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مقررات التخصص لبرنامج المحاسبة في ضوء نموذج  تقييم فاعلية استخدام أسلوب التعلم المدمج في

والطالبات ببرنامج المحاسبة بكلية المجتمع بخميس مشيط  (: وجهات نظر الطالبTAMقبول التقنية )ِ

 1جامعة الملك خالد  –
 

 2فتح اإلله محمد احمد محمد

 3سهاد على عثمان عبد هللا
 

هدفت الدراسةةة ىلا التع ع علا مدق وبوا الب ب والبالباب ليلية الممتمب لخميم مطةةيت السةةتخدام أسةةلوب  الملخص:

التعلم المدمج في مق راب التخصةةةةةةا لب لامج المحاسةةةةةةبة ومدق فاعليته في العملية التعليمية ويلن مث   ا ليا  أ   

والعياس يلن  Technology Acceptance Model (TAM)المتغي اب الخارجية علا عوامل لمويج وبوا التقنية 

علا وبوا استخدام الب ب ألسلوب التعلم المدمج في مق راب التخصا لب لامج المحاسبة في ضوء سهولة االستخدام، 

والمنفعة المدركة المتووعة، المووف مث االستخدام، ومعوواب االستخدام ومدق تأ ي  كل هذه العوامل علا مووف الب ب 

السةةةةتخدامهم ألسةةةةلوب التعلم المدمج في مق راب التخصةةةةا للب لامج. ولتحقيا أهداع الدراسةةةةة تم تصةةةةميم  مث وبولهم

السةةةتقصةةةاء وجهاب لال  الب ب والبالباب غي  لل   (TAM)اسةةةتمارس اسةةةتبيا  في ضةةةوء عوامل لمويج وبوا التقنية 

أ  سةةهولة اسةةتخدام التعلم المدمج سةةاهمت في  طالباً وطالبة، وود توصةةلت الدراسةةة ىلا عدس لتانج منها  198غمم العينة 

ارتفاع المنفعة المدركة في مق راب التخصةةةا في المحاسةةةبة، وأ  المنفعة المدركة سةةةاعدب علا لناء مووف ى مالي مث 

وبل الب ب والبالباب في اسةةتخدامه في مق راب المحاسةةبة، ولال نم مث وجود معوواب السةةتخدام التعلم انليت ولي في 

المحاسةةةةةبة ىال أ  يلن لم  ي   في اسةةةةةتخدام الب ب للتعلم انليت ولي و لم تقلل مث المنفعة المدركة التي  تلقاها  مق راب

 الب ب والبالباب في هذه المق راب.

 التعليم المحاسبي، مق راب المحاسبة، جامعة الملن  الد. الكلمات المفتاحية:

 

Evaluating the Effectiveness of Blended Learning in the Accounting Program 

Courses in the Light of Technology Acceptance Model (TAM):  Student 

Perspective in Accounting Program at Khamis Musheit Community College- King 

Khalid University 
 

Fatihelelah M. Ahmed Mohammed 

Suhad Ali Osman Abdalla  
 

Abstract: The study aims at identifying the acceptability of male and female students at Khamis 

Musheit Community College to use blended learning in the accounting program  courses and its 

efficiency in the learning process, and to achieve that goal by figuring out the effect of external  

variables on Technology Acceptance Model  ( TAM ), and  the reflection of that in the students’ 

access to use blended learning in the accounting program  courses,  its ease of use,  expected 

benefit, access to use, obstacles, and the impact of all these factors on students’  acceptance to use 

blended learning in the accounting program  courses. To achieve the goal of this study, the 

descriptive analytical method was applied and a questionnaire was developed and distributed to 

198 male and female students. The study reached a number of results:  the easy use of blended 

learning contributed in increasing the benefits gained by students in the accounting program 

courses, this perceived benefit helped in building a positive attitude for male and female students 

to use it in the accounting program courses. Despite the occurrence of some obstacles in using 

blended learning in the accounting program courses, it did not affect students’ use of blended 

learning, and did not reduce the perceived benefit received by male and female students in those 

courses. 

Key words: Accounting Education, Accounting courses, King Khalid University.    
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 المقدمة:

ً علا الميسساب التعليمية  في ظل المتغي اب االوتصاد ة واالجتماعية والثقافية فقد أصبح لزاما

ض ورس توفي  تعليم مستم  وم     كز علا التعلم الذاتي، األم  الذي دفب لالميسساب التعليمية ىلا 

م ندارس التعلم غي  توظيف التقنية في العملية التعليمية مث   ا استخدام شبية انلت لت في لناء لالا

الذي  (Blended Learning)ظه ب تبعا لذلن عدس ط ق للتعلم عب  انلت لت مث لينها التعلم المدمج 

م( ىلا أ  عملية دمج 2010 تم فيه دمج التعلم التقليدي والتعلم االليت ولي. فقد أشار كنسارس وعبار )

ث ممموعة مث العقباب المتعلقة لالتعليم التقليدي التعلم انليت ولي لالتعليم التقليدي تساهم في الحد م

واالليت ولي وتتيح للب ب مماالب واسعة ل ستفادس مث المصادر ال ومية واالليت ولية في تنمية 

 مهاراتهم وتبو   أفيارهم وز ادس غصيلتهم التعليمية.

اً لممموعة مث المتغي اب تختلف اتماهاب األف اد ووبولهم استخدام التقنية في العملية التعليمية وفق

الخارجية التي تي   في عامليث رنيسييث لهما ع وة و يقة لقبوا أف اد للتقنية  تمث   في ىدراك الف د 

للفاندس المتووعة التي  ميث أ   يتسبها وسهولة استخدام التقنية المعنية ولالتالي  عتب  أسلوب ىدارس 

ً او جيداً اعتماداً علا ما    & Venkatesh)طع  له تماه األسلوب المستخدم. فقد أشار التعلم سيئا

Goyal( ,2010  الا ا  لماح النالام واستخدامه  تووف علا فاعليته في تحقيا وتلبية اغتياجاب

المستخدم ولالتالي فا  النالام الذي  عتب ه المستخدمو  ل  منفعة او صعب االستخدام  يو  ني  

دافعية المتعلم ومدق وبوله التينولوجيا  أ  Shivetts (2011)د أكد فاعل وعد م المنفعة والفاندس. وو

 المد دس تعتب  عام ً رنيسياً في لماح التعلم االليت ولي والتعلم المتآلف او المدمج.

 

 مشكلة الدراسة:
تعتب  جامعة الملن  الد راندس في مماا التعلم انليت ولي غي   تم تببيا أسلوب التعلم انليت ولي 

يامل وأسلوب التعلم االليت ولي المزني )المدمج( في العملية التعليمية مث   ا لالام ىدارس التعلم ال

(Blackboard) ، غي   حتل أسلوب التعلم المزني )المدمج( غيزاً كبي اً في المق راب الدراسية

التعليمية المب وغة للب ب مما  لا غاجة ماسة للوووع علا هذا األسلوب وفاعليته في العملية 

لمامعة الملن  الد. والب واً مث يلن تتمثل مطيلة الدراسة ال نيسية في استخدام أسلوب التعلم المدمج 

ومدق فاعليته في مق راب المحاسبة، ومدق وبوا الب ب الستخدامه مث   ا الوووع علا 

عة ومدق تأ ي ها علا المتغي اب الخارجية التي تي   علا سهولة استخدامه والمنفعة المدركة المتوو

استخدام وفاعلية أسلوب التعلم المدمج في مق راب المحاسبة. واستناداً علا ما سبا فإ  مطيلة 

 الدراسة تتمثل في التساؤالب التالية 

هل تي   عوامل سهولة االستخدام علا المنفعة المدركة مث استخدام التعلم المدمج في مق راب  .1

 المحاسبة؟

المنفعة المدركة علا مووف الب ب مث استخدام التعلم المدمج في مق راب هل تي   عوامل  .2

 المحاسبة؟

ما هو أ   عوامل سهولة استخدام التعلم المدمج علا مووف الب ب مث استخدامه في مق راب  .3

 المحاسبة؟

ما هو أ   معوواب استخدام التعلم المدمج علا مووف الب ب مث استخدامه في مق راب  .4

 المحاسبة؟

 هل تي   معوواب استخدام التعلم المدمج علا المنفعة المدركة المتووعة في مق راب المحاسبة؟  .5

 

 أهداف الدراسة:
 الدراسة ىلا تحقيا األهداع التالية  تسعا

 التعلم المدمج في مق راب المحاسبة. أسلوبالتع ع علا مدق وبوا الب ب الستخدام  -1

 التعلم المدمج في مق راب المحاسبة. أسلوبليا  فاعلية استخدام  -2
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ليا  أ   المتغي اب الخارجية علا متغي اب لمويج وبوا التقنية والعياس يلن علا استخدام  -3

 الب ب ألسلوب التعلم المدمج في مق راب المحاسبة.

 التعلم المدمج في مق راب المحاسبة. أسلوبالتع ع علا معوواب استخدام  -4

 

 أهمية الدراسة:
 ية الدراسة مث اآلتي تنبب أهم

التعلم المدمج في مق راب المحاسةةةةبة ومدق  أسةةةةلوبالحاجة الا الوووع علا تم لة اسةةةةتخدام  -

 تلبيتها الغتياجاب التعليمية للب ب.

التعلم المدمج المسةةةةةتخدم غالياً في  أسةةةةةلوبالب ب غوا  مث Feed Backتقد م تغذ ة عيسةةةةةية  -

التصةةةةةحيحية  انج اءابمق راب المحاسةةةةةبة مما  سةةةةةاهم في دعم وتطةةةةةميب اال مالياب واتخاي 

 ال زمة تماه االلح افاب.

 أسلوبود تساعد في تحسيث تدر م مق راب المحاسبة في ضوء  ىليهاالنتانج التي  تم التوصل  -

 مج المحاسبة لمامعة الملن  الد.التعلم المدمج المستخدم غالياً في ل ا

 

 فرضيات الدراسة:
 لتحقيا أهداع الدراسة تم صيانة الف ضياب التالية 

لعوامل سهولة االستخدام علا المنفعة المدركة  (0.05الداللة ) وجد تأ ي  معنوي عند مستوق   -1

 المتووعة مث استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة مث وجهاب لال  الب ب والبالباب.

لعوامل المنفعة المدركة علا المووف مث استخدام  (0.05الداللة )  وجد تأ ي  معنوي عند مستوق  -2

 ث وجهاب لال  الب ب والبالباب.التعلم المدمج في مق راب المحاسبة م أسلوب

لعوامل سهولة االستخدام علا المووف مث  (0.05عند مستوق الداللة ) وجد تأ ي  معنوي   -3

 التعلم المدمج في مق راب المحاسبة مث وجهاب لال  الب ب والبالباب. أسلوباستخدام 

علم المدمج علا الت أسلوبلمعوواب استخدام  (0.05عند مستوق الداللة ) وجد تأ ي  معنوي   -4

 مووف الب ب والبالباب مث استخدامه في مق راب المحاسبة.

لمعوواب االستخدام علا المنفعة المدركة مث  (0.05عند مستوق الداللة ) وجد تأ ي  معنوي   -5

 استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة مث وجهة لال  الب ب والبالباب.

 

 مصطلحات الدراسة:
والنمايج ني  المتصلة  onlineأسلوب التعلم المدمج  " لوع مث التعليم  ممب ليث النمايج المتصلة -1

offline  في التعليم ونالباً ما تيو  النمايج المتصلة مث   ا االلت لت )مث   ا لالام ىدارس التعلم

 .(Harvey, 2003) ." والنمايج ني  المتصلة تحدث في الفصوا التقليد ة Blackboardالب ك لورد 

هو لمويج وام لبنانه وتبو  ه  :Technology Acceptance Model (TAM)لمويج وبوا التقنية  -2

(Davis, 1989)  ويلن لغ ض تفسي  سلوك المستخدم تماه لالم المعلوماب والتنبي لنية االستخدام

 (Abd Alkader, 2016)واالستخدام الفعلي ل لتياراب التينولوجية. 

 لامج المحاسبة   منح الب لامج درجة الدللوم في تخصا المحاسبة لعد سنتيث ولصف لعدد ل-3

( ساعة. و عمل الب لامج مث   ا هدع تأهيلي لإعداد    ميث 82ساعاب تدر سية اجمالية تبل  )

وادر ث علا االلخ اط في سوق العمل، وهدع التقالي لإتاغة الف صة للبالب لعد ىكماا متبلباب 

  (www.comkh.kku.edu.sa)سي  الا مواصلة دراسته المامعية. التم

مق راب التخصا لب لامج المحاسبة  تتمثل في المق راب التي تتعلا فقت لتخصا المحاسبة -4

ساعة،  36( مق ر لعدد ساعاب تدر سية 12في الخبة الدراسية للب لامج والتي تمثل في عدد )
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و مسة مق راب في المستوق ال الب، وست مق راب في  موزعة لمق ر واغد في المستوق الثال ،

 المستوي الخامم واأل ي .

 اإلطار النظري:
 Blended Learning  مفهوم التعلم المدمج

لأ  التعلم المدمج عبارس عث ىغداث تيامل ليث التعليم وجهاً لوجه   Akkoyunlu & Soylu, 2008  ق 

لي لصورس تتيح الم ولة واليفاءس التي ال تتوف  في عملية )التعلم التقليدي( مب ليئة التعلم االليت و

ً لوجه لصورس منفصلة. اما الفار ) م( فقد أوضح أ  التعلم المدمج عبارس عث 2012التعليم وجها

التوظيف العلمي لمستحد اب تينولوجيا التعلم في دمج أساليب التعلم االليت ولي لالتعلم التقليدي وجهاً 

الفاعل ليث الب ب والمعلم لب  قة تحقا تحسيث األداء األكاد مي والمهارق  لوجه لتحقيا التواصل

  ي لاله أسلوب التعلم الذي  ستخدم المواد  Bawaneh, 2011و لبي االغتياجاب المبلولة. أما 

التعليمية المببوعة، واللقاءاب الصفية وجهاً لوجه والتواصل عب  الب  د انليت ولي لمالب منصاب 

 علا شبية انلت لت وني ها مث الموارد علا انلت لت.ال سانل 

 تضح مما سبا أ  التعلم المدمج هو يلن النوع مث ألواع التعلم الذي  تيامل فيه التعلم انليت ولي 

عث ط  ا شبية انلت لت مب التعليم التقليدي لب  قة  تم فيها الدمج ليث ألماط التعليم التقليدي دا ل 

تصاا المباش ( وتوظيف أدواب التعلم انليت ولي في  دمة عملية التعلم )االتصاا واعة الدراسة )اال

 ني  المباش ( وصوالً ىلا تعليم فعاا وادر علي اكساب المتعلميث السلوك الم نوب فيه.

 

 عناصر التعلم المدمج:

 (2017 ميث تقسيم عناص  التعلم المدمج الا ممموعتيث كاآلتي  )عبا، 

وتتبلب توفي  الفصوا التقليد ة وتوفي  غاسب آلي متصل لاأللت لت، ولالام للتعلم عناص  تقنية   -1

االليت ولي  صمم فيه المق ر االليت ولي وتتاح فيه للب ب والمعلم التفاعل والتحاور والمناوطة 

 لاستخدام عدس ط ق كالفصوا االفت اضية والب  د انليت ولي والمنتد اب وني ها.

 تتمثل في المعلم الذي  د   عملية التعلم والبالب الذي  ستخدم التعلم المدمج.عناص  لط  ة   -2

 

 مزا ا التعلم المدمج:
اوضحت العد د مث الدراساب في مماا التعليم والتعلم أ  هناك عدس مزا ا للتعلم المدمج غي  أشار 

لطعيلي وعمار (، وا2013م(، غمة والف ارعة )2011(، وال لتيسي وعقل )2009كل مث ىسماعيل )

( ىلا أ  التعلم المدمج  تميز لعدس مزا ا اكتسب لعضها مث التعلم التقليدي والبعض اآل   مث 2016)

 التعلم انليت ولي فأصبح  تمتب لالمزا ا التالية 

 توفي  تغذ ة راجعة وفور ة للب ب. -

 تحسيث وتوسيب عملية التعلم وجهاً لوجه. -

-  ً   للال وع التي تحيت لعملية التعلم.م ولة تناوا موضوعاب المحتوق وفقا

 توسيب ف صة غصوا البالب علا المع فة دو  الحاجة الا الحضور في ووت محدد. -

 ز د مث مقدرس البالب علا التعلم وممارسة األلطبة التعليمية في أي ميا  دو  التقيد لالزما   -

 والميا .

ستخدام المناوطة االليت ولية سواء التغلب علا مطيلة الووت الضانب في واعة الدراسة مث   ا ا -

 ليث الب ب والمعلم. أوليث الب ب فيما لينهم 

ً أعما للموضوعاب التعليمية  ىلااستخدام ط ق تدر م مختلفة تيدي  - اكساب الب ب فهما

 وتعز ز التصوراب ان مالية للتعليم.

 توفي  مستوق اعلا مث االستق لية للب ب في عملية التعلم. -
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 التعلم المدمج:نماذج 

( أرلعة لمايج 2005ارتبت التعلم المدمج لدمج التعلم التقليدي لالتعلم انليت ولي وود اوت ح ز تو  )

 أو ط ق التي  ميث مث   لها الدمج لتحسيث لوعية التعلم، تتمثل في اآلتي 

لتقليدي، ودرس آ   النمويج األوا   تم فيه تعليم وتعلم درس ما أو أكث  مث   ا أساليب التعلم ا -1

 أو أكث  مث لأدواب التعلم انليت ولي.

النمويج الثالي   تم فيه التبادا ليث التعلم التقليدي مب التعلم انليت ولي في تعليم درس واغد وتيو   -2

 البدا ة للتعلم التقليدي اوالً.

 ت ولي اوالً  ليه التعلم التقليدي.النمويج الثال   تما ل النمويج الثالي وليث البدا ة تيو  للتعلم انلي -3

النمويج ال الب   ما ل النمويجيث الثالي والثال  ليث التناوب ليث التعلم التقليدي واالليت ولي  -4

  حدث أكث  مث م س دا ل الدرس الواغد.

 ة أو تتم عملية تقو م تعلم الب ب في النمايج االرلعة السالقة مث   ا استخدام وسانل التقو م التقليد

 مث   ا وسانل التقو م االليت ولية.

 

 معوقات التعلم المدمج:

لينت الدراساب التي أج  ت في التعلم المدمج أ  هناك ممموعة مث المعوواب التي تحد مث االستفادس 

(، البيبار 2006، س مة )Kitchenham 2005الياملة مث التعلم المدمج، غي  توصل كل مث 

( توصلوا ىلا ممموعة مث المعوواب 2013(، والحار ي )2012رضا )(، 2010(، محمد )2008)

 تمثلت في اآلتي 

 ضعف مهاراب التعامل مب الحاسب اآللي وشبية انلت لت لدق الب ب. -

 النقا في أجهزس الحاسب اآللي والب امج والتمهيزاب الفنية وارتفاع تيلفة الحصوا عليها. -

 دمج التعلم التقليدي والتعلم انليت ولي. االفتقار ىلا النمايج العملية المدروسة -

 عدم توف  التدر ب اليافي للب ب علا أسلوب التعلم المدمج. -

 القصور في التغذ ة ال اجعة المباش س. -

 وصور الدعم انداري والفني. -

 وجود مطاكل في س عة الطبياب واالتصاالب في أماكث الدراسة. -

 

 Technology Acceptance Model (TAM) نموذج قبول التقنية:

مث النمايج التي تتمتب لثقة عالية في تفسي   Davis, 1989 عد لمويج وبوا التقنية الذي وام لتبو  ه 

وبوا لاستخدام لالم المعلوماب، غي   فس  هذا النمويج سلوك المستخدم تماه لالم المعلوماب والتنبي 

أ  وبوا التقنية مث وبل األف اد  عتمد علا  Davis لنية االستخدام الفعلي ل لتياراب التقنية. وافت ض

 (Perceived Ease of Use)وسهولة االستخدام المتووعة  (Perceived Usefulness)االستفادس المتووعة 

ً في العام   Davisأضاع  1993و تأ   هذ ث العامليث لممموعة مث المتغي اب الخارجية. والغقا

  تبت لمطاع  الف د والفعاله لحو استخدام التقنية، وعامل ال نبة عامليث آ   ث عامل االتماه الذي 

 (. 2015في االستخدام الذي  فس  اغتماا أ   ستخدم الف د التقنية في المستقبل. )الصعيدي، 

 

 Perceived Ease of Use سهولة االستخدام المتوقعة:

" هي الدرجة التي  عتقد فيها الطخا لأ  استخدامه لنالام معيث سييو  لأول جهد مميث". 

(Davis,1989).   غي   طيDavis  ىلا وجود تأ ي  مباش  وني  مباش  علا درجة عالية مث األهمية

لت لسهولة االستخدام المتووعة علا النية السلوكية لمستخدم النالام المحتمل. مما  عني أله كلما كا

لال س المستخدم للتقنية المد دس علا ألها سهلة االستخدام ومفيدس، كلما كا  هناك اتماه ى مالي لحوها 

 ولالتالي توف  ال نبة والدافعية في استخدامها.
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 Perceived Usefulness المنفعة المدركة المتوقعة:

غي  ( (Davis,1989ي". "هي درجة اعتقاد الطخا لأ  استخدام لالام معيث سيحسث مث أدانه الوظيف

ىلا أ  ميل الناس الستخدام لالام معيث   تبت لاعتقادهم لأ  هذا النالام سوع  معلهم  Davis طي  

  يدو  وظانفهم لصورس اغسث.

 

 مراحل نموذج قبول التقنية لتفسير قبول تقنية المعلومات:
 (2017ماب هي )علا،  عتمد لمويج وبوا التقنية علا أرلعة م اغل لتفسي  وبوا تقنية المعلو

 العوامل الخارجية التي تي   علا تصوراب المستخدم غوا استخدام النالام. -1

 تصوراب المستخدم التي تي   علا مووفه مث النالام. -2

 مووف المستخدم الذي  ي   علا النوا ا مث استخدام النالام. -3

 لوا ا المستخدم التي تحدد مستوق االستخدام. -4

 

 بقة:الدراسات السا
متعلم مث   ا  56عمد   لها الباغ  الا تببيا لمويج وبوا التينولوجيا علا  Gao (2005)دراسة 

مق ر كا   صاغبه مووب علا الطبية ضمنه كتاب محدد. غي  وام الباغ  لتدعيم المووب لالوسانت 

ل مب المتعلم مستفيداً مث تينولوجيا انلت لت كوسيت نلماز مهمته في توصيل المعلوماب والتفاع

غي  تضمث المووب أدلة للدراسة وش انح ع وض تقد مية وا تباراب شبيية ودراساب غالة مب 

وجود العد د مث ال والت التي تتعلا لموضوعاب اليتاب المق ر. وود الغظ الباغ  أ  انلب 

 User)لبينية المطاركيث كالوا علا الفة مب المتصفح الطبيي ولتيمة لذلن فقد أكد ا  لساطة البيئة ا

Interface)  وللت مث ووس التأ ي  المباش  لعامل سهولة االستخدام علا اتماهاب المستخدم في ضوء

أ  المتعلمو  استخدموا المتصفح الذي  ألفوله في التعامل مب المووب الطبيي لليتاب المصاغب للمق ر 

 ستخدام المدركة وعامل االتماه.ولالتالي العيم في أال  يو  هناك ارتباط داا ليث عامل سهولة اال

 في (Black board)تناولت دراسته تقو م فعالية استخدام لالام الب ك لورد  Abdalla (2007)دراسة 

( طالباً في   ث كلياب مث   ا تببيا 518التعليم في جامعة انماراب الع لية المتحدس مث   ا )

سهولة االستخدام واالستفادس مث التينولوجيا ود أ  ا وتوصلت الدراسة ىلا أ  عاملي . (TAM)لمويج 

ا مالاً علا اتماهاب الب ب لحو استخدام النالام مما العيم علا فاعلية استخدام التينولوجيا في 

 التعليم، وا  ميوا المتعلميث لحو االستفادس ود أ  ب علا فاعلية استخدام التينولوجيا.

سعت ىلا التع ع علا كيفية تعامل الب ب مب عامل  Proske, Narciss & Koorndle (2007)دراسة 

التفاعلية وع وته لالتحصيل مث   ا تبو   محتوق مادس تعليمية في ليئة معتمدس علا الو ب. ويلن 

-Web)مث   ا استقصاء آراء الب ب غوا مدق وبولهم للتعلم في ليئاب تعلم وانمة علا الو ب 

based learning Environment)  مث   ا    ة محاور تمثلت في مدق االستمتاع لالمهام، ومدق

م نمة اداس التعلم، مدق التقدم في التعلم. وود توصلت الدراسة ىلا أ  الب ب ود ألدوا درجة عالية 

 مث ال ضا عث التعلم في ليئة تعتمد علا الو ب. 

مث   ا اوت اح ممموعة  ( فقد سعت الا توسيب لمويج وبوا التينولوجيا2011دراسة البو ل )

متغي اب  ارجية  ميث أ  تي   علا كل مث المنفعة المدركة وسهولة االستخدام المدركة، لانضافة 

الا ا تبار النمويج المبور علا استخدام لالم المعلوماب المحاسبية علا عينة مث المستخدميث في 

غي  سهولة االستخدام المدركة ممموعة مث ش كاب النسيج السور ة. وتوصلت الدراسة ىلا أ  مت

م تبت مب االستخدام الفعلي لطيل اووق مث ارتباط متغي  المنفعة المدركة مب االستخدام الفعلي، مما 

 دلل علا ا  متغي  سهولة االستخدام المدركة ال  سبا متغي  المنفعة المدركة وأ  تأ ي ه اووق علا 

ب السالقة. لانضافة ىلا أ  تأ ي  المتغي اب المستقلة االستخدام الفعلي علا لقيض ما ورد في الدراسا
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المقت غة لاستثناء العم  علا متغي  سهولة االستخدام المدركة اووق مث تأ ي ها علا متغي  المنفعة 

 المدركة. كما تتأ   المنفعة المدركة لسهولة االستخدام المدركة وتي   لها.

تبو   لمويج اعتماداً علا لمويج وبوا التقنية في دراستهما ىلا  Escobar & Pedro 2012عمد 

للتع ع علا مدق ميل ط ب ادارس االعماا في اسباليا لتقبل استخدام الموودا في تحسيث عملية 

التعليم والتعلم. وود ركزب الدراسة علا ستة عوامل تمثلت في المنفعة المدركة لألساتذس، التوافقية 

المنفعة المدركة، سهولة االستخدام المدركة، الميل ل ستخدام. المدركة مب مهام الب ب، التدر ب، 

وتوصلت الدراسة ىلا أ  هناك ع وة موجبة ليث سهولة االستخدام المتووعة وليث المنفعة المتووعة، 

ووجود ع وة موجبة دالة اغصانياً ليث سهولة االستخدام والميل ل ستخدام، وأ  هناك ع وة موجبة 

 ب والمنفعة المدركة وعدم وجود ع وة دالة ليث التدر ب وسهولة االستخدام.دالة ليث التدر 

م( هدفت الا تقصي فاعلية استخدام لالام ىدارس التعلم )الب ك لورد( 2014دراسة الف  ج واليندري)

طالباً  168لدعم عمليتي التعليم والتعلم التي تتم وجهاً لوجه ويلن مث   ا عينة دراسة تيولت مث 

بة مث المسمليث لأغد المق راب الدراسية اال تيار ة في جامعة اليو ت. ويلن مث   ا استخدام وطال

لمويج وبوا التينولوجيا لبناء اداس الدراسة التي استخدمت في تقو م فاعلية المق ر مث   ا ستة 

هما تأ ي  ى مالي عوامل. ولينت لتانج الدراسة أ  ك  مث سهولة استخدام التينولوجيا واالستفادس كا  ل

علا االتماهاب لحو التينولوجيا. كما وجد لأ  اتماهاب المتعلميث كا  لها تأ ي  واضح علا فاعلية 

التينولوجيا والتي لدورها أ  ب علا مستوق استخدامها. كما أشارب الدراسة ىلا أ  لمويج وبوا 

 ا التينولوجيا.التينولوجيا  ميث أ   يو  لمويجاً غيو اً للتقصي عث فاعلية تببي

م( تقييم العوامل المي  س علا استخدام الب ب لالام د زا   تو لي   2015تناولت دراسة الصعيدي )

(D2L)  في ضوء لمويج وبوا التينولوجيا لمامعة المممعة لالمملية الع لية السعود ة ويلن مث   ا

ة. غي  هدفت الدراسة الا التع ع ( طالباً وطالبة ليلية العلوم الببية التببيقي93عينة تيولت مث )

علا مدق تأ ي  عدس عوامل علا فاعليته واالعتماد عليه في ادارس العملية التعليمية. وتوصلت الدراسة 

ىلا أ  هناك تأ ي  ى مالي ليل مث عامل سهولة االستخدام وعامل المنفعة المتووعة وعامل االتماهاب 

 علا االستخدام الفعلي والحقيقي للنالام.

م( الا التع ع علا فاعلية التعلم المدمج في تحصيل ط ب جامعة طيبة 2017دفت دراسة السعيد )ه

لمق ر تقنياب التعليم والتع ع علا فاعليته في دافعيتهم لحوه. وتوصلت الدراسة الا فاعلية التعلم 

ليئة التعلم المدمج في تحصيل الب ب وفاعليته في تنمية دافعية الب ب لحو التعلم المدمج، وا  

 المدمج تز د مث التحصيل العلمي وتنمي مستوق الدافعية أكث  مث ليئة التعليم االعتياد ة.

( هدفت ىلا اليطف عث فاعلية استخدام التعلم المدمج في تدر م مق ر 2017دراسة شعبا  وجعف  )

ت لية لمامعة ط ق تدر م االوتصاد المنزلي لتحسيث التحصيل واالتماه لحوه لدق طالباب كلية ال

لم ا ، غي  تم استخدام التحصيل ومقياس االتماه لحو التعلم المدمج. وتوصلت الدراسة ىلا فاعلية 

استخدام التعلم المدمج في تدر م المق ر وتنمية االتماه لحوه لدق البالباب، وأ  هناك ع وة ارتباطية 

 ياس االتماه لحو التعلم المدمج.موجبة ليث درجاب البالباب في ا تبار التحصيل ودرجاتهث في مق

 تتميز هذه الدراسة عث الدراساب السالقة في اآلتي 

(، 2017( والسعيد )2015 صوصية البيئة السعود ة، فعلا ال نم مث أ  دراسة الصعيدي ) -

( أج  ت في البيئة السعود ة ىال أ  هذه الدراسة تتميز عث االولا في 2017وشعبا  وجعف  )

لتعلم المدمج وتببيقه مث   ا لالام الب ك لورد، وعث األ ي تيث لت كيزها ألها تتب ق ىلا ا

علا التعلم المدمج في مق راب التخصا في المحاسبة واستخدام لمويج وبوا التقنية كم تيز 

 رنيم.

ت كز الدراسة علا التعلم المدمج واستخدامه غص اً في مق راب التخصا في المحاسبة وهو  -

 راساب السالقة.ما لم تتب ق له الد
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اهتمت الدراسة لالتع ع علا معوواب استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا في  -

 المحاسبة وهو ما لم تتب ق له الدراساب السالقة.

 

 منهجية وإجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:

ج في مق راب تعتمد الدراسة علا المنهج الوصفي التحليلي لتقييم فاعلية استخدام أسلوب التعلم المدم

ل لامج المحاسبة ليلية الممتمب لخميم مطيت مث   ا ليا  أ   العوامل الخارجية علا متغي اب 

لمويج وبوا التقنية والعياس يلن علا استخدام الب ب والبالباب والمنفعة المدركة المتووعة للتعلم 

 المدمج في مق راب المحاسبة.

 

 حدود الدراسة:

 المملية الع لية السعود ة. -لن  الد، كلية الممتمب لخميم مطيتغدود ميالية  جامعة الم

 ه.1439-1438غدود زمالية  اوتص ب الدراسة فا غدها الزمالي علا العام الدراسي 

 غدود لط  ة  ط ب وطالباب ل لامج المحاسبة ليلية الممتمب لخميم مطيت.

 تمب لخميم مطيت.غدود موضوعية  مق راب التخصا لب لامج المحاسبة ليلية المم

 

 مجتمع الدراسة:
 تيو  ممتمب الدراسة مث ط ب وطالباب ل لامج المحاسبة ليلية الممتمب لخميم مطيت للعام 

ه )المستو اب العليا التي تدرس فيها مق راب التخصا للب لامج( غي  لل  1439 -1438الدراسي 

 طالبة.  142لب وطا 158طالب وطالبة، توزع ما ليث  300غمم الممتمب انجمالي 

 

 عينة الدراسة:
لتحد د غمم العينة غي  تم توز ب  (Richards Equation)استخدم الباغثا  معادلة ر تطارد جيم  

%( فيما تم استبعاد عدد 71استبالة صالحة للتحليل لنسبة ) 198استبالة تم است داد عدد  279عدد 

التعلم المدمج في مق راب التخصا في %( غي  لم  سبا لهم استخدام 29استبالة لنسبة ) 81

 المحاسبة.

 

 أداة الدراسة:
صمم الباغثا  استمارس استبيا  لاستخدام مقياس لي ب الخماسي المتدرج في المقا يم )اتفا لطدس، 

اتفا، محا د، ال اتفا، ال اتفا لطدس(، الستب ع آراء الب ب والبالباب لاالعتماد لطيل رنيم علا 

ية للتع ع علا مدق وبولهم للتعلم المدمج في مق راب التخصا في المحاسبة لمويج وبوا التقن

ومدق فاعليته مث وجهة لال هم، وود اشتمل المزء األوا علا البيالاب الطخصية والد مغ افية لعينة 

 الدراسة، فيما اشتمل المزء الثالي علا  مسة محاور هي 

 اسبة.استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا في المح -

 سهولة استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا في المحاسبة. -

 المنفعة المدركة المتووعة مث استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا في المحاسبة. -

 المووف مث استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا في المحاسبة. -

 لمحاسبة.معوواب استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا في ا -

 

 صدق وثبات أداة الدراسة:



 

 45 فتح االله محمد وسهاد عبد هللا... .تقييم فاعلية استخدام أسلوب التعلم المدمج

 

 

 

ال تبار مدق وجود ارتباط ليث القياساب  (Cronbach- Alpha)استخدم الباغثا  أسلوب ك ولباخ ألفا 

وهي لسبة أكب  مث الحد األدلا  0.794المعب س عث آراء عينة الدراسة غي  كالت ويمة معامل الثباب 

ف  درجة كبي س مث الثباب، ولالتالي اميالية االعتماد مما  عني تو 0.6المقبوا لمعامل الثباب وهو 

 علا لتانج التحليل االغصاني.

 

 خطوات اختبار فرضيات الدراسة:
 في سبيل ا تبار ف ضياب الدراسة اتبب الباغثا  الخبواب التالية 

وضب معيار للحيم علا درجة موافقة عينة الدراسة علا عباراب محاور الدراسة الخمسة  -

الخماسي )الحدود العليا والحدود الدليا(  لي بويلن مث   ا تحد د طوا    ا مقياس 

(  م وسمة ويمة المدق علا 4=1-5المستخدمة في االستبيا ، غي  تم غساب ويمة المدق )

( ولعد يلن تضاع هذه القيمة ىلا الحد األدلا 0.8= 4/5لخماسي )ا لي بعدد    ا مقياس 

للمقياس وهو الواغد الصحيح ولالتالي  ميث تفسي  ويمة المتوست العام الم جح للعباراب 

 علا النحو التالي 

 ( المتوست العام الم جح لعباراب االستبيا 1جدوا )                     

 درجة الموافقة المتوست الحسالي

 درجة منخفضة جداً  1-1.8

 درجة منخفضة 1.9-2.6

 درجة متوسبة 2.7-3.4

 درجة م تفعة 3.5-4.2

 درجة م تفعة جداً  4.3-5

 

استخدام االلح اع المعياري للتع ع علا مدق التمالم ليث آراء اف اد عينة الدراسة والوست  -

 الف وق المعنو ة.الحسالي درجة الموافقة علا العباراب. وا تبار م لب ال تبار 

استخدام أسلوب االلحدار الخبي البسيت ال تبار التأ ي  المعنوي للمتغي اب المستقلة علا  -

 المتغي اب التالعة.

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 اوالً: استخدام التعلم المدمج في مقررات التخصص لبرنامج المحاسبة
 المدمج في مق راب المحاسبة( لسب عينة الدراسة غوا استخدام التعلم 2جدوا )

 النسبة التي ار العبارس

 %100 198 سبا ا  استخدمت التعلم المدمج في مق راب المحاسبة.

 %89.4 177 لدي المع فة لاستخدام التعلم المدمج فا مق راب المحاسبة.

 %46.5 92 أواجه صعولاب عند استخدام التعلم المدمج فا مق راب المحاسبة.

 

( أع ه أ  كل عينة الدراسة سبا لها استخدام التعلم المدمج في مق راب 2المدوا )  غظ مث 

% مث هذه العينة لد ها المع فة 89.4المحاسبة مما  مينهم مث تقد م آراء موضوعية، كما أ  لسبة 

راسة التامة والمهارس ال زمة الستخدام هذا األسلوب مث ألواع التعلم مب وجود لسبة مقدرس مث عينة الد

 %.46.5تواجه صعولاب عند استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة للغت 

 ثانياً: سهولة استخدام التعلم المدمج في مقررات التخصص لبرنامج المحاسبة:

( االلح افاب المعيار ة والمتوسباب الحسالية وويم كأي لعوامل لسهولة استخدام التعلم 3جدوا )

 المدمج
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 العبارس
االلح اع 

 المعياري

المتوست 

 الحسالي

درجة 

 الموافقة

 وفقاً للمستوق الدراسي وفقاً للنوع

 ويمة كأي
مستوق 

 المعنو ة
 ويمة كأي

مستوق 

 المعنو ة

سهولة الوصوا ىلا المحتوق 

 التعليمي.
 0.15 12.09 0.03 10.48 م تفعة 4.05 0.85

وجود دليل استخدام واضح 

 ومفصل.
 0.90 3.56 0.13 7.10 م تفعة 3.81 0.99

سهولة تعلم مهاراب التعلم 

 المدمج.
 0.75 5.10 0.02 12.42 م تفعة 4.08 0.91

 0.43 8.07 0.02 12.32 م تفعة 3.63 1.13 توف  الدعم الفني المستم .

 0.38 8.61 0.16 6.66 م تفعة 4.08 0.90 الم ولة في عملية التعلم.

 

( ا  هناك تمالم ليث آراء عينة الدراسة غي  ت اوح االلح اع المعياري ما 3 تبيث مث المدوا )

كأعلا ويمة. كما  تضح أ  الب ب والبالباب   و  لدرجة موافقة م تفعة أ   1.13و 0.85ليث 

يث هناك سهولة في استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة غي  ت اوح المتوست الحسالي ما ل

 كأعلا ويمة.  4.08كأدلا ويمة و 3.63

وللتع ع علا مدق وجود ا ت ع لسهولة استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا لب لامج 

( غي  3المحاسبة  عزق ىلا النوع أو المستوق الدراسي تم استخدام م لب كأي كما في المدوا )

 التالية  اتضح ا  هناك ا ت ع ليث الب ب والبالباب في العوامل

  85.5غي  اتفقت لسبة  0.03سهولة الوصوا الا المحتوق التعليمي غي  للغت ويمة المعنو ة %

مق راب المحاسبة، في  في الوصوا ىلا المحتوق التعليمي ألها ال تواجه صعولةمث الب ب 

 %.76.7غيث للغت لسبة البالباب 

  مث 82.6غي  اتفقت لسبة  0.02سهولة تعلم مهاراب التعلم المدمج غي  للغت ويمة المعنو ة %

 %.70، في غيث للغت لسبة البالباب سهولة تعلم مهاراب التعلم المدمجالب ب علا 

  مث الب ب 55.8غي  اتفقت لسبة  0.02توف  الدعم الفني المستم  غي  للغت ويمة المعنو ة %

استخدامهم للتعلم المدمج في مق راب المحاسبة، في غيث للغت لسبة  م الفني عندتوف  الدععلا 

 %.68.3البالباب 

 

( اع ه أ  ويم المعنو ة ليل عوامل سهولة 3أما لالنسبة للمستوق الدراسي في غظ مث المدوا )

ً مما  طي  ىلا أله ال  وجد ا ت ع غولها و ً للمستوق استخدام التعلم المدمج ني  دالة اغصانيا فقا

 الدراسي للب ب والبالباب.

( 0.05تم استخدام االلحدار الخبي البسيت للتع ع علا مدق وجود تأ ي  معنوي عند مستوق الداللة )

لعوامل سهولة االستخدام علا المنفعة المدركة المتووعة مث استخدام التعلم المدمج في مق راب 

 (4كما في المدوا )المحاسبة مث وجهاب لال  الب ب والبالباب 

 ( االلحدار الخبي البسيت لعوامل سهولة االستخدام علا المنفعة المدركة المتووعة4جدوا )
 مستوق المعنو ة عويمة  متوست الم لعاب درجة الح  ة ممموع الم لعاب ليا 

 0.00 73 17.93 1 17.93 االلحدار

   0.25 196 48.12 األ باء

    197 66.05 الممموع

 

وهو ما  طي  ىلا أ  عوامل سهولة  0.00( أع ه أ  ويمة المعنو ة للغت 4 تضح مث المدوا )

استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا للمحاسبة تي   معنو اً علا المنفعة المدركة المتووعة 

تي مث التعلم المدمج مث وجهة لال  الب ب والبالباب. و دا يلن ا  عوامل سهولة االستخدام ال

 تميز لها أسلوب التعلم المدمج في مق راب المحاسبة لد ها أ   واضح علا المنفعة المدركة التي تعود 
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مث عينة الدراسة لد ها  89.4( هناك لسبة 2علا الب ب والبالباب ومما  دعم يلن في المدوا )

وا ىلا أ  هناك ( غي  أشار3المع فة التامة والمهارس ال زمة الستخدام هذا األسلوب والمدوا )

 درجة م تفعة ىلا م تفعة جداً لسهولة استخدام التعلم المدمج والمنفعة المدركة. 

( التي اوضحت ا  المنفعة المدركة تتأ   لسهولة 2011هذا  تفا مب ما توصلت له دراسة البو ل )

صلت ىلا أ  في اسباليا التي تو Escobar & Pedro 2012االستخدام المدركة وتي   لها. ومب دراسة 

 هناك ع وة موجبة ليث سهولة االستخدام المتووعة والمنفعة المتووعة.

 

ثالثاً: المنفعة المدركة المتوقعة من استخدام التعلم المدمج في مقررات التخصص لبرنامج 

 المحاسبة

 المتووعة( االلح افاب المعيار ة والمتوسباب الحسالية وويم كأي لعوامل المنفعة المدركة 5جدوا )
االلح اع  العبارس

 المعياري

المتوست 

 الحسالي

درجة 

 الموافقة

 وفقاً للمستوق الدراسي وفقاً للنوع

مستوق  ويمة كأي

 المعنو ة

مستوق  ويمة كأي

 المعنو ة

م تفعة  4.3 0.78  معل الدراسة أكث  سهولة ومتعة.

 جداً 

5.51 0.24 8.13 0.42 

 0.47 7.59 0.07 8.62 م تفعة 4.1 0.97 سهولة التواصل مب أستاي المق ر.

 0.81 4.52 0.11 7.49 م تفعة 3.9 0.99 تبادا األفيار والنقاش مب الب ب اآل   ث.

 0.74 5.20 0.28 5.11 م تفعة 4.2 0.84 اكتساب مهارس التعلم الذاتي.

الوصوا ىلا المادس العلمية في أي ميا  

 وأي ووت.

 0.46 7.75 0.00 28.27 م تفعة 4.3 0.83

 0.15 11.94 0.17 6.45 م تفعة 4.3 0.86 تناليم وادارس الووت.

 

( الا أ  هناك تمالم في آراء عينة الدراسة غي  ت اوح االلح اع المعياري ما 5 طي  المدوا )

كأعلا ويمة. و تضح كذلن ا  المنفعة المدركة المتووعة مث استخدام التعلم المدمج  0.99و 0.78ليث 

توست في مق راب التخصا في المحاسبة ت اوغت ما ليث م تفعة الا م تفعة جداً غي  ت اوح الم

 كأعلا ويمة.  4.3كأدلا ويمة و 3.9الحسالي ما ليث 

وللتع ع علا مدق وجود ا ت ع غوا عوامل المنفعة المدركة للتعلم المدمج في مق راب المحاسبة 

( غي   تضح ا  5 عزق ىلا النوع أو المستوق الدراسي تم استخدام م لب كأي كما في المدوا )

غوا ىميالية الوصوا الا المادس العلمية في أي ميا  وأي ووت  هناك ا ت ع ليث الب ب والبالباب

% مث الب ب علا يلن، في غيث للغت لسبة 90.6، فقد اتفقت لسبة 0.00غي  للغت ويمة المعنو ة 

%. أما لالنسبة للمستوق الدراسي فقد كالت ويمة المعنو ة ني  دالة اغصانياً ليل عوامل 70البالباب 

تووعة مث استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة مما  طي  ىلا أله ال  وجد المنفعة المدركة الم

 ا ت ع غولها وفقاً للمستوق الدراسي للب ب والبالباب.

( 0.05تم استخدام االلحدار الخبي البسيت للتع ع علا مدق وجود تأ ي  معنوي عند مستوق الداللة )

ستخدام أسلوب التعلم المدمج في مق راب المحاسبة مث لعوامل المنفعة المدركة علا المووف مث ا

 وجهاب لال  الب ب والبالباب كما في المدوا التالي 

 ( االلحدار الخبي البسيت لعوامل المنفعة المدركة علا المووف مث استخدام التعلم المدمج6جدوا )
 مستوق المعنو ة عويمة  متوست الم لعاب درجة الح  ة ممموع الم لعاب ليا 

 0.00 74.21 19.68 1 19.68 االلحدار

   0.27 196 51.97 األ باء

    197 71.65 الممموع
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وهو ما  دا علا أ  عوامل المنفعة المدركة  0.00( أ  ويمة المعنو ة للغت 6 تضح مث المدوا )

ً علا  المتووعة مث استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا لب لامج المحاسبة تي   معنو ا

المووف مث استخدام هذا األسلوب في مق راب التخصا للمحاسبة مث وبل الب ب والبالباب. وهذا 

 وضح ا  الب ب والبالباب   و  أ  المنفعة المدركة التي  تم اكتسالها تعزز لد هم مووف ى مالي 

  ت اوغت ( غي5لحو استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة. وهذا  دعم ما ورد في المدوا )

المنفعة المدركة مث استخدامهم التعلم المدمج في مق راب المحاسبة ما ليث م تفعة الا م تفعة جداً. 

( في السعود ة التي توصلت ىلا فاعلية التعلم المدمج في تحصيل 2017وهذا  تفا مب دراسة السعيد )

 الب ب وفاعليته في تنمية دافعية الب ب لحو التعلم المدمج.

 

 ً  : الموقف من استخدام التعلم المدمج في مقررات التخصص لبرنامج المحاسبة:رابعا
( االلح افاب المعيار ة والمتوسباب الحسالية وويم كأي لعوامل المووف مث استخدام 7جدوا )

 التعلم المدمج

 العبارس
االلح اع 

 المعياري

المتوست 

 الحسالي

درجة 

 الموافقة

 الدراسيوفقاً للمستوق  وفقاً للنوع

 ويمة كأي
مستوق 

 المعنو ة
 ويمة كأي

مستوق 

 المعنو ة

الحاجة الا امت ك مهاراب غاسولية 

 عالية.

 0.50 7.31 0.55 3.04 م تفعة 4.06 1.01

 0.68 4.00 0.39 3.03 م تفعة 4.21 0.74 الثقة فا الفاندس مث االستخدام.

 0.27 7.64 0.06 7.56 م تفعة جداً  4.33 0.69 تعز ز القدرس علا التعليم والتعلم.

 0.34 8.98 0.03 11.13 م تفعة 4.21 0.81 تعز ز القدرس علا التفيي  واالستنتاج.

 0.60 6.38 0.00 18.69 م تفعة 3.97 1.03  ناسب كل مق راب المحاسبة.

 عزز مث درجة استيعاب مق راب 

 المحاسبة.

 0.41 8.28 0.07 8.61 م تفعة 4.07 0.96

 

( أ  هناك تمالم في آراء عينة الدراسة غي  ت اوح االلح اع المعياري ما 7  غظ مث المدوا )

كأعلا ويمة. كما  تضح ا  الب ب والبالباب   و  لصورس م تفعة أ  التعلم  1.03و 0.74ليث 

  ، في غيث  بدو4.06المدمج  حتاج الا امت ك مهاراب غاسولية عالية غي  لل  المتوست الحسالي 

مووف ى مالي لدرجة م تفعة الا م تفعة جداً مث استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا في 

 كأعلا ويمة.  4.33كأدلا ويمة و 3.97المحاسبة غي  ت اوح المتوست الحسالي ما ليث 

وللتع ع علا مدق وجود ا ت ع للمووف مث استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة  عزق 

(  تضح ا  هناك ا ت ع 7وع أو المستوق الدراسي تم استخدام م لب كأي كما في المدوا )ىلا الن

 ليث الب ب والبالباب في العوامل التالية 

، غي  اتفا الب ب 0.025تعز ز القدرس علا التفيي  واالستنتاج غي  للغت ويمة المعنو ة  -

 عزز القدرس علا التفيي  واالستنتاج، في غيث للغت لسبة البالباب  أله% علا 91.3لنسبة 

83.3.% 

، غي  اتفا الب ب لنسبة 0.00كل مق راب المحاسبة غي  للغت ويمة المعنو ة   ناسب -

سب كل مق راب المحاسبة، في غيث للغت لسبة البالباب  ناالتعلم المدمج  أ % علا 71

81.7 .% 

( ليل عوامل المووف مث استخدام 7سي في غظ أ  ويم المعنو ة في المدوا )أما لالنسبة للمستوق الدرا

التعلم المدمج في مق راب المحاسبة ني  دالة اغصانياً مما  طي  ىلا أله ال  وجد ا ت ع غولها وفقاً 

 للمستوق الدراسي للب ب والبالباب.

( 0.05معنوي عند مستوق الداللة )تم استخدام االلحدار الخبي البسيت للتع ع علا مدق وجود تأ ي  

لعوامل سهولة االستخدام علا المووف مث استخدام أسلوب التعلم المدمج في مق راب المحاسبة مث 

 وجهاب لال  الب ب والبالباب كما في المدوا التالي 
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( االلحدار الخبي البسيت لعوامل سهولة استخدام التعلم المدمج علا المووف مث 8جدوا )

 في مق راب المحاسبةاستخدامه 
 مستوق المعنو ة ة عويم متوست الم لعاب درجة الح  ة ممموع الم لعاب ليا 

 0.00 51.31 14.87 1 14.87 االلحدار

   0.29 196 56.79 األ باء

    197 71.65 الممموع

 

استخدام وهو ما  طي  ىلا أ  عوامل سهولة  0.00( أ  ويمة المعنو ة للغت 8 تضح مث المدوا )

التعلم المدمج في مق راب التخصا لب لامج المحاسبة تي   معنو اً علا مووف الب ب والبالباب 

مث استخدامه في مق راب التخصا لب لامج المحاسبة. مما  دا علا أ  سهولة استخدام التعلم 

. و دعم ما المدمج في مق راب المحاسبة ساعد علا لناء مووف ى مالي تماه استخدام التعلم المدمج

( غي  أشار الب ب والبالباب ىلا درجة م تفعة في سهولة استخدام 7( و)3ورد في المدوليث )

 التعلم المدمج ومووف ى مالي م تفب لحو استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة.

( في اليو ت اللتيث 2014في انماراب والف  ج واليندري ) Abdalla,2007وهذا  تفا مب دراسة 

اوضحتا ا  عاملي سهولة االستخدام واالستفادس مث التينولوجيا ود أ  ب ا مالاً علا اتماهاب الب ب 

في اسباليا التي توصلت ىلا  Escobar & Pedro 2012لحو استخدام لالم الب ك لورد. ومب دراسة 

 ً  Gao,2005ليث سهولة االستخدام والميل ل ستخدام. وال تتفا مب دراسة  وجود ع وة دالة اغصانيا

التي أوضحت أ  لساطة البيئة البينية أ  ب في أال  يو  هناك ارتباط داا ليث عامل سهولة االستخدام 

 المدرك وعامل االتماه.

 

 خامساً: معوقات استخدام التعلم المدمج في مقررات التخصص لبرنامج المحاسبة:
 ( االلح افاب المعيار ة والمتوسباب الحسالية وويم كأي لمعوواب استخدام التعلم المدمج9وا )جد

 العبارس
االلح اع 

 المعياري

المتوست 

 الحسالي

درجة 

 الموافقة

 وفقاً للنوع
وفقاً للمستوق 

 الدراسي

ويمة 

 كأي

مستوق 

 المعنو ة
 ويمة كأي

مستوق 

 المعنو ة

 0.90 3.46 0.04 1.21 م تفعة 3.57 1.18 ضعف مهاراب الحاسب اآللي.

عدم كفا ة أجهزس الحاسب اآللي لمعامل التعلم 

 االليت ولي.

 0.72 5.36 0.12 7.43 م تفعة 3.63 1.10

 0.83 4.34 0.01 14.83 م تفعة 4.14 1.11 لتء شبية انلت لت.

 0.19 11.22 0.53 3.16 م تفعة 3.68 1.20 عدم توف  تدر ب كافي علا التعلم المدمج.

 0.64 6.11 0.02 12.38 م تفعة 4.04 1.16 التيلفة العالية لإللت لت  ارج شبية المامعة.

 

( أ  هناك تمالم ليث آراء عينة الدراسة غي  ت اوح االلح اع المعياري ما 9 تضح مث المدوا )

هناك معوواب كأعلا ويمة. و تضح أ  الب ب والبالباب   و  لدرجة م تفعة ا   1.20و 1.10ليث 

تواجههم عند استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا في المحاسبة غي  جاء ت تيبها مث وجهة 

 لال هم كاآلتي 

  4.14لمتوست غسالي  انلت لتلتء شبية. 

  4.04 ارج شبية المامعة لمتوست غسالي  لإللت لتالتيلفة العالية. 

  3.68غسالي عدم توف  تدر ب كافي التعلم المدمج لمتوست. 

  3.63عدم كفا ة أجهزس الحاسب اآللي لمعامل التعلم االليت ولي لمتوست غسالي. 

  3.57ضعف مهاراب الحاسب اآللي لمتوست غسالي. 
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وللتع ع علا مدق وجود ا ت ع لمعوواب استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة  عزي ىلا 

( غي   تضح أ  هناك ا ت ع 9كأي كما في المدوا )النوع أو المستوق الدراسي تم استخدام م لب 

 ليث الب ب والبالباب في المعوواب التالية 

  مث 52.2، واتفقت لسةةةةةبة 0.04ضةةةةةعف مهاراب الحاسةةةةةب اآللي غي  للغت ويمة المعنو ة %

الب ب ألها تطةةيل معوق في اسةةتخدامهم للتعلم المدمج في مق راب التخصةةا، في غيث للغت 

 .%73.3لسبة البالباب 

  مث 81.2غي  اتفقت لسةةبة  0.01لتء وعدم توف  شةةبية االلت لت غي  للغت ويمة المعنو ة %

الب ب علا الها تطةةيل معوق عند اسةةتخدامهم التعلم المدمج في مق راب التخصةةا، في غيث 

 %.71.7للغت لسبة البالباب 

 غي  اتفقت 0.02للغت  التيلفة العالية ل تصةةةةةاا لاأللت لت  ارج شةةةةةبية المامعة لقيمة معنو ة

% مث الب ب الهةةا تمثةةل معوق عنةةد اسةةةةةةتخةةدامهم التعلم المةةدمج في مق راب 75.4لسةةةةةةبةةة 

 %.73.3التخصا، في غيث للغت لسبة البالباب 

( أ  ويم المعنو ة ني  دالة اغصانياً ليل معوواب 9أما لالنسبة للمستوق الدراسي في غظ مث المدوا )

طي  ىلا أله ال  وجد ا ت ع لمعوواب استخدام التعلم المدمج في مق راب استخدام التعلم المدمج مما  

 المحاسبة وفقاً للمستوق الدراسي للب ب والبالباب.

( لمعوواب استخدام أسلوب التعلم 0.05للتع ع غوا مدق وجود تأ ي  معنوي عند مستوق الداللة )

المحاسبة تم استخدام االلحدار  المدمج علا مووف الب ب والبالباب مث استخدامه في مق راب

 الخبي البسيت كما في المدوا التالي 
 ( االلحدار الخبي البسيت لمعوواب استخدام التعلم المدمج علا المووف مث استخدامه10جدوا )

 مستوق المعنو ة ع ويمة متوست الم لعاب درجة الح  ة ممموع الم لعاب ليا 

 0.00 11.79 4.07 1 4.07 االلحدار

   0.35 196 67.59 األ باء

    197 71.65 الممموع

 

وهو ما  دا علا أ  معوواب استخدام التعلم  0.00( أ  ويمة المعنو ة للغت 10  غظ مث المدوا )

المدمج تي   معنو اً علا مووف الب ب والبالباب مث استخدامه في مق راب التخصا لب لامج 

معوواب استخدام التعلم المدمج تحد مث مووف الب ب المحاسبة. مما  دا علا أ  هناك لعض 

( غي  أوضح الب ب 6والبالباب لحو استخدامه في مق راب المحاسبة و تضح يلن مث المدوا )

والبالباب لصورس م تفعة أ  هناك المعوواب تواجههم عند استخدامهم للتعلم المدمج في مق راب 

 خدامه.المحاسبة ولالتالي تي   علا مووفهم مث است

( لمعوواب االستخدام علا المنفعة 0.05وللتع ع غوا مدق وجود تأ ي  معنوي عند مستوق الداللة )

المدركة مث استخدام التعلم المدمج في مق راب المحاسبة مث وجهة لال  الب ب والبالباب تم 

 استخدام االلحدار الخبي البسيت كما في المدوا التالي 

 البسيت لمعوواب استخدام التعلم المدمج علا المنفعة المدركة المتووعة( االلحدار الخبي 11جدوا )
 مستوق المعنو ة ع ويمة متوست الم لعاب درجة الح  ة ممموع الم لعاب ليا 

 0.73 0.12 0.04 1 0.04 االلحدار

   0.34 196 66.0 األ باء

    197 66.1 الممموع

 

وهو ما  طي  ىلا أ  معوواب استخدام التعلم  0.73( أ  ويمة المعنو ة للغت 11 تضح مث المدوا )

المدمج ال تي   معنو اً علا المنفعة المدركة المتووعة مث استخدامه في مق راب التخصا لب لامج 

%( هي 46.5(  طي  ا  لسبة )2المحاسبة. وهو ما  نفي صحة الف ضية. وما  يكد يلن أ  المدوا )

التي تعالي مث صعولاب لسبية عند استخدام التعلم المدمج وأ  األنلبية ال تعالي مث أي صعولاب 
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في استخدام التعلم المدمج في مق راب التخصا في المحاسبة. كما   ق الب ب والبالباب في 

وجود معوواب  ( أ  المنفعة المدركة مث استخدامهم للتعلم المدمج كالت م تفعة لال نم مث5المدوا )

للتعلم المدمج وأ  يلن لم  ي   علا المنفعة المدركة التي  تلقاها الب ب والبالباب في مق راب 

 المحاسبة. 

 

 االستنتاجات:
لعد استع اض انطار النال ي ومث   ا مناوطة لتانج الدراسة  توصل الباغثا  ىلا االستنتاجاب 

 التالية 

ساهمت في ارتفاع المنفعة المدركة للب ب والبالباب في مق راب سهولة استخدام التعلم المدمج  -1

 التخصا في المحاسبة.

المنفعة المدركة مث التعلم المدمج ساعدب علا لناء مووف ى مالي مث وبل الب ب والبالباب لحو  -2

 استخدامه في مق راب التخصا في المحاسبة.

اتماه الب ب لحو التعلم المدمج واستخدامه في سهولة استخدام التعلم المدمج ساهمت علا توجيه  -3

 مق راب التخصا في المحاسبة.

   ق الب ب والبالباب أ  التعلم المدمج  ناسب كل مق راب التخصا في المحاسبة. -4

توجد لعض المعوواب التي تي   علا اتماه الب ب لحو التعلم المدمج واستخدامه في مق راب    -5

مثلت أهمها في لتء شبية انلت لت، والتيلفة العالية لأللت لت  ارج التخصا في المحاسبة ت

 شبية المامعة، وعدم توف  تدر ب كافي علا التعلم انليت ولي.

علا ال نم مث وجود معوواب للتعلم المدمج ىال أ  يلن لم  قلل مث المنفعة المدركة التي  تلقاها  -6

 اسبة.الب ب والبالباب في مق راب التخصا في المح

 

 التوصيات:
 استناداً علا االستنتاجاب التي توصل لها الباغثا  فالهما  وصيا  لاآلتي 

 تحسيث كفاءس وس عة االلت لت دا ل مممب الب ب والبالباب ليلية الممتمب لخميم مطيت. .1

 تقد م دوراب متخصصة لألساتذس في تصميم مق راب التعلم المدمج لمق راب المحاسبة. .2

التدر بية للب ب والبالباب لصورس تمينهم مث التعامل مب التعلم المدمج لسهولة  ز ادس الدوراب .3

 و س .

ىضافة مق ر دراسي في السنة األولا غوا التعلم انليت ولي عب  لالام ىدارس التعلم الب ك لورد  .4

 مما  ميث الب ب والبالباب مث مهاراب استخدام التعلم المدمج.
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