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 جودة التعلم المدمج من منظور مستخدميه من طلبة جامعة الكويت

 
 

  *علي حبيب الكندري. د 
 *سعاد عبد العزيز الفريح. د

 
 الملخص

   
يشهد  جتمعههل علمم ههاو ج ههدة ل مههدلت لهه جي علم الللماهد لههل علمع اهه  علمم اعاهه    هه   ع  ههم دلت 

جعدر ه  أ ه لا علهمم و  تُمه   ة . جن أمل رلل جسملى مللت علمم او ةعلمم و علهي  يد جهل لعامسه الجادد 
ده   عل رع ه  ت يهدهلهيع ل. لل مدجم  عل ليت نمدج لم ك علتدهلل (blended learning)علع جي 

م و تدليو مللت علمم و علع جي جن جاظلر جسمخ جال جن علط    ععمعدلعً ع ى خ ه عل علمم هاو ةعلهمإلى 
علع جي علمل ج   دد هؤ ء علط    لل جد ر ل م  اه  عل اياه و ةعلمهل تهععت أنشهط  للهك علعده ر تم اعاهدً 

ة مهه  جهه ةر علط  هه   خ ههه ت علههمم و علعهه جي م دههت ع ههم دن  جمهه ت لداههد  عادتههه  . ةتدااههدً لدههيع عل هه  
إلههى أب  ايهه  ةقهه  خ  ههت علامههد ي . جههن علط  هه  علعسههت ان لههل علعدهه ر 102علتههللت علعاشههللت ع ههى 

علههمم و  تدجمهه  عل ليههت  مادتهه هد علمم اعاهه  ةعلمدااهه  جداههتت  شهه ل  دجههل لمدهه يو تم ههو جهه جي يم هه  
 .   رم  عدلا  جن علتللت علمل يع ن أب ت دق رضد علط    عن نلعا  علمم او علي  ي   لب ع ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .، الكويتجامعة الكويت ،كلية الرتبية*
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 :مقدمة -1

ه اليااويف ا العديااد مااا ماسسااام التعلاايا العااا  ا العاااا  ااو نبااج اساات دايف التكنولوجيااا يتسااارا التوجاا
رغباة منااا ا نميادع نعلايا ونعلاا دو جاود  عالياة   (Web-based technology)املعتماد  علاا الكابكة

تاااو  ودلاااا ملاااا ناااولرك نلاااا التكنولوجياااا ماااا لااارال جدياااد  للمتعلماااو ماااا  ااا ل التفاعااا  مااا  األ ااارا  واح
وا هاا ا السااياد لمياااد (.  5002الفااريح، )واألسااان   سااوان كااا  دلاااا دا اا  الفأاا  الدراسااي  يف  ارجاااه 

بد م نظار ا األدبيام بعض املأاللحام الرتبوياة وبكاك   كحتار ادياداذ ا ها ا اطاال مأاللحام محتا  
 . (Blended Learning)والتعلا املدمج  (e-learning)التعلا اإللكرتوين

  ادمت جامعاة الكويات علاا لد اال بيلاام الاتعلا التغااام الساريعة ا عملياة التعلايا والاتعلا، ملواكباة و 
 -Learning management systems)باسات دايف  نظماة لدار  الاتعلا  التعليماي نظامااا اااللرتاضاية 

LMS)  املتمحتلاة ببيلاة ب كبااورد(Blackboard) . ساااليب و اد جاان دلااا اسااد ساعياذ مااا اسامعاة لادمج 
ناولا لارال نعلايا ونعلاا باسات دايف التعلا اإللكرتوين ا عملية التعليا املعتاد  الا  نمياديف وجاااذ لوجاه  اد  
 علااا افياز كا  ماا املعلاا واملاتعلا التكنولوجيا املناسبة ا ه ا اطال، حيث نعما  البيلاام االلكرتونياة علا

لمااا  اا ل . ملعلااا لهن  ااج جديااد يتباا  مركزيااة املااتعلااخلااروم مااا الااناج املعتاااد الاا ي يعتمااد علااا مركزيااة ا
نلااا البيلااام التعليميااة اسديااد  يتااوالر للمااتعلا لاارال املكاااركة ا الااتعلا ماا  األ اارا   و اخلاا ان، كمااا نعماا  
نلااا البيلااام علااا ننميااة ماااارام الااتعلا الفااردي النكاات وبالتااا   اارم املااتعلا مااا ل ااار الكتااا  املمياارر لهن 

 .رلة ال حمدودلضان املع
الا ي يتكاما  ما  التعلايا  (Blended Learning)الاتعلا املادمج و اد نبنات جامعاة الكويات  سالو  

لاالتعلا املادمج .  الأفي التميليدي ملا يتضمنه ه ا النوا ما التعليا ما مرونة كما يوضحه نعريف املأاللح
علا والتعلايا ساوان كاا  نعليمااذ مبا اراذ هو  سلو  ا ننفي  التعليا يكتم  علا نميدع  ليت ما  ساليب الات

(On-line learning)  و نعلماذ ياتا وجااا لوجاه ما  األساتاد (Face-to-face) دماج ها ا الناوا ، لال   
لعاارا املميااررام الدراسااية علااا مااا الااتعلا ا العمليااة التعليميااة التعلميااة يتللااب نااوالر بيلااة نكنولوجيااة لاعلااة 

نتوالاام ماا   هاادا  املااواد التعليميااة وحمتواهااا ال وباساات دايف وساااتت متعاادد   اابكة اإلنرتناات بتمينيااام االنأاا
وا وا ا  األمار لهناه يعاول كحتااااذ علاا بذعاد التأاميا التعليماي حتاو  املميارر الدراسااي  .نظرياام الاتعلا ونراعاي

اد  التعليمياة الا  ا لمكانية افيز ومساعد  املتعلا ليكو  عنأراذ لاع ذ و  ريكاذ  اادراذ علاا التفاعا  ما  املا
ومكااااركاذ ا بناااان املعرلاااة ولنتاجااااا لااا ا . يتلمياهاااا عاااا  ريااام  ااابكة اإلنرتنااات ويكاااو  ا نفاااا الو ااات باححتاااا ذ

 ضاحت نوعياة وجاود  البيلاة التعليمياة الا  نتايح ونيسار لارال الاتعلا ماا الضاروريام الا  نساعا املاسساام 
  .التعليمية لهن امييمياا

 :مشكلة الدراسة -2

ا ماسساام التعلايا العاا  يواجاه بعضاا  ماا   (Blended Learning)  سالو  الاتعلا املادمجل  نباج
التحديام، لع  ما  برزها كيفية التعر  لهن اللراتام املناسابة لتمياوع جاود   ا ام الاتعلا املكتسابة ماا  با  
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رتوين ا جامعاة الكوياات ونُعاد مواجااة ها ا التحاادي  ماراذ حيويااذ، والسايما و   موضااوا الاتعلا اإللكا. الللباة
 (5002جامعاة الكويات،  )لميد   ار نميرير صادر عا جامعة الكويات .  الزال ا البداية وا  ور التجربة

 : لهن جمموعة ما األهدا  األكادميية املأمول امييمياا ما نبج للسفة التعلا اإللكرتوين متحتلت ا اآليت
 .زياد  لاعلية التدريا -
 وست الل يبنكر التمينية ا ال -
 .ننمية التفكا املستمي  والتعلا ال ايت والتعاوين -
 .واألستاد نفعي   دوام االنأال بو اللالب وزم نك -
 .املميرر نكجي  اللالب علا االنأال م  جاام  ارم ل ار -

ل  التحااري عااا مااد  نااأ ا نلبياام  ساالو  الااتعلا املاادمج ا اميياام الزياااد  ا لعاليااة التاادريا يتللااب 
نميااوع نااوا  اا ام الااتعلا الاا  مياار  ااا الللبااة مااا  اا ل مااا يميااديف مااا حمتااو  للكاارتوين ولمياااذ لاار يتاا اخلاصااة 

لاا ا لميااد اسااتدعت املاجااة امليدانيااة لهن نلبياام الدراسااة املاليااة ا جامعااة .  والاا ي يعتاا  حمااور هاا ك الدراسااة
نميااوع مااد  لاعليااة اساات دايف  ساالو   الكوياات علااا  لبااة  حااد املميااررام الدراسااية ا كليااة الرتبيااة مااا  جاا 

 Learning Managementالتعلا املادمج املمياديف ماا  ا ل  حاد بارامج لدار  العملياة التعليمياة التعليماة 

Systems (LMS) . 
و د مت التميأي عا جود   ا ام الاتعلا املكتسابة ماا  با  الللباة املنتسابو للمميارر الدراساي الا ي  اديف 

 :لحتمانية حماور وما   ل اإلجابة عا األسللة التالية اذ ولميبأسلو  التعلا املدمج 
مااا ماااد  جااود  الاااتعلا املاادمج للممياارر الدراساااي املميااديف مااا منظاااور مساات دميه ماااا  :علسههؤعا علةا -

 : لبة جامعة الكويت بالنسبة لهن
 حمور التعليا املميديف ا سياد الدمج؟ -
 ؟حمور نفاع  الللبة وا ماكاا ا التعلا اإللكرتوين -
 حمور وضوح األهدا  واملعايا؟ -
 حمور جود  املأادر اإللكرتونية؟ -
 حمور م تمة التميييا؟ -
 حمور مناسبة حجا العم  والتكاليف؟ -
 حمور نيسر لدار  عناصر التعليا ما  ب  الللبة؟ -
 حمور الرضا عا     التعلا املي املبا ر؟ -
باة املنتسابو للمميارر الدراساي املمياديف علاا منظاورها ساود  ماا ناأ ا متغاا اسانا لللل :علسؤعا علثهدنل -

 التعلا املدمج؟
 ا نأ ا متغا نوا اإل تأاال األكادميي للللبة املنتسبو للمميرر الدراسي املميديف ااااااام :علسؤعا علثدلث -

 علا منظورها سود  التعلا املدمج؟
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 :أهمية الدراسة -3

ولر ما رام عا جود  التعلا االلكرتوين واملدمج جبامعاة الكويات نكتسب ه ك الدراسة  مهيتاا ا   ا ن
ميكا االستفاد  مناا ا صيانة عناصر البيلة التعليمية كتوصي  وعارا احتاو  والتفاعا  والتأاميا التعليماي 

نسالت الضاون علاا  حاد ميكاا     - ي ها ك املا ارام -لض ذ عاا   اا . ونلويرها ما  ج  زياد  لاعليتاا
الدراسام والبحوث التلبيميية والسايما العربياة منااا، والا  نبحاث ألساليب التعليمية املديحتة ا ظ  غيا  ا

  .ا مد    ر  سلو  التعلا املدمج ولاعليته، ودلا ا حدود علا وجاد الباححتو
 :هدف الدراسة -4

 :نسعا ه ك الدراسة لهن امييم اآليت
د  ا جمال التعلا املدمج بأحد ممياررام كلياة الرتبياة جبامعاة العم  علا رصد     ميدانية جدي -4-2

 .  (LMS)ما   ل نعام  الللبة م   حد نظا لدار  التعلا وهو مميرر الرتبية البيلية الكويت 
نميااوع جااود  الااتعلا املميااديف ا هاا ا املمياارر انل  اااذ مااا  اا ام الااتعلا الاا  ماار  ااا املتعلمااو  عاا   -4-1

يف ماااا   اااا الااتعلا املااادمج بنساام يتكاماا  مااا  التعلاايا الاا ي ياااتا وجااااذ لوجااه والااا ي بيلااة نعليميااة اساات د
 .  ميارسه األستاد

 :حدود الدراسة -5

 :عند التفكا ا نعميا نتاتج الدراسة جيب    يا   ا االعتبار بعض احددام، مناا
 :احلدود البشرية -5-1

رر الاتعلا اإللكارتوين مبحاض لرادأاا  ي بدالعياة متاوالر    عينة الدراسة ها ما الللبة ال يا التحميوا مبميال
وميكااا اعتبااار .  لاادياا  اا ل الفأااول الدراسااية الاا  مت لياااا نلبياام الدراسااة وهااا  لبااة ممياارر الرتبيااة البيليااة

متغا اسنا  يضااذ ماا احاددام الا   اد ناا ر علاا لكار  نعمايا نتااتج الدراساة، حياث كانات نسابة اإلنااث 
وهاااي ا الوا ااا  نعكااااا الوضااا  اللبيعاااي الميااااتا ا كليااااة الرتبياااة والسااايما وا جامعااااة ( 9:  1) لهن الااا كور
 .الكويت

 :احلدود املكانية -5-2

 .كلية الرتبية-جمموعة ما التعليا اسامعي ا دولة الكويت ممحت  جبامعة الكويت
 :احلدود الزمانية -5-3

 .5002-5002يف الدراسي األول والحتاين والأيفي ما العا :عل  لا عل رع ا 
 :مصطلحات الدراسة -6

 : نناولت الدراسة جمموعة ما املأللحام الرتبوية ميكا عرضاا كاآليت
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يكا لهن  حاد   اكال الاتعلا ساوان كاا  عاا بعاد  يف :(E-learning)التعلم اإللكرتوني  -6-1
حتااة واإلنرتناات والوسااااتت دا اا  الفأاا  الدراسااي المياااتا علااا اسااات دايف التكنولوجيااا ووسااات  االنأااال املدي

املتعادد  ولليااام البحااث واملكتبااام اإللكرتونيااة، لتمياادع احتاو  التعليمااي ونفاعاا  املااتعلا ماا  املعلااا واحتااو  
املوساااا، )ومااا    راناااه بأاااور  متزامناااة وغاااا متزامناااة،  ي اسااات دايف التمينياااة جبميااا   نواعااااا إليأاااال املعلوماااة 

   (.111:  5002املبارك،   
يسما باالتعلا املمازوم  و امل لاوي حياث جيما  و :  (Blended learning) علم املدمجالت -6-2

ه ا النوا ما التعلا  بو  رد التعلايا المياتماة علاا التفاعا  وجاااذ لوجاه باو املعلاا واملاتعلا و ارد التادريا 
ح ويعار  الباححتاا  ها ا املأالل.   (Dziuban, Hartman & Moskal, 2004 : 3).عا  اإلنرتنات  

ااااا لوجااااه واإللكاااارتوين ...   بااااو نعلمااااوا ي  جيمااااااااااااااااااا الااااااااااااااتعلاله اااااااااااااااااراتياذ بأنااااااالج التميلياااادي الاااا ي يااااتا وجاذ
online learning   الاا ي يميااديف مااا  اا ل  اابكة اإلنرتناات، ويااتا الااتعلا هنااا بأااور  رتيسااة مااا  اا ل

، لهن جانب ممارسة اللالب التعلا بأاور  دانيااة ماا  ا ل احاضرام ولساعام حمدد  سلفاذ بلريمية نميليدية
 داتااه ألنكاالة وواجبااام ومنا كااام املمياارر املتااوالر  ضااما بيلااة الرتاضااية  والساايما مبمياارر الرتبيااة البيليااة الاا ي 

 .نتناوله ه ك الدراسة
ا حيميام متللباام الاتعل يكاا لهن مساتو  ماا الادعا والتحفياز الا ي :جودة التتعلم املتدمج   -6-3

احادد  واملتو عااة ماا  باا  املتعلماو بأساالو  املازم بااو التعلاايا التميليادي الاا ي ياتا وجاااا لوجاه، وبااو الااتعلا 
ويعااا  عاااا جاااود  الاااتعلا املااادمج لجراتيااااذ ا هااا ك الدراساااة بدرجاااة املتوسااات املساااايب الساااتجابة . اإللكااارتوين

  . ا  الحتمانية املعد  ا ا الغراياملتعلمو علا حماور االستب
 Learning Management ونساما بانظا لدار  الاتعلا   :اإللكرتونيتة بيئات التعلم  -6-4

Systems (LMS)  وهااااي عبااااار  عااااا جمموعااااة مااااا املاااازيف ال جميااااة(Software)  املحتبتااااة علااااا  اااااديف
((Server  صاممت ملساااعد  املعلمااو علااا اساات دايف املاسااو  واإلنرتناات ا عمليااة الااتعلا والتواصاا  ماا ،

ونكااار املاااواد العلمياااة بلريمياااة ساااالة دو  املعرلاااة العميمياااة بأسااااليب ال جماااة، ودو  لنكاااان صااافحام  الللباااة،
ولميااد اسااتعا  الباححتااا  ببيلااة  . (Carmean & Haefner, 2002: 27)والساايما اااا علااا اإلنرتناات 

 .املر أة الست دايف  عضان هيلة التدريا جبامعة الكويت (blackboard) ب كبورد
 :لنظرياإلطار ا -7 

ينظاار للااتعلا املاادمج ا األدبيااام الرتبويااة علااا  نااه نااوا مااا الااتعلا الاا ي يتسااا بالعديااد مااا املزايااا الاا  
جتعلااه يتفااود علااا  ي نااوا مفاارد لعمليااة نعلااا، أل  مفاااويف الااتعلا املاادمج ينبحتاام مااا الفكاار  الاا  مفادهااا    

" عملياااااااااااة مساااااااااااتمر الاااااااااااتعلا لااااااااااايا جمااااااااااارد حااااااااااادث حيااااااااااادث مااااااااااار  واحاااااااااااد   ولكناااااااااااه ا املمييمياااااااااااة هاااااااااااو "
(Singh&Reed,2001)   .  وماااا مزايااااا الاااتعلا املاااادمج الااا  نناولتاااااا هااا ك األدبيااااام  ناااه يساااااا ا رلاااا

مسااتو  التفاعاا  والتواصاا  ونبااادل اخلاا ام بااو املعلااا واللالااب وبااو الللبااة  نفساااا، ودلااا  ااارم نلاااد 
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تزامناااة مماااا ياااادي بالتاااا  لهن زيااااد  الفأاااول الدراساااية عاااا  ريااام وساااات  و دوام االنأاااال املتزامناااة وغاااا امل
وا حماولاة .  Tang & Byrane 2007))مكااركة الللباة وانادماجاا ا  نكالة الاتعلا واساو  رجاناه 

لهن    الفاا غاا الناضاج واطاز  ملفااويف الاتعلا ( 5002)للبحث ا كينونة التعلا اإللكرتوين   ار الكندري 
 نواجاااه الرتباااويو ا الاااو ا العاااريب نتيجاااة للنماااو املتساااارا للتكنولوجياااا  اإللكااارتوين يُعااادل ماااا التحاااديام الااا 

و ضاااا  الكنااادري    ماااا  كحتااار املأاااللحام .  املسااات دمة ا العملياااة التعليمياااة ونكنولوجياااا االنأااااالم
الرتبوية حراكاذ ا الرتبية هي املأاللحام اخلاصاة باالتعلا اإللكارتوين،  ويبادو دلاا جليااذ ماا  ا ل الاتمعا 

، الااتعلا مااا  اا ل ((e-learningا هاا ك املسااميام الاا  نساات ديف غالباااذ بالتبااادل محتاا  الااتعلا اإللكاارتوين 
، والاااتعلا (Web-based learning) والاااتعلا باسااات دايف الكااابكة  (Online-Learning)اإلنرتنااات
ومسااميام األماار الاا ي جعاا  مأااللح الااتعلا اإللكاارتوين يأ اا    ااكاالذ . Digital -learning))الر ماي 

ويعااااااااار  . متعااااااااادد  اعتمااااااااااداذ علاااااااااا مساااااااااتو  التكنولوجياااااااااا املسااااااااات دمة ا العملياااااااااة التعلمياااااااااة ونوعيتااااااااااا
(Khan,2005) الاااتعلا اإللكااارتوين(E-learning)    ريمياااة مبتكااار  لتاااولا بيلاااام ميسااار  نتساااا "بأناااه 

ي مكااا  وا  ي زمااا  بالفاعلياة والتأااميا اسيااد املتمركااز حااول املااتعلا ونوصاي  نلااا البيلااام ألي لاارد ا  
مااا  اا ل نوظيااف عناصاار ومأااادر التكنولوجيااا الر ميااة امل تلفااة لهن جانااب النمااادم األ اار  ملااواد الااتعلا 

 -Blended) ماااااا الاااااتعلا اإللكااااارتوين املااااادمج .  الاااا  نتناساااااب وبيلاااااام الاااااتعلا املفتاااااوح واملااااار  واملااااوزا

Learning)   لتأافه(Dabbagh, 2000) ما  ما  التعلايا الأافي التميليادي ماا بأناه الاتعلا الا ي يتكا
 ي    التعلاايا اإللكاارتوين .  اا ل جلسااام حماادد  نوجااه للتفاعاا  ماا  األنكاالة مااا  اا ل  اابكة اإلنرتناات

املاادمج هااو  ريمياااة ننفياا  نكاااتم  علااا نميااادع  لاايت مااا  سااااليب التعلاايا والاااتعلا سااوانذ كاااا  نعلماااذ مبا اااراذ 
(On-line learning)  جه م  األستاد و نعلماذ يتا وجااذ لو(Face-to-face) . 

دماج باو بأاور  عاماة بأناه  والوا      هناك  دراذ كبااذ ما االنفاد بو الباححتو ا نعريف التعلا املدمج
 نكلة التعلا اإللكرتوين ما   ل است دايف  بكة اإلنرتنت و نكلة التعلا التميليدي، حيث    التعلا ياتا 

و اااابكة اإلنرتناااات دو  الفميااااد الكاماااا  لساااااعام الااااتعلا ( ا التميليااااديالااااتعل)ا كاااا   مااااا الفأاااا  الدراسااااي 
لااد  الرتيا للتعلا املدمج هو اسم  بو ميزام التعلايا التميليادي والاتعلا اإللكارتوين لتكاجي   .التميليدي

. (Garnham& Kaleta,2002)التعلا النكت املستمي ، والتعلا دا   و  اارم ل اار الفأاول الدراساية 
لاتعلا ماا  ا ل نركيااز اللالاب علاا مااايف التعلايا والاا  نتللاب مناه املكااركة ا  ناواا  تلفااة وحيادث دلاا ا

ما األنكلة، كاملكاركة ا املنا كام عا  ريم غر  احاد ة املتزامناة   و  دا  املنا كاة غاا املتزامناة، وعما  
واجبااام  و حاا  اال تبااارام وبالتااا  املكاااري  والتميااارير ودراسااة املالااة والمييااايف بااهجران دراسااام،  و نسااليا ال

ناااااااادي لهن نعلااااااااا لعااااااااال علااااااااا اإلنرتناااااااات وهااااااااو ماااااااا يعكااااااااا اسااااااااتمرارية التعلاااااااايا  ااااااااارم  اعااااااااة الدراسااااااااة 
((Graham,2006 . 

   الااتعلا املاادمج جيااب    يركااز علااا الوصااول لهن  (Singh & Reed, 2001)ساانج وريااد وياكااد  
نلبيم نكنولوجيام التعليا املناسبة لكي نات نيف ما   الوض  األمحت  لتحمييم  هدا  التعلا، ودلا عا  ريم
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مناااات الااااتعلا الك أاااااي املناسااااب للمسااااااعد  ا اكتسااااا  املااااااار  املناساااابة للكااااا   املناسااااب ا الو ااااات 
الاتعلا املادمج بأناه نعلاا متاواز ، لد    ها ا  Voci &Young, 2001))ويأاف لوساي وياونج . املناسب

ل دماج مميازام األسالو  املتبا  ا التعلايا التميليادي بوجاود ماا يمياديف التواز   و التكام  يتا امييميه ما   
املساعد  و التوجيه والتعلا ال ايت ال ي يتا اأيله ما   ل اإلنرتنات، حياث يأ ا  الاتعلا املادمج  لضا  

مساألة  املازم باو األسالوبو  (Tabor, 2007)ويناا   ناابور  .، ويتجناب ناواحي  أاورمهاما ا األسلوبو
ملياة الادمج حياث يعت هاا مساألة اتاام لهن  لايت جياد، أل  الكحتاا ماا املعلماو يعتميادو     الاادمج ا ع

يعج ببسا ة نميسيا املميرر التميليدي لهن جزتو، جزن يدرس بالفأ  وجزن ل ر يميديف علا  ابكة اإلنرتنات، 
املوازنااة باو  نكالة التعلاايا ل  األمار لايا  ا ك الساااولة، حياث    املتمرساو احرتلااو يواجااو  ااديام ا 

وعلياه لمياد  كاد يلااو   .التميليدي و نكلة التعليا علا  بكة اإلنرتنت الا  ندمااج وجتا   اهتماماام الللباة
( (Yelon, 2006   الو اات حااو  السااتحتمار   عمليااة الاادمج اتااام لهن نفكااا عمياام باللريميااة األلضاا

.    املعلااا دا اا  الفأاا  وماان ل   مكااا اسااتبدال التعلاايا التميلياادي بااالتعلا عاا  اإلنرتنااتيكااو  اللالااب ماا
جيااب علااا املعلااا    حياادد اساازن الاا ي سااو  ياادرس بالفأاا ، واساازن الاا ي سااو  ياادرس مااا  اا ل لانااا 

 . االيتحميم ااد  املرجو من اإلنرتنت  و الوسات  األ ر ، م  اديد الوسيلة املناسبة لعملية الدمج،
   عمليااة املوازنااة بااو مكونااام   (Garnham & Kaleta, 2002)اويار  كاا ن مااا جار ااايف  وكلتاا

التعلاايا التميلياادي والااتعلا علااا  اابكة اإلنرتناات نتنااوا مااا ممياارر لهن ل اار نتيجااة لتااأ ر عمليااة الاادمج بعواماا  
ات  الللبااة، و أاالعلمااي،  بيعااة املمياارر الدراسااي و هدالااه ونوعياة حمتااواك اومااا  باارز نلااا العواما  .  متعادد 

و اا   املعلااا و ساالوبه و ريميااة ندريسااه، والنظريااام الاا  يتبعاااا املعلااا ا عمليااة التعلاايا، باإلضااالة لهن النظااايف 
 .الااا ي يتبعاااه ا التعلااايا التميليااادي، واملأاااادر التعليمياااة املتاحاااة علاااا  ااابكة اإلنرتنااات، وعملياااة دعاااا الاااتعلا

عواما    ار  جياب مراعاأاا ا عملياة الادمج  (Noord el al, 2007) و ضاا  كا  ماا ناوردا ول ارو 
 ااو الااتعلا مااا  اا ل اإلنرتناات، لضاا ذ عااا مااد  مااااراأا و اا أا بتكنولوجيااا الااتعلا، مناااا دالعيااة الللبااة 

برجميااام، و دمااة )وماد  نااوالر ونيساار البيليااة التعليمياة كاملاسااب اآل  واملااوارد التكنولوجيااة األ ار  لاادياا 
 . والميدر  علا التعلا ال ايت املستمي ، ونولر الو ت ،(اإلنرتنت

ونتيجااة اال اات   ا العواماا  السااابمية مااا ممياارر لهن ل اار ومااا بيلااة لهن   اار ، لهنااه ال يوجااد مااناج  و 
 ريمية معينة وموحد  لعملية الدمج، ب  هناك  رد متنوعة و تلفة اا، حيث ادث عملياة الادمج بأ اكال 

ال يوجااد معيااار حماادد ليمااا يتعلاام مبمياادار املمياارر  و مااا هااو اساازن مااا املمياارر الاا ي  و حجااايف متفاونااة، ومااا م
ويميااويف الكحتاا مااا املعلماو باساتبدال نساابة نارتاوح مااا . ساو  ياتا نعلمااه ماا  اا ل اإلنرتنات  و ا الفأا 

يااار  وماااا جاناااب ل ااار . ٪ ماااا الو ااات دا ااا  الفأااا  باملكوناااام التعليمياااة لكااابكة اإلنرتنااات20اهن 52٪
ض    التعلا املدمج ال يميل  ما و ت التعليا التميليدي علا اعتبار    التعلا املدمج هو امتاداد للتعلايا البع

 & Garnham)التميلياادي، ويااتا اساات دايف  ساااليب الااتعلا اإللكاارتوين بوصاافاا دعماااذ للتعلاايا التميلياادي 
Kaleta, 2002) . 

javascript:void(0);
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إللكاارتوين، مااا  اا ل  يااارام كحتااا ، مناااا نااتا عمليااة الاادمج بااو  ساااليب التعلاايا التميلياادي والااتعلا او 
اسااات دايف بيلاااام الاااتعلا االلرتاضاااية، وماااامترام الفياااديو، وال ياااد اإللكااارتوين، واسااات دايف : علاااا سااابي  املحتاااال

اال تبارام، والتميوع ال ايت، والواجباام ماا  ا ل اإلنرتنات، و دوام االنأاال املتزامناة وغاا املتزامناة لعما  
املدجماااة و  ااار ة الفياااديو السااامعية واملرتياااة الااا  اتاااو  علاااا احاضااارام و لااا يف وصاااور املنا كاااام واأل اااراال 

   ( 5002)ويااا كر  اااا  . و نكااالة املااااد  الدراساااية واسااات دايف اإلنرتنااات للوصاااول لهن مأاااادر املعلوماااام
اللريمياااة األكحتااار  ااايوعاذ ا عملياااة الااادمج نتمحتااا  ا لنكاااان مو ااا  علاااا اإلنرتنااات يسااات دمه اللالاااب  اااارم 
 و اااام احاضااارام  و اسااات دايف بيلاااام الاااتعلا االلرتاضاااية، والااا  ماااا   ااااا يساااتلي  املعلاااا نأاااميا املاااواد 

ومااا  ا ل ها ك املوا ا  نتاولر لللالاب املااد  التعليميااة . التعليمياة الوالسايما باه، واميلااا علاا ها ك البيلاام
دام الأاالة باااملميرر وكاا لا العنااااويا ومأااادر الااتعلا امل تلفااة مااا عااروا نميدمييااة، و اتمااة بأ ااان الكتااب 

 .  واملوا   اإللكرتونية ال  اا ع  ة باملميرر الدراسي، ونوصيفه والتميوع ال ايت وا تبارام  أا 
 :الدراسات السابقة -8

 :الدراسات العربية -8-1

علااااا اطتماااا  املأااااري مااااا  جاااا  معرلااااة ماهيااااة ( 1002)ةلههههل لرع هههه  جسهههه ا  أم عهههههد علعدهههه    -
٪ مااا 21اساات دايف بيلااام الااتعلا االلرتاضاي الاا  اااول دو  نلبيميااه ا التعلايا اسااامعي، وجااد     معو اام

٪ يفتمياارو  ملااااارام الااتعلا الااا ايت 11 لااراد عينااة الدراساااة لاادياا غماااوا حااول للسااافة الااتعلا االلرتاضاااي و
 ااام نرجاا  لهن ٪ مااا املعو 9٪  لاادياا صااعوبام ناارنبت بضااعف البنيااة التحتيااة اإللكرتونيااة للمجتماا  و21و

  .الميأور ا الوعي التكنولوجي دا   اطتم 
لاااي أااد  لهن معرلااة   اار اساات دايف الااتعلا املاادمج باساات دايف بيلااة  (1002)أجههد لرع هه   ههن  اههث  -

و ااد اساات ديف . ا اأااي   لبااة كليااة الرتبيااة جبامعااة البحااريا ورضاااها عناااا (Web CT)الويااب سااي نااا 
تلفاااة ماااا ضااامناا نلبيااام  دا  املنا كاااة  ا نأاااميا املميااارر املااادمج والااا  الباحاااث جمموعاااة ماااا األنكااالة امل 

 بمياات علااا اطموعااة التجريبيااة ا حااو متاات دراسااة اطموعااة الضااابلة باللريميااة التميليديااة، و ظااارم نتاااتج 
الدراساااة  ناااه ال نوجاااد لااارود دالاااة لحأااااتياذ باااو كااا  ماااا اطماااوعتو التجريبياااة والضاااابلة بالنسااابة لهن متغاااا 
التحأي ، ا  حو  ظاارم النتااتج والسايما برضاا الللباة     لباة اطموعاة التجريبياة  اد  بادوا درجاة عالياة 

 .ما الرضا عا التعلا املدمج و ريمية التدريا
وولمياذ ملا سبم لهنه ميكا نلما مد  نأكيد البحاوث والدراساام املتعلمياة باطاال علاا    الاتعلا املادمج 

درجة ما املرية واملرونة واالستمرارية ملكاركة لاعلة ما  ب  الللباة ا العملياة التعليمياة  اسيد يولر لرصاذ نتيح
 Singh & Reed, 2001, Pereira et al., 2007; Dziuban et)بأور  لردية ونعاونية م  اآل ريا

al., 2004)    . ياااد  كماا وجاادم جمموعاة   اار  ماا الدراسااام ماد  لمكانيااة ناأ ا الااتعلا املادمج ا ز
،  لال    باا غياث ( Deneui & Dodge, 2006و  5002الكمري، ) التحأي  الدراسي ملست دميه 

 ,Voci & Yong) ما ك  ما .  وجد  نه ال يوجد نأ ا للتعلا املدمج علا التحأي  الدراسي (2008)
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2001; Rovai & Jordan, 2004; Nood et al., 2007)   ا لمياد  كادوا    الاتعلا املادمج يسااا
زياد  التفاع  والتواص  وبنان ع  ة بااطتم  التعليماي ماا  ا ل ناولر لارال التواصا  املتازاما وغاا املتازاما، 

 .  والتغ ية الراجعة املتبادلة ما  ب  املكاركو ا العملية التعليمية
 :الدراسات األجنبية -8-2

ارنبلاااات بفاعلياااة الااااتعلا املاااادمج ا    اااارم األدبيااااام املتعلمياااة باطااااال لهن العدياااد مااااا الدراسااااام الااا 
   الاتعلا املادمج ينظار للياه علاا  ناه  كحتار Anonymous, 2004) ) كدم دراسة مسحية لميد .  التعليا

٪ ماا 22األ كال كفان  ولعالية للتدريب ا الواليام املتحد  األمريكياة، ونوصالت نتااتج الدراساة لهن    
ا  الاااتعلا املااادمج حيااااث حيأااا  اللالااااب  و املتااادر  علااااا املاسساااام األمريكياااة نساااات ديف ا الو ااات املاااا

و اااد  ااايف بااارياا .  التوجيااه واإلر اااد مااا  التعزيااز والتغ ياااة الراجعااة ألداتااه ماااا  اا ل الاااتعلا والتاادريب املاادمج
اسااتادلت استميأااان لاعليااة اساات دايف لساارتانيجية الااتعلا بدراسااة ( Pereira et al., 2007)ول اارو   

ا موضااااوا التكااااريح دلاااات اساااات دايف نكنولوجيااااام املعلومااااام اسديااااد  ا ناااادريا املاااادمج ا نعلاااايا ونعلاااا
و لأات الدراساة لهن    الاتعلا  ،التكاريح، واليا    ار كا  ماا ها ك االسارتانيجيام علاا األدان األكاادميي

  .املدمج  كحتر لاعلية ما التعليا التميليدي ا التدريا
بدراساة لاعلياة اسات دايف اإلنرتنات    (Shafor, et al., 2002)ةقه  قهد    هلن جهن رهدللر ة خه ةب -

و اااد  رجااات الدراساااة .  كوسااايلة مسااااعد  ميكاااا    نسااااا ا  ااااح الللباااة ا املرحلاااة اسامعياااة بتكسااااس
بنتاااتج اجيابيااة ا ناااأ ا اإلنرتناات علااا اأاااي  الللبااة ومسااااعدأا ا أيلااة مااااراأا واساااو  اادراأا علاااا 

والاا  أااد  لهن استميأااان ( 5002)وهناااك دراسااة الكاامري  .م نعلمااااالدراسااة وعلااا نلااوير اساارتانيجيا
 لباة الأاف الحتالاث املتوسات ا اململكاة    ر است دايف الاتعلا املادمج ا نادريا مااد  اسغرالياا علاا اأاي 
 البااذ، ماوزعو علاا جمماوعتو ( 21)ماا  العربية السعودية واجتاهاأا  و التعلا املدمج، و د نكونات العيناة

. بأسالو  الاتعلا املادمج، واأل ار  ضاابلة درسات  بلريمياة وجااا لوجااه تكااللتو لحادامها جتريبياة درساتم
متتااا  كمااا نعااز  لهن اساات دايف الااتعلا املاادمج ا التاادريا،  عااا زياااد  ا اأااي  املتعلمااو  وككاافت النتاااتج

كا لا  جريات دراساة مما لاة ا   . لبة العينة التجريبية باجتاهاام لجيابياة  او الاتعلا باسات دايف الاتعلا املادمج
جامعااة هارلااارد علااا مااد  لاعليااة الااتعلا باألساالو  املاادمج حيااث  ظااارم حاادوث اسااا ا نعلااا الللبااة 
عنااادما مت دماااج حماضااارام حمااادد  بلريمياااة نميليدياااة لهن املمياااررام الااا  نااادرس للكرتونياااا، و اااد لضااا  املتعلماااو  

 .(Delacey & Leonard, 2002)اإللكرتوين  سلو  التعلا املدمج علا التدريا بأسلو  التعلا 
أاد  لهن معرلاة    ار الاتعلا (  (Deneui & Dodge, 2006ةلةلج ليااهلعةلهل لرع ه  قهد   دهد  -

ا اأي  عينة ماا املتعلماو مميارناة باللريمياة املعتااد  وجاااذ  blackboard باست دايف بيلة التعلا ب كبورد 
و الباة ا مميارر  ااال بعلاا الانفا حياث مت ناولا مأاادر  تلفاة   البااذ  20و اد نألفات العيناة ماا .  لوجاه

للتعلا ما   ل بيلة الب كباورد ماا حماضارام وواجباام، واسات دايف وساات  االنأاال املتزامناة ودليا  الاتعلا 
ا  و اد نتبا  الباححتاا  نفاعا  الللباة ماا  ا ل  دا  التتبا  الا  نولرهاا بيلاة الب كباورد، م  اايف الباححتا. للمميرر



 الفريج. د –الكندري .د… ....…...................جودة التعلم المدمج من منظور مستخدميه من طلبة جامعة الكويت 
 

 

 12 

و اد بينات الدراساة . بفح  الع  ة بو نكرار االست دايف ألدوام بيلة الب كبورد و دان الللبة ا االمتحاا 
وا دراسااة . ع  اة لجيابياة بااو عادد الزيااارام واسات دايف ليميونااام املميارر اإللكاارتوين وباو التحأااي  الدراساي

 (blackboard)بيلاة الاتعلا با ك باورد  نمياوع جترباة اسات دايف (Abdalla,2007) عباد ا   مكا ة حاول
وبينت النتاتج نميبا  . ما  لبة جامعة اإلمارام العربية املتحد  ما منظور مست دميه ما الللبة 212علا 

اجتاهااااذ  االللباااة اااا ا الناااوا ماااا  سااااليب التعلااايا و  ااااروا لسااااولة اسااات داماا ا املمارساااام التعليمياااة و بااادو 
تعليميااة، ومااا ناحيااة   اار  ولاارم التجربااة ما اارا لكفااان  األساالو  املساات ديف ا لجيابياااذ  ااو هاا ك البيلااة ال

 . التعلا
كااا  ااااد  مناااا دراسااة   (Rovai & Jordan, 2004) لرع هه  أم عهههد رةلههل ةمههلرلعبلههل ة  -

 التعلا املدمج والتفاع  االجتماعي، و د  بد  الللبة ا املميررام املدجمة الحتنان علا لواتاد الاتعلا ماا  ا ل
 اابكة اإلنرتناات، حيااث  كاادوا  نااه  ااح اااا بمياادر مااا املريااة واملرونااة ا  دان  نكاالة املمياارر، وماا  دلااا لااه   

دي حيااث  ااعروا بأنااه  ااد ساااعدها مااا الناااحيتو ااااااااااااااا التميليااااااااااااااااااااة التعلاااااااااااااااااااااااذ  يمااااااكحتاااذ مااناا  ااد دكااروا  يض
و كاد .  ااااااااااوي باطتمااااااااااااااس  اااااااااااة ولحساااااااااااااااااااااام مانيااااااااااااا  اااااااااث  سااا ا بناان عااااااية حياألكادميية واالجتماع

 (Voci&Young,2001)   علا  مهية التفاع  االجتمااعي وضارور  ناولا بيلاة نعليمياة نفاعلياة اجتماعياة
 و ضاااا      سااالو . ا  ااا ل وسااات  االنأاااال املتزامنااة وغاااا املتزامنااة مساااند  لعملياااة الااتعلا عاااا بعااد مااا

حيث ميكنه    يليب احتياجام  سااليب نعلايا  تلفاة التعلا املدمج يراعي اال ت لام ا  ساليب التعليا؛ 
 هاااااااااااوهاااا ا  يضاااااذ ماااا نوصاااا  للي. ماااا  اااا ل اإلنرتناااات والتعلااايا التميلياااادي والاااا  نناساااب  مناااااي نعلااااا متنوعاااة

Noord et al., 2007)  )،يساامح للللباة  بااالتعلا  حياث وجااد     سالو  الااتعلا املادمج  ا دراسااته
ياااولر هااا ا الناااوا ماااا الاااتعلا لااارال سااايلر  بميااادر  كااا  ماااا السااارعة  و الااابتن حساااب  ااادراأا الفردياااة، كماااا 

 .علا عملية نعلمه، ونساي  التعلا ال ايت والتعاوينلب اللا
لال    األمار ال للاو ماا   وجادها البااححتو  عناد اسات داماا  سالو  الادمج،بالرغا ما اإلجيابيام الا 

، منااا حاجاة الللباة لهن الادعا الكباا (5001اللحايح، )اديام ومعو ام نواجه است دايف ها ك البيلاام 
واملسااتمر إلبمياااتاا  ا املميااررام اإللكرتونيااة وبالتااا  يتللااب األماار مااا املعلمااو  أااي  و اات  كحتاار لاادعا 

لضا ذ عاا  مهياة امات ك اللالاب للدالعياة ال انياة السات دايف اسارتانيجيام الاتعلا االلرتاضاي . متابعة الللباةو 
وبااو اللحااايح  يضاااذ    مااا التحاااديام الاا  نواجااه دماااج .  ماا  المياادر  علاااا االنأااال والتفاعاا  مااا  زم تااه

 .  لتعليا اإللكرتوينالتعلا اإللكرتوين ا التعلا التميليدي هو لمكانية نوالر  دمام بيلة ا
 :منهج الدراسة وإجراءاتها -9

  (semi-exploratory approach)اسات دايف اللريمياة  ابه التجريبياةاعتمادم الدراساة املالياة علاا 
للككااف عااا مااد  جااود  الااتعلا املاادمج املميااديف مااا منظااور املتعلمااو مااا  اا ل بيلااة ب كبااورد ا  ناادريا 

و با   اياة كا  لأا  دراسايُ  بام .  لكويت علا مد     ة لأاول دراسايةمميرر للرتبية البيلية  ا جامعة ا
 .  مميياس جود  التعليا املدمج ال ي مت نبنيه كأدا  لإلجابة عا نسا الم الدراسة
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 :جمتمع الدراسة وعينتها -11

للعااايف ضااا اطتماا  املتاااح ااا ك الدراسااة اياا   لبااة جامعااة الكوياات الاا يا سااجلوا ا ممياارر الرتبيااة البيليااة 
ويعتااا  ممياااارر الرتبياااة البيليااااة ماااا املميااااررام . والااا ي نااااوهن ندريساااه  حااااد البااااححتو 5002-5002الدراساااي 

أاصااأا وماراحلاا تاال تيارية ال  نلرحاا كلية الرتبية جبامعاة الكويات سميا  الللباة مب تلاف كليااأا وا 
وحة لك  ماا الفأا  ية ما بو الكعب امللر و د مت ا تيار  عبتو دراسيتو ما مميرر الرتبية البيل. الدراسية

 5002 -5002الحتاين، و عبة واحد  ما الفأ  الدراسي الأيفي  ا ل العاايف الدراساي  الدراسي األول 
 الباااذ و ( 50)بوا اا  ( 501)ا الكااعب الدراسااية اخلماا  وكااا  جممااوا  لاراد العينااة.  مبعرلاة كاا  البااححتو

 . دراسة ا نلا الكعب اخلما عند  اية ندريا املميررو د مت نلبيم  دا  ال.  البة( 121)
ورصااادم  دا  الدراساااة املوجااااة للتحميااام ماااا جاااود  الاااتعلا املااادمج متغاااااذ رتيسااااذ هاااو الاااتعلا املااادمج ماااا 

و ااد مت .  اا ل بيلااة الب كبااورد، ولهن جانااب بعااض املتغاااام الدميوغراليااة كاااسنا واال تأاااال األكااادميي
بيانااام املتعلميااة باااخل   املاسااوبية والاا  ميكااا االسااتفاد  مناااا كما اارام ا هاا ا التميأااي  يضااا عااا بعااض ال

 .اطال وهي مد  امت ك حاسو    أي ول  كانت  دمة االنرتنت متوالر  ا املنزل
 :مقياس جودة التعلم املدمج -11

ت دامه ا األدبيااام نظااراذ لكاايوا نناااول مفاااويف جااود  الااتعلا اإللكاارتوين ا األدبيااام األجنبيااة وناادر  اساا
تميايا ل  (Ginns and Elllis, 2007)البااححتو  مهياة نباج األدا  الا   ورهاا كا  كا  العربياة لمياد ارناأ   

اساتبيا   ا   "جود  التعليا املدمج ما منظور املتعلمو ا ماسسام التعليا العا  وال    لميا عليااا اساا 
وا وا ا  األماار لاه  ملااورا األدا  .  (e-learning experience questionnaire)" الاتعلا اإللكارتوين

ال نميااوع جااود   و االسااتبا   ااد اسااتفادا باادورمها  يضاااذ مااا جاااود مااا ساابمياما مااا الباااححتو احتأااو مبجاا
بأ مااا  ااد اسااتفادا مااا االسااتبانام الاا  مت نلويرهااا  و ااد دكاارا.  ا ا ور تامااا العلميااةدلاا التعلايا كمااا ياا كرا
واملسات دمة ا نمياوع جاود  الاتعلا ا  5001عاايف  (Bigger, Kember & Leung) ماا  با  كا  ماا
مااا اسااتبيا   اا   املمياارر  (Ginns and Elllis 2007)كمااا اسااتفاد  يضااا كاا  مااا .  التعلاايا العااا 

(Course Experience Questionnaire)  والاا ي  ااور ماا  باا  جمموعااة متمياز  مااا الباااححتو   ااارا
 . تاما العلميةللياما  يضاذ ا ور 

م  عميااب دلااا . و ااد مت نراااة املميياااس الاا ي مت نبنيااه مااا  باا  كاا  الباااححتو ليتناسااب ماا  البيلااة احليااة
و اد نكاو  املمييااس ماا ةانياة حمااور .  عرا األدا  علا جمموعة ما احكمو للتحميم ما ماد  د اة الرتااة

 :تعلمو متحتلت ا اآليت و  بعاد لرعية نمييا جود  التعليا املدمج ما منظور امل
 quality of teaching in a blended learning)جاود  التعلايا املمياديف ا ساياد الادمج  -

context)(.52، 12، 15، 9، 2، 1، 1) ، ونعكسه البنود 
، (student interaction and engagement)  نفاعا  الللباة وا مااكاا ا الاتعلا اإللكارتوين  -

 (.51، 12، 12، 2)ونعكسه البنود 
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 ، ونعكسااااه البنااااودclarity of goals and standards))وضااااوح األهاااادا  واملعااااايا  -
(11،19،59.) 

ود اااااااااااه البنااااااااااااااا، ونعكسا(quality of on-line resources)جااااود  املأااااادر اإللكرتونيااااة  -
(2،12،50،51.) 

 (.52، 10، 1)البنود ونعكسه ، (appropriate assessment) م نمة التميوع   -
 (.11،15،11) ، ونعكسه البنود(appropriate workload) ة حجاا العم  والتكاليف امناسب -
 نيسر لدار  عناصر التعليا ما  ب   الللبة  و ميكا نسميته بالتواص  اإلر ادي للمدرس ما  الللباة  -

(student management) (.11، 2، 5)، ونعكسه البنود 
 Blended learning and overall satisfaction with)   الاتعلا املاي املبا ارالرضا عا     -

on-line experience)(.15، 10، 52، 52، 51) ، ونعكسه البنود 
 :صدق حمتوى املقياس -12

بعد نراة املميياس مت ُعرضه ا صورنه األولية علا جمموعة ماا احكماو ماا دوي اخلا   ا جماال املنااهج 
و اد كاا  اااد  ماا دلاا هاو .  لتدريا ونكنولوجياا التعلايا وعلاا الانفا الرتباوي جبامعاة الكوياتو راتم ا

التأكد ما مد  ص حية مميياس جود  الاتعلا املادمج املمياديف ملسات دميه ماا الللباة، وماد  متحتيا  العباارام 
 .حاور املميياس، ود ة الأياغة اللغوية للعبارام ووضوح عبارام املميياس

 :املقياسثبات  -13

بعاد االنتاااان مااا عمليااة اكاايا صادد حمتااو  املميياااس مت نلبيميااه علااا عيناة مااا  لبااة ممياارر الرتبيااة البيليااة 
، وكانات اللالباام (5002/5002)الفأ  الدراسي األول للعايف الدراساي   البة   ل (50)بلغ عددها 

وكاا  اااد  . ملتاولر  ا بيلاة ب كباوردمما ُ بميت علياا التجربة االستل عية للوحد  الدراساية اإللكرتونياة ا
نباو    ( item analysis)ما ه ا التلبيم حسا  معام م  بام املميياس، وبعاد لجاران اليا  املفاردام 

وا .  هناك عبارام البد ما ح لاا، كما مت نغيا صياغة بعض العبارام نتيجاة اففااا معاما  التميياز ااا
مييااااس ونتااااتج التجرباااة االسااااتل عية للممييااااس  اااايف الباححتاااا  بااااهجران ضاااون لران احكماااو حاااول صاااا حية امل

عباار ، مميسامة لهن ( 15)التعدي م ال زمة حن  صبح عدد عباارام ممييااس جاود  التعلايا املادمج  الكلاي 
ألبعااااد املمييااااس والدرجاااة  (Cronbach’s alpha)وحبساااا  معاماا   لفاااا كرونباااا  .  حماااور  و  بعااااد( 2)

،  األمااار الااا ي يااادل علاااا  ااادر (0.95و  0.21)   معاااام م  باااام األبعااااد نراوحااات باااوالكلياااة نباااو  
وهاي  يماة نادل علاا  باام  ،0.95 معميول ما الحتبام، كماا نباو     يماة املعاما  للدرجاة الكلياة يزياد عاا

 .عال  
 :إجراءات تنفيذ الدراسة -14

 :مر نلور الدراسة مبراح  ميكا لجيازها باآليت
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ر مخا  عب دراسية ما مميرر الرتبية البيلية الا ي مت  رحاه  ا ل الفأا  الدراساي مت ا تيا -24-2
و اد ناوهن . 5002/5002ما العاايف (   عبة واحد ) والأيفي (   عبتو) والفأ  الحتاين(  عبتو) األول 

 .  ستاد واحد ندريا ه ك الكعب الدراسية لضما  نميدع برنامج ندريا املميرر بكك  متما  
نعيو مو   ملميرر الرتبية البيلية ا بيلة الب كبورد لكا  جمموعاة، يسامح باد ول الللباة للياه مت  -24-1

 .باست دايف الر ا اسامعي وكلمة السر الوالسيما بك   الب
بعد لجران الي  حتاو  املميارر الدراساي،  مت جتميا  املأاادر واملاواد التعليمياة، وروابات نعليمياة  -24-3

 .يف نعليمية، وعروا نميدمييةما اإلنرتنت، و ل 
مت اليااا  ونأاااميا الوحااادام الدراساااية  واويلااااا حتاااو  للكااارتوين وعرضااااا ماااا  ااا ل بيلاااة  -24-4
 . الب كبورد
مت عاااارا احتااااو  اإللكاااارتوين للممياااارر واألنكاااالة التعليميااااة علااااا جمموعااااة مااااا احكمااااو مااااا  -24-5

وال يا يميومو  بتدريا مميرر الرتبية البيلياة، لتحكايا  عضان هيلة التدريا ا  سا مناهج و راتم التدريا، 
وبعااد دلااا مت رلاا  . حمتااو  املمياارر الر مااي واألنكاالة التعليميااة املأاااحبة لااه  باا  نحتبيتاااا علااا بيلااة الب كبااورد

الوحااد  اإللكرتونيااة علااا الب كبااورد، ومااا م مت اكاايا املو اا  مااا  باا  جمموعااة مااا احكمااو امل تأااو ا 
 . تعليمي ونكنولوجيا التعلياالتأميا ال
مت لرسااال   ااان الللباااة املسااجلو ا كااا  الكااعب الدراساااية ملركااز نظاااا املعلومااام ا جامعاااة  -24-6

الكويت ليتا لضالتاا لهن مميرر الرتبية البيلية اإللكرتوين املوجود ببيلة الب كبورد ليتس  اا لمكانية الاد ول 
 . لهن املميرر
ناااوهن  سااااتاد املمياااارر  اااارح  ريمياااة التاااادريا لكاااا   جمموعااااة، موضاااحاذ املميأااااود بااااالتعلا املاااادمج  -24-7

واإللكرتوين و مهية ه ا التعلا، وكيف ناتا عملياة نعلايماا ونمياومياا واملااايف املللوباة ماناا، م مت نوزيا   دليا  
 . يميونام مميرر الرتبية البيلية

لتادريب وأيلاة الللباة علاا بيلاة الب كباورد لكا   حماضرام ما برنامج الدراساة 1مت  أي   -24-2
 .جمموعة ا  ت ام املاسب اآل  ا كلية الرتبية جبامعة الكويت

ا بدايااة كاا  حماضاار  مت  أااي  و اات الستفسااارام الللبااة، وللتعاار  لهن  هااا الأااعوبام  -24-9
مت الااارد علااااا   (Course Statistics)الااا  ناااواجااا ا بيلااااة الب كباااورد، ومااااا  ااا ل  دا  التعميااااب

 .استفسارام الللبة ونولا الدعا ال زيف اا، باإلضالة لهن متابعة  ريمية التدريا
 .مت نلبيم استبانة جود  التعلا املدمج علا الللبة  ب   اية املميرر -24-20
 :طبيعة أنشطة املقرر -15

و  للكاارتوين للوحااد  األوهن املتعلميااة و ااد مت بنااان حمتاا. مت نلبياام الدراسااة علااا ممياارر  اااال بالرتبيااة البيليااة
ومت نميسااايا احتاااو  اإللكااارتوين للوحاااد  . بأساسااايام البيلاااة ماااا ضاااما الاااحت ث وحااادام املميااارر  علاااا الللباااة

و ااد ساااعدم  بيعااة املمياارر . لأااول كاناات هااي حمااور املاااد  التعليميااة الاا  مت جتريباااا ةاألوهن باادورك لهن    اا
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يااة اإللكرتونيااة الاا  مت اميلاااا علااا  اابكة اإلنرتناات مااا  باا   سااتاد املمياارر ا املرنااة لضااالة لهن املااواد التعليم
االساتفاد  مااا مأااادر الااتعلا املتااوالر  علااا اإلنرتناات محتاا  املوا اا  العلميااة والأااور واأللاا يف الاا  عملاات علااا 

نظاا لدار  الاتعلا  ومت لعاداد املااد  العلمياة ووضاعاا للللباة علاا  حاد. نميريب ك  ما يتعلم بالبيلة لهن املاتعلا
وميكاا النظاايف الللباة املساجلو لميات ا مميارر الرتبياة البيلياة ماا .   (Blackboard)وهاو نظاايف الاب ك باورد

و اااد مت  لااايت ونأاااميا املاااااد  .  الاااد ول للياااه باسااات دايف ر اااا ااوياااة اسامعياااة وكلماااة السااار والسااايما  اااا
مبميااارر الرتبياااة البيلياااة بلريمياااة متكاااا ماااا االساااتفاد  ماااا التعليمياااة واألنكااالة املأااااحبة واال تباااارام املتعلمياااة 

   .5002 ،  نس ة(Blackboard  system guide)اإلمكانام ال  يميدماا نظايف الب ك بورد
و د نضمنت الكا ة الرتيسة للمميرر ا ن  عكر   يميونة مت نرنيباا علا  ك   اتمة حبيث يميود كا  منااا 

نلا األيميونام حسب  ولوية التعام  معاا حبيث جانم ولميا للرتنياب  ومت نرنيب. لهن جزن حمدد ما املميرر
دلياا  ال نااامج، واإلع نااام، والتعريااف باألسااتاد وكيفيااة الرتاساا  معااه، ونوصاايف املمياارر، واملعلومااام : التااا 

نااام الاا  م نااأيت جمموعااة األيميو .  الاا  نر ااد املااتعلا لهن كيفيااة الباادن وكيفيااة نميااوع املمياارر واملأااادر واملراجاا 
 مااا الااحت ث . نارنبت مبضاامو  املمياارر وهااي  يميوناام احتااو ، واحاضاارام، والعااروا، واأللا يف، واملأااللحام
 . يميونام األ ا  لرتنبت  بتحأي  املتعلا وهي  يميونام اال تبارام والواجبام واملكروعام

ضار  للمميارر نوزعات حما( 10)حماضرام لتميديف بأسلو  التعلا املدمج ما ضاما ( 10)و د مت  أي  
 .علا مد  لأ  دراسي كام  مبا لياا الفأ  الدراسي الأيفي

 :املعاجلة اإلحصائية للبيانات -16

وبعااااد لد ااااال البيانااااام، نللباااات الدراسااااة املاليااااة اساااات دايف ، SPSSباساااات دايف ال نااااامج اإلحأاااااتي 
 :  األساليب اإلحأاتية التالية ملعاسة البيانام املتعلمية بالدراسة

 .حسا  املتوسلام واال رالام املعيارية  ملميياس جود  التعلا املدمج -26-2
البااارمرتي للعينااام املسااتميلة ال تبااار مسااتويام داللااة الفاارود بااو t- Test) )ا تبااار م  -26-1

 .متوسلام استجابام عينة الدراسة علا متغاي اسنا واال تأاال
 :نتائج الدراسة -17

، كمااا كاااا   غلاااب (٪22)و ماااا املساااتجيبو ألدا  الدراسااة ماااا اإلنااااث كااا   غلاااب املتعلماااو املكااارك
وبااالنظر ا  ااام املكاااركو ا جمااال اخلاا   (. ٪21)هاااالن املتعلمااو مااا  صااحا  اال تأاصااام العلميااة 

، كماااا     غلاااباا يسااات ديف (٪92)املاسااوبية، يتباااو     غلاااب املتعلمااو ميتلكاااو  جاااااز حاساااو  باااملنزل 
، وهو ما ر علا انتكار است دايف املاسو  ا اطتم  الل يب الكاوي ، و اد (٪91،2)ملنزلاإلنرتنت ما ا

ساااها ا دلااا حاجااة هاااالن املتعلمااو السااات دايف اإلنرتناات ا عمليااة نسااجي  املااواد الدراسااية، وعمليتمياااي 
راساية الا  ناتا السحب واإلضاالة باسامعاة، باإلضاالة لهن حااجتاا لإل ا ا علاا نمياديراأا ا املمياررام الد

 .  بلريمية للكرتونية
 و د ".      التعلا اإللكرتوين"و د مت الي  نتاتج الدراسة ا ضون احاور الحتمانية املتضمنة ا استبيا  
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مت حسااااا  املتوساااات واال اااارا  املعيااااااري لكاااا  بنااااد، كمااااا مت حساااااا  النسااااب امللويااااة لرصااااد اساااااتجابام 
، املوالمياة (1)عاديف املوالمياة : ميياس ليكرم الحت  ي، والا  كانات كااآليتورصدم الدرجام ولمياذ مل.  املتعلمو

 (.5)، بينما امليادية متحتله الدرجة (1)
وليماااا يلااااي نعااارا نتاااااتج الدراساااة ا ضااااون األساااللة امللروحااااة وولااام ورودهااااا ا اسااازن اخلاااااال مبكااااكلة 

 :الدراسة
منظاور مسات دميه ماا  لباة جامعاة  ما مد  جود  التعلا املدمج للمميرر الدراسي املميديف ماا -27-2

 ؟"    التعلا اإللكرتوين"الكويت بالنسبة لهن احاور الحتمانية املتضمنة ا استبيا  
 :حمور جودة التعليم املقدم يف سياق الدمج -17-1-1

 املتوست املسايب ونكرارام استجابة الللبة علا احور األول املعا  عاا التعلايا ا( 1)يبو اسدول ر ا 
وي حااأ    اياا  اسااتجابام (.  1، 1، 2، 9، 15، 12، 52)سااياد الااتعلا املاادمج والاا ي متحتلااه البنااود 

،  وبااالنظر لهن بنااود املميياااس لاااي نعاا  عااا اساااد 5.20املتعلمااو جااانم بكااك  لجيااايب مبتوساات حسااايب 
مج والا  ناد   ضاما التعليمي ال ي  ايف باه األساتاد ا ممارساة متللباام واساتحميا ام  سالو  الاتعلا املاد

 هاالاادور املللااو  مااا نوجيااه املتعلمااو ونزوياادها بالتغ يااة الراجعااة ا الو اات املناسااب، ونكااجيعاا وافيااز 
ل  ماااك ا الفاارال التعليميااة واملنا كااام املتعلميااة باااحتو  الدراسااي للممياارر   نااان نعلماااا ا سااياد الااتعلا 

م الاا  نواجاه املادرس ا عملياة الاتعلا املادمج كماا   ااار املادمج وهاو ماا املمارساام الفأالية وماا التحاديا
 (.5001اللحيح، (و  Tabor, 2007; Voci) Young, 2001&)للياا ك  ما 

 (2)علت ةا رقو 
 علعمل ط عل سد ل ةعلاس   علعيلي  لعاظلر علط    ل مم او لل  ادق علمم و علع جي

اال را   (٪)استجابام الل   
 غا موالم حمايد موالم الر ا دالبن املتوست املعياري

نلميياااات مااااا  سااااتادي الكحتااااا مااااا رسااااات  التغ يااااة الراجعااااة  5.21 22 9 50.2 20.1
 .املبا ر 

1 

حفاازنج ردود األسااتاد امليااة املبا اار  علااا     نعلااا بكااك   5.22 22 2.2 9.2 21.1
 . عمم

1 

 2 .ا ر  املية بو الللبةساعد األستاد ا نوجيه املنا كة املب 5.22 11 1.0 1.2 91.2
 جعج نفاع  األستاد املبا ر واملي معي علا     حأ   5.22 22 2 2 22

 .علا   أا ما  ستلي  ما نعلمي
9 

حفااازنج الاااردود املياااة ل ساااتاد علاااا     عمااا  علاااا الاااتعلا  5.22 25 1.2 11.1 21.1
 .بكك   كحتر (Online)املبا ر

15 

 12 .ما  ستادي رسات  نغ ية حية كاليةا  نلم  5.21 22 10.2 52.2 21
 52 .ساعد األستاد ا نركيز نوا املنا كام بو الللبة 5.21 12 1 2.2 22.1
  .متوست البنود 5.20    
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 :حمور تفاعل الطلبة وانهماكهم يف التعلم اإللكرتوني -17-1-2

لتفاعاا  واال ماااك اللاا يب عااا متوساات ونكاارارام اسااتجابة الللبااة علااا حمااور ا( 5)ر ااا ويعاا  اساادول 
وي حاااأ لياااه    متوسااات اساااتجابام الللباااة جاااانم اجيابياااة بنسااابة (.  2، 12، 12، 51)ممحتلاااة ا البناااود 

ونكاا نلاا النتيجااة لهن    .  ٪25علاا املمييااس الحت  اي، ونساابة املوالمياة علاا ايا  البنااود لا ات ( 5.20)
الا ي  اآل اريا كانات عاام ذ مكاجعاذ ااا علاا التفاعا  املستجيبو وجادوا    املساامهام املبا ار  للمتعلماو

نباادل اآلران والتعليميااام ما  اآل ااريا وعلاا نوضايح  لكااارها ماا منظااور جدياد، باإلضااالة لهن    سااها ا 
نلاااا املساااامهام كانااات مكاااجعة ااااا للبحاااث ا مأاااادر معرلاااة لضاااالية، وهااا ا ماااا يسااااعد ا نوساااي  بنياااة 

 & Anonymous, 2004). (Rovai ;د وجدم نتاتج مكا ة عند ك  ماا و   املنظومة املفاهيمية اا

Jordan, 2004; Dziuban et al., 2004 . 
 ( 1)لت ةا رقو ا

 ع ى ت دعل علط    ةعندعد دو لل  اي  علمم و علع جيةعلاس   علعيلي  لعلعمل ط عل سد ل 
اال را   (٪)استجابة الل   

 غا موالم حمايد مموال الر ا البند املتوست املعياري
انضااحت بعضاااذ ماااا  لكاااري بعاااد  ااران  مساااامهام  5.22 21 1.2 15.9 25.2

 .الللبة اآل ريا املرسلة بلريمية حية ومبا ر 
2 

نفاعلاااااات ماااااا  املساااااااامهام املبا اااااار  وامليااااااة للللباااااااة  5.20 20 1.2 11.1 21.1
 .اآل ريا حن ول  ا يتا نميوع  عمااا

12 

ساعدنج املسامهام املية واملبا ار  للللباة اآل اريا  5.21 21 2.1 2.0 22.2
 .    لاا  لكاري ما منظور جديد

12 

 اجعتج املساامهام املياة واملبا ار  للللباة اآل ااريا  5.22 22 2.2 2.2 22.1
 .    حبث ا مأادر معرلة لضالية

51 

  .متوست البنود 5.20    
 :حمور وضوح األهداف واملعايري -17-1-3

استجابة الللبة علا حماور ماد  وضاوح األهادا  واملعاايا والا ي يتضاما البناود ( 1)اسدول ر ا  يظار
والسايما بالتعاما  ما  اإلر ادام والتعليمام و د كانت اي  االستجابام لجيابية عا (.  11، 19، 59)

ونُعاادل نلااا ( 5.21)عناصار التعلاايا اإللكاارتوين  للمميارر، لميااد بلااغ متوساات اساتجابة الللبااة علااا ها ا احااور 
علااا لدار    e-Instructional designالنتيجاة ما اراذ علااا  ادر  التأااميا التعليماي االلكاارتوين للمميارر 

وها ا ماا وجادك   .مما حُيفز اللالب علا البميان والتفاع  م  العناصار التعليمياة  ولر اد الللبة بساولة ووضوح
 كاد علاا  مهياة ناوالر و ات كااا لادعا  الا ي( 5001اللحايح، )و  (Anonymous, 2004)كا  ماا 

 . الللبة ومتابعتاا
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 (3) علت ةا رقو
 لع ى ةضلح عله ع  ةعلعمديا  جن جاظلر علط    ةعلاس   علعيلي علعمل ط عل سد ل 

اال را   استجابام الللبة
 غا موالم حمايد موالم الر ا البند املتوست املعياري

ت اإلر ااااااااادام والتعليمااااااااام املللوبااااااااة لفاااااااااا كاناااااااا 5.21 22 10.9 12.1 21.2
 هاااااادا  الوحاااااااد  اإللكرتونياااااااة وحمتوياأاااااااا واضاااااااحة 

 . وسالة

11 

السااااااايما بكيفيااااااااة اساااااااات دايف و كانااااااات اإلر ااااااااادام  5.21 25 2. 2.2 22
 .املنا كام املية املبا ر  واضحة بالنسبة  

19 

املعلوماااااااام املللوباااااااة للواجباااااااام كانااااااات مدجماااااااة ا  5.21 20 2.2 9 25.2
 .كا  واحد  أ  للتعلا امليم

59 

  متوست البنود 5.21    
 :حمور جودة املصادر اإللكرتونية -17-1-4

ونظاار النتااتج (. 1)كماا يوضاحاا اسادول ر اا ( 2، 12، 50، 51)نضما ه ا احور  ربعة بنود هاي 
ويا ز هناا  5.21ت حساايب ، مبتوسار   املستجيبو كانوا لجيابيو بكك  عايف  و املأادر اإللكرتونية للممير 

ما املستجيبو  كدوا علا    األنكلة املبا ر  كانت مأاممة بلريمياة جتعا  الللباة يميادمو  ( 22.2٪)   
ما الللبة    املأادر اإللكرتونياة ( ٪25.1)ك لا  كد (.  12) لض  ما لدياا كما يظار ا البند ر ا 

د مما ساها ا التعلا ما املوا اف التعليمياة الا  عرضت اا املفاهيا املتضمنة بكك  واضح وبأسلو  مكو 
ممااا ياكااد علااا    مأااادر الااتعلا اإللكاارتوين كاناات داعماااذ  ساسااياذ ( وجااااذ لوجااه)نكااو  باللريميااة التميليديااة 

 ,Garnham & Kaleta, 2002; Grahamو ااد دعاا هاا ك النتيجااة كا  مااا . للاتعلا وجااااذ لوجاه
2006; Khan, 2005)). 

 تللت ج دلر عإلل م ةنا  جن جاظلر علط   ةعلاس   علعيلي  لعلعمل ط عل سد ل   (4)علت ةا رقو 
اال را   (٪)استجابام الللبة 

 غا موالم حمايد موالم الر ا البند املتوست املعياري
نعتاااا  املااااواد التعليميااااة امليااااة املتضاااامنة بوحااااد   5.22 22 2.2 1 25.1

  يانالدراسة جيد  أل أا حد ا نفسا األ
2 

با اار  بلريمياااة صااممت املاااواد التعليميااة املياااة امل 5.29 21 2.2 2 22.2
  لض  ما لدياا  جتع  الللبة يميدمو 

12 

صااااممت املااااواد التعليميااااة امليااااة بلريميااااة جتعاااا   5.21 20 15.9 10.1 22.2
  ة بالنسبة للللبةول كماملوضوعام 

50 

ة علاااا     نعلاااا سااااعدنج املاااواد التعليمياااة امليااا 5.22 21 1.2 12 29.2
ماا  ا ل املوا اف الا  نكاو  وجااا لوجاه ماا  

 األستاد واملتعلمية بوحد  الدراسة

51 

  متوست البنود 5.21    
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 :حمور مالءمة التقويم -17-1-5

املتوست املسايب ونكرارام استجابة الللباة املتعلمياة مبحاور ماد  مناسابة التمياوع ( 2)يوضح اسدول ر ا 
وي حاااأ    املساااتجيبو كاااانوا لجياااابيو جتااااك التمياااوع املتاااوالر (.  1، 10، 52)للبناااود  اإللكااارتوين واملتضاااما

ماااوالميتاا ا    اال تباااارام املياااة املبا ااار    (٪21.2) ، و باااد (5.22)بوحاااد  الدراساااة مبتوسااات حساااايب 
الااااتعلا  كاناااات اتااااام لهن دهااااا  متميااااد  لاااادعا بنااااود التميااااوع املوجااااود  ا الوحااااد  الدراسااااية املميدمااااة بأساااالو 

و ااد نوصاا  لهن نتاااتج .    التميااوع باللريميااة اإللكرتونيااة ساااعدها علااا الااتعلا( ٪21.1)اإللكاارتوين، وبااول 
 (5002والكمري،  Dodge, 2006; Abdalla, 2007) &  Deneuiمما لة ك  ما 

 ( 5)علت ةا رقو 
 ر علط   ع ى جالءج  علمدليو ع ل م ةنل جن جاظل ةعلاس   علعيلي  لعلعمل ط عل سد ل 

اال را   (٪)استجابام الللبة 
 غا موالم حمايد موالم الر ا البند املتوست املعياري

ك  ما  حتام للياه هاو داكار  جياد  أل اديف عما ذ متميازا ا  5.22 20 2.2 2 21.2
 Online))اال تبارام املية املبا ر  

1 

 10 . ر  علا التعلا بفاعليةساعدنج اال تبارام املية املبا 5.22 22 2.2 9.2 21.1
ساااامهت املاااواد التعليمياااة املياااة ا دعاااا بعاااض بناااود التمياااوع  5.25 22 2.0 12 22

 .اسوهرية املميدمة ا الوحد  املدروسة
52 

  متوست البنود 5.22    
 :حمور مناسبة حجم العمل والتكاليف -17-1-6

م نمااة حجااا العماا  املللااو  واملتضااما  عااا اسااتجابة الللبااة علااا حمااور مااد ( 2)ويعاا  اساادول ر ااا 
ولعاا  امل حظااة امللفتااة للنظاار    بنااود هااا ا احااور  ااد حأاالت علااا   اا  نساااب (.  11، 11، 55)للبنااود 

( ٪22.1)لميااد والاام  ااو نأااف املكاااركو ( . 5.20)املوالميااة مميارنااة ببنااود احاااور األ اار  مبتوساات  اادر  
 (٪20)كماا  كاد  لحتاي املكااركو . (11)ر اا ظاار ا البناد علا    حجا العما  كاا  كبااا و مياي  كماا ي

ر ااااااا البناد ا    حجا عناصر الوحد  التعليمية املبا ر  كاا  كبااا لهن درجاة ال ميكاا لامااا بلريمياة  ااملة 
وال غرابااة ا هاا ك النتيجااة، حيااث     ساالو  الااتعلا املاادمج زاد مااا لاارال الااتعلا ممااا جعاا  ا ماااك (. 55)

فاااااعلاا ا ممارسااااة األنكاااالة التعليميااااة امل تلفااااة مرنفعاااة وهااااو مااااا  كاااادك متوساااات اسااااتجابة الللبااااة الللباااة ون
 Tang)و ( 5001اللحيح، )و د بو  ك  ما . السابم عرضه (5)ا اسدول ر ا  كما يظار( 5.20)

& Byrane, 2007) نفساام مما لة ناكد ما نوصلت لليه ه ك الدراسة. 
  ( 6)علت ةا رقو 

 لع ى جالءج  حتو علمعل علعط لا جن جاظلر علط    ةعلاس   علعيلي عل سد ل  علعمل ط
اال را   (٪)استجابام الللبة

 غا موالم حمايد موالم الر ا البند املتوست املعياري
كاااا  حجاااا العمااا  املااارنبت باااأجزان وحاااد  الدراساااة  5.15 21 51.1 51.1 22.1

 .املية كبااذ و ميي ذ 
11 
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كااا  لاادي و اات كااا  بكااك  عااايف لفاااا األ اايان  5.21 21 12.1 2 22.1
 .ال  يتعو علي نعلماا بلريمية حية ومبا ر 

11 

ال ميكاااااا     لااااااا حجاااااا العمااااا  الكلاااااي لعناصااااار  5.15 22 12.1 50.9 20.2
 .وحد  الدراسة املية بلريمية  املة

55 

  متوست البنود 5.20    
 :من قبل الطلبةحمور تيسر إدارة عناصر التعليم  -17-1-7

علاا حماور نيساار لدار  عناصار التعلايا ماا  باا  ( 2)الا  نظاار ا اساادول ر اا ( 5، 2، 11)نركاز البناود 
وي ز اسادول االساتجابام اإلجيابياة الواضاحة للمتعلماو .  الللبة  و التواص  اإلر ادي للمدرس م  الللبة

وياادل دلااا علااا مااد  رضااا املتعلمااو عااا .  (٪95)لهن ( ٪25)والاا  نراوحاات نسااب املوالميااة علياااا بااو 
مو ف  ستاد املميرر ا اديث الوحد ، م  درنه علا التحكا بالو ت إلع مااا عاا النتااتج، وناولاك لارال 
الاااد ول لهن املاااواد التعليمياااة، مماااا يكاااك  عنأااار افياااز وعاااام ذ مسااااعداذ للمتعلماااو ا االساااتمرارية والبمياااان 

 .ميةمتواصلو م  العملية التعلي
 ( 7)علت ةا رقو 

 لع ى علملعتل عإلرردل  ل ع ر  جل علط    جن جاظلرهو ةعلاس   علعيلي علعمل ط عل سد ل 
اال را   (٪)استجابام الللبة 

 غا موالم حمايد موالم الر ا البند املتوست املعياري
 Black)اسااات ديف األساااتاد بيلاااة الاااتعلا املياااة 5.22 22 2.2 9.1 21.1

Board )   ا الو اات املناسااب لاايعلا الللبااة
 .عا النتاتج

5 

اسااااات ديف األساااااتاد البيلاااااة املياااااة بانتظاااااايف إلعااااا يف  5.22 11 1.2 1 95.2
الللبااااة عااااا  حاااادث املعلومااااام املرنبلااااة بوحااااد  

 .الدراسة

2 

عم  األستاد علا نأمو الاد ول املساتمر للماواد  5.22 22 2 11 25
 .راسيالتعليمية املية  وال لرت  الفأ  الد

11 

  متوست البنود 5.20    
 :حمور الرضا عن خربة التعلم احلي املباشر -17-1-8

منظااور املسااتجيبو عااا مااد  ( 51، 52، 52، 10، 15)واملتضااما للبنااود ( 2)ويوضااح اساادول ر ااا 
و اد  . لوجاهالرضا العاايف عاا  ا   الاتعلا اإللكارتوين وعاا دعاا األنكالة واملاواد التعليمياة للاتعلا املمياديف وجاااذ 

كاناات اسااتجابام املتعلمااو لجيابيااة بكااك  ملفاات للنظاار حيااث نراوحاات النسااب امللويااة لتكاارارام موالميااة 
ويتضاح .  علاا ممييااس    اي( 5.21)ومبتوسات حساايب بلاغ ( ٪90)لهن  ) ٪20)الللباة علاا البناود باو 

املبا ااار  املتعلمياااة بوحاااد   هناااا وبكاااك  ظااااهر ماااد  الرضاااا العاااايف للمكااااركو عاااا األنكااالة واملاااواد التعليمياااة
و ااد نوصاا  لهن نتاااتج جتربااة (. ٪29)والاا ي نااال موالميااة نأاا  لهن ( 15)الدراسااة كمااا يظااار ا البنااد ر ااا 
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 ,Abdalla)ا جامعااة البحااريا ( 5002بااا غيااث، )مكااا ة لرضااا الللبااة عااا هاا ا األساالو  كاا  مااا 
 . ا جامعة اإلمارام العربية املتحد  (2007

 ( 2)علت ةا رقو 
 ل رم  رضد علط    عن علمم و عإلل م ةنل ةعلاس   علعيلي علعمل ط عل سد ل 

اال را   (٪)استجابة الللبة 
 غا موالم حمايد موالم الر ا البند املتوست املعياري

 51 .كا  واضحا مد  ارنباي مأادر التعلا املية بالتميوع 5.21 22 2 15.9 20.1
األنكاااااالة امليااااااة املتضاااااامنة ا لاااااااا األنكاااااالة  سااااااعدنج 5.25 19 1.2 9 22.2

املميدماااة وجاااااذ لوجاااه مااااا  بااا  األساااتاد واملتعلمياااة بوحااااد  
 .الدراسة

52 

مت نوضيح الع  ة بو مأادر التعلا املية وكاما  وحاد   5.25 12 1.2 2.2 90
 .الدراسة علا مو   املميرر املوجود بنظايف الب ك بورد

52 

بالنساااابة   كيفياااااة ارنباااااي املو اااا  اخلااااااال  كااااا  واضااااحذا 5.29 21 2.2 2 22.2
 .بالوحد  علا نظايف الب ك بورد بكام  وحد  الدراسة

10 

كنااااات راضاااااياذ بكاااااك  عاااااايف عاااااا جاااااود  املاااااواد التعليمياااااة  5.22 11 1.2 2.2 29
 .واألنكلة املية املتعلمية بوحد  الدراسة

15 

  موست البنود 5.21    
ملنتساابو للممياارر الدراسااي املميااديف علااا منظااورها سااود  الااتعلا مااا نااأ ا متغااا اساانا للللبااة ا -27-1
 املدمج؟

كمااا نناولاات الدراسااة املاليااة اااري نااأ ا متغااا اساانا علااا  بيعااة  اا   املتعلمااو بالنساابة سااود  الااتعلا 
د  لعند دراسة نأ ا متغا اسنا علا منظاور الللباة ساو (.  9)اإللكرتوين املدمج كما يظار ا اسدول ر ا 

، بينماا (5.20)متوسات درجاة الا كور  اد بلغات لهنناا  اد     (9)التعلا املدمج كما يظار ا اسدول ر ا 
، وكاا  الاادرجتو نعتاا   اايا اجيابيااة ا املميياااس الحت  ااي، لال    الفاارد (5.21)متوساات درجااة اإلناااث بلغاات 

لباة ماا اسنساو جتااك ها ا الناوا ماا بو الدرجتو غا دال لحأاتياذ، مما يككف عا وجاة نظار اجيابياة للل
ومبميارنة نأ ا اسنا بالنسابة حااور املمييااس الحتمانياة، لهنناا  اد    اإلنااث كانات لادياا نظار  اجيابياة . التعلا

، "التواص  اإلر اادي" و" مناسبة التميييا"و " التفاع  الل يب" يتعلم مبحاور ك  ما ال كور والسيما ليما 
 .ياذ ومبستو  دال لحأات

ل ماادل علعسمد    خم در عل  ةق  ان جمل طدل علي لر ةعإلندث ع ى عادت  " ل"نمد ي عخم در  ( 9)علت ةا رقو 
 مللت علمم و علع جي

 مستو  الداللة اال را  املعياري املتوست اسنا 
 0.111 0.12 5.22 دكور جود  التعليا املميديف ا سياد الدمج

  0.19 5.21 لناث
 **0.010 0.21 5.22 دكور   للبة وا ماكاا ا التعلا االلكرتوين نفاع  ال
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  0.11 5.25 لناث
 0.995 0.10 5.25 دكور وضوح األهدا  واملعايا

  0.21 5.25 لناث
 0.102 0.20 5.29 دكور جود  املأادر االلكرتونية 

  0.11 5.22 لناث
 *0.012 0.25 5.21 دكور عو مة التمينم 

  0.11 5.22 لناث
 0.521 0.22 5.22 دكور م تمة حجا العم  والتكاليف

  0.21 5.11 لناث
 **0.005 0.21 5.21 دكور نيسا التواص  اإلر ادي

  0.11 5.25 لناث
 0.101 0.22 5.25 دكور الرضا عا     التعلا املدمج

  0.19 5.25 لناث
 0.22 0.11 5.20 دكور املتوست العايف

  0.11 5.21 لناث
ما تأثري متغري التخصص األكادميي للطلبة املنتسبني للمقرر الدراستي املقتدم    -17-3

 على منظورهم جلودة التعلم املدمج؟

علاااا منظااور الللباااة لعناصاار جاااود  الاااتعلا ( علااويف، لدا )  مااا عناااد دراسااة ناااأ ا متغااا ناااوا الت أااا  
، بينمااا كااا  لإل تأاصااام (5.21)كااا    لميااد نبااو    متوساات الاادرجام لإل تأاصااام العلميااة ،املاادمج
ونعا  نلاا الادرجام عاا  ايا لجيابياة ا املمييااس . املرلام( 10)كما يظار ا اسادول ر اا ( 5.20)األدبية 

الحت  ي، لال    الفرد بو الدرجتو كا  غا دال لحأاتياذ، مما يككف عا وجاة نظر اجيابية للللبة بغاض 
مبميارنااة نااأ ا اإل تأاااال بالنساابة حاااور املميياااس الحتمانيااة، لهننااا  ااد    و . النظار عااا اإل تأاااال األكااادميي

 . اي  الللبة به تأاصاأا امل تلفة كانت لدياا نظر  اجيابية جتاك جود  التعلا املدمج بكك  عايف
ماا  ةلق  ان جمل طدل ع متد دل أل عل عل ل ماادل علعسمد    خم در عل  ةق" ل"نمد ي عخم در  ( 20)علت ةا رقو 

 عإلخم دص عل دليعل ع ى عادت  مللت علمم و علع جي

 مستو   الداللة اال را  املعياري املتوست اإل تأاال 
املتوست العايف سمي  حماور مميياس جود  الاتعلا 

 اإللكرتوين
 0.12 0.15 5.21 علويف
  0.12 5.20 لدا 
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 :مناقشة النتائج -18

ور الللبة  او جاود  الاتعلا املادمج املماارس ماا  ابلاا، لمياد بلاغ متوسات بالنظر لهن النتاتج اإلجيابية ملنظ
وميكاااا اعتماااد حكاااا الللباااة . درجاااام( 1)مااا ( 5.21)عااايف اساااتجابام الللباااة علااا املمييااااس املسااات ديف 

علااا  ساالو  الااتعلا املاادمج كما اار جااود ، حيااث يعااد منظااور الللبااة  حااد  دوام التميااوع املتبعااة مااا  باا  
ويعكاا دلاا املا ار جاهزياة البيلاة التكنولوجياة ا .  (NCATE, 2009)األكادميي  ماسسام االعتماد

جامعااة الكوياات، و اادر   ساالو  الااتعلا املاادمج علااا  نااولا الفاارال التعليميااة اإللكرتونيااة، و اااح التأااميا 
والتميااوع  التعليمااي ا ل ااغال الللبااة ونزوياادها بالعناصاار والفاارال التعليميااة كاألنكاالة واملأااادر اإللكرتونيااة

 . اإللكرتوين والتواص  والتفاع  املي مبا يتناسب م  حمتو  املميرر الدراسي
مااا الللبااة كااانوا  (٪22)علااا وجااه اخلأااوال،     "حجااا العماا  والتكاااليفم نمااة " ويككااف حمااور 

، ا حااو ياار  (2)ياارو     حجااا العماا  والتكاااليف املللوبااة مااناا كاناات كبااا  جااداذ و مييلااة  اساادول ر ااا 
اسادول ر اا " التفاع  واال ماك ا بيلة التعلا املادمج" مناا كما يظار ا استجاباأا علا حمور ( ٪ 21)
وميكااا . ،   اا كااانوا مكااغولو ومتفاااعلو بكااك  لجيااايب ا املسااامهام املبا اار  وامليااة الاا  ناادعا الااتعلا(5)

عملياااة التعليمياااة، وهااا ا ماااا يعتنمياااه  صاااحا  اعتباااار نتااااتج هااا يا احاااوريا ما اااراذ يعكاااا مركزياااة املاااتعلا ا ال
نظريام التعلا البناتية و رد التدريا املديحتة وماسسام اعتمااد جاود  التعلايا بنميا  مركاز العملياة التعليمياة 

 (. 5002الفريح، )ما املعلا لهن املتعلا 
رسااااة الااااتعلا ملماونميااااديف نتاااااتج الدارسااااة املاليااااة  دلااااي ذ علااااا جااااود  عناصاااار البيلااااة التكنولوجيااااة ال زمااااة  

  (availability) سالوبه املادمج واملتمحتلاة بكابكة االنرتنات الفاعلاة ماا حياث  التاوالر اإللكرتوين، والسايما 
ومهاااا ماااا اخلأاااات  األساساااية املللوباااة للاااتعلا اإللكااارتوين، لهن جاناااب ساااعة   (accessibility)والتيسااار

 كاا  ماااا املااتعلا واملعلاااا واحتااو  العلماااي ، ونااداواا بكفاااان  بااو(band width) وساارعة نمياا  املعلوماااام
جااود  التعلاايا ا : وناانعكا نلااا اخلأااات  ا بنااود احاااور التاليااة. واملأااادر االلكرتونيااة للممياارر الدراسااي

ونيسار التواصا  ( 1)جاود  املأاادر اإللكرتونياة املسات دمة اسادول ر اا ، و (1) اسدول ر ااالسياد املدمج  
 (. 2)والرضا عا     التعلا االلكرتوين اسدول ر ا  (2) ر ااسدول  اإلر ادي

و اد ككاافت اساتجابام الللبااة عااا نظارأا ألساالو  الااتعلا املادمج ا رلاا  جااود  العملياة التعليميااة مااا 
وميكااا .   (E-instructional design)ونأااميا نعلاايا نميلياادي وللكاارتوين   (Pedagogy)ناادريا 

 ولايعكاااا  ااادر  املعلاااا علاااا الااادمج باااو البيلتاااو التعليميتاااو لتااا اعتباااارك،  ي دلاااا املنظاااور، ما ااار جاااود 
الفاارال التعليميااة للللبااة الكتسااا  واميياام األهاادا  املرسااومة اااا بنجاااح وهااو مااا بينتااه اسااتجابام الللبااة 

، ومااد  (5)نفاعاا  الللبااة وا ماااكاا ا الااتعلا اإللكاارتوين اساادول ر ااا : اإلجيابيااة علااا بنااود احاااور التاليااة
ووضاااااوح  ،(1)جاااااود  التعلااااايا املميااااديف ا ساااااياد الااااادمج اساااادول ر اااااا و ، (2)التمياااااوع اسااااادول ر ااااا  نمااااة م

 (. 2)، م م نمة حجا العم  اسدول ر ا (1)األهدا  واملعايا اسدول ر ا 
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ما نتاتج الدراسة ميكا التأكيد علا جاهزية البيلة التعليمية بكميياا التميج والتعليماي للبادن بكاك  جااد 
لماااا . مااااج ا دماااج التكنولوجياااا ا العملياااة التعليمياااة بأسااااليب متنوعاااة لرلااا  جاااود  التعلااايا بكاااك  عاااايفو 

اسانااب التميااج لهنااه ا نت اا   يااة لجاارانام لضااالية لتجايااز البيلااة التمينيااة املللوبااة لتلبياام هاا ك الدراسااة بااأي 
 است دايف املتولر واملتااح منااا وها ا يادل نمينيام  و برامج  و نغيا ا البيلة الفيزياتية لغرا التجريب، ب  مت
ومااا ناحيااة   اار  ناانا نتاااتج الدراسااة . علااا اساهزيااة التمينيااة ا املاسسااة اسامعيااة ملواجاااة متللبااام العأاار

عاااا وجاااود نميلاااة  ميالياااة ا اطتمااا  اساااامعي،  لمياااد ماااارس ومبااااار  وبكاااك  لاعااا  كااا  ماااا املاااتعلا واألساااتاد 
ة بأسلو  التعلا املدمج بكك   بيعي ودو  املاجة لهن التدريب علاا معاار  األنكلة والفعاليام التعليمي

 .      وماارام مسبمية للمتعلا، وهو نتيجة متو عة للبيعة العأر التميج واالنفتاح الحتمياا
كاا لا ككاافت نتاااتج الدراسااة املاليااة عااا رضااا املساات ديف النااااتي والاا ي يعااد حمااور العمليااة التعليمياااة 

نوجه لليه ك  اساود ا املاسسام التعليمية ليحميم  هدالاا ماا  ا ل ناولا لارال وبيلاام وال ي عاد  ما 
 .نعليمية حمفز 

 :املقرتحات -19

مت ضت الدراسة املالية عا جمموعاة ماا التضامينام  و االعتباارام الا  اااول نوجياه انتبااك ماا يعناياا 
 :األمر للياا متحتلت ا

ياااد ا نلبيااام الاااتعلا اإللكااارتوين ملاااا ياااولرك ماااا لااارال  وسااا  لمكانياااة اساااتحداث  سااالو  جد -29-2
 .  لللالب ا االستزاد  ما املعرلة وممارسة التعلا

نكجي   عضان هيلة التدريا علا نبج  سلو  التعلا املدمج لتولاك الكحتا ماا اسااد بغاض  -29-1
دمام ملسااند   األساان   ا نأاميا النظر عا الو ت املستغرد ا ننظيا املاد  العلمية لدا ما نوالر دعا و 

 .  وبنان املميرر الدراسي ولدارنه ومتابعته
التأكياد علاا    التأااميا اسياد للماااد  التعليمياة هاو مبحتابااة احاا الاارتيا ا التلبيام الفاعاا   -29-3

 .ألي مميرر دراسي بأسلو  التعلا املدمج
عضااان هيلااة التاادريا لتميباا  واسااتحداث العماا  علااا  فيااف ممياومااة التغيااا الاا  نتولااد عنااد   -29-4

 .   سلو  جديد لدعا عملية التعليا والتعلا
املساااامهة ا لعااااد  النظااار ا الاااتحفأ املوجااااود لاااد  اإلدار  الرتبوياااة ا اسامعاااة السااااتحداث  -29-5

 . سلو  نعلا ونعليا  يرتنب عليه نعدي  بعض اللواتح والضوابت التنظيمية واألكادميية
و    الدراساة املاليااة ميكااا    نميااود لهن الكحتاا مااا األلكااار الا  ميكااا نبنياااا ا دراسااام ومماا نميااديف يتباا
ومااا ضااما نلااا األلكااار دراسااة مااد  نااأ ا الااتعلا اإللكاارتوين علااا متغاااام   اار  محتاا  . حبحتيااة مسااتميبلية

 .التحأي  واسرتانيجيام التعليا و مناي التعلا
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