
 
 

 

 التربية كمية                                     
 كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم        
 إدارة: البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية(        

                       =======     
 
 

هدي تطبيك التعلين الودهج في الودارس 

لوفرق اثٌاء الحكىهية في هحافظة ا

 جائحة كىروًا هي وجهة ًظر هعلويها

 

 

  ـدادـــــــإعــ
 خلىد خلف الحسباى

 مديرة مدرسة في وزارة التربية والتعميم األردنية
School234@gmail.com 

 
 
 

      م 2021أغسطس  – الثامنالعدد  – ونوالثالث بعالساالمجمد 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

mailto:School234@gmail.com
mailto:School234@gmail.com
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic


 خمود خمف الحسبانأ/      مدى تطبيق التعميم المدمج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  أغسطس – الثاهي العدد  – 33لوجلد ا 99

 م2021

 رررر

 الممخص
مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكومية في ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى 

مى  أثر المتغيرات والتعرف ع محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا من وجية نظر معممييا
( فقرة، 02التالية)الجنس، المؤىل العممي،( ولتحقيق ىدف الدراسة تم تطوير استبانة مؤلفة من )

( من معممي المدار الحكومية في محافظة المفرق وتم التأكد من صدقيا 73تم توزيعيا عمى )
ستبانات وجمعيا وثباتيا من قبل لجنة من المحكمين من ذوي االختصاص، وبعد عممية توزيع اال

دخاليا الى الحاسوب، ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام الرزمة االحصائية لمعموم  تم ترميزىا وا 
مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة  االجتماعية وقد بينت الدراسة أن 

عدم وجود فروق ذات ، كما تبين  ةالمفرق اثناء جائحة كورونا من وجية نظر معممييا كانت كبير 
استجابات افراد عينة الدراسة  ( بين متوسطات   α ≤  0.05 داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

نحو مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا 
مى نتائج ىذه الدراسة فقد وبناء عمن وجية نظر معممييا تعزى لمتغير )الجنس، المؤىل العممي( 

ضرورة توفير برمجيات من قبل إدارة المدرسة بحيث تتناسب  اوصت الباحثة بتوصيات أىميا 
مع كافة االعمال وكافة الصفوف الدراسية، ضرورة إيجاد الية في التعمم المدمج تسعى الى 

  تطوير ميارات الطمبة العممية.
  دارس الحكومية، محافظة المفرق، جائحة كورونا.التعميم المدمج، الم الكممات المفتاحية:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أغسطس   – الثاهي العدد  – 33الوجلد  011

 م2021

 

Abstract 
This study aimed at the extent of education developments in 

public schools in the Mafraq region during the Corona pandemic from 
the point of view of its teachers and to identify the impact of the 
following variables (gender, educational qualification,). 37) of the 
teachers of the government departments in the governmental areas of 
the intergovernmental areas in Mafraq and its governmental interface, as 
it was found that there are statistically significant differences at the level 
of significance (α mean ≤ 0.05). Suitable for all work and all grades, 
students study to obtain the development of students' skills. 
Keywords: education, public schools, Mafraq Governorate, Corona 
pandemic. 
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مومات واالتصاالت، بعد أن أصبحنا نعيش في عصر التقدم العممي وثورة تكنموجيا المع

وأصبح تبادل المعمومات والخبرات سمة أساسية ليذا العصر، وكان لمتعميم أن يواجو ويتطور 
وفق ىذه التغيرات والتطورات السريعة والحديثة، لذلك ظيرت العديد من المستحدثات التكنموجية 

ت التعميمية، ومن الميمة التي تساعد وتواكب تمك التطورات وتساىم في حل العديد من المشكال
ىذه المستحدثات التكنموجية التعميم االلكتروني، والذي يقدم محتوى تفاعمي يعتمد عمى الوسائط 
المتعددة التفاعمية، ودعم أنماط تعمم مختمفة، وقنوات جديدة ووسائل تدريسية ساىمت في تفعيل 

 (.0203يم ،وزيادة الدافعية نحو التعمم واثراء البيئة التعميمية )السيد وابراى

وبالرغم من أن التعميم االلكتروني يعد من األساليب المتطورة والحديثة في مجال التعميم، 
اال أنو يعتمد بصفة أساسية عمى استخدام الوسائط المتعددة في التعميم، والتعميم التقميدي الذي 

والطالب، لذلك  يعتمد عمى المعمم بصفة أساسية يمعب دورا ميما في التفاعل الصفي بين المعمم
كان ال بد من ايجاد وسيمة وطريقة تجمع فيما بين ىذين الطريقتين وىما التعمم االلكتروني والتعمم 

 (.0203التقميدي )عبد اهلل، 

وظير التعمم المدمج حينما حاول االنسان التفكير بالتعميم والبحث عن وسائل مختمفة 
التكنموجي وخاصة بعد ظيور االنترنت وانتشارىا لمتعميم لتطوير عممية التعميم، ونتيجة لمتطور 

          وتوفر خيارات االتصال المتزامنة وغير المتزامنة، ومع ظيور نظريات جديدة لمتعمم 
          وحول طرق التدريس المتمركزة حول المعمم الى طرق التدريس المتمركزة حول الطالب

          المدمج بأنو استراتيجية يتم فييا دمج ، حيث يعرف التعميم  (0203)سالمة والخميسي، 
         التعمم الشبكي مع أنشطة التعمم في القاعات الدراسية لتقميل الوقت المستغرق في الجموس

 (.0202في بيئة التعمم وجيا لوجو )أبو عوف، 

من  ولذا فان نموذج التعميم المدمج ىو النموذج المناسب لمتعميم ألن الطمبة ال يتعممون
خالل طريقة واحدة لمتعمم بل يتعممون من خالل تكامل عدة طرق معا أي نموذج التعميم التقميدي 
ونموذج التعميم االلكتروني، بمعنى أن الطمبة يتعممون بشكل أفضل من خالل دمج وسائط تعمم 

قة لمتعمم متعددة معا، وىو حال التعميم المدمج، فالطبيعة البشرية تنحو نحو التعمم بأكثر من طري
 (.0202)القرني، 
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يعد التعميم المدمج أحد االستراتيجيات الجديدة التي تجمع بين التعميم بالطريقة التقميدية 
مستخدما تطبيقات حاسوبية حديثة في تصميم المواقف التي تربط بين التدريس في الصف 

مج في التعميم والتعمم (، ويتميز استخدام التعميم المد0202والتدريس عبر االنترنت )الربابعة، 
بعدة ميزات، منيا أنو يوفر الوقت والجيد والتكمفة، ويثير الدافعية ويكسر الجمود، ويخرج العممية 
التعميمية من النمطية والممل، ويراعي الفروق الفردية بين الطمبة واحتياجاتيم الخاصة، ويحسن 

ة ايصالو وتطبيقو في مختمف ويرفع مستوى التحصيل األكاديمي لدى الطمبة، فضال عن سيول
 (.0203األماكن والبيئات، ووفق امكانياتيا )القباني، 

 مشكمة الدراسة
في الفترة األخيرة اجتاحت دول العالم كافة جائحة كورونا والتي لم عممت عمى زعزة 
االمن واألمان في كافة الدول وكون ىذه الجائحة عبارة عن فايروس ينتقل عن طريق التالمس، 

ا السبب فقد شكل خطورة كبيرة عمى االفراد في كافة المجتمعات، مما اضطرت دول العالم وليذ
الى استخدام نمط التباعد وفض التجمعات،  من اكثر القطاعات التي تضررت قطاع التعميم في 
المؤسسات التعميمية، مما لجأت الى استخدام التعميم عن بعد ال ان ىناك العديد من المشاكل 

يت التعميم عن بعد فميما عال شأنو ال يغني عن المقاءات الوجاىية، ومن خالل خبرة التي واج
الباحثة في الميدان التربوي كعمميا مديرة في لواء القصبة بمحافظة المفرق الحظت وجود تخبط 
لدى المعممين وعدم استقرار في اتجاىاتيم نحو الية التدريس المثمى من اجل سد حاجت الطمبة 

ة، وليذا فان العديد من التربويين ينادون بفكرة التعميم المدمج والذي يدمج ما بين التعميم التعميمي
االلكتروني الوجاىي ومن ىذا المنطمق فقد جائت ىذه الدراسة من أجل بحث واستقصاء تطبيق 

 التعميم المدمج حيث تكمن مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس االتي:

لتعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء ما مدى تطبيق ا
 جائحة كورونا من وجية نظر معممييا؟ ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية األتية:

ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو مدى  .0
ية في محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا حسب تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكوم

 متغير الجنس؟
ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو مدى  .0

تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا حسب 
 متغير المؤىل العممي؟
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 أىداف الدراسة 
 ىذه الدراسة الى: تيدف

التعرف عمى مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء  .0
 جائحة كورونا من وجية نظر معممييا.

التعرف ذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة  .0
كومية في محافظة المفرق اثناء الدراسة نحو مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الح

 جائحة كورونا حسب متغير الجنس
التعرف ذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة  .7

الدراسة نحو مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء 
 جائحة كورونا حسب متغير المؤىل العممي.

 الدراسة أىمية 
تكمن أىمية الدراسة من أىمية موضوعيا والتي تناول موضوع مدى تطبيق التعميم 
المدمج في المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا وذلك لما ليذا الموضوع 
أىمية في ابراز التعميم المدمج واىمية وكيفية استخدامو والحاجة الى استخدامو كما وتكمن أىمية 
الدراسة في انو يعود بالفائدة والنفع عمى  كل من المعممين ومدراء المدارس والطمبة واولياء 
دارة المناىج في وزارة التربية والتعميم األردنية وكذلك أصحاب القرار في الوزارة من  امورىم وا 

ئج خالل النتائج الت سيتم التوصل الييا حيث ان ىذ الدراسة ستخرج بتوصيات بناء عمى نتا
      الدراسة يستفيد منيا كافة المختصين والميتمين في ىذا المجال، كما وتعتبر اثرا لممكتبة
    العربية وتعتبر من المراجع الميمة والتي تتناول التعميم المدمج وكذلك التعميم االلكتروني 

 والتعميم الوجاىي.

 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة عمى الحدود األتية:

 جميع معممي المدارس الحكومية. بشرية:الحدود ال

 .0200-0202الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية:

 المدارس الحكومية في محافظة المفرق. الحدود المكانية:
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 مصطمحات الدراسة
طريقة لمتعميم تيدف الى مساعدة المتعمم عمى تحقيق مخرجات التعميم  التعميم المدمج:

فة، وذلك من خالل الدمج بين أشكال التعميم التقميدية وبين التعميم االلكتروني بأنماطو المستيد
 (.0202داخل قاعات الدراسة وخارجيا )حسن، 

 الدراسات السابقة
من خالل اطالع الباحثة عمى العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية والت 

الدراسات من االحدث الى االقدم وكانت عمى عنيت بموضوع الدراسة فقد قامت بتصنيف ىذه 
 النحو االتي:

( ىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى مدى فاعمية استخدام التعّمم 2012دراسة األسود )
المدمج في تدريس مقّرر التوجيو واإلرشاد التربوي في تنمية التحصيل والدافعية لمتعّمم لدى 

، اّتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، الواديطالبات السنة الثانية عموم التربية بجامعة 
طالبة،  70تجريبية عددىا )( طالبة، تم تقسيميا إلى مجموعتين 66وتكّونت العينة من )

طالبة(. ولجمع بيانات الدراسة تم استخدام اختبار تحصيمي من تصميم  73وضابطة عددىا 
ت أداتي القياس بعديا عمى ، وطّبق( 0222)الباحثة، ومقياس الدافعية لمتعّمم لقطامي 

المجموعتين. وأظيرت النتائج فاعمية استخدام التعّمم المدمج في تدريس مقّرر التوجيو واإلرشاد 
التربوي في تنمية التحصيل والدافعية لمتعّمم لدى طالبات السنة الثانية عموم التربية لصالح 

يات التعّمم المدمج في التدريس المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق استراتيج
 الجامعي لممساىمة في تحسين نوعية التعميم العالي.

( ىدف البحث تحديد الكفايات المتطمب توافرىا لمعممي المرحمة 2012دراسة العجالن )
، والتعرف عمى مدى توافر الثانوية لتطبيق التعميم المدمج في المممكة العربية السعودية

دمج في المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر عينة متطمبات التعميم الم
الدراسة، وتحديد المعوقات التي تحد من تطبيق التعميم المدمج في المرحمة الثانوية بالمممكة 
العربية السعودية من وجية نظر عينة الدراسة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي 

سة، وتكون مجتمع البحث من جميع المعممين بالمرحمة الثانوية الحكومية لمالءمتو لطبيعة الدرا
( في مدن )الرياض، مكة المكرمة، 0202 -0202في المممكة العربية السعودية لمعام الدراسي )

( معمما؛ وقد قام الباحث بتوزيع االستبانة 733الدمام، حائل، جازان(، بمغت عينة البحث )
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( مفردة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أىميا 622إلكترونيا وتحصل عمى )
التوصل إلى المتطمبات المتطمب توافرىا لتطبيق التعميم المدمج في المرحمة الثانوية من خالل 
توفير أىم المتطمبات الخاصة بكل من البيئة التقنية، والمعمم، والطالب، والمحتوى التعميمي، 

ما توصل البحث إلى توافر متطمبات التعميم المدمج في المرحمة والتقويم، واإلشراف التربوي، ك
الثانوية بالمممكة العربية السعودية، والتي أشارت إلى عدم توفر البيئة التقنية المناسبة في 
المدارس، وكذلك فقد تبين أن المعوقات التي تحد من تطبيق التعميم المدمج تؤثر بدرجة كبيرة في 

في المرحمة الثانوية، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق التعميم المدمج 
ياض توافر المتطمبات الخاصة بتطبيق التعميم المدمج، وأن أعمى المتطمبات متوافرة في مدينة الر 

أقل المدن توافرا ىي جازان لبعدىا عن العاصمة، وتبين وجود فروق العاصمة، ثم مدينة الدمام، و 
( 2.23ائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى الداللة )ذات داللة إحص

فأقل نحو )المتطمبات الخاصة بالبيئة التقنية والمحتوى التعميمي( لصالح فئة المعممين األقل من 
( فأقل بين متوسط 2.23سنوات، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 3

ة الدراسة نحو المتطمبات الخاصة بالمعمم وكانت الفروق لصالح فئة من استجابات أفراد عين
 .استخداميم لمحاسب اآللي ممتاز

(، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية برنامج قائم عمى 2012دراسة حسن )
، التعمم المدمج لتنمية المفاىيم الفقيية والوعي بيا لدى طالب الصف األول الثانوي األزىري

ق ىذا اليدف قام الباحث بإعداد قائمة بالمفاىيم الفقيية الالزمة لطالب الصف األول ولتحقي
عداد اختبار لقياس درجة اكتساب طالب الصف األول الثانوي األزىري  الثانوي األزىري، وا 
عداد برنامج قائم عمى التعمم  عداد مقياس لقياس الوعي بالمفاىيم الفقيية، وا  لممفاىيم الفقيية، وا 

عداد كتاب لمطالب لتنمية المد عداد دليل لممعمم، وا  مج لتنمية المفاىيم الفقيية والوعي بيا، وا 
المفاىيم الفقيية والوعي بيا لدى طالب الصف األول الثانوي األزىري. أثبتت الدراسة وجود فرق 

( بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي ودرجاتيم 2020دال إحصائيا عند مستوى )
التطبيق البعدي في اختبار المفاىيم الفقيية لصالح التطبيق البعدي. كما أثبتت الدراسة وجود في 

بين متوسطي درجات الطالب فى التطبيق القبمي  (2020فرق دال إحصائيا عند مستوى )
ودرجاتيم في التطبيق البعدي في مقياس الوعي بالمفاىيم الفقيية لصالح التطبيق البعدي. كما 

دراسة فعالية البرنامج القائم عمى التعمم المدمج في تنمية المفاىيم الفقيية والوعي بيا لدى أثبتت ال
 طالب الصف األول الثانوي األزىري.
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(  ىدفت الى التعرف عمى فاعمية كل من التعميم ( Alseweed , 2013دراسة 
النجميزية بالمممكة المدمج والفصول االفتراضية والطريقة التقميدية في تحصيل برنامج المغة ا

، ومن أبرز نتائج الدراسة تفوق طالب المجموعة التجريبية العربية السعودية بجامعة القصيم
األولى التي درست باستخدام التعميم المدمج في االختبار التحصيمي عمى المجموعة التجريبية 

طريقة التقميدية، في الثانية التي درست بالفصول االفتراضية والمجموعة الضابطة التي درست بال
 التحصيل المرتبط ببرنامج المغة االنجميزية بجامعة القصيم.

( ىدفت الى التعرف عمى رضا الطالب Hsu and Hsieh , 2011دراسة )
، والتعرف واتجاىاتيم كأعضاء في عممية تعمم قائمة عمى السيناريو في بيئة لمتعميم المدمج

عمى العالقة بين تقديرات رضا الطالب عن مقرر أخالق التمريض واتجاىاتيم في بيئة لمتعميم 
المدمج، ولتحقيق ىذا اليدف، استخدمت الدراسة مقياسا لالتجاه نحو تحميل الحالة، ومقياسا 

 ج.لمرضا عن التعميم المدمج، وأوضحت النتائج وجود اتجاىات ايجابية نحو التعميم المدم

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
من خالل االطالع عمى الدراسات التي تم عرضيا تبين ان جميعيا تناول موضوع 
التعميم المدمج وىذا يشير الى ان ىناك اىتمام كبير في ىذا النمط من التعميم، حيث تراوحت 

الموضوعات وىذا يؤكد عمى ان التعميم المدمج من  0200-0202ىذه الدراسات ما بين عام 
الميمة والتي اىتم بيا الباحثون عمى مر العصور، واستفادت ىذه الدراسة من الدراسات السابقة 
في وضع تصورل حول إجراءات البحث وكذلك المنيج المستخدم وطبيعة اختبار العينة 
ة والمعالجات اإلحصائية التي تم استخداميا، كما وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابق

في انيا تناولت موضوع الدراسة اثناء جائحة كورونا وانيا درست معممي محافظة المفرق في 
 المممكة األردنية الياشمية والتي لم تتم أي دراسة عنيا.

 منيجية الدراسة
ألغراض ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لمالءمتو لطبيعة 

          التحميمي ىو طريقة لدراسة الظواىر أو المشكالت العمميةالدراسة، ويعرف المنيج الوصفي 
من خالل القيام بالوصف بطريقة عممية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية ليا دالئل 
        وبراىين تمنح الباحثين القدرة عمى وضع أطر محددة لممشكمة، ويتم استخدام ذلك في 

 ."تحديد نتائج البحث
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 الدراسة  مجتمع وعينة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي مدارس محافظة المفرق، وتم اختيارىم منيم عينة 

( استبانة صالحة 73( موظف حيث تم توزيع عمييم استبانة استرد منيا )02عشوائية بحجم )
 ، وفيما يأتي وصف لخصائص عينة الدراسة حسب متغيراتيا:لمتحميل

 ب متغيرات الدراسة( توزيع عينة الدراسة حس1جدول )

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير 

 الجنس
 35.1 13 ذكر
 64.9 24 انثى

 100.0 37 المجموع

 المؤىل العممي

 21.6 8 اقل من بكالوريوس
 51.4 19 بكالوريوس

 27.0 10 دراسات عميا
 100.0 37 المجموع

 أداة الدراسة
ثة باالعتماد عمى اإلستبانة كأداة لمدراسة، لتحقيق أغراض الدراسة قامت الباح     

وقامت بتطوير استبانة تكونت من قسمين؛ يشمل األول معمومات عامة ضمن متغيرات الدراسة 
الديموغرافية، وتشمل الجنس، والمؤىل العممي، ويشمل القسم الثاني مقياس االستبانة الذي يتكون 

والمتعمق بمدى تطبيق التعميم المدمج في  من مجموعة من الفقرات التي تغطي موضوع الدراسة
  المدارس الحكومية

 صدق األداة:
التحقق من صدق األداة عن طريق عرضيا عمى مجموعة من المحكمين ذات  لقد تم

االختصاص والخبرة في مجال العموم التربية وطمب منيم إبداء الرأي حول فقرات االستبانة وذلك 
ديدة ومناسبة األداة لموضوع الدراسة، وبناء عمى مالحظات بالحذف والتعديل واقتراح فقرات ج

( فقرة، وبناًء عمى ذلك 02المحكمين تم تعديل أداة الدراسة فأصبحت بصورتيا النيائية مكونو)
 فان األداة تتمتع بصدق المحتوى.
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 ثبات األداة:
مغ معامل من استخراج معامل الثبات قامت الباحثة  باستخدام معادلة الفا كرونباخ فقد ب

 ( وىذه القيم التي تم التوصل إلييا لمعامالت الثبات مناسبة وتفي بغرض الدراسة.2.20الثبات )

 المعالجة اإلحصائية: 
وبعد جمع البيانات وترميزىا ومعالجتيا بالطرق اإلحصائية المناسبة، وذلك باستخدام 

ثة التكرارات والمتوسطات ، فقد استخدمت الباح SPSSالبرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية 
الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومعادلة كرونباخ الفا، واختبار )ت( لعينة لعينتين مستقمتين 

 واختبار تحميل التباين االحادي.

 عرض النتائج:
          مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى  

ومن اجل تحقيق ذلك  لمفرق اثناء جائحة كورونا من وجية نظر معمميياالحكومية في محافظة ا
( معممي 73( فقرة تم توزيعيا عمى عينة مؤلفة من )02استخدمت الباحثة استبانة مؤلفة من)

المدارس الحكومية في محافظة المفرق، ولتفسير نتائج الدراسة استخدمت الباحثة المتوسطات 
 الحسابية التالية:

 درجة تطبيق قميمة 0.3اقل من 

 درجة تطبيق متوسطة  0.3-7.3

 درجة تطبيق كبيرة 7.3اكبر من 

 وفيما يمي عرضا لنتائج الدراسة: 
 أوال: النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيسي

مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء ما 
 ؟ جائحة كورونا من وجية نظر معممييا

ومن اجل اإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 المعيارية لكل فقرة من فقرات األداة ، وفيما يمي بيان ذلك:
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول مدى تطبيق التعميم المدمج في 2الجدول )
 من وجية نظر معممييا اثناء جائحة كورونا  المدارس الحكومية في محافظة المفرق

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 2.600 0.00 أتمقي الدعم التقني الالزم لمتدريس بواسطة التعمم المدمج.  .0
 كبيرة 2.630 0.00 أستخدم أجيزة العرض في العممية التعميمية بكل سيولة.  .0
 كبيرة 2.203 0.23 لتعمم المدمج عمى مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة.يساعد ا  .7
 كبيرة 2.306 7.23 أستخدم الفصول االفتراضية عند تقديم محاضرة ما.  .0
يساعد استخدام استراتيجية التعمم المدمج عمى تطوير ميارات   .3

 التعمم الذاتي لدى الطمبة.
 كبيرة 2.203 7.23

 كبيرة 2.330 7.22 م الواجبات واألنشطة الكترونيًا.أتطمب من الطمبة تسمي  .6
أصميم نسخة الكترونية مرافقو لمنسخة الورقية لممادة الدراسية    .3

 التي أدّرسيا. 
 كبيرة 2.330 7.22

 كبيرة 2.223 7.23 توفر المدرسة برمجيات تعميمية جاىزة.   .2
أبذل كل ما بوسعي ألدمج األنشطة الصفية والتقنيات مع   .2

 ا البعض.بعضي
 كبيرة 2.272 7.33

 كبيرة 2.322 7.63 تدعم المدرسة الطمبة باألنترنت حتى خارج اسوارىا.  .02
توفر المدرسة شبكة انترنت مخصصو لمواقف التعمم والتعميم   .00

 المختمفة.
 كبيرة 2.263 7.32

توفر المدرسة أجيزة حاسوب لمطمبة الغير مقتدرين من اجل   .00
 متابعة التعميم المدمج.

 كبيرة 2.223 7.33

توفر المدرسة مواقع تعميمية خاصة بكل تخصص عمى موقيا   .07
 االلكتروني.

 كبيرة 2.603 7.36

 كبيرة 2.620 7.30 توفر المدرسة نظام تعميمي واضح لكافة الطمبة.  .00
توفر المدرسة كافة المستمزمات االلكترونية داخل الغرف   .03

 الصفية.
 كبيرة 2.270 7.30

 متوسطة 2.262 7.06 توفرىا المدرسة مناسبة لكافة الفصولالبرمجيات التي   .06
 متوسطة 2.236 7.00 يساىم التعمم المدمج في تطوير ميارات الطمبة العممية.  .03
 متوسطة 2.233 7.73 توفر المدرسة أجيزة العرض مناسبة لكافة الفصول.  .02
 متوسطة 0.202 7.70 تراعي المدرسة ان يكون ىناك دعم فني طول فتره الدوام.  .02
 متوسطة 0.222 7.22 توظف المدرسة مختصين في برمجة الحاسوب االنترنت.  .02

 كبيرة 2.00060 7.6220 الدرجة الكمية
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مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس يتضح من خالل البيانات في الجدول السابق أن 
ا بين الكبيرة من وجية نظر معممييا م الحكومية في محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا 

(، وفيما يتعمق 7.22( إلى )0.00، فتراوحت المتوسطات الحسابية عمييا ما بين )والمتوسطة 
مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة المفرق بالدرجة الكمية الخاصة 

لحسابي الذي كانت كبيرة وذلك بداللة المتوسط ا فقد اثناء جائحة كورونا من وجية نظر معممييا
مدى تطبيق التعميم المدمج في دور التويتر في وتشير ىذه النتيجة إلى أن  (،7.62بمغ )

 كبير. المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا من وجية نظر معممييا
ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  السؤال الثاني:

نحو مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس  استجابات افراد عينة الدراسة
 الحكومية في محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا حسب متغير الجنس؟

ومن أجل اإلجابة عمى ىذا السؤال والمتعمقة بمتغير الجنس فقد استخدم اختبار )ت( 
 لمعينات المستقمة ونتائج الجدول التالي توضح ذلك:

ت( لمداللة الفروق بين متوسطات استجابات افراد عينة ( نتائج اختبار) 3الجدول رقم )
الدراسة نحو مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء 

  جائحة كورونا حسب متغير الجنس.

مستوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد النوع المتغير
 الداللة*

 2.00 0.622 0.34890 3.8385 13 ذكر الجنس
 0.44640 3.6083 24 انثى

  ( α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو مدى تطبيق التعميم المدمج في 

المفرق اثناء جائحة كورونا حسب متغير الجنس فقد بمغت قيمة  المدارس الحكومية في محافظة
فروق ( وتؤكد ىذه النتيجة الى أنو ال يوجد 2.23( وىذه القيمة أقل من )2.00مستوى الداللة )

بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو مدى تطبيق التعميم ذات داللة احصائية 
 .فظة المفرق اثناء جائحة كورونا حسب متغير الجنسالمدمج في المدارس الحكومية في محا

السؤال الثاني: ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
استجابات افراد عينة الدراسة نحو مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس 
 الحكومية في محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا حسب متغير المؤىل العممي؟
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( Fبة عمى ىذا السؤال والمتعمقة بمتغير الجنس فقد استخدم اختبار )ومن أجل اإلجا
 لمعينات المستقمة ونتائج الجدول التالي توضح ذلك:

( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات 4الجدول )
في  مية استجابات افراد عينة الدراسة نحو مدى تطبيق التعميم المدمج في المدارس الحكو 

 محافظة المفرق اثناء جائحة كورونا حسب متغير المؤىل العممي

مجموع  مصدر التباين المحور
متوسط  درجة الحرية المربعات

مستوى  قيمة)ف( المربعات
 الداللة

 المؤىل العممي

 

 0.902 0.103 0.029 2 0.058 بين المجموعات
   0.279 34 9.481 داخل المجموعات

    36 9.539 المجموع

   ( α  =0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة  
نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة 
         إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو مدى تطبيق التعميم المدمج

 حة كورونا حسب متغير المؤىل العممي، في المدارس الحكومية في محافظة المفرق اثناء جائ
        ( وتؤكد ىذه النتيجة عدم 2.23( وىذه القيمة أكبر من )2.22فقد بمغت قيمة مستوى الداللة )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو مدى تطبيق 
لمفرق اثناء جائحة كورونا حسب متغير التعميم المدمج في المدارس الحكومية في محافظة ا

 المؤىل العممي.
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 التوصيات
 وبناء عمى نتائج الدراسة فقد خرجت الباحثة بعدة توصيات كانت عمى النحو االتي: 

  ضرورة توفير برمجيات من قبل إدارة المدرسة بحيث تتناسب مع كافة االعمال وكافة
 الصفوف الدراسية.

 لمدمج تسعى الى تطوير ميارات الطمبة العممية.ضرورة إيجاد الية في التعمم ا  
  ضرورة عمل المدرسة عمى ان يكون ىناك دعم فني طول فتره الدوام الفصمي  
  .عمى وزارة التربية والتعميم توظف مختصين في برمجة الحاسوب واالنترنت في كل مدرسة 
 راسي اخرضرورة اجراء مزيد من الدراسات تتناول نفس العنوان وتتناول مجتمع د 
 .ضرورة اجراء دراسة بنفس العنوان تتناول متغيرات لم تشتمل عمييا الدراسة الحالية 
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 المصادر والمراجع
 المراجع العربية 

(. فاعمية تدريس وحدة الكائنات الحية بالتعمم المدمج لتصحيح 0202أبو عوف، محمد )
ذ الصف التصورات البديمة وتنمية االتجاه نحو مادة العموم لدى تالمي

 .033-073. 7(02الرابع االبتدائي. مجمة البحث العممي لمتربية. )
(. فاعمية استخدام التعمم المدمج في تدريس مقّرر التوجيو واإلرشاد 0202األسود، الزىرة )

التربوي في تنمية التحصيل والدافعية لمتعمم لدى طالبات السنة الثانية 
عربية لمعموم التربوية والنفسية. عموم التربية بجامعة الوادي. المجمة ال

(3)7 .23-022. 
(. برنامج مقترح قائم عمى التعمم المدمج لتنمية المفاىيم الفقيية والوعي بيا  0202حسن، أحمد )

لدى طالب المرحمة الثانوية األزىرية. )رسالة ماجستير غير منشورة(. 
 جامعة الزقازيق: مصر.

 .27-70. 0(72. المجمة التربوية. )(. التعميم المدمج0202حسن، اسماعيل )
(. أثر تطبيق استراتيجية التعميم المدمج في التحصيل الدراسي لمنياج 0202الربابعة، نيفين )

المغة العربية لمصف السابع األساسي في مدارس العاصمة عمان. مجمة 
 .020 -36. 06(67البحوث التربوية والنفسية. )

(. تحسين مستوى التحصيل المعرفي باستخدام 0203د )سالمة، عبد العزيز والخميسي، السي
التعميم المدمج التعاوني لدى طمبة الدراسات العميا. المجمة العربية لمعموم 

 .33-00. 0(7التربوية والنفسية. )
(. فاعمية استخدام التعميم المدمج االلكتروني واستراتيجيات 0203السيد، ىبة وابراىيم، غادة )

حول المتعمم وفق نموذج فارك عمى مخرجات التعمم التدريس المتمركز 
 .060-003. 0(00والدافعية.مجمة العموم التربوية. )

(. فاعمية استخدام التعميم المدمج في التحصيل الدراسي لدى تالميذ 0203عبد اهلل، سميمة )
الصف الثامن في مقرر العمم في حياتنا بمرحمة التعميم األساسي. )رسالة 

 منشورة(. جامعة النيمين: السودان.ماجستير غير 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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(. الكفايات المتطمب توافرىا لمعممي المرحمة الثانوية لتطبيق 0202العجالن ،عبد الرحمن )
التعميم المدمج في المممكة العربية السعودية من وجية نظرىم في ضوء 

-702. 00(02بعض المتغيرات. مجمة البحث العممي في التربية. )
760. 

(. أثر مستويات الدمج في التعمم المدمج عمى تنمية ميارات تصميم 0203ن )القباني، نجوا
خرائط المفاىيم الرقمية لدى طالب كمية التربية جامعة السمطان قابوس. 

 .302-007.  0(036مجمة كمية التربية جامعة األزىر. )
راءة االبداعية (. أثر استخدام التعميم المدمج عمى تنمية بعض ميارات الق0202القرني، أحمد )

لدى طالب الصف الثالث المتوسط. المجمة العممية لكمية التربية جامعة 
 .072-000. 2(.70أسيوط. )
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