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Abstract 

The research aims to identify e-learning and blended learning from the viewpoint of Tikrit 

University professors in light of the Corona pandemic, and to achieve this, the researchers 

prepared an electronic questionnaire Validity and reliability were verified using appropriate 

statistical methods. The research sample consisted of (50),A teaching Faculty members in 

the College of Education for Human Sciences, the following results were reached: The use of 

electronic and blended learning ,The faculty members at Tikrit University accepted in the 

shadow of the Corona pandemic, and to benefit from blended education in the continuation 

of the educational process during the conditions of the Corona pandemic. 
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 جامعة تتويت ف  ظل جائحة كورنيا أساتذةنالمدمج من نجهة يظو  لتتوني التعليم اإل

 

 قص  محمد لطيف
 العراق، جامعة تكريت، د.أ. 

 ليلى خالد خضيو

 العراق، جامعة تكريت، .د م.أ.

 لهام على بعيويإ

 العراق، جامعة بغداد، د. م.أ.

 الملخص

، جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا أساتذةنالمدمج من نجهة يظر  لكترني التعرف على التعليم اإل إلى يهدف البحث

تكويت ، ام الوسائل االحصائية المناسبةة نتم التحقق من الصدق نالثبات باستخدإلكترنييعد الباحثون استباية أنلتحقيق ذلك 

النتائج اآلتية:  إلى تم التوصل، الهيئة التدريسية ف  كلية التربية للعلوم االيسايية أعضاء( تدريس  من 50عينة البحث من )

ادة من ناالستف، الهيئة التدريسية ف  جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا أعضاءنالمدمج قبل  لكترني استخدام التعلم اإل

نأنصى الباحثون بضرنه عقد دنرات تدريبية ، ظرنف جائحة كورنيا أثناءالتعليم المدمج ف  استمرار العملية التعليمية ف  

  .ندنره ف  الجامعات العراقية مستقبال نالمدمج لكترني نالتأكيد على التعليم اإل لكترني الهيئة التدريسية للتعليم اإل عضاءأل

 .جائحة كورنيا، التعليم المدمج، لكترني التعليم اإل :التلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

نالت  ، الجامعات العراقية الت  ناجهت ظرنف جائحة كورنيا الت  عايى منها العالم باسره إحدىتعد جامعة تكريت 

على توظيف نسائل نعملت ، الستمرار سير العملية التعليمية لكترني التحول السريع يحو استخدام التعليم اإل إلى لجأت

نيتيجة للدنر الذي مارسه االستاذ ، ة من خالل استخدام شبكة اإليتريتالهيئة التدريسية مع الطلب أعضاءالتواصل لجميع 

باستخدام  يتريتالمحاضرات عبر شبكة اإل إيجازن للطلبة رشادالجامع  نجهوده المبذنلة ف  المتابعة نالتوجيه ناإل

نالتوجهات  فكاركان البد من نجود العديد من اآلراء ناأل، دتها نزارة التعليم العال  العراقيةالمنصات التعليمية الت  حد

طرق التعلم  نكذلك تفعيل دنر التعليم المدمج كأحد، كتجربة ليس لها سابقة ف  جامعتنا لكترني يحو التعليم اإل

 لكترني جابة على التسالل االت  : ) ما التعليم اإلنمن هنا جاءت البحث باإل، المتنوعة خرىناستراتيجياته مع الوسائل األ

 جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا؟( أساتذةنالمدمج من نجهة يظر 

 :نينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

 جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا؟ أساتذةمن نجهة يظر  لكترني ما التعليم اإل 

 جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا؟ أساتذةيظر  ما التعليم المدمج من نجهة 

 جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا؟ أساتذةنالمدمج من نجهة يظر  لكترني ما معيقات التعليم اإل 

 

 البحث أهمية

جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا  أساتذةمن يوعه حسب علم الباحثون الذي بين نجهة يظر  األنليعد هذا البحث  .1

 نالمدمج من خالل تطبيقهم له خالل ظرنف الجائحة. لكترني إلبالتعليم ا

استخدامهم له  أثناءجامعة تكريت  أساتذةنالمدمج الت  ناجهة  لكترني يسلط الضوء على معوقات استخدام التعليم اإل .2

 ائحة كورنيا.نالعقبات نتذليل الصعوبات الستمرار التعليم ف  ظرنف ج زماتكأحد االستراتيجيات التدريسية لتخط  األ

ظرنف جائحه كورنيا  أثناءنالمدمج للتدريس بالجامعات العراقية  لكترني قد تساهم البحث الحال  ف  توظيف التعليم اإل .3

 نما بعدها مستقبال.

قد يفتح الطريق للباحثين بتنانل موضوع التعليم المدمج لحداثه نحيوته لدراسة طرق تطبيقه نمعوقاته ف  الجامعات  .4

 العراقية. 
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 البحث أهداف

 يهدف البحث الحال  التعرف على: 

 جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا أساتذةمن نجهة يظر  لكترني التعليم اإل 

  جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا أساتذةالتعليم المدمج من نجهة يظر 

  حة كورنياجامعة تكريت ف  ظل جائ أساتذةنالمدمج من نجهة يظر  لكترني معيقات التعليم اإل 

 

 تحديد المصطلحات 

، نالت  تتصف بالتصميم الجيد نالتفاعلية، طريقة ابتكارية إليصال بيئات التعلم الميسرة : ايهلتتوني التعليم اإل -

نالمتمركز حول المتعلم ألي فرد ف  أي مكان نزمان عن طريق االيتفاع من الخصائص نالمصادر المتوافرة ف  العديد 

. من المواد التعليمية المناسبة لبيئات التعلم المفتوح نالمرن نالمبوب خرىااليماط األ إلى إضافةة من التقنيات الرقمي

(Khan, 2005) 

نيقوم على الدمج بين ، مساعدة المتعلم خالل كل مرحلة من مراحل تعلمه إلى يظام متكامل يهدف هو التعليم المدمج: -

 (255، صفحة 2003)خميس، لفة داخل قاعات الدراسة. بأشكاله المخت لكترني التعليم التقليدي ناإل

، سببها فيرنس كوريا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة، نه  جائحة عالمية لمرض فيرنس كوريا :جائحة كوريا -

 (2022)العالمية، .2019/ ديسمبر األنلكايون  31مرة بمدينة ننهان الصينية يوم  الشديدة نأبلغ عنها ألنل 

 

 فية يظوية ندراسات سابقةخل

فيها  ساتذةفشلها هو رهن بمدى قناعة األأن  نإن يجاحها، عن بُعد جديدة ف  مجتمعنا لكترني إن تجربة التعليم اإل 

يبحث كالهما فيه عن المعرفة ف  ظل حقبة أقل ما يمكن أن يطلق ، فالتعليم هو مشرنع شراكة بين األستاذ نالطالب، أنالا 

كحٍل بديٍل  لكترني التعليم اإل إلى قررت نزارة التعليم العال  نالبحث العلم  العراقية اللجوء، (زماتم األعليها اسم )تعلي

ا  ف   1205إذ صدر األمر الوزاري المرقم  2015ذلك التعليم الذي ظهرت بوادره ف  العام ، للتعليم التقليدي نلو مؤقتا

بمركز نزارة التعليم العال  يترأسها نتتولى نضع استراتيجية للتعليم  ي لكترنبتشكيل اللجنة العليا للتعليم اإل 5/4/2015

على مستوى الجامعات العراقية. فضالا عن موافقة معال  نزير التعليم العال  نحسب كتاب نزارة التعليم العال   لكترني اإل

وجية ف  الهيئة العراقية للحاسبات ( على تفعيل مركز المعلومات العلمية نالتكنول5/3/2015ف   2/1704ذي الرقم )ب ت 

ا للتعليم اإل نتختلف فيما  لكترني حيث تتفانت تعريفات التعلم اإل، (2020)للتخطيط،  .لكترني نالمعلوماتية ليكون أيموذجا

نان التعلم ، ةلكترنيينمنها ما يتوسع ليشمل كل اشكال التعلم عبر البيئات اإل يتريتبينها فمنها ما يقتصر على التعلم عبر اإل

الناجح  لكترني نيعتمد التعلم اإل – يتريتنعادة على اإل-ة لكترنييبايه التعلم الذي يتم عن طريق الوسائط اإل لكترني اإل

ننسائل االتصال الرقمية بهدف  لكترني على الدافع الذات  لألفراد للدراسة بفعالية نكذلك يعرف بايه استخدام المحتوى اإل

خلق بيئة تعليمية بديلة نهو ايضا يمثل بشبكة داخلية تستخدم ف  الشركات الت  تطبق لغة أن  التقليديةتعزيز بيئة التعلم 

( نبرنتوكول التحكم باألرسال HTTPالمتحول )أن  ( نبرنتوكول يقل النص المتشعبHTMLترميز النص المترابط )

نه  شبكة معلومات ، البرامج التطبيقيةمستعرض نيب رسوم  لدعم  إلى ضافة( باإلTCP/IP) يتريتنبرنتوكول اإل

التغلب على العقبات نالصعوبات ف  استخدام  إلى نتسعى، تتسم بالسرعة العالية نتخدم البحث العلم  ف  الجامعات

 .(344، صفحة 2004)سالم،  .يتريتاإل

 

 لتتوني التعليم اإل أهداف

تنمية مهارات نقدرات المتعلمين المختلفة نبناء شخصيا  ني لكترالتعلم اإل أهدافتنمية مهارات نقدرات المتعلمين: فمن  .1

 .تهم ألعداد جيل قادر على التواصل مع االخرين نعلى التفاعل مع متغيرات العصر من خالل الوسائل التقنية الحديثة

نتزنيد المجتمع نسيلة فعالة لمواكبة التطورات التكنولوجية  لكترني مواكبة التطورات التكنولوجية: فيعتبر التعلم اإل .2

  .بثورة تقنية من اجل المنافسة االقتصادية نالتكنولوجية

يحد بشكل  لكترني فاستخدام التعليم اإل الحد من التكلفة المادية للتعلم لكترني التعلم اإل أهدافتقليل التكلفة المادية: من  .3

 .كبير من النفقات المادية الباهظة على المدى الطويل

زيادة امكايية االتصال بين المتعلمين اخرين  لكترني التعليم اإل أهدافالمتعلم نالمعلم: من  توسيع دائرة اتصاالت .4

 .العالم أيحاءنخبراء ف  المجال من 
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نذلك ، سهولة التواصل مع المعلم نالوصل اليه ف  أسرع نقت لكترني التعلم اإل أهدافالمعلم: فمن  إلى سهولة الوصول .5

 (2004)سالم،  شبكات التواصل االجتماع  نغيرها.أن  لكترني من خالل البريد اإلن، خارج انقات العمل الرسمية

 نتشمل على: لتتوني التعليم اإل أيواع

 جراءالكمبيوتر إل أجهزة أمامنجود المتعلمين ف  يفس الوقت  إلى نهو على الهواء الذي يحتاج التعلم التزام : 

تلق  الدرنس من خالل الفصول أن  نبين المعلم عبر غرف المحادثة النقاش نالمحادثة بين الطالب أيفسهم نبينهم

 .االفتراضية

ف  يفس أن  نجود المتعلمين ف  يفس الوقت إلى نهو التعليم غير المباشر الذي ال يحتاج التعلم غيو التزام :

ل المعلومات بين الطالب أيفسهم حيث يتم تباد لكترني مثل البريد اإل لكترني نيتم من خالل بعض تقنيات التعلم اإل، المكان

، صفحة 2018)العييد ن الشايع ،  الت  تناسبه. ماكننبينهم نبين المعلم ف  انقات متتالية نينتق  فيه المتعلم االنقات ناأل

229) 

 

 لتتوني فوائد نمميزات اإل

نيوفر الكهرباء نالماء ، حيث إيه يوفر تكاليف إيشاء صفوف جديدة لعمل دنرات نحلقات تعليمية، تقليل التكاليف .1

نهذا من شأيه ، المدارس نالمراكز التعليمية إلى أيه ال حاجة للذهاب إلى ، إضافةنغيرها من المواد المستخدمة ف  المدرسة

 .أن يقلل تكاليف التنقل

جتماعات حيث يستطيع جميع األفراد بغض النظر عن أعمارهم االستفادة من اال، متاح لجميع األفراد نالفئات العمرية .2

 .ناكتساب مهارات نخبرات جديدة بعيدة عن قيود المدارس التقليدية، يتريتناللقاءات نالدنرات المطرنحة على اإل

 .فيستطيع األفراد التعلم ف  أي نقت شاءنا حسب الوقت المالئم لهم، فهو ال يرتبط بوقت معين، المرنية .3

ر المجدية بين الطالب من خالل تقليل الدردشة ناألسئلة الزائدة حيث تقل التفاعالت غي، استثمار الوقت نزيادة التعلم .4

 (2018)العييد ن الشايع ، عوائق. أن  فتزداد كمية ما يتعلمه الطالب دنن أي تعطيالت، الت  تضيع الوقت

 

ق التعلم دمج طر إلى ذ له جذنر قديمة تشير ف  معظمهاإ، ن مفهوم التعلم المدمج مفهوم قديم جديدإ التعلم المدمج:

التعليم المخلوط التعلم الخليط التعليم ، : )التعلم الهجينوعة، نيطلق عليه مسميات عدة، مثلناستراتيجياته مع الوسائل المتن

اال ايها ، اختالف نجهات النظر حول طبيعة التعلم المدمج نيوعه إلى التعلم التكامل ( نيرجع سبب تعدد مسمياته، الثنائ 

كما ان هذا الدمج يكون من خالل توظيف ، نالتعليم التقليدي لكترني م المدمج مزج نخلط بين التعليم اإلتتفق على ان التعلي

 نفقا لمتطلبات الموقف التعليم .، نطرقه توظيفا صحيحا لكترني مع أدنات التعليم اإل، أدنات التعليم التقليدي نطرقه

 (2018)العييد ن الشايع ، 

 

 لتعلم المدمج مزايا متعددة نه :ل مزايا التعليم المدمج:

سهولة التواصل بين المعلم نالمتعلم ِعبَر استمرارية توفير بيئة تفاعلية نتزنيده بالمادة العلمية بصورة ناضحة ِعبَر  .1

 مختلف التطبيقات.

 تجانز قيود الزمان نالمكان ف  العملية التعليمية. .2

 دنام الرسم .إمكايية التواصل بين المعلم نالمتعلم خارج أنقات ال .3

 توفير المادة الدراسية بمختلف الطرائق. .4

تخفيف األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية ِعبَر إمكايية توصيل المعلومات نالواجبات للمتعلمين نتقييم أدائهم ِعبَر  .5

 (293-292، الصفحات 2009)اليماي ،  ة.لكترنيياستعمال الوسائل ناألدنات اإل

 

 لت  تواجهه التعليم المدمجالتحديات نالصعوبات ا

  التفاعل الح  أهمية .1

 .اختيارات المتعلم/ الضبط الذات  أهمية .2

 .يماذج للدعم نالتدريب .3

 الفجوة الرقمية ف  تكنولوجيا المعلومات ناالتصاالت بين سكان العالم. .4

 .المحل  نالعالم التكيف الثقاف  حيث ان التعلم المدمج ف  الغالب يوضع ك  يراع  حاجات الطلبة ف  المجتمع  .5

 (24، صفحة 2014)ابو موسى ن الصوص ،  .التوازن بين االبداع ناإليتاج .6
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 إلى، ناستذكار المعلومات بالنسبة للمتعلم، صعوبة التحول من طريقة التعلم التقليدية الت  تقوم على االلقاء بالنسبة للمعلم .7

 طريقة تعلم حديثة.

 م المدمج.غياب الخطط التعليمية المتكاملة للتعلي .8

قد يكون ، ةإلكترنييلك  يتمكن من أعداد المادة العلمية بصورة ، جهد أكبر نتكلفة مادية اكثر بالنسبة للمعلم إلى الحاجة .9

صعوبة تطبيق هذا المنهج ف  عرض  إلى إضافةاحيايا اضعاف الوقت الذي يحتاج اليه ف  اعداد المادة بالصورة التقليدية 

 نجهد كبير من أجل اعدادها، مهارات تقنية عالية إلى تحتاج بعض جوايب الموضوعات الت 

، نتوفير التجهيزات االساسية الالزمة لعملية التعليم، صعوبة تسريع اقامة بنية تحتية ذات يوعية عالية نبكلفة معقولة .01

 (96-95، الصفحات 2015)رزنق  ن عبد الكريم ،  الخدماتية نمحطات عمل المعلم نالمتعلم. جهزةمثل األ

  

تعد فيرنسات كورنيا فصيلة كبيرة من الفيرنسات الت  تسبب اعتالالت تتنوع بين الزكام نأمراض أكثر جائحة كوريا: 

 نمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس(، (MERS-CoV) مثل متالزمة الشرق األنسط التنفسية، نخامة

(SARS-CoV). نيُمث ِل فيرنس كورنيا المستجد (nCoV) .العالمية،  ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل(

هو االسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية للفيرنس المسبب لمرض االلتهاب الرئوي الحاد  19-ناسم كوفيد، (2022

، اس بشكل مختلفنالمعرنف باسم )كورنيا( نالذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية. يؤثر المرض على الن

فأن بعض الحاالت يمكن أن تظهر ، خاصة عند األطفال نالشباب. نمع ذلك، حيث تظهر معظم الحاالت أعراضا خفيفة

 (2022)الالجئين،  ٪ من المصابين للرعاية الطبية ف  المستشفى. 20حيث يحتاج حوال  ، بشكل حاد نخطير

 

نالمدمج اما الدراسات  لكترني عربية ناالجنبية الت  تنانلت التعليم اإليوجد العديد من الدراسات ال الدراسات السابقة:

 المحلية العراقية الت  اطلع عليها الباحثون فه : 

 ( نالت  تهدف التعرف على ناقع التعليم عن بعد ف  الجامعات العراقية ف  ظل جائحة 2021، دراسة )كاظم

 ( 2021، )سمير مهدي كاظم هيئة التدريس. أعضاءكورنيا من نجهة يظر الطلبة ن

 لتجويد التعليم الثايوي ف   لكترني ( نالت  تهدف التعرف توظيف التعليم اإل2020، دراسة )المهناني

 (2020، العراق.)على أحمد راع  المنهادني

 

 ات البحثإجواء

 اته على المنهج الوصف  التحليل . إجراءاعتمد البحث ف  منهج البحث: 

 .2021- 2020جامعة تكريت للعام الدراس   أساتذةتمع البحث ب: تحدد مجمجتمع البحث

هيئة التدريس ف  جامعة تكريت / كلية  أعضاء( تدريس  من 50طبقت هذا البحث على عينة مكوية من ) عينة البحث:

 كلية التربية للعلوم االيسايية. إعالمالتربية للعلوم االيسايية تم التواصل معهم من خالل نحدة 

نالمدمج بعد االطالع على االدبيات نالدراسات السابقة الت   لكترني قام الباحثون ببناء استباية التعليم اإل حث:الب أداة

( فقرة نكل فقرة ثالثة بدائل ه  )انافق 40ة الت  تكويت )إلكترنيينتم توزيع االستباية ، نالمدمج لكترني تنانلت التعليم اإل

تم التواصل مع افراد عينة البحث من ، (على الترتيب3، 2، 1اء الدرجات للبدائل )ال انافق( حيث تم اعط، انافق، بشدة

ف   لكترني ف  جامعة تكريت الذين استخدموا يمط التعليم اإل ساتذةلأل، كلية التربية للعلوم االيسايية إعالمخالل نحدة 

  :التدريس خالل ظرنف جائحة كورنيا نشملت على ثالثة مجاالت نه 

 ( فقرة 10جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا نتكون من ) أساتذةمن نجهة يظر  لكترني إلالتعليم ا 

  ( فقرة 10جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا نتكون من ) أساتذةالتعليم المدمج من نجهة يظر 

 ( 20ن )جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا نتكون م أساتذةنالمدمج من نجهة يظر  لكترني معيقات التعليم اإل

 تم ايجاد كال من: ، فقرة

ية على مجموعة من الخبراء األنلالبحث تم عرضه بصورته  داة: للتحقق من الصدق الظاهري لألالصدق الظاهوي

 %معيارا لصالحية الفقرات.80اتخذت يسبة ، ف  مجال طرائق التدريس لتحديد صالحيته نمالئمة فقراته

ا على عينة استطالعية ف  المجتمع االصل  نالت  إلكترنييبقت االستباية للتحقق من الثبات طالبحث:  داةثبات لأل

( مما يدل 0.87حيث بلغ معامل االختبار )، كرنيباخ ( -معادلة )الفا 5/1/2022( تدريس  يوم االربعاء الموافق 50بلغت )

 لى عينة البحث .على ان المقياس يحظى بدرجة جيدة جدا من الثبات نمن ثم يعد المقياس جاهزا للتطبيق ع

نالمدمج على عينة البحث من قبل الباحثون ف  النصف الثاي   لكترني طبق استباية التعليم اإلات التطبيق: إجواء

 27/1/2022نالمصادف يوم الخميس الموافق  2022-2021من العام الدراس  
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، غير من متغيرات البحثتية :)الوسط الحساب  لكل متاستخدم الباحثون الوسائل اآل الوسائل االحصائية:

 كرنيباخ (–معادلة ألفا ، نالتكرارات

 عوض النتائج نمناقشتها

 البحث نمتغيراته نعلى النحو االت : هدافسوف يتم عرض النتائج نمناقشتها تبعا أل

   جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا"  أساتذةمن نجهة يظر  لكترني التعرف على التعليم اإل :"األنلالهدف

 ( 1تم حساب الوسط الحساب  نالنسبة المئوية نالتكرارات الستجابات عينة البحث نكما ف  الجدنل ) األنلقيق هدف نلتح

 جامعة تتويت ف  ظل جائحة كورنيا أساتذةمن نجهة يظو  لتتوني (: التعليم اإل0الجدنل )

 

 ت

 

 الفقوة

  االجابات

المتوسط 

  الحساب 

 

 التوتيب

 

انافق 

 بشدة 

 ال انافق 

 انافق

 مج

 

ف  التوجه يحو التعليم الذات   لتتوني ساعدي  التعليم اإل 1

 للطلبة ف  ظل جائحة كورنيا.

26 24 4 022 2.44 2 

 8 2.16 013 04 00 25 المزيد من التفاعل بين الطلبة لتتوني نفو التعليم اإل 2

ف  اكتساب مهارات استخدام  لتتوني ساعدي  التعليم اإل 3

 الحاسوب ف  التدريس

25 09 6 003 2.26 5 

من تشجع الطالب على التعليم  لتتوني نفو التعليم اإل 4

 التعاني .

24 

 

08 

 

8 

 

006 

 

2.32  3  

ة لتتونييعملية استخدام المواقع اإل لتتوني سهل التعليم اإل 5

 التعليمية ألعداد المحاضوات

27 07 6 89 0.78 01 

أسهل نأسوع طوائق التدريس  لتتوني نفو التعليم اإل 6

  ناكثوها مالئمة مع ظونف جائحة كورنيا

05 21 05 100 2.11 8 

ف  اختصار الوقت نالجهد ف   لتتوني ساعدي  التعليم اإل 7

من خالل استخدام االختبارات ، نراق االمتحانأتصحيح 

 ة نجودتها ف  التصحيحلتتونيياإل

22 21 8 002 2.24 6 

على متابعة سيو محاضوات  ف   لتتوني ساعدي  التعليم اإل 8

 ظل جائحة كورنيا.

20 09 01 000 2.22 7 

من استخدام المنصات التعليمية  لتتوني متنن  التعليم اإل 9

 ة الت  عالجت توقف الدنام الحضوريلتتونيياإل

25 23 2 024 2.48 0 

1

0 

 أعضاءواصل مع زمالئ  ف  الت لتتوني ساعدي  التعليم اإل

الهيئة التدريسية نتبادل الخبوات نحل المشتالت الت  

 .لتتوني ناجهتن  ف  التدريس اإل

23 20 6 007 2.34 4 

 

( ترتيب قيم المتوسطات الحسابية نالت  توضح استجابات عينة البحث تجاه فقرات التعليم 1يبين الجدنل )

 يت ف  ظل جائحة كورنيا نكايت على النحو االت : جامعة تكر أساتذةمن نجهة يظر  لكترني اإل
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ة لكترنييمن استخدام المنصات التعليمية اإل لكترني ( نالمتضمنة )مكنن  التعليم اإل9بينت النتائج ان الفقرة رقم )

ف  ( نهذا يدل االستاذ الجامع  2.48ى بمتوسط حساب  ) األنلالت  عالجت توقف الدنام الحضوري( قد جاءت بالمرتبة 

ة ألجل استمراره ف  اعطاء المحاضرات نمعالجة توقف الدنام لكترنييقد استخدم المنصات التعليمية اإل جامعة تكريت

 الحضوري بسبب جائحة كورنيا.

ف  التوجه يحو التعليم الذات   لكترني ( نالمتضمنة )ساعدي  التعليم اإل1ف  المرتبة الثايية جاءت الفقرة رقم )

 لكترني ( نهذا يدل على ان استخدام طلبة جامعة تكريت للتعليم اإل2.44حة كورنيا( بمتوسط حساب  ) للطلبة ف  ظل جائ

 قد ساعدهم كثيرا للتوجه يحو التعليم الذات  .

من تشجع الطالب على التعليم  لكترني ( نالمتضمنة )نفر التعليم اإل4ف  المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم )

قد ساعدهم كثيرا  لكترني ( نهذا يدل على ان استخدام طلبة جامعة تكريت للتعليم اإل2.32اب  )التعاني .( بمتوسط حس

 للتوجه يحو التعليم التعاني .

على متابعة سير محاضرات  ف  ظل  لكترني ( نالمتضمنة )ساعدي  التعليم اإل10بينت النتائج ان الفقرة رقم ) 

ألجل  لكترني يدل االستاذ الجامع  ف  جامعة تكريت استخدم التعليم اإل( نهذا 2.34جائحة كورنيا.( بمتوسط حساب  )

 استمراره العملية التعليمية نمعالجة توقف الدنام الحضوري ف  ظل ظرنف جائحة كورنيا.

 جامعة تتويت ف  ظل جائحة كورنيا؟ أساتذةمن نجهة يظو  لتتوني : ما التعليم اإلاألنلمناقشة يتائج السؤال 
جامعة تكريت ف  اكتساب بعض المهارات ف  استخدام  أساتذة لكترني مساعدة التعليم اإل إلى ج هذا السؤالاشارت يتائ

الحاسبات نالتقنيات الحديثة نكذلك كان له دنر ف  استمرار العملية التعليمية نمواجهة التحديات ف  ظل ظرنف جائحة 

 .الذات  باعتباره منح  تعليم  يناسب نيواكب التكنولوجية الحديثةنالتأكيد على دنر الطلبة ف  التوجه يحو التعليم ، كوريا

  جامعة تتويت ف  ظل جائحة كورنيا" أساتذةالهدف الثاي :" التعوف على التعليم المدمج من نجهة يظو 
 ( 2دنل )نلتحقيق الهدف الثاي  تم حساب الوسط الحساب  نالنسبة المئوية نالتكرارات الستجابات عينة البحث نكما ف  الج

 

 جامعة تتويت ف  ظل جائحة كورنيا أساتذة(: التعليم المدمج من نجهة يظو 2الجدنل )

 

 ت

 

 الفقوة

  االجابات

المتوسط 

  الحساب 

 

 التوتيب

 

انافق 

 بشدة 

ال  انافق 

 انافق

 مج

 

متنن  التعليم المدمج ف  ظل جائحة كورنيا من االلتزام  1

 قتها المحددها ف  نإيجازبجدنل المحاضوات ن

04 25 00 013 2.16 6 

ساعدي  التعليم المدمج ف  القضاء على الوتابة نالملل ف   2

 تقديم  للمحاضوات بأشتال مختلفة. 

04 24 02 012 2.14 8 

 0 2.42 020 6 07 27 اشعو بالوضا على تجوبة التعليم المدمج ف  جامعتنا. 3

 8 الطالبيةساعدي  التعليم المدمج ف  مواجهة التثافة  4

 

31 

 

02 96 

 

0.92  01 

ساعدي  التعليم المدمج ف  تقديم المحاضوات ف  عدة اشتال  5

 –محاضوات فديو مسجلة -wordملف – pdf)ملف 

 بوربوينت (

23 20 6 007 2.34 3 

متنن  التعليم المدمج من مهارات جديدة ف  مجال تتنولوجيا  6

 التعليم نتطبيقاته.

07 08 05 012 2.14 7 

ساعدي  التعليم المدمج ف  تغيو اسلوب  التقليدي ف   7

 التدريس

20 08 00 001 2.21 4 
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ساعدي  التعليم المدمج على تغيو حاجات نميول الطلبة  8

 الثقافة الوقمية. إلى نالتوجه

25 21 5 021 2.41 2 

ساعدي  التعليم المدمج ف  استخدام استواتيجيات التعليم  9

 .لتتوني اإل

31 41 31 011 2.11 9 

1

0 

ساعدي  التعليم المدمج ف  المزج بين التعليم التقليدي 

جائحة  أثناءلضمان سيو محاضوات  ف   لتتوني نالتعليم اإل

 كورنيا

08 09 03 015 2.01 5 

 

( ترتيب قيم المتوسطات الحسابية نالت  توضح استجابات عينة البحث تجاه فقرات التعليم المدمج 2يبين الجدنل )

 جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا نكايت على النحو االت :  أساتذةنجهة يظر من 

( نالمتضمنة )اشعر بالرضا على تجربة التعليم المدمج ف  جامعتنا( قد جاءت 3بينت النتائج ان الفقرة رقم ) .1

الرتياح من تطبيق تجربة الهيئة التدريسية شعرنا بالرضا نا أعضاء( نهذا يدل ان 2.42ى بمتوسط حساب  )األنلبالمرتبة 

 التعليم المدمج ف  جامعة تكريت.

( نالمتضمنة )ساعدي  التعليم المدمج على تغير حاجات نميول الطلبة 8ف  المرتبة الثايية جاءت الفقرة رقم ) .2

توجه الطلبة ( نهذا يدل على ان عينة البحث قد ساعدهم التعليم المدمج ل2.40الثقافة الرقمية( بمتوسط حساب  ) إلى نالتوجه

 ف  جامعة تكريت يحو الثقافة الرقمية.

( نالمتضمنة )ساعدي  التعليم المدمج ف  تقديم المحاضرات ف  عدة 5ف  المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم ) .3

( نهذا يدل على ان عينة 2.34بوربوينت( بمتوسط حساب  ) –محاضرات فديو مسجلة -wordملف – pdfاشكال )ملف 

 لمحاضرات بعدة اشكال متنوعة نتوظيف التعليم المدمج من قبلهم.البحث قدموا ا

( نالمتضمنة )ساعدي  التعليم المدمج ف  تغير اسلوب  التقليدي ف  التدريس( 7بينت النتائج ان الفقرة رقم )  .4

الستراتيجيات ( نهذا يدل على ان عينة البحث غيرنا من اساليبهم التقليدية ف  التدريس ناستخدمهم 2.04بمتوسط حساب  )

 التعليم المدمج. 

 جامعة تتويت ف  ظل جائحة كورنيا؟ أساتذةمناقشة يتائج السؤال الثاي : ما التعليم المدمج من نجهة يظو 
نكذلك ساعد ، ضرنرة استخدام التعليم المدمج ف  ظل ظرنف الجائحة نما بعدها مستقبال إلى اشارت يتائج هذا السؤال

ملف أن  معة تكريت على تقديم المحاضرات ف  عدة اشكال متنوعة مثل محاضرات فديو مسجلةالتعليم المدمج تدريس  جا

 نكان دنر التعليم المدمج ناضحا ف  تغير حاجات نميول الطلبة يحو ثقافة التحول الرقم .، بوربوينتأن  نرد

جامعة تتويت ف  ظل  ذةأساتنالمدمج من نجهة يظو  لتتوني الهدف الثالث:" التعوف على معيقات التعليم اإل 

نلتحقيق الهدف الثالث تم حساب الوسط الحساب  نالنسبة المئوية نالتكرارات الستجابات عينة البحث  جائحة كورنيا "

 (3نكما ف  الجدنل )
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 جامعة تتويت ف  ظل جائحة كورنيا أساتذةنالمدمج من نجهة يظو  لتتوني (: معيقات التعليم اإل3الجدنل )

 

 ت

 

 الفقوة

المتوسط  جاباتاال

 الحساب 

 التوتيب

انافق  

 بشدة 

ال  انافق 

 انافق

 مج

ناجهتن  صعوبات ف  اختيار االستواتيجيات  1

نالمدمج نالت   لتتوني التدريسية المناسبة للتعلم اإل

تواع  الفونق الفودية للطالب ناثارة الدافعية يحو 

 التعلم.

05 08 07 012 2.14 03 

يس باألساليب التقليدية نعدم تقبل اصواري على التدر 2

نالمدمج نخصائصه  لتتوني ثقافة نفلسفة التعليم اإل

 نمعاييوه

08 09 03 015 2.01 00 

ف  التلية  لتتوني عدم توفو نحدة للتعليم اإل 3

لمساعدت  لموجهة المشتالت نالصعوبات ف  تطبيق 

 نالمدمج. لتتوني التعليم اإل

8 06 26 008 2.36 5 

لدعم المال  لتوفيو بوامج ندنرات تدريبية قلة ا 4

الهيئة التدريسية ف  مجال التعليم  أعضاءلتطويو 

 نالمدمج. لتتوني اإل

24 22 4 021 2.41 2 

نالمدمج قلل من  لتتوني استخدام  التعليم اإل 5

االيشطة التوفيهية نممارست  الوياضة بسبب العبء 

 التدريس . 

04 25 00 013 2.16 02 

نالمدمج ف  امتاييه  لتتوني   من التعليم اإلاعاي 6

 تطبيقه بجودة عالية. 

24 08 4 002 2.24 9 

عاي  من غياب الطلبة ف  المنصات التعليمية أ 7

 أثناءة بسبب تغيو ظونف المعيشة نالعمل لتتونيياإل

 جائحة كورنيا.

07 07 06 010 2.12 05 

، لمقال ة تهمل االختبار التتونييأجد االختبارات اإل 8

ناالسئلة الفتوية ناالستنتاجية نالتوكز على اختبار 

)الصح نالخطأ( ناختبار )االختيار من متعدد( مما 

  .جعلها عوضة للغش ناستهاية الطالب بها

23 20 6 007 2.34 7 

 أثناءناجهتن  صعوبات عند ايقطاع التيار التهوباء  9

  .لتتوني عملية التدريس اإل

05 21 05 011 2.11 06 

ناجهت  صعوبة ف  التعوف على خصائص نمعلومات  10

 ة مثللتتونييعن المنصات التعليمية اإل

(classroom - . )كالس رنم 

07 07 06 010 2.22 04 
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ة إلتتونيياعاي  من عدم توفو مقورات دراسية  11

 نالمدمج. لتتوني تناسب التعليم اإل

23 09 08 005 2.31 8 

ة لتتونييداد االختبارات اإلناجهتن  صعوبات ف  اع 12

 ة.لتتونيينيشوها على المنصة التعليمية اإل

20 08 00 001 2.21 01 

ناجهتن  صعوبة ف  تسجيل حضور الطلبة على  13

 ة.لتتونييالمنصة التعليمية اإل

8 31 02 96 0.92 08 

 أثناءناجهتن  صعوبة ف  ايقطاع شبتة االيتوييت  14

 .لتتوني عملية التدريس اإل

27 07 6 020 2.42 0 

عدم اصدار الجامعة دليل يوضح خطوات استخدام  15

كالس  - classroomة )لتتونييالمنصة التعليمية اإل

الهيئة التدريسية نالطالب نالت   عضاءرنم( أل

تعليمية لمواجهة جائحة  كوسيلة اعتمدتها جامعتنا

 كورنيا.

00 27 02 99 0.98 07 

ة لتتونيياالختبارات اإل أداء أثناءعدم فتح التاموة  16

 جعل الطالب يستخدم شتى الطوق للغش.

8 26 06 92 0.84 09 

 لتتوني لم احصل على تدريب ف  مجال التعليم اإل 17

 نالمدمج ف  جامعتنا.

25 21 5 021 2.41 3 

ناجهتن  صعوبة ف  غياب عدد من الطلبة على  18

ا المنصات التعليمية بسبب اإلصابة بفايونس كورني

 حاالت الوفاة ألقاربهمأن  نالتعوض لمضاعفات كثيوة

27 05 8 009 2.38 4 

اعاي  من غياب الطلبة ف  المنصات التعليمية  19

 أثناءة بسبب تغيو ظونف المعيشة نالعمل لتتونيياإل

 جائحة كورنيا.

6 27 07 89 0.78 21 

، ة تهمل االختبار المقال لتتونييأجد االختبارات اإل 20

لة الفتوية ناالستنتاجية نالتوكز على اختبار ناالسئ

)الصح نالخطأ( ناختبار )االختيار من متعدد( مما 

 جعلها عوضة للغش ناستهاية الطالب بها. 

23 20 6 007 2.34 6 

 

( ترتيب قيم المتوسطات الحسابية نالت  توضح استجابات عينة البحث تجاه فقرات معيقات التعليم 3يبين الجدنل )

 جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا نكايت على النحو االت :  أساتذةنالمدمج من نجهة يظر  ني لكتراإل

عملية  أثناء( نالمتضمنة )ناجهتن  صعوبات عند ايقطاع التيار الكهرباء 14بينت النتائج ان الفقرة رقم ) .1

تأثير ايقطاع التيار الكهربائ  ف  ( نهذا بين 2.42ى بمتوسط حساب  )األنل( قد جاءت بالمرتبة لكترني التدريس اإل

 عدم االتصال بشبكة االيترييت. إلى محافظة صالح الدين مما يؤدي

اصواري على التدريس باألساليب التقليدية نعدم تقبل ( نالمتضمنة )4ف  المرتبة الثايية جاءت الفقرة رقم ) .2

( نهذا يدل على ان افراد عينة 2.41حساب  ) ( بمتوسطنالمدمج نخصائصه نمعاييوه لتتوني ثقافة نفلسفة التعليم اإل
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نالمدمج نتفضليهم للتعليم بالطريقة التقليدية نهذا من أكثر معوقات تطبيق التعليم  لكترني البحث لم يتقبلوا فكرة التعليم اإل

 نالمدمج.  لكترني اإل

 لكترني ل التعليم اإل( نالمتضمنة )لم احصل على تدريب ف  مجا17ف  المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم ) .3

 لكترني ( نهذا يدل على ان افراد عينة البحث قد استخدموا التعليم اإل2.41نالمدمج ف  جامعتنا.( بمتوسط حساب  )

  نالمدمج ف  التدريس ف  ظل ظرنف جائحة كوريا بدنن سابق تدريب

ن الطلبة على المنصات ( نالمتضمنة )ناجهتن  صعوبة ف  غياب عدد م18بينت النتائج ان الفقرة رقم )  .4

( 2.38حاالت الوفاة ألقاربهم( بمتوسط حساب  )أن  التعليمية بسبب اإلصابة بفايرنس كورنيا نالتعرض لمضاعفات كثيرة

 على عوائلهم. أن  نهذا يدل غياب عدد من الطلبة بسبب تأثير ظرنف جائحة كوريا على الطلبة أيفسهم

جامعة تتويت ف  ظل  أساتذةنالمدمج من نجهة يظو  لتتوني التعليم اإل مناقشة يتائج السؤال الثالث: ما معيقات

  جائحة كورنيا؟

قلة الدنرات التدريبية ف  مجال استخدام االستراتيجيات التدريسية الت  تناسب التعليم  إلى شارت يتائج هذا السؤالأ

نجود صعوبة ف  ، بعض التدريسينالهيئة التدريسية ننجود ضعف ف  تطبيقه من قبل  عضاءنالمدمج أل لكترني اإل

نذلك باعتباره هذه التطبيقات ه  المعتمدة  استخدام تطبيق جميع خصائص نمعلومات تطبيق كوكل ميت نكذلك كالس رنم

، عملية التدريس أثناء نكذلك نجود معاياه من مشكلة ايقطاع التيار الكهربائ ، لكترني من قبل جامعة تكريت للتدريس اإل

نقله حضور نالتزام الطلبة ف  التواجد ف  المنصات ، لبعض الطلبة بسبب سكنهم ف  قرى بعيدة يتريتكة اإلنعدم توفر شب

نكذلك عاي  التدريس  من عملية الغش من قبل ، التعليمية بسبب االصابة بفايرنس كورنيا نالتعرض لمضاعفات كثيرة

االمتحان نضعف ف  اعداد االختبارات  أداء أثناءكامرة ة بسبب عدم فتح لكترنيياالختبارات اإل أداء أثناءالطلبة ف  

ة نتقيده ف  اختبار الصح نالخطأ ناالختيار من متعدد ناالبتعاد عن االسئلة الفكرية ناالستنتاجية مما جعل لكترنيياإل

 الطلبة. أغلبمن قبل  عرضه للغش لكترني االختبار اإل

 

 االستنتاجات 

جامعة تكريت ف  اكتساب بعض المهارات ف  استخدام طرائق التدريس  أساتذةنالمدمج  لكترني ساعد التعليم اإل .1

 ة نالتقنيات الحديثة.لكترنيياإل

نالمدمج مهما ف  استمرار العملية التعليمية نمواجهة التحديات ف  ظل ظرنف جائحة  لكترني كان دنر التعليم اإل .2

 كوريا.

 

 التوصيات 

 ما يل :بناءا على ما تقدم ذكره يوص  الباحثون ب

الجامعات العراقية لمواكبة المستجدات التكنولوجيا نطرائق التدريس  ساتذةعمل دنرات تدريبية ننرشات عمل أل .1

 ة الحديثة. لكترنيياإل

 لكترني الجامعات العراقية للتعرف على طرق توظيف التعليم اإل ساتذةنالمدمج أل لكترني عقد يدنات حول التعليم اإل .2

 معات.نسبل تطبيقه ف  الجا

 

 المقتوحات 

 استكماال للبحث الحال  يقترح الباحثون ما يل : 

 نالمدمج من نجهة يظر طلبة جامعة تكريت ف  ظل جائحة كورنيا. لكترني دراسة مماثلة على التعليم اإل .1

 ف  الجامعات العراقية ف  ظل جائحة كورنيا لكترني دراسة حول معوقات تطبيق التعليم اإل إجراء .2

 على التحصيل الدراس  لدى طلبة جامعة تكريت. لكترني حول أثر استخدام التعليم اإلدراسة  إجراء .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 3, June 2022 

 

301  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

 المصادر

B Khan( .2005 .)Managing e-learning strategies. Harshly,PA. 

الرياض: مكتبة الرشيد -المملكة العربية السعودية  .لكترني تكنولوجيا التعليم نالتعليم اإل(. 2004حمد محمد سالم. )أ

 ياشرنن.

المملكة العربية  تكنولوجيا التعليم االسس نالتطبيقات.(. 2018ن حصة محمد الشايع . )، فنان عبد الرحمن العييدأ

 السعودية_الرياض: مكتبة الرشيد ياشرنن.

ن . تم االسترداد م(19-معلومات عن جائحة كورنيا )كوفيد(. 2022المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤلن الالجئين. )

https://help.unhcr.org/iraq/ 

االردن: دار المسيرة للنشر  استراتيجيات تعلم ن تعليم العلوم.(. 2015ن سهى ابراهيم عبد الكريم . )، رعد مهدي رزنق 

 نالتوزيع.

 عمان: زمزم ياشرنن نموزعون. استراتيجيات التعلم نالتعليم.(. 2009عبد الكريم عل  اليماي . )

 القاهرة : دار قباء للنشر نالتوزيع . تطور تكنولوجيا التعليم .(. 2003محمد عطية خميس. )

 لكترني . تم االسترداد من استراتيجية التعليم اإلمركز البيان للدراسات للتخطيط(. 2020مركز البيان للدراسات للتخطيط. )

 /https://www.bayancenter.orgف  التعليم العال  العراق  .. طموح نتحديات: 

التعليم المدمج )المتازج(بين التعليم التقليدي نالتعليم (. 2014ن سمير عبد السالم الصوص . )، حمد ابو موسىأيد مف

 االردن : شركة دار االكاديميويللنشر نالتوزيع .-عمان  . لكترني اإل

-2019)رنيا المستجد . تم االسترداد من األمراض/فيرنس كومنظمة الصحة العالمية (. 2022منظمة الصحة العالمية. )

nCoV): https://www.who.int/ar 

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/

