت واملنصات التعليمية      

 28 املعلمين أن التعليم الوجاهي )التقليدي( هو األفضل. قناعة كثير من      

 29 ضعف خبرة الكثير من املعلمين والطلبة في التعامل ببرامج الحاسوب اإللكترونية      

 30 غالبية البرامج املستخدمة باللغة اإلنجليزية وعدم إجازة الطلبة لهذه اللغة بالشكل املطلوب      

 31 املؤهلة في تدريب املعلمين والطلبة على التعليم املدمج قلة الكوادر       

غياب عنصر الضمان في أجهزة املعلمين والطلبة واملدربين بأن تكون بنفس السرعة والكفاءة وقد       

 يحدث خلل مفاجئ 
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إلى        التقليدي  التعليم  من  السريع  التحول  بسبب  املدمج  التعليم  فشل  من  التعليم  الخوف 

 اإللكتروني 
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