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الملخص
هدفتد هده الدفرا ددددددة رل التعر
رضدددددداتددة رل التعر

رل اتجداهدات لعلما اتجتمداعيدات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج.

عل عالقددة دن لل المتايرات (النظع اتجتمدداعا المؤهدن العلما

ددددددنظات الخبرة) بدا ددددددتجددابدات لعلما

اتجتماعيات نوظ ا ددددتخفا التعليم المفلج ولتوقيق ذلك تم تصددددميم ا ددددتبانة لل ( )03تقرة ووزع عل ( )103لعلم ولعلمة لل
لعلما اتجتماعيات تا المفارر األردنية.
دان لل أهم النتائج عف وجظد تروق دتلة رحصددددددائيا عنف لسددددددتظل الفتلة ( )0.05≤αتا اتجاهات لعلما ولعلمات
المفارر األردنية نوظ تظايت التعليم المفلج تا التعلم الصفا تعزل لمتاير النظع اتجتماعا المؤهن العلما و نظات الخبرة.
لل التظصدددديات ،تظتير لختبرات لجهزة بأجهزة الوا ددددظ واتنترن تا ن لفر ددددة وعقف دورات ونفوات للظ ددددائن
والظ ائط والتقنيات المستخفلة تا التعليم المفلج.
الكلمات المفتاحية :لعلما اتجتماعيات المفارر األردنية التعليم المفلج.
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Abstract
This study aimed to identify the attitudes of social teachers in Jordanian schools toward the
use of integrated education. In addition to identifying the relationship of each of the variables (gender,
academic qualification, years of experience) with the responses of teachers and teachers towards the
)use of integrated education, a questionnaire of (30) items was designed and distributed to (150
teachers and social workers in Jordanian schools.
The most important results were the absence of statistically significant differences at the level
of )3030≤α( between the attitudes of teachers and teachers of Jordanian schools toward the
employment of integrated education in classroom learning due to the gender variable and the years
of experience.
Recommendations include the provision of laboratories equipped with computers and the
Internet at each school, and the holding of courses and seminars for means, media and techniques
used in integrated education.

Keywords: Social Teachers, Jordanian Schools, Integrated Education, E-Learning.
المقدمة
تا ضدددظل الةظرة التكنظلظجية وثظرة المعلظلات وتسدددارع نقن المعلظلة وازدياد م المعرتة أصدددبن لل الردددرور وجظد
طريقة لنقن المعرتة رل األعفاد المتزايفة لل الطلبة وقف ت تظجف طريقة لةل لتعليم الطلبة رت بظا طة التعليم المفلج.
يعتمدف التعليم المدفلج عل الظ ددددددائدن الودفيةدة تا تقدفيم المنهاج التعليما ما أن هناك لميزات لهها النظع لل التعليم ولل
أبرزها اختصدار الظق والجهف والتكلفة رضداتة رل رلكانية توسديل المستظل العا للتوصين الفرا ا ولساعفة المعلم والطالب تا
تظتير بيئة تعليمية جهابة ولةيرة للتفكير.
وهظ نظع لل أنظاع التعليم عل بعف ويستخف الوا ب اآللا وو ائطه واتنترن تا نقن المعلظلات.
وتا ان الةظرة التكنظلظجية التا تظاجه عصددددرنا بات ت بف لنا لل ا ددددتخفا هها النمط لل أنماط التعليم تا لفار ددددنا وقف
اختار الباحث هها المظضظع إلثارة تفكير واتجا لعلما اتجتماعيات نوظ ا تخفاله تا عملية التعلم الصفا.

مشكلة الدراسة
لقدف أصددددددبن الطدالدب لوظر العمليدة التعليمية وهفتها العا والخاص ولع ةرة المعلظلات وزيادة عفد الطلبة أصددددددبن لل
الردددددرور ا دددددتخفا طريقة وأ دددددلظ تعليما جها و دددددريع وتعال لنقن المعلظلات ولل هنا يناقش هها البوث اتجاهات لعلما
اتجتماعيات تا المفارر األردنية نوظ تظايت التعليم المفلج أ ددلظ تعليما ونمظذج لمظا بة تطظرات العصددر ولراعاة حاجات
الطلبة .وتتمةن لشدكلة الفرا دة تا السؤال الرئيسا التالا ما هي اتجاهات معلمي االجتماعيات في المدارس االردنية نحو توظيف
التعليم المدمج؟
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أسئلة الدراسة
تتمةن أ ئلة الفرا ة تا السؤاليل التالييل
-

لا ها اتجاهات لعلما اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج؟

-

هدن تظجدف تروق دتلة رحصددددددائيا تا اتجاهات لعلما اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج تعزل
لمتايرات (النظع اتجتماعا المؤهن العلما

نظات الخبرة).

فرضيات الدراسة
-

ت تظجف تروق دتلة رحصدددائيا عنف لسدددتظل الفتلة ( )α≤0.05تا اتجاهات لعلما اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ
تظايت التعليم المفلج تعزل لمتاير النظع اتجتماعا.

-

ت تظجف تروق دتلة رحصدددائيا عنف لسدددتظل الفتلة ( )α≤0.05تا اتجاهات لعلما اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ
تظايت التعليم المفلج تعزل لمتاير المؤهن العلما.

-

ت تظجف تروق دتلة رحصدددائيا عنف لسدددتظل الفتلة ( )α≤0.05تا اتجاهات لعلما اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ
تظايت التعليم المفلج لمتاير نظات الخبرة.

أهداف الدراسة
تهف

هه الفرا ة رل توقيق لا يلا

-

التعر

رل اتجاهات لعلما اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج.

-

التعر

تيمددا رذا دداند هندداك تروق جظهريددة تا اتجدداهددات لعلما اتجتمدداعيددات تا المددفارر اتردنيددة نوظ تظايت التعليم

المفلج تعزل لمتاير النظع اتجتماعا والمؤهن العلما و نظات الخبرة.

حدود الدراسة
 حدود مكانية أجري هه الفرا ة تا المفارر األردنية. حدود بشرية أجري هه الفرا ة عل لعلما اتجتماعيات تا المفارر األردنية. -حدود زمانية أجري هه الفرا ة خالل الفصن الةانا لل العا الفرا ا (.)8312/8312

أهمية الدراسة
تكمل أهميدة الدفرا ددددددة تا التعر

اتجداهدات لعلما اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج وذلك

تتخاذ التفابير الالزلة لل قبن المسؤوليل وتظتير اإللكانات المنا بة التا تساعف المعلميل عل تظايت التعليم المفلج تا المفارر.

مصطلحات الدراسة
 التعليم المدمج أحف صيغ التّعليم أو التّعلّم التا ينفلج تيها التّعلّم اإللكترونا لع التّعلّم الصفا التقليف تا رطار واحف حيثتظات أدوات التّعلّم اإللكترونا ظال المعتمفة عل الكمبيظتر أو عل الشبكة تا الفرور لةن لعالن الكمبيظتر والصفظ
اله ية ويلتقا المعلم لع الطالب وجها لظجه لعظم األحيان( .زيتظن 8330
 -المدارس األردنية ها المفارر التا تشر

.)170

عليها وزارة التربية والتعليم األردنية ظال رشرا

الن أو رشرا

جزئا.

(وزارة التربية والتعليم األردنية )8312

3

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشر | تأريخ اإلصدار0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495
 معلمي االجتماعيات هم المعلميل الهيل يفر ظن لبوث اتجتماعيات وعل رأر عملهم تا المفارر األردنية خالل الفصنالةانا لل العا الفرا ا (.)8312/8312

الدراسات السابقة
درا ددددددة قشمممممممر  )0202بعنظان تاعلية التعليم اإللكترونا المفلج عل التوصددددددين لفل طلبة لقرر تكتيك ( )1تا جالعة
ات دددتقالل حيث تكظن عينة الفرا دددة ( )73طالبا وطالبة لمل يفر دددظن لقرر تكتيك ( )1ضدددمل برنالج التعليم المفلج ولفرر
المقرر خالل الفصن الفرا ا الةانا لل العا األ اديما ( ) 8317/8312وقف أوص الفرا ة بمجظعة لل التظصيات لنها
-

تقفيم الفعم الفنا أثنال ا تخفالهم للتكنظلظجيا تا التعليم.

-

تنظيم ورشدات تفريبية ألعردال هيئة التفريل لتظايت التعليم اتلكترونا تا عملهم عل أن تر ز برالج تفريب أعرال
هيئة تفريل المقررات الجالعية اتجبارية عل حاجات تعليمية وتربظية لوفدة تنا ب المقررات التا يستخفلظنها وتوقق
الهف

-

لل ا تخفالها.

تأ يف الجالعات الفلسطينية ألعرال هيئة التفريل عل ضرورة تظايت التكنظلظجيا تا التعليم وخصظصا الوا ظ ولا
يرتبط به

-

تردددميل المناهج والمقررات التعليمية بعل الظ دددائط اإللكترونية التا تشدددجع عردددظ هيئة التفريل عل ا دددتخفا التعليم
اتلكترونا.

-

التأ يف عل تفعين دور التعليم اتلكترونا تا المواضرات الفرا ية لع التر يز عل نظعية ات تخفا .
أجرل القرارعة 0223م) درا دة هفت رل ا دتقصددال أثر طريقة التفريل با دتخفا الظ دائط التعليمية المتعفدة ولسددتظل

التوصدين السددابق والجنل تا التوصددين العلما تا لادة الكيميال لطلبة الصددت التا ددع األ ددا ددا وداتعية التعلم لفيهم .وتكظن عينة
الفرا ددة لل ( )23طالبا وطالبة لظزعيل تا أربع شددعب لل الصددت التا ددع األ ددا ددا تا لفارر الطفيلة الوكظلية .وقف أاهرت
الفرا ة النتائج التالية
 تفظق أثر طريقة التفريل با تخفا الظ ائط التعليمية المتعفدة تا التوصين العلما تا لادة الكيميال وداتعية التعلم للطلبة. تفظق اإلناث عل اله ظر تا التوصين العلما لكل داتعيتهم للتعلم ان لتكاتئة. تفظق الطلبة لرتفعا التوصدين عل الطلبة لنخفرا التوصين تا التوصين العلما وداتعية التعلم لع أن الظ ائط التعليميةالمتعفدة قف أتادت الطلبة لنخفرا التوصين تا النتاجات التعلمية.
وأوصدد الفرا ددة با ددتخفا طريقة الظ ددائط التعليمية المتعفدة تا تفريل المظاد العلمية وبخاصددة لادة الكيميال وتصددميم
برلجيات تعليمية تراعا الفروق الفردية بيل الطلبة ورجرال المزيف لل الفرا دددددات حظل أثر الظ دددددائط المتعفدة تا نتاجات تعليمية
لختلفة.
وتا درا ددة أجراها الشممنا  ،وأبو هوال ،والبوا( 0223م) هفت رل ا ددتقصددال أثر ا ددتخفا الظ ددائط التعليمية المتعفدة
عل توصددين طلبة لية العلظ تا الجالعة األردنية وتكظن عينة الفرا ددة لل ( )112طالبا وطالبة لمل يفر ددظن الكيميال العالة
العملية للعا الجالعا ( ) 8331/8333وقف أاهرت نتائج الفرا ددددددة تفظق الطلبة الهيل در ددددددظا بطريقة الظ ددددددائط المتعفدة عل
الطريقة التقليفية.
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وتا درا ددة أجراها ن لل  )Dimitrov, McGee & Howard, 2002هفت رل ا تشددا

التاير تا قفرات الطلبة

العلمية با ددتخفا بيئة التعلم القائمة عل التعليم المفلج .وتكظن عينة الفرا ددة لل ( )207طالبا وطالبة لل طلبة المرحلة اإلعفادية
لمل در ددددظا لفاهيم بيظلظجية وتيزيائية وعلظ األرض والفرددددال لل خالل لشددددروع قرية الفرددددال اتتتراضددددا القائم عل التعليم
المفلج .وقف أاهرت نتائج الفرا ددددددة أن جميع لجمظعات الفرا ددددددة أاهرت توسددددددل تا قفرات الطلبة العلمية بما تيها المجمظعة
التقليفية وقف عزل ا لباحةيل ذلك رل قصدددددر تترة الفرا دددددة والتا طبق خالل ثالثة أ دددددابيع .ولكل الفرا دددددة أاهرت قفرة المادة
التعليمية اإللكترونية تا ر سا الطلبة لهارات حن المشكلة.
أجرل السمممميف 0222م) والتا هفت رل لعرتة لفل تظاتر فايات التعليم المفلج ولعظقاتها وأ دددداليب تنميتها لل وجهة
نظر أعردددال هيئة التفريل بكلية التربية تا جالعة الملك دددعظد .وأعفت هه الفرا دددة للكشدددت عل لسدددتظل تأهين أعردددال هيئة
التدفريل اإلناث تا نظا التعليم المفلج للتعر

عل لفل تظاتر فايات التعليم المفلج الالزلة ألعرددددددال هيئة التفريل اإلناث تا

لية التربية تا جالعة الملك دددعظد لل وجهة نظرهل .و ا دددتخفل الفرا دددة المنهج الظصدددفا ولتوقيق هف

الفرا دددة تم لراجعة

الفرا دات السدابقة وأدبيات المظضدظع وتظايت المنهج الظصدفا التوليلا وا تنتاج قائمة لل الكفايات بلا ( )23فاية وترمينها
تا ا ددددددتبددانددة تندداولد الكفددايددات المقترحددة والمعظقددات والمقترحددات بلاد بعددف توكيمهددا ( )132عبددارة وبعددف تطبيقهددا عل عينددة
ا دددتطالعية بلا ( )03عردددظ لل لجتمع الفرا دددة والتأ ف لل صدددفقها وثباتها تم تطبيقها عل عينة الفرا دددة -والتا بلا

الن

المجتمع لسددتةن لنه حجم العينة ات ددتطالعية -حيث بلغ ( )810عرددظ هيئة تفريل ا ددتجا لنهل ( )100عر دظ بنسددبة قفرها
( ) %21066لل لجتمع الفرا دددددة وذلك تا الفصدددددن الفرا دددددا الةانا لل العا الفرا دددددا ( .) 8332/8332وبعف جمع البيانات
وتوليلها با دددتخفا التكرارات والنسدددب المئظية والمتظ دددطات الوسدددابية واتنوراتات المعيارية لي ددداليب الظصدددفية واختبار (ت)
واختبار تولين التبايل ( ) واختبار شيفيه لي اليب ات تفتلية تم التظصن ال نتائج الفرا ة.
وأهم النتائج التا تظصل رليها الفرا ة
 تظاترت فايات التعليم المفلج لفل أعرال هيئة التفريل اإلناث بشكن عا بفرجة لتظ طة ات أن هها ت ينفا وجظد فاياتعالية وأخرل ضعيفة.
 تظصدددل الفرا دددة أن تارق العمر بيل أعردددال هيئة التفريل اإلناث ان لؤثرا حيث تفظق أعردددال هيئة التفريل اإلناثذوات األعمار (أقن لل  00عالا) عل زليالتهل األ بر دنا تا لستظل التال هل لكفايات ا تخفا الوا ب اتلا تا حيل
أنه لم يكل ذا دتلة رحصائية تا تأثير عل لستظل التال هل لكفايات المواور اتخرل.
 أ دفت أعرددددددال هيئدة التدفريل اإلنداث عل أن لدا يعيقهل عل تنميدة فدايدات التعليم المدفلج لفيهل ها لعظقات خارجة علررادتهل.
 وجفت الفرا ددددة أن المقترحات المنا ددددبة لتنمية فايات التعليم المفلج لفل أعرددددال هيئة التفريل اإلناث ولل تا حكمهلتتمةن تا تقلين العبل التفريسددددددا عليهل وبنال البرالج التفريبية وتقا تحتياجاتهل والتنظيع تا أ دددددداليب البرالج التفريبية
المقفلة لهل لل درور نمظذجية وا تخفا التعلم المفرد وا تخفا التفريب عل بعف.
قفل الفرا ددة نمظذجا لقترحا لتنمية فايات التعليم المفلج لكظنا لل يليات و دديا ددات لقترحة للتطظير وبرالج تطظيرية
لقترحة وتق ثالث لراحن (لرحلة التهيئة لرحلة التأ يل لرحلة لا بعف التفريب).
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وأجرل الحوامدة 0200م) .درا ددددددة هفت رل لعرتة لعظقات ا ددددددتخفا التعليم المفلج لل وجهة نظر أعرددددددال الهيئة
التفريسدية تا جالعة البلقال التطبيقية .وهفت هه الفرا دة ال الكشدت عل لعظقات ا دتخفا التعليم المفلج لل وجهة نظر أعرال
الهيئة التفريسددية تا جالعة البلقال التطبيقية وتعر

أثر التخصددص األ اديما والوصددظل عل الرخصددة الفولية لقيادة الوا ددظ

( )ICDLتا هه المعظقات.
ولتوقيق ذلك اتبع الفرا ددة المنهج الظصددفا التوليلا حيث تم تطظير ا ددتبانة لكظنة لل ( )86بنفا بعف التوقق لل صددفقها
وثباتها وقف تم تظزيعها عل عينة الفرا دددة المكظنة لل ( )22عردددظا لل أعردددال الهيئة التفريسدددية تا لية اربف الجالعية و لية
الوصدددل الجالعية .وقف تم اجرال التوليالت اتحصدددائية المنا دددبة .حيث أاهرت نتائج الفرا دددة أن بنظد اتداة كن شدددكل لعظقات
للتعلم اتلكترونا تظاجه أعرددددددال الهيئة التفريسددددددية وأاهرت هلك نتائج الفرا ددددددة أنه ت تظجف تروق ذات دتلة احصددددددائية بيل
لتظ دددطات تقفيرات أعردددال الهيئة التفريسدددية تا التخصدددصدددات ات اديمية العلمية وأعردددال الهيئة التفريسدددية تا التخصدددصدددات
األ اديمية اتدبية عل لعظقات ا تخفا التعليم المفلج بالنسبة لكن لوظر لل لواور الفرا ة وعل المواور كن.
ما أاهرت النتائج أنه ت تظجف تروق ذات دتلة احصددائية بيل لتظ ددطات تقفيرات أعرددال الهيئة التفريل الواصددليل عل
الرخصدة الفولية لقيادة الوا دظ ( )ICDLوأعردال الهيئة التفريسدية الهيل لم يوصدلظا عليها عل لعظقات ا تخفا التعليم المفلج
بالنسبة لكن لوظر لل لواور الفرا ة( .الوظالفة  8311ص)236-230
أجرل ( (Rockwell; Schauer،Fritz; Susan and Marx0222درا دددة تناول حظاتز ولعيقات التعلّم عل بعف
التا تؤثر عل أعرال الهيئة التفريسية واإلدارية تا جالعة نبرا كا بالظتيات المتوفة األلريكية و ان لل أبرز نتائج هه الفرا ة
أن أهم لعيقات التعليم المفلج تتعلق بالظق اإلضداتا الزائف اله يوتاجه عرظ هيئة التفريل لل أجن التورير للتعلم اإللكترونا
وعف تظتر الظق الكاتا لل أجن رجرال البوظث والمهارات الوا دددددظبية التا يوتاجها أعردددددال هيئة التفريل لل أجن تطبيق هها
النمط لل التعليم.
وأجرل  )Schifter, 2000درا ة هفت رل لعرتة العظالن التا تعزز وتوبط أعرال الهيئة التفريسية تا المشار ة تا
برالج التعليم عل بعف .وقف شددمل الفرا ددة لائة وثمانيل عرددظ هيئة تفريل وأحف عشددر رداريا وقف شددف نتائج الفرا ددة عل أهم
المعيقات التا تظاجه أعرال هيئة التفريل تا التعلّم عل بعف حيث ان قلة الفعم الماد واإلدار والتكنظلظجا وضعت التفريب
عل التقنيات الالزلة للتعلّم اإللكترونا.
وقددف أوردت  )Geisman, 2001بعل نتددائج بوددث ( )Forresterحيددث شددددددفد عل ثالث لعيقددات وها الودداجددة رل
التفاعن وبلا ( )%20والمقاولة الةقاتية وبلا ( )% 61وضعت شبكة اتتصال وبلا (.)%02
وأجرل  )Chizmar; Williams, 2001درا ددددددة هفت التعر

رل لعيقات التعليم المفلج لل وجهة نظر أعرددددددال

الهيئة التفريسدية .وقف شدمل عينة الفرا ة  130عرظ هيئة تفريل تا جالعة الينظ بالظتيات المتوفة األلريكية .وقف أ فت نتائج
الفرا دة أن أهم المعيقات التا ان عف تظتر الظق الكاتا لفل أعردال هيئة التفريل للتوردير وا تخفا التقنيات الوفيةة وعف
تظتر الوظاتز المادية التا تشجع عرظ هيئة التفريل عل تطظير نفسه.
وقف أ ف  )Bower, 2001أن التعليم المفلج يتطلب لهارات جفيفة يجب أن يكتسددددبها أعرددددال هيئة التفريل والطلبة عل
ّ
السددددظال .وتترددددمل هه المهارات نقن التعليم القائم عل المعلم رل التعليم القائم عل المتعلم حيث يصددددبن المفررّ
ليسددددرا للعملية
التعليمية وهها التاير المطلظ يشكن توفيا ألعرال هيئة التفريل ويسبب ضيقا وقلقا لهم.
ما أجرل  )O,Quinn & Corry, 2002درا ددددة هفت رل التعر

عل المعيقات التا تقلن لل لشددددار ة أعرددددال

الهيئة التفريسية تا التعليم المفلج تا رحفل ليات المجتمع تا شمال وتية ترجينيا تا الظتيات المتوفة األلريكية.
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وقف شدمل الفرا دة ( )11عردظ هيئة تفريل در دظا بالطريقة التقليفية و( )01در دظا با دتخفا نمط التعليم عل بعف .وقف شف
نتائج الفرا دة عل أن أهم لعيقات التعليم المفلج قلة الفعم الفنا والعبل التفريسدا وتفنا الرواتب وضعت الخلفية التكنظلظجية
وقلة الفعم الماد لشدددرال المظاد وقلة التفريب اله يتطلبه التعليم المفلج والظق اإلضددداتا اله يوتاجه المفر دددظن اله يوتاجه
هها النظع لل التعلّم واله يشكن بفور لعيقا للترقية.
وقف أ فت نتائج الفرا ددددة التا أجراها  )Rodny,2002أن أهم لعيقات التعليم المفلج تتمةن تا عف تظاتر القيادة الفاعلة
وعف تظاتر التفريب المنا ب وقلة المعفات واألدوات الالزلة وضعت الفعم الفنا لهها النظع لل التعلّم.
مددا أجرت  )Nadia, 2003درا ددددددة عل تظجهددا ت أعرددددددال هيئددة التددفريل نوظ ا ددددددتخددفا التعليم المددفلج تا جددالعددة
) )Manchester Metropolitan Universityوقف تردمن نتائج الفرا ة أن هناك درجة لل الظعا لفل أعرال هيئة التفريل
ولكل لفيهم بعل التردد تا تبنا نظا التعليم المفلج بسدددددبب نقص الفعم المؤ دددددسدددددا وقلة الظق والمصدددددادر لتطبيق هها النظا
باإلضاتة رل قلة الخبرة وضعت المهارات تا تكنظلظجيا التعليم المفلج.
وأجرل  )Christopher, et. al. 2004درا دددة هفت رل ا دددتطالع يرال الطلبة والهيئة التفريسددددية نوظ الفعم للمظاد
اإللكترونية حيث شدف نتائجها عل تأييف الطلبة ت دتخفا المنهاج اإللكترونا تا حيل أن لالبية أعردال الهيئة التفريسية لم تؤيف
ذلك بسبب نقص الةقة بها وعف القفرة عل ا تخفالها والواجة للتفريب المستمر عل ا تخفا برالج التعليم المفلج.
ويرل ن لل  )Kaleta, et. al. 2005أن أهم لعيقيل يظاجهان أعردال هيئة التفريل تا الجالعات ها التايير والظق .
تالمطلظ لل أعردال هيئة التفريل تايير الطريقة التا يعلمظن بها وأن يكر ظا وقتا أطظل وجهفا أ بر لهها النمط لل التعلم حيث
اعتاد أعرال هيئة التفريل عل النمط التقليف وأصبن لألظتا ولريوا لهم.
وأورد الريفي 0222م) عفدا لل لعيقات تطبيق التعليم المفلج تا الجالعة اإل دددددداللية بازة تتمةن تا قلة تظاتر لختبرات
الوا ددظ الخاصددة بالتعليم المفلج ددظال أ ان ت ددتخفا الطال أو أعرددال الهيئة التفريسددية وقلة الخبرة تا تصددميم المسدداقات
اإللكترونيدة وعدف اعترا

وزارة التعليم العدالا بدالبرالج التا تقظ عل نظدا التعليم المددفلج وعددف تظتير لكدداتددةت لدداديدة لجزيددة

ألعرددال الهيئة التفريسددية الهيل يسددتخفلظن التكنظلظجيا تا تعزيز لسدداقاتهم التفريسددية وعف ريمان بعل األ دداتهة بجفول التعليم
المفلج.
ما أجرت غالم 0222م) درا دددددة هفت رل التعر

عل واقع ا دددددتخفا التعليم المفلج تا جالعة الملك عبف العزيز تا

لفينة جفة بالمملكة العربية السدعظدية .وقف تكظن عينة الفرا ة لل ( )118عرظ هيئة تفريل و( )1027طالبا وطالبة ولجمظعة
لل أعردال هيئة التفريل واإلدارة والفنييل المختصيل بالتعليم المفلج .و ان لل أهم نتائجها عف تظاتر ادر ردار لؤهن للتعالن
لع نظا التعليم المفلج وعف وجظد حظا دددديب تا القاعات الصددددفية لرتبطة باإلنترن

عف وجظد تشددددريعات تمنن درجات علمية

لطلبة نظا التعليم المفلج وصعظبة الوصظل عل البرالج باللاة العربية.
وأجرل  )Stevenson, 2007درا ددة للتعر

رل الوظاتز والمعيقات التا تجعن أعرددال الهيئة التفريسددية تا الجالعات

يشار ظن أو ت يشار ظن تا التعليم المفلج .و ان لل أهم المعيقات العبل التفريسا نظعية المساقات قلة الفعم التقنا والفنا لل
قبن المؤ ددسددة وقلة الفعم الماد لمل يشددارك تا التعليم المفلج وبين النتائج أن أهم الوظاتز التا تفتع أعرددال الهيئة التفريسددية
لتبنا هها النمط لل التعليم ها زيادة الرواتب المكاتةت المادية وتوسيل ارو
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و شددف درا ددة قا بها  )Bruner, 2007وشددمل عينة لل ( )21عرددظ هيئة تفريل تا الكليات الخاصددة الصددايرة أن
أهم الوظاتز التا تعمددن عل تبنا التعليم المددفلج ها التددفريددب عل التعليم المددفلج تظتير الوظاتز المدداديددة وتخفيل العددبل
التفريسا.
وأجرل  )Cahill, 2009درا دة هفت رل التعر

عل الوظاتز والمعيقات التا تشدجع أو تعيق أعرال الهيئة التفريسية

لل تبنا نظا التعليم المفلج .وقف تكظن عينة الفرا دددددة لل ( )87عردددددظ هيئة تفريل يعملظن تا لية التربية تا جالعة دددددان
ثظلار تا الظتيات المتوفة األلريكية .وقف أ دفرت نتائج الفرا دة عل أن أهم الوظاتز ها التظاصدن بيل الطلبة و هظلة الظصظل
رل المظاد المتعلقة بالمسدددداق اإللكترونا المكاتةت المادية والتشددددجيع لل قبن الزلالل واإلدارييل ألا أهم المعيقات تكان

الظق

الطظين اله يتطلبه التعليم المفلج وعف احتسابه للترقية عف تظتير المكاتةت المادية لمل يقظ بهها التعلّم والعبل التفريسا الةقين
المطلظ لل عرظ هيئة التفريل.
ما أجرل  )Mills, et al. 2009درا ددددة آلرال أعرددددال الهيئة التفريسددددية تا التعلم عل بعف والتعليم المفلج تا رحفل
ليات التربية تا رحفل جالعات جنظ تكسددددددار تا الظتيات المتوفة األلريكية .وقف شددددددف نتائج الفرا ددددددة أن أعرددددددال الهيئة
التفريسية أبفوا قلقا لل اتحتمال الكبير تا زيادة الظق المطلظ لتطبيق نظا التعليم المفلج وزيادة لوتملة تا الساعات المكتبية
ووقتا رضداتيا لتطظير وتصدميم المسداقات اإللكترونية والمهارات التا يوتاج أعرال هيئة التفريل الت ّفر عليها لتطبيق هها النمط
لل التعلم وعف الةقة بالفعم اإلدار لبرالج التعليم المفلج وقلة الفعم الفنا ما عبر بعرددهم عل عف ثقته بنزاهة اتختبارات تا
التعليم المفلج .ولل اله يردددمل أن الطالب اله

دددجن المسددداق الفرا دددا اإللكترونا هظ نفسددده اله

ددديؤد اتختبار وضدددعت

الكفايات التكنظلظجية لفل لعظم أعرال الهيئة التفريسية.

مجتمع الدراسة:
تكظن لجتمع الفرا دددددة لل لعلما ولعلمات اتجتماعيات تا المفارر اتردنية خالل الفصدددددن الةانا لل العا الفرا دددددا
(.)83132/8312

عينة الدراسة:
أجري الفرا ة عل عينة قظالها ( )103لل لعلما ولعلمات اتجتماعيات تا المفارر اتردنية خالل الفصن الةانا لل
العدا الدفرا ددددددا ( .)83132/8312وتم اختيارهم بطريقة عشددددددظائية والجفاول ( )0( )8( )1تبيل تظزيع عينة الفرا ددددددة تبعا
لمتايراتها المستقلة.
جدول رقم  :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير النوع االجتماع
ذر
أنة

التكرار
النوع االجتماعي
64
66
032
المجموع
جدول رقم  :)0توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

بكالظريظر وأقن
درا ات عليا
المجموع

8

التكرار
72
58
130

النسبة المئوية
%49
%51
%100
النسبة المئوية
%55
%45
%100
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جدول رقم  :)3توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
التكرار

النسبة المئوية

سنوات الخبرة
أقن لل ( )10نة

68

%52

( )10نة تأ ةر

62

%48

130

%100

المجموع

منهج الدراسة:
اتبع تا هده الدفرا ددددددة المنهج الظصددددددفا نظرا لمالللتده طبيعتهدا حيدث يتم تا هدها المنهج جمع البيدانات ورجرال التولين
اإلحصائا ت تخراج النتائج المطلظبة وا تخالص التظصيات.

أداة الدراسة:
اعتمادا عل أدبيات البوث والفرا دات السدابقة وا دتشدارة الخبرال تم بنال ا تبانة لجمع البيانات لل عينة الفرا ة اشتمل
عل ( )03تقرة لظزعة رل بعفيل ما تا الجفول رقم ()6
جدول رقم  :)4فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

البعد

#
1

لجال المعلم

10

10-31

8

لجال المتعلم

10

03-12

تقنين أداة الدراسة:
صد األداة:
تم عرض أداة الفرا ة عل لجمظعة لل المختصيل والمشرتيل وأوصظا بصالحيتها بعف جرال التعفيالت عليها وقف تم رجرال
تلك التعفيالت ورخراج ات تبانة بصظرتها النهائية.
ثبات األداة:
للتوقق لل ثبات األداة ا تخفل

لعادلة رونباخ ألفا ت تخراج الةبات تبلا

نسبته الكلية عل تقرات ات تبانة ()3020

وها نسبة ثبات تؤ ف رلكانية ا تخفا األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعدف جمع البيداندات تم ردخدال بيداناتها للوا ددددددب لتعالج بظا ددددددطة البرنالج اإلحصددددددائا للعلظ اتجتماعية ( )SPSSوقف
ا تخفل النسب المئظية والمتظ طات الوسابية المظزونة واختبار (ت) وتولين التبايل األحاد .

نتائج الدراسة زمناقشتها:
أوت النتدائج المتعلقة بالسددددددؤال األول اله نصدددددده لا ها اتجاهات لعلما اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم
المفلج؟
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لل أجن اإلجابة عل هها السؤال ا تخفل المتظ طات الوسابية والنسب المئظية لكن تقرة لل تقرات ن لجال لل لجاتت
ات تبانة.
وقف أعطا للفقرات ذات المرمظن اإليجابا ( )0درجات عل ن رجابة (اواتق بشفة) و( )6درجات عل ن رجابة (اواتق)
و( )0درجات عل ن رجابة (لوايف) ودرجتان عل ن رجابة (اعارض) ودرجة واحفة عل ن رجابة (اعارض بشفة) ولل أجن
تفسير النتائج أعتمف الميزان اآلتا للنسب المئظية لال تجابات
جدول رقم  :)5ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية
أقن لل %03
لل %02-%03
لل %22 - %23
لل %72 - %73
لل  %23تما تظق
وتبيل الجفاول ( )7( )2النتائج ويبيل الجفول ( )2خالصة النتائج

درجة االستجابات
لنخفرة جفا
لنخفرة
لتظ طة
لرتفعة
لرتفعة جفا

 )0النتائج المتعلقة بالبعد األول مجال المعلم)
جدول رقم  :)2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
#

الفقرات

التعليم المفلج يطظر المعلم لهنيا
1
التعليم المفلج ينما اإلبفاع واتبتكار لفل المعلم
8
التعليم التقليف يكظن أ ةر تعالية لع التعليم المفلج
0
التعليم المفلج أ ةر لرونة وتاعلية لل التعليم التقليف
6
اتقتصاد تا الظق والجهف
0
تخفت لل عبل التورير اليظلا
2
يساعف عل دلج المعلم تا المنهاج
7
يساعف تا رعفاد وتطظير المعلميل
2
يقلن لل لراجعة المتعلميل للمعلم
2
 13عف التقيف بظق ولكان لعيل
 11يساعف التعلم اتلكترونا عل رثرال المنهاج وتطظير
هظلة و رعة توفيث الموتظل
18
 10تطظير لهارات البوث واتطالع
 16تظتير المناقشة اإللكترونية
 10اتقتصاد تا التكلفة المادية
الدرجة الكلية
*أقص درجة للفقرة ( )0درجات

10

متوسط
االستجابة*
4.18
4.18
4.11
3.93
4.04
3.82
3.79
3.71
3.68
4.00
4.29
4.14
4.14
3.93
3.64
3.97

النسبة
المئوية
%26
%20
%82
%78
%81
%76
%76
%74
%74
%80
%85
%83
%83
%78
%73
%79

درجة
االستجابة
لرتفعة جفا
لرتفعة جفا
لرتفعة جفا
لرتفعة
لرتفعة جفا
لرتفعة
لرتفعة
لرتفعة
لرتفعة
لرتفعة جفا
لرتفعة جفا
لرتفعة جفا
لرتفعة جفا
لرتفعة
لرتفعة
مرتفعة
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يتبيل لل الجددفول رقم ( )2أن اتجدداهددات لعلما اتجتمدداعيددات تا المددفارر اتردنيددة نوظ تظايت التعليم المددفلج ددان د
لرتفعة جفا عل الفقرات ( )10 18 11 13 0 0 8 1حيث ان لسددتظل ات ددتجابة عليها أ ةر لل ( )%23و ان لرتفعة
عل الفقرات ( )10 16 2 2 7 2 6حيث ان نسدددبتها المئظية بيل ( )%72 -%73و ان النسدددبة المئظية لال دددتجابة عل
الفرجة الكلية لرتفعة بفتلة النسبة المئظية (.)%72
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني مجال المتعلم)
جدول رقم  :)2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

12

يطظر التعليم المفلج لهارة ا تخفا التكنظلظجية لفل المتعلميل

4.18

%26

لرتفعة جفا

17

حرية تا التعبير عل اآلرال

3.93

%78

لرتفعة

12

يزيف التعليم المفلج لل داتعية المتعلميل للتعلم

3.93

%78

لرتفعة

12

يزيف التعلم اتلكترونا لل ثقة المتعلميل بأنفسهم واتعتماد عليها

3.86

%77

لرتفعة

83

يفعن عملية التعلم الهاتا بيل المتعلميل

3.82

%76

لرتفعة

81

الوصظل عل تاهية راجعة ريعة

3.86

%77

لرتفعة

88

يظتر ترص المشار ة الفعالة

4.04

%81

لرتفعة جفا

80

يزيف لل حمار وجه المتعلميل

4.18

%84

لرتفعة جفا

86

يساعف عل تظ يع لفارك ولعار

4.36

%87

لرتفعة جفا

80

يزيف لل التفاعن بيل الطلبة

3.89

%78

لرتفعة

82

يمنن المتعلميل ترصة المناقشة

3.86

%77

لرتفعة

87

يساعف المتعلميل عل اإلبفاع والتجفيف

4.07

%81

لرتفعة جفا

82

يساعف المتعلميل عل التفكير الناقف

4.04

%80

لرتفعة جفا

3.75

%75

لرتفعة

3.64

%73

لرتفعة

3.96

%79

مرتفعة

الفقرات

#

82

التعر

03

التقييم الهاتا وتصظيب األخطال

الطلبة

عل نقاط القظة والرعت
الدرجة الكلية

*أقص درجة للفقرة ( )0درجات
يتبيل لل الجددفول رقم ( )7أن اتجدداهددات لعلما اتجتمدداعيددات تا المددفارر اتردنيددة نوظ تظايت التعليم المددفلج ددان د
لرتفعة جفا عل الفقرات ( )82 87 86 80 88 12حيث ان لستظل ات تجابة عليها أ ةر لل ( )%23و ان لرتفعة عل
الفقرات ( )03 82 82 80 81 83 12 12 17حيث ان نسددددددبتها المئظية بيل ( )%72 -%73و ان النسددددددبة المئظية
لال تجابة عل الفرجة الكلية لرتفعة بفتلة النسبة المئظية (.)%79
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 )3خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم  :)2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

0

لجال المعلم

3.97

%79

لرتفعة

0

لجال المتعلم

3.96

%79

لرتفعة

3.97

%79

مرتفعة

البعد

الرقم

الدرجة الكلية
*أقص درجة للفقرة ( )0درجات

ويعزو الباحث ذلك رل رلبة لعلما اتجتماعيات تا ا تخفا التعليم المفلج تا لجال التعليم لما له لل تظائف وايجابيات.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسممممؤال الثاني ال ي نصمممم هن تظجف تروق دتلة رحصددددائيا تا اتجاهات لعلما اتجتماعيات تا المفارر
اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج تعزل لمتايرات (النظع اتجتماعا المؤهن العلما

نظات الخبرة).

وتتعلق بهها السؤال اإلجابة عل ترضيات الفرا ة والجفول ( )2يبيل نتائج توص الفرضة األول .
نتائج فحص الفرضمممممية األولي التي نصمممممها :ت تظجف تروق دتلة رحصدددددائيا عنف لسدددددتظل الفتلة ( )α≤0.05تا اتجاهات لعلما
اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج تعزل لمتاير النظع اتجتماعا.
لفوص الفرضية تم ا تخفا اختبار ( )tوالجفول رقم ( )2يبيل النتائج
جدول رقم  :)2نتائج اختبار ت) تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي
أنثي

ذكر

#

البعد

1

لجال أ لظ التعلم

3.8571

8

لجال المنهاج التعليما

3.9048

.20037

3.8810

.25544

الدرجة الكلية

ت)

الداللة*
.216

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

.35840

4.0857

.57195

-1.267

4.0143

.52244

-.732

.470

4.0500

.53537

-1.066

.296

*دال رحصائيا عنف لستظل الفتلة ()3030
يتبيل لل الجددفول رقم ( )2عددف وجظد تروق دتلددة رحصددددددائيددا عنددف لسددددددتظل الددفتلددة ( )3030≤αتا اتجدداهددات لعلما
اتجتمدداعيددات تا المددفارر اتردنيددة نوظ تظايت التعليم المددفلج تعزل لمتاير النظع اتجتمدداعا عل جميع األبعدداد وعل الددفرجددة
الكلية حيث ان لستظل الفتلة لقيم (ت) عليها أ بر لل ( )3030وبهها نقبن الفرضية الصفرية.
وبعزو الباحث ذلك رل أن المعلمات والمعلميل يجفون تا التعليم المفلج و دددديلة تعليمية لرنة و ددددهلة وتنا ددددب قفراتهم
وتراعا اروتهم.
نتائج فحص الفرضمممممية الثانية التي نصمممممها :ت تظجف تروق دتلة رحصدددددائيا عنف لسدددددتظل الفتلة ( )α≤0.05تا اتجاهات لعلما
اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج تعزل لمتاير المؤهن العلما.
لفوص الفرضية تم ا تخفا اختبار ( )tوالجفول رقم ( )13يبيل النتائج
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جدول رقم  :)02نتائج اختبار ت) تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
#

بكالوريوس وأقل

البعد

دراسات عليا

ت)

الداللة
.739

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

1

لجال أ لظ التعلم

4.0133

.42490

3.9481

.52222

.337

8

لجال المنهاج التعليما

3.9333

.39000

3.9741

.40399

-.259

.798

3.9733

.39932

3.9611

.44314

.072

.943

الدرجة الكلية
*دال رحصائيا عنف لستظل الفتلة ()3030

يتبيل لل الجدفول رقم ( )13عف وجظد تروق دتلة رحصددددددائيا عنف لسددددددتظل الفتلة ( )3030 ≤ αتا اتجاهات لعلما
اتجتمداعيدات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج تعزل لمتاير المؤهن العلما عل جميع األبعاد وعل الفرجة الكلية
حيث ان لستظل الفتلة لقيم (ت) عليها أ بر لل ( )3030وبهها نقبن الفرضية الصفرية.
ويعزو الباحث ذلك رل أن لتاير المؤهن العلما لم يسبب تروق تا اآلرال نوظ ا تخفا التعليم المفلج قا تعليمهم.
نتائج فحص الفرضمممممية الثالثة التي نصمممممها :ت تظجف تروق دتلة رحصدددددائيا عنف لسدددددتظل الفتلة ( )α≤0.05تا اتجاهات لعلما
اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج لمتاير نظات الخبرة.
لفوص الفرضية تم ا تخفا اختبار ( )tوالجفول رقم ( )11يبيل النتائج
جدول رقم  :)00نتائج اختبار ت) تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
أقل من  )05سنة
#

البعد

1

لجال أ لظ التعلم

3.9444

8

لجال المنهاج التعليما

3.9593

.46702

3.9519

.50309

الدرجة الكلية

 )05سنة فأكثر
ت)

الداللة
.699

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

.57588

4.0200

.26115

-.391

3.9600

.22267

-.005

.996

3.9900

.22665

-.226

.823

*دال رحصائيا عنف لستظل الفتلة ()3030
يتبيل لل الجدفول رقم ( )11عدف وجظد تروق دتلدة رحصددددددائيدا عندف لسددددددتظل الدفتلدة ( )3030≤αتا اتجاهات لعلما
اتجتماعيات تا المفارر اتردنية نوظ تظايت التعليم المفلج تعزل لمتاير ددددنظات الخبرة عل جميع األبعاد وعل الفرجة الكلية
حيث ان لستظل الفتلة لقيم (ت) عليها أ بر لل ( )3030وبهها نقبن الفرضية الصفرية.
ويعزو الباحث ذلك رل أن نظات الخبرة لم تؤثر تا رلبة لعلما اتجتماعيات نوظ ا تخفا التعليم المفلج تا التعليم.

التوصيات
 تظتير لختبرات لجهزة بأجهزة حا ظ وانترن تا ن لفر ة. عقف دورات ونفوات للظ ائن والظ ائط والتقنيات المستخفلة تا التعليم اتلكترونا. تفريب العالليل تا التعليم المفلج عل تصميم المناهج عل اتنترن . تزويف لختبرات الوا ظ بمرشفيل تنييل. -تشجيع الطلبة عل ا تخفا التعليم المفلج تا المناهج التعليمية.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :مراجع اللغة العربية
-

أبظ ظار قمر السيف حسل .) 8310( .فعالية استخدام الكتا( االلكتروني في التحصيل الدراسي لمادة الحاسو( للمرحلة
الثانوية لاجستير تا تكنظلظجيا التعليم لية الفرا ات العليا جالعة الزعيم األزهر .

-

أبظ هظت لفرا والشناق قسيم والبظا

عبير ( .) 8330أثر استخدام الوسائط المتعددة علي اتجاهات طلبة كلية العلوم

بالجامعة األردنية .لنشظرات المجلس األعلي للعلوم والتكنولوجيا عمان-األردن.
-

أحمف عمر أبظ القا م أبظ بكر .) 8316( .مدى توافر كفايات التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية
بالجامعات السودانية .د تظرا الفلسفة تا التربية (تكنظلظجيا التعليم) لية الفرا ات العليا جالعة الزعيم األزهر .

-

األحمف

أليمة بن

حميف .) 8332( .فاعلية التعليم االلكتروني في التحصيل واالحتفاظ لدى طالبات العلوم االجتماعية

بكلية اآلدا( والعلوم اإلنسانية بالمدينة المنورة.
 ر ماعين أ.د الاريب زاهر ( .)8332التعليم المدمج من التطبيق إلي االحتراف والجودة ط 1القاهرة عالم الكتب. ر ماعين الاريب ( )8332التعليم المدمج من التطبيق إلي االحتراف والجودة ط 1عالم الكتب للنشر والتظزيع عمان.-

ر ماعين الاريب زاهر( .) 8331تكنولوجيا المعلومات وتحديثات التعلم عالم الكتب القاهرة.

-

اشتاتظ لومف ( .) 8336معلم المستقبل تحديات التنمية ال اتية ورهانات المعرفة العلمية ،المؤتمر الدولي نحو إعداد أفضل
لمعلم المستقبل

لطنة عمان لسقط.

عظض حسيل .) 8336( .المدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة للمعلم .الرياض لكتب الرشف ناشرون.

-

التظدر

-

جابر جابر عبف الوميف ( .) 8333مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال المهارات والتنمية المهنية دار الفكر العربا
للطباعة والنشر لصر.

-

جابر جابر عبف الوميف و اام أحمف خير ( .) 1222مناهج الدراسة في التربية وعلم النفس دار النهرة العربية
القاهرة.

-

جالن عبف السال عبف الرحمل ( .) 8337طر تدريس المواد االجتماعية ط 8دار المناهج عمان.

-

حسيل خظلة احمف .) 8318( .أثر التعليم االلكتروني باستخدام الموج التعليمية علي تحصيل الطال( في مادة الفيزياء
للصف العاشر األساسية بمرحلة األساس – دراسة تطبيقية علي المدارس األساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم في
محافظة جرس 0200-0202م) .لاجستير تكنظلظجيا التعليم لية الفرا ات العليا جالعة الزعيم األزهر .

-

حسدديل د .دداللة عبف العظيم ( .)8332الجودة في التعليم المدمج  Quality in e- learningمفاهيم نظرية وخبرات
عالمية) دار الجالعة الجفيفة للنشر اإل كنفرية.

 -حسدددديل

دددداللةش علا أشددددظاق ( )8332الجودة في التعليم المدمج مفاهيم نظرية وخبرات عالمية) ط 1دار الجالعة

الجفيفة للنشر اإل كنفرية.
-

حالق حسان ( .) 8332طرائق ومناهج التدريس والعلوم المساعدة وصفات أعضاء هيئة تدريس الناجح دار النهرة
العربية بيروت.
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-

حمفان لومف عيف ( .) 8337التجار( الدولية والعربية في مجال التعليم االلكتروني ،المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة
عن بعد جالعة القفر المفتظحة العفد ( )1تلسطيل.

-

الوظالفة لومف تؤاد ( .) 8311معوقات استخدام التعلم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة
البلقاء التطبيقية لجلة جالعة دلشق المجلف ( )87العفد األول +الةانا األردن.

-

خلت هللا لومف ( .) 8313فاعلية استخدام كل من التعليم االلكتروني والتعليم المدمج في تنمية مهارات إنتاج النماذج
التعليمية لدى طال( شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر لجلة لية التربية جالعة األزهر القاهرة.

-

خليفة علا عبف ربه وشبالق وائن صبوا .) 8337( .تقويم جودة الكتب المدرسية بمرحلة التعليم األساسي من وجهة
نظر مشرفي ه ه المرحلة بوث لقف رل المؤتمر التربظ الةالث (الجظدة تا التعليم الفلسطينا لفخن للتميز) اله تعقف
الجالعة اإل اللية تا الفترة لل ( )01–03أ تظبر لزة تلسطيل.

 درويش ريهدا ( .)8332التعليم الممدمج فلسممممممفتم  -مميزاتم  -مبرراتم  -متطلبماتم  -إمكمانيممة تطبيقم الطبعدة األول دارالسوا للنشر والتظزيع – القاهرة.
-

الزهرانا عماد جمعان (" .)8330أثر ا تخفا صفوات الشبكة العنكبظتية عل التوصين الفرا ا لطال

لقرر تقنيات

التعليم بكلية المعلميل بالرياض" رسالة ماجستير ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
-

زيتظن حسل حسيل (" .)8330ا تراتيجيات التفريل" عالم الكتب ،القاهرة.

-

زيتظن عايش لومظد ( .) 8337النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم دار الشروق للنشر والتظزيع عمان.

-

الم أحمف ( .) 8336تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني لكتبة الرشف الرياض.

-

السالم احمف ( .) 8336تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني .الرياض لكتبة الرشف ناشرون.

-

الم رائفة خلين ( .) 8337تكنولوجيا التعليم لكتبة المجتمع العربا للنشر والتظزيع عمان.

-

السكران لومف ( .) 8333أساليب تدريس الدراسات االجتماعية ط 8لطبعة الشرق عمان.

-

اللة حسل علا ( .) 8330التعلم الخليط التطور الطبيعي للتعلم اإللكتروني .ورقة لقفلة تا جالعة جنظ الظاد

لية

التربية بسظهاج.
-

السيت لنال بن

ليمان ( .) 8332مدى توافر كفايات التعليم االلكتروني ومعوقاتها وأساليب تنميتها من وجهة نظر

أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود لية التربية ر الة لاجستير لير لنشظرة.
 شواتة حسل ( .)8332التعليم المدمج وتحرير العقل آفا وتقنيات جديدة للتعليم ط 1القاهرة دار العالم العربا. شواتة حسل ( )8332التعليم المدمج وتحرير العقل آفا وتقنيات جديدة للتعليم ط 1دار العالم العربا القاهرة.-

الشربينا يا ر (" .)8330تكنظلظجيات اتتصاتت الوفيةة والظ ائط المتعفدة تا نظم التعلم لل بعف تجربة المعهف القظلا

لالتصددداتت" ورقة عمن لقفلة رل الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات واالتصممماالت في التعليم ،والتعليم عن
بعد بدمشق خالل الفترة  17- 10يظليظ.
-

الشددددددرهدان جمدال بل عبددف العزيز (" .)8338الكتدا اتلكترونا والمددفر ددددددة اتلكترونيددة والمعلم اتتتراضددددددا" مطممابع
الحميضي ،الرياض.

-

الشمر

تظاز بل هزاع ( .) 8337أهمية ومعوقات استخدام األعضاء هيئة تدريس للتعليم من وجهة نظر المشرفين

التربويين بمحافظة جدة ر الة لاجستير لير لنشظرة.
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 الشددناق قسدديم دولا حسددل ( )8332أسمماسمميات التعلم اإللكتروني في العلوم ط 1دار وائن للنشددر والتظزيع األردن –عمان.
-

الشناق قسيم وأبظ هظت لفرا والبظا

عبير ( .)8330أثر ا تخفا الظ ائط المتعفدة عل تعلم طلبة لية العلظ بالجالعة

األردنية .لنشظرات المجلس األعلي للعلوم والتكنولوجيا عمان-األردن.
-

الشيخ رضظان بل ترن الرحمل (" .)8330العظلمة وتكظيل المعلم" جار النشر تا مكتبة دار الزمان ،المدينة المنورة.

-

لوسل .) 8338( .التعليم اتلكترونا والتعليم التقليف لا هظ اتختال  .المعرفة  )21( 02ص.80-12

العباد

 عبف العزيز د .حمف أحمف ( .)8332التعليم المدمج الفلسفة – المبادئ -األدوات – التطبيقات دار الفكر الطبعة األول .-

عةمان أنظر احمف .) 8332( .الفصممممول االلكترونية ودورها في تحقيق مفهوم التعليم عن بعد .د تظرا تا تلسددددفة التربية
(تكنظلظجيا التعليم) لية الفرا ات العليا جالعة الزعيم األزهر .

-

عطية لوسل علا ( ) 8332االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال دار صفال للنشر والتظزيع عمان.

-

عطية لوسل علا ( .) 8332االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال دار صفال للنشر والتظزيع عمان األردن.

-

عطية لوسل علا ( .) 8332الجودة الشاملة والجديد في التدريس ط 1دار صفال للنشر والتظزيع عمان.

-

العلا احمف عبف هللا .) 8330( .التعليم عن بعد ومستقبل التربية في الوطن العربي .القاهرة دار الكتا الوفيث.

-

علا

-

العمر

عيف ر ماعين ( .) 8337أصول التربية العامة دار المسيرة للنشر والتظزيع والطباعة عمان.
أ ر لومظد (" .)8330أثر التعليم بدالودا ددددددظ والعرض المعلظلداتا عل تعلم المبتدفئيل للادة اتنجليزيدة لاة

أجنبية واتجاهاتهم نوظ تلك الظ ائط" مجلة كلية اآلدا( والعلوم اإلنسانية بالرياض المجلف  12العفد  8ص-13ص.88
-

عمظر أليمة لومف وأبظ رياض حسيل ( .) 8337استخدام التكنولوجيا في الصف دار الفكر للنشر والتظزيع عمان.
الاالف

صالن فر صالن .) 8313( .دور اإلدارة المدرسية في تفعيل التعليم االلكتروني المدمج بمدارس الهيئة الملكية

بالجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.
-

الفار ربراهيم عبف الظ ين (" .)8338ا تخفا الوا ظ تا التعليم" دار الفكر ،األردن.

-

الفار ربراهيم عبف الظ ين ( .) 8338استخدام الحاسو( في التعليم .عمان دار الفكر.

-

تهما لومف شالن بهال الفيل (" .)8330اتحصال بال لعاناة المفاهيم لع التطبيقات با تخفا برنالج  "SPSSج 1معهد
االدارة العامة ،الرياض.

-

القفولا لومف ( .) 8332تقرير عام عن المؤتمر الدولي األول للتعلم االلكتروني في جامعة البحرين لجلة العلظ التربظية
والنفسية لج ( )7العفد (.)0

-

القرارعة أحمف ( .) 8330أثر استخدام الوسائط التعليمية المتعددة في تحصيل العلمي والدافعية للتعلم في مادة الكيمياء
لدى طلبة مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل للصف التاسع األساسي .ر الة د تظرا لير لنشظرة .جالعة عمان العربية
للفرا ات العليا .عمان-األردن.

-

قشددددددمر علا لطفا ( .)8312فماعليمة التعليم اإللكتروني الممدمج علي التحصمممممميمل لمدى طلبة مقرر تكتيك  )0في جامعة
االسمممتقالل المؤتمر الفولا تا العلظ اتجتماعية واإلنسدددانية لية اآلدا

جالعة أرجيل الوكظلية 38/38 - 31/ 01

تر يا.
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-

الكريطا رياض اام عزوز ( .) 8316التقنيات التربوية رؤية معاصرة دار صفال للنشر والتظزيع عمان.
متظر عصدددددا الفيل ردريل وحياتا الطيب أحمف .) 8311( .أهمية توظيف التعليم االلكتروني في تطوير برامج التعليم
العام في السودان .ورقة بوةية لقفلة للمؤتمر العلما لكلية التربية بجالعة الخرطظ  88لارر . 8311

-

المجالا لومف والجراح عبف المهف والشناق قسيم واليظنل يظنل والعياصرة احمف والنسظر زياد ( .) 8330المساعد
العربي في تدريس انتل التعليم للجميع دلين المفر  .وزارة التربية والتعليم عمان-األردن.

-

لجمظعـة لـل أعرـال هيئة التفريل ( .) 8318معايير جودة الكتا( الجامعي وآلية التشجيع علي التأليف الجماعي
لشروع التطظير المستمر والتأهين لالعتماد  /جالعة أ يظط.

-

لومف الارا

ريمان ( .)8330التعلم االلكتروني مدخل إلي التدريب غير التقليدي ص .80

لصيلوا زينب لومظد ولومف ألانا عبف القادر ( .) 8337تحديات التعليم الجامعي االلكتروني في مصر والفرص المتاحة
لالستفادة من لستقبن التربية العربية لج ( )10العفد (( )62ص.)882-11

-

المظ

عبف هللا بل عبف العزيز والمظ

احمف لبارك .) 8330( .التعليم االلكتروني األ ل والتطبيقات .الرياض لؤ سة

شبكة البيانات.
-

نفا

شاد

( .) 8338واقع استخدام الحاسو( التعليمي واإلنترنت في المدارس الثانوية الخاصة في األردن من وجهة

نظر أعضاء هيئة التدريس .ر الة لاجستير لير لنشظرة جالعة اليرلظك اربف.
-

الهددفلق عبددف هللا بل عبددف العزيز بل (" .)8330لددفل لعرتددة لعلما ولعلمددات العلظ بددفولددة الكظيد بمهددارات الوددا ددددددظ
وبرلجياته و ةاتة ا تخفالهم لها تا التفريل" مجلة دراسات في المناهج وطر التدريس ،العفد .60
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