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 هص امل

ىدف البحث الحالى تحديد مستوى استعداد الطالب، وأعضاء ىيئة التدريس بجامعة طنطا      
لمتعمم المدمج، وتقديم تصور مقترح لتحسين مستوى استعدادىم لتنفيذ التعمم المدمج بشكل ناجح. 

حيث تم جمع وتحميل ومزج  Mixed Method Researchاستخدم البحث منيج البحوث المختمطة  
البيانات النوعية والكمية فى دراسة واحدة لفيم مستوى االستعداد لمتعمم المدمج، وتم استخدام التصميم 

( طالبًا 963، وتألف المستطمعون من )Sequential Exploratory Designاالستكشافى المتتابع 
ًا من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طنطا. اسفرت ( عضو 101وطالبة من طالب جامعة طنطا، و)

%(، ونسبة استعداد الطالب 81.7النتائج عن أن نسبة استعداد أعضاء ىيئة التدريس لمتعمم المدمج )
%(، وتشير النتائج أيضًا أن النسبة المئوية لمواقف الطالب تجاه التعمم داخل الجامعة 70.8بمغت )

أعمى من النسبة المئوية لمواقفيم تجاه التعمم عبر اإلنترنت  %( وىي نسبة74.8وجيا لوجو بمغت )
%( كما وجدت فروق دالة إحصائيًا في مواقف الطالب تجاه أبعاد التعمم المدمج   68.9التي بمغت)

بناء عمى الكمية لصالح طالب كمية التربية، ومكان المعيشة لصالح الطالب الذين يعيشون بالمدينة في 
عبر منصة الجامعة، ونوع التخصص لصالح طالب التخصصات العممية في بعد )إدارة بعد"إدارة التعمم 

عممية التعمم  عبر منصة الجامعة( فقط . وأوصي البحث بوضع خطة إستراتيجية لجودة المحتوى 
الخاص بالتعمم عبر منصة الجامعة، وبالمحتوي الخاص باألنشطة والتدريبات لمتعمم وجيًا لوجو، 

بناء مجتمع لمتعمىم الميني االفتراضي ُيتيح ألعضاء ىيئة التدريس المشاركة والتعاون واقترح البحث 
 .اليادف وتبادل المعرفة مع بعضيم البعض لدعم تفاعميم عبر منصة الجامعة مع طالبيم

 انكهمبت املفتبحية
ة التعمم، التعمم المدمج، التعمم وجيا لوجو، التعمم عبر اإلنترنت، التفاعل عبر اإلنترنت، مرون

إدارة التعمم عبر منصة الجامعة، الكفاءة الذاتية الستخدام التكنولوجيا، الوصول التكنولوجي، االتجاه، 
 .االستعداد، جامعة طنطا
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Readiness Level of Tanta University Students and Faculty 

Members for Blended Learning in the light of Corona Virus 

(COVID-19) pandemic 

Abstract 
         The aim of the current research is to determine the level of readiness 

of students and faculty members at Tanta University for blended learning, 

and to present a proposed scenario for the successful implementation of 

blended learning. The research used the Mixed Method Research approach, 

where qualitative and quantitative data were collected, analyzed and mixed 

in one study to understand the level of preparedness of students and faculty 

members at Tanta University for blended learning, which is looked at from 

different perspectives and in depth towards the blended learning aspects. A 

Sequential Exploratory Design was used, and the respondents consisted of 

(963) male and female students from Tanta University, and (101) members 

of the faculty members at Tanta University. The results revealed that the 

percentage of faculty members‟ readiness for blended learning was 

(81.7%), and the students‟ readiness rate was (70.8%), and the results also 

indicate that the percentage of students‟ attitudes towards face-to-face 

learning at the university reached (74.8%), which is higher than the 

percentage For their attitudes towards online learning, which amounted to 

(68.9%), and there were statistically significant differences in the attitudes 

of students who survived the dimensions of blended learning based on the 

college for the benefit of the students of the College of Education, and the 

place of living for the benefit of students who live in the city in the 

dimension of “learning management through the university platform. And 

the type of specialization in favor of Students of scientific disciplines in the 

dimension (learning management through the university platform) 

only.The research recommended developing a strategic plan for the quality 

of learning content through the university platform, and the content of 

activities and exercises for face-to-face learning, and the research suggested 

building a virtual professional education community that allows faculty 

members to participate and meaningful cooperation and share knowledge 

with each other to support their interaction across the university platform 

with their students. 
Keywords:  
Blended Learning, face-to-face learning, Online Learning, Technology 

access, Technical usage self-efficacy, communication, online media, online 

interaction, flexibility of learning, management of the learning process, 

attitudes, readiness, readiness, Tanta University. 
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 مقدمة
فالتقاادم فااي تكنولوجيااا المعمومااات أدي إلااى تغيياار  ؛بااات ماان الصااعب الىااوم التخمااي عاان التكنولوجيااا   

 Fourth Industrial الرابعاااة الصاااناعية الثاااورة ظياااور وأدىتصاااميم الاااتعمىم فاااي الجامعاااات، 

Revolution احتياجات لتمبية والتعمم والتعميم التكنولوجيا دمج بين ةالبناء العالقة حول مناقشات إلى 
والتعمم المدمج ىو التطبيق العمماي لتكنولوجياا المعموماات واالتصااالت فاي  االبتكار، عصر في المجتمع

 .لوجو عمى نحو فعالوجيًا تصميم عممية التعمم بطريقة يمكن أن تدعم وتكمل نماذج التعمىم 

يعيش العالم حالة متصاعدة من القماق والمخااوف بشاأن الاتعمىم؛ ىال سايعود الطاالب إلاى مدارسايم     
أو يمكن أن  حقاً  أم يواصمون التعمم عن ُبعد؟ وكيف يمكن أن تكون تمك الطرق فعالة وحرميم الجامعي

لوجو؛ مع األخذ فاي االعتباار الفجاوة الرقمياة واالجتماعياة والفردياة الواساعة، لايس  تعوض التعمم وجياً 
( Covid-19ة فيروس كورونا)فقط بين المتعممين ولكن أيضًا مع معّممييم؛ وىي أمور برزت بعد جائح

 االتجااةىي ىذا الوباء  من التباعد االجتماعي في ظل، ومن المكاسب التي يمكن تصورىا بشكل صارخ
وساوف يكاون  ،اغتنام ىذه الفرصاة واختياار مساارات المساتقبل عماى نحاو واع  و لمعصر الرقمي بجسارة، 

يم المساتقبل عماى ىم أولئك الاذين يتمتعاون بالرؤياة الساديدة لتصام الجائحةالفائزون في عصر ما بعد 
ف أسااااس قاااوة التفكيااار الجدياااد بشاااأن نمااااذج الاااتعمم واإلرادة الالزماااة لمعمااال نحاااو تحقياااق ىاااذا الياااد

   (.2021،المجموعة المتحدة لمتعمىم )
ىو النقمة الحقيقية لغد عممي متطور، وىو  Blended Learning المدمج وال شك أن التعمم   

أثرت سمبًا عمى معظم « كورونافيروس  »أن جائحة  استشراف لمستقبل ناىض تدريسيًا، فبرغم
المناحي الحياتية، فإنيا ساىمت في وضع خطط لم تكن متوقعة أو مسبوقة، واتخاذ قرارات، والعمل 
بنظم بديمة عمى مستوى التعمىم، تسيم في تواصل سير العجمة الحياتية، دونما توقف أو انقطاع، 

صر عمىيا، وفي ظل الظروف االستثنائية الحالىة الناجمة عن وبصورة ال تواكب األزمة فقط، بل وتنت
،  والتي يجب أن تتضافر فييا الجيود لرسم مستقبل لن يزدىر إال باستجابة «كورونافيروس »جائحة 

الجميع لمتغيير، وبالجاىزية لممساىمة في صنعو  خاصة أن ىذا النمط من التعمىم فرض حضوره، 
ر؛ ألنو يأتي ضمن ظروف آمنة، تضمن السالمة البدنية، والنفسية، وبات األكثر حظًا في االختيا

 .( 2020)مجمة الخميج ، والذىنية لجميع عناصر العممية التعمىمية، ويوفر فرصة التعمم لمجميع
 مزيج من الفوائد المكتسبة من بيئة التعمم عبرأن التعمم المدمج يتفق الخبراء بشكل عام عمى و   

من أجل  ،وطرق التعمم االلكترونية التعمم المباشر الذي يتضمن دمج وسائل اإلعالمبيئة و  ،اإلنترنت
المزيد من فرص  face-to-face وجيًا لوجوتوفر بيئة التعمم ؛ توفير تجربة تعمم مختمفة وذات معنى

عمى توفر بيئة التعمم القائمة و  ،التفاعل االجتماعي التي يحتاج الىيا الطالب إلرشادىم خالل التعمم
إمكانية  الب؛ إنو يوفر لممعمم والطاإلنترنت مرونة الوقت والمكان التي ال يمكن تعمميا وجيًا لوجو
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ومن خالل تطبيقو بشكل سميم يضمن الوصول إلى موارد غنية بالمعمومات في أي مكان وفي أي وقت، 
أن التعمم المدمج لو ى عمالعديد من الدراسات أكدت  .عدالة وشفافيةبلجميع المتعممين  تقديم التعمىم

لذا زمات التعمىمية، نتائج ميمة في نواتج تعمم الطالب وزيادة الدافعية لمتعمم من أجل التكيف مع األ 
الميم أن يبحث التعمىم العالى عن حمول مبتكرة يمكنيا تحسين بيئة التعمم لممحاضرين من 

 (Firdaus, 2016; 2017) ;(Firdaus, Muntaqo, &Trisnowati,2020). والطالب
، 2020م بخطورة متزايدة منذ يناير الذي ضرب العالفيروس كورونا بصرف النظر عن أن جائحة و     

ن كان الىوم  ولتقميل خسائر التعمم .ىائاًل عمى قطاع التعمىم كان تأثيرهو قد ىز العالم  فالتعمىم اليجين وا 
فاعمىتو وجدواه خالل الفترة المقبمة )مجمة  مؤقتًا في ظل وجود النازلة، فإن استدامتو قائمة، حال أثبت

  ;(Polushkina, & Tareva,2021) .(2020منظمة العمل الدولية، (؛ 2020) الخميج،
ألن التعمىم المدمج تم اعتماده من قبل المؤسسات التعمىمية في جميع أنحاء العالم، فيناك  اً ر ونظ    

بمساعدة  هأصحاب المصمحة في تنفيذ حاجة ممحة إلى فحص االستعداد والجاىزية من جانب
من الضروري أيضًا تقدير قدرة أصحاب المصمحة في تصميم وتنفيذ مقررات تعمىمية و التكنولوجيا، 

اىتمت الدراسات المختمفة بتسميط  ؛ونظرا لكونة موضوع ميم .مدمجة تتضمن طرق تدريس فعالة
نب التكنولوجي بالجامعة لتكييف الوضع أعضاء ىيئة التدريس والمسؤولين عن الجااتجاه الضوء عمى 
إلى جنب مع بعض المعايير الرئيسة التي كانت أساس ىذا الموقف  اً بتعمم جنمالمختمط ل

Saboowala, & Manghirmalani-Mishra, 2020)). 

ويجب عمىيا تطوير بدائل لتعزيز مشاركة  ستواجو الجامعات العديد من قضايا عدم المساواة والفشل    
ليذا يحتاجون أيضًا إلى أن يكونوا عمى دراية بتفضيالت طالبيم  ؛ب في استمرارية التعممالطال

تجاه ممارسات التعمم عن بعد، بداًل من خبراتيم التعمىمية التقميدية حتى اآلن. من خالل  اتجاىاتيمو 
عادة فحص  الطالب تجاه التعمىم عن بعد، يمكن لممؤسسات تسييل االنتقال لمطالب  اتجاىاتفحص وا 

أكثر نحو تحوليم الرقمي السريع  تستثمر وأعضاء ىيئة التدريس وتحديد وحدات التدريب التي
(Chung, et al.2020);  ،(.2020)البنك الدولي 

ي لممنصة اإللكترونية التي تجمع أطمقت وزارة التعمىم العالى المصرية بثيا التجريب وفي ىذا الصدد    
بالعام الجامعي  المدمجلتطبيق التعمىم  ستعداداً إ، «التكنولوجية ،األىمية، الخاصة ،الحكومية» الجامعات

، حيث اعتمده المجمس األعمى لمجامعات، كنظام التعمىم، في ظل انتشار فيروس  (2021– 2020)
 مدمجيطبق التعمىم الء س لمحد من انتشار الوباو ات الدر كورونا، في إطار تقميل الكثافة الطالبية بقاع

بالتعمىم وجيا لوجو بالجامعات، حيث سيكون  (%30- 40)، ومن( عمى اإلنترنت% -60 70)من
االىتمام بتوافر الجانب المعرفي والمياري لمطالب، مع االلتزام بالمقررات الدراسية وعدم تأثر الساعات 

   .(2020لتعمىم العالى المصرية،)وزارة ا ة بالجامعاتيالدراس
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في التعمىم العالى الحصول عمى مجموعة ألعضاء ىيئة التدريس  نموذج التعمم المختمطويسيل     
؛ ,Tseng,2016) &(Walsh وأنشطة التعمم لمطالب متنوعة من الطرق المبتكرة لتقديم المحتوى،

القدرات، وأنماط التعمم لكل فرد، باإلضافة إلى التعمم عبر اإلنترنت يوفر تدريبًا إبداعيًا يتناسب مع ف
 من ناحية أخرى مجموعة متنوعة من المصادر التفاعمىة إشراك الطالب في التعمم النشط باستخدام

(Cho, Cho, 2014; Sydnor, et al, 2014)  كما أن ىناك أيضًا بيئة تعمم مباشرة ومبتكرة في
اإلبداعية  األفكارلرعاية  والتفاعل االجتماعيمستوى العالقات اإلنسانية  لرفعغرفة الصف 

 (Woo and Reeves, 2007) ;(Bonk & Graham, 2006).والمبتكرة
الفصول الدراسية قد ال يفي بمتطمبات التعمم في ولكن مجرد الجمع بين التعمم عبر اإلنترنت و     

تعداد الطالب، وىو شرط عرف مدى اسالنتالطالب، وقد يؤدي إلى فشل غير متوقع. لذا فمن الضروري 
جوانب  نحووالذي يتم النظر الىو من اتجاة الطالب ، المدمجأساسي لمتنفيذ الناجح لنموذج التعمم 

 ,Osguthorpe & Graham, 2003) ;(Guangzhi & Lunjinالتعمم في التعمم المختمط

2012);).( Yulia, 2017) 
اتية لدعم و الموارد الكافية والبيئة والثقافة الم أن توفر ،يتعين عمى مؤسسات التعمىم العالىلذلك    

متغير ىام في الوفاء باالستعداد واإلتجاه تعمم المختمط الطالب وأعضاء ىيئة التدريس لماستعداد 
مقارنة بالمتغيرات االتجاىات تحقيق ما ىو أكثر بكثير من خالل لمؤسسات التعمىم العالى  ويمكن

تقديم التعمم في التعمىم استراتيجية لُينظر إلى التعمم المدمج عمى أنو  في الوقت الحاضرو األخرى. 
أفضل ما في الفصل الدراسي وخبرات  العالى، الذي يتيح طريقة تدريس متعددة القنوات من خالل عرض

طرق و تقديم المعمومات الضرورية بترتيب  في نفس الوقتو التعمم عبر اإلنترنت كميا في مكان واحد. 
 Zhang,& Zhu,2018; Ibrahimبين الطالبة لتناسب أسالىب التعمم المتفاوت صممةمو مختمفة 

& Nat,2019  Castro,2019; 
عمى الطالب يساعد  فكرة دمج مرافق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المواجية التقميدية    

معرفة كافية  بيتطممن قبل أعضاء ىيئة التدريس تصميم المحتوى و  ،التحكم الكامل في تعمميم
ميارات الحاسوب. يمكن أن يؤدي التعمم المدمج عند تنفيذه بشكل صحيح  فعالىة بتقنيات معينة أيضاً 

، تحسين االستقاللىة لعضو ىيئة التدريسمرونة أكبر لمطالب و  النتيجة، و إلى تعزيز تعمم الطالب
 ،تعزيز بيئة التعمم المينيةوالقدرة عمى  معدل انسحاب الطالب، انخفاض وميارات التفكير والبحث،

 أعضاء ىيئة التدريس ستعداد، ولذلك البد من تحديد مستوى االتكمفة والمواردو  اإلمكانياتالتوفير في و 
 (Poon,2013)والطالب لمتأكد من التنفيذ الناجح لمتعمىم المدمج

 المغوية الميارات تعزيز أدى إلى المختمط الطالب لمتعمم  أن ممارسة Bakeer ((2018وأشار    
بعض  Wasoh (2014) اإليجابي لمتعمم. وأضاف والدافع الذات، المستقل، واحترام والتعمم لمطالب،

أنو يزيد من التواصل المحدود عادة في وىي األسباب التي تجعل المعممين يطبقون التعمم المختمط 
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ن الطالب ال يشعرون بالممل الفصل الدراسي، مما يحسن من التعمم ليكون أكثر إثارة لالىتمام أل 
قت واختيار و معمومات بأنفسيم، لم تمكنيم من الوصولبناء بيئة تعمم متمركزة حول المتعمم فبسيولة، 
 .الوصول إلى مواد التعمميسر أكثر مرونة، وتتجعل التعمم   التعمم ومكان
لوجو لدييم  ياً التعمم وجالطالب الذين لدييم رغبة كبيرة في عمى أن  Harris et al (2009)وأكد    

ُيقال إن الطالب جاىزون لمتعمم المدمج طالما أن و إمكانية أكبر لالنسحاب من التعمم عبر اإلنترنت ، 
عبر اإلنترنت التعمم تجاه جوانب  اتجاىاتيمتجاه التعمم في الفصل ال تزيد عن درجة  اتجاىاتيمدرجة 

وأعضاء ىيئة التدريس  ،الطالباتجاه مىم العالى فيم التعلمرحمة من الضروري ؛ لذا  في التعمم المدمج
 التعمم المدمج بشكل فعال. لتقييم استعدادىم في تنفيذ

لمتكيف  دمجقابمية التعمم المعن  اً ، تصور (Tang & Chaw 2013)دراسة  وفي ىذا الصدد قدمت   
لتقييم الصالحية التنبؤية  و كبناء تكويني من الدرجة الثانية مع خمسة بنيات عاكسة من الدرجة األولى. 

تمت إضافة بناء معيار االستعداد لمتعمم المدمج. كمما زادت احتمالىة تكيف الطالب مع التعمم المدمج ، 
التعمم في نحو  االتجاهقابمية التعمم المدمج و  -زاد استعدادىم لمتعمم المدمج. تم ربط كل من التركيبات 

 & Tang) ( 1)شكل  كما يوضحو بناء لمتعمم المدمج.مباشرة باالستعداد ال -الفصل الدراسي 

Chaw 2013). 

 
، واستعداد Blended Learningعمى التكيف مع  تيم، وقدر المدمج الطالب تجاه جوانب التعمم اتجاه :(1شكل )

 (Tang & Chaw 2013)التعمم المدمجالطالب لنموذج 
الجوانب الستة المختمفة لمتعمم )مرونة التعمم نحو الطالب  اتجاىات أن ( 1يتضح من شكل )    

دارة التعمم  والتكنولوجيا والتفاعل عبر اإلنترنت والتعمم في الفصل الدراسي( يمكن والتعمم عبر اإلنترنت وا 
تنفيذ الناجح ليذا لماستعداد الطالب عامل ميم التعمم المدمج، و  أن يؤثر عمى استعدادىم لتطبيق

الطالب تجاه جوانب  اتجاهيمكن أن يكون فيم ولذلك  (Tang, & Chaw,2013). النموذج التعمىمي

 التعلم مرونة

 وجها لوجهالتعلم 

 

 التفاعل عبر االنترنت 

 

 ر االنترنت التعلم عب

 االستعداد للتعلم المدمج التكيف مع التعلم المدمج 

  ادارة التعلم
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 بالغ األىمية لتقييم قابميتيم لمتكيف واالستعداد النيائي لمتعمم المدمج اً ر أمالتعمم المختمفة 

(park,2009) . 
التعمم عبر ( نحوإيجابي  اتجاهأن الطالب الذين لدييم وأكدت بعض الدراسات المتخصصة عمى    

دارة والتفاعل عبر اإلنترنت ومرونة التعمم م المدمج، كمما ىم أكثر عرضة لمتكيف مع التعم )اإلنترنت وا 
 ،أكثر إيجابية، كمما كان الطالب أكثر قابمية لمتكيف وكمما زاد استعدادىم لمتعمم المدمجاالتجاىات  تكان

بين التعمم  تعمم في الفصول الدراسية لو عالقة سمبية مع استعداد الطالب لممزجوأن االتجاه االيجابي لم
حاسمة في تقييم  جوانب التعمم المختمفة نحوب الطال اتجاىاتأن فيم و  التقميدي والتعمم االلكتروني،

 park,2009;Tang;مج شرط أساسي لمتنفيذ الناجح لمتعمىم المدوىو استعداد الطالب لمتعمم المدمج، 

& Chaw 2013) Firdaus,etal,2020).  
إن االتجاه حالة استعداد عقمي أو عصبي ُنظِّمت عن طريق الخبرات  Allport ألبورت ويري   

كما الشخصية تعمل عمى توجيو استجابات الفرد لكل تمك األشياء والمواقف التي تتعمق بيذا االستعداد. 
ال نفضل نوعًا من األمور أو  إن االتجاه تييؤ أو استعداد ألن نفضل أو" Guilford  غيمفوردذكر 

نواألعمال االج ن ى ينطو  عمى اعتقادات كما ىمن الناحية النفسية ينطو  تماعية، وا  عمى مشاعر، وا 
 (.2021")الموسوعة العربية،ىذه الخاصة األخيرة ىي التي تميزه من الميل

واالستعداد ىو القدرة الكامنة لدى الفرد عمى التعمم والوصول إلى مستوى عال في مجال معين، وىي    
يب، وتتفاوت االستعدادات بين الناس حسب العوامل الوراثية والبيئية، وكذلك تحتاج إلى تعمىم وتدر 

 حسب عوامل الرغبة والميل وقد تكون واسعة المدى عند بعض الناس ومحدودة جدًا لدى البعض اآلخر
 (.2021،منصة الدعائم البيداغوجية و التعمىم عن بعد)

 إلى التكنولوجي الوصول عداد لمتعمم المدمجالتي تساىم في االستأيضًا من العوامل الميمة و    
من شأنو  ياً عاماًل أول تكنولوجياوصول إلى الالتمثل مستوىات ، و السرعة عالىة اإلنترنت اتصاالت
ينبغي لمؤسسة التعمىم أن توفر لذا ستخدامو؛ إل بنجاح ستعدادالالتعمم اإللكتروني وا االتجاه نحوتشكيل 

البنى التحتية مثل الوصول إلى اإلنترنت، لدعم تكنولوجيا التعمم  لتجييزىياكل أساسية كافية، 
الوصول المحدود إلى تكنولوجيا الن  ؛تجاه التعمم اإللكتروني ةإيجابي لتشكيل اتجاىاتاإللكتروني، 

 وخبراتيموأعضاء ىيئة التدريس ويضعف اتجاىاتيم  المعمومات واالتصاالت يقيد قدرات الطالب

Klomsri, &Tedre, 2016); (Andrew, etal.2018); (Yasin, & Ong,2020).) 
 لمتعمم عبر لالستعدادالرئيسى  الدراسات أن الوصول إلى التكنولوجيا ىو المتنبئ  بعض أكدت   

يشير انتشار استخدام و ستعداد لمتعمم المدمج. الأىم العوامل التي قد تؤثر عمى ا منو ، اإلنترنت
الوقت الحاضر يرتبط الوصول إلى  في إلى أن الطالب المجتمع الجامعيافراد اليواتف الذكية بين 

 اً ضولكن أيالجامعة إلى اإلنترنت، ليس فقط في  والوصول التكنولوجيا بتوافر المعدات، أي الكمبيوتر
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وصول إلى الفي جودة التعمىم عبر اإلنترنت. كمما زاد ميم  متغير المعمومات في المنزل. الوصول إلى
 ؟السيطرة عمى متى وأين وكيف يمكنيم تعمم دروسيم لدييم جيا، زاد ذلكالتكنولو 

Mohammed,2019; Yasin, Ong, & Abd Aziz, 2020) ; Al-Husain, &Hammo, 

2015; Coyne,Rands,Kain,frommolt,& Mitchell,2018;)  
 في يسالتدر  ىيئة وأعضاء الطالب بين اإلنترنت عبر communication  التواصل ويساىم   

 في الفرد ثقة ويقيس المدمج، التعمم لنجاح أساسية وسمة  المدمج لمتعمم االستعداد مستوى ارتفاع
 أن أيضاً  Hao (2016)  أكد الصدد ىذا وفي اإللكترونية، االتصاالت خالل من اآلخرين مع التفاعل
 اإلنترنت عمى مباشرة الدروس مشاىدة عمى الطالب قدرة خالل من تحديده يمكن المدمج التعمم نجاح
 التعمم بيئة أو اإلنترنت عبر بالوسائط ىذا يسمى. الدراسية الفصول أو المدرجات إلى الحضور قبل
 في اإلنترنت عبر والصوت ، والفيديوPowerPoint شرائح استخدام إلى تشير والتي اإلنترنت، عبر
 أو المحاضرات مشاىدة خالل من المعرفة الكتساب يستعدون الذين فالطالب اإلنترنت، عبر التعمم
 المدمج، ويقل التعمم في تنجح أن الفصل إلى حضورىم قبل المالحظات/ الفيديو لمقاطع يمكن قراءتيا
 قبل اإلنترنت عبر الوسائط إلى الوصول عمى القدرة انخفضت كمما المدمج لمتعمم االستعداد مستوى
 .Yilmaz, 2017) )الدراسي  الفصل الى الذىاب
 واألقران والمعممين المحتوى مع والتفاعل التواصل عمى الطالب عبر اإلنترنت التعمم وتشجع بيئة    

عبر والتفاعل  فعال بشكل االتصال أدوات واستخدام التواصل عمى والقدرة ،(Topal,2016) باستمرار
الواسع النطاق االستخدام ، وأن اإلنترنت عبراإلنترنت عامل من عوامل النجاح الحاسمة في التعمم 

 Online Communication Selfاإلنترنت الذاتية لالتصاالت عبر لكفاءةعمى ا يبرىن لإلنترنت

Efficacy  في الطالب عمى اً إمكانية القيام بأنشطة تعمىمية إلكترونية أكثر تركيز لألساتذة ، ويتيح 
 ليا وسيكون الذاتية الكفاءة تحسين عمى االجتماعية اإلعالم وسائل فعالىة وتساعد الدراسية، الفصول
 عبر موثوق معمومات عن لمبحث اإلنترنت عبر التعمم بيئات في الطالب نجاح عمى تأثير أيضاً 

 (.(Peechapol,etal,2018اإلنترنت

 الستخدام التكنولوجيا؛ستعداد لمتعمم عبر اإلنترنت ىو الكفاءة الذاتية االميم آخر يؤثر عمى  عامل   
والتواصل  التعمىم لراحة التي يتمتع بيا الفرد في نفسو أثناء استخدام التكنولوجيا فيوا الثقةالى تشير و 

 المعممينيجب أن يمتمك كل من لذا مع اآلخرين في بيئة يتوسط فييا الكمبيوتر عبر اإلنترنت 
 .(Yasin, & Ong,2020) والمتعممين الميارات األساسية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

في عرض محتويات الدرس المخصب بأشياء متعددة الوسائط في  عبر اإلنترنتلتعمم ا أىميةتتمثل و    
اإلنترنت، واالستخدام المتزامن وغير المتزامن ألدوات االتصال عبر اإلنترنت، والخدمة  ربيئات التعمم عب

ودة تمكين تقنيات ذلك تتمتع بيئات التعمم اإللكتروني بجوك .المستقمة عن الزمان والمكان لمطالب
  (Onal & Ibili,2017).عمى منصات مستقمةمعًا االتصال المختمفة التي يمكن استخداميا 
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محورية لمتعمم في التعمىم اتصال أداة Online Media وسائط اإلعالم اإللكترونية موارد وأصبحت    
وىناك حاجة إلى أن  يسأعضاء ىيئة التدر العالى لعرض أو تبادل المعمومات والتفاعل بين الطالب و 

 عبرمع التكنولوجيات الجديدة، ال سيما في بيئة التعمم  وتكيفاً  أكثر تقبالً  واالساتذة يكون الطالب
  (Ozad, &Kutoglu,2010).اإلنترنت

عمى اإلنترنت مثل الفيديو التعمىمي كتطبيق تكميمي إلى  موقد أدى استخدام موارد وسائط اإلعال   
تقديم المحتوى  اىم فييسألنو  ،م عمى اإلنترنت في مؤسسات التعمىم النظاميزيادة ممارسة التعم

التعمىمي بالتفصيل الذي يمبي احتياجات الطالب، وىذا يصبح الفائدة الكبرى الستخدام وسائل اإلعالم 
عمى اإلنترنت في التعمم ويشمل مثال الوسائط اإللكترونية التي يمكن استخداميا في الفصول الدراسية 
 البرمجيات والصور الرقمية والفيديو الرقمي وألعاب الفيديو وصفحات الويب والموقع الشبكي

(Tekinarslan, 2008.)  
إلى اإلنترنت والتكنولوجيا  الوصولبإمكانية  إيجابياً  مرتبطمام بوسائط اإلعالم اإللكترونية االل   
وسائط اإلعالم اإللكترونية التي أثرت  ذلك فإن إمكانية الوصول إلىلو ، ميارات التعمىميةالتحسين و 

عمى الوصول المعرفي لمطالب تتعمق بالقدرة عمى التعامل بفعالىة مع التعقيد اإلعالمي والتكنولوجي 
ومعالجة الرسائل إلى اكتساب المعرفة وزيادة الفعالىة  االبحاروقد يؤدي نجاح  .واالستفادة منو

وىو يساعد في زيادة ثقة المتعممين في  .المفيدة األخرى واالرتياح العاطفي وعدد كبير من النتائج
 (Yasin, & Ong,2020) .قدرتيم عمى استخدام اإلنترنت في البحث عن المعمومات

تجاه في التعمىم العالى. ثالث طرق يمكن بيا تبني خط اإل   (Sharpe, et al.2006)وضعت دراسة   
لتجييز نشاط التعمم التقميدي.   (LMSام إدارة التعمم )أواًل، تتوفر مواد التعمم عبر اإلنترنت عبر نظ

وثانيا، إدخال التكنولوجيات الرقمية وتعمىم العموم إلى الطالب من أجل تجربة التعمم الجذري. أما السبب 
 الرقمية.التكنولوجيا الثالث فيو استخدام 

 عجمثم تم ذج بحث لستة جوانب تعمىمية في نمو  اً تصور (Tang, & Chaw,2013) دراسة وقدمت   
استخدام  أن عننتائج الجامعي بدوام كامل لمتحقق من صحة النموذج. كشفت  بطال (201)من  ودرد

قابمية التكيف في التعمم المدمج، والتي تم  ، وعنعائقًا أمام الطالبلم يكن التكنولوجيا في التعمىم 
عاكسة من الدرجة جوانب تصميميا عمى أنيا بناء تكويني من الدرجة الثانية وتشكمت من قبل أربعة 

دارة الدراسة، والتفاعل عبر اإلنترنت، ومرونة التعمم االتجاه نحو –األولى    - التعمم عبر اإلنترنت، وا 
التعمم عن أن لالتجاه نحو  ، كما كشفت النتائج ايضاً طالب لمتعمم المدمجعالقة إيجابية مع استعداد ال

وأكدت الدراسة عمى عالقة سمبية باستعداد الطالب لمتعمم المدمج.  )المدرجات(في الفصل/لوجو وجياً 
بالغ األىمية في تقييم  الطالب تجاه جوانب التعمم المختمفة أمراً اتجاىات يمكن أن يكون فيم أنو 

ال ُينظر إلى موقف و ، د الطالب لمتعمم المدمج، وىو شرط أساسي لمتنفيذ الناجح لمتعمىم المدمجاستعدا
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ألن الطالب  التعمم المدمج الطالب تجاه التكنولوجيا عمى أنو ال يؤثر عمى قدرة الطالب عمى التكيف مع
 رقمية(.في الوقت الحاضر ىم جيل بارع في التكنولوجيا )جيل من المعرفة التكنولوجية/ال

: االستعداد ىماجانبين رئيسيين لالستعداد( &,Aldhafeeri Al-Awidi 2017,)دراسة وذكرت    
وعادات المدربين اتجاىات وميارات و ارف يشير االستعداد التربوي إلى مع؛ و واالستعداد الفني ،التربوي

ميارات الو  المعارفي بيتعمق االستعداد الفنو لدمج التكنولوجيا بشكل مناسب في المناىج الدراسية. 
برامج التطوير و ، متعممينوتوافر األجيزة والبرمجيات لممعممين وال ،الرقمية لتنفيذ المناىجالالزمة 

شير النتائج إلى أن المعممين لدييم الرغبة في الحصول عمى المعرفة وتالمناىج الرقمية.  الميني لتنفيذ
، التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال في المناىج الدراسيةالتكنولوجية والتربوية ليكونوا قادرين عمى دمج 

ستعداد ضروري لمتنفيذ الناجح لممناىج االيجب أن يقتنع أصحاب المصمحة في مجال التعمىم بأن و 
 الرقمية. 

اتجاىات الطالب المعممين تجاه أبعاد متعددة لمتعمم المدمج ( .2018Birbal,etal)دراسة استقصت   
ىم لمتعمم المدمج. اعتمدت الدراسة منيجية البحث المسحي لفحص اتجاىات لتحديد مدى استعداد

من حرمين جامعيين  من الطالب المعممين (807)الطالب نحو التعمم المدمج. تألف المستطمعون من 
لتحديد  varimaxإلحدى الجامعات في ترينيداد. تم استخدام تحميل العامل االستكشافي مع دوران 

اسي لمقياس التعمم المدمج. أشارت النتائج إلى أن المعممين اعتبروا أن مرونة التعمم ىيكل العامل األس
والتكنولوجيا ىي الجانب األكثر أىمية أو قيمة في التعمم المدمج. كان ىناك ارتباط إيجابي كبير بين 

ية كبيرة بين التعمم عبر اإلنترنت والتفاعل عبر اإلنترنت والتكنولوجيا. تم العثور عمى ارتباطات سمب
 عبر اإلنترنت. التعمم التعمم عبر اإلنترنت والتعمم في الفصول الدراسية وبيئة 

متعمم ل المعممين والمتعممين جاىزيةمستوى مقارنة بين   (KoloandZuva,2019)دراسة أجرت   
 ل األلفيةأنيم جيوعمموا ذلك ب ،من االستعدادمرتفع مستوى ب تمتع المتعممين وخمصوا إلى ي اإللكترون

ومن ذوي الميارات التكنولوجية. وفي الوقت نفسو، تمتع المعممون بمستوى أقل من االستعداد لمتعمم 
 .االتجاهاإللكتروني ألنيم ليسوا عمى دراية بالتكنولوجيا التي قد تتأثر بالعمر و 

يشمل مجموعة من العوامل  تحفيزي ( نموذج(Ibrahim and Nat,2019وصممت دراسة   
التعمم لتطبيق نيج  التحفيزية الخارجية والداخمية ألعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعمىم العالى

من مدربي ( 362)يعتمد عمى عالقة السبب والنتيجة بينيما. تم جمع بيانات المسح منالمدمج، و 
ة نمذجة المعادلة اإلنشائية. أشارت التعمىم العالى في تركيا وشمال قبرص لتحميميا باستخدام طريق

النتائج إلى أن كال من العوامل التحفيزية الخارجية والداخمية ليا تأثير كبير عمى تحفيز المعممين 
أكدت النتائج أن النظر في كل من العوامل الخارجية والجوىرية لتحفيز التعمم المدمج. لتطبيق نيج 

تقدم نتائج ىذه الدراسة حمواًل التعمم المدمج عمى تبني ( :79) تطبيق التعمم المدمج لو تأثير بنسبة
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 تعمم مدمجعممية لممديرين التربويين ومصممي المناىج وأعضاء ىيئة التدريس نحو خمق بيئة 
 .متماسكة في مؤسسات التعمىم العالى

ت تنبؤات انتشار التعمم المدمج في مؤسسا لتقييم نموذجاً (Bokolo,etal,2020) دراسةت طور    
عبر رأي  الطالب  ستطالع الاستبيان  من (TPB)  التعمىم العالى عمى أساس نظرية السموك المخطط

اإلنترنت في الجامعات والكميات والفنون التطبيقية المالىزية. تم استخدام نمذجة المعادلة الييكمية 
 عمى نية الطالب في قبول العوامل المؤثرة النتائج أن تكشف .لتحميل البيانات (PLS - SEM) المربعة

 ،، والتحكم السموكي المدركSubjective Norm  ، والمعايير الذاتيةتجاهاال  ىي التعمم المدمج
  . Self- Efficacy والكفاءة الذاتية

 اً لبطا( 85ة)تحميل جاىزي (Firdaus, Muntaqo, & Trisnowati, 2020) واستيدفت دراسة   
لتنفيذ نموذج التعمم المدمج في العصر   UNSIQ (FITK)ن من كمية التربية وتدريب المعممي

الطالب تجاه جوانب التعمم المختمفة أن تؤثر  إلتجاىاتمعرفة كيف يمكن ( من خالل 4.0)الصناعي 
الطالب تجاه التعمم  اتجاىات نتائج إلى أنال أشارت؟ عمى استعدادىم لممشاركة في عممية التعمم المدمج

 التعمم عبر اإلنترنت. اتجاىاتيم نحوأعمى من )المدرجات( في الفصل الدراسي 
كيفية تأثير العوامل الشخصية عمى نجاح نظام التعمم في  (Yasin,&Ong,2020)وبحثت دراسة   

 305 مكونة من عينةنماذج المعادلة الييكمية عمى بيانات  تظير حيث أاإللكتروني لتحسين النتائج. 
 الباحثون ، استخدمSPACE UTMبمالىزيا المختارة  الحكومية من الجامعة مستيدفاً  باً مستجي
 الذاتية والكفاءة التقني، لالستخدام الذاتية والكفاءة التكنولوجيا، إلى الوصول أن إلظيار نموذجاً 
ولكن تؤثر  المدمج، لمتعمم االستعداد عمى فقط تؤثر ال اإلنترنت عبر والوسائط اإلنترنت عبر لمتواصل
 االتجاه .عمى  أيضاً 
 بين وجود االتجاه كوسيط ( عمى أن(Yasin, Ong, & Abd Aziz, 2020 دراسة وأكدت    

 إلى اإلنترنت، يؤدي عبر والوسائط عبر اإلنترنت لالتصال الذاتية التكنولوجيا، والكفاءة إلى الوصول
 االتجاه من تزيد ال التكنولوجيا إلى الوصول زيادة وأن. الطالب بين المدمج لمتعمم االستعداد زيادة
 ثاقبة آثاراً  االستنتاج ىذا يوفر. المدمج لمتعمم االستعداد عمى إيجابي بشكل تؤثر ولكنيا مباشر، بشكل

 التعمىم مؤسسات تستثمر أن يجب لذلك العالى؛ التعمىم مؤسسات في اإلنترنت عبر التعمم لممارسة
 لتعزيز والعشرين الحادي التعمم ميارات كبر عمىاأل  التركيز مع المتقدمة، التكنولوجيا مرافق في العالى
 .لمتعمم  جديدة كطريقة المدمج التعمم وضع أجل واتجاىيم من الطالب تفكير

 لدراسة (44لا) لألدبيات متكاممة نقدية مراجعة (Ramona, & Juanjo,2020) ووثقت دراسة   
عبر  لمتدريس التدريس ىيئة أعضاء باستعداد المحيط اليوية واضطراب العاطفية األبعاد موضوعات
 تجارب وتقّيد تنتج التي والثقافية الييكمية القوى ظيرت. المينية ضعفيم نقاط واستكشاف اإلنترنت
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 لمفيوم التصور ىذا يوفر. التحميل من اإلنترنت عبر التدريس إلى االنتقال في التدريس ىيئة أعضاء
 التدريس ىيئة ألعضاء العادلة الخبرات تنظير عمىو بناءً  يمكن أساساً  التدريس ىيئة أعضاء استعداد

 .اإلنترنت عبر التدريس في
 عمى السابقة لمتعمىم عبر اإلنترنت الخبراتعن تأثير  (Hamutoglu,et al.2021ت دراسة)كشف   

والمستمرة أظيرت النتائج أن الخبرة المتزايدة ؛ عممية التعمم اإللكترونياتجاىاتيم نحو استعداد الطالب و 
الخبرات السابقة لمتعمم عبر اإلنترنت فعالىة النتائج أظيرت و  االتجاه.عمى االستعداد و  ليا تأثير كبير

ولوحظ أيضًا  الذاتي لألفراد.والتقييم  ،ميارات التعممو في تصورات األفراد حول الكفاءة الذاتية لإلنترنت 
إذا ف ؛والدافع والتغذية الراجعة المقدمة لممتعممالطرق المستخدمة لنقل المحتوى تدعم بيئة التعمم أن 

كانت المحتويات المقدمة لمطالب في بيئات التعمم اإللكتروني تدعم تطورىم الميني في ىذه الحالة، 
جعل لاستخدام طرق مختمفة لتقديم المحتوى  وأوصت الدراسة بضرورةتختمف مواقفيم واستعدادىم. 

  .دفرااستعداد االتحسين ، و ةإيجابي اتجاىاتلتطوير  التفاعل ىادًفا ومستداماً 
ما سبق عرضو تمت االستفادة من األدبيات والدراسات الميتمة باالستعداد لمتعمم المدمج  خالل من

الوصول التكنولوجي، واستخدام  وىي المدمج لمتعمم االستعداد في مرحمة التعمىم العالى في تحديد أبعاد
واالتجاه نحو جوانب التعمم في التعمم المدمج؛ وىي التعمم داخل المدرجات والفصول وجياً  التكنولوجيا،

دارة التعمم عبر المنصة التعمىمية.    لوجو، والتعمم والتفاعل والتواصل عبر منصة الجامعة، وا 
 وفي ضوء العرض السابق نبع اإلحساس بمشكمة البحث الحالى في ضوء ما يمي :

 اإلنترنت عبر والتعمم التدريس مجال يشيد ،(COVID-19) جائحة كورونافيروس  انتشار مع -
 بشكل بعد عن التعمىم وممارسات أدوات تبني إلى العالى التعمىم مؤسسات تحتاج حيث كبيرة تغيرات
 التعمىمية، لوحداتيا الكامل الرقمي التحول نحو طوارئ خطط بتنفيذ الجامعات وتقوم. طارئ

 بسببو  ،اإلنترنت عبر الجديد األكاديمي العصر ىذا مع بسالسة التكيف عمى الطالب لمساعدة
مارس إلى اإلغالق فجأة في شير  معظم المؤسسات التعمىمية اضطرت فيروس جائحة كورونا

المعممين أو توجيو مساعدة ل وبالتالى، لم تتمكن معظم المؤسسات من تقديم أي تقنية 2020
لضمان استمرارية التعمىم من خالل  المؤسسات جيوداً بذلت ، و والمتعممين وجيًا لوجو

 (.OECD,2020)المنصات

نموذج تعمىمي جديد في التعمىم العالى تميم خصائص أكشفت غالبية دراسات التعمم المدمج عن و   -
المدمجة الطالب لمحصول عمى المعرفة والمشورة من مصادر مختمفة، لتطبيق  يةالتعمىم توبيئ

 اً ر تأثيويؤثر  ،قة في تنفيذ المعرفة التي يتعممونيا في سياق العالم الحقيقيالموضوع واكتساب الث
عمى نتائج التدريس والتعمم. إن أحد الجوانب الميمة نحو التنفيذ الناجح لمتعمىم المدمج عمى  اً ر كبي

 ,Akgündüz, & Akınoğlu) االستعداد والجاىزية المستوى الجامعي ىو الوصول إلى 
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2017); (Castro,2019); (Ali Mosa, Mahrin, &Ibahim, 2016) Yasin, & 

Ong,2020);( Hori, & Fujii, 2021);  
كحقيقة ال  وأعضاء ىيئة التدريس الطالب من منظور المدمجالتعمم ااستدامة تطبيق ضرورة لو   -

، والتي اتاالستعداداالتجاىات و يمكن إنكارىا. وبناًء عمى ذلك فإن ضرورة النظر بشكل شامل في 
 استناداً و بناًء عمى األدبيات ذات الصمة و ، المدمجعمى تكيف الطالب مع التعمم بشكل شامل تؤثر 

 التدريس، وحتى ىيئة أعضاء جيود من وتحد تنتج التي القوى التي تنتقد الى ندرة األبحاث
. النقدية األىمية في قوى أساس إلى تفتقر التدريس ىيئة أعضاء جاىزية حول الحالية المناقشات

 التعمىم سوق في المتضمنة واإلنصاف القوة قضايا فحص يمكن ال النقدى، التوجيو ىذا مثل وبدون
 كاٍف. بشكل اإلنترنت والتعمم عبر لمتدريس العالى

الطالب عن استعداد  تتحدث فعمىاً التي  -الباحثة بحثفي حدود  –مصرية ال اتدراسال ندرة لونظرًا   -
ىذه الدراسة  تثم ىدفومن  واالستعداد لتنفيذه  التعمم المدمج معلمتكيف  وأعضاء ىيئة التدريس

 . دمجتعمم الملم الطالب وأعضاء ىيئة التدريس في كميات عممية ونظرية استعدادمستوى  تحديد
 Research Problem انبحث : مشكهة 

 تمخصت مشكمة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيسى التالى : 
 جائحة ظل في المدمج لمتعمم طنطا بجامعة التدريس وأعضاء ىيئة طالب( جاىزية)استعداد ما مستوى

 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالىة: ؟ (COVID-19).فيروس كورونا

 دمج.؟الم لمتعمم الجوانب المختمفة لالستعدادا م .1

 .جامعة طنطا لمتعمم المدمج؟طالب ما مستوى استعداد  .2

 عمى أساس دمجالتعمم الم جوانب تجاهطالب كميتي الطب والتربية اتجاىات ىل ىناك اختالفات في  .3
 التربية( ؟. –نوع الكمية)الطب 

 أساس عمى المدمج التعمم جوانب تجاه والتربية الطب كميتي طالب اتجاىات في اختالفات ىناك ىل .4
 .؟( القرية – المدينة) المعيشة مكان

ترجع الى نوع التخصص التعمم المدمج  جوانب في اتجاىات الطالب تجاهىل ىناك اختالفات  .5
 .؟ أدبي( -)عممي

 ما مستوى استعداد أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طنطا لمتعمم المدمج؟ .6

 ىل ىناك اختالفات في مستوى استعداد أعضاءىيئة التدريس ترجع الى نوع الكمية ؟ .7

طالب وأعضاء ىيئة التدريس بجامعة طنطا لمتعمم ما التصور المقترح لتحسين مستوى استعداد   .8
 ؟المدمج؟ 
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  :فروض انبحث
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب ترجع الى نوع الكمية -

 .الطب( عمى مقياس استعداد)جاىزية( الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج  -) التربية     

ب ترجع الى نوع مكان المعيشة  إحصائية بين متوسطات درجات الطالال توجد فروق ذات داللة  -
 المدينة( عمى مقياس استعداد)جاىزية( الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج . -القرية )

التخصص)عممى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب ترجع الى نوع -
 .لطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمجادبى( عمى مقياس استعداد)جاىزية( ا -

ىيئة التدريس ترجع الى نوع  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أعضاء -
ىيئة التدريس بجامعة  مقياس استعداد)جاىزية( أعضاء عمىخرى( أ -الطب -الكمية  )التربية 

 طنطا لمتعمم المدمج.

 أهداف انبحث:
 الحالى إلى: البحث سعي 

   . عبر منصة الجامعة جامعة طنطا لمتعمم المدمج طالب استعداد مستوى تحديد  .1

لتنفيذ التعمم المدمج عبر منصة  طنطا أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تحديد مستوى استعداد .2
   الجامعة.

ستعداد أعضاء ىيئة التدريس والطالب لمتعمم المدمج ومن ثم التحسين  تقديم تصور مقترح .3
 .الناجح لوالتنفيذ 

  حدود انبحث:
طالب وأعضاء ىيئة التدريس بجامعة  حدود بشرية: اقتصر التجريب في ىذا البحث عمى عينة من

  .(1طنطا كما ىو موضح بجدول )
 ( أعداد مجموعات البحث جمع البيانات الكمية والنوعية1جدول)

 
 أػذادػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ اٌطالة

أػذاد ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ أػنبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ

 اٌؼذد اٌى١ٍخ 
ِىبْ 

 اٌّؼ١ؾخ
 اٌؼذد اٌزخقـ اٌؼذد

ػ١ٕخ 

 اٌّمبثٍخ
 ػ١ٕخ اٌّمبثٍخ اٌؼذد اٌى١ٍخ

 
 هت

 رشث١خ

84 

519 

 لش٠خ

 ِذ٠ٕخ

945 

978 

 ػٍّٝ

 ادثٝ

985 

979 

9 

19 

 اٌزشث١خ

 اٌطت

 أخشٜ

99 

14 

54 

11 

5 

- 

 اٌؼذد

 اٌىٍٟ
 5:9     51  111 15 

 .كمية التربية وكمية الطب وكميات أخرى بجامعة طنطا حدود مكانية:

 .2020 -2021لمعام الدراسي الثاني البحث في الفصل الدراسي أدوات تم تطبيق  حدود زمانية:
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 حمددات انبحث:
مقياس االستعداد لمتعمم المدمج لمطالب،  وبنود  رمحاو  تتحدد نتائج البحث بالمنطق وراء اختيار  

قياس مستوى استعداد عينة من الطالب واعضاء ىيئة عمى البحث  واقتصر ،التدريسوألعضاء ىيئة 
صدق  ى؛ لذا فان صدق نتائج البحث تتحدد بمدلمتعمم المدمج ببعض كميات جامعة طنطا التدريس
يمارس الذي لم  ةالجامع، أيضًا طالب الجامعة واستاذ من قبل عينة البحثعمى بنود المقياس االجابة 
  .نيجىذا العمى تقديم آراء جيدة حول  دراً يكون قا قد الدمج تعمم المال تجربة

 Research Importance :أهمية انبحث
  وأعضاء ىيئة  طالبال استعداداتنموذج قياس صالح لتقييم بتزويد مؤسسات التعمىم العالى

، مما يمقي الضوء عمى االحتياجات واألولويات التعمىمية التي يجب أخذىا لمتعمم المدمج  التدريس
 لتنفيذ التعمم المدمج بشكل ناجح.في االعتبار 

 قبل الخدمة. ن بكميات التربيةمعمميال إعداد برامج تفيد نتائج ىذا البحث في مجال تطوير قد 

 والطالب لمتعمم المدمج ومن ثم  تحسين استعداد أعضاء ىيئة التدريسفي مقترح التصور قد يفيد ال
 مما يساىم في تحقيق األىداف التعمىمية المنشودة لالرتقاء بالمجتمع.ه بشكل ناجح. تنفيذ

 : Research Terms مصطهحبت انبحث
 :بعد الرجوع الى األدب التربوي، تم تحديد مصطمحات البحث اإلجرائية كما يمي 

وجيًا لوجو دمج بين التعمم ت ةرسمي استراتيجية تعمىمية ىو: Blended Learning لتعمم المدمجا
، Teames Microsoft منصة جامعة طنطاوالتعمم عن طريق )في المدرجات والفصول(، 

وقت التعمم ومكانو ومساره وسرعة تقدمو بشكل أكبر من البرامج بمرونة مطالب وتسمح ل
 .ةالتعممية التقميدي

 :Readiness االستعداد 
استعداد الطالب: ىو قدرة الطالب عمى التعمم باستخدام استراتيجية التعمم المدمج عبر منصة جامعة   

، ويحسب مستوى استعدادىم من منظور حساب لذلكالمصممة Microsoft Teams طنطا 
مرونة النسبة المئوية الستجاباتيم عمى البنود الخاصة بابعاد التعمم المدمج الستة المتعمقة ب

التفاعل عبر و التكنولوجيا، واستخدام  التعمم، إدارة ،التعمم، عبر منصة الجامعةو التعمم، 
 اإلنترنت، والتعمم وجيا لوجو داخل المدرجات والفصول.

استعداد أعضاء ىيئة التدريس: يشير الى قدرتيم عمى التدريس باستخدام استراتيجية التعمم المدمج 
حساب النسبة المئوية  من منظورستوى  استعدادىم ويحسب م، عبر منصة الجامعة

الستجاباتيم عمى البنود الخاصة با وصوليم لمتكنولوجيا واستخداميم ليا وتواصميم وتفاعميم 
 .مع طالبيم عبر اإلنترنت واتجاىاتيم نحو التعمم المدمج
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ألول  اكُتشف الفيروس المستجد ،دحامرض تنفسي : ىو  (COVID-19)جائحة فيروس كورونا  
 حتى اآلن ، وانتشر حول العالم منذ ذلك الوقت2019الصينية عام  ووىان مرة في مدينة

 .العالمية جائحة فيروس كورونا اً بمسب

 Research Methodology :مىهج انبحث
 وتحميل جمع حيث تم Mixed Method Research المختمطة  البحوث استخدم البحث منيج

واحدة لفيم مستوى استعداد طالب وأعضاء ىيئة التدريس  دراسة فى والكمية النوعية البيانات ومزج
منظورات مختمفة وبشكل يتم النظر الىو من  ى، والذ Blend Learningالمدمج  متعممل بجامعة طنطا 

 Sequential Exploratoryالمتتابع  االستكشافى استخدام التصميممم المدمج. وتم تعمتعمق لم

Design ؛Creswell, 2014))  البيانات جمع خالل من أوال باستكشافيا الظاىرة دراسة فيو ويتم 
كمية ونوعية واستخداميا في  بيانات جمع ذلك يتبع ثم البحث، أداة تصميم استخداميا فى ثم النوعية

 االستكشافى التصميم تنفيذ ( يوضح خطوات2البحث بشكل متعمق. وشكل )االجابة عن أسئمة 
 المتتابع.

 
 
 
 
 
 
 

 Sequential Exploratory Design  خطوات تنفيذ التصميم االستكشافى المتتابع (2شكل )
تم إجراء ثم  الكمية، لجمع البياناتلمطالب، وآخر ألعضاء ىيئة التدريس  استخدام مقياس تم

اتجاىات واستعدادات لمعرفة لجمع البيانات النوعية  وألعضاء ىيئة التدريس تقنيات المقابمة لمطالب
ومطالبتيم بشرح األسباب التي تجعميم المدمج،  تجاه جوانب التعمموأعضاء ىيئة التدريس  الطالب

ث المتزامن التثمي. تم التحقق من صحة البيانات باستخدام تقنيات االتجاىاتيمتمكون مثل ىذه 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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Concurrent Triangulation االستبيان الذي تم جمعو نتائج جمع البيانات، من خالل مقارنة ل
 وألعضاء ىيئة التدريس. ى لمطالبيمكن رؤية االستعداد الفعم وبالتالى ،ونتائج المقابمة

 :، تم اتخاذ اإلجراءات التالىةبحثلتحقيق أىداف الو  
االطالع عمى االدبيات ذات الصمة بموضوع البحث ومتغيراتو وتحميميا ودراستيا واالستفادة منيا  أواًل:

 في اعداد أدوات البحث وتفسير نتائجو.
 البحث:وات عداد أدإ ثانيا:
مستوى إستعداد طالب البحث لمعرفة )مقياس(  اةأدتم تطوير إعداد المقياس الخاص بالطالب:  .1

والنظر الىيا بشكل نقدي  بيذا المجال بعد مراجعة األدبيات المتعمقةجامعة طنطا لمتعمم المدمج.  
 Tang, & Chaw ,2013; Birbal, et al.2018;  Adams,et) :مثل دراسات كل من

al.2018; Graham,et al.2019; Al-Awidi, & Aldhafeeri, 2017; Yulia,2017;   ،
في الخاصة لممقياس والعبارات الخاصة بكل محور أو المقياس ككل  كما  محاورالتم تحديد و 

متحقق من ىيئة التدريس ل أعضاءمن عمى الخبراء المختصين المقياس  عرضثم  ،(2جدول )
لمتحقق من مدى وضوح العبارات وانتماء كل منيا لممحور الذى تتبعة ومدى تغطية و  ،صدقال

لميدف منو، وقد التزمت الباحثة بإجراء التعديالت والمالحظات التى أبداىا  المقياسمحاور 
ككل وكل محور من  لممقياسلفا كرونباخ أباستخدام طريقة  وتم حسابفقد  ثبات:.  أما الالمحكمون

 المقياسقيمة ثبات  طالب كمية التربية بجامعة طنطا؛ وبمغت( من 25عينة )ن =  محاورىا عمى
     الفرعية. ومحاوره المقياسمعامالت ثبات ( 2)جدول ويوضح (، 0.829)

 (2جدول )
معامالت ثبات الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج، و  مقياس استعدادمحاور   

  الفرعية هومحاور ككل  مقياسال

 
 
 
 
 
 
  

   
مما يشير  الفرعية ومحاوره لممقياس ككل مقبولةأن معامالت الثبات  (2)جدول من بيانات  يتضح

، و تم ارسال الرابط الخاص Googleنماذج اإلنترنت باستخدام  عبروتم اإلعداد  .وإلى الوثوق بنتائج

 الثبات عدد العبارات المحاور  م

 0.798 6 استخدام التكنولوجيا 1
 0.875 7 التعمم داخل الجامعة وجيا لوجو 2
 0.715 9 التفاعل عبر اإلنترنت  3
 0.729 10 التعمم عبر اإلنترنت 4
 0.809 7 إدارة التعمم عبر منصة الجامعة  5
 0.780 4 مرونة عممية التعمم 6

 0.829 43 المقياس ككل
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عبر مجموعات الواتس اب، الماسنجر،    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLبالطالب
  2021-2020في لمعام الجامعي  2021الفيسبوك، التيميجرام، في يونيو

 اعداد المقياس الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس: .2
بعد لقياس مستوى استعداد أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طنطا لمتعمم المدمج .   أداة تم تطوير   

 :والنظر الىيا بشكل نقدي مثل دراسات كل من بيذا المجال مراجعة األدبيات المتعمقة
(Yasin,&Ong,2020; Ramona, & Juanjo, 2020; Firdaus, Muntaqo, 

&Trisnowati, 2020 ;Bokolo,etal.2020; Hori, & Fujii, 2021 محاورالتم تحديد ، و 
 عرض(، ثم 3)في جدول الفرعية لممقياس والعبارات الخاصة بكل محور او المقياس ككل  كما 

لمتحقق من مدى و صدق المتحقق من ىيئة التدريس ل أعضاءمن عمى الخبراء المختصين المقياس 
، وقد ااستبانة لميدف منيكل ور ومدى تغطية محا ووضوح العبارات وانتماء كل منيا لممحور الذى تتبع

 .التزمت الباحثة بإجراء التعديالت والمالحظات التى أبداىا المحكمون
كل محور من محاوره عمى ول لممقياس ككللفا كرونباخ أباستخدام طريقة  وتم حسابأما الثبات فقد  

اعضاء ىيئة  مقياسقيمة ثبات  وبمغت من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طنطا؛  (22ن = )عينة 
        (.3)جدول كما يوضحو ،  (0.921ككل)التدريس 

 (3)جدول
مقياس أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طنطا لمتعمم المدمج،محاور   

الفرعية هومحاور ككل  مقياسال معامالت ثباتو   
 
   
 
 
 
 
 

مما يشير إلى  الفرعية ومحاوره المقياس  ككل مقبولةأن معامالت ثبات  (3)جدول من بيانات  يتضح
 .والوثوق بنتائج

 إعداد بروتوكول المقابمة الشخصية لمطالب  ثالثًا:
الدراسة ؛ واعتمدت لمبحث بما يتماشى مع األىداف الرئيسةتم تطوير بروتوكول المقابمة الشخصية 

المقابالت ىي تمك ؛ و Semi-Structured Interviewsالمنظمة  وشبت الحالىة عمى المقابال
صياغتيا بعناية شديدة قبل  تالمتعمقة حيث يتعين عمى المستجيبين اإلجابة عمى أسئمة مفتوحة تم

 اٌضجبد ػذد اٌؼجبساد اٌّؾبٚس  َ

 18745 8 اٌٛفٛي اٌٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب 1

 18491 : إلعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١باٌىفبءح اٌزار١خ  5

9 
اٌىفبءح اٌزار١خ ٌالرقبي ٚاٌزفبػً  ػجش 

 اإلٔزشٔذ
8 

18451 

 18499 9 ث١ئخ اٌزؼٍُ ػجش اإلٔزشٔذ 8

 18459 : االرغب٘بد ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌّذِظ 9

 18551 59 اٌّم١بط وىً

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
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تمكن الباحثة من تغطية كل سؤال في و إجراء المقابمة، والتي تعتبر أكثر مرونة من المقابالت المنظمة، 
مفتوحة، واستكشاف  نوعية بجمع بيانات تسمح الطريقةىذة  ، باإلضافة إلى أنالمرن البروتوكول

 أفكار المشاركين ومشاعرىم ومعتقداتيم حول موضوع معين والتعمق بعمق في القضايا الحساسة.

(Jamshed,2014)  
الطالب  استعدادالعوامل التي تؤثر عمى في ضوء الخاصة بالطالب المقابمة  تم إعداد اسئمة  

دارة عممية التعمم  عبرفي اوالتي ترتبط بالتعمم  منصة  لصف وجياً لوجو، والتعمم عبر اإلنترنت وا 
حيث تطرح الباحثة عمى الطالب مجموعة من األسئمة المرتبطة الجامعة، ومرونة التعمم، والتكنولوجيا 

 . والمؤثرة عمى االستعداد السابقة عواملمن ال عاملبكل 
( 15طالب من كمية الطب و)( 5)وطالبة منيم  طالب( 20مع ) منظمة وإجراء مقابمة شب وتم  

معرفة وجية  التعرف عمى استعداد الطالب نحو التعمم المدمج و، وذلك بيدف طالب من كمية التربية
من خالل و . استعدادىم لتطبيقو بشكل ناجح، ومدى التعمم المدمج أبعاد )جوانب( الشخصية في منظرى

 مى اتجاىات الطالب تجاه جوانب التعمم المختمفة، ومعرفةتعرف عالباحثة ال استطاعتىذه المقابمة 
 التعمم عبر منصة جامعة طنطا، أثناء  ت الطالبالتي واجيوالتحديات  الصعوبات والمشكالت

 منعدد عمى صدق أداة المقابمة: تم التحقق من صدق المحتوى والصدق الظاىري لممقابمة بعرضيا 
سئمة األمة ئمال  رائيم حوليا من حيثآعن  وطمب منيم التعبير أعضاء ىيئة التدريس المحكمين 

العوامل المؤثرة عمى االستعداد، وتوصمت الباحثة إلى الشكل النيائي سئمة مع األ تساق، وا  طالبلم
وتم التحقق من صدق ىذه األداة أيضًا بالمقارنة إجراء التعديالت المطموبة. لبروتوكول لممقابمة بعد 

أو شرح النتائج من المرحمة الكمية التي تختبر ائج المقياس المعد لذلك الغرض بين نتائجيا ونت
تصور مقترح  كذلك لتقديمو  ، ومما يحقق موثوقية النتائج من خالل تثميث مصادر البياناتالفرضيات

  (DeJonckheere & Vaughn2019). في ضوء النتائج الكمية والنوعية
ثبات أداة المقابمة: تم حساب معامل االتفاق بين المحكمين من خالل تطبيق معادلة كوبر، وتعبر عن 
تكرار عدد مرات عدم االتفاق عن عدد مرات االختالف بين المحكمين في تمثيل أسئمة المقابمة 

( 0.85) نسبة معامل االتفاق بمغتحيث بمغت  ،لمعوامل التي تؤثر عمى استعداد الطالب واالساتذة
 إلى نسبة ثبات عالىة. والتي تشير

صافحة  مانتكاون ىاذا البروتوكاول و  ،طالابلمتسجيل بياناات المقابماة عماى بروتوكاول مقابماة  وتم 
الصااافحات التالىاااة المقابماااة( تااااريو ووقااات  - وىاااي )اسااام الطالاااب المقابماااةالبياناااات: تتضااامن بياناااات 

، لمطالاب أعدتيا الباحثة بشاكل مسابق والموجياة  وتتضمن: مجموعة من األسئمة مفتوحة النياية التي
 ، وأمام كل سؤال تدون االستجابات.ا لوجو أو عبر الشبكة من خالل وسائل التواصل االجتماعييوج
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 :إعداد بروتوكول المقابمة الشخصية العضاءىيئة التدريس لجمع البيانات النوعية رابعًا:
العوامل التي تؤثر عمى اساتعداد في ضوء ىيئة التدريس الخاصة بأعضاء المقابمة  تم إعداد اسئمة  

أعضاء ىيئة التدريس لمتعمم المدمح والمتعمقة باتجاىاتيم ومعتقداتيم حول نجااح اساتراتيجية الاتعمم 
المدمج لطالب الجامعة مع ذكر االسباب وكيفية اساتخدامة والصاعوبات والتحاديات التاي واجيتاو ىاو 

مساااتوى الوصاااول لمتكنولوجياااا منصاااة جامعاااة طنطاااا والمتعمقاااة ب وطالباااة اثنااااء الاااتعمم مااان خاااالل
، والكفاااءة الذاتيااة لمتتواصاال والتفاعاال عباار اإلنترناات، والمقترحااات لمتنفيااذ الناااجح لمااتعمم واسااتخداميا
 بالعوامالمجموعاة مان األسائمة المرتبطاة أعضااء ىيئاة التادريس حياث تطارح الباحثاة عماى المدمج  

 . المؤثرة عمى االستعداد
التعرف عمى ، وذلك بيدف ( من أعضاء ىيئة التدريس12مع عدد ) منظمة وإجراء مقابمة شب وتم  

، ومادى الاتعمم المادمج ابعااد )جواناب( الشخصاية فاي ممعرفة وجية نظارىاستعدادىم لمتعمم المدمج و 
دات تعرف عماى اساتعداالباحثة ال استطاعتمن خالل ىذه المقابمة و . استعدادىم لتطبيقو بشكل ناجح
أثناااء  تيم مااع طالبيامالتااي واجياوالتحاديات  الصاعوبات والمشااكالت أعضااء ىيئااة التادريس، ومعرفااة

 التعمم عبر منصة جامعة طنطا، وكذلك التعرف عمى أىمية التعمم المدمج وكيفية استخدامو. 
 نماعادد عماى صدق أداة المقابمة: تم التحقق من صادق المحتاوى والصادق الظااىري لممقابماة بعرضايا 

سائمة األماة ئمال  رائيام حولياا مان حياثآعان  وطمب مانيم التعبيار أعضاء ىيئة التدريس المحكمين 
العواماال المااؤثرة عمااى االسااتعداد، وتوصاامت الباحثااة إلااى ساائمة مااع األ تساااقوا   .لعضااو ىيئااة التاادريس

ذه األداة وتم التحقاق مان صادق ىاإجراء التعديالت المطموبة. الشكل النيائي لبروتوكول لممقابمة بعد 
أو شاارح النتااائج ماان المرحمااة الكميااة التااي تختباار أيضااًا بالمقارنااة بااين نتائجيااا ونتااائج االسااتبيان 

 & ,DeJonckheere)، ومما يحقق موثوقياة النتاائج مان خاالل تثمياث مصاادر البيانااتالفرضيات

Vaughn,2019)  
تطبيق معادلاة كاوبر، وتعبار عان  ثبات أداة المقابمة: تم حساب معامل االتفاق بين المحكمين من خالل

تكاارار عاادد ماارات عاادم االتفاااق عاان عاادد ماارات االخااتالف بااين المحكمااين فااي تمثياال أساائمة المقابمااة 
نسااابة معامااال االتفااااق حياااث بمغااات  أعضااااء ىيئاااة التااادريس،لمعوامااال التاااي تاااؤثر عماااى اساااتعداد 

 إلى نسبة ثبات عالىة. والتي تشير( 0.85)بمغت
 منتكون ىذا البروتوكول و ، لعضو ىيئة التدريستسجيل بيانات المقابمة عمى بروتوكول مقابمة  وتم

المقابمااة( تاااريو ووقاات  - اساام عضااو ىيئااة التاادريسوىااي ) المقابمااةصاافحة البيانااات: تتضاامن بيانااات 
بق الصفحات التالىاة وتتضامن: مجموعاة مان األسائمة مفتوحاة النياياة التاي أعادتيا الباحثاة بشاكل مسا

، وأمام ا لوجو أو عبر الشبكة من خالل وسائل التواصل االجتماعييوجلعضو ىيئة التدريس والموجية 
 كل سؤال تدون االستجابات.
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 تحديد أفراد مجموعة البحث وتطبيق أدواتو. خامسًا:
 ( طالباً 963عددىا ) جامعة طنطا بكميات ) الطب والتربية(طالب  جريت ىذه الدراسة عمى عينة منأ 

محاضرات فصمين دراسيين عن الذين حضروا ( 101وطالبة وعينة من أعضاء ىيئة التدريس عددىا )
، لفيروس كوروناواالجراءات االحترازية  ىتدابير التباعد االجتماعومحاضرات وجيا لوجو أثناء قترة بعد 

عضاء ىيئة ألمطالب و بالنسبة تعبئة االستبيان لمن يرغب في  المريح العينات أخذ أسموب تم استخدام
( عضو من 12( طالب و)20، وتم أخذ عينة مقصودة إلجراء المقابمة الشخصية وعددىا )التدريس

 أعضاء ىيئة التدريس ممن وافقوا عمى إجراء المقابمة.
 لمعام في 2021 يونيو شير وفي ،Google نماذج باستخدام اعداد االداتين عبر اإلنترنت وتم    

الخاص بالطالب عبر مجموعات الواتس اب، الماسنجر،  تم ارسال الرابط ،2021-2020الجامعي
، والرابط الخاص باعضاء ىيئة  /https://docs.google.com/forms/d/eالفيسبوك، التيميجرام

عبر مجموعات الواتس اب، ووحدة تطوير البحث   https://docs.google.com/forms/d التدريس
العممي بجامعة طنطا عبر التيميجرام، واستمر الرابط متاح لمتطبيق لمدة شيرين، وأجريت المقابالت مع 

 الطالب وأعضاء ىيئة التدريس المذين أبدوا رغبتيم فى إجراء المقابمة.
 األسالىب اإلحصائية المستخدمة: ًا:سادس

 -SPSSبا ) تم استخدام الحاسب االلى إلدخال بيانات البحث بواسطة البرنامج اإلحصائي المعروف   

V.21اإلحصائية الوصفية  األسالىب ( ، وفى سبيل تحميل بيانات البحث، تم استخدام بعض
 واالستداللىة التى تتفق مع أىداف البحث، ومنيجو، وىى:

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية . .1
 لحساب الثبات . (Alpha – Cronbach)معامل الفا كرونباخ  .2

 Mann-Whitney Testاختبار مان ويتنى  .3

 independent  Samples –t- Testاختبار "ت" لممجموعتين المرتبطتين  .4

 One way ANOVA االحادى التباين تحميل اختبار .5

وذلك لمتعرف عمى أراء أفراد عينة البحث تجاه  :بالمحاورالتكرارات، والنسب المئوية الخاصة  .6
 .محاور المقياس

 بالمعادلة التالىة: حسب، والذي يلمقياسالوزن النسبي الستجابات أفراد العينة لعبارات ا .7
  ضمنخفتكرار ×  1تكرار متوسطة + ×  2+   مرتفعتكرار ×  3      الوزن النسبي =

 مجموع التكرارات                                                    

 (Yulia, 2017) ولغايات التحميل اإلحصائى لمنتائج قد تم اعتماد المعيار التالى:

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
https://docs.google.com/forms/d
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 (4جدول )

 استعداد)جاىزية( أعضاء ىيئة التدريسمعيار المعتمد في تفسير مستوى ال

 المدمجوالطالب بجامعة طنطا لمتعمم 

 م مدي المتوسطات % مدى األوزان النسبية االستعداد مستوى
 1 2.33 – 1 46.6 - 20 منخفض

 2 3.67 – 2.34 4 .73- 46.8 متوسط

 3 5 – 3.68 100 -73.6 مرتفع

  ومناقشتيا وتفسيرىا البحثائج نت سابعًا:
؟ تمت االجابة .المدمج" لمتعمم لالستعداد  المختمفة الجوانب والذي نصة "ما األول انسؤال عه نإلجببة

 عمىة من خالل إجراءات البحث، وكما ىو موضح قي الجزء الخاص باعداد أدوات البحث.
 

و: نإلجببة عه انسؤال انثبوي  "ما مستوى استعداد الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج؟  والذى نصُّ
جاىزية( الطااالب بجامعااة طنطااا تاام حساااب المتوسااطات الحسااابية والنسااب المئويااة  لمقياااس اسااتعداد)

 ( يوضح تمك النتائج .5لمتعمم المدمج  في ظل جائحة كورونا، وجدول )
 (5جدول )

 المتوسطات والنسب المئوية لدرجات الطالب ومستوى االستعداد عمى مقياس  استعداد 
 الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج  في ظل جائحة كورونا

 اٌّغزٜٛ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌذسعخ اٌؼظّٝ اٌّزٛعو اٌؼذد االثؼبد

 ِزٛعو %485: 91 98889 5:9 اٌزؼٍُ ػجش اإلٔزشٔذ

 ِشرفغ %7884 99 5:817 5:9 اٌزؼٍُ داخً اٌغبِؼخ ٚعٙبً ٌٛعٗ

إداسح ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ  ػجش ِٕقخ 

 اٌغبِؼخ  

 ِشرفغ 4189% 91 58889 5:9

 ِزٛعو %89:: 91 15858 5:9 اٌزىٌٕٛٛع١ب

 ِزٛعو %781: 89 91851 5:9 اإلٔزشٔذاٌزفبػً ػجش 

 ِزٛعو %84:: 51 :1989 5:9 ِشٚٔخ اٌزؼٍُ

 ِزٛعو %7184 511 184894 5:9 اٌذسعخ اٌى١ٍخ

( أن النسااب المئويااة السااتعداد)جاىزية( الطااالب بجامعااة طنطااا لمااتعمم 5يتضااح ماان نتااائج  جاادول )   
، %74.8، %68.9المااادمج  فاااي ظااال جائحاااة كوروناااا لااادى عيناااة البحاااث وألبعااااده عماااى الترتياااب )

%( وىى نسب متوسطة 70.8(  ولممقياس ككل )70.8%، 66.8%، 67.1%، 66.5%، 81.5%
 والثالث فقد كان مرتفعًا، مما يشير إلى أن لدييم استعداد بدرجة مقبولة نحاو  الاتعممماعدا البعد الثانى 

. األمر الذي يدعو الاى ضارورة االساتفادة مان ىاذه الدرجاة المقبولاة مان االساتعداد فاي تطاوير  المدمج
جاود برامج إعداد المعمم في  إطار التعمم المدمج  مما سيحقق مخرجاات تعمام مقبولاة أيًضاا فاي ضاوء و 

لاادييم قبااول واسااتعداد وجاىزيااة ليااذا النااوع ماان الااتعمم. كااذلك أن تقااوم ىااذه الباارامج بتقااديم الخباارات 
 التعمىمية لمطالب التي تعمل عمى زيادة وتحسين استعدادىم وجاىزيتيم لمتعمم المدمج. 
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النتاائج  أيضاًا أن النسابة المئوياة التجاىااتيم تجااه الاتعمم داخال الجامعاة وجياا لوجاو  هوتشير ىذ
%( االمر  68.9%( أعمى من النسبة المئوية التجاىاتيم تجاه التعمم عبر اإلنترنت التي بمغت)74.8)

ة الساابقة الذي قد يرجع الى تعود ىؤالء الطالب عمى التعمم وجيا لوجو طوال مراحميم الدراسية المختمفا
مما يجعميم يشعرون نحوه بالراحة والسيولة في التعمم والرغبة في استكمال الاتعمم بياذا االساموب ومان 

 ثم اتجاىات مرتفعة نحوه.
كذلك قمة تعرضيم لمتعمم من خالل شبكة اإلنترنت ومن ثم يعتبرون ىذا التعمم بالجدياد عمىيام وقاد 

م أو الن يكون تجارب التعمم عبر اإلنترنت التي مر بيا يعتقدون أنو يصعب عمىيم ويعوق عممية تعممي
ىؤالء الطالب قد تركت أثر سايء لادييم وصاعوبات فاي عممياة الاتعمم مماا تسابب فاي انخفااض اتجااىم 

 نحوه .
كماا ان ظيااور اتجاىااات مرتفعااة فيمااا يتعمااق بااإدارة عممياة الااتعمم عباار منصااة الجامعااة يااوحى بااأن 

التعمم مان قبال الجامعاة منظماة وسايمة ويسايرة لمطاالب االمار الاذي يادعو عممية اإلدارة ليذا النوع من 
أيضا لالستمرار في تطبياق الاتعمم المادمج نظارا لتاوافر اإلدارة الجيادة لمنصاة الاتعمم كاذلك االتجااه العاام 

 .المقبول لدى الطالب نحوه
و والذى :انسؤال انثبنث عه نإلجببة  جائحة ظل الطالب فياستعداد  ىناك اختالفات في  " ىل نصُّ
: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوع الكمية ؟ تم صياغة الفرض التالى الى ترجع  كورونا

مقياس استعداد)جاىزية(  عمىالطب(  -درجات الطالب ترجع الى نوع الكمية )التربية  رتب متوسطات
 الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج.
طالب الجامعة وفقًا درجات  رتب قامت الباحثة بمقارنة متوسطاتولمتحقق من صحة ىذا الفرض 

. وقد لمقياس استعداد)جاىزية( الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج، وذلك الطب ( -لمكمية )التربية 
  Mann-Whitney Testالمستقمةلممجموعات الالبارامترى " مان ويتنىاستخدمت الباحثة اختبار"
 (SPSS .v21) باستخدام برنامج الرتب ين متوسطات لمكشف عن داللة الفرق ب

 (  تمك النتائج :6ويوضح جدول )
 (6جدول )

 لمقياس استعداد)جاىزية(الطب(  -مجموعتى البحث )التربية لدرجات  نتائج اختبار مان ويتنى
 الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج

االنحراف  المتوسط العدد الكمية االبعاد
 المعيارى

متوسط 
 مجموع الرتب الرتب

 
Zقيمة 

مستوى 
 الداللة

 طب التعمم عبر اإلنترنت
 تربية

48 
915 

34.91 
34.42 

5.85 
5.02 

489.78 
481.59 

23509.5 
440656.5 

0.19 0.84 

 0.76 0.31 23806.5 495.97 4.37 26.37 48 طبالتعمم داخل الجامعة 
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 444221.5 483.37 3.80 26.16 915 تربية وجيًا لوجو
إدارة عممية التعمم  

 عبر منصة الجامعة  
 طب
 تربية

48 
915 

23.29 
24.51 

4.41 
3.90 

397.16 
488.54 

19063.5 
448964.8 

2.22 0.05 

 طب التكنولوجيا
 تربية

48 
915 

20.77 
19.89 

3.50 
3.29 

554.67 
480.31 

26624.0 
441404.0 

1.81 0.07 

 طب التفاعل عبر اإلنترنت
 تربية

48 
915 

30.85 
30.18 

4.56 
3.75 

509.50 
482.67 

24456.0 
443572.0 

0.65 0.52 

 طب مرونة التعمم
 تربية

48 
915 

13.43 
13.36 

2.85 
2.42 

473.13 
484.57 

22710.0 
445318.0 

0.27 0.78 

 طب الدرجة الكمية
 تربية

48 
915 

149.64 
148.52 

18.86 
14.49 

463.30 
482.98 

22238.5 
441927.5 

0.47 0.63 

طالب  كمية التربية  ماع متوساطات أنو بمقارنة متوسطات درجات  (6)جدول بيانات يتضح من    
 تقاارب، لاوحظ درجات طالب كمية الطب لمقياس استعداد)جاىزية( الطالب بجامعاة طنطاا لماتعمم المادمج

اسااتعداد)جاىزية(  طااالب التربيااة لمقياااس طااالب الطااب مااع متوسااطات مجموعااة مجموعااةمتوسااطات 
دالاة احصاائيا  غيار (zأن قيم )كما يتضح ايصًا   بجامعة طنطا لمتعمم المدمج  وابعاده الفرعية.الطالب 

 الطاالب( جاىزياة)تى البحاث )التربياة والطاب( عماى مقيااس اساتعداددرجاات مجماوع رتاب بين متوساطى
عباار منصااة إدارة عمميااة الااتعمم  ماعاادا البعااد الثالااث" الفرعيااة وابعاااده  الماادمج لمااتعمم طنطااا بجامعااة

الجامعة" فقد كانت الفروق لصالح طالب كمياة التربياة ويمكان تفساير ذلاك باان طاالب كمياة التربياة  قاد 
يكون لدييم اتجاىات أكثر ايجابية نحو إدارة تعمميم بسبب انيم يعتمدون بشكل كبير عماى المحاضارات 

اجاة الاى إدارة تعمميام عبار والكتب التي تختمف في محتواىاا مان أساتاذ الخار لانفس الماادة لاذا فيام بح
المنصااة بعكااس طااالب كميااة الطااب المااذين يعتماادون عمااى مراجااع عالميااة ومحميااة  شاابو ثابتااة اي أن 
المحتااوي واحااد حتااي وان اختمااف االساااتذة، ويعتماادون أيضااا عمااى التسااجيالت المنشااورة عمااى قنااوات 

عاادم جااودة المحتااوي  اليوتيااوب ولاايس منصااة الجامعااة فقااط باإلضااافة الااى شااكواىم التااي تاادور حااول
 المنشور عمى منصة الجامعة.

وقد يرجع السبب أيضا لكثرة أعداد طاالب كمياة التربياة بمحاضاراتيم وجياا لوجاو عان إعاداد طاالب 
كمية الطاب مماا يجعميام يفضامون أكثار إدارة الاتعمم عبار المنصاة لشاعورىم بالراحاة أثنااء عممياة الاتعمم 

 ومرونة الزمان والمكان .
تفاع المتوسط الكمي التجاه طالب كمياة الطاب عان طاالب كمياة التربياة األمار الاذي قاد كما لوحظ ار 

يرجااع إلااى أن الدراسااة بكميااة الطااب بطبيعتيااا عمميااة أكثاار ماان كميااة التربيااة بصاافة عامااة ممااا يجعمياام 
بحاجااة لالطااالع عمااى نماااذج تخيميااة ومحاكاااة وغيرىااا ماان المعينااات االفتراضااية وكااذلك التفاعاال معيااا 
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يااا حقيقيااة، األماار الااذي يمكاان تنفيااذه ماان خااالل الااتعمم الماادمج عباار اإلنترناات ممااا يساايل عمىياام وكأن
 دراستيم ومن ثم جعميم يشعرون باتجاه مرتفع نحو ىذا النوع من التعمم.

و " ىل والذى :انسؤال انرابع عه نإلجببة استعداد الطالب لمتعمم المدمج  ىناك اختالفات في  نصُّ
: " ال توجد فروق ذات المدينة( ؟ تم صياغة الفرض التالى –نوع مكان المعيشة )القرية  الى ترجع 

 عمىالمدينة(  -داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب ترجع الى نوع مكان المعيشة )القرية 
 مقياس استعداد)جاىزية( الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج  .

طالب الجامعة وفقًا ولمتحقق من صحة ىذا الفرض  قامت الباحثة  بمقارنة متوسطات درجات 
لمقياس استعداد)جاىزية( الطالب بجامعة طنطا لمتعمم ، وذلك المدينة ( –لمكان المعيشة ) القرية 

 independent - Samples tالمستقمة . وقد استخدمت الباحثة  اختبار "ت" لممجموعات المدمج 

Test  ( تمك النتائج :7ويوضح جدول )، لمكشف عن داللة الفرق بين المتوسطات 
 (7جدول )

 المدينة(  -مجموعتى البحث)القرية المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيم " ت "  لدرجات 
 لمقياس  استعدادت الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج

 االثؼبد
ِىبْ 

 اٌّؼ١ؾخ
 اٌّزٛعو اٌؼذد

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٜ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

ل١ّخ 

 د

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 لش٠خ اٌزؼٍُ ػجش اإلٔزشٔذ

 ِذ٠ٕخ

945 

978 

988:9 

98895 

8858 

9818 

5:1 1859 1898 

اٌزؼٍُ داخً اٌغبِؼخ 

 ٚعٙبً ٌٛعٗ

 لش٠خ

 ِذ٠ٕخ

945 

978 

5:854 

5:811 

9871 

9851 

5:1 1871 1884 

إداسح ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ  ػجش 

 ِٕقخ اٌغبِؼخ  

 لش٠خ

 ِذ٠ٕخ

945 

978 

5984: 

58849 

8811 

987: 

5:1 9848 1811 

 لش٠خ اٌزىٌٕٛٛع١ب

 ِذ٠ٕخ

945 

978 

15845 

15857 

9817 

9895 

5:1 1897 171 

االرغبح ٔؾٛ اٌزفبػً ػجش 

 اإلٔزشٔذ

 لش٠خ

 ِذ٠ٕخ

945 

978 

91815 

91855 

9871 

984: 

5:1 1811 1851 

 لش٠خ ِشٚٔخ اٌزؼٍُ

 ِذ٠ٕخ

945 

978 

19854 

19885 

5891 

5881 

5:1 1845 1881 

 لش٠خ اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 ِذ٠ٕخ

945 

978 

18481: 

184847 

19851 

1985: 

5:1 1879 188: 

 1.96=  0.05ومستوى داللة  961*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية  
 2.58=  0.01ومستوى داللة   961** قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 

 ما يمى: (7)جدول بيانات  يتضح من 
طالب القرية والمدينة  لمقياس  استعداد)جاىزية( الطاالب  أنو بمقارنة متوسطات درجات مجموعة  -

طااالب المدينااة مااع متوسااطات  مجموعااةمتوسااطات  تقااارب ، لااوحظ أنبجامعااة طنطااا لمااتعمم الماادمج
طااالب القريااة لمقياااس اسااتعداد)جاىزية( الطااالب بجامعااة طنطااا لمااتعمم الماادمج  وابعاااده   مجموعااة
  . الفرعية 
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تى البحث )القرية دالة احصائيا بين متوسطى درجات مجموع غير أن قيم )ت(كما يتضح  -
الفرعية ماعدا البعد  وابعاده المدمج لمتعمم طنطا بجامعة استعداد الطالب والمدينة (عمى مقياس

" قد كانت الفروق لصالح مجموعة الطالب المذين  إدارة عممية التعمم عبر منصة الجامعة الثالث"
في المدينة وقد يكون ذلك بسبب قمة انقطاع الكيرباء في المدينة مقارنة بالقرية وتوفر عيشون ي

 وقت يضيع في المواصالت لمطالب القرية .

لقرى شبكات انترنت بشكل مستمر وبسرعات وقد يكون السبب في ذلك عدم توافر لدى طالب ا
مقبولة فالقميل منيم من يتوافر لديو ذلك.  كذلك طبيعية الحياة في القرى والثقافة العامة لمعظم األسر 
ال تمكن الطالب من توافر وقت لمجموس أمام منصة التعمم في المنزل والتعمم من خالليا فيجدون 

 .فضل بالنسبة ليم التعمم من خالل الذىاب الى كمياتيم ا
قد باالضافة الى مستوى االجيزة )الياتف النقال والالب، والكمبيوتر( التي يستخدميا طالب المدينة 

احدث ومستواىا أعمى من تمك التي يستخدميا طالب القرية مما يساعدىم في الدخول بسيولة يكون 
 لممنصة واستخدام التعمم المدمج بشكل اعمى.

و"ىل والذى :اخلبمسانسؤال  عه نإلجببة  جائحة ظل ىناك اختالفات في استعداد الطالب في نصُّ
 ادبى ( ؟ -نوع التخصص)عممى ترجع الى كورونا

: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب التالىتم صياغة الفرض 
مقياس استعداد)جاىزية( الطالب بجامعة طنطا لمتعمم  عمىادبى(  -ترجع الى نوع التخصص)عممى

 المدمج.
 -الطالب وفقًا لمتخصص)عممىمقارنة متوسطات درجات تمت ولمتحقق من صحة ىذا الفرض 

. واستخدمت الباحثة اختبار"ت" طنطا لمتعمم المدمج بجامعةلمقياس استعداد)جاىزية( الطالب ، ادبى(
لمكشف عن داللة الفرق بين   Independent - Samples t Testالمستقمة لممجموعات 

 ( تمك النتائج :8ويوضح جدول ) (SPSS .v21المتوسطات ) باستخدام برنامج
 (8جدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيم " ت "  لدرجات مجموعتى البحث
 ادبى  ( لمقياس استعداد الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج -)عممى

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٜ اٌّزٛعو اٌؼذد اٌزخقـ االثؼبد
دسعخ 

 اٌؾش٠خ
 ل١ّخ د

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 ػجش اإلٔزشٔذاٌزؼٍُ 
 ػٍّٝ

 ادثٝ

985 

979 

95847 

9:8:5 

885: 

8891 

519 15895 

 

1811 

اٌزؼٍُ داخً اٌغبِؼخ 

 ٚعٙبً ٌٛعٗ

 ػٍّٝ

 ادثٝ

985 

979 

59899 

57898 

9858 

9899 

519 4815 1811 

إداسح ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ  

 ػجش ِٕقخ اٌغبِؼخ  

 ػٍّٝ

 ادثٝ

985 

979 

58871 

58811 

9849 

881: 

 

519 5891 1819 
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 اٌزىٌٕٛٛع١ب
 ػٍّٝ

 ادثٝ

985 

979 

15885 

51894 

9891 

9851 

519 9815 1811 

االرغبح ٔؾٛ اٌزفبػً 

 ػجش اإلٔزشٔذ

 ػٍّٝ

 ادثٝ

985 

979 

558:: 

91855 

9875 

9875 

519 9881 1811 

 اٌزؼٍُِشٚٔخ 
 ػٍّٝ

 ادثٝ

985 

979 

19811 

19844 

5887 

5891 

519 98:1 1811 

 اٌذسعخ اٌى١ٍخ
 ػٍّٝ

 ادثٝ

985 

979 

189817 

199895 

18888 

198:: 

519 5851 1811 

 1.96=  0.05ومستوى داللة  913*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 
 2.5=  0.01ومستوى داللة    913قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية **

 ما يمى: (8)جدول نتائج يتضح من 
العممية  واالدبية لمقياس  صاتالطالب ذوى التخص أنو بمقارنة متوسطات درجات مجموعة  -

طالب  مجموعةمتوسطات  تزايد ، لوحظ أناستعداد)جاىزية( الطالب بجامعة طنطا لمتعمم المدمج
استعداد)جاىزية( الطالب بجامعة طنطا لمتعمم  طالب العممى لمقياس  ادبى عن متوسطات مجموعة

  المدمج  وابعاده الفرعية.

تى البحاث )عمماى وادبى(عماى دالة احصائيا باين متوساطى درجاات مجماوع أن قيم )ت(كما يتضح   -
الفرعيااة لصااالح مجموعااة  وأبعاااده الماادمج، لمااتعمم طنطااا بجامعااة الطااالب( جاىزيااة)اسااتعداد مقياااس

 المحاضارة طريقاو خاالل مان الدراساة يفضامون األدباي طاالب أن إلاى ذلاك يرجاع وقاد طالب االدبى.
 ليام يحقاق المادمج التعمم يجعل مما المادة أستاذ مع لوجو وجيا تفاعل بوجود ييتمون وال واإللقاء
 إلااى دراسااتيم بطبيعااة يحتاااجون العممااي طااالب أمااا وجيااًا لوجااو أو ماان خااالل اإلنترناات، سااواء ذلااك

 الاذي األمار أكبار بشاكل  الفيام تحقياق عماى حرصايم أجال مان المقارر اساتاذ ماع المباشار التفاعل
   اإلنترنت، من أكثر بالكمية لوجو وجيا التعمم خالل من ليم يتحقق

تى البحث بين متوسطى درجات مجموع (0.05عند مستوى ) دالة احصائيا أن قيم )ت(كما يتضح  -
لصالح مجموعة إدارة عممية التعمم  عبر منصة الجامعة"  ادبى( عمى البعد الثالث" -)عممي

 بوضوح تتسم التي العممية الدراسية المواد طبيعة العممية، ويمكن تفسير ذلك بانالتخصصات 
 بشكل تعمميم إدارة عمى قدرتيم عمى ينعكس وىذا ومحددة منظمة عقمية يشكل مما والتركيز اليدف

كثر استخدامًا لمنصة الجامعة وانيم تعودوا عمى االنشطة أكبر، وان طالب التخصصات العممية ا
تعمميم فيم   لمسئولية تحمال  أكثر وانيم العممية السكاشن خالل من والميام التي يقومون بيا

 يحتاجون الى االبحار عمى النت وقتًا اطول من طالب لتخصصات االدبية.

 (9( طالب كما يوضحة جدول )20وعددىم )وفيما يمي نتائج بروتوكول المقابمة الخاصة بالطالب 
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 ( نتائج استجابات الطالب عمى اسئمة بروتوكول المقابمة9جدول )

 اعزغبثبد اٌطالة األعئٍخ

8 ٘للللً رؼزمللللذ 1 

أْ اٌلللللللللللللللللزؼٍُ 

اٌّذِظ)اٌخ١ٍو( 

اعلللللللللللزشار١غ١خ 

ٔبعؾلللللللخ ِلللللللغ 

هللالة اٌغبِؼللخ 

؟ ِللللللللغ روللللللللش 

 اٌغجت ؟

 ( اٌطالة ػٍٝ اْ اٌزؼٍُ اٌّذِظ اعزشار١غ١خ ٔبعؾخ ِغ هالة 91ارفك ِٓ )%

اٌغبِؼخ  العجبة ِٕٙب أٗ ٠غّغ ث١ٓ ١ِّضاد اٌزؼٍُ اٌزم١ٍذٜ فٟ االعضاء اٌزٟ رؾزبط 

ٌزٛف١ؼ االعزبر ٚخقٛفب االعضاء اٌؼ١ٍّخ ٚاالٌىزشٚٔٝ اٌقٛس ٚاٌف١ذ٠ٛ٘بد ِٚشٚٔخ 

٘ب  8 ٚ٘زا ساٞ أؽذ اٌطالة "ثبٌٕغجٗ ١ٌب ٚلذ اٌزؼٍُ ٚرٛف١شٚلذ اٌّٛافالد ٚػ١ش

اإلر١ٕٓ ث١ىٍّٛ ثؼل ؽب٠فٗ ٚعٛدُ٘ اإلر١ٕٓ ِغ ثؼل ؽبعٗ ع١ٍّٗ ٚخقٛفب ٌٛ 

اٌؼذد وج١ش  ٠ؼٕٟ ِضال ٌٛ اٌؼذد وج١ش ِّىٓ ٠زُ رمغ١ُ اٌطالة اعجٛػ١ب ٠ؼٕٟ ٔـ 

اٌطالة األعجٛع دا ٠ؾنش اٚٔال٠ٓ ٚإٌـ  اٌزبٟٔ ٠ؾنش فٟ اٌى١ٍٗ ٚاألعجٛع اٌٍٟ 

ؼذٖ ٔؼىظ ؽب٠فٗ اْ ثىذا ثٕمًٍ اٌؼذد اٌٍٟ ث١ؾنش فٟ اٌى١ٍٗ ف١ىْٛ اإلعز١ؼبة ٌٍٟ ث

ث١ؾنش فٟ اٌى١ٍٗ ع١ٍّخ ٚ٘ىزا ثشدٚ ٌٍٟ ث١ؾنش فٟ األٚٔال٠ٓ ١٘جمٟ اوضش اعزفبدٖ 

ػؾبْ وذا ِّىٓ اٌؼذد وٍٗ ٠غزفغش ػٓ اٌٍٟ ٘ٛ ػبٚصٖ ِّٚىٓ ثشدٚ ٔخٍٟ إٌظشٞ 

ٚعٙخ ٔظشٞ ٌىً ٚاؽذٖ ف١ٙب ١ِّضاد ٔمذس اٚٔال٠ٓ ٚاٌؼٍّٟ ٚعٗ ٌٛعٗ افنً فّٓ 

ٔغزف١ذ ِٕٙب ٚف١ٙب ػ١ٛة ثشدٚ ثظ ٚعٛد اإلر١ٕٓ ِغ ثؼل ١٘خ١ٍٕب ٔمذس ٔغ١طش ػٍٝ 

 اٌؼ١ٛة دٞ ؽ٠ٛخ" 

 ( ٞاٌطالة أٔٙب اعزشار١غ١خ غ١ش ٔبعؾخ ِغ هالة اٌغبِؼخ الْ 91ث١ّٕب ٠ش ِٓ )%

ْ ؽشػ ٚثبٌزبٌٝ ثؼل أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ث١ؼزّذ ػٍٝ رٕض٠ً اٌّؾبمشح فمو ثذٚ

ِّىٓ ٠ىْٛ ٕ٘بن فُٙ خبهٟء ٌذٞ اٌطالة، ٚوزٌه الْ ٔغجخ وج١شح ِٓ اٌطالة رغىٓ 

فٟ اٌّذْ اٌغبِؼ١خ ٚالرّزٍه ٔذ ٚؽجىخ اإلٔزشٔذ غ١ش ِزٛفشح فٟ اٌى١ٍخ، ٚألْ رطج١مخ 

ثبٌٕغجٗ ٌٍطبٌت اٌزٞ رشثٟ ثبٌٕظبَ اٌزم١ٍذٜ فؼت ٚػّٕب ٠فشك ػٍىٗ ِشٖ ٚاؽذٖ 

ٝ او١ذ ِؼ ١٘غزٛػجٗ ِٚؼ ١٘جمٝ ػٕذٖ اٌمذسح ٌٍزى١ف ِؼٗ، ٚاثٍغ اٌزؼٍىُ االٌىزشٚٔ

لذساد اٌطٍجخ اٌّبد٠خ فٟ اٌؾقٛي ػٍٝ االعٙضح اٌطالة ػٓ ٔمطٗ ِّٙٗ عذا ٟٚ٘ 

إٌّبعجخ )ر١ٍفٛٔبد رو١خ، أعٙضح ٌٛؽ١خ، وّج١ٛرشاد ِؾٌّٛخ( ٚاالؽزشان اٌؾٙشٞ 

ث١ؾشػ ِٓ اٌىزبة ِٚؼ  أٔٗ ٌٛ اٌذٚوزٛس ٌٍذخٛي اٌٝ ؽجىخ اإلٔزشٔذ8 ٚروشٚا أ٠نب

ػبسك ؽش٠ؾخ ث١زٖٛ اٌطالة ٚروش أؽذ اٌطالة "ِٓ ٚعٙٗ ٔظشٜ ٌٛ ػب٠ض٠ٓ رطجمٛا 

اٌزؼٍىُ اٌّذِظ رؼبٌغٛا ِؾبوً االٌىزشٚٔٝ ٠ٚجمٝ ٔغجزٗ الً ِٓ اٌزم١ٍذٜ ِؼ 

االٌىزشٚٔٝ ٠جمٝ فبؽت ٔق١ت االعذ الْ ِغ االعف ػ١ٛثٗ وز١ش عذ"ا8ِّٚب لبٌٗ أؽذ 

% ِٕٕب ٌّب ثزىْٛ اٌّؾبمشٖ اٚٔال٠ٓ ثٕفزؾٙب ِٚؼ ثٕىْٛ  41 اْ ِؼظّٕب اٌطالة "

 ِشوض٠ٓ ؽزٟ اٌف١ذ٠ٛ٘بد ِؼ ثٕفزؾٙب ٚثٕؼزّذ ٔؾً ثٕه االعئٍٗ ٚثظ"8 

ا٠ّٙلللللب رفنلللللً 

اٌللللللللزؼٍُ فللللللللٟ 

اٌّللللللللللللللذسعبد 

ٚاٌفقللللللللللللللللٛي 

اٌذساعلللللللللل١خ أَ 

اٌللللللللللللللزؼٍُ اْٚ 

 ال٠ٓ؟ 

 ( اٌطالة ػٍٝ اْ اٌزؼٍُ ٚعٙب ٌٛعلٗ افنلً ِلٓ اٌلزؼٍُ ػجلش اإل9:ارفك ِٓ )% ٔزشٔلذ

ٌٍذساعٗ فٟ اٌغبِؼٗ الْ اٌذساعخ ثبٌغبِؼخ رز١ؼ اٌفشفلخ ٌٍطلالة ٚاٌّؼٍلُ فلٟ اٌزفبػلً 

ٚخقٛفللب فللٟ االعللضاء اٌؼ١ٍّللخ اٌزللٟ ال  اٌّجبؽللش ٚاٌّزجللبدي ث١للُٕٙ ٚاٌّؾللبسوخ اٌفؼبٌللٗ

٠زّىْٕٛ ِٓ اعشائٙب ػ١ٍّب أٚ فّٙٙب اْٚ ال٠ٓ ِضً ِٛاد اٌزؾش٠ؼ" ٚاٌزغبسة اٌؼ١ٍّلخ 

اٌزشو١للض ٚثبٌزللبٌٝ سفللغ ِغللزٜٛ اٌزؾقلل١ً اٌذساعللٟ 8 ٚروللش اؽللذ  ِّللب ٠غللبُ٘ فللٟ ص٠للبدٖ

اٌطالة  "افنً أْ ٠ىْٛ اإلٔزشٔذ ػْٛ فلٟ اٌذساعلخ ٌٚل١ظ ِقلذس اعبعلٟ ٌٍذساعلخ 

ٚافنللً اٌذساعللخ ٚعٙللب ٌٛعللٗ داخللً اٌغبِؼللخ ٌؼللذح أعللجبة ٚ٘للٟ ًأٚال أْ اإلٔزشٔللذ فللٟ 

ٗ ٌٛعلٗ ِلغ اٌّؼٍلُ أٚ ٠ٛاعٗ ِؾبوً وض١شح  صب١ًٔب ٔؾٓ وطالة ػٍُ الثذ ِٓ اٌزٛافً ٚع

دوزٛس اٌّبدح ٘زا ٠ز١ؼ فشفخ أوجش ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛٗ ثىً ِقذال١خ" ٚولبْ ٕ٘لبن 

ساٞ آخش ِٓ لجً أؽذ اٌطالة ٚ٘ٛ:"افنً ١ٌٕب اؽٕب وطالة رشثل١٠ٛٓ الٕٔلب ثٕلزؼٍُ ِلبدح 

ػ١ٍّخ ٚوٕب ٔزبصش ثأعٍٛة اٌذوزٛس ِّٚىٓ ٔبخذ ِٕٗ هش٠ملخ ِؼ١ٕلٗ فلٝ اٌؾلشػ اٚ ؽزلٟ 

غ ِٛلف ِؼ١ٓ غ١ش أْ ثؼل اٌّٛاد الثذ اٌؾشػ ف١ٙب ٠ىْٛ خطٛح ثخطلٛح صٞ رؼبٍِٗ ِ

اٌى١ّبء ِضال اٚ ث١ؾزبط سعُ صٜ ِٛاد اٌؾ١ٛاْ اٚ إٌجبد ٌٚىلٓ إٌمطلخ األفنلً أْ إٔلب 

ثغلبفش ٌٍى١ٍلخ ِلٓ أعلً اٌّؼشفلخ ٚاٌلزؼٍُ ٚدٖ ث١ؾغغلٕٝ ألب ؽخقل١ب ألٝ ١ٌلب دٚس وج١لش 

"اٌؾنٛس افنً ثىض١لش ٠لبدوزٛسٖ الْ اٌؾنلٛس الصَ الَٛ ث١ٗ"ٚ٘زا ِب لبٌٗ هبٌت آخش:

٠شثللٟ ثللذاخٍٕب عللجت ٌالعللزّشاس فللٟ اٌللزؼٍُ ِللٓ خللالي إػطللبء ل١ّللخ اوجللش ٌٍللزؼٍىُ ِٚللذٞ 

أ١ّ٘زٗ فٟ ؽ١برٕلب إّٔلب االٚٔال٠لٓ ؽلب ػلبثش ال ل١ّلخ ٌلٗ الٔلخ ٠ملذَ ولً اٌشاؽلخ ٌ ٔغلبْ 

بَ ٠ٚؼًّ ػٍلٝ ٚ٘زا خطأ وج١ش ألْ ٘زا ٠ؼًّ ػٍٝ ػذَ اعزغالي اٌمذسح اٌجؾش٠خ ثؾىً ػ

ػذَ اوزؾبف اٌّٛا٘ت أ٠نبً ٚاٌٙلذف األعبعلٟ ِلٓ اٌلزؼٍىُ ٘لٛ ر١ّٕلخ اٌملذسح اٌجؾلش٠خ 
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 اعزغبثبد اٌطالة األعئٍخ

ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ ٌٚٛ اٌلزؼٍىُ االٚٔال٠لٓ فؼلال ٔلبعؼ ولبْ ولً ٚاؽلذ ارؼٍلُ ِلٓ اٌج١لذ ثملب 

ٚخالؿ ٠بوزٛسح فٟ ٔبط وز١ش ِّىٓ رٍف اٌؼبٌُ ػؾبْ رغ١ت ِؼٍِٛلخ ِلغ أٙلب ِّىلٓ 

 ب ِٓ اإلٔزشٔذ"8ثىً عٌٙٛخ رؾقً ػٍىٙ

 ( ًاٌطالة  اٌزؼٍُ ػجش اإلٔزشٔذ خقٛفب ٌٛ رٛفش ساٚرش ػٕذ ولً 99ث١ّٕب فن ِٓ )%

هبٌت ٚإٌذ ٠جمٟ ثغشػٗ و٠ٛغٗ ٠ٚؼٍٍلْٛ رٌله ثلبْ اٌلزؼٍىُ اٚٔال٠لٓ أفنلً الٔلٗ ٠لٛفش 

اٌغٙلللذ ٚرؼلللت اٌّٛافلللالد ٚاٌضؽّلللخ، ٚخقٛفلللب فلللٟ ا٠لللبَ اٌؾلللزبء اٌفلللبسؿ، ٚالْ 

اٌشعٛع اٌىٗ فلٟ اٜ ٚللذ ٚعلّبع اٌّؾبملشاد اوزلش ِلٓ اٌّؾزٛٞ ٠ىْٛ ِغغً ٠ّىٓ 

ِشٖ  ِٚشاعؼزٙب ٚفّٙٙلب ٚالْ اغٍلت االِلبوٓ اٌّٛعلٛدح ال رٕبعلت اٌؼلذد ٚاٌلزؼٍُ ػجلش 

اإلٔزشٔذ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٗ رغط١خ اٌّؾزٛٞ إٌظشٞ اٚ ٔظشٞ اٌؼٍّلٟ ٚ٘لزا ِلب لبٌلٗ أؽلذ 

ٛفشا اِلبوٓ ٚلبػلبد اٌطالة " ٌّب ٠ملذسٚ ٠ؾٍلٛ ِؾلىٍٗ اٌؼلذد اٌزائلذ ٌٍطلالة ٠ٚملذسٚ ٠ل

ر١ٍك ثبٌطالة ٚثبٌذوبرشٖ ِٓ غ١ش ِلب اٌطٍجلٗ ٠جملٛ ِزلضٔم١ٓ فلٟ ثؼلل اٚ ٚالفل١ٓ ٠جملٟ 

 عبػزٙب ٔخزبس اٌغبِؼٗ "

٘لللللً رؼزملللللذ أْ 

ِٙبسارلللللللللللللللللله 

اٌزىٌٕٛٛع١لللللللللخ 

ِٕبعجخ ٌٍزفبػً 

ٌٍٚلللللزؼٍُ ػجلللللش 

 اإلٔزشٔذ ؟ 

  ٔزشٔلذ، %ِٓ اٌطالة  ػٍٝ أْ ِٙبسارُٙ اٌزىٌٕٛٛع١خ ِٕبعلجخ ٌٍلزؼٍُ ػجلش اإل41ارفك

ٌٚىٓ ثؾلشه اْ ٠ىلْٛ ٕ٘لبن رفبػلً ؽم١ملٟ ث١ٕلٟ ٚثل١ٓ اعلزبرٞ ػٍلٝ إٌلذ اصٕلبء اٌجلش 

اٌؾٟ ٌٍّؾبمشح، ٚؽشه اخش ُِٙ رٛافش ؽجىخ اإلٔزشٔلذ ثغلشػخ ِؼمٌٛلخ ٌلذٞ اٌغ١ّلغ 

 أٚ فٟ اٌى١ٍخ8

  اٌطالة أُٙ ٠ؾزبعٛا اٌٝ رذس٠ت ٚدػُ رمٕٟ  أصٕبء اٌجش اٌؾٟ فلٟ 51ث١ّٕب أوذ ِٓ %

 خٛي ػٍٝ اٌّؾبمشح اْٚ ال8ٓ٠  ؽبٌخ رؼزس اٌذ

٘لللللً اٌخلللللذِبد 

اٌّمذِللللخ ػجللللش 

إٌّقلللخ ٌلللزؼٍىُ 

اٌّملللللللللللللللللشسد 

ػجشاإلٔزشٔللللللللذ 

؟ .ِشمللللللللللللللل١خ

 ٌّٚبرا؟

 (اٌطالة ػٍٝ اْ اٌخذِبد اٌزلٟ رملذَ ٌلزؼٍىُ اٌّملشساد ػجلش اإلٔزشٔلذ 49ارفك ِٓ )%

 غ١ش ِشم١خ ٌالعجبة اٌزبٌىخ:

 ٚثزىْٛ ف١ٙب ِؼٍِٛبد رؾزبط اٌٝ رٛم١ؼpdf   8اغٍت اٌّؾبمشاد ثزٕضي ػٍٝ ١٘ئخ  18

اٚ رغلغ١ٍخ ٚسفؼلخ ثلذْٚ اٞ   pdfاالعزبر  ث١ؼشمٙب اْٚ ال٠ٓ ػلٓ هش٠لك للشاءح اي 58

 رفبػً 

 ال ٠ٛعذ اعٍٛة ٌٍزم٠ُٛ ٠غجش اٌطبٌت ػٍٝ االهالع ػٍىٙب ٚفّٙٙب8 98

 ال ٠ٛعذ ؽجىخ أزشٔذ فٟ اٌى١ٍخ8 88

 ذد ٚلذ ٌالٔزٙبء ِٕٙب 8اٌّؾبمشح اٌٝ ثززُ ال٠ف ثزىْٛ اخش إٌٙبس ِٚؼ ِزؾ 98

 ؽجىخ اإلٔزشٔذ ثزىْٛ مؼ١فخ ٚاغٍت اٌطالة ث١ؼزّذٚا ػٍٝ ٔذ ثبلخ ِٛث١ً  8:

 ال ٠ٛعذ دػُ رمٕٟ ٚالف8ٟٕ  78

 ٠ؼغض ثؼل اٌطالة ػٓ دخٛي اٌّؾبمشح ٌنؼف ِٙبسارُٙ اٌزىٌٕٛٛع١خ 48

اٌلذوزٛسح االٚٔال٠ٓ ٠ؾزبط ِشالجٗ اوزش ِٓ وذا ٚاْ ِضال رىلْٛ  ٚ٘زا ِّب لبٌٗ أؽذ اٌطالة "

ؽب٠فٗ وً اٌطٍجٗ ؽبمش٠ٓ اِبِٙب فؼال ِؼ ِغشد سلُ ِىزلٛة ِّٚىلٓ اٌطبٌجلٗ رىلْٛ ٔب٠ّلٗ 

 افال ٔجمٟ ٔخزبس االٚٔال٠ٓ"

 هالة اْ اٌخذِبد ِؼمٌٛخ عذا اٌٝ ؽذ ِب8  9%( ٚػذدُ٘ 19ث١ّٕب ٠شٞ  )

ارا ار١ؾللللذ ٌلللله 

فشفخ أْ رىْٛ 

دساعللللزه ػجللللش 

اإلٔزشٔللللذ ثللللذالً 

ِللللٓ اٌؾنللللٛس 

ثبٌغبِؼللللخ ٘للللً 

 افك؟ ٌّٚبرا؟رٛ

  اٌطالة ػٍٝ اٌذساعخ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ فملو ارا ار١ؾلذ ٌلٗ اٌفشفلخ 81ٚافك ِٓ  %

ٌزٌه ٚػٍٍٛا رٌه ثبْ اٌذساعلخ ػجلش اإلٔزشٔلذ رشاػلٟ  لشٚف اٌطلالة ٚرمٍلً اٌزغّؼلبد 

فٟ  ً اٌىٛسٚٔب، ٚأٙب رّىٓ اٌطالة ِٓ عّبع اٌّؾبمشٖ أوضش ِٓ ِشٖ ٚفٟ أٞ ٚلذ 

ِشٖ ِٓ خالي اإلٔزشٔذ8 ؽ١ش للبي أؽلذ اٌطلالة "ِّىلٓ ٔخٍلٟ  ٚاٌزشو١ض ػٍىٙب أوضش ِٓ

اٌّؾبمشٖ ٚعٙلب ٌٛعلٗ، ٚفلٟ ٔفلظ اٌٛللذ ال٠لا ػٍلٝ إٌلذ رلٛف١ش ٌغٙلذ ٚٚللذ ِؼٍلُ 

اٌّبدٖ ثذي ِب ٠ؾشػ ٔفظ اٌّؾبمشح ِشر١ٓ ِشٖ ٚعٙب ٌٛعٗ ٚ ِشٖ اْٚ ال٠ٓ 888ال ٘لٛ 

ٌٕللذ ٚ ثىللذٖ ١٘جمللٟ فللٟ ٔفللظ ِٛػللذ اٌّؾبمللشٖ فللٟ اٌى١ٍللٗ ٠زفللزؼ ال٠للا ١ٌٙللب ػٍللٝ ا

اٌزغّؼبد ٘زمً ٕٚ٘شاػٟ  شٚف هٍجلٗ ٌلٛ اٞ ؽلذ ؽقلٍٗ  لشف ِملذسػ ٠ٕلضي اٌى١ٍلٗ 

٠مللذس ٠فللزؼ ٚ ٠زبثؼٙللب اْٚ ال٠للٓ وأٔللٗ فللٟ اٌى١ٍللٗ ٚ ٌللٛ لللذسٚا ٠ؼٍّللٛا ع١غللزُ ٌشفللذ 

اٌؾنللٛس اْٚ ال٠للٓ ٠جمللٟ وللذٖ ؽبفظٕللب ٌٍطبٌللت ػٍللٝ اػّللبي اٌغللٕٗ اٌٍللٟ ِؼزّللذٖ ػٍللٝ  

 اٌؾنٛس ٚ اٌغ١بة"8

  اٌطالة اْ رىْٛ دساعزٗ ػجش اإلٔزشٔذ ٚػٍٍٛا رٌه ثبْ  % 1:ث١ّٕب سفل ِٓ

ِٛاػ١ذ اٌجش ِؼ صبثزٗ ٚال ِٕزظّٗ ٚاْ رٍمٟ اٌّؼٍِٛبد ٚعٙب ٌٛعٗ ٠زُ اعز١ؼبثٙب 

ثقٛسح افنً ٠ٚغزط١غ اٌطبٌت اعزشعبػٙب فٟ اٌزاوشح ثغٌٙٛٗ ٚاٌزٛافً، ٚاٌزفبػً 

ِؼٕٟ ٚل١ّخ 8  ٚوبْ ٘زا ِب ِغ االفذلبء فٟ اٌغبِؼخ ُِٙ ٠ٚؼبٌظ اًٌٍّ ٠ٚغؼً ٌٍزؼٍىُ 
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 اعزغبثبد اٌطالة األعئٍخ

لبٌٗ اؽذ اٌطالة:""أٔب ِٓ ٚعٙٗ ٔظشٞ اٌزٟ رؾزشَ أو١ذ أْ اٌزؼٍىُ ٠غت أْ ٠ىْٛ فٟ 

اٌغبِؼخ ١ٌٚظ ػجش اإلٔزشٔذ ٚراٌه الٔٗ ٠غؼً ٌٍزؼٍىُ ٚاٌزؼٍُ ِؼٕٟ ٚاصش فٝ اٌزاوشٖ 

ىُ ٌذٞ اٌطبٌت ٚإْ ثؼل اٌذوبرشح ث١غزغًٙ اٌزؼٍىُ ػجش اإلٔزشٔذ ٠ٍٚمٟ ثّّٙخ اٌزؼٍ

ػٍٝ ػبرك اٌطبٌت ثؾغخ إٔه ثم١ذ هبٌت وج١ش خالؿ رؼزّذ ػٍٝ ٔفغه فٟ اٌجؾش ػٓ 

اٌّؼٍِٛخ ٚوزاٌه فٝ ثؼل االؽ١بْ ٠ؾذس رؾ٠ٛؼ ثغجت ِؾبوً رم١ٕٗ ِضً ػذَ 

ِؼشفخ اٌطبٌت اٚ اٌذوزٛس ثى١ف١خ اٌزٛافً ٚاالرقبي أٔب اسفل اٌزؼٍىُ ػجش اإلٔزشٔذ 

 ٌٙزٖ األعجبة"

ِف١ؼ رفبػً ث١ٕٝ ٚث١ٓ اٌذوزٛس ٚاٌضِالء فٟ االْٚ ال٠ٓ ِغشد " ٚ٘زا ساٞ اؽذ اٌطالة

عشد ٌٍّؾبمشح ٚأب ِطبٌجٗ أٝ اؽفظ ٌىٓ وفُٙ ث١ىْٛ ِؾذٚد فٟ االٚٔال٠ٓ الْ اٌزؼبًِ 

ِغ اإلٔزشٔذ ٌٗ ػ١ٛة وض١شح الْ وً ِب ػذد اٌطالة  صاد ث١جمٟ ف١ٗ مغو وج١ش ٚاٚلبد وز١ش 

ثبٌزبٌٝ اٌطبٌت ال ٠غزط١غ عّبع ع١ّغ عذا ث١ىْٛ إٌذ مؼ١ف ٚاٌقٛد ِؼ ٚامؼ ٚ

 اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛمؾٙب اٌذوزٛس"8

لللبي اؽللذ اٌطللالة "ِٕمللذسػ ٔؼزّللذ ع هش٠مللٗ ٚاؽللذٖ ِللُٕٙ ٚ ٍٔغللٟ اٌزب١ٔللٗ اسٞ اْ االرٕلل١ٓ 

ث١ىٍّٛا ثؼل أب ٚؽذٖ ِٓ إٌبط اٌٍٟ ِؼشفؼ اربثغ ِؾبمشٖ اْٚ ال٠ٓ ٠جمٟ ٕ٘لضي اؽنلش 

رٕلضي و١ٍلٗ رملذس رؾلٛف ِؾبملشٖ اْٚ ال٠لٓ فلٟ  فٟ اٌى١ٍٗ غ١شٞ ػٕذ٘ب  لشف ٚ ِؼلشفزؼ

ٔفظ ِؼبد٘ب فٟ اٌى١ٍٗ الْ ِٓ ِؾىالد اٌٍلٟ ٚعٙزٕلب ف االْٚ ال٠لٓ اْ ِٛاػ١لذ اٌجلش ِلؼ 

ِضال ػٍلٝ إٌلذ ٚ ألب ِىٕلزؼ فبرؾلٗ  9صبثزٗ ٚ ال ِٕزظّٗ ِّىٓ ٠ؼٍٕٛا ػٓ ِؾبمشٖ عبػٗ 

ً ِغ االفلذلبء ٔذ ٚ ِؼشفزؼ ٠جمٟ مبػذ ػٍىب ِؾبمشٖ ٚ دسعبد ؽنٛس ٚا٠نب اٌزٛاف

 ٚرفبػٍٕب ِغ اٌجؼل"

 

 15( طالب منيم 20وبناءًا عمى نتائج المقابالت مع عدد)( 5،6،7،8،9 (من بيانات نتائج جداول
 غيرمن الطالب  اً ير كب إلى أن عدداً ائج شارت ىذه النتأطالب من كمية الطب،  5من كمية التربية و

وصًا طالب كمية الطب وطالب كمية التربية من وخص لوجو مستعدين لمتخمي عن تجربة التعمم وجياً 
وتتفق ىذة لوجو مع الطالب اآلخرين ومحاضرييم.  التفاعل وجياً الفتقادىم  ذوي التخصصات العممية.
 .(Yulia, 2017) ( وتختمف مع نتيجة دراسة.2018Birbal,etalالنتيجة مع نتائج دراسة )

 أيضًا:يتضح  (5من البيانات التفصيمية لنتائج  جدول )
بعاض الطاالب  ذكار%( 74.8حصل التعمم داخل الجامعة وجيا لوجاو عماى نسابة موافقاة بمغات )اواًل:  

أنيام يفضاامون االجتماااع مباشاارة مااع طااالب آخاارين عناادما يتعااين عمىياام إجااراء مناقشااات بااداًل ماان 
بعااض الطااالب الااذين أعربااوا عاان صااعوبة  يضاااً االجتماااع عباار اإلنترناات. ومااع ذلااك كااان ىناااك أ

والمواصااالت والجيااد وخصوصااًا ايااام الشااتاء  لوجااو بساابب مشااكمة مشاااركة الوقاات الجتماااع وجياااً ا
يميال إلاى الشاعور  الجامعاة وجياًا لوجاوعالوة عمى ذلك، قال الطالب إنو عند التعمم في ا .القارص

 الناو وجيا لوجوبالتكاتف مقارنًة باإلنترنت. التوجيو المباشر ىو أيضًا سبب اختيار الطالب لمتعمم 
يمكنيم بسيولة طرح أسئمة مختمفة لمحصول عمى تعمىقاات ساريعة مان المحاضارين ومان األقاران. 
ولكن ىناك أيضًا من يعتقد أنو عندما يكون الاتعمم فاي الفصال أكثار ممااًل ألن المحاضارين يميماون 

 .التدريس باستخدام طريقة المحاضرةقراءة شرائح البور بوينت و إلى 
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الجامعاة بالمقارنة مع الاتعمم فاي ، %( 68.9)بمغتحصل التعمم عبر اإلنترنت عمى نسبة موافقة  نيًا:ثا
يشاعر حياث عمى جواناب أقال إيجابياة مان الطاالب. حصل التعمم عبر اإلنترنت أي أن ، وجيا لوجو

 صااعوبة فياام نيااا؛لوجااو أكثاار فعالىااة ماان الااتعمم عباار اإلنترناات ألسااباب م الطااالب أن الااتعمم وجياااً 
وعاادم حصااوليم عمااى شااروحات نقااص التفاعاال، بساابب  مااواد أثناااء الااتعمم عباار اإلنترنااتلمالطااالب 

أيضاًا لام  يملكان.  ن المحاضارين ياوفرون الماواد فقاطأل إذا وجدوا صعوبة في التعمم  بطرق مختمفة
 يامعناد تعمممختمفة متعمم لاستكشاف مصادر من لطالب امكن تيحيث  يرفضوا التعمم عبر اإلنترنت

التعمم عبر اإلنترنت بطريقة تمكن الطاالب مان المشااركة بيئة تصميم  لذلك البد منبر اإلنترنت. ع
 ,Owston, York, & Murtha) اىاابنشاط فاي الاتعمم والتفاعال ماع المعمام. تشاير دراساة أجر 

 .التعمم واإلنجاز عبر اإلنترنت  إلى أن ىناك عالقة إيجابية بين مشاركة الطالب في(2013
 عمااى عااض الطااالبأكااد ب، %66.8نساابة موافقااة تبمااغ  جانااب المرونااة فااي الااتعمم عمااى حصاال :ثالثًااا

وتياارتيم  بااالتعمم عمااىيم بالحصااول عمااى المحاضاارات المرفوعااة عمااى منصااة الجامعااة، و عااسااتمت
مااا يتعمااق بزمااان ومكااان  فااي، وكااذلك ن لكاال طالااب قدراتااو الخاصااة فااي اسااتيعاب المااوادأل الخاصااة 

نيم يقدرون المرونة التي يوفرىاا ، وأوأين يدرسون يالطالب أن يقرروا بأنفسيم متالدراسة، يختار 
يحصال الطاالب عماى  (Birbal,etal.,2018)وىذا يتفق مع ما أكدت عمىة دراسة التعمم المدمج. 

إمكانية الوصول والمرونة مع أحد أبعاد الوقت أو المكان أو السرعة أو أسموب الاتعمم أو المحتاوى 
 .يم أو مسار التعممأو التقي

وكانات  ،%81.5ة بمغات نسابة موافقا أعماى عماى عماى منصاة الجامعاة إدارة الاتعممجاناب  حصل :اً عراب
عمااى منصااة الجامعااة( لصااالح طااالب  إدارة الااتعممىناااك فااروق دالااة احصااائيا فااي ىااذا الجانااب )

افااادت (، و 5،6التخصصااات العمميااة و الااذن يعيشااون فااي المدينااة كمااا ىااو واضااح فااي جاادولي )
إدارة وقاتيم  ميمكاني، لاذا بالمسؤولية تجاه تعمميام اً ر كبي اً سإحسالديو  معظميمالطالب بأن إجابات 

طاالب مان االقساام المنصة الجامعة ولكن المشكمة تتمثل فاي أن  بشكل أفضل عندما يدرسون عبر
المنصااة الخاصااة العمميااة وطااالب  كميااة الطااب الااذين ذكااروا انياام يمتمكااون الميااارات لمااتعمم عمااى 

بالجامعة ولكن مشكمتيم تتمثل في انيم يمتحنون عمميا في عينات لم يروىا بالعين المجاردة . لاذا 
البد من تصميم  وتنفيذ وتقويم الدروس والموضوعات العممياة بطريقاة محترفاة لكاي تعاوض االداء 

لوقات دراساتيم عناد  اً ر كبيا ال ياولي بعاض الطاالب اىتمامااً  . عمى العكس من ذلاكالجيد وجيا لوجو
أنيام و ال يوجاد أحاد يشااىدىم ودوافعيام لماتعمم منخفضاة. ويعممون ذلاك باناو الدراسة عبر اإلنترنت 

 .وجيا لوجومقارنة بالتعمم  الميام رفعيميمون إلى تفويت مواعيد 
وتؤكاد ىاذة ، %67.1ة بمغات نسابة موافقاعماى التفاعل عبار اإلنترنات ب الجانب الخاصحصل  سًا:خام

يشاعرون بالعزلاة فاي بيئاة الاتعمم عبار اإلنترنات. بالنسابة لمطاالب يجة عمى ان بعض الطاالب  النت
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لممناقشة من أجال الحصاول عماى  اً قالذين لدييم تحصيل منخفض، فإن التفاعل المباشر مطموب ح
وخصوصااا فااي السكاشاان  غياار المفيومااة جيااداً  نقاااطأو زمالئياام حااول ال حاضاارشاارح جيااد ماان الم

كاار طااالب كميااة الطااب واكااد ذلااك طااالب التخصصااات العمميااة بكميااة التربيااة الااذين العمميااة كمااا ذ
. يدرسااون المقااررات االكاديميااة )عماام الحيااوان، عماام النبااات، الكيمياااء، والفيزياااء( فااي كميااة العمااوم

غالبياة الطاالب ىناك عقباة أخارى واجيياا الطاالب عناد التفاعال عبار اإلنترنات وىاي الشابكات ألن 
بالنسبة لمطالب الذين يجدون صعوبة في الوصاول إلاى وكذلك . يمتمكون نت باقة  مأكدوا عمى أني

اإلنترنت، فإنيم يشعرون بعدم االرتياح عند استخدام تقنياة الوياب أو اتصاال مماثال عبار اإلنترنات 
لدراسااة أو تبااادل المعرفااة مااع اآلخاارين ماان ناحيااة أخاارى، ىناااك حاجااة أيضااًا إلااى التفاعاال عباار 

و يمكاان أن يكااون مفيااًدا لمطااالب، وىااو تااوفير وضااع أوبيئااة حقيقيااة كمصاادر لمااتعمم. اإلنترناات ألناا
ميدانية  استناًدا إلى نتائج البحث، يمكن أن يؤدي التفاعل عبر اإلنترنت في التعمم في شكل رحالت

 ,Sriarunrasmee) عباااااار اإلنترناااااات أو افتراضااااااية إلااااااى تحسااااااين نتااااااائج الااااااتعمم

Suwannatthachote, & Dachakupt, 2015)  . 
قاادم الطااالب ردودًا . %( 66.5بمغاات ) التكنولوجيااا عمااى نساابة موافقااة اسااتخدام  جانااب: حصاال سادساااً 

 ليام. وماع ذلاك تفيد بأن مواقع الويب أو تطبيقات دعم التعمم عبر اإلنترنت يمكان أن تكاون مفيادة
منصاة   عبار اإلنترنات مثاليجد بعض الطالب صعوبة في استخدام العديد من تطبيقات دعم التعمم 

 .أوتطبيقات الوسائط المتعددة األخرى Microsoft Teamsجامعة طنطا 
لتقييم القادرة المختمفة  قد يكون ميمًا جوانب التعمم نحو الطالب  اتجاىاتفيم يتضح مما سبق أن  

اتجاااه دييم أن الطااالب الااذين لاا البحااث الحااالىتشااير نتااائج و  ، مااتعمم الماادمجلعمااى التكيااف واالسااتعداد 
دارة الدراسة والتفاعل عبر اإلنترنت ومرونة التعمم أسيل في التكياف نحو إيجابي  التعمم عبر اإلنترنت وا 

ادًا لمتنفياذ ساتعدإإيجابية، كان أكثار قابمياة لمتكياف وأكثار  رأكث االتجاىات تمع التعمم المدمج. كمما كان
في الاتعمم المادمج، يكاون الطاالب  قةالساب وثالبح نتائجتعمم المدمج. تتوافق ىذه النتيجة مع الناجح لم

أكثر مرونة في الزمان والمكان ويسيل الوصول الىيام. يتمتاع الطاالب بقادر أكبار مان االساتقاللىة فيماا 
 ;Collopy & Arnold, 2009 يتعمق بتقدم التعمم ولدييم إحسااس أكبار بالمساؤولية عان دراسااتيم

Howard, 2009;             Smyth et al., 2012; Tsai, 2010; Birbal, etal.2018)   

لمطالب المنضبطين أداء أفضل ألن سارعة الاتعمم تعتماد عماى أحاد مفااتيح أداء الطاالب الجياد فاي  مكن
 ,.Owston et al., 2013; Smyth et al) الاتعمم.التعمم المادمج ىاو المشااركة بنشااط فاي أنشاطة 

2012) 
مؤيد لمتعمم في الجامعة أيضًا إلى استعدادىم لممشاركة في التعمم المدمج. كمما يشير اتجاه الطالب  ال  

زادت الحاجة إلى التعمم في الجامعة وجيًا لوجو، قّمت رغبة الطالب في المشاركة في التعمم المدمج. 
م و التعمم في المدرجات والفصول أعمى من اتجاىاتيحتظير نتائج ىذه الدراسة أن اتجاىات الطالب ن
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 انحو  التعمم عبر اإلنترنت عمى الرغم من أن التعمم عبر اإلنترنت يوفر العديد من الفوائد لمطالب. لذ
اإلمكان بحيث يكون لمطالب اتجاه إيجابي  يجب تصميم التعمم بشكل أكثر وضوحا وجاذبية ودقة قدر

 لممشاركة في التعمم عبر اإلنترنت.  لتحفيزىمتجاه التعمم عبر اإلنترنت، 
أن الطالب كانوا عمى استعداد لممشاركة في أنشطة التعمم المدمج عند أكدت النتائج النوعية أيضًا   

ولكن يجب ، النظر الىيم من خالل مواقفيم تجاه جوانب التعمم عبر اإلنترنت والتعمم في الفصل الدراسي
واكد غالبية الطالب   نت،لمتعمم الذي يتم عبر اإلنتر و  لمتعمم في المدرجات أن تكون ىناك إدارة جيدة

عمى عدم انتظام شبكة اإلنترنت، وأن نسبة كبيرة من المحتوي المرفوع عمى المنصة ال يتسم بالجودة 
 ر خدمة انترنتفو وال يجذب الطالب لخموه من االسالىب المناسبة لمتقويم، وعدم تpdf  وىو عبارة عن

، يجب االنشطة والتدريبات لمتعمم وجيا لوجومستمر. وعدم توفر  بشكل في الكميات بسرعة مقبولة
مراعاة جوانب الشبكة ألنو ال يعيش جميع الطالب في المناطق الحضرية التي تتمتع بإمكانية وصول 

أو تطبيقات مماثمة يمكن الوصول الىيا بشبكة  LMSجيدة إلى اإلنترنت. لذلك من الضروري إعداد 
تأكيد عمى توفير بيئة التعمم المناسبة من من سرعة في اللذلك البد من  منخفضة وسيمة االستخدام.

اإلنترنت وسعر منخفض لالشتراك في النت، وتصميم تعمىمي جيد من جانب األساتذة لممادة العممية 
 المعروضو وان تكون مصحوبة بشرح صوتي يوضح الجوانب الغامضة والصعبة في المحتوي.

و نالجببة عه انسؤال انسبدس مستوى استعداد اعضاء ىيئة التدريس بجامعة طنطا "ما  والذى نصُّ
ولالجابة عن السؤال الثامن تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية العضاء لمتعمم المدمج؟ ؟ 

ىيئة التدريس  لمقياس استعداد)جاىزية( أعضاءىيئة التدريس بجامعة طنطا لمتعمم المدمج  في ظل 
 مك النتائج .( يوضح ت10جائحة كورونا، وجدول )

 (10جدول )
 المتوسطات والنسب المئوية لدرجات أعضاء ىيئة التدريس عمى مقياس استعداد)جاىزية(

 أعضاءىيئة التدريس بجامعة طنطا لمتعمم المدمج  في ظل جائحة كورونا.
 المستوى النسبة المئوية الدرجة العظمى المتوسط العدد االبعاد

 متوسط %66.3 20 13.26 101 الوصول إلى التكنولوجيا
 مرتفع %89.7 30 26.92 101 الكفاءة الذاتية إلستخدام التكنولوجيا

 مرتفع %83.2 20 16.63 101 الكفاءة الذاتية لالتصال عبر اإلنترنت
 مرتفع %77.5 15 11.63 101 اإلنترنت عمى االعالم وسائل

 مرتفع %83.8 30 25.15 101 اإلتجاىات
 مرتفع %81.7 115 93.95 101 الدرجة الكمية

لاادى عينااة سااتعداد  العااام لمااتعمم الماادمج ( أن النسااب المئويااة لال10يتضااح ماان نتااائج  جاادول ) 
 -% 89.7 -%66.3وألبعااااده عماااى الترتياااب )  بجامعاااة طنطااااالبحاااث مااان أعضااااء ىيئاااة التااادريس 
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 األول%( وىى نسب مرتفعة ماعدا البعد  81.7% (  ولممقياس ككل )83.8 -% 77.5 -% 83.2
كورونا. وقد  جائحة ظل في  المدمج كان متوسطًا، مما يشير إلى أن لدييم استعداد بدرجة عالىة لمتعمم

امام  يرجع ذلك إلى ما تعرضت لو البالد من أزمة جائحة فيروس كورونا وضعت أعضاء ىيئة التدريس
االماار الواقااع اليجاااد الحاال األمثاال السااتكمال التاادريس لمطااالب بأمااان، وشااجعيم عمااى ذلااك مااا قدمتااو 
الجامعااة ماان تاادريبات وورش عماال ألعضاااء ىيئااة التاادريس حااول الااتعمم الماادمج وكيفيااة التعاماال مااع 

 منصة الجامعة، مما حقق لدييم استعداد وجاىزية مرتفعة . 
عداد فيما يتعمق " بالوصول إلى التكنولوجيا" قد يرجع إلى  توافر شبكة أما بالنسبة النخفاض االست

فاي كال األمااكن واألوقاات كماا أن السارعات تكاون  ولايساإلنترنت في الجامعاة ال يكاون بشاكل مساتمر 
ضعيفة، كذلك في المنازل يحدث انقطاع متكرر لشبكات اإلنترنت بشكل عاام نتيجاة عياوب مان شاركات 

 مة. اإلنترنت بصفة عا
ومما سبق نجد ضرورة في األستمرار في تطبيق ىذا النوع مان الاتعمم عماى طاالب الجامعاة خاصاة 

جاىزية معقولاة لماتعمم المادمج ومان ثام وجاود اساتعداد وجاىزياة لادى كال مان  أظيرواأن الطالب أيضا 
نحاو جياد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس قد يكون ساببا فاي تطبياق وتنفياذ ىاذا الناوع مان الاتعمم عماى 

وناااجح وتحقيااق مسااتوىات عالىااة ماان مخرجااات الااتعمم، الن االسااتعداد يعتباار عاماال مياام جاادا لنجاااح 
 األداء. . 
و" ىل والذى انسؤال انسببع عه نإلجببة  استعداد أعضاءىيئة التدريس في ىناك اختالفات في  نصُّ

: " ال توجد فروق ذات داللة تم صياغة الفرض التالى نوع الكمية ؟ ترجع الى كورونا جائحة ظل
اخرى(  -الطب  -إحصائية بين متوسطات درجات أعضاءىيئة التدريس ترجع الى نوع الكمية ) التربية 

 مقياس استعداد)جاىزية( أعضاءىيئة التدريس بجامعة طنطا لمتعمم المدمج. عمى
فاي التادريس  بمقارنة متوسطات درجات أعضاءىيئة ةالباحث تولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام

لمقيااس اساتعداد)جاىزية( طاالب وأعضااءىيئة التادريس بجامعاة طنطاا لمااتعمم ناوع الكمياة وذلاك  ضاوء 
عااان داللاااة الفاااروق باااين  تحميااال التبااااين االحاااادى لمكشاااف راختباااا ةالباحثااا توقاااد اساااتخدم  ،المااادمج

 ( تمك النتائج :11جدول ) ويوضح  SPSS .v21المتوسطات  باستخدام برنامج 
 (11)جدول 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس استعداد)جاىزية( أعضاءىيئة التدريس

 لمتعمم المدمج  لدى أعضاءىيئة التدريس وفقًا لنوع الكمية بجامعة طنطا 
 االنحراف المعيارى المتوسط العدد الكمية االبعاد

 الوصول إلى التكنولوجيا
 التربية
 الطب
 اخرى

55 
18 
28 

13.12 
13.05 
13.67 

3.13 
3.35 
3.18 
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 االنحراف المعيارى المتوسط العدد الكمية االبعاد

الكفاءة الذاتية إلستخدام 
 التكنولوجيا

 التربية
 الطب
 اخرى

55 
18 
28 

26.41 
27.11 
27.78 

3.68 
2.94 
2.89 

الكفاءة الذاتية لالتصال 
 عبر اإلنترنت

 التربية
 الطب
 اخرى

55 
18 
28 

16.71 
16.83 
17.57 

2.79 
2.64 
2.71 

 عمى االعالم وسائل
 اإلنترنت

 التربية
 الطب
 اخرى

55 
18 
28 

11.52 
11.33 
12.03 

2.87 
2.54 
2.67 

 االتجاىات
 التربية
 الطب
 اخرى

55 
18 
28 

25.34 
23.94 
25.57 

3.93 
3.94 
4.15 

 الدرجة الكمية
 التربية
 الطب
 اخرى

55 
18 
28 

93.12 
92.27 
96.64 

13.41 
11.79 
12.82 

ىيئة التدريس عمى  أعضاءأنو يوجد اختالف بين متوسطات درجات ( 11)يتضح من جدول 
مقياس استعداد)جاىزية( أعضاءىيئة التدريس بجامعة طنطا لمتعمم المدمج  وذلك وفقًا لمتغير نوع 

اختبار تحميل التباين وجدول  ةالباحث تولمتعرف عمى داللة الفرروق بين المتوسطات استخدم، الكمية
 يوضح تمك النتائج . ( 12)

 (12جدول )
 استعداد)جاىزية( أعضاءىيئة التدريسنتائج تحميل التباين االحادى لدرجات مقياس 

 وفقًا لنوع الكمية بجامعة طنطا لمتعمم المدمج  

 ِغّٛع اٌّشثؼبد ِقذس اٌزجب٠ٓ اٌّٙبساد
دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعو 

 اٌّشثؼبد

ل١ّخ 

 ف

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اٌٛفٛي إٌٝ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب

 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 اٌّغّٛػبدداخً 

 اٌىٍٝ

:8:5 

55981: 

1111874 

5 

54 

111 

9891 

11819 
1895 1875 

اٌىفبءح اٌزار١خ 

 إلعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب

 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 داخً اٌّغّٛػبد

 اٌىٍٝ

99885 

1117847 

118989: 

5 

54 

111 

17878 

11891 
1897 1851 

اٌىفبءح اٌزار١خ ٌالرقبي 

 ػجش اإلٔزشٔذ

 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 اٌّغّٛػبدداخً 

 اٌىٍٝ

18851 

781871 

798851 

5 

54 

111 

7811 

7899 
1858 1895 

ٚعبئً االػالَ ػٍٝ 

 اإلٔزشٔذ

 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 داخً اٌّغّٛػبد

 اٌىٍٝ

:877 

7848:7 

799888 

5 

54 

111 

9894 

78:8 
1888 18:8 
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 اإلرغب٘بد

 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 داخً اٌّغّٛػبد

 اٌىٍٝ

99855 

19:4859 

1:1188: 

5 

54 

111 

1:8:1 

1:811 
1818 1899 

 اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 داخً اٌّغّٛػبد

 اٌىٍٝ

5518:1 

1:91:818 

1541:879 

5 

54 

111 

189891 

1:4899 
184: 1885 

وفقا لنوع الكمية ىيئة التدريس  فروق بين متوسطات درجات أعضاءال أن (12)يتضح من جدول  
ال تصل الى الداللة وأبعاده  طنطا لمتعمم المدمج استعداد أعضاءىيئة التدريس بجامعةعمى مقياس 
قد يرجع عدم وجود فروق دالة بين الكميات المختمفة ألن جميع الكميات محل الدراسة تابعة االحصائية، 

لجامعة طنطا أي لنفس المنصة التعمىمية عبر شبكة اإلنترنت ونفس طرق وأسالىب إدارة ىذا النوع من 
ريبية وورش العمل المقدمة ليم مما جعل أن ىناك تقارب في مستوى التعمم ونفس الدورات التد

أيضا بان نظام اختيار عينة البحث الخاصة بالبيانات النوعية في ذلك   ةفسر الباحثاالستعداد بينيم وت
ىذا البحث عينة مريحة؛ بمعني انو تم نشر الرابط الخاص باالستبيان عمى مجموعة الواتس اب 

ية، ومجموعة التيميجرام الخاصة باعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ولم يستجب اال الخاص بكمية الترب
( برغبتيم الخاصة، وتبين لمباحثة من خالل المقابالت الشخصية مع العينة المقصودة 101عدد )
( عضو ىيئة تدريس من كميات التربية والطب الذين وافقوا عمى اجراء المقابمة برغبتيم 12وعددىا)

احثة انيم من المذين قاموا بتعبئة االستبانة، وانيم يتمتعون باتجاىات ايجابية نحو التعمم وعممت الب
المدمج ويعتقدون أنيا استراتيجية ناجحة لمطالب في التعمىم العالى، وبممارستيم ليا فعمىًا خالل 

جموعة فصمين دراسيين بعد تطبيق االجراءات االحترازية لفيروس جائحة، كورونا وبامتالكيم لم
 (13لميارات توظيف التكنولوجيا في عممية التعمم كما ىو موضح في بيانات جدول)

 ( نتائح االجابة عمى اسئمة بروتوكول المقابمة  العضاء ىيئة التدريس 13جدول )

 اعضاء ىيئة التدريساستجابات  األسئمة
. ىااااااااال 1 

تعتقااااااااد أن 
الااااااااااااااااتعمم 
 الماااااااااااادمج
اسااتراتيجية 
ناجحااة مااع 
طااااااااااااااااالب 
الجامعااااة ؟ 
ماااااع ذكااااار 
 السبب ؟

التعمم المدمج استراتيجية ناجحة  عمى أن)عينة البحث(  %( من أعضاء ىيئة التدريس100)اتفق 
شروط التطبيق الجيد من بتوافر  واكدوا  عمى أن نجاح التعمم المدمج مشروط مع طالب الجامعة

 عضاء اسباب منيا:وذكر بعض االفر التقنيات المطموبة.ااستعداد ورغبة لدى االستاذ والطالب وتو 
وجود مرونة في الزمان والمكان  ،لنتاطريقتين التقميدية والتعمم عبر اال مميزات النو يجمع بين" -

جعل عممية التعمم أكثر تفاعمىة بتوفير وسائط متعددة مختمفة كمما احتاج النو ي التدريسلعممية 
ألن الظروف التى يمر بيا و  سيولة التواصل المستمر بين الطالب وأستاذ المقررو  ،المحتوى ذلك

 ".العالم من انتشار الفيروسات وسيولة العدوى تزيد من أىميتو
مع االعداد الكبيرة كان من السيل متابعة وتقييم اداء الطالب الكترونيا وجمع التكميفات " -

  "ورصدىا بسيولة وعدالة وشفافية

مع طمبة رابعة  2التدريس وقد اثبت فاعمىتو العام الماضي عندما قمت بتدريس مقرر طرق " -
رياضيات ... في ظل الظروف الصحية الراىنة ... مكنني التعمم المدمج باستخدام برامج مثل 
الميكروسوفت تيم مع الواتس والفيس والعروض التقديمية والفيديوىات التي قمت بإعدادىا 
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 اعضاء ىيئة التدريساستجابات  األسئمة
 ".وبنشرىا عبر الىوتيوب في تقديم محاضرات عمى درجة عالىة من التفاعل

كما انيا قد تكون ضرورة او  نو يوفر كثيرا من الوقت والجيد عامة وفى عصر االزمات خاصةال  -
 ىى الحل فى حال تعذر التعمىم المباشر

السبب ان التكنولوجيا والكمبيوتر واإلنترنت أصبحت تمثل عنصر أساسي وفاعل في حياتنا  -
متاعيم بو كبيرة، باإلضافة ومصدر ىام من مصادر المعرفة، وقدرة الطالب عمى استخدامو واست

  .التي توفرىا التكنولوجيا لتعمم الطالب رةالى اإلمكانات الكبي

 
 

كياااااااااااااااااااف 
تسااااااااااتخدم 
الااااااااااااااااتعمم 
 المدمج ؟

% من اعضاء ىيئة التدريس)عينة البحث( عمى استخداميم الخطوات االجرائية المقبولة 50أكد 
حيث ذكر احد اعضاء ىيئة التدريس عمى سبيل المثال انو  لتنفيذ التعمم المدمج بشكل سميم: 
عقد ، و وجيا لوجووتنفيذىا  تإعداد عروض بوربوينت لممحاضرايستخدم التعمم المدمج "من خالل 

في صورة فيديوىات وتحميميا عمى منصة  ياتسجي، و مباشر مع الطالب ثمحاضرات اون الين ب
عمل مجموعة واتس اب لكل فرقة دراسية لمحوار  ،المقرر فريقالجامعة )ميكروسوفت تيم( عبر 

  طالب"اي ميام وتعمىمات لم واستقبال وارسال، والمناقشة مع الطالب والرد عمى اي استفسارات
باستخدام برامج مثل الميكروسوفت تيم مع الواتس والفيس والعروض التقديمية وذكر زميل اخر ""

اإلعالن عن موعد المحاضرة عمى ثم با الىوتيوب والفيديوىات التي قمت بإعدادىا وبنشرىا عبر
ثم يقوم الطمبة بتنزيل الفيديو أو تصفحة لمتعرف  ،الفيس ونشر لينك فيديو المحاضرة عمى الىوتيوب

ثم المقاء في الموعد المحدد عبر  ،عمى محتوى المحاضرة واألسئمة واألنشطة المعروضة
وأثناء عرض ميمة أو نشاط ... يقوم الطمبة  .حول موضوع المحاضرة فاعلالميكروسوفت تيم لمت

ثم أقوم باستعراض ، باالجابة عمىو كتابيا والتقاط صورة لحمولوىم ونشرىا من خالل واتس المجموعة
 " االداءات والحمول المنشورة عمى الواتس والتعمىق عمىيا ... الو

العناصاار األساسااية  اقاباال الطااالب فااي المحاضاارة ونناااقش معياامواسااتخدمو عضااو اخاار ماان خااالل ""
ثاام اطمااب ماانيم أعماال فرديااة مرتبطااة بموضااوع المحاضاارة يقومااون بيااا ، واألفكاار الرئيسااة لممحاضاارة

وكاااذلك اكمفيااام بأبحااااث جماعياااة ، ويساااتخدموا مواقاااع وكتاااب يمكااان الحصاااول عمىياااا مااان اإلنترنااات
الاااواتس او  وكاااذلك يعمماااوا النفسااايم مواقاااع عماااى ، ويساااتعينوا فاااي إنجازىاااا بمواقاااع عماااى اإلنترنااات

الماساانجر يتبااادلوا ماان خالليااا األفكااار واآلراء والمعمومااات دون ان يتطمااب ذلااك ماانيم الحضااور الااى 
ويرساامو لااي أعماااليم افحصاايا وارساال لياام رأيااي بساايولة  ،الكميااة والمعاناااه فااي الساافر لكااي يمتقااوا

الموضاوعات التاي وسرعة. وعندما نمتقاي مارة أخاري يكاون لادييم العدياد مان االستفساارات واالسائمة و 
 .يا"يمكن ان نناقش

فاي القااء المحاضارات واعطااء التكميفاات واالختباارات القصايرة وكان ىنااك راي الحاد االعضااء وىاو: "
كميااا كاناات تقاادم بشااكمين: تقمياادي واونالياان وفااي بعااض االحيااان تاام تخيياار الطااالب فيمااا يخااص الىااة 

 )د مروة حفور(".تقديم التكميفات واداء االختبار 

% من االعضاء انو يستخدمو من خالل من خالل تقسيم الطاالب حساب توجياو اإلدارة 25بينما ذكر 
الجامعية إلى مجموعتين بالتناوب وتجنب الزحاام وياتم التقابال ماع نصافيم وجياا لوجاو وماع النصاف 
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أقوم بالشرح فى المحاضارات واجعال أجازاء مان المقارر لمشارح االخر اون الين وذكر بعض االعضاء "

ساتخدمو مان خاالل دماج ا"  ".من خالل تطبيفات الوب المتاحة لاذلك الكترونيا مع األسئمة والتدريبات
 "جمسات تعمم وجيا لوجو مع جمسات عبر اإلنترنت

شاارح الجاازء النظااري الكترونااى والتفاعاال مااع ماان االعضاااء انااو يسااتخدمو ماان خااالل  %(25وذكاار )
 يا.التعقيب عمىو اصة بالنظري داخل الكمية الطالب عمى اإلنترنت ويتم شرح التطبيقات الخ

 
. كيااااااااف 1

يساااااااااااااااىم  
الااااااااااااااااتعمم 
المدمج في 
تحقياااااااااااااق 
نتاااااااااااااااااائج 
الااااااااااااااااتعمم 
)المعرفيااااااة 
والوجدانياااة 
والمياريااة( 
المقصااااودة 
ماان وجيااة 

 نظرك؟

% من اعضاء ىيئة التدريس عمى ان التعمم المدمج اذا تم تنفيذة بشكل سميم تتحقق من  50اكد 
خاللو االىداف بمختمف أنواعيا نواتج التعمم المعرفية  يمكن اكسابيا لمطالب من خالل المحاضرات 

وجداني النظرية عمى اإلنترنت ومن خالل دمج العديد من الصور والفيديوىات يتم تنمية الجانب ال
وذكر احد  ويكتسب الطالب العديد من الميارات عن طريق تطبيق ما تعمموه في مواقف اخري. 

حية صوت  on lineأن تكون محاضرة ال "“بشروط منيا عمى سبيل المثال: االعضاء ان ذلك يتم 
مكانية إجراء حوار مع الطالب مع تقديم أنشطة إثرائية تخمق لدى الطالب ا لوعى وصورة لمطالب، وا 

بأىمية البحث عن المعرفة واستشعار أىميتيا وتكسبيم ميارات التعامل معيا تحميال وتصنيفا 
تحقق من خالل الكم الكبير من المعمومات التي يحصل يفالجانب المعرفي ؛ ”واسنتاجا ونقدا..الو

حصول عمىيا والمواقع التي ينظميا األستاذ ليم، والتي يسعي الطالب لم ،عمىيا الطالب من اإلنترنت
بأنفسيم، أما الجانب المياري فيتحقق من خالل تنمية قدرة الطالب عمى تنظيم المعمومات التي 
يحصموا عمىيا من النت، وترتيبيا ونقدىا والمقارنة بينيا واالنتقاء منيا، واختيار ما يؤيد أو يعارض 

اتيم في استخدام الكمبيوتر ما يطرح من أفكار مرتبطة بموضوع المحاضرة، باإلضافة الى تنمية ميار 
ال الحديثة ، وميارات التواصل االجتماعي، واحترام الرأي والرأي االخر صوالنت وكل وسائل االت

والمناقسة وطرح األسئمة، والجوانب الوجداني يتحقق من خالل التعاون بين افراد المجموعة لتحقيق 
موعة وتبادل الفكر وطرح األفكار اليدف من العمل الجماعي والحب والتواصل بين افراد المج

وممارسة العصف الذىني بينيم لموصول الى أفكار جديدة ومبتكرة وتوفير الوقت لتنمية أىداف 
معرفية عمىا كاالتحميل والتركيب والتقويم من خالل عرض المادة العممية بصورة جيدة، وكذلك نقد 

من خالل البحث واالستقصاء واالندماج في مواقف تعمم حقيقي، والنظر في  ياكتساباىذه المعرفة، و 
والمسموع قروء مصادر متنوعة وعديدة لممعرفة ال يحدىا مكان او زمان، وبأسالىب متنوعة منيا الم

والمشاىد من خالل الفيديوىات والرسوم المتحركة...الو. وعمل مجموعات عمل متعاونة ومتشاركة 
ت التي قد تنجم عن التشارك والعمل الم حب العمل الجماعي وتعمم كيفية حل المشكوىذا يخمق لديي

. وىذا يوضح  شكل التفاعل وذلك بكل طبيعي وحقيقي، ويحول التعمم النظري الى ممارسة حقيقية
المعرفي والمياري والوجداني واالنفعالى واالجتماعي مع الطمبة  ومع بعضيم البعض وىي تفاعالت 

مثال عمى رأي بعض . ا ان تحدث في التدريس الصفي العادي )المحاضرة التقميدية(ما كان لي
تتحقق اىداف التعمم بجميع جوانبيا من خالل تكامل كال من المقاءات الحقيقية مع االعضاء: ) 

المقاءات االفتراضيو فيتم تقسيم العمل بحيث ينفذ العممي بشكل واقعي أما النظري ينفذ عبر 
 ".ةلتكنولوجية والمقاءات االفتراضية. وبذلك يتحقق التعمم بجوانيو المختمفالمستحدثات ا
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من خالل التنوع في المصادر وطريقة وشكل ونمط تقديم المعمومات الى جانب موائمة القدرات "

 "وانماط التعمم المختمفة لدي الطالب مع وجود حرية في اختيار طريقة ووقت ومكان التعمم
اكثر فقط  الجانب االون الين يسيم أكثر في تحقيق جوانب التعمم المعرفية ان%(  25بينما يري )

فيمكن تحقيق مستوى مرتفع  ،من الميارية والوجدانية لعدم وجود تفاعل مباشر بين الطالب والمعمم
تاحة مصادر تعمم متنوعة حول المحتوى ئمن الفيم لدى الطالب لتقديم المحتوى بوسا ط متنوعة وا 

إمكانية سماع ومشاىدة الطالب المحاضرة أكثر من مرة  .التعمم باق األثر لفترة أطولمما يجعل 
الممارسات واألمثمة من الجوانب الميارية يمكن تقديم ليا العديد  يساعدىم في إتقان المحتوى

وجيا  تعمم الن ا%( 25. بينما يري )التفاعمىة عبر شبكة اإلنترنت مما يرفع من مستوى األداء ليا
لمعرفية من خالل المحتوى ا .؛جو يسيم في تحقيق جميع الجوانب المعرفية والميارية والوجدانيةلو 

المقدم، الوجدانية اذا كان يالئم ميول الطالب وحاجاتو واىتماماتو ويزيد من الدافعية لمتعمم، 
 والميارية من خالل اكتساب كفاءات االلفية الجديدة.

صااااااااااااااااااف 
الاااااااااااااااادعم 
المؤسسااااي 
المقاادم لااك 

تخدام الساااااا
الااااااااااااااااتعمم 
المدمج في 
التااااادريس؟ 
وماااااا ىاااااي 
مقترحاتااااااك 
لتطااااااااااااوير 
 ىذا الدعم

جزئي، دعم % من عينة البحث )الخاصة بالمقابمة( من أعضاء ىيئة التدريس عمى ان ال75اتفق 
 وىو متمثل في: .و حتي البنية التحتية او حتي الدعم المعنويأمتواضع سواء عمى المستوى الفني و 

   توفير منصة الجامعة Microsoft Teams لتقديم خالليا محاضرات اون الين مع الطالب. 

 عبرالمنصة. إضافة طالب كل فرقة دراسية لجميع فرق المواد الدراسية المقررة عمىيم 

   الستخدام المنصة الخاصة  فى الكمية ات التدريبية  وورش العملدور عدد من التم عمل
 بالجامعة.

ىناك العديد من االحتياجات يتطمبيا استخدام ن اعضاء ىيئة التدريس عمى أن %( م100اتفق )
من خالليا الدخول عل يتم التعمم المدمج وال توفرىا المؤسسة ابسطيا وجود شبكة نت داخل الكمية 

قال عمى سبيل المثال  كيفية االستخدام وتوضيح كيفية االستفادة منيابالب طبعض المواقع الرشاد ال
، انا لي موقع عمى مركز القومي لمتعمىم االلكتروني التابع لمجامعة عمى اإلنترنتعضاء:"احد اال

ولكني ال استطيع ان اعمم طالبي كيفية استخدامو ومكوناتو والميام المطموبة منيم الن الكمية ليس 
 "بيا نت لمدخول عمىة وشرح كل ىذه الميام

توفير خدمة انترنت ، و جيدة تسمح بالتطبيق الجيدتوفير بنية تقنية وابرز مقترحات االعضاء ىو 
من جانب  تقديم مكافئات لالداء الجيد، و اقل لالساتذة والطالب مجانية او بتكمفة  مستمر بشكل

، استطالعات رأى مستمرة لألستاذة والطالب حول الجيود الموجودة والمنشودة، األساتذة والطالب
وتدريبيم عمى  اول واقع التعمىم المدمج والىات تحسينوعقد ورش عمل تضم األساتذة والطالب تتنو 

سائل بنتمني توفير اماكن مجيزة باحدث الو  .لرفع مستوى استعدادىم لو  التعمىم المدمج بشكل جيد
دوات التقنية كافية ألعداد جميع الطالب في جميع التخصصات ومعامل مجيزة تقنيا بالوسائل واال

 .الالزمة لمتدريب العممي لمطالب
ماااااااا ىاااااااي 
التحاااااااديات 
والصعوبات 

لدي بالكمية وجود شبكة نت  عدماألكبر ىو %( من أعضاء ىيئة التدريس عمى ان التحدي 50أكد)
، واعتماد معظم الطالب عمى نت باقة جياز محمول مما يجعميم ال يستمرون في واالستاذ طالبال

مما  نظرا لضعف سرعتو كما الدخول عمى النت من خالل الباقة مكمف جدا.المحاضرة طول الوقت 
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الرئيسااااااااية 
التااااااااااااااااااااي 
تواجيياااااااااا 
أنااااااااااااااااااااات 
وطالباااااااااااك 

 ؟BL في

وعدم تمكن بعض الطالب من إستخدامو اثناء بث المحاضرة  األحيان  يعيق التواصل في الكثير من
 إلى االفتقار وىو االىمية في غاية موضوع عمى منيم العديد اكد وكذلكنظرا لظروف اقتصادية 

مما يتسبب في   الفنية والمشاكل التكنولوجيا، استخدام في والميارات المعرفة ونقص التحتية، البنية
 عمى لمدخول رابط الطالب إعطاء فى التأخر الجامعة، منصة موقع عمى الدخول إمكانية عدم

 لتطبيق الدراسية القاعات من الكثير مناسبة عدم المنصة، عمى المقررات إتاحة فى التأخر المنصة،
 . والطالب التدريس ىيئة اعضاء عنيا أبمغ أخرى عوامل حترازية ىياال اإلجراءات

ىو التدريس والطالب اعضاء ىيئة الذي يعيق استعداد  العامل األكثر شيوعاً ( عن %25ابمغ )
تدريسية حيث يقوم كل عضو ىيئة أعباء عمل ثقيمة  ونيتحمموعمموا ذلك بانيم ضيق الوقت. 

وفترات زمنية قصيرة لالنتياء من  ووقت محدودتدريس بتدريس اكثر من مقرر في الفصل الدراسي 
فقط في اغمب االحيان وعمل محاضرات   pdfالمقرر  لذا كان يمجا االعضاء الى رفع المحاضرات 

تيم عمى دمج التكنولوجيا في مما يحد من قدر (، %10اون الين متزامنة بنسب قميمة جدا بمغت)
ىذا العمل يحتاج الى تصمم المحاضرات بشكل معين وعمل أحد االعضاء ذلك بان "المناىج الدراسية. 

وا ختيار المفيد لمطالب ليوجييم ، يدمج فيو التكنولوجيا ضمن االطار النظري الذي يدرسو األستاذ
والمرتبط بمقررىم، وكذلك تصميم ميام  بلكي يوجييم لممناس فالىو، والبحث في العديد من المواق

يتطمب وىذا  .يم العمل الفردي والعمل الجماعي وفق األىداف التي يريد تحقيقيانم طمبوانشطة تت
مام شاشة الكمبيوتر لمتابعة اعمال الطالب وتقييم أعماليم أجموس لوقت طويل لمن األستاذ ا

 "لو وتوجيييم مما يسبب إجياد كبير

 يوجد الجامعة قبل من المتاحة المنصة أن عمى التدريس ىيئة اعضاء من( 3) عدد%( (25 ابمغ
 أستاذ قبل من المقدم التقديمي العرض في الطالب تحكم: ومنيا قصور أثناء البث الحي جوانب بيا

ىدار العرض انتظام عدم عمى يؤثر مما المقرر  زمالءىم إخراج في الطالب وتحكم المحاضرة، وقت وا 
 المحاضرة، وقت إىدار من كذلك المحاضرة اجزاء من منيم يضيع مما تشغيميا أثناء المحاضرة من

مكانية  توافر عدم الطالب، يشتت مما المحاضرة غير اجتماع اجتماع بعمل بعض الطالب يقوم ان وا 
. كما المحاضرات بث خالليا من يمكن بالكمية اإلنترنت بشبكة متصمة حاسب باجيزة مزود استوديو
تحديات في مستوىات تعمم الطالب وقدرتيم عمى التعمم بدون رؤية المعمم كما اعتادوا عمى ذلك توجد 

 وفقد التواصل البصري والجانب الوجداني الى حد ما.
( ان مستوى استعداد أعضاء ىيئة التدريس )عينة 10،11،12،13يتضح من بيانات جداول) 

لجمع البيانات النوعية( مرتفع  وانو اليوجد فرق  12لجمع البيانات الكمية ، 101البحث المتمثمة في 
دال بين مستوى استعدادىم يرجع الى نوع الكمية، واعتقاد أعضاء ىيئة التدريس باىمية التكنولوجيا 

 بشبكة متصمة حاسب باجيزة مزود استوديو كاداة تعمىمية لتعزيز اداء الطالب ورغبتيم بضرورة توفير
 وتعزيز قدرتيم الطالب تعمم لمتغمب عمى عوائق . المحاضرات بث خالليا من يمكن بالكمية اإلنترنت

 جميع في الطالب جميع ألعداد كافية التقنية الوسائل باحدث مجيزة اماكن توفيرو .التعمم عمى
 .لمطالب العممي لمتدريب الالزمة واالدوات بالوسائل تقنياً  مجيزة ومعامل التخصصات
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 التدريس ىيئة أعضاء من البحث عينة لدى المدمج لمتعمم العام لالستعداد المئوية تشير النسب   
 بدرجة استعداد لدييم أن إلى يشير مرتفعة مما نسب وىى%(  81.7) ككل لممقياس طنطا بجامعة
متوسطًا؛  كان األول )الوصول لمتكنولوجيا( البعد ماعدا كورونا جائحة ظل في المدمج لمتعمم عالىة

يم امكانية لموصول لالنترنت داخل الجامعة، في ديأعضاء ىيئة التدريس أنو ليس لحيث أبمغ  بعض 
مستمرة وانيم يمتمكون  بصفة الجامعي الحرم داخل اإلنترنت إلى الوصولامكانية ابمغ أخرون  حين

راوتر خاص لتزويدىم بخدمة اإلنترنت في منازليم. وتختمف ىذة النتيجة مع نتيجة دراسة 
(KoloandZuva,2019) .التي أكدت عمى أن مستوى استعداد المتعممين أعمى من المعممين 

و" ما  والذى :انسؤال انثبمه عه نإلجببة التصور المقترح لتحسين مستوى استعداد طالب نصُّ
 ؟ وأعضاء ىيئة التدريس بجامعة طنطا لمتعمم المدمج

يتعين عمى مؤسسات التعمىم  وبالتالى ،تعمم المختمط ىو نيج أساسي في القرن الحادي والعشرينال   
اكدت ىذة الدراسة عمى أن االتجاة  .تعمم المختمطالطالب واعضاء ىيئة التدريس لمدعم استعداد  العالى

تحقيق ما ىو أكثر بكثير من خالل لمؤسسات التعميم العالى  تغير ىام في الوفاء باالستعداد ويمكنم
مستوى  متغيرات عمىىي  يمومعتقدات الساتذةااتجاىات فإن لذلك  ،مقارنة بالمتغيرات األخرىاالتجاىات 

باألستاذ والطالب ومن أىم العوامل والمعتقدات الخاصة  تجاىاتالتراكيب واال  من األىمية بين عال
 أستاذ تكون أكبر معتعمم المدمج االستعداد لتنفيذ الفإن فرص  تطبيق التعمم المدمج. لذلكلالستعداد ل
حقيقة أن  . عالوة عمى ذلك، يؤكد ىذا العاملاتجاىات ايجابية نحو ابعاد التعمم المدمجلديو وطالب 

وطرق تبني نيج التعميم المختمط وىذا يتماشي مع ما أكدت عميو التربوية االتجاىات  ىناك عالقة بين
 & ,Tangعدد من الدراسات الميتمو باالستعداد لمتنفيذ الناجح لمتعمم المدمج مثل دراسات كل من: 

Chaw ,2013; Birbal, et al.2018;Yasin,&Ong,2020; Ramona, & Juanjo, 

2020; Firdaus, Muntaqo, &Trisnowati, 2020 ;Bokolo,etal.2020; Hori, & 

Fujii, 2021  Adams,et al.2018; Graham,et al.2019; Al-Awidi, & Aldhafeeri, 

2017; Yulia,2017;. 
 تحسين االستعداد التربويإيجابي عمى  معنويتاثير  لو ومع طالباالستاذ فاعل توالعامل الثاني ىو   

التعمم المدمج؛  تفاعل إلى ردود فعل إيجابية فيما يتعمق بممارسةاليؤدي حيث  لتطبيق التعمم المدمج.
في الوقت المناسب، الطالب لمميام المطموبة منيم  تقديم الضروري قيام االستاذ بمراقبةلذلك من 

والطالب.  ساتذةاال بين ةالتفاعل المناسب واختيار أوقات ميام،إرسال جميع ال منالتحقق إلكترونيا و 
قبل  الرد السريع عمى مالحظاتيم من و في أي يوم وأي وقت  المقررإلى مواد الطالب وصول  وتسييل
 ىذاو  ،مم المدمجالتع استعداد طالبيم لا لتحسين ساتذةيجب أن يفيميا اال . كل ىذه العواملاالستاذ

 ;(Birbal, et al.2018 ); (Tang, & Chaw,2013) دراسات مثل مع ما اكدت عميو تماشىي

( Yasin, &Ong,2020) ;( Ramona, & Juanjo, 2020) ;( Firdaus, Muntaqo, 
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&Trisnowati, 2020);(Bokolo, etal.2020); (Hori, & Fujii, 2021) ;(Graham, et 

al.2019); .(Anoba, & Cahapay, 2020)  
في الكميات  وفير خدمة انترنتوالفني والمعنوي؛ بت و العامل الثالث ىو دعم جامعة طنطا التقني  

خطة إستراتيجية ، وضع ساتذة والطالبلأل مخفضةو بتكمفة أمجانية  مستمر بسرعة مقبولة، وبشكل
باالنشطة والتدريبات لمتعمم منصة الجامعة، وبالمحتوي الخاص التعمم عبر الخاص ب محتوىاللجودة 

ورش عمل وندوات لتطوير والطالب من خالل  ،عضاء ىيئة التدريسالدوري ألالتدريب وجيًا لوجو، و 
جراء ،التعمم المدمج انبو جالتخطيط والتنفيذ والتقويم لفي  ممارسات أعضاء ىيئة التدريس  وا 

، لتحسين ات تحسينويلآم المدمج و ميوالطالب تتناول واقع التع اتذة،استطالعات رأى مستمرة لألس
كي اليضيع الوقت في إدارة األمور المتعمقة  لمتعمم المدمج، اتجاىاتيم، ورفع مستوى استعدادىم

 ;(Reid ,2014) وىذا يتفق مع ما اكدت عميو دراسات كل من: بالمشاكل الفنية بالنظام التقني،

(Jones, et al. 2014); (Porter, & Graham,2015) (Ibrahim, & Nat, 

2019) ;(Johnson, etal.2016) .) في ضوء ما سبق يمكن تقديم تصورًا مقترحًا لتحسين استعداد
  :الطالب واعضاء ىيئة التدريس لمتعمم المدمج عبر منصة جامعة طنطا

 التعمم المدمج ةعمى استخدام استراتيجي أعضاء ىيئة التدريس وطالب جامعة طنطا: تدريب عىىانان
 .جامعة طنطا لرفع مستوي استعدادىم لمتعمم المدمج منصةعبر 

 .أعضاء ىيئة التدريس والطالب بكميات جامعة طنطا: انفئة املستهدفة
 تدريب عمى:الرفع مستوي اإلستعداد لمتعمم المدمج من خالل : نتصىر املقرتحأهداف ا

 .بشكل جيدمن خالل منصة الجامعة  المدمج لتعمما تنفيذ .1

  لوجو. وجيا والتعمم اإلنترنت عبر التعمم بين واالختالف التشابو أوجو تحديد .2

 المكاممة بين التعمم وجيا لوجو والتعمم عبر المنصة. .3

 وتكييفيا. الُمدمج المقرر مواد إعداد .4
 عمى منصة الجامعة. بث حي وتسجيميا ورفعيا المحاضرات بث .5

 ساتذة.عبر المنصة مع المحتوي وفيما بينيم، ومع االتفاعل الطالب  .6

 فيم االختالفات بين النمط الحضوري واإللكتروني. عمي تيملمطالب لمساعد برامج إرشاداعداد  .7

 .تحديد أدوار الطالب ومسؤولياتيم في التعمم الُمدمج .8

تزويد الطالب بالمعمومات المتعمقة بالمتطمبات التقنية )األجيزة والبرامج( الالزمة لمنجاح في المقرر  .9
 .الُمدمج قبل بدايتو

المدرجات باستخدام التكنولوجيا وعبر م بعضيم البعض داخل وخارج ميص لمطالب لتعاتاحة الفر  .10
 منصة الجامعة.

 .منصة الجامعةطوير استراتيجيات لتنظيم وصيانة مواد التعمم عبر ت .11
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دارة التقييمات المختمطة  وتنفيذتخطيط  .12  وا 

التعمم وجيا  وأنشطةمنصة الجامعة، نتقال بين أنشطة التعمم عبر إجراءات واضحة لإل  تحديد .13
 لوجو.

دارتياأالتقويم التكوينة عبر المنصة و  سالىبأتحديد  .14 لقياس  سالىب التقويم وجيا لوجو وتنفيذىا وا 
 تقدم الطالب.

دارة التقييمات القائمة عمى األداء عبر تخطيط و  .15  منصة الجامعة، ووجيًا لوجو.ا 

 :انتصىر املقرتحمراحم 
 من:مرحمة اإلعداد وتتض

  يتمتعون باتجاىات ايجابية نحو أبعاد التعمم المدمج، وممن تتوفر  المتدربين  عينو مناختيار
 .ةالتكنولوجيوالميارات الخبرة لدييم 

 االجراءات: 

ومكوناتو،  ،واستراتيجياتوتتضمن، مفيومو، مبادئو،  التعمم المختمطإعداد محاضرة تمييدية عن  -
 المكاممة بين التعمم وجيا لوجو والتعمم عبر المنصة. وكيقية لطالب الجامعة، أىميتوو 

 وتكييفيا. الُمدمج المقرر مواد إعداد -
 عمى منصة الجامعة. حي وتسجيميا ورفعيايا بثاعداد محاضرة و  -

 عبر المنصة ومع المحتوي وفيما بينيم. لتفاعل مع الطالباعداد ورشة عمل عن طرق تسييل ا -

المدرجات باستخدام م بعضيم البعض داخل وخارج ميلتعص لمطالب اعداد ورشة التاحة الفر  -
 التكنولوجيا وعبر منصة الجامعة.

 .منصة الجامعةتنظيم وصيانة مواد التعمم عبر اعداد محاضرة عن  -
دارتيا. -  اعداد نماذج لبعض التقييمات المختمطة وتنفيذىا وا 

 التعمم وجيا لوجو. وأنشطةمنصة الجامعة، نتقال بين أنشطة التعمم عبر اإل إجراءات اعداد  -

دارتياأو  ،سالىب التقويم التكوينة عبر المنصةأ اعداد بعض -  .سالىب التقويم وجيا لوجو وتنفيذىا وا 

دارة التقييمات القائمة عمى األداء عبر اعداد و  -  منصة الجامعة، ووجيًا لوجو.ا 

 (14ل )وضع الجدول الزمني لمتدريب: كما ىو موضح في جدو -
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 (: الخطااة الزمناية لمتدريااب14جدول )

َ 

 ِٛمٛع اٌٛسؽخ اٌزذس٠ج١خ

 ِىبْ

 

 اٌزذس٠ت
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ِؾبمشح ر١ّٙذ٠خ ػٓ اٌزؼٍُ اٌّذِظ  رزنّٓ، ِفِٙٛٗ،  1

رؾذ٠ذ أٚعٗ ١ِّضارٗ، ِٚىٛٔبرٗ أ١ّ٘زٗ ٌطالة اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ
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ذِغخ ٚرى١١فٙب ٚاعزخذاِٙب  5 ُّ  عبػبد : إػذاد ِٛاد اٌّمشسد اٌ

اٌٝ ف١ذ٠ٛ ِغغً اٚثضٙب ثش ؽٟ  اػذاد اٌّؾبمشح، ٚرؾ٠ٍٛٙب 

  ٚرغغ١ٍٙب ٚسفؼٙب ػٍٝ ِٕقخ اٌغبِؼخ8

رغ١ًٙ اٌزفبػالد ػجش إٌّقخ ِغ اٌطالة ِٚغ اٌّؾزٛٞ 

 ٚف١ّب ث8ُٕٙ١
 

اربؽخ اٌفشؿ ٌٍطالة ٌزؼ١ٍُ ثؼنُٙ اٌجؼل داخً ٚخبسط 

 اٌّذسعبد ثبعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚػجش ِٕقخ اٌغبِؼخ8
 

ٌزٕظ١ُ ٚف١بٔخ ِٛاد اٌزؼٍُ ػجش ِٕقخ رط٠ٛش اعزشار١غ١بد 

 اٌغبِؼخ8
 

 عبػبد: رخط١و ٚرٕف١ز ٚإداسح اٌزم١١ّبد اٌّخزٍطخ ِٓ خالي: 9

رؾذ٠ذ إعشاءاد ٚامؾخ ٌ ٔزمبي ث١ٓ أٔؾطخ اٌزؼٍُ ػجش ِٕقخ  

  اٌغبِؼخ، ٚأٔؾطخ اٌزؼٍُ ٚعٙب ٌٛع8ٗ

اٌزم٠ُٛ رؾذ٠ذ أعبٌىت اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛخ ػجش إٌّقخ ٚأعبٌىت 

  8ٚعٙب ٌٛعٗ ٚإداسرٙب ٚرٕف١ز٘ب ٌم١بط رمذَ رؼٍُ اٌطالة

رخط١و ٚإداسح اٌزم١١ّبد اٌمبئّخ ػٍٝ األداء ػجش ِٕقخ 

  اٌغبِؼخ، ٚٚعٙبً ٌٛع8ٗ

 عبػخ19   اٌّغّٛع

 التالى:كتنفيذ اليتم  تنفيذ:المرحمة  

  العممى.تقديم المحاضرة التمييدية ومناقشة المتدربين في محتواىا 

 ورش العمل، وتتضمن:

 موضوعات وفقًا الستراتيجية التعمم المدمج.بعض السيناريو لتدريس  إلعداد :ورشة عمل .1

 وتكييفيا. المقرر الُمدمج مواد عدادورشة عمل: إل .2
 عمى منصة الجامعة. حي وتسجيميا ورفعيايا بث بثورشة عمل: إلعداد محاضرة و  .3

 عبر المنصة مع المحتوي وفيما بينيم، ومع االساتذة. يمتفاعمورشة عمل لمطالب : لتسييل  .4

عمي فيم االختالفات بين النمط الحضوري  مساعدتيمو  ىم،رشادورشة عمل لمطالب إل  .5
 واإللكتروني.

 ومسؤولياتيم في التعمم الُمدمج ىمتحديد أدوار ل :ورشة عمل لمطالب .6
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ورشة عمل لمطالب تزويد الطالب بالمعمومات المتعمقة بالمتطمبات التقنية )األجيزة والبرامج(   .7
 الالزمة لمنجاح في المقرر الُمدمج قبل بدايتو.

تاحة الفرص لتعميم بعضيم البعض داخل وخارج المدرجات باستخدام ورشة عمل لمطالب ال  .8
 التكنولوجيا وعبر منصة الجامعة.

 .منصة الجامعةظيم وصيانة مواد التعمم عبر تنورشة عمل: عن  .9
دارتيا. عملورشة  .10  : إلعداد نماذج لبعض التقييمات المختمطة وتنفيذىا وا 

التعمم  وأنشطةمنصة الجامعة، نتقال بين أنشطة التعمم عبر اإل إجراءات : عن عملورشة  .11
 وجيا لوجو.

سالىب التقويم وجيا أسالىب التقويم التكوينة عبر المنصة و أ ورشة عمل: لتصميم بعض .12
دارتيا  .لوجو وتنفيذىا وا 

دارة التقييمات القائمة عمى األداء عبر ورشة عمل: إلعداد و  .13  منصة الجامعة، ووجيًا لوجو ا 
 يتم التقويم من خالل : :تقىيمانمرحهة 

منصة عبر  ة التعمم المدمجباستخدام استراتيجي وتنفيذه تصميم أحد المقررتيطمب من كل متدرب 
م بطاقة تقييم المّدرب، وبطاقة تقييم المتدرب، وبطاقة تقييم البرنامج اتقييم باستخداليتم  ،الجامعة
 التدريبي.

 انتىصيبت :
جودة المحتوى الخاص بالتعمم عبر منصة الجامعة، وبالمحتوي تضمن وضع خطة إستراتيجية  .1

 .الخاص باالنشطة والتدريبات لمتعمم وجيا لوجو

الجامعة لمتوعية باىمية التعمىم المدمح، وتوضيح أدوار الطالب لرفع مستوى عمل ندوات لطالب  .2
 استعداداتيم لمتعمم المدمج.

 لتمبية وعبر اإلنترنت لوجو وجياً  المباشرة لمجمسات المخصص الوقت نسبة تحديد يجب .3
 . لطالب األقسام العممية واالدبية المختمفة التنموية االحتياجات

 والبرامج( األجيزة) التكنولوجيا حيث من المؤسسي لالستعداد التقييم المستمر .4

بناء مجتمع لمتعمىم الميني االفتراضي ُيتيح العضاء ىيئة التدريس المشاركة والتعاون اليادف  .5
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 املقرتحبت:
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