المقدمة:

إن تقدم األمم والشعوب ال يأتي إال بوجود نهضة تعليمية حقيقية ،فالتعليم الجيد

يؤدي إلى استثمار جيد وإحداث نهضة كبيرة ،لذا فإن تفكير الدول في تغيير وتطوير
األنظمة التعليمية ،ومواكبة التطور الحديث ،وتوظيف التكنولوجيا يؤدي إلى تقدم تلك

الدول ونهضتها ،وبناء جيل واع مواكب للتطورات المتسارعة في ظل هذا العصر عصر
المعرفة ،والثورة المعلوماتية.

كما يعد التعليم عن بعد واحدة من االهتمامات التي توجهت إليها دول العالم خاصة

في ظل جائحة كورونا ،هذا النوع من التعليم الذي يعد من أفضل الطرق الناجعة
الستمرار التعليم .حيث التوجه إلى تطبيق التعليم المدمج  Blended Learningالذي
يتميز بالدمج بين التعلم التقليدي والتعلم اإللكتروني.

وتعتبر سلطنة عمان من الدول التي كان لها التوجه أيضا إلى تطبيق التعلم المدمج

في ظل الظروف التي يمر بها العالم في تفشي جائحة كورونا ،وقد جاءت األوامر

السامية من قبل عاهل البالد لوضع هذا النوع من التعليم في قائمة الحلول التي تضمن

إلبنائنا الطلبة حقهم في التعليم دون التوقف في ظل وجود العوائق واألوضاع التي يمر

بها العالم.

ومن هنا رأى الباحثان الحاجة لمعرفة مدى تقبل أولياء أمور طالب المرحلة الثانوية

للتعليم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان.

اتبع الباحث في توثيق مراجع البحث نظام الجمعية األمريكية لعلم النفس APAاإلصدار
السادس حيث يشير ما بين القوسين إلى (اسم المؤلف ،سنة النشر ،رقم الصفحة).

أ.

مشكلة البحث والتساؤالت:

يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في وجود اختالف في أراء أولياء أمور طالب

المرحلة الثانوية بين مؤيد ومعارض ،حول أهمية وجدوى التعلم المدمج في ظل جائحة
كورونا ،لذا رأى الباحثان ضرورة التعرف على مدى تقبل أولياء أمور الطالب للتعلم

المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان بطريقة علمية ،وللتصدي لهذه المشكلة
سيحاول البحث اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:

ما مدى تقبل أولياء أمور طالب المرحلة الثانوية للتعليم المدمج في ظل تفشي

الجائحة في سلطنة عمان؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .1ما آراء أولياء أمور طالب المرحلة الثانوية حول أهمية توظيف التعلم المدمج في
ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان؟

 .2ما آليات توظيف التعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان؟

 .3كيف يمكن تنمية وعي أولياء أمور الطالب للتعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة
في سلطنة عمان؟

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي التوصل إلى:

 .1التعرف على آراء أولياء أمور الطالب حول توظيف التعلم المدمج في ظل تفشي
الجائحة في سلطنة عمان.

 .2الكشف عن آليات توظيف التعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان.
 .3تنمية وعي أولياء أمور الطالب للتعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة
عمان؟

أهمية البحث:

قد تسهم نتائج البحث الحالي فيما يلي:

 .1التعرف على آراء أولياء أمور الطالب حول توظيف التعلم المدمج في ظل تفشي
الجائحة في سلطنة عمان.

 .2وضع آليات توظيف التعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان
 .3تكثيف جهود مؤسسات التعليم في سلطنة عمان في سبيل الرقي لهذه النوع من
التعليم بالذات ومواكبة لإلحداث الجارية ،ومستجدات العصر التكنولوجي.

حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي في إطار تحقيق أهدافه بالحدود التالية:

 .1الحدود البشرية :فئة المجتمع المحلي.

 .2الحدود الزمانية :شهر 2020 / 10-9م.

مصطلحات البحث:
التعلم المدمج:

يعرفه الباحثان إجرائيا :أنه نظام متكامل يهدف إلى مساعدة طالب مدارس سلطنة

عمان بمراحلها المختلفة خالل كل مرحلة من مراحل تعلمه ،بحيث يقوم هذه النوع من
التعليم على الدمج بين التعليم التقليدي واإللكتروني بأشكاله المختلفة داخل قاعات

الدراسة.

الجائحة:

يعرفها الباحثان بأنها تفشي مرضي يحدث في منطقة جغرافية واسعة ويؤثر على

نسبة عالية بشكل استثنائي من السكان ويصيب عدد أكبر من الناس بالوباء.

أ.

اإلطار النظري للبحث
المبحث األول
التعليم بمفهومه التقليدي والتعليم عن بعد

المحور األول :التعليم بمفهومه التقليدي ،والتعلم عن بعد:
أوال :مفهوم التعليم التقليدي:

يشير (إبراهيم )16 ،2019 ،أن التعليم التقليدي هو النوع األكثر شيوعا وانتشا ار

ويتم بشكل كامل داخل الغرف الصفية في المدارس أو الجامعات ،أو المعاهد ،حيث
يتم نقل المعلومات من المعلم إلى الطالب مباشرة وال يتم استخدام أساليب التكنولوجية

المتطورة فيه باستثناء بعض الوسائط المستخدمة عادة في العملية التعليمية مثل شاشة

العرض والعروض التقديمية.

تواجه الطريقة التقليدية في التعليم العديد من المشكالت حيث يشير (فرج 2005،

 )121،إلى أن التعليم التقليدي في العصر الحاضر يواجه بعض المشكالت مثل:
 .1الزيادة الهائلة في أعداد السكان وما ترتب عليها من زيادة في أعداد الطلبة.
 .2قلة أعداد المعلمين المؤهلين تربويا.

 .3االنفجار المعرفي الهائل وما ترتب عليه من تشعب في التعليم.

 .4القصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،فالمعلم ملزم بإنهاء كم من
المعلومات في وقت محدد ،مما يضعف بعض المتعلمين من متابعته بنفس

السرعة.

ثانيا :التعلم عن بعد

يعد التعلم عن بعد جزء مشتق من التعليم اإللكتروني ،حيث يتلقى المتعلم المعلومات

من مكان بعيد عن المعلم (مصدر المعلومات) وال يحتاج حضور تقليدي وجها لوجه.

يشير (مهدي )222،221 ،2015 ،إلى أنه تم االهتمام بالتعلم عن بعد بسبب

التطورات الهائلة التي تحدث في حقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جهة،

وبسبب الحاجة الملحة لتحديث مهارات الكوادر البشرية العاملة من جهة أخرى ،إلى
جانب التطورات الحاصلة في نظريات التعلم وما نتج عنها من نماذج تعلم.

مفهوم التعلم عن بعد:

وتستخدم األدبيات التربوية كثي ار من المسميات عند اإلشارة لمفهوم التعلم عن بعد

مثل :التعلم الموزع ،والتعلم المرتكز على المصادر وغيرها من المصطلحات.

وتشير اليونسكو إلى أن المقصود بالتعلم عن بعد إلى أنه عملية تربوية يتم فيها

معظم التدريس من شخص بعيد في المكان والزمان عن المتعلم مع التأكيد على أن
أغلب االتصاالت بين المعلمين والمتعلمين تتم من خالل وسيط معين سواء كان إلكترونيا

أو مطبوعا.

أما الجمعية األمريكية للتعلم عن بعد فتعرفه على أنه عملية اكتساب المعارف،

والمهارات بوساطة وسيط لنقل التعليم والمعلومات متضمنا في ذلك جميع أنواع

التكنولوجيا وأشكال التعلم المختلفة للتلم عن بعد.

ويذكر (مهدي ،حسن )223،222 ،2015 ،أن تقرير اليونسكو رصد التطور

التاريخي للتعلم عن بعد حيث مرت بأربع مراحل والتي تتمثل في:

 .1أنظمة المراسلة :التي ظهرت منذ نهاية القرن التاسع عشر ،وتعتمد تلك األنظمة
على المواد المطبوعة واالرشادات المصاحبة التي قد تتضمن وسائل سمعية

أ.
وبصرية ،والبريد العادي وسيلة التواصل بين طرفي العملية التعليمية من معلم
ومتعلم.

 .2أنظمة التلفزيون والراديو التعليمي وهذه األنظمة تستخدم تقنيات متعددة مثل
الستاليت ،أو المحطات الفضائية والتلفزيون الخطي ،والراديو كوسيلة للتواصل
وتقديم المحاضرات المباشرة أو المسجلة.

 .3أنظمة الوسائط المتعددة :وتتضمن النصوص واألصوات ،وأشرطة الفيديو ،والمواد
الحاسوبية.

 .4األنظمة المرتكزة على االنترنت :وتكون المواد التعليمية فيها متضمنة للوسائط
المتعددة ومجهزة بطريقة إلكترونية تنتقل إلى األفراد بوساطة جهاز الحاسوب مع
توافر إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والمكتبات اإللكترونية ،ويمكن من خالل
تلك األنظمة توفير التفاعل بين المعلم والمتعلم من جهة ،وبين المتعلم ،وزمالئه

من جهة أخرى سواء بطريقة متزامنة من خالل استخدام مؤتمرات الفيديو وبرامج
المحادثة ،أو غير المتزامنة باستخدام البريد اإللكتروني ،ومنتديات الحوار.

خصائص التعلم عن بعد:

يشير (مهدي ،حسن )226 ،225 ،2015 ،إلى أن التعلم عن بعد ببعض

الصفات ينفرد بها مقارنة بالتعليم التقليدي من أهمها:

 .1توفير خيار التعلم مدى الحياة لفئات عمرية مختلفة والتعلم غير الرسمي.
 .2التحديث والتوزيع السريع للمعلومات ،وتنوع المحتوى المعرفي.

 .3توافر الفاعلية المباشرة ،ودعمها بميزة التحكم للمتعلم وبذلك تتم مراعاة االهتمامات
الفردية.

 .4عدم التقيد بكثير من القضايا التي يشترطها التعليم التقليدي مثل :االنتظام،
والتوقيت ،والمكان ،والعمر ،ونظم التقييم وغيرها.

 .5يرتبط التعلم عن بعد بإمكانات المتعلمين االجتماعية ،والتربوية ،والمهنية،
والوظيفية.

 .6يعد التعلم عن بعد من أهم مظاهر التقدم التكنولوجي ،والثورة المعلوماتية التي
أحدثت فارقا كبي ار بين التعليم التقليدي ،والتعليم الحديث.

أهداف التعلم عن بعد:

إن التعلم عن بعد له أهداف متعددة تتمثل في:

 .1تعليم أعداد هائلة من الطلبة مع ضمان تقليل التكلفة والوقت ،والحرص على
تحقيق الجودة في التعليم.

 .2زيادة إمكانية االتصال المستمر والفاعل بين عناصر المنظومة التعليمية من
معلمين ،وطلبة ،وإدارة ،إضافة إلى التواصل مع أولياء األمور.

 .3دعم وإثراء المادة التعليمية وربطها بالواقع.

-4 .4تحقيق مفهوم التعلم غير الرسمي ،والتعلم مدى الحياة ،والتعلم للجميع.

وهنا نتناول أحد أنواع التعليم عن بعد ،وهو التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم

التقليدي ،والتعليم اإللكتروني.

المحور الثاني :التعلم المدمج (المخلوط)

يتفق كل من ( مبازر و فخري  )38 ، 37 ، 2013 ،و ( الدليمي ، 2018 ،

 ) 56 ، 55أن التعليم المدمج هو إحدى صيغ التعلم أو التعليم الذي يندمج أو يتكامل
فيها التعليم اإللكتروني مع التعليم الفصلي ( التقليدي ) في إطار واحد حيث توظف
أدوات التعليم اإللكتروني سواء المعتمدة على الكمبيوتر  ،أو المعتمد على شبكة االنترنت
في الدروس  ،والمحاضرات  ،وجلسات التدريب والتي تتم غالبا في قاعات الدراسة

الحقيقية المجهزة بإمكانية االتصال بالشبكات ومن أمثلة هذه القاعات  :معامل الكمبيوتر

أ.
 ،والصفوف الذكية  ،وفيها يلتقي المعلم بطالبه وجها لوجه في الوقت ذاته في معظم
األحيان .

إن صيغة التعلم المدمج يأخذ بمبدأ التعلم المتمركز حول الطالب في معظم األحيان.

ويرى البعض بأن التعلم المدمج هو النموذج األفضل لرفع كفاءة عملية التعليم والتعلم

في المدارس ،وأن الطالب يتعلمون بشكل أفضل من خالل خلط وسائط تعلم متعددة
معا فالطبيعة البشرية تنحو نحو التعلم بأكثر من طريقة للتعليم.

أوال :مفهوم التعلم المدمج

التعلم المدمج  Blended learningيعد التعلم المدمج مفهوم قديم له جذو ار قديمة

تشير في معظمها إلى دمج طرق التعليم واستراتيجياته مع الوسائل المتنوعة  ،ويطلق
على التعلم المدمج عدة مسميات منها يشير عبد العاطي  ،المخيني (  )2 ،2010أن

سبب تعدد مسميات التعلم المدمج يرجع إلى اختالف وجهات النظر حول طبيعة التعلم

المدمج ونوعه  ،إال أنها تتفق على أن التعلم المدمج مزج  ،وخلط بين التعليم اإللكتروني

 ،والتعليم التقليدي  ،حيث يكون الدمج من خالل توظيف أدوات التعليم التقليدي
وطرقه ،مع أدوات التعليم اإللكتروني وطرقه توظيفاً صحيحاً وفقاً لمتطلبات الموقف

التعليمي .

يعرفه (خميس )255 ،2003 ،أنه نظام متكامل يهدف إلى مساعدة المتعلم خالل

كل مرحلة من مراحل تعلمه ،ويقوم على الدمج بين التعليم التقليدي واإللكتروني بأشكاله

المختلفة داخل قاعات الدراسة.

ويرى (حسن  )11 ،2010،بأنه ":طريقة للتعليم تهدف إلى مساعدة المتعلم على

تحقيق مخرجات التعليم المستهدفة؛ وذلك من خالل الدمج بين أشكال التعليم التقليدية
وبين التعليم اإللكتروني بأنماطه ،داخل قاعات الدراسة وخارجها".

في حين يشير هورن ،واستاكر ) (Horn. & Staker, 2013إلى أن التعليم المدمج
اإللكتروني " هو برنامج تعليم رسمي يتعلم فيه الطالب من خالل اإلنترنت بشكل جزئي،

والفصل الدراسي بجزء آخر ،مع إمكانية التحكم في الوقت ،والمكان ،والسرعة المطلوبة
إلنجاز التعلم فيه ،وبذلك تترابط وسائل التعلم على مسار العملية التعليمية بأكملها ".

ويذكر (مهدي )235، 2015 ،أن التعلم المدمج هو التعلم الذي يجمع بين بيئات

التعلم المختلفة فهو يجمع بين طرائق التعليم التقليدي وجها لوجه مع طرق لألنشطة
الحاسوبية الحديثة مثل :نظم إدارة المحتوى ،والتعلم عبر الويب ،والتعلم النقال.

أما تشانج وآخرون ) (Chang, et al, 2015فقد اعتبره أحد الطرق التي تساهم

في اجاح العملية التعليمية من خالل اكتساب المعارف من التعلم وجها لوجه ،واستخدام
منصات التعلم اإللكترونية ،والتعلم الذاتي والتعاوني ،ويقوم التعلم المدمج على مبدأ

تحمل الطالب مسؤولية تعلمه ،عن طرق أنشطة تعليمة ،وأساليب تعلم مختلفة عن

الطرق التقليدية لتتناسب مع هذا النمط من التعليم.

ويرى الباحثان أن التعلم المدمج هو التعلم الذي يدمج بين التعليم التقليدي بكافة

أدواته وأساليبه وبين التعليم اإللكتروني بكافة أشكاله وأدواته بهدف مساعدة المتعلم على

التعلم ويسمح بانتقال عملية التعلم من التعلم المتمركز حول المعلم إلى التعلم المتمركز
حول المتعلم والتوجه نحو التعلم الذاتي مع توظيف المستحدثات التكنولوجية في عملية

التعلم.

ثانيا :خصائص التعلم المدمج

يشير الفقي ( ،)24 ،23 ،2011والرنتيسي ( )162 ،2011أن أهم خصائص

التعلم المدمج:

 .1التحول من أسلوب المحاضرة في التعليم إلى التعليم الذي يرتكز على الطالب.

أ.
 .2زيادة التفاعل بين الطالب والمعلمين ،والطالب ،والطالب والمحتوى ،والطالب
والمصادر الخارجية .

 .3زيادة إمكانات الوصول للمعلومات.
 .4التكوين المتكامل وجمع آليات التقييم للطالب والمعلم

 .5تحقيق األفضل من حيث كلفة التطوير والوقت الالزم .

وأشار كل من كراوس ) ، )Krause,2008وسالمة ( ( ، ) 11 ، 2005

مصطفى ) 11،12 ، 2008 ،إلى أهم مميزات التعلم المدمج المتمثلة في التالي :
 .1خفض نفقات التعليم بشكل هائل بالمقارنة بالتعليم اإللكتروني وحده.

 .2تمكين المتعلمين من الحصول على متعة التعامل مع معلميهم وزمالئهم وجهاً
لوجه ،ومن ثم تعزيز الجوانب اإلنسانية ،والعالقات االجتماعية بين المتعلمين

فيما بينهم ،وبين المتعلمين والمعلم.

 .3تلبية االحتياجات الفردية وأنماط التعلم لدى المتعلمين باختالف مستوياتهم،
وأعمارهم ،وأوقاتهم.

 .4االستفادة من التقدم التقني في التصميم ،والتنفيذ ،واالستخدام.

 .5إثراء المعرفة اإلنسانية ،ورفع جودة العملية التعليمية ،وجودة المنتج التعليمي
وكفاءة المعلمين .

 .6التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات؛ لالستفادة من كل ما هو جديد في العلوم
المختلفة .

 .7صعوبة تدريس كثير من الموضوعات العلمية إلكترونياً فقط ،واستخدام التعليم
المدمج يمثل أحد الحلول المقترحة لحل مثل تلك المشكالت

 .8بمقدور المتعلم أن يكتسب المعرفة بقدر ما يملك من مهارات وما يحتاج إليه

 .9يستطيع المتعلم في حال عدم تمكنه من حضور الدرس أن يتعلم ما تعلمه زمالؤه
دون أن يتأخر عنهم.

ويشير (موسى )107 ،2008 ،إلى مجموعة من المتطلبات من اجل تطبيق التعلم
المدمج منها ما يلي:

 .1توفير مختبرات الحواسب اآللية ،ووضع شبكات المعلومات في متناول الطالب
 .2تزويد المعلم والمتعلم بالمهارات الضرورية الستخدام الوسائط المتعددة.
 .3توفير المناهج التعليمية المناسبة لهذا الشكل من التعليم.

 .4أن يصبح المعلمون قادة ومرشدين لتعليم طالبهم من خالل استخدامهم للحواسب
وتطبيقاتها ٕ وشبكات المعلومات المحلية والعالمية ،وإنتاج المواد التعليمية المناسبة

والمتنوعة للتدريس.

ثالثا :أهمية التعلم المدمج

ترجع أهمية التعلم المدمج في أنه ال يمكن االستغناء عن النظام التعليمي التقليدي،

كما ال يمكننا االستغناء عن التكنولوجيا اإللكترونية أو تجاهلها ،وتتمثل أهمية التعليم
اإللكتروني كما يشير كل من (إسماعيل )55 ،2009 ،و (هداية )31 ،2008 ،إلى:
 .1أنه يجمع بين مزايا الوسائل اإللكترونية ،وبين مزايا التعليم التقليدي.

 .2يتيح الفرصة للطالب االستكشاف المحتوى واالطالع عليه ،ودراسته في أي وقت،
وفي أي مكان.

 .3يعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية بصورة أفضل.
 .4أنه يركز على دور الطالب النشط في الحصول على التعلم من خالل الدمج بين
األنشطة الفردية والتعاونية والمشاريع.

 .5قدرته على زيادة فعالية التعلم.

أ.
 .6يحقق المرونة الكافية لمقابلة االحتياجات الفردية ،وانماط التعلم لدى المتعلمين
باختالف أعمارهم ومستوياتهم وأوقاتهم.

 .7يجعل المتعلم على اتصال دائم بمصادر المعرفة المختلفة.

رابعا :صفات المعلم في ظل التعلم المدمج

إن التعلم المدمج يحتاج إلى معلم لديه القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة،

والبرامج الحديثة ،واالتصال باإلنترنت ،وتصميم االختبارات اإللكترونية ،بحيث يستطيع
أن يشرح الدرس بالطريقة التقليدية ،ثم التطبيق العملي على الحاسب وحل االختبارات

اإللكترونية ،والبحث عن الجديد في الموضوع ،وأن يجعل دور الطالب مهما ومشاركا

مع المعلم ،وأن يجعل الطالب يشاركه في عملية البحث ،كذلك يكون المعلم قاد ار على
تصميم الدروس بنفسه بما يتناسب مع اإلمكانيات المتوفرة في المدرسة.

كما ينبغي أن يكون لدى المعلم القدرة على الجمع بين التدريس التقليدي،

واإللكتروني ،وأن يكون لديه القدرة على تصميم االختبارات ،والتعامل مع الوسائط

المتعددة.

خامسا :أبعاد التعلم المدمج

يتصف التعليم المدمج بمجموعة من االبعاد لكي يحقق فعاليته والتي تتمثل في

اآلتي كما يذكرها كل من (خلف هللا )13 ،2010 ،و): (Tick , 2006,45

 .1االحداث الحية وجها لوجه :وهي األحداث التي تكون فيها العملية التعليمية بقيادة
المعلم ،ويشارك فيها المتعلمون ،وهذه الطريقة ال يمكن االستغناء عنها بسبب
تأثيرها على المتعلمين من حيث :جذب انتباههم ،وترسيخ الثقة لديهم وغيرها.

 .2الدمج بين التعليم الشبكي عبر االنترنت ،والتعليم التقليدي :فالتعلم المدمج يجمع

بين أنماط التعليم الشبكي عبر االنترنت ،وبين التعليم في حجرات الدراسة

التقليدية.

 .3التعاون اإللكتروني والتقليدي :فالتعلم المدمج يوفر بيئات تعاونية ،حيث يستطيع
المتعلمين والمعلم التعاون إلكترونيا من خالل مؤتمرات اإلنترنت ،مما يدعم عامل

التواصل أثناء عملية التعلم ،ويحقق المشاركة المعرفية.

 .4تنوع أشكال استراتيجيات التعليم :في هذا النوع من التعليم يتم توظيف أشكال

واستراتيجيات تعليمية متنوعة مثل التعليم االفتراضي وأساليب التعلم القائمة على

التعليم اإللكتروني عن بعد ،وقاعات الدروس التقليدية.

 .5دمج التعليم النظامي ،بالتعليم غير النظامي حيث يتم الدمج بين التعليم
اإللكتروني ،والتعليم التقليدي وجها لوجه من خالل المواقع التعليمية.

 .6دمج الكتاب التعليمي التقليدي مع الصفحات اإللكترونية :حيث يدرس المتعلم من

الكتاب الورقي ،ومتابعة صفحات اإلنترنت المدعومة بالصوت ،والصورة والحركة

وغيرها.

لقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت التعليم المدمج وأثره على العملية

التعليمية من بينها :دراسة (العيفري (2010 ،التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام
التعليم المدمج في اكتساب تالميذ الصف الثامن األساسي في مدارس أمانة العاصمة

لمفاهيم االجتماعيات واتجاهاتهم نحوها ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة على

اختبار اكتساب مفاهيم االجتماعيات في المدار س الحكومية لصالح المجموعة التجريبية

التي درست بالتعلم المدمج.

أما دراسة (خلف هللا (2010 ،التي هدفت إلى التعرف على فعالية استخدام التعليم

اإللكتروني والمدمج في تنمية مهارات إنتاج النماذج التعليمية وتكونت عينة الدراسة من

طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر ،وتوصلت الدراسة إلى فعالية
كل من التعليم اإللكتروني والتعلم المدمج في التحصيل ،وأداء المهارات .

أ.
أما دراسة (الغامدي  ( 2010 ،فقد سعت إلى التعرف على فاعلية التعلم المدمج
في إكساب مهارات برنامج العروض التقديمية )  ( Power Pointلطالبات الصف

الثاني الثانوي  ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي و شبه التجريبي عند إجراء الدراسة

 ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 05.0
) في التحصيل الدراسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة

التجريبية ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 05.0في اكتساب
مهارات برنامج العروض التقديمي (ة(  power pointبين المجموعتين الضابطة
والتجريبية لصالح التجريبية .

كما قام ماجور ) (Maguire , 2005بدراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية التعلم

المدمج في تدريس الطالب لمادة الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في منطقة تورنتو في

كندا ،والتي توصلت إلى ان تدريس الرياضيات بأسلوب التعلم المدمج له فائدة في
إيصال المعنى ،وفي تفاعل الطالبات مع معلميهم ،إضافة إلى وجود اتجاهات إيجابية

نحو هذا النوع من التعلم من قبل المعلمين وطالبهم.

وأجرى كريسون ) (Creson , 2005دراسة هدفت إلى معرفة أثر التعلم المدمج

في تحصيل الطلبة في جامعة ميسوري في الواليات المتحدة ،من خالل تدريس مساقات

بأسلوب التعلم المدمج ،وأخرى بأسلوب التعلم التقليدي ،ومعرفة الفروق بينهم في مهارات
البحث والتخطيط ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ان مساقات التعلم المدمج قد أظهرت

تفوقا في أداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي ،وإجادتهم مهارات البحث والتخطيط.

كما هدفت دراسة (أحمد  )2011إلى معرفة أثر استخدام التعلم المدمج في تدريس

الكيمياء على التحصيل واالتجاه نحوه وبقاء أثر التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية ،لذلك
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي القائم على المعالجات التجريبية القبلية والبعدية،

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي في التحصيل لصالح طالب المجموعة

التجريبية ،وتكون اتجاهات إيجابية نحو التعلم اإللكتروني ،وبقاء أثر التعلم لدى طالب
المرحلة الثانوية الدارسة بطريقة التعلم المدمج.

أما دراسة المصري ( )2012فقد هدفت ا إلى معرفة فعالية استخدام التعليم

االلكتروني المدمج في تدريس وحدة في مقرر اللغة اإلنجليزية بالصف الثاني الثانوي
بمدينة مكة المكرمة ،استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،وكان من أهم النتائج

وجود فروق ذات دالة إحصائية في التحصيل الدراسي البعدي لصالح تلميذات المجموعة
التجريبية ،التي درست باستخدام التعليم اإللكتروني المدمج.

في حين أجرى الذيابات ( )2013دراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية التعليم المبرمج

القائم على استخدام طريقتي التعلم المدمج والطريقة التقليدية في تحصيل طلبة جامعة

الطفيلة التقنية في مادة طرائق التدريس للصفوف االولى واتجاهاتهم نحوه ،استخدم

الباحث المنهج الشبه التجريبي ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام طريقة التعلم المدمج على

حساب الطريقة التقليدية في التحصيل واالتجاه نحو التعلم المدمج.

ويرى الباحثان من خالل اطالعهم على الدراسات السابقة ،وما توصلت إليه أن

أثر كبي ار في رفع المستوى التحصيلي وفي اكتساب المتعلمين لعدد
التعليم المدمج له ا

من المهارات ،وأنه نوع من التعليم يتيح الفرصة للمتعلمين لالعتماد على الذات ،والقدرة
على المواءمة بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني عبر اإلنترنت ،كذلك القدرة على

التعامل مع معطيات التقنية الحديثة المختلفة واالستفادة منها إلى جانب ما يتطلبه التعليم
التقليدي من تعامل مع المواد والمصادر المختلفة.

إجــــراءات البحـــــث:

 أوال :االطالع على الدراسات ،والمراجع ،والدوريات ،والرسائل العلمية المرتبطة
بموضوع التعلم المدمج.

أ.
 ثانيا :لإلجابة على السؤال البحثي األول ونصه" ما مدى تقبل أولياء أمور طالب
المرحلة الثانوية للتعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان؟

تم ذلك من خالل:

 تحديد مدى تقبل أولياء األمور للتعلم المدمج في ضوء ما توصلت إليه
نتائج االستبانة ،وقد تضمنت ثالثة محاور رئيسية بعد عرضها على السادة

المحكمين وهي كاآلتي بصورتها النهائية:
 .1البيانات الديموغرافية للبحث.

 .2رأي أولياء أمور طالب المرحلة الثانوية حول مدى تقبل التعلم
المدمج (المخلوط).

 .3التعلم المدمج والجائحة.
 حصر هذه اآلراء.

 تفسير وتحليل مدى تقبلهم للتعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة.

 ثالثا :لإلجابة على السؤال البحثي الثاني ونصه " ما مدى تقبل أولياء أمور طالب
المرحلة الثانوية للتعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان؟
تم ذلك من خالل ما توصل إليه الباحث من مدى تقبل أولياء أمور طالب المرحلة

الثانوية للتعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان ومن خالل النتائج التي
توصل إليها باالستبانة.

 رابعا :لإلجابة على السؤال البحثي الثالث ونصه" كيف يمكن تقبل أولياء أمور
طالب المرحلة الثانوية للتعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان؟

تم ذلك من خالل ما توصل إليه الباحثان عن مدى تقبل أولياء أمور طالب المرحلة
الثانوية للتعلم المدمج في ظل تفشي الجائحة في سلطنة عمان من خالل نتائج أداة

البحث "االستبانة" والتي سيحصل عليها من خالل إجابتهم على فقرات اإلستبانة
المستخدمة في هذه البحث.

خامسا :اإلحصاء وتفسير النتائج:
منهج البحث:

المــنهج الوصــفي التحليلــي

 Method Research Developmental:فــي

تحليــل المحتوى وخصائص طالب المرحلة الثانوية للتعلم أولياء أمور الطالب في
المرحلة الثانوية بالتعليم العام بسلطنة عمان واإلجابة على التساؤالت.

عينة البحث:

قام الباحثان باختيار عينة البحث التي تكونت من أولياء أمور الطالب في المرحلة

الثانوية بالتعليم العام بسلطنة عمان؛ التي بلغ عددها ( )100فرد يمثلون المجتمع
العماني وقد تم اختيارهم عشوائيا من خالل االستبانة اإللكترونية التي تم إرسالها عبر

وسائل التواصل االجتماعي.

أدوات البحث:

استبانة إلكترونية تم بناءه من خالل نماذج جوجل  google formsلتصميم

االستبانات وتحكيمها من قبل األساتذة المحكمين ،وتطبيقها على عينة البحث من خالل
النشر عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة.

تطبيق أداة البحث (االستبانة):

قام الباحثان في هذه المرحلة بتطبيق أداة البحث" اإلستبانة "إلكترونية في صورتها

النهائية ،وذلك للحكم على توظيف اإلعالم الرقمي في رفع الوعي التكنولوجي في ظل

تفشي الجائحة من وجهة فئة شباب المجتمع بسلطنة ُعمان على عينة البحث ،وقد
استغرقت تطبيق أداة البحث أسبوعين تقريباً بدأ من يوم األحد الموافق22-09-

2020حتى يوم الجمعة الموافق 04-10-2020

أ.

نتائج البحث ومناقشتها:

جدول ( )1نتائج البيانات الديموغرافية للبحث:

المتغيرات

الفئات

الترتيب

إجمالي العينة
التكرار

%

ذكور

62

62.5%

1

إناث

37

37.5%

2

علمي

49

48.8%

2

أدبي

51

51.2%

1

أقل من  7أعوام

11

11.3%

3

الخبرة في مجال

من  15-7عام

53

52.5%

1

العمل (التدريس)

أكثر من  15عام

36

36.3%

2

دبلوم

25

25%

2

ليسانس/بكالوريوس

59

58.8%

1

دبلوم تربية عالي

2

2%

5

ماجستير

10

10%

3

دكتوراه

4

4%

4

النوع
التخصص

المؤهل العلمي

تشير نتائج الجدول ) )1الخاص بالبيانات الديموغرافية للمبحوثين الى اناث وذكور

اذ ان عدد الذكور جاء بعدد تك اررات ( )62ذكر وبنسبة ( )62.5%أما عدد االناث فقد

بلغ ) (37تكر ار وبنسبة (  )37.5%وقد يعود ذلك الى الطبيعة االجتماعية للمجتمع
وقد يدل على أن أكثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي للذكور من اإلناث  .ومن

حيث التخصص فقد جاءت بالمرتبة األولى التخصص االدبي فقد بلغت ) (51تكرار

وبنسبة( )51.2%أما المرتبة الثانية للتخصص العلمي فقد بلغ ) (49تك ار ار وبنسبة

( )48.8%ويدل ذلك على ان نسبة من هم بالتخصص االدبي أكبر من هم بالتخصص
العلمي .أما الخبرة العملية فقد جاءت نسبة فئة الخبرة العملية التدريس من 7-15

عام بالمرتبة األولى فقد بلغ ) (35تك ار ار وبنسبة ) .)52.5%أما المرتبة الثانية فكانت

استجابة لمن هم أكثر من  15عام وقد يدل ذلك أن من هم على رأس العمل أغلبهم

من بالخدمة أكثر من  15عام فما فوق وبالمرتبة الثالثة أقل من 7أعوام فقد بلغ )(11
تك ار ار وبنسبة ( . )11.3%أما فئة المستوى التعليمي للمبحوثين فجاءت فئة التعليم

الجامعي بمؤهل ليسانس\بكالوريوس بالمرتبة األولى ) (59تك ار ار وبنسبة ).)58.8%
ويتبين أكثر الفئات تناوال ألداة البحث االستبانة ،واقلها لمؤهل دبلوم تربية عالي بالمرتبة

الخامسة واألخيرة ب ) )2تك ار ار وبنسبة ) )2%وهذا يشير أن أكثر فئة بالمجتمع هم
من الحاصلين على مؤهل ليسانس\بكالوريوس.

أ.
جدول ( )2نتائج استطالع رأي أولياء أمور الطالب حول مدى تقبل التعلم المدمج (المخلوط):
التكرار
التعليم المدمج (المخلوط)

النسبة
غير

المرتبة
غير

غير

موافق

محايد

37

34

29

2

أعتقد بأن التعلم المدمج قادر على تحسين مخرجات العملية التعليمية بصورة أفضل.

21

39

40

21.3%

3

يمكن التعلم المدمج من الدمج بين التعليم الشبكي عبر االنترنت ،والتعليم التقليدي .
ّ

48

30

22

47.5%

30%

42

34

24

%42.4

33.8%

32

34

34

32.5%

33.8%

51

35

14

40.8%

35%

13.7%

31

43

26

31.3%

42.5%

26.2%

2

20

33

47

20.3%

32.5%

47.3%

3

2

9

التعلم المدمج له آثار سلبية على المتعلم من الناحية الصحية والنفسية .

45

44

11

45%

43.7%

11.3%

1

2

3

10

يعد التعلم المدمج وسيلة تعليمية غير مجدية لدى بعض المتعلمين.

71

19

10

71.3%

18.8%

10%

1

2

3

60

31

9

60%

31.3%

8.8%

1

2

3

1

4
5
6
7
8

11

أرى أن التعلم المدمج له أهمية في جذب انتباه الطالب أثناء التعليم  ،وترسيخ الثقة
لديهم .

التعلم المدمج يجعل المتعلم على اتصال دائم بمصادر المعرفة المختلفة.

يساعد استخدام التعلم المدمج أثناء الجائحة أبنائي الطلبة في استثمار وقتهم ،
وجهدهم لتنمية حصيلتهم المعرفية.

يعزز التعلم المدمج المهارات التكنولوجية لدى أبنائي في ظل هذه الجائحة .
التعلم المدمج يحقق المرونة الكافية لمقابلة االحتياجات الفردية ،وانماط التعلم لدى
المتعلمين باختالف أعمارهم  ،ومستوياتهم  ،وأوقاتهم.
التعلم المدمج قادر على زيادة التفاعل بين الطالب ،والمعلمين ،والطالب ،والطالب
والمحتوى ،والطالب والمصادر الخارجية.

التعلم المدمج ال يحقق تقييم جيد ألداء المتعلمين أثناء عملية التعلم نظ ار لصعوبة
القيام بذلك من قبل المعلمين .

موافق

موافق

محايد

37.5%

33.8%

28.7%

38.7%

40%

3

22.5%

1

2

23.8

1

2

33.8%

2

1

1

1

2

3

1

3
1

موافق

موافق

محايد

1

2

3

2

1
3
3

موافق

تشير بيانات الجدول ( )2نتائج التعلم المدمج (المخلوط) ،:فقد أشار المبحوثين في

الفقرة رقم ( )1إلى موافق ) (37تكرار بنسبة ()37.5%في حين بلغ من كان محايدا
) (34تكرار بنسبة ) )33.8%وغير موافق ) )29تك ار ار بنسبة ) )28.7%حيث أشارت

النتائج إلى إن أولياء األمور ال يؤيدون كليا بأن التعلم المدمج له أهمية في جذب انتباه
الطالب أثناء التعليم .وجاءت الفقرة رقم ( )2موافق )(21تك ار ار بنسبة ) )21.3%أما

من كان محايدا ) (39تك ار ار بنسبة ) )38.7%فيما بلغ عدد غير موافق ) (40تك ار ار

وبنسبة ( ) 40%بحيث يعتقد أكثر أولياء األمور بأن التعلم المدمج غير قادر على
تحسين مخرجات العملية التعليمية بصورة أفضل ..وجاءت الفقرة رقم ( )3موافق

)(48تك ار ار بنسبة ( )47.5%ومن كان محايدا ) )30تك ار ار بنسبة ( )%30وغير موافق

) (22تك ار ار بنسبة ( .)22.5%وجاءت الفقرة رقم ( )4موافق ) (42تك ار ار بنسبة
( )%42.4وبلغ من كان محايدا ) (34تك ار ار بنسبة ) )33.8%وغير موافق )(24
تك ار ار بنسبة ( )23.8ويتضح لي بأن أكثر المبحوثين يروا بإن التعلم المدمج يجعل

المتعلم على اتصال دائم بمصادر المعرفة المختلفة .وجاءت الفقرة رقم ( )5موافق )(32

تك ار ار بنسبة) )32.5%في حين بلغ من كان محايدا ) (34تك ار ار بنسبة ))33.8%
وغير موافق بلغ ) (34تك ار ار بنسبة ) )33.8%وهذا يدل على أن النسب جاءت متقاربة

من المبحوثين في أن استخدام التعلم المدمج أثناء الجائحة يساعد أبنائهم الطلبة في

استثمار وقتهم  ،وجهدهم لتنمية حصيلتهم المعرفية .وجاءت الفقرة رقم ( )6موافق )(51
تك ار ار بنسبة ( )50.8%أما من كان محايدا ) (35تك ار ار بنسبة ) )35%فيما بلغ عدد

غير موافق ) (14تك ار ار وبنسبة ) )13.7%وهذا يشير فعال إلى أن التعلم المدمج يعزز
المهارات التكنولوجية لدى أبنائي في ظل هذه الجائحة  ..وجاءت الفقرة رقم ( )7موافق

)(31تك ار ار بنسبة ( )31.3%ومن كان محايدا ) (43تك ار ار بنسبة ) )42.5%وغير
موافق ) (26تك ار ار بنسبة ) )26.2%حيث جاءت نسبة محايدة للمبحوثين فيمن يروا

أ.
أن التعلم المدمج يحقق المرونة الكافية لمقابلة االحتياجات الفردية ،وانماط التعلم لدى
المتعلمين باختالف أعمارهم  ،ومستوياتهم  ،وأوقاتهم ..وجاءت الفقرة رقم ( )8موافق

) (20تك ار ار بنسبة (  )20.3%وبلغ من كان محايدا ) (32تك ار ار بنسبة ) )32.5%
وغير موافق ) (47تك ار ار بنسبة ) )47.3%ويتضح لي بأن المبحوثين يروا أن التعلم

المدمج قادر على زيادة التفاعل بين الطالب ،والمعلمين ،والطالب ،والطالب والمحتوى،
والطالب والمصادر الخارجية .الفقرة رقم ( )9موافق ) (45تك ار ار بنسبة )  (45%في

حين بلغ من كان محايدا ) (44تك ار ار بنسبة ) (43.7%وغير موافق بلغ ) (11تك ار ار
بنسبة (  )11.3%وهذا يدل على أن النسبة األكبر من المبحوثين ترى التعلم المدمج

له آثار سلبية على المتعلم من الناحية الصحية والنفسية  .وجاءت الفقرة رقم ()10

موافق ) (71تك ار ار بنسبة (  )71.3%وبلغ من كان محايدا ) (19تك ار ار بنسبة 18.8%
)) وغير موافق ) (10تك ار ار بنسبة ) (10%ويتضح لي بأن المبحوثين يروا أن يعد

التعليم المدمج وسيلة تعليمية غير مجدية لدى بعض المتعلمين  .وجاءت الفقرة رقم
( )11موافق ) (60تك ار ار بنسبة) ( (60%ف ي حين بلغ من كان محايدا ) (31تك ار ار
بنسبة ) )31.3%وغير موافق بلغ ) (9تك ار ار بنسبة ))8.8%وهذا يدل على أن النسبة

األكبر من المبحوثين ترى التعليم المدمج ال يحقق تقييم جيد ألداء المتعلمين أثناء عملية
التعلم نظ ار لصعوبة القيام بذلك من قبل المعلمين .

جدول ( )3التعلم المدمج والجائحة
التكرار
التعليم المدمج والجائحة

موافق

محايد

1

للتعلم المدمج أثناء الجائحة دور في رفع المستوى التعليمي لدى أبنائي.

28

35

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

النسبة
غير

موافق
37

موافق

محايد

27.5%

35%

المرتبة
غير

موافق
37.5%

موافق

محايد

3

2

غير

موافق
1

أعتقد بأنه من الضروري تطبيق التعلم المدمج أثناء الجائحة في مدارس السلطنة .

45

27

27

45%

27.5%

27.5%

1

2

2

اشعر بالرضا عن مدى توظيف التعلم المدمج أثناء الجائحة.

31

33

36

31.3%

32.5%

36.3%

3

2

1

42

29

29

42.5%

28.7%

28.7%

1

2

2

69

25

6

68.8%

25%

6.3%

1

2

3

53

31

16

52.5%

31.3%

16.2%

1

2

3

من الممكن أن يكون التعلم المدمج بديال للتعليم التقليدي أثناء تفشي الجائحة.
أعتقد بأنه من الضروري تدريب الكادر التدريسي على االستخدام األمثل والمفيد األنشطة التعلم
المدمج أثناء الجائحة.

التعلم المدمج قادر على خفض نفقات التعليم بشكل هائل بالمقارنة بالتعليم اإللكتروني وحده.
بات من الضروريِ إنشاء شعبة متخصصة بالتعليم المدمج في مديريات التربية والتعليم أثناء
تفشي الجائحة.

أشعر بالرضا بما تقوم به مديريات التربية والتعليم في بلدي من توعية وغرس ثقافة التعلم المدمج
في ظل تفشي الجائحة.

أرى أن التعلم المدمج يجمع بين مزايا الوسائل اإللكترونية ،وبين مزايا التعليم التقليدي في ظل
تفشي الجائحة.

أعتقد بأنه ليس من الضروري تطوير وزيادة كفاءة التعلم المدمج أثناء الجائحة في المجتمع الذي
أنتمي إليها.
التعلم المدمج يم ّكن المتعلمين من الحصول على متعة التعامل مع معلميهم وزمالئهم وجهاً لوجه
أثناء تفشي الجائحة.

59

26

15

58.8%

26.3%

15%

1

2

3

30

44

26

30%

43.8%

26.2%

2

1

3

48

31

21

47.5%

31.3

21.3

1

2

3

64

25

11

63.7%

25%

11.3%

1

2

3

33

36

31

32.5%

36.3%

31.3%

أ.
التكرار
التعليم المدمج والجائحة

النسبة
غير

المرتبة
غير

موافق

محايد

34

36

30

13

التعلم المدمج له آثار سلبية على المستوى التحصيلي للمتعلمين أثناء الجائحة .

61

33

6

61.3%

14

بعض االسر غير قادرة على توفير األجهزة التعليمية ألبنائهم في ظل تطبيق التعلم المدمج .

3

77

20

2.5%

77.5%

15

يعي بعض أولياء األمور مفهوم التعلم المدمج  ،ودوره في ظل جائحة كورونا .

49

34

17

48.8%

33.8%

17.5%

16

التعلم المدمج ال يحقق الفاعلية لدى المتعلمين  ،ويشعرهم بالملل  ،وقلة االستيعاب .

57

33

10

57.5%

32.5%

10%

12

17
18
19
20
21

التعلم المدمج يعزز الجوانب اإلنسانية ،والعالقات االجتماعية بين المتعلمين فيما بينهم ،وبين
المتعلمين والمعلم أثناء تفشي الجائحة.

الهيئة التدريسية واإلدارية متمكنة من استخدام التقنية الحديثة  ،وتستطيع التعامل معها بكل يسر
.

يعد التعلم المدمج عبئا جديدا على أولياء األمور نظ ار لحداثة تطبيقه في ظل الجائحة.
التعلم المدمج ال يوفر الوقت الكافي للتعلم  ،مما يشعر المتعلمين بنقص في المعرفة في ظل
الجائحة .
يشعر البعض بصعوبة التعامل مع األجهزة التكنولوجية الحديثة  ،وتوظيفها في عملية التعلم .
قد يؤدي التعلم المدمج إلى زيادة العبء المعرفي لدى المتعلمين نظ ار لتعدد مصادر التعلم ،
وتنوع أشكالها .

موافق

غير

موافق

محايد

33.8%

36.2%

30%

32.5%

6.3%

1

20%

3

1

1

2

3

1

2

3

موافق

موافق

محايد

2

1

3

2

3
2

موافق

21

47

31

21.3%

47.5%

31.3%

3

1

2

65

33

2

65%

32.5%

1.5%

1

2

3

53

39

8

53.8%

38.8%

7.5%

1

2

3

71

22

6

71.3%

22.5%

6.3%

1

2

3

59

31

10

58.8%

31.3%

10%

1

2

3

تشير بيانات الجدول ( )3إلى التعلم المدمج والجائحة فقد جاءت الفقرة رقم ()1

موافق) (28تك ار ار وبنسبة ) )27.5%ومحايد ما يعادل ) (35تك ار ار وبنسبة ) )35%ولغير

موافق ) (37تك ار ار وبنسبة ) )37.5%وهذا يدل ذلك بأن النسبة األكبر في إجابة المبحوثين

هي للتعلم المدمج أثناء الجائحة دور في رفع المستوى التعليمي لدى أبنائي فقد جاءت

الفقرة رقم ( )2موافق ) (45تك ار ار بنسبة ) )45%في حين بلغ من كان محايد إلى )(27

تك ار ار بنسبة )( 27.5%وغير موافق ) )(27تك ار ار وبنسبة ) .)27.5%وهنا دليل على

أهمية تطبيق التعلم المدمج أثناء الجائحة في مدارس السلطنة  .وجاءت الفقرة رقم ()3

موافق ) (31تكرار بنسبة ) )31.3%في حين بلغ من كان محايدا ) (33تك ار ار

بنسبة ) )32.5%وغير موافق ) (36تك ار ار وبنسبة ) )36.3%ويشير بعدم الشعور الكلي

لدى المبحوثين بالرضا عن مدى توظيف التعلم المدمج أثناء الجائحة ..وجاءت الفقرة رقم

( )4موافق) (42تك ار ار بنسبة ))42.5%في حين بلغ من كان محايدا ) (29تك ار ار بنسبة
) )28.7%وغير موافق ) (29تك ار ار بنسبة ) )28.7%ويتضح لي بان من الممكن أن
يكون التعلم المدمج وسيلة للتعليم التقليدي أثناء تفشي الجائحة .وجاءت الفقرة رقم ()5
موافق ) (69تك ار ار بنسبة ) (68.8%في حين بلغ من كان محايدا ) (29تك ار ار بنسبة

) (29%وغير موافق ) (6تك ار ار بنسبة (  )6.3%فقد ادلى أكبر نسبة من المبحوثين بان
من الضروري تدريب الكادر التدريسي على االستخدام األمثل والمفيد لوسائل للتعلم المدمج

أثناء الجائحة ..وجاءت الفقرة رقم ( )6موافق ) (53تك ار ار بنسبة ) )52.5%في حين بلغ

من كان محايدا ) (31تك ار ار بنسبة)  )31.3%وغير موافق ) (16تك ار ار بنسبة )(16.2%

وهنا ترى النسبة األكثر من المبحوثين بإن التعلم المدمج قادر على خفض نفقات التعليم
بشكل هائل بالمقارنة بالتعليم اإللكتروني وحده .الفقرة رقم ( )7موافق ) (59تك ار ار بنسبة

) )58.8%في حين بلغ من كان محايدا )(26

تك ار ار بنسبة ) )26.3%وغير موافق

)(15تك ار ار بنسبة ) )15%وجاءت الفقرة رقم ( )8موافق )(30تك ار ار بنسبة ) (30%في
حين بلغ من كان محايدا ) (44تك ار ار بنسبة (  )43.8%وغير موافق ) )26وبنسبة

أ.
) )26.2%وهذا يشير أيضا إلى الشعور بالرضا بما تقوم به مديريات التربية والتعليم في
بلدي من توعية وغرس ثقافة التعليم المدمج في ظل تفشي الجائحة لدى المبحوثين .الفقرة

رقم ( )9موافق )(48تك ار ار بنسبة  47.5%ومن كان محايدا ) )30تك ار ار بنسبة ()%30

وغير موافق ) (22تك ار ار بنسبة ( .)22.5%وجاءت الفقرة رقم ( )10موافق ) (64تك ار ار
بنسبة ) )63.7%وبلغ من كان محايدا ) (15تك ار ار بنسبة ) (15%وغير موافق )(11
تك ار ار بنسبة ) (11.3%ويتضح لي بأن المبحوثين يروا بأن من الضروري تطوير وزيادة

كفاءة التعلم المدمج أثناء الجائحة في المجتمع الذي أنتمي إليها .وجاءت الفقرة رقم

()11موافق ) (33تك ار ار بنسبة ) )32.5%في حين بلغ من كان محايدا ) (36تك ار ار بنسبة

))36.3%وغير موافق بلغ ) (31تك ار ار بنسبة ( )31.3%وهذا يدل على أن النسبة األكبر
يمكن المتعلمين من الحصول على متعة
من المبحوثين كانت محايدة في ان التعلم المدمج ّ
التعامل مع معلميهم وزمالئهم وجهاً لوجه أثناء تفشي الجائحة .وجاءت الفقرة رقم ()12

موافق ) (34تك ار ار بنسبة ) )33.8%أما من كان محايدا )(36تك ار ار بنسبة ) (36.2فيما
بلغ عدد غير موافق ) (30تك ار ار وبنسبة ) (30%وهنا يتضح بأن النسبة األكبر من

المبحوثين كانت محايدة في أن التعلم المدمج يعزز الجوانب اإلنسانية ،والعالقات
االجتماعية بين المتعلمين فيما بينهم ،وبين المتعلمين والمعلم أثناء تفشي الجائحة .وجاءت

الفقرة رقم ( )13موافق )  )61تك ار ار بنسبة ) )61.3%ومن كان محايدا ) (33تك ار ار بنسبة
))32.5%وغير موافق )(4تك ار ار بنسبة ) (3.6وهذا تشير النسبة األكبر التعلم المدمج له
آثار سلبية على المستوى التحصيلي للمتعلمين أثناء الجائحة  .وجاءت الفقرة رقم ()14موافق

)(2تك ار ار بنسبة ) )2.5%وبلغ من كان محايدا ) (77تك ار ار بنسبة) (77.5وغير موافق

)(20تك ار ار بنسبة ) (20%ويتضح لي بأن المبحوثين من كانت اجابتهم محايده فيما يروا
بأن بعض االسر غير قادرة على توفير األجهزة التعليمية ألبنائهم في ظل تطبيق التعليم

المدمج  .وجاءت الفقرة رقم ( )15موافق ) (49تك ار ار بنسبة )  )48.8%في حين بلغ من
كان محايدا ) (34تك ار ار بنسبة )  )33.8%وغير موافق بلغ ) (17تك ار ار بنسبة ( (17.5

وجاءت الفقرة رقم ( )16موافق ) (21تك ار ار بنسبة ) )21.3%وبلغ من كان محايدا )(17
تك ار ار بنسبة ) )17.5وغير موافق ) (10تك ار ار بنسبة ) (10%ويتضح لي بأن أكثر

المبحوثين يروا أن التعلم المدمج ال يحقق الفاعلية لدى المتعلمين  ،ويشعرهم بالملل  ،وقلة

االستيعاب  .وجاءت الفقرة رقم ( )17موافق ) (21تك ار ار بنسبة ) )21.3%ف ي حين
بلغ من كان محايدا )(48تك ار ار بنسبة ) (47.5وغير موافق بلغ ) (31تك ار ار بنسبة

) )31.3%وهذا يدل على أن النسبة األكبر من المبحوثين كانت محايدة في أن الهيئة

التدريسية واإلدارية متمكنة من استخدام التقنية الحديثة ،وتستطيع التعامل معها بكل يسر.

الفقرة رقم ()18موافق ) (56تك ار ار بنسبة ) )65%أما من كان محايدا ) (33تك ار ار بنسبة

)(32.5%فيما بلغ عدد غير موافق )(2تك ار ار وبنسبة ) )1.5%وهذا يشير فعال إلى أن

المبحوثين يروا أن التعلم المدمج يشكل عبئا جديدا على أولياء األمور نظ ار لحداثة تطبيقه

في ظل الجائحة .وجاءت الفقرة رقم ( )19موافق ) (35تك ار ار بنسبة ) )53.8%ومن كان
محايدا ) (43تك ار ار بنسبة ) )32.5%وغير موافق ) (2تك ار ار بنسبة ) (1.5حيث كانت

النسبة األكبر لدى المبحوثين في ان التعلم المدمج ال يوفر الوقت الكافي للتعلم  ،مما يشعر
المتعلمين بنقص في المعرفة في ظل الجائحة  ..وجاءت الفقرة رقم ( )20موافق )(71

تك ار ار بنسبة ) )71.3%وبلغ من كان محايدا ) (22تك ار ار بنسبة ) (22.5%وغير موافق

)(6تك ار ار بنسبة ) )6.3%ويتضح لي بأن المبحوثين يشعروا بصعوبة التعامل مع األجهزة
التكنولوجية الحديثة  ،وتوظيفها في عملية التعلم  .وجاءت الفقرة رقم ( )21موافق

)(59تك ار ار بنسبة ) )58.8%في حين بلغ من كان محايدا ) (31تك ار ار بنسبة )(31.3%

وغير موافق بلغ ) (10تك ار ار بنسبة (  )10%وهذا يدل على أن النسبة األكبر من المبحوثين
ترى بان التعلم المدمج يؤدي إلى العبء المعرفي لدى المتعلمين نظ ار لتعدد مصادر التعلم

 ،وتنوع أشكالها.

أ.

االستنتاجات:

يتضح من النتائج السابقة أن أولياء األمور يرو أن التعلم المدمج:

 .1يعزز المهارات التكنولوجية لدى الطالب في ظل الجائحة بنسبة 50.8%

 .2غير قادر على تحسين مخرجات العملية التعليمية بصورة أفضل بنسبة 40%
 .3يحقق تقييم جيد ألداء المتعلمين أثناء عملية التعلم وذلك لصعوبة القيام بذلك من
قبل المعلمين .بنسبة 8.8%

 .4يشكل عبئا جديدا عليهم نظ ار لحداثة تطبيقه في ظل الجائحة بنسبة 65%
 .5قد يعزز الجوانب اإلنسانية ،والعالقات االجتماعية بين المتعلمين فيما بينهم ،وبين
المتعلمين والمعلم أثناء تفشي الجائحة .بنسبة 33.8%

 .6يصعب تعامل أبنائهم من خالله مع األجهزة التكنولوجية الحديثة ،وتوظيفها في
عملية التعلم .بنسبة 71%

 .7قادر على خفض نفقات التعليم بشكل هائل بالمقارنة بالتعليم اإللكتروني وحده.
بنسبة 53%

 .8قد يؤدي إلى زيادة العبء المعرفي لدى المتعلمين نظ ار لتعدد مصادر التعلم ،وتنوع
أشكالها .بنسبة 59%

 .9مستوى نشر ثقافته من قبل مديريات التربية والتعليم في عمان مرضى في ظل تفشي
الجائحة بنسبة 30%

 .10في حاجة لزيادة وعي بعض أولياء األمور بمفهومه ،ودو ره في ظل جائحة كورونا.
بنسبة 17.5%

 .11يحظى بمزايا عدة منها الجمع بين مزايا الوسائل اإللكترونية ،وبين مزايا التعليم
التقليدي في ظل تفشي الجائحة .بنسبة 48%
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