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من وجية تحديات تطبيق التعميم المدمج في كمية العموم التربوية في جامعة جرش معرفة  إلىىدفت الدراسة الحالية  – الممّخص  

(  25واستخدم الباحث المنيج الوصفي من خالل تطبيق اداة الدراسة االستبانة عمى عينة تكونت من ) الييئة التدريسية أعضاءنظر 
إلجابات  المتوسط الحسابي الكمي أن إلىوتوصمت نتائج الدراسة  مية العموم التربوية في جامعة جرشالجامعين في ك األساتذةمن 

 تحديات( ويدل ذلك عمى ان كافة فقرات الدراسة اعتبرت 1.19وانحراف معياري كمي ) (3.55) بمغعينة الدراسة عمى أداة الدراسة 
ات تبعًا لمتغير فراد عينة الدراسة )أوجود فروق ذات داللة إحصائية في وجيات نظر كما بينت نتائج الدراسة  وبدرجة متوسطة
وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجيات نظر وعدم ( محور التحديات اإلداريةو  التقييم والقياس تتحديامحور الدراسة محور )

 التقنيينيشارك وي بفريق تر تشكيل بضرورة الدراسة  أوصتالنتائج وفي ضوء  ، (لمحور التحديات التقنية ) تبعا أفراد عينة الدراسة
جتماعية من الصعب صقميا في وا نيةإنسااذ ان العموم التربوية تتضمن عموم داخل كمية العموم التربوية يم المدمج التعم إدارةفي 

واالختبارات في التعميم المدمج من خالل تشكيل فريق  تقييمالعادة النظر في طرق وا من قبل التقنيين بشكل منفردقالب الكتروني 
 واثرىا عمى تحصيل الطمبة. وطرق القياس والتقويم االختبارات أنواعيقة البحث العممي تربوي يدرس وبطر 

Abstract: The current study aimed to know the challenges of applying blended education in the 
Faculty of Educational Sciences at Jerash University from the point of view of the faculty 
members. The results of the study indicated that the total arithmetic mean of the answers of the 
study sample on the study tool amounted to (3.15) and a total standard deviation (1.19). This 
indicates that all the paragraphs of the study were considered challenges to a medium degree, as 
the results of the study showed that there are statistically significant differences in the views of the 
study sample members ( According to the study variables axis (the axis of assessment and 
measurement challenges and the axis of administrative challenges) and the absence of statistically 
significant differences in the views of the study sample members according to (the axis of technical 
challenges). Educational sciences, as educational sciences include humanities and social 
sciences, which are difficult to refine in an electronic form by technicians individually and to 
reconsider methods of assessment and tests in In blended education, by forming an educational 
team that studies, in a scientific research way, the types of tests, methods of measurement and 
evaluation, and their impact on student achievement. 
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 مقدمةال 

التعميم و داخل الغرف الصفية شكل جديد لبرامج التدريب والتعمم يمزج بين التعمم الصفي يعد التعميم المدمج 
وفق متطمبات الموقف التعميمي، بيدف تحسين تحقيق األىداف  باستخدام التكنولوجيا وشبكة اإلنترنت اإللكتروني

وقد  ني الحديثة في مقرر واحدالتعميمية بوجود طرائق التدريس التقميدية بجانب مصادر وأنشطة التعمم اإللكترو 
في الدروس  وف أدواتيتوظو دمج التعمم اإللكتروني  بصيغة يتم من خاللياالتعمم المدمج (  2012الحيمة،عرف ) 

الجامعي  األستاذوبوجود كل من طرفي العممية التعميمية النظرية والعممية مع التعمم الصفي في الوقت ذاتو 
 والطالب.

توظيف المستحدثات التكنولوجية في الدمج بين ب المدمج التعمم (2017شوقي واحمد،)من  كل بينما عرف
 األستاذتعمم وطرق توصيل المعمومات إلحداث التفاعل اإليجابي بين النشطة أو  األىداف والمحتوى ومصادر

 .والمحتوى وتوفير التناغم بين احتياجات الطالب وبرنامج الدراسة المقدم لتحسين إنتاجية التعمم الجامعي والطالب
التعمم المدمج  مفيومىناك العديد من الدراسات التي تناولت  انالى ( Alrantisi .2020)الرانتسي  أشار و

المزج بين أنماط مختمفة من التكنولوجيا المعتمدة الذي عرف التعميم المدمج ب wen (2006-Fu,Pei) كدراسة
زج التقنية في التدريس وكذلك معمى نظريات  المبنيةالمزج بين طرق التدريس و  ىدف تربوي لتحقيقعمى اإلنترنت 

 السيد. بينما يرى ع ميمات عمل حقيقية لعمل إبداعات فعمية تؤثر عمى االنسجام بين التعمم والعملالتدريس م
الصفية  القاعاتفي  الجامعي والطالب األستاذ( ان التعميم المدمج ييدف إلى دمج التعمم المباشر بين 2011)

 لوقت. والتعمم اإللكتروني القائم عمى شبكة اإلنترنت  باستخدام الحاسب األلي في ذات ا
  األىداف بين دمجالالتكنولوجية في بدرجة توظيف المستحدثات ( 2021فخري& مديحة، )يعرفوبينما 

 اإللكترونيالتعمم التقميدي والتعمم  أسموبيمن خالل وطرق توصيل المعمومات وأنشطة التعمم والمحتوى ومصادر 
 أنواعنوع من بانو  (2012والقاضي)ابو المجد  كل منويرى  الجامعي والطالب األستاذالتفاعل بين  إلحداث
التعمم التي تسيل عممية التعمم  وأنماط المتعددة وطرق التدريسالعرض  وسائليستخدم مجموعة فعالة من التعميم 
  .اإللكترونيةبيئة التعمم  أوفي بيئة التعمم التقميدية توفرت تمك الوسائل سواء 
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مع التعمم لتداخل تعريف التعميم المدمج الوصول الى تعريف دقيق  ويرى الباحث انو من غير الممكن
ف تكنموجيا توظتعميم  باستراتيجيةو يمكن تعريف التعميم المدمج ، كما يرى انوصعوبة الفصل بينيماإللكتروني 
ما بين التعميم داخل ج مز ت ةمييقف تعماتصميم مو من خالل التقميدية في التعميم  في الطريقةالحديثة المعمومات 

 .اإلنترنتكة الغرف الصفية والتعميم من خالل شب

لم يكن التعميم المدمج وليد المحظة فالمتصفح لمدراسات التي تناولت النظرة التاريخية لمتعميم المدمج يرى  و
بدأ توظيف استخدام وسائل اإلعالم كالصور والمجسمات والرسوم البيانية   1900يجد انو ومنذ مطمع عام 
يمية لممنيج المدرسي ثم بدأ استخدام وكان ينظر إلييا عمى أنيا مجرد مواد تكم لألغراض التربوية والتعميمية

مما أدى إلى  البصرية والمرئية ربيةلتواالتعمم المرئي، بالمعينات البصرية لدعم عممية التعمم والذي عرف في حينو 
المؤسسات المينية المتخصصة في ىذا المجال إضافة إلى الدورات التدريبية المجالت العممية المحكمة و ظيور 

ر استخدام اانتش. و بدأة المؤلفات والكتب تتوجو نحو التعميم البصري تزامننًا مع نوع من التعممالموجية ليذا ال
التمفزيون التعميمي بشكل كبير مما شكل عاماًل مؤثرًا بشكل كبير في توجو المواد السمعية البصرية لالستخدامات 

 1983 عامتعميمية في المدارس ، فبحمول  كأداة لالستخدامأصبح الكمبيوتر الشخصي متاحًا الى ان  .التعميمية
المؤسسات % من الثانوية قد وظفت الكمبيوتر لألغراض التعميمية في 75% من المدارس االبتدائية و40كانت 

  (.2021) الزىراني، التعميمية في الواليات المتحدة األمريكية

نما في كافة وقد بات اإلنترنت ضرورة حتمية في القرن العشرين لم تقتصر فقط عمى الحياة التعميمية      وا 
مناحي الحياة حيث ظيرت الكتب اإللكترونية، والدوريات، وقواعد البيانات، والموسوعات وقواعد البيانات من جية 
ومحركات البحث ومواقع الواصل االجتماعي من جية أخرى لتجعل من العالم قرية صغيرة يمكن من خاللو 

اسي عن طريق الرموز، ويتشابو التواصل عبر اإلنترنت بين األفراد عبر نظام مشترك يعمل بشكٍل أسالتواصل 
مع التواصل الواقعي، إذ يستخدم األفراد لمتواصل مع اآلخرين عند عدم توّفر اإلنترنت مجموعًة متنّوعًة من وسائل 
يًا االّتصال حسب الحاجة والموقف الداعي لذلك؛ كالمكالمات الياتفية، أو كتابة الرسائل الخطية، أو االّتصال وج

لوجو، وكذلك األمر عند التواصل عبر اإلنترنت، إذ ُيمكن لمشخص اختيار الطريقة المناسبة، إّما بإرسال الرسائل 
الفورية، أو من خالل الدردشات المرئية، أو غير ذلك من الوسائل المتاحة، مّما ساىم في جعل التواصل عبر 

 (.2014)صقر، حي الحياة وفي كافة أرجاء العالممناكافة اإلنترنت أمرًا شائعًا ومنتشرًا بشكٍل واسع في 
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كافة  ، التي شّكمت تحديًا كبيرًا أمام 19-كوفيدل التعميم عمى نصيبو من تبعات فيروس و حصنتيجة لو  
دي الذي مم تتناسب مع التباعد الجستعواستراتيجية اختيار أسموب كان ال بد من  قطاعات الحياة في العالم برمتو

ليكون الخيار الذي يحافظ عمى استمرارية التعمم فرضتو الجائحة، لذلك وقع االختيار عمى خيار التعميم عن بعد 
 .، بالتزامن مع جميع الظروف المواكبة النتشار الفيروسالمؤسسات التعميميةخالل فترة إغالق 

الذي واكب  2020انتيى العام الدراسي لسنة مع  فبالتزامنيكن التعميم عن ُبعد حاًل مثاليًا بل مؤقتًا؛  لمحيث 
الجائحة ، ومراعاة توافقيا مع متطمبات الجامعات الىالطمبة أت الدول تدرس خيارات عودة بد، الجائحةظيور 

التي فرضت قيود حالت دون إمكانية البقاء عمى الوضع التقميدي لمتعميم قبل الجائحة، ومن ىنا صار الزمًا 
، ووقع االختيار عمى الجامعاتوالدراسة داخل  تعمٍم يجمُع بين التعميم عن ُبعد واستراتيجية  البحث عن أسموب

من أىم مؤسسات التعميم لتعميم الجامعي ايعد إذ  .نحو المرحمة الجديدة في التعّمم )التعميم المدمج(؛ كخطوٍة أولى
والتعامل مع معطيات والقادرين عمى االستجابة ن المؤىمين بالخريجي فيي الرافد الرئيس لممجتمع في المجتمعات 

 (.2014) ابو موسى،العممي والتكنموجيالتطور 

في النظام التعميمي بحيث ال تغيرات جذرية  إحداثبد لمجامعات الحكومية والخاصة ىذا المنطمق كان المن و 
بل يوظف التكنولوجيا الحديثة ونمط التعميم داخل القاعات الصفية يقتصر عمى الطريقة التقميدية في التعميم 

ا التكنموجي إدخالبدأ التركيز عمى و ويذكر  أخرىومتطمبات العصر من ناحية  يةويواكب متطمبات الجائحة من ناح
 .المتطورة في العممية التعميمية

تمّيَز التعميم المدمج بدوره الميم في استدامة التعمم خالل جائحة كورونا؛ حيث وّفر إمكانية االستفادة من و 
تاحة  المؤسسات التعميمة ودورىمداخل  الجامعيين  ةاألساتذوجود  في توجيو الطالب أثناء دراستيم في المنزل، وا 

عمى استخدام مياراتيم  الطمبةوشّجع اإللكتروني، الدروس ليم عبر المنصات أو التطبيقات المخصصة لمتعميم 
بمساىمتو وبصورة كبيرة كما تميز التعميم المدمج  الشخصية في التعامل مع األجيزة الرقمية ضمن نطاق الدراسة

وزيادة والربط بين حاجات المتعمم والمعرفة المقدمة من خالل تحسين مخرجات التعمم زيادة فاعمية التعمم في 
 (.2016) الغنيم& حمد، لممعرفة الطالبوصول  إمكانية
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أكبر قدر من المصداقية عمى  حققالتعميم المدمج ان   (2021)مبارك& ابراىيم، نتائج دراسة أثبتتحيث 
 عض المؤسسات التعميميةحيث تظير ب، أثناء التقييم لمطمبة متابعة حية ومباشرة خاللمن  التعميمينظام التقييم 
بنسبة  التعميمية قد تحقق بوقت أقل األىدافلمتعمم المدمج نتائج استثنائية، إذ وجد أن تحقيق  األوليةمن تطبيقاتيا 

الطالب  تحصيل( وجود فروق في  2021اماني،نتائج دراسة )  أثبتتة كما التقميدي اإلستراتيجيات%من 50
 .ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام نظام التعميم المدمج

التي تواجو الجامعات ان ىنالك العديد من التحديات التي تواجو  إالمن مميزات التعميم المدمج وبالرغم 
تصميم بيئة ان (  2021& عبد الناصر، ىياجنةفيرى ) الحكومية والخاصة في تطبيق نظام التعميم المدمج 

 اإللكترونيلتوظيف تكنولوجيا التعمم تخطيط جيد  إلىتحتاج  في المؤسسات التعميمية )الجامعات(المدمج التعمم 
 والطالب الجامعي األستاذمن قبل في البرنامج، وكيفية استخدامو  في بيئة التعمم المدمج، وتحديد وظيفة كل وسيط

التعمم  المتضمنة في بيئةتكنولوجيا الفي استخدام  والطمبة الجامعة أساتذةالتأكد من ميارات  باإلضافة إلى. بدقة
ة في والمراجع والمصادر المختمفة المستخدم األجيزةالتأكد من توافر التعميم المدمج قبل  يقتطبيمكن وال  .المدمج

 .المدمجبيئة التعمم 

والنظر السابق لم يجد عمى حد عممو دراسات تناولت تحديات تطبيق  األدباطالع الباحث عمى وعند 
)سمحان،  أجرتيادراسة كولكنو تطرق لبعض الدراسات لالستفادة منيا ة التعميم المدمج في الجامعات الحكومي

متطمبات التحول نحو التعميم المدمج في التعميم قبل الجامعي لمواجية تحديات  التعرف عمى الىىدفت (  2021
ا لجمع البيانات بعد ان تم تطبيقي االستبانة أداةواستخدمت المنيج الوصفي،  فييا الباحثة بعت تا جائحة کورونا

، والذي 2020/2021بمحافظة المنوفية في العام الجامعي  األساسيعينة من المعممين في مرحمة التعميم عمى 
ية تحديات أن درجة توفر متطمبات التعميم المدمج لمواج  إلى، توصمت نتائج الدراسة ( معمم400) بمغ عددىم 

وجاءت المتطمبات الخاصة باإلدارة في المرتبة  (1.91جائحة کورونا متوفرة بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي )
األولى من درجة التوفر يمييا المتطمبات البشرية، يمييا المتطمبات التقنية، وفي المرتبة األخيرة المتطمبات الخاصة 

بتوفير مجموعة من المتطمبات خاصة بالمعمم والمتعمم والبيئة التقنية واإلدارة والتنظيم  الباحثة  وأوصت بالتقويم،
 .دمج لمواجية تحديات جائحة کوروناوالتقويم لمتحول نحو التعميم الم
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إلى تقويم تجربة التعميم المدمج بمدارس التعميم العام من وجية نظر  والتي ىدفت( 2021)الزىراني،ودراسة 
ممات بمدينة جدة، ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام المنيج الوصفي، کما تم االعتماد عمى االستبانة المعممين والمع

( معممًا ومعممة موزعين وفق متغيرات )النوع/ المرحمة 378في جمع البيانات، وطبقت الدراسة عمى عينة بمغت )
بمدارس التعميم العام من وجية نظر  التعميمية/ التخصص( وأسفرت النتائج عن أن واقع تطبيق التعميم المدمج

المعممين والمعممات جاء بدرجة متوسطة، وأن معوقات تطبيق التعميم المدمج بمدارس التعميم العام من وجية نظر 
المعممين والمعممات جاءت بدرجة متوسطة، وأن الموافقة عمى المتطمبات المقترحة لتطوير واقع تطبيق التعميم 

م العام من وجية نظر المعممين والمعممات جاءت بدرجة مرتفعة، وأنو ال توجد فروق في المدمج بمدارس التعمي
استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع أو التخصص، بينما وجدت فروق في استجاباتيم تعزى لمتغير 

 األدبالباحث من االطالع عمى استفاد و  .المرحمة الدراسة لصالح المرحمة الثانوية في مقابل المرحمة المتوسطة
أداة الدراسة لجمع البيانات واختيار مجتمع الدراسة وعينتيا المساعدة في اختيار و  فيم ُمشكمة الدراسة السابق في

 إضافة الى التعرف عمى أساليب عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا.

 وتساؤالتيا مشکمة الدراسة

كحل مؤقت الياشمية  األردنيةالتعميم المدمج كنظام يعمل بو في وزارة التعميم العالي في المممكة ير ظ
  النوع من التدريسنتائج الدراسات فاعمية ىذا  إثباتمن وبالرغم  ،19 -دالستمرار التعميم في ظل جائحة كوفي

التي تواجو الجامعات الحكومية والخاصة ان ىنالك العديد من التحديات التي تواجو  إالفي تحسين جودة التعميم 
انو لم يكن  وجدفي جامعة جرش  كمية العموم التربويةكأستاذ جامعي في  الباحث تجربةومن خالل  .وفي تطبيق

تطبيق التعميم المدمج في الجامعة وان ىنالك العديد من التحديات التي تواجو تطبيق ىذا النوع من من السيل 
ومن خالل ىذه الدراسة البحث  الباحث لذا ارتأ  .البحث العممي إلىوالتي يصعب حصرىا دون االستناد  التعميم
الييئة  أعضاءمن وجية نظر تحديات تطبيق التعميم المدمج في كمية العموم التربوية في جامعة جرش في 

 .التدريسية
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 الدراسة  أسئمة 

 جاءت ىذه الدراسة لتجيب عن األسئمة اآلتية:

ية العموم التربوية في جامعة تطبيق التعميم المدمج في كمالتحديات التي تواجو ما ىي : األولالسؤال   -
 ؟ الييئة التدريسية أعضاءمن وجية نظر  جرش

 بين متوسطات (α = 0.05السؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
ية العموم التربوية في تطبيق التعميم المدمج في كملتحديات التي تواجو وجيات نظر عينة الدراسة حول 

تحديات محور ال، اإلداريةتحديات محور التقنية، التحديات محور ال) محاور الدراسة ل تبعا جامعة جرش
 ؟التقييم والقياس(  اتتحدي محوربشرية، ال

 أىداف الدراسة

 :التعرف عمى الدراسة الى ىدفت
من وجية نظر  ية العموم التربوية في جامعة جرشتطبيق التعميم المدمج في كمالتحديات التي تواجو   .1

 . الييئة التدريسية أعضاء
لتحديات التي تواجو وجيات نظر عينة الدراسة حول  بين متوسطاتحصائية اإلداللة الفروق ذات ال .2

 ىيئةسنوات الخبرة لعضو لمتغير  تبعا ية العموم التربوية في جامعة جرشتطبيق التعميم المدمج في كم
 .التدريس

 فروض الدراسة 

وجيات نظر  بين متوسطات (α = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال -
 ية العموم التربوية في جامعة جرشتطبيق التعميم المدمج في كملتحديات التي تواجو عينة الدراسة حول 

 .التدريس ىيئةسنوات الخبرة لعضو لمتغير  تبعا
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 أىمية الدراسة

تحديات تطبيق التعميم المدمج في كمية تكمن أىمية الدراسة من أىمية موضوعيا، الذي يركز عمى      
أمل ي، و الييئة التدريسية أعضاءالعموم التربوية في جامعة جرش وعالقتو بتحصيل الطمبة من وجية نظر 

وضع خطط مدروسة لتخطي تحديات في  ورئاسة الجامعةأن تساعد نتائجيا الباحثين والمختصين  الباحث
 طبيق التعميم المدمج.ت

 محددات الدراسة

 المممكة األردنية الياشمية. – جرشالجغرافي:  الُمحدد -
 جامعة جرش.حدد المكاني: المُ  -
 2021/2022: تم توزيع األداة خالل الفصل األول من العام الدراسي الُمحدد الزماني -
 أعضاء الييئة التدريسية في كمية العموم التربوية في جامعة جرش.جميع الُمحدد البشري:  -

 منيجية الدراسة 

 لمالءمتو لطبيعة الدراسة.الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  استخدم

 مجتمع الدراسة

لمفصل  أعضاء الييئة التدريسية في كمية العموم التربوية في جامعة جرشجميع من تكون مجتمع الدراسة 
 .2021/2022من العام الجامعي  األولالدراسي 

  الدراسة عينة

لمفصل الدراسي  أعضاء الييئة التدريسية في كمية العموم التربوية في جامعة جرشالدراسة من  عينة تتكون
 . بالطريقة القصديةتم اختيارىم  .2021/2022من العام الجامعي  األول
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 الدراسة ةأدا

من خالل االطالع عمى األدب النظري ومراجعة الدراسات السابقة حول  الدراسة ةأدابتطوير  الباحث قام
وبعد عرض ، عمى ثالثة محاورموزعة  ( فقرة20بصورتيا األولية من ) الدراسة أداة تتكونو ، موضوع الدراسة

 ثالثةعمى موزعة عمى  ( فقرة15النيائية من )ا بصورتي الدراسةعمى مجموعة من المحكمين تكونت أداة  األداة
)دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرا،  استجابات موزعة كما يمي (5سمم االستجابة عمى الفقرات من ) تكونكما محاور( 

النسبة أما ب / أربع درجات/ ثالثة درجات / درجتان / درجة(.خمس درجاتويقابميا بالدرجات وعمى الترتيب ) أبدًا(
  لنموذج تصحيح اإلجابات فقد تم احتساب الحد األعمى لمدرجات والحد األدنى لمفقرات مقسوما عمى ثالث

تكون ( 5 -3.68درجة مرتفعة:  )  ( 3.67-2.34درجة متوسطة:  ( ) 2.33 -1درجة منخفضة: )
 .1.33=  3÷  4=  1الحد األدنى وىو -5عمى النحو التالي الحد األعمى وىو 

 األداةصدق 
من المختصين بالقياس والتقويم  ين( محكم10عرضيا عمى )من خالل  األداءالتحقق من صدق تم 

% من 80وتم األخذ بآرائيم واقتراحاتيم، وتم اإلبقاء عمى الفقرات التي اتفق عمييا ما يزيد عمى  ،وتكنموجيا التعميم
 .ات( فقر 9( فقرات وتعديل صياغة )5المحكمين، وتم حذف )

 
  األداةثبات 

وتعد  (0.89) الثبات درجة وبمغت، استخدام معامل ثبات كرونباخ ألفامن خالل  األداةتم التحقق من ثبات 
 ألغراض الدراسة. مقبولةىذه القيمة 

 
 إجراءات الدراسة

 الدراسة عمى النحو اآلتي: إجراءاتتم تنفيذ 
 االستبيان(.)الدراسة  ةتم تطوير أدا بعد االطالع عمى الدراسات السابقة واألدب النظري لموضوع الدراسة  .1
 .الدراسة ةتم التحقق من الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات( ألدا .2
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 جمع البيانات.ومن ثم تم عمى عينة  ةتم تطبيق األدا .3
أسئمة الدراسة، وقد تم لإلجابة عن  SPSSا باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي تم تفريغ البيانات ومعالجتي .4

( مع عكس ىذا التدريج لمفقرات 1، أبدًا=2، نادرًا=3أحيانًا= ،4، غالبًا=5تقدير الدرجات عمى الفقرات )دائمًا=
 السمبية.

 تي في الحكم عمى درجة الفقرات:اآلتم استخدام المعيار  .5
 تكون درجة الفقرة منخفضة. 2.33ي ابي لمفقرة أقل من أو يساو إذا كان الوسط الحس -      

 ( تكون درجة الفقرة متوسطة.3.66 -2.34إذا كان الوسط الحسابي محصور بين ) -      
 ( تكون درجة الفقرة مرتفعة.5 -3.67إذا كان الوسط الحسابي محصور بين ) -    

 : األتيةوقد تم وضع ىذا المعيار حسب المعادلة 
القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة في أداة الدراسة مقسومة بالكممات، القيمة العميا لبدائل اإلجابة في أداة الدراسة 

ىذه القيمة تساوي طول و  1.33= 3( ÷1-5مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة( أي: )) عمى عدد المستويات الثالثة:
 (.)مرتفعة ومتوسطة، ومنخفضة:الفئة بين المستويات الثالثة

 استخراج النتائج ومناقشتيا .6
 كتابة التوصيات. .7

 المعالجات اإلحصائية

 .تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة عن سؤالي الدراسة األول  -  

وتحميل التباين  الحسابية واالنحرافات المعياريةتم حساب المتوسطات  الثاني الدراسة يعن سؤال لإلجابة -  
 المتعدد.

 نتائج الدراسة
  عن تساؤالت الدراسة اإلجابة

 
ية العموم تطبيق التعميم المدمج في كمالتحديات التي تواجو ما ىي : األولتساؤل الدراسة لإلجابة عن  :أوال

تم استخدام استخراج المتوسطات الحسابية  ؟الييئة التدريسية أعضاءمن وجية نظر  التربوية في جامعة جرش
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فقرة من فقرات األداة ،  لكلالتحديات بكافة محاوره عينة الدراسة عمى مجال  إلجاباتواالنحرافات المعيارية 
 ( يوضح ذلك2والجدول )

 (2)الجدول 
 عمى مجال التحديات بكافة محاورهإلجابات أفراد عينة الدراسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 

رقم 
 الفقرة

تحديات في تطبيق التعميم المدمج  أواجو
 في

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 1.01 3.81 .النشاطات التدريسية إدارة 8
 1.12 3.80 .تصميم المخططات التعميمية إدارة 9
 1.14 3.72 توفر مقرر الكتروني. 1
 1.15 3.69 اإللكترونيةاالختبارات  إعداد 11

15 
االختبار بين االختبار التقميدي و الدمج 

 .اإللكتروني
3.68 1.07 

 1.10 3.65 لممادة التعميمية. اإللكترونيالتصميم  5
 1.06 3.65 .لكترونيةاإلاالختبارات مراقبة  12
 1.18 3.63 .إلدارة التعمم المدمج  البرامج نظام 2
 1.04 2.63 .التعمم أنماط 3
 1.03 2.61 .إللكترونيةااالختبارات  أنماطفي التوع  14
 1.16 2.59 لمتعميم المدمج اإلداريالتخطيط  6
 1.08 2.54 .الوقت إدارة 10
 1.11 2.52 .اإللكترونيةالتعميمية الوسائل  4
 1.00 2.48 .المحاضراتجدولة  3
 1.15 2.38 .الوسائط المتعددةاستخدام  7
 1..5 3.55 الكميالمتوسط  

 (3.55) بمغإلجابات عينة الدراسة عمى أداة الدراسة  المتوسط الحسابي الكمي ( أن2يبين الجدول )
كما وبدرجة متوسطة،   تحديات( ويدل ذلك عمى ان كافة فقرات الدراسة اعتبرت 1.19وانحراف معياري كمي )

أواجو " ، وكانت الفقرة التي تشير الى بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة الدراسة أداةجميع فقرات  تفاوتت متوسطات
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أفراد اي ان اغمب  متوسطًا بين الفقرات األعمى إدارة النشاطات التدريسية تحديات في تطبيق التعميم المدمج في
تطبيق نظام التعميم  أثناءالنشاطات التدريسية  إدارةا انو ليس من السيل رأو  الجامعيين األساتذةعينة الدراسة من 

 عمى الشؤون األكاديمية اإلدارية والتنظيمية والخدمات الطالبية وتوافر المحتوىالجامعة تركيز ويعزى ذلك  المدمج
أواجو تحديات في الفقرة التي تنص عمى "  اقل الفقرات متوسطًا فيي أما .أكثر من إدارة النشاطات التدريسية

منصة من قبل الجامعة تدار من خالل ويعزى ذلك لتوفر  "الوسائط المتعددةاستخدام  تطبيق التعميم المدمج في
 مركز الحاسوب الخاص بالجامعة متضمنة خيار استخدام وتوظيف الوسائط المتعددة.

 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الثاني: تساؤل الدراسة لالجابة عن  ثانيًا:
= α) ية العموم تطبيق التعميم المدمج في كملتحديات التي تواجو وجيات نظر عينة الدراسة حول  بين متوسطات

 تمحور تحديا، اإلداريةتحديات محور التقنية، التحديات محور ال) لمحاور الدراسة  تبعا التربوية في جامعة جرش
ابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحس استخراجتم لإلجابة عن تساؤل الدراسة الثاني  ؟التقييم والقياس(

  يبين ذلك (3الجدول ) ولوجيات نظر عينة الدراسة 

 (3الجدول)
تطبيق التعميم المدمج في لتحديات التي تواجو احول عينة الدراسة  افرداالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات 

 تمحور تحديا، اإلداريةتحديات محور التقنية، التحديات محور ال) لمحاور الدراسة  تبعا ية العموم التربوية في جامعة جرشكم
 التقييم والقياس(

 

لوجيات نظر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فروقًا ظاىريًة في وجود ( 3) يتضح من الجدول رقم
 تبعا ية العموم التربوية في جامعة جرشتطبيق التعميم المدمج في كمالتي تواجو  تلتحديااعينة الدراسة حول 

ولبيان داللة  التقييم والقياس( تمحور تحديا، اإلداريةتحديات محور التقنية، التحديات محور ال) لمحاور الدراسة 

 التحدياتمجال 
التقييم  تمحور تحديا اإلداريةتحديات محور ال تقنيةالتحديات محور ال

 والقياس
 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط
2..1 5.25 3.91 5..5 3.14 5..9 
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 يوضح( 4والجدول ) (ANOVA المتعدد الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين 
 ذلك

 (4الجدول )
    مجال التحديات عمى محاورإجابات عينة الدراسة لداللة الفروق في متوسطات  لمتعددتحميل التباين ا

 التقييم والقياس( تمحور تحديا، اإلداريةتحديات محور التقنية، التحديات محور ال)    

 
مجموع  المصدر

 المربعات
متوسط  درجات الحرية

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 412. 015. 053. 2 086. تقنيةالتحديات محور ال
 447. 004. 049. 2 075. اإلداريةتحديات محور ال
 857. 002. 007. 2 016. التقييم والقياس تمحور تحديا

   012. 66 3.426 الخطأ
    74 958.951 المجموع

    85 3.375 المصحح المجموع

ات تبعًا لمتغير فراد عينة الدراسة )أوجود فروق ذات داللة إحصائية في وجيات نظر ( 4يتبين من جدول )
وجود فروق ذات داللة إحصائية وعدم ( محور التحديات اإلداريةو  التقييم والقياس تتحديامحور الدراسة محور )

الجامعة منصة تعميمية  ( ويعزى ذلك لتوفيرلمحور التحديات التقنية ) تبعا أفراد عينة الدراسةفي وجيات نظر 
 وعمل مركز الحاسوب في الجامعة عمى تفادي وحل المشكالت التقنية 

 التوصيات

اذ ان العموم التربوية داخل كمية العموم التربوية يم المدمج التعم إدارةفي  التقنيينيشارك وي بفريق تر تشكيل  -
  من قبل التقنيين بشكل منفرد.جتماعية من الصعب صقميا في قالب الكتروني وا نيةإنساتتضمن عموم 

يقة واالختبارات في التعميم المدمج من خالل تشكيل فريق تربوي يدرس وبطر  تقييمالإعادة النظر في طرق  -
 واثرىا عمى تحصيل الطمبة. وطرق القياس والتقويم االختبارات أنواعالبحث العممي 

 حث.وبمحاور لم يتطرق ليا الباالمدمج التعميم  تطبيق تحدياتتتناول مزيد من الدراسات ال إجراء -
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