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 Abstract 

     Educationalists look continuously for the best ways and techniques to provide an 

interactive educational environment that encourages students to exchange opinions and 

experiences. With the advent of the internet and the use of information technology and 

modern communication, distant learning develops and came to be called electronic learning 

which focuses on the use of developed technology in the educational process to convert the 

traditional classrooms into virtual classrooms. Recently, a lot of educationalists were so 

enthusiastic to E. learning to the extent that they ask for the elimination of the traditional 

classrooms using the virtual classrooms instead. 
 ممخص البحث:

يبحث التربكيكف باستمرار عف أفضؿ الطرائؽ كالتقانات لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية تجذب اىتماـ الطمبة عمى           
 تبادؿ اآلراء كالخبرات. 

كمع دخكؿ االنترنت كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الحديثة تطكر التعٌمـ عف بعد كسمي بالتعٌمـ         
كتحكيؿ الصفكؼ ، الذم يركز عمى إدخاؿ التكنكلكجيا المتطكرة في العممية التعميمية التعٌممية E.Learningاللكتركني ا

كقد تحمس الكثير مف المربيف في اآلكنة األخيرة لمتعٌمـ ، Virtual Classroomsالتقميدية إلى صفكؼ افتراضية 
حبلؿ الصفكؼ االفتراضية مكانيا.االلكتركني بشكؿ مبالو فيو لدرجة طالبكا بإلغاء ا  لصفكؼ التقميدية كا 

كمع مركر الزمف كشفت لنا األبحاث كالدراسات كالتجارب العممية الكثير مف جكانب القصكر في التعٌمـ االلكتركني   
ما كقد أثبتت كغياب المعمـ اإلنساف كالمرشد التربكم......الخ. ك، كعدـ الرغبة في التعامؿ مع األجيزة، كالتكمفة المادية

 العديد مف األبحاث أنو ليس التعٌمـ االلكتركني بأفضؿ مف التعٌمـ العادم التقميدم.
يمكف كصؼ التعميـ المزيج بأنو "برنامج تعمـ تستخدـ فيو أكثر مف كسيمة لنقؿ )تكصيؿ( المعرفة كالخبرة إلى 

تنفيذ البرنامج" كما عرفو آخركف "ىك نكع مف المستيدفيف بغرض تحقيؽ أحسف ما يمكف بالنسبة لمخرجات التعمـ ككمفة 
أيضان " يقصد بالتعمـ الخميط مزج أك خمط ادكار ك  التعميـ اإللكتركني "ك  التعميـ الحديث يدمج المدرب بيف التعميـ التقميدم

يجمع بيف التعمـ المعمـ التقميدية في الفصكؿ الدراسية التقميدية مع الفصكؿ االفتراضية كالمعمـ االلكتركني أم انو تعمـ 
 التقميدم كالتعمـ االلكتركني ."

بؿ في التركيز عمى مخرجات التعميـ كقطاع ، كال تكمف أىمية التعميـ المدمج في مجرد مزج أنماط نقؿ مختمفة
 كلذلؾ يمكف إعادة صياغة ىذا التعريؼ عمى النحك اآلتي:، العمؿ

مف خبلؿ استعماؿ تقنيات التعميـ "الصحيحة" لمقابمة ، يـيركز التعميـ المدمج عمى التحقيؽ األفضؿ ألىداؼ التعم
 أنماط التعمـ الشخصية "الصحيحة" مف أجؿ نقؿ الميارات "الصحيحة" لمشخص " المناسب" في الكقت "الصحيح".

كظير بأف المعكقات التي تعترض سبؿ تطبيؽ التعمـ المزيج في التدريس تتمحكر ما بيف ارتفاع الكمفة المالية 
كتدني مستكل الثقافة كالخبرة كالميارة لدل بعض المدرسيف كالطمبة في التعامؿ بجدية مع ، ت ىذا النكع مف التعمـلمدخبل
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كغياب الخطط التعميمية المتكاممة التي تضمف السير في ىدل العمـ ، تكنمكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتكنمكجيا التعميـ
 كالتكنمكجيا .

دة النظر في مدخبلت العممية التدريسية كاجراءات تنفيذىا مف اجؿ استيعاب مفاىيـ كتؤكد الدراسة عمى اىمية اعا
 كالسير بركب الحداثة كالتطكير كالتغيير. ، لتحقيؽ متطمبات المرحمة الراىنة، كالتعبئة المجتمعية، الثكرة المعرفية كااللكتركنية

 
 التعريؼ بالبحث :الفصؿ االوؿ

 مشكمة الدراسة:
كزيادة ، فيك الركيزة االساسية لتطكير المجتمع، عا تدرؾ اىمية التعميـ عمكما كالتعميـ الجامعي خصكصااف الدكؿ جمي  

كال يمكف المة مف االمـ اف تبمو مرحمة الرفاه كالتقدـ بدكف العمـ ، كدفعو نحك معارج الرقي كاالزدىار، الدخؿ القكمي
دكرا بارزا في تأىيؿ كتسريع كتيرة التنمية البشرية ، ىذا المضماركيمعب االىتماـ بالجكدة كاالبتكار في ، كالتكنكلكجيا

 (. 17ص ،  2008، لمنيكض بشتى قطاعات المجتمع)ناصر
يتصدرىا التدريس الجامعي كالبحث العممي ، كالدكر الكبير الذم تضطمع بو الجامعة يتمحكر حكؿ مجمكعة قضايا

كخدمة المجتمع كالتعاكف ، كعقد المؤتمرات كالدكرات كالكرش التعميمية، مريفكانتاج المعرفة كتكظيفيا كالتدريب كالتعميـ المست
بعضيا متصؿ بييكمية كمنظكمة الجامعة االكاديمية ، المحمي كالدكلي. فنجاح التدريس الجامعي يرتبط بعناصر كثيرة

ة اف تحقؽ مسيرة عممية بمعنى اخر ال تستطيع الجامع، كبعضيا االخر متصؿ بمنظكمة التعميـ العاـ ككؿ، كالعممية
اال اذا اعتمدت معايير دقيقة ذات جكدة عالية في اختيار مدخبلت العممية التدريسية ، تعميمية نيضكية عمى مستكل الكطف

كتحكالتيا االقتصادية ، الف متطمبات المرحمة الراىنة بكؿ تداعياتيا التقنية كالمعمكماتية كالمعرفية كااللكتركنية، الجامعية
حٌتمت عمييـ الخركج ، كضعت كؿ القائميف عمى التدريس الجامعي كبالذات المدرسيف اماـ تساؤالت كفرضيات، سيةكالسيا

كالتفكير بجدية في ، كالدخكؿ الى عالـ االتصاالت كالمعمكمات كتكنكلكجيا التعميـ االلكتركني، مف دكامة الركتيف كالتقميد
في اطار ، كدمجيا كتكظيفيا مع االساليب التدريسية االعتيادية القائمة كيفية االستفادة مف ىذه المستحدثات كتصميميا

كصكال الى الخدمة ، دكف االلتفات الى الظركؼ الزمانية كالمكانية، المشاركة الفاعمة كالحرة لكؿ مف الطالب كالمدرس
ما بيف التعميـ االلكتركني كالتعميـ كتعزيز مبدأ الشراكة القائمة ، التعميمية المميزة التي تفي بمتطمبات المكقؼ التعميمي

كتحقيقا لنتاجات تعميمية ، مف اجؿ النيكض بالتدريس الجامعي نحك المزيد مف التجدد كالنماء، التقميدم ال النفكر بينيا
 تخدـ الفرد كالمجتمع.، عالية الجكدة

ليد كمعالجة كتخزيف كمف المشاكؿ االخرل الثكرة المعمكماتية كما صاحبيا مف تضاعؼ مطرد في تقنيات تك 
كظيكر شبكة االنترنت المتاحة لجميع الدكؿ كاالفراد كالتي مكنت المتعمميف مف الكصكؿ بسيكلة كسرعة كفي ، المعمكمات

كما ترتب عميو مف تكظيؼ لعناصرىا في نقؿ Multimediaفضبل عف ظيكر الكسائط المتعددة ، ام كقت لتمؾ المعمكمات
 (.15ص ، 2011، مج التعمـ المختمفة )الفقيكتقديـ تمؾ المعمكمات في برا

 اىمية الدراسة:
تؤكد االتجاىات التربكية الحديثة عمى ضركرة ايجاد أفضؿ الطرائؽ كأنجع الكسائؿ المعنية بتكفير بيئة تعميمية 

بؿ مشاركا ، مات فقطفبل يككف متمقيا لممعمك ، كتبادؿ اآلراء كالحكار، كحثيـ عمى التعمـ، تفاعمية مناسبة لجذب اىتماـ الطمبة
، مستخدما مجمكعة مف االجراءات العممية، كباحثا عف المعمكمة كالمعرفة بكؿ الكسائؿ الممكنة، كصانعا لمخبرة، ايجابيا

تحت اشراؼ مدرسو كتكجييو كتقكيمو. كتعد ، كاالستنتاج، كقراءة البيانات، كالقياس، كالمبلحظة كالفيـ كالتحميؿ كالتركيب
، كممحقاتيما مف البرامج كالكسائط المتعددة بالعممية التدريسية، ت المعمكمات ممثمة بالحاسكب كاالنترنيتعممية دمج تقنيا

بما يحقؽ ، كالتدريب كالنمك كالتطكر االتي، مف انجح الكسائؿ إليجاد مثؿ ىذه البيئات الثرية كالغنية بمصادر التعمـ كالتعميـ
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كاالرتقاء بمخرجاتيا مف جية اخرل ، تيـ مف جية كخدمة العممية التعميميةكتعزيز دافعي، احتياجات كاىتمامات الطمبة
 (26ص ، 2004، )العمي

عمى اعتبار انو شكؿ مف اشكاؿ التعمـ ، مف ىنا بدا االىتماـ بإدخاؿ التعمـ المزيج في االنظمة التعميمية
ائؿ التقنية الحديثة كتفاعميا مع االساليب التعميمية يدعك الى دمج الكس، كنمطا تعمميا فريدا مكمبل لعممية التعميـ، االلكتركني
، بأقؿ التكاليؼ، يتناسب مع خصائص المتعمميف كاحتياجاتيـ كمقرراتيمـ الدراسية، لتقديـ نكع جديد مف التعميـ، االعتيادية

 كبصكرة تمكف مف ادارة العممية التعميمية كضبطيا كقياسيا كتقييـ اداء الطمبة.
كاختمفت مسمياتو... مف ، حيث تعددت اشكالو، المزيج الى بدايات االنظمة التعميمية القديمة كتعكد جذكر التعمـ

كاخيرا التعمـ المزيج اك المتمازج. ، الى التعمـ المؤلؼ اك التعمـ المككف، اك التعمـ اليجيف، التعمـ الخميط الى التعمـ المدمج
كما رافؽ ذلؾ مف التركيز عمى المعرفة ، االنترنيت كالحاسكباال انو كمع تطكر نظـ االتصاالت كشبكات المعمكمات ك 

كتعدل ، في ظؿ ما يشيده العالـ مف تطكر مذىؿ تجاكز حدكد التكقعات، ككيفية اكتشافيا كانتقاليا عبر الكسائؿ المتاحة
كالصفكؼ ، فتراضيبدأت تظير في االكساط التعميمية مسميات كالتعميـ اال، خاصة في مجاؿ التعمـ االلكتركني، المسافات
كالمعمـ ، كاالقتصاد المعرفي، كالتعمـ الرقمي، اك عبر الشبكة، كالتعمـ عبر الخط، كالمكتبات االفتراضية، االفتراضية
كالتعمـ المحمكؿ...الخ. اف اختبلؼ ىذه المسميات يجب اف ال يككف مثارا إلرباؾ العممية التدريسية بؿ فرصة ، االلكتركني

 (.12ص ، 2008، بالقدر الذم يصب في مصمحة التعميـ )حداد، تفادة مف ىذه المستحدثاتمناسبة تسمح باالس
فيك ينطكم عمى ، اذ تعكس ىذه الدراسة اىمية الحديث عف معايير التعمـ المزيج كضماف جكدتو في التدريس الجامعي  

كتكنكلكجيا ، كالمحتكل الدراسي، كانشطتياالتي تطاؿ االىداؼ التعميمية كطرائؽ التدريس ، مجمكعة مف القكاعد كاالجراءات
في اطار بيئة تعميمية تفاعمية ، كدكر كؿ مف الطالب كالمدرس، كاالمكانيات المادية، كالبنى التحتية، التعميـ االلكتركني

التدريس مف اجؿ تقديـ كؿ ما ىك جديد في ، تعمؿ عمى ارساء كدمج التقنيات الحديثة في االنماط التدريسية السائدة، جذابة
، كالمحاؽ بركب التطكر كالتقدـ العممي، كخدمة المجتمع، كسد احتياجات الطمبة، لغايات تحقيؽ االىداؼ التعميمية، المزيج

فاف عمى الجامعات اف تعمؿ باستمرار عمى ، في كقت تتسارع فيو منتجات العقؿ البشرم معرفة كتقنية. كنظرا ألىمية ذلؾ
 ، كاستراتيجيات تنفيذىا، ياتطكير أدائيا كبرامجيا كمناىج

في عصر اصبحت فيو الجكدة المحؾ الرئيس لمخرجاتيا. كيتبمكر ىذا االىتماـ مف ، كربطيا بمتطمبات سكؽ العمؿ
كعرضيا اماـ الطمبة الجامعييف ، خبلؿ استيعاب مفاىيـ الثكرة المعرفية كالتكنكلكجية المشحكنة باإليجابيات كالسمبيات

، في ضكء النظريات الحديثة كفمسفة المجتمع، قادرة عمى النقد كالنقض كالتحميؿ، ية ممزكجة كفعالةبطرائؽ كاساليب تدريس
، كتنمية شخصية الطالب مف جكانبيا الفكرية كاالجتماعية كالميارية جميعا. فالعبلقة بيف الجامعة كالمجتمع عبلقة تكاممية

كتتبع المجتمع بكصفيا احدل ، كالبحث كالتطكير كالتدريب الف الجامعة تقكد المجتمع بكصفيا مستكدعا لمفكر كالعمـ
 (.35ص ، 2008، مؤسساتو العاممة في نسيجو االيدكلكجي كالتعميمي كاالقتصادم كاالجتماعي )االنصارم

 اىداؼ الدراسة:
 تسعى ىذه الدراسة الى تحقيؽ االىداؼ االتية:

 التعريؼ بالتعميـ االلكتركني كالتعمـ المزيج . -1
 بالتعميـ الجامعي.التعريؼ  -2
 اىتمت الدراسة بمفيـك الجكدة الشاممة في التعميـ كمعايير كضماف جكدة متطمبات التعمـ المزيج. -3
 ركزت الدراسة عمى ابراز معايير نجاح التعمـ المزيج كفكائده. -4
 رصدت الدراسة المعيقات التي تعترض سبؿ تطبيؽ التعمـ المزيج. -5
 المزيجاعداد تصميـ مقترح لبرنامج التعمـ  -6
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 اسئمة الدراسة:
 ستجيب الدراسة عمى االسئمة االتية:

 ما التعمـ المزيج كمفيكمو؟ -
 ما الجكدة الشاممة في التعميـ؟ -
 ما معايير كضماف جكدة متطمبات التعمـ المزيج؟ -
 ما معايير نجاح التعمـ المزيج كفكائده؟ -
 ما المعيقات التي تعترض سبؿ تطبيؽ التعمـ المزيج؟ -
 يفية تصميـ برنامج التعمـ المزيج)الدركس(؟ك -

 منيجية الدراسة:
سيعتمد الباحثاف األسمكب الكصفي التحميمي في جمع اآلراء كالمعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ المتعمقة بمحاكر 

ؾ بالرجكع الى كذل، تتضح فييا مشكمة الدراسة كخمفيتيا كأىميتيا كأىدافيا، مف اجؿ بناء منظكمة معرفية متكاممة، الدراسة
، كاالطبلع عمى بعض التجارب العالمية في مجاؿ التعمـ االلكتركني كالتعمـ المدمج، عدد مف الدراسات كاألبحاث كالمقاالت

لبلستفادة منيا في عرض ما أشارت اليو حكؿ الجكانب المتعمقة بمفيـك التعمـ المدمج كتطبيقو كضماف جكدتو كمعايير 
 التعميمية. نجاحو كفكائده في العممية

 التعريفات االجرائية:
اك الخدمة المستمرة التي تقدميا ، ىي المجمكع الكمي لخصائص كسمات المنتج سكاء كاف مادم اك بشرم الجودة: -

كتمبية رغباتيـ كطمكحاتيـ كتكقعاتيـ بدرجة كفاءة عالية كرضا اكيد ، المؤسسة إلشباع حاجات المستفيديف العمنية كالضمنية
(: بأنيا" مجمكعة الخصائص أك السمات التي تعبر عف مدل استيفاء المدخبلت كالعمميات 2000عقيمي)كعرفيا ال

، 2000، كالمخرجات في المؤسسة التعميمية لمستكيات محددة تشكؿ في مجمكعيا معايير الجكدة الشاممة")العقيمي
 (.19ص
، المدرس، في مدخبلت التعمـ المزيج )المتعمـ ىي تمؾ المكاصفات كالخصائص التي ينبغي تكافرىا معايير الجودة: -

 االمكانات المالية كالمادية....الخ( .، المجتمع، نكاتج التدريس، ادارة الجامعة، المقرر الدراسي
حفاظا ، : يعني االلتزاـ الكامؿ كالجدية بالعمؿ كاالستمرار بالعطاء كتكفير الثقة كمنع االنحرافات كاألخطاءضماف الجودة -

 جكدة كحسف االداء كاالتقاف عمى الدكاـ .عمى ال
في ، : طريقة تعميمية تعممية يستخدـ فييا كسائؿ االتصاؿ الحديثة كالمتعددة كالمتنكعة كتقنيات الحاسكبالتعمـ االلكتروني

فرد تخدـ ال، لتحقيؽ اىداؼ محددة، غير محككمة بزماف كمكاف، اطار عممية تفاعمية حرة بيف اطراؼ العممية التعميمية
 كالمجتمع بسرعة ككمفة قميمة.

الذم يجمع بأسمكبو ما بيف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ، : ىك احد اشكاؿ التعمـ االلكتركنيالتعمـ المزيج -
، بحيث تتكامؿ ىذه االساليب كتتفاعؿ مع الطمبة كالمدرسيف بصكرة فردية اك جماعية، كاساليب التدريس التقميدية االخرل

 دكف التخمي عف الكاقع التعميمي في قاعة الدرس.، كتحقيقا لمصمحة الطمبة، دمة لؤلىداؼ التعميميةخ
( مع التعمـ Face –to -Face(: نظاـ متكامؿ يدمج االسمكب التقميدم لمتعمـ كجيا لكجو )2011كعرفو الفقي )

عمـ كأحد المداخؿ الحديثة القائمة عمى ( لتكجيو كمساعدة المتWeb- based e-Learningااللكتركني عبر األنترنت )
 (15ص ، 2011، استخداـ تكنكلكجيا التعميـ في تصميـ مكاقؼ تعميمية جديدة )الفقي

كما ، بما تتضمنو مف متغيرات متنكعة، عممية تخطيطية انسانية منظمة كليست عممية الية اك عشكائية التدريس الجامعي:
بيدؼ الكصكؿ الى مستكل التعمـ ، ات المتعمـ كاىدافو كاستغبلؿ بيئتو كامكاناتوتتبناه مف اجراءات كمحكر اساسي ىك حاج

 االمثؿ كاالجكد.
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 خطة الدراسة: :الفصؿ الثاني
 :تدور خطة الدراسة ضمف المحاور الرئيسة االتية

 المحكر االكؿ: مفيـك كؿ مف التعمـ االلكتركني كالتعمـ المزيج كالتدريس الجامعي.
 كدة الشاممة في التعميـ كمعايير كضماف جكدة متطمبات التعمـ المزيج.الج:المحكر الثاني

 المحكر الثالث: نماذج التعمـ المزيج كعكامؿ نجاحو كميزاتو كمعكقاتو.
 المحكر الرابع: كيفية تصميـ برنامج التعمـ المزيج.

 المحور االوؿ: التعميـ االلكتروني والتعمـ المزيج والتدريس الجامعي
 : لكترونيالتعميـ اال 

( بانو طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة مف حاسكب كشبكات ككسائطو المتعددة 2011تعرفو العنزم )
كمكتبات الكتركنية ككذلؾ بكابات االنترنت سكاء كاف عف بعد اك في الفصؿ ، كاليات بحث، كرسكمات، مف صكت كصكرة

ة بجميع انكاعيا في ايصاؿ المعمكمة لممتعمـ بأقصر كقت كاقؿ جيد كاكبر فائدة الميـ المقصكد ىك استخداـ التقني، الدراسي
 (96ص، 2011، )العنزم

اك الدخكؿ الى مختبر ، اك الداتا شك في قاعة الدرس، كيعتقد بعض المدرسيف اف استخداميـ لمكمبيكتر الشخصي
كيرل اخركف اف ، مى التعميـ االلكتركني بالكامؿالحاسكب كالجمكس اماـ الكمبيكتر كاستخداـ االنترنيت...الخ قد اتى ع

كيتجو االعتقاد الى اف ، الكسائط المتعددة عمى الجامعات كالمدارس كالمكاتبك  التعميـ االلكتركني يتحقؽ بتكزيع الحكاسيب
ي كالتقني . كعمى الميداف الرئيس لمتعميـ االلكتركني ىك العقكؿ الذكية كااللكتركنية التي تصبو المغة بصبغة التطكر العمم

كلـ تخؿ المؤتمرات كال االبحاث مف ، ككثرت تعريفاتو، فقد ذاع صيت ىذا النكع مف التعميـ في اآلكنة االخيرة، صعيد اخر
كدكره في العممية ، لمناقشتو كالتعرؼ عمى أىدافو، كما اف كسائؿ االعبلـ المختمفة غطت لو مساحات كاسعة، الحديث عنو

 -فالتعميـ االلكتركني ىك بمثابة منظكمة تعميمية متكاممة )مدخبلت، قع يبعد كؿ البعد عف ىذا كذاؾلكف الكا، التعميمية
 مخرجات( تضـ: -عمميات

 المككنات المادية: كتشمؿ البنية التحتية كاجيزة الكمبيكتر كشبكة انترنيت عالية السرعة.  -1
 المككنات البرمجية: كتشمؿ:  -2
رنامج معتمد عمى شبكة االنترنيت يكفر االدارة كالمتابعة لممتعمـ مف حيث دخكلو كخركجو كمنحو نظـ ادارة التعمـ كىي ب -أ

كالجدكلة لممقررات الدراسية كخطة ، التسجيؿ لبيانات المتعمميف كيقـك بالعمميات االتية:، الصبلحيات كتنظيـ المحتكل
كاالتصاالت ام التكاصؿ بيف المتعمميف عبر البريد ، تقييـكاالختبارات كال، كالتكصيؿ ام اتاحة المحتكل لممتعمـ، التعميـ

 المتعمـ كاصدار التقارير بذلؾ. ألداءكالتتبع كالمتابعة ، االلكتركني كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ
 كقد يككف مفتكحا اك مغمقا.، كىك نظاـ مطكر يتحكـ بالمحتكل الدراسي، نظـ ادارة المحتكل كيتبع الى نظـ ادارة التعمـ -ب
المكارد البشرية: كتظـ مدير النظاـ كالمصمـ التعميمي كمتخصصيف في الرسكمات بأنكاعيا كفي البرمجة كضبط   -3

 الجكدة كفنيي الدعـ كالمساندة.
التشريعات كالنظـ: كتشمؿ اساليب التقييـ كحضكر الطمبة كحقكؽ النشر كاالقتباس كخصكصية االفراد كالمعمكمات   -4

 (12-9ص ، 2009، عبد المجيد)ي كاالعتراؼ بالشيادةكاالعتماد االكاديم
، استخداـ اآلالت كاألدكات التعميمية كاالساليب التقميدية كالعشكائية، في ظؿ ذلؾ .. تجاكز مفيـك التعميـ االلكتركني

مج ليس بمسالة كىذا الد، فيك اشبو بثكرة كاممة قامت عمى اكتاؼ كؿ مف ثكرة تكنكلكجيا الكمبيكتر كالبرمجيات كاالتصاالت
 بؿ بقدرات مضاعفة في االنتاج العممي مف حيث الكـ كالكيؼ، حسابية

كالنكع. كيؤكد ىذا االسمكب النظرة التكاممية لمنظكمة التعميـ االلكتركني كارتباطيا بغيرىا مف االنظمة ارتباطا 
بما ينسجـ كمتطمبات ، كاالرتقاء بمخرجاتو بغية الكصكؿ الى االىداؼ المنشكدة التي تضمف الجكدة العالية لمتعميـ، متبادال
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كالمحاؽ بركب الحضارة ، كتطكرات العصر، كيتفؽ مع حاجات الطمبة كطمكحات ابناء المجتمع، سكؽ العمؿك  خطط التنمية
 كالثقافات العالمية.

 استعدادات الجامعات العربية لتطبيؽ التعميـ اإللكتروني:
، ميف تمؾ االستعدادات مف خبلؿ اتخاذ بعض االستراتيجيات )السيؼقطعت بعض الجامعات العربية شكطنا في تأ

 أىميا االتي:  (24-23ص ، 2009
تبني فمسفة تعتمد عمى الجمع بيف التعميـ اإللكتركني كالنمكذج التقميدم لمتعميـ في كقت كاحد كبالتدريج تتناقص نسبة  -ُ

 .الدراسة التقميدية مع تقدـ المتعمـ في سنكاتو التعميمية 
 :التعاكف المشترؾ مع جامعات كدكؿ أجنبية لبلستفادة مف خبراتيا في المجاؿ مف خبلؿ -ِ

 ·اعتماد برامجيا كشياداتيا كاالشتراؾ في اإلشراؼ عمى طمبتيا .  -
تقديـ برامج عالمية جنبنا إلى جنب مع البرامج العربية مع تمتع الدارس العربي بمميزات كحقكؽ الطالب المسجؿ  -

 المشاركة في البرنامج. في الجامعة
عداد المقررات اإللكتركنية كفؽ معايير جكدة معتمدة . -  االستعانة بالخبراء األجانب في تصميـ كا 
 دعكة الخبراء لممشاركة في المؤتمرات ككرش العمؿ المقامة في الجامعات العربية. -

 كمف أبرز سمات ىذه البيئة:، تركنيالسعي نحك خمؽ بيئة تعميمية مناسبة الحتياجات كمتطمبات التعميـ اإللك -ّ
 ·إعداد كتصميـ برامج قائمة عمى الكسائط المتعددة .  -
 ·بث الدركس المعدة لمتعميـ اإللكتركني عف طريؽ أكثر مف كسيمة تقنية .  -
 ·الدعـ الفني عبر االنترنت كعمى أرض الكاقع لكؿ الفئات المستفيدة.  -
 ·تعميـ عف بعد كالتعميـ اإللكتركني خاصة . بذؿ الجيكد لنشر الثقافة الرقمية عامة كال -
 إعداد مكتبات إلكتركنية تجمع في طياتيا العديد مف المراجع كالكثائؽ المختمفة كاألبحاث اإللكتركنية . -

 التعمـ المزيج:
كىك" التعمـ الذم يتـ مف ، كىك أحد أنكاع أك مستكيات التعميـ اإللكتركني  :Blended Learningالتعمـ المزيج 

فيك يمزج بيف التعميـ ، خبللو استخداـ كسائؿ اتصاؿ مختمفة تتضمف اإللقاء المباشر كالتعمـ الذاتي كالتكاصؿ عبر اإلنترنت
االعتيادم كبيف استخداـ التقنيات التعميمية المتنكعة مما يعطي الحرية لممعمـ في است خداـ تقنيات االتصاؿ في غرفة 

 (67ص  ٢ََِ، الصؼ"  )الشيرم
طبؽ في ، لو اسمكبو كطريقتو في التعميـ، لو اسماء مختمفة تحمؿ المعنى نفسو في االكساط التربكية كترددت
، نظرة الباحثيف كاىتماميـ بأنماط التعمـ االلكتركني عكست، كقد شاعت تعريفات عدة ليذا النكع مف التعمـ، بعض الدراسات

 :كمف ىذه التعريفات عمى سبيؿ التكضيح ال الحصر ما يأتي
ىك اعادة ىيكمة كصياغة المحتكل التعميمي باالعتماد عمى نظريات التعمـ كادماجو بالكسائط االلكتركنية الحديثة المختمفة • 

حيث تنقمو مف غرفة  الصؼ التقميدية الى صؼ ، كالتي تكفر لممتعمـ بيئة تفاعمية نشطة مف خبلؿ برامج ادارة المحتكل
 (.9ص ، 2010، شطرات)اكسع غير محدد بزماف اك مكاف

تكظيؼ المستحدثات التكنكلكجية كدمجيا باألىداؼ كالمحتكل كمصادر كانشطة التعمـ كطرائؽ تكصيؿ المعمكمات مف • 
، 2009، إلحداث تفاعؿ بيف عضك ىيئة التدريس ككنو معمما كمرشدا لمطمبة)الغريب، خبلؿ اسمكبي التعمـ كجيا لكجو

 (.100ص 
كذلؾ بالجمع بيف اكثر مف اسمكب كاداة ، كافة االمكانيات كالكسائط التقنية المتاحةنظاـ تعميمي تعممي يستفيد مف 
لتقديـ نكع جيد مف التعمـ يتناسب مع خصائص المتعمميف كاحتياجاتيـ مف ناحية ، لمتعمـ سكاء كانت الكتركنية اك تقميدية

 (4ص ، 2009، ابك خطكة)كطبيعة المقرر الدراسي كاالىداؼ التعميمية مف ناحية اخرل
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حيث يتـ ، ىك استخداـ التقنية الحديثة في التعميـ دكف التخمي عف الكاقع التعميمي المعتاد كالحضكر في غرفة الصؼ• 
التركيز عمى التفاعؿ المباشر بيف الطمبة كالمعمـ عف طريؽ استخداـ اليات االتصاؿ الحديثة كالحاسكب كبكابات 

 (6ص ، 2007، الشكممي)االنترنيت   
حيث تكظؼ فييا ، صيو التعمـ التي يندمج فييا التعمـ االلكتركني مع التعمـ الصفي التقميدم في اطار كاحد احدل

، 2005، زيتكف)كيمتقى فييا المعمـ مع الطالب كجيا لكجو معظـ االحياف، الحكاسيب كشبكات االنترنيت كاالتصاالت
 (54ص
 ي بعدة طرؽ مختمفة لمحصكؿ عمى انتاجية باقؿ كمفةتعمـ يجمع بيف التعمـ التقميدم كالتعمـ االلكتركن• 
(byrne,2004,p.12) 
التعميـ الذم يستخدـ مف خبللو مجمكعة فعالة مف كسائؿ التقديـ المتعددة كطرائؽ التدريس كانماط التعميـ التي تسيؿ • 

كجيا لكجو مع اساليب التعمـ كيقـك عمى اساس الدمج بيف االساليب التقميدية التي يمتقي فييا الطمبة ، عممية التعمـ
 (Aleks,2004, p.9). االلكتركني

نظاـ متكامؿ ييدؼ الى مساعدة المتعمـ خبلؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ التعمـ كيقـك عمى الدمج بيف التعمـ التقميدم كالتعمـ • 
 (255ص ، 2003، خميس)االلكتركني بأشكاؿ مختمفة داخؿ قاعة الدرس

صمة مف خبلؿ االنترنيت كاالنترانيت كاخرل غير متصمة تحدث في الصفكؼ ىك تعمـ يجمع بيف نماذج مت• 
 (Harveys ,2003 ,p 34التقميدية)

، يتضح مف العرض السابؽ اف جميع التعريفات ركزت عمى اف التعمـ المزيج ىك استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة
كيتفاعؿ الطمبة ، بحيث تتكامؿ فييا اساليب التدريس ،كبكابات االنترنيت في قاعة الدرس، كالكسائط المتعددة، كالحاسكب

دكف التخمي عف الكاقع التعميمي المعتاد ، سكاء كانت بصكرة فردية اك جماعية، باستخداـ المكاد االلكتركنية، كالمعمميف معا
مية التعميمية بصكرة تمكف مف ادارة العم، كباقؿ كمفة ممكنة، كبعيدا عف قيكد الزماف كحدكد المكاف، كحضكر الطمبة

 كقياس كتقكيـ اداء الطمبة. كتطرح الدراسة تعريفا لمتعمـ المزيج، كضبطيا
تجمع بأساليبيا بيف االصالة كالمعاصرة مف خبلؿ تكظيؼ ، يدؿ عمى انو طريقة تعميمية تعممية خارجة عف اطار المألكؼ

غير محككمة ، سبيؿ خمؽ بيئة تعميمية تفاعمية ثرية ىادفةالتقنيات التعميمية الحديثة كدمجيا باألساليب التقميدية المعتادة في 
 تمبي حاجات الطمبة كتعزز مف مكانة المدرس لرفع نكعية التعميـ كجكدتو كاالرتقاء بمخرجاتو.، بزماف كمكاف

بؿ ىي مسالة ذات جذكر تاريخية مرتبطة بتطكر ، اف استخداـ اسمكب التعمـ المزيج في التعميـ ليس ظاىرة حديثة
كما التجارب العممية كالتربكية التي قاـ بيا عمماء العرب كاالجانب االكائؿ قبؿ عصر النيضة ، نساف عمى مر التاريخاال

لبلستفادة مف معطياتيا في تعزيز المدركات الحسية ، لشاىد عمى ربط التعميـ كدمجو بالكاقع كالخركج الى الطبيعة، كبعده
اال اف التعمـ المزيج لـ يدخؿ عالـ التربية بصفتيا التقنية الحديثة ، ىذه الدعكةلدل االفراد كاشباع حاجاتيـ. كرغـ قدـ 

 حيف بدا عدد محدكد، اال في النصؼ االكؿ مف القرف الماضي، كاستخداميا المنظـ كالمقصكد
ائؿ كخاصة في الكاليات المتحدة االمريكية باستخداـ كدمج بعض الكس، مف المدارس كالمعاىد كالجامعات الغربية
كضركرة ، كمع ىذا لـ يتبمكر االعتراؼ الفعمي بأىمية الكسائؿ في التربية التعميمية السمعية كالبصرية في العممية التربكية.
 حيث اصبحت جزءا رئيسا في منظكمة التعميـ بشكؿ عاـ.، دمجيا في التعميـ اال بعد الحرب العالمية الثانية

كاحتراـ ، تمؾ التي تنادم باف يككف التعميـ ببل قيكد كحدكد، مزيجكلعؿ مف اكثر االصكات الداعمة لمتعمـ ال
كترسيخ ، كدعـ انماط التعميـ المتخصصة كاستراتيجياتو، كحريتو كثقافتو، شخصية المتعمـ كخبراتو كقدراتو كدكره االيجابي

فة بدؿ نقميا كسبؿ اكتشافيا كانتاجيا كالتركيز عمى المعر ، كمكاكبة التطكر العممي كالتقدـ التقني، مفيـك التعميـ مدل الحياة
كالتأكيد عمى اىمية الربط ، كضركرة استخداـ الكسائط التكنكلكجية كالمعمكماتية كاالتصالية، كتكظيفيا في المكاقؼ التعميمية

عامؿ مع مف اجؿ تكفير الدعـ المالي كالمادم كالفني البلزميف ليذا التعميـ. فالت، كالشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص
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سائط ك  كبدكنو ال يتـ تعييف كاختيار أية مادة اك، التكنكلكجيا ال يمغي دكر المدرس الفاعؿ كالمنظـ في العممية التعميمية
رشاداتو كأنشطتو، تعميمية مناسبة فيك المخطط لؤلىداؼ ، ال يككف ىناؾ تعميـ مؤثر كفعاؿ، كبغير معارفو كتكجيياتو كا 

ينظر إلى التعميـ كعممية منظمة يمكف ، كمسئكؿ عف إجراءات تنفيذىا كسبؿ تقكمييا، امجياكمصمـ كمطكر لبر ، التعميمية
 ( 76، 2000، الدبس)مف خبلليا تفعيؿ كافة العناصر المشاركة لتنمية الجكانب اإلبداعية كاإلبتكارية عند الطمبة 

ال تتـ بطريقة عشكائية اك ، المختمفةكتجدر االشارة ىنا الى اف عممية الدمج اك المزج بيف االساليب التعميمية 
تتعمؽ بمتطمبات المكقؼ التعميمي. مما جعؿ بعض ، تحكمو عدة معايير، بؿ بإسمكب عممي منظـ كمتجانس، مزاجية

كيفضمو عمى ، اك المعزكفة المكسيقية الناجحة، مثؿ الكجبة الغذائية المتكاممة، التربكييف يطمؽ عمي التعمـ المزيج تشبييات
 االلكتركني عمى اعتبار اف:التعمـ 
 التعمـ االلكتركني يركز عمى الجكانب المعرفية كالميارية دكف االىتماـ بالجانب الكجداني. -1
التعمـ االلكتركني ينمي احيانا االنطكائية كالعزلة لدل الطمبة لعدـ تكاجدىـ في مكقؼ تعميمي حقيقي تحدث فيو  -2

 الطمبة.المكاجية الفعمية كالتفاعمية بيف المعمميف ك 
 التعمـ االلكتركني يركز عمى استخداـ حاستي السمع كالبصر اكثر مف غيرىما. -3
 التعمـ االلكتركني يكاجو بعض الصعكبات في تطبيؽ اساليب التقكيـ. -4
 التعمـ االلكتركني يحتاج الى نكعية معينة مف المدرسيف. -5
 االنسانية بيف المعمـ كالمتعمـ.التعمـ االلكتركني يفتقر احيانا الى االلفة االجتماعية كالعبلقات  -6
 (.35ص ، 2007الغامدم )ما زاؿ العديد مف الطمبة يفضؿ الطريقة التقميدية في حضكر المحاضرات  -7

 التدريس الجامعي:
لدييا القدرة عمى الفيـ ، تأىيمية االسمكب، تنمكية اليدؼ، فمسفية المنشأ، الجامعة تمؾ المؤسسة التعميمية

تشرؼ عمييا ، كتحديد خياراتو كضبط مساراتو، لمتبادلة بيف مختمؼ النظـ ككافة الفئات في المجتمعكاالستجابة لمعبلقات ا
، كتديرىا طاقات بشرية كفكرية كاكاديمية مف اجؿ تقديـ خدمات استراتيجية الستعادة التكازف بيف االحتياجات كاالىداؼ

 (16ص ، 2008، عكجاف)ؽ السميـ ضمف سياسة الدكلة الرامية لتنمية الشباب كتكجيييـ نحك الطري
كقد ، كمركز اشعاع حضارم انساني، كممتقى فكرم تعميمي، كينظر الى الجامعة عمى انيا مجتمع عممي اكاديمي

ارتبط اسميا عبر التاريخ بالتكؽ الى التقدـ التحريض عمى التفكير كالتعبير كاالبداع كاالبتكار بقدر ما تحقؽ التكاصؿ 
كالتجارب العممية الجديرة ، فيي بمثابة مختبر تعميمي إلنتاج النظريات كالبحكث النظرية كالتطبيقية ،المعرفي بيف الشعكب

 باالىتماـ.
بؿ تمتد لتشمؿ دعـ متطمبات النماء كاالنتماء كالبناء ، كرسالة الجامعة ال تقؼ عند حدكد التعميـ كالتدريب فحسب

ز مركزىا االجتماعي بقدر ما تؤكد حضكرىا  كمكاكبتيا المستمرة لما يشيده كيزداد ثقميا كيتعز ، كالتنمية كالتحديث كالتطكير
كاف ، الجامعة بانيا تمثؿ ميدانا عمميا تيتـ بالبحث عف الحقيقة (Resposoالمجتمع مف مستجدات كتغيرات حيت يصؼ )

جتماعي مف الككادر الفنية كزيادة رصيده اال، كخدمة المجتمع، كظائفيا تتمثؿ في التدريس كالتدريب كالتعميـ المستمر
كتمبية رغباتيـ كقدراتيـ كتعزز شخصياتيـ العممية ، كترسيخ قيميـ الخمقية، كتنمية طاقاتو البشرية، المدربةك  المؤىمة
كاعداد الشباب نحك فضاءات ، . كتقـك ايضا بدكر كبير كميـ في قيادة عممية التحكؿ(11ص ، 1998، بك بطانة)كالكطنية

كاحتراـ الديمقراطية كالشفافية ، كاخبلقيات العمؿ الجماعي المنظـ، كالحركة المنظمة، كالتفكير العممي، عالحرية كاالبدا
 (7ص ، 2008، ككيفية ادارة الحكار كالمشاركة في صنع القرار مستقببل )بدراف، كحقكؽ االنساف

لتحقيؽ ، كألنو السبيؿ الطكيؿ، كيركنظرا لمدكر الحيكم الذم يمعبو التدريس الجامعي في التنمية كالتغيير كالتط
 تزداد أىميتو في:، مزيد مف التقدـ كالتطكر النكعي في سائر المجاالت الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية

 نشر ثقافة الجكدة كاالبداع كالتميز كالمعرفة كتطبيؽ فمسفتيما كادكاتيما كآليات تنفيذىما في التدريس.  -1
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ئمة بأساليب تدريسية مشحكنة بالتقنيات الحديثة كتكنكلكجيا التعميـ االلكتركني لمعالجة دمج االساليب التدريسية القا -2
 أكبر عدد ممكف مف متغيرات العممية التدريسية مف حيث الكضكح كاالىمية كالتكاممية.

 مراعاة خصائص الطمبة كاساليب تعمميـ.  -3
 تعميمية كاالحداث الجاريةاساليب معالجة الطمبة كقنكات تكاصميـ كتفاعميـ مع المكاقؼ ال -4
 التدريب المستمر لتنمية ميارات كقدرات اعضاء ىيئة التدريس..  -5
 ضبط االجراءات الصفية التدريسية.  -6
 الديناميكية كالمركنة في التدريس.  -7
 احتراـ الكقت كادارتو بالشكؿ المطمكب. -8
 اساليب القياس كالتقكيـ التعزيز المتنكعة.   -9

 (4ص، 2010، عة كالمتابعة )التؿاستراتيجيات التغذية الراج -10
 المحور الثاني: الجودة الشاممة في التعميـ ومعايير وضماف جودة متطمبات التعمـ المزيج.

 الجودة الشاممة في التعميـ:
 كرد تحت ىذا اإلطار مجمكعة مف التعريفات كااليضاحات التي تعكس مفيـك الجكدة لغة كاصطبلحا.

كاصطبلحا عرفت بانيا: قياـ أم مؤسسة اك منظمة ، د كالكـر كالحسف كالجماؿ كالسخاءتعني الجكد كالجي فالجودة لغة:
معينة بتقديـ خدمة تتصؼ بمستكل عاؿ مف االتقاف كالجكدة لمكفاء باحتياجات كرغبات الناس بالطريقة التي تتفؽ مع 

( . كليس ابمو مف قكلو تعالى 14ص ، 2005، مما يحقؽ لدييـ الرضا كالسركر )اكزم، تكقعاتيـ عف مستكل ىذه الخدمة
كقكؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ )اف ا (، 30سكرة الكيؼ /اية))اٌنا ال نضيع أجرمف أحسف عمبل(  :في كتابو الكريـ

كىي ، ركاه مسمـ(. كالجكدة في ىذه الدراسة: ىي النكعية كحسف االداء كاالتقاف) (يحب اذا عمؿ احدكـ عمبل اف يتقنو
اك الخدمة المستمرة التي تقدميا المؤسسة إلشباع ، لكمي لخصائص كسمات المنتج سكاء كاف ماديا اك بشرياالمجمكع ا

كتمبية رغباتيـ كطمكحاتيـ كتكقعاتيـ بدرجة كفاءة عالية كرضا اكيد . كذكر باف ، حاجات المستفيديف العمنية كالضمنية
بؿ تشمؿ المتعمـ كاالسرة كالمدرسة كالجامعة كالمجتمع ، عمـالعكامؿ المسؤكلة عف جكدة التعميـ التقؼ عند حدكد الم

اال انيا ، . كبالتالي فاف أم اختبلؼ في كجيات النظر حكؿ مفيـك الجكدة الشاممة في التعميـ(23ص ، 2007، غريب)
 :جميعا ركزت عمى

العبلقات االنسانية داخؿ ىي التخطيط االستراتيجي كالمراقبة المستمرة لتحصيؿ الطبلب كادارة المكارد البشرية ك  -1
 المؤسسة التعميمية كاتخاذ القرار كصكال الى مخرجات تتصؼ بالجكدة كتعمؿ عمى تمبية احتياجات المستفيديف

 (13ص، 2009، عثماف)
فمسفة شاممة لمحياة كالعمؿ في المؤسسات التعميمية تيدؼ التحسيف المستمر لعمميات التعمـ كالتعميـ كتطكير  -2

، كصكماف، الياشمي)عمى اساس العمؿ الجماعي بما يضمف تحقيؽ معايير الجكدة الشاممةمخرجات التعميـ 
 (15ص ، 2008

اف تقـك المنظكمة التربكية بتقديـ الخدمة المستمرة المتميزة إلرضاء المستفيديف مف معمميف كطبلب كاكلياء االمكر  -3
 (17ص ، 2008، مازف)ككافة قطاعات المجتمع 

كالسمات التي تعبر بدقة كشمكلية عف جكىر عممية التعميـ كحالتيا بكؿ ابعادىا مف انيا مجمكعة الخصائص  -4
مدخبلت كعمميات كمخرجات قريبة كبعيدة كتغذية راجعة تتفاعؿ مع بعضيا البعض لتحقيؽ االىداؼ المنشكدة 

 (63ص ، 2007، ابك الييجاء)كالمناسبة لمجتمع المستفيديف
الكاقعي التزاـ المؤسسة التعميمية بإنجاز  المعنى، يـ تعكس معنييف: كاقعي كحسيكيرل )الخطيب( إف الجكدة في التعم

أما المعنى الحسي ، تكمفة التعميـك  الكفاءة الداخمية الكميةك  معايير كمؤشرات حقيقية متعارؼ عمييا مثؿ: معدالت الترفيع
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اف  (. كذكر )رزؽ (95ص، 2003، بالخطي)فيرتكز عمى مشاعر أك أحاسيس متمقي الخدمة كالطبلب كأكلياء أمكرىـ
فالبعد االجرائي يتككف مف ، ككبلىما ميـ في تقديـ الخدمة ذات الجكدة العالية، إجرائي كشخصي :لمجكدة ايضا بعديف

اما الجانب اإلنساني لمخدمة فيك كيفية تعامؿ العاممكف بسمككياتيـ كمياراتيـ ، النظـ كاالجراءات المحددة لتقديـ الخدمة
 (.51ص ، 1996، رزؽ)مع المستفيديف المفظية

، بؿ ىي عممية منظمة مستمرة تيدؼ الى تحسيف المنتج النيائي، كالجكدة ليست ىدفا محددا يتـ تحقيقو ثـ نسيانو
تحسيف كافة ظركؼ العمؿ في المؤسسة . كيشار ىنا الى اف زيادة االىتماـ بالجكدة ال يعني جعؿ ك  كذلؾ مف خبلؿ ضبط

بؿ ينبغي اف ، ية منشات تجارية اك صناعية تسعى الى مضاعفة ارباحيا عف طريؽ تحسيف منتجاتياالمؤسسات التعميم
كتنفيذىا كتقكيميا بالشكؿ الذم يحقؽ ، مف خبلؿ تطكير االجراءات كاساليب التدريس، يستفيد منيا في ادارة جكدة التعميـ
 (.102ص، 2008، النجار)الفائدة المرجكة في المنتج التعميمي

 ( إف لمجكدة أىدافا ىي:2009ذكر عطية)كي 
 تحسيف جكدة المخرجات )المنتجات( بشكؿ مستمر. -1
 خمؽ بيئة لدعـ التطكير المستمر كالمحافظة عميو. -2
 تقميؿ اليدر بالجيد كالكقت. -3
 إشراؾ الجميع في عممية التطكير. -4
 تطكير أدكات قياس األداء كالجكدة. -5
 (.123ص، 2009، طيةزيادة كفاية العامميف)ع -6

تفرضو طبيعة الحراؾ التعميمي المبني عمى العمـ كالمعرفة كالتطكر ، لذا فاف جكدة التعمـ المزيج يعد خيارا استراتيجيا
تتظافر فييا كافة الجيكد البشرية بركح ، كىذا يحتاج الى استراتيجية متكاممة ككاضحة، كالبحث العممي كمتطمبات العصر

يجاد التشريعات القانكنية، كتييئة الظركؼ المادية كالفنية كاالدارية كاالنشطة التقنية كالتقكيمية، مف التعاكف المسؤكؿ ، كا 
التي تكفؿ ليذا النكع مف التعميـ كؿ مقكمات النجاح . كلما كاف كؿ مف المدرس كالمتعمـ ىما رأس الماؿ ، كالبيئة التنظيمية

فكاف مف الضركرم اف تتكافر لدييما الثقافة الكاعية كالقناعة الكافية ، تياكقطبي العممية التعميمية كاحد مدخبل، الفكرم
كليس ، بحجة اف التغيير كالتطكير مطمب كطني عصرم كمستقبمي، كالمعرفة الكافية بتطبيؽ كممارسة التكنكلكجيا في التعميـ

 (82ص، 2007، الخطيب)كمالي كقتي
 المتطمبات(:)منظومة التعمـ المزيج 

مما ، األمكر التي يبنى عمييا نجاح التعمـ المزيج ىك االطمئناف إلى معايير كضماف جكدة متطمباتواف مف أىـ 
كقاعدة مجتمعية كاسعة ، في ظؿ تكفر بنية تحتية بشرية مثقفة داعمة كمدربة كمؤىمة، يجعمو قاببل لمتنفيذ كالتطبيؽ كالتقكيـ

أيضا مجتمع جامعي الكتركني دينامي يضـ المدرسيف كعريضة في مجاؿ استخداـ الحاسكب كاالنترنيت. كيتطمب 
كلدييـ القدرة عمى ، كالمحاضريف كالمتعمميف كالفنييف كالمقررات الدراسية كالمختبرات كالتكجيو كاالرشاد كالتدريب كالتعميـ

، 2008، الميثيك ، الشمرم)كمنظكمة ربط الكتركني فاعمة ، استيعاب التكنكلكجيا كالبحث كالتفكير كاالستقراء كالتصميـ
 (48ص

كبناء منظكمتو تتطمب مجمكعة مف االجراءات ، كيعد التعمـ المزيج مكمبل لؤلساليب التعميمية االعتيادية القائمة
 كىي: 
 تحديد االىداؼ.   -1
 طرائؽ كاساليب التدريس كالكسائؿ كاالنشطة المرافقة.   -2
 تحميؿ المحتكل.  -3
 البنية التحتية.  -4
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 المتطمبات التقنية.  -5
 مبات البشرية.المتط -6
 الدعـ المالي كالمادم.  -7
 التعبئة المجتمعية.  -8
 الشراكة كالربط ما بيف القطاع العاـ كالخاص. -9

 ابعاد التعمـ المزيج:
االستخداـ االصمي لعبارة التعمـ المزيج ارتبط في اغمب االحياف ببساطة بربط التعميـ في قاعة الدركس التقميدية 

كبرنامج ، ية حاؿ ىذا المصطمح قد تطكر ليشمؿ مجمكعة اكثر ثراء مف استراتيجيات التعمـبأنشطة التعمـ االلكتركني عمى ا
 التعمـ المزيج قد يجمع كاحدا اك اكثر مف االبعاد االتية:

 Offline and Onlineدمج التعميـ المباشر كغير المباشر:   -1
 Blending Self –Paced ,Collaborative Learning:دمج التعمـ ذك الخطك الذاتي كالتعمـ التعاكني  -2
 Structured and Unstructred:دمج التعميـ النظامي كغير النظامي -3
 Blending Custom Content with Off-the-Shelf:دمج المحتكل المخصص بالمحتكل الجاىز -4

Content (37-36ص ، 2011، )الفقي 
 :معايير جودة متطمبات التعمـ المزيج

 كالتي تتمثؿ في:، تي ينبغي تكافرىا في مدخبلت النظاـ التعميميىي تمؾ المكاصفات كالخصائص ال
، تتناسب كطرائؽ التدريس كالمقرر الدراسي كحاجات الطمبة، جكدة االىداؼ: صياغة اىداؼ منطقية كاضحة كمعقكلة -1

 قابمة لمتنفيذ  كاالداء كالتطبيؽ كالقياس كالتقكيـ في الزماف كالمكاف المناسبيف.
ب التدريس: اختيار طرائؽ كاساليب التدريس متنكعة كىادفة مزكدة بالكسائؿ التقنية كااللكتركنية جكدة طرائؽ كاسالي -2

كتكريس مبدأ ، كتمبية رغبات الطمبة، كتحقيؽ االىداؼ التدريسية، المناسبة لتنفيذ المحتكل الدراسي، كاالنشطة المرافقة
كالتعمـ ، تنمي لدل الطمبة ركح االبتكار كاالبداع كالتجددك ، التعمـ بالعمؿ كالتشارؾ كالتفاعؿ كالحكار كحؿ المشكبلت

 المستمر.
كيحتكم ، ألنو يتسـ بالتفاعمية، جكدة المحتكل)المقرر الدراسي(: المقرر الدراسي ىك القمب النابض لمخطة الدراسية -3

لذلؾ تعد جكدة ، طمكبإلثراء معارفيـ كمياراتيـ بالشكؿ الم، عمى االىداؼ كالمعارؼ كالتقنيات التي يدرسيا الطمبة
المقرر الدراسي مف اىـ العكامؿ المرتبطة بجكدة التدريس الجامعي كىناؾ عددا مف المتطمبات التي يجب اف تتكافر 

 في المقرر الدراسي لغايات التعمـ المزيج كىي:
ـ المفرد مف كتخدـ التعمي، يسيؿ فيميا كتحصيميا مف جية، تقسيـ المحتكل الدراسي الى كحدات متدرجة كمنطقية -1

 جية اخرل.
كتسمح ، بحسب احتياجات الطمبة، كتماريف كاسئمة كمحاكاة، اف يحتكم كؿ درس عمى شرح تفصيمي متكامؿ -2

 بتقييـ اداء الطمبة باستمرار.
 اف يحتكم كؿ درس عمى مصادر اضافية كخارجية لممعرفة كمكممة لحاجات الطمبة. -3
 قرر الدراسي التقميدم.اف يغطي المحتكل نفس المحتكل الذم يتضمنو الم -4
 اف يتناسب المحتكل مع استراتيجيات المدرس ككؿ اساليب التعمـ. -5
 تضميف المحتكل انشطة تفاعمية تتناسب مع اساليب التعمـ كالتذكر كالفيـ كالتحميؿ كالتركيب كالنقد كالتقكيـ. -6
 امكانية استثمار المحتكل لكافة المعطيات التكنكلكجية كحسب المتاح. -7
 لبلستخداـ كاعادة االستخداـ.القابمية  -8
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 قابميتيا لمكصكؿ الى الطمبة كتحقيؽ المطمكب منيا الى المطمكب. -9
 (72ص، 2007، احمد)الديناميكية كالمركنة()قابمية المقرر الدراسي لمتعديؿ  -10

ة لكسائؿ االتصاؿ جكدة البنية التحتية: كتشمؿ الظركؼ المكانية كالفيزيائية كالمناخية كالسعة كالسرعة كالقدرة االستيعابي -4
 كالبدائؿ المتاحة.

 جكدة المتطمبات التقنية كتتطمب: -5
 تكفير عدد كاؼ مف االجيزة الحاسكبية الحديثة المزكدة بالداتا شك كمتصمة بشبكة االنترنيت. - أ

 تكفير مقرر الكتركني لكؿ مادة دراسية. - ب
 نظاـ إلدارة التعمـ االلكتركني. - ت
 نظاـ ادارة المحتكل الدراسي. - ث
 ييمية الكتركنية.برامج تق - ج
 مكاقع الكتركنية يمكف االتصاؿ كالتحاكر معيا. - ح
 تكجيو كارشاد مف قبؿ المعمميف. - خ
 فصكؿ افتراضية كتقميدية. - د
 بريد الكتركني كرسائؿ كمحاكاة الكتركنية. - ذ
 لقاءات اسبكعية ما بيف الطمبة كمكجيك المادة الدراسية. - ر
 (3-2ص ، 2010، عماشة)الشراكة كالربط ما بيف القطاع العاـ كالخاص  - ز
 جكدة المتطمبات البشرية:  -6

 :المدرس كعميو اف يتمتع بػ -1
 الرغبة في االنتقاؿ مف التعميـ التقميدم الى التعمـ االلكتركني. - أ

 الرغبة في الدخكؿ الى الصفكؼ االفتراضية. - ب
 القدرة عمى الجمع بيف التدريس التقميدم كااللكتركني. - ت
 ـ االلكتركني كاالدارة االلكتركنية.الرغبة االكيدة في الدخكؿ الى التعم - ث
 القدرة عمى التعامؿ مع االنترنيت لتجديد معمكماتو كتطكير مقرراتو. - ج
 القدرة عمى التدريب التقميدم لمطمبة عمى التعامؿ مع اجيزة الحاسكب كتقنياتيا. - ح
 القدرة عمى التعامؿ مع برامج تصميـ المقررات. - خ
 القدرة عمى تصميـ االختبارات الحاسكبية. - د
 القدرة عمى التعامؿ مع البريد االلكتركني كتبادؿ الرسائؿ مع الطمبة. - ذ
 القدرة عمى اثارة دافعية المتعمميف كخمؽ ركح المشاركة كالتفاعؿ داخؿ الصؼ. - ر
 الفيـ الكامؿ لخصائص كاحتياجات كمتطمبات الطمبة عمى اختبلؼ مستكياتيـ. - ز
 مراقبة اداء الطمبة كؿ عمى حدة. - س
 لتعميـ لمساعدة الطمبة عمى التعمـ بحسب قدراتيـ.تطبيؽ مبدا تفريد ا - ش
 (11-9ص ، 2005، اليادم)استيعاب اليدؼ مف التعمـ المزيج - ص

 كىك محط االىتماـ لمختمؼ ظركؼ التعمـ كحتى يقـك بيذه الميمة البد مف: :المتعمـ  -2
 اف تتكافر لديو الرغبة الحقيقية في التعميـ كالتعمـ المدمج. - أ

 كتعني االلتزاـ كالمثابرة مف اجؿ تحقيؽ النجاح لمتعمـ االلكتركني.استقبللية المتعمـ  - ب
 القدرة عمى المشاركة في العممية التعممية كي يككف متفاعبل كليس متمقيا. - ت
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 القدرة عمى التدرب كالتعامؿ مع البريد االلكتركني. - ث
 القدرة عمى االدراؾ كالكعي التاـ كالتفكير الناضج. - ج
 كالنقد البناء كاتخاذ القرار. القدرة عمى الحكار كالنقاش - ح
 احتراـ الكقت كادارتو كالمحافظ عميو. - خ
 االىتماـ برغباتيـ كقدراتيـ كاىتماماتيـ. - د
 اف يتمتع بقدرات معرفية ناضجة. - ذ
 انماط التعمـ المفضمة الييـ. - ر
 اعداىـ ككيفية الكصكؿ الييـ. - ز
 التدرب عمى استخداـ انماط االتصاؿ االلكتركني. - س

الحاسكبية الذيف يمتمككف المعارؼ كالميارات الكافية التي تؤىميـ لمقياـ بأدكارىـ التقنية كالفنية فنيك المختبرات   -3
كتقديـ كؿ العكف كالمشكرة كالمساعدة في سبيؿ انجاح ، كحسب متطمبات المكقؼ التعميمي، كاالرشادية كالتدريبية تجاه الطمبة

 العممية التدريسية.
كبدكنو تبقى اآلماؿ كالشعارات ، كمحركا رئيسا لعجمتيا، ىك الشرياف الحقيقي لمحياة جكدة االمكانات المالية: الماؿ - أ

، لما لو مف مساس مباشر في دعـ كتطكير الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالتعميمية، كالخطط مرككنة في االدراج
كؿ شيء تكفير ميزانية مالية يتطمب قبؿ ، كعميو فاف الشركع في تطكير التعميـ نحك التقدـ العممي التكنكلكجي

لضماف ، تغطي كافة اكجو النفقات المالية كالمصاريؼ كالكمؼ التشغيمية، فعمية مجدكلة كمحككمة ببرنامج زمني
السير الصحيح في منظكمة التعمـ المزيج االلكتركني .حيث تشير الدراسات الى اف متكسط تكمفة المساؽ 

 ( 60ص، 2006، سبلمة)دكالر لمفرد الكاحد  400-200التعميمي االلكتركني. بمغت ما بيف 
، المجتمع الجامعي ىك االطار الخصب الذم يغمؼ العممية التعميمية بمنظكمتيا كفمسفتيا جكدة التعبئة المجتمعية: - ب

بدءا مف المتعمـ الى المدرس كالمحاضر كالمحاضرة كالمختبر كالمكتبة كاالرشاد كالتكجيو. لذلؾ ينبغي اف تككف 
مف ، بنية البشرية عمى قدر مف الرغبة كالمعرفة كالثقافة كالميارة في مجاؿ التعامؿ مع الحاسكب كتقنياتوىذه ال

خبلؿ بيئة تفاعمية ىادفة كداعمة لتكجيات االفراد نحك استيعاب التكنكلكجيا كاالتصاؿ كالتكاصؿ كتبادؿ الخبرات 
 الى عصر التعميـ االلكتركني.كالكلكج ، لتعزيز منظكمة التعمـ المزيج، كالعمؿ التعاكني

، جكدة الشراكة كالربط ما بيف القطاع العاـ كالخاص: في ظؿ االنتشار الكاسع لشبكات االتصاؿ كاالنترنيت - ت
كاستحكاذ الشركات الخاصة عمي جزء كبير منيا ماديا كاداريا كفنيا. كفي ضكء النجاحات التي يحققيا ىذا 

كعجز ، مقابؿ ارتفاع الكمفة المالية ليذه التكنكلكجيا كمرفقاتيا مف جيةكجكدة الخدمات التي يقدميا, ، القطاع
تبدك الحاجة ضركرية ، بعض المؤسسات الحككمية كعدـ قدرتيا عمى تكفير الخدمات االلكتركنية مف جية اخرل

ؿ مف خبل، كممحة لقياـ الشراكة كالربط االلي لشبكات االتصاؿ كاالنترنيت بيف القطاعيف العاـ كالخاص
تتميز بتقديـ كؿ الخدمات االلكتركنية  المكتكبة كالمقركءة ، بركتكككالت كعركض كاتفاقات تشريعية منظمة

 كالمسمكعة كالمرئية ذات الجكدة العالية.
 :ضماف الجودة

حفاظا عمى الجكدة كحسف ، يعني االلتزاـ بالعمؿ كاالستمرار بالعطاء كتكفير الثقة كمنع االنحرافات اك االخطاء
 كلضماف ذلؾ البد مف:، داء كاالتقاف عمى الدكاـاال

 اتباع االساليب الرقابية الشفافة كالمتنكعة لبرامج الجكدة مف كافة العامميف طبلب كمدرسيف في الجامعة. -1
تتطمبو مقتضيات ، ككاجب كطني، التأكيد عمى اف الجكدة كاتقاف العمؿ كحسف االداء مطمب كظيفي عصرم -2

 المرحمة الراىنة .
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 ية ركح العمؿ الجماعي كالتعاكني لبلستفادة مف كافة العامميف في المؤسسة .تنم -3
 ترسيخ مفاىيـ الجكدة الشاممة تحت شعار ال بديؿ عف الصحيح . -4
 تحقيؽ التقدـ النكعي في العممية التدريسية كذلؾ بتفعيؿ كافة االنظمة المعمكؿ بيا في الجامعة دكف استثناء. -5
، لممدرسيف كالفنييف كالطمبة في الجامعة مف خبلؿ المتابعات الميدانية المستمرةالمحافظة عمى مستكل األداء  -6

 كابداء التكجييات البلزمة بركح مف المسؤكلية كمما دعت الحاجة .
 اتخاذ كافة االجراءات كالتدابير التي تعزز كترفع مف مستكم الجكدة كتقمؿ مف كقكع االخطاء في التدريس. -7
 دانيا كبالطرؽ العممية كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا متابعة تنفيذىا.حؿ المشاكؿ التدريسية مي -8
كالتعاكف مع الشركات التي تعنى بالنظاـ لتحديث برامجو ، فتح قنكات االتصاؿ كالتكاصؿ مع الجيات الرسمية -9

 كتطكيرىا.
ة العامميف في المؤسسة تطبيؽ مبدأ البلمركزية كالمركنة في اتخاذ كافة القرارات مما سيتيح فرصة المشاركة لكاف -10

 كؿ حسب اختصاصو كمكاف عممو .
 المردكدية كالمحاسبية لكؿ مف يعمؿ في العممية التدريسية . -11
 االمانة كالمصداقية في تقديـ الخدمة التعميمية كالحصكؿ عمييا. -12
 لمتدريس قيمة كالسعي لمتفكؽ كتجاكز حدكد التكقعات. -13
ص ، 2003، كالطائي، يمية ميما اختمفت الظركؼ كاالمكانيات)الكادمالثبات كاالستمرارية في تقديـ الخدمة التعم -14

10-12) 
 المحور الثالث: نماذج التعمـ المزيج وعوامؿ نجاحو وميزاتو ومعوقاتو

 حسب ما جاء في دراسة)الغامدم( كىي:، اف لمتعمـ المزيج ثبلثة نماذج (Valetan: ذكر فاليتاف )نماذج التعمـ المزيج
 ارة: يجمع بيف التعمـ الذاتي كالمعمـ الذم يقـك بدكر دعـ كتطكير المعرفة.نمكذج تطكير المي -1
نمكذج تطكير المكقؼ: كىك اسمكب تمتزج فيو مختمؼ االحداث ككسائؿ تقديميا مف اجؿ تطكير سمككيات  -2

 معينة.
كالتكجيو  نمكذج تطكير الكفاية: كىذا االسمكب يمزج االداء كاالدكات الداعمة لو مع ادارة مصادر المعرفة -3

 .(15ص، 2007، مف اجؿ تطكير الكفايات اكتساب المعرفة كنقميا )الغامدم، كالخبراء
 سالـ( اف عممية المزج تتـ في عدة ابعاد ىي:)كبيف 

 مزج التعمـ الشبكي مع التعمـ غير الشبكي.   -1
 التعمـ الذاتي مع التعاكني. -2
  المحتكل الخاص المعد مسبقا حسب الحاجة كالمحتكل الجاىز. -3
 (91ص ، 2004، التعمـ بالعمؿ)سالـ -4

 ( الكارد في)ابك مكسى( الى اف لمتعمـ المزيج اربع معاني ىي: Driscollكاشار دريسككؿ )
 التعمـ بمزج التقنيات الحاسكبية باألساليب التعميمية التقميدية.  -1
 اليب التقميدية. التعمـ بمزج طرائؽ التدريس المبنية عمى نظريات سمككية اك بنائية اك معرفية باألس -2
 التعمـ بمزج الكسائؿ كاالجيزة التعميمية السمعية كالبصرية باألساليب التقميدية.  -3
 (.14-1ص، 2010، ابك مكسى)التعمـ بالعمؿ -4

 عوامؿ نجاح التعمـ المزيج:
ككيفية  يتـ فييا تكضيح اىداؼ البرنامج كخطتو، يبدا البرنامج بجمسة عامة تجمع بيف المدرسيف كالطمبة كجيا لكجو

  :مف خبلؿ، كدكر كؿ منيـ في انجاح التعمـ المزيج، كاالستراتيجيات المستخدمة، تنفيذىا
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 التكاصؿ اليادؼ الفعاؿ كاالرشاد بيف اطراؼ العممية التعميمية. -1
 استقبللية المت عمـ في تعممو كحسب امكانياتو كقدراتو.  -2
 تشجيع العمؿ الخبلؽ كالمبدع.  -3
 ية اكتشافيا كتكظيفيا في المكاقؼ التعميمية.التركيز عمى المعرفة ككيف -4
 العمؿ التعاكني عمى شكؿ فريؽ.  -5
 االختيارات المستمرة كالمرنة. -6
 اشراؾ الطمبة في اختيار المقرر المناسب. -7
 التكرار ألنو يسمح لمطمبة بتمقي الرسالة الكاحدة مف مصادر مختمفة كفي صكر متعدد. -8
 يتيا. قابمية مخرجاتو لمقياس كالتأكد مف فاعم -9

 مناسبة كمبلئمة ىذا النكع مف التعمـ ألعداد كبيرة مف الطمبة.  -10
 مدل تكفر البنية التحتية التي تدعـ تطبيقو باستخداـ تكنكلكجيا التعميـ.  -11
 تكصؼ مخرجاتو بانيا ترفع مف سكية التعميـ. -12
 (6ص ، 2008، البحيرم)فكر...اتصؿ...تعمـ -13

 ميزات التعمـ المزيج:
، )ابك خطكة، يمكف اجماؿ ما ذكره )ابك خطكة(، حاث عمى اف لمتعمـ المزيج ميزات كثيرةتجمع الدراسات كاالب

 عمى النحك االتي: (، 13 -9ص ، 2009
كزيادة التفاعؿ بيف اطراؼ ، كيعزز العبلقات االجتماعية كالتشاركية، يكفر آليات اتصاؿ كتكاصؿ ىادفة -1

 المدرب كالفني(. ،المقرر الدراسي، الطالب، العممية لتعميمية)المدرس
 انخفاض تكاليفو كنفقاتو المالية بالمقارنة مع التعمـ االلكتركني. -2
 ربط االىداؼ بالنتائج. -3
المركنة الكافية في تكفير كافة االحتياجات كمتطمبات االفراد كفرص التعمـ لممتعمميف عمى اختبلؼ  -4

 مستكياتيـ.
 كاقع كاالشخاص متجاكزا حدكد الزماف كالمكاف.يزيد مف امكانية الكصكؿ كالحصكؿ عمى المعمكمات بيف الم -5
 تنمية مفاىيـ العمؿ الجماعي كالتعاكني. -6
 سرعة...حرية... مركنة في التعمـ كاختصار في الزماف كالمكاف. -7
 يحافظ عمى ديمكمة الرابطة االصمية بيف الطالب كالمدرس. -8
 صكؿ الدراسية.يكلد الشعكر لدل المتعمـ باف التعمـ يحدث خارج الجدراف االربعة لمف -9

 يركز عمى مختمؼ الجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية دكف تأثير احدىـ عمى االخر. -10
 الجمع بيف مزايا التعمـ االلكتركني كمزايا التعمـ التقميدم ال النفكر بينيما. -11
ممية التدريسية كرفع جكدة الع، اثراء المعرفة االنسانية كتكظيفيا باستخداـ اساليب الفيـ كالتحميؿ كالتركيب -12

 كجكدة المنتج ككفاءة المدرسيف.
 كخاصة بعض الميارات العالية كالدقيقة.، بعض المقررات يصعب تدريسيا الكتركنيا -13
 التكاصؿ كالتفاعؿ الحضارم بيف مختمؼ الثقافات لمكاكبة كؿ جديد. -14
 عمـ المزيج.االستخداـ االمثؿ لتكنكلكجيا التعميـ في مجاؿ التصميـ كالتنفيذ كالتطبيؽ في الت -15
 التركيز عمى استقبللية المتعمـ كزيادة دافعيتو كخبراتو. -16
 االستخداـ االمثؿ لممكارد المادية كاالفتراضية. -17
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 تدعيـ طرائؽ التدريس التقميدية بالكسائط التقنية الحديثة. -18
 يعمؿ عمى تكامؿ نظـ التقكيـ التككيني كالنيائي لمطمبة كالمدرسيف. -19

 لتعمـ المزيج:المعوقات التي تعترض سبؿ ا
تبرز بيف حيف كاخر بعض المعكقات ، رغـ كؿ ما قيؿ ككتب عف التعمـ االلكتركني كالتعمـ المزيج مف حسنات كفكائد

 التي تعترض مف قريب اك بعيد سبؿ تطبيؽ التعميـ المزيج كىي:، البشرية كالمادية كاالجرائية
 ي التعامؿ بجدية مع االجيزة الحاسكبية كمرفقاتيا.تدني مستكل الخبرة كالميارة عند بعض الطمبة كالمدرسيف ف -1
قد تقؼ احيانا عائقا في سبيؿ اقتنائيا لدل بعض الطمبة كالمدرسيف ، التكاليؼ العالية لؤلجيزة الحاسكبية كمرفقاتيا -2

 كالجيات االخرل.
االلكتركنية تدني مستكل المشاركة الفعمية لممختصيف في المناىج كالتربية كالتدريس في صناعة المقررات  -3

 المدمجة.
يعيؽ مف مبلحقتيا مكاكبتيا ، كسرعة تطكرىا مف جيؿ الى اخر، االختبلؼ في كفاءة االجيزة الحاسكبية كقدرتيا -4

 احيانا.
 تعدد الشبكات كسعتيا كسرعتيا كالشركات كاتصاالتيا يعرقؿ احيانا في تقديـ الخدمة الفضمى لمفرد. -5
 كيـ كالتصحيح كالحضكر كالغياب لدل الطمبة.تدني مستكل فاعمية نظاـ الرقابة كالتق -6
 التغذية الراجعة كالحكافز التشجيعية كالتعكيضية قد ال تتكافر احيانا. -7
كبعض المناىج كالمقررات الدراسية كخاصة تمؾ التي تحتاج الى ، بعض المراحؿ الدراسية كخاصة االبتدائية -8

 ركني.قد ال يجدم فييا استخداـ التعميـ االلكت، ميارات عممية
 ال زالت ىناؾ بعض العادات كالتقاليد كالمفاىيـ التي تحرض عمى استخداـ التكنكلكجيا. -9

 تدني مستكل ثقافة بعض المدرسيف كالطمبة في التعامؿ بجدية مع تكنكلكجيا التعميـ. -10
 التركيز عمى الجكانب المعرفية كالميارية لدل الطمبة اكثر مف الجكانب العاطفية. -11

 :الدروس()فية تصميـ برنامج التعمـ المزيج المحور الرابع: كي
بؿ بإسمكب ، ال تتـ بطريقة عشكائية اك مزاجية، بناءن عمى ما تقدـ فاف عممية المزج بيف االساليب التعميمية المختمفة

ج كعميو فاف الشركع بتصميـ برنام، تتعمؽ بمتطمبات المكقؼ التعميمي، تحكمو عدة معايير كضكابط، عممي منظـ كمتجانس
 :لمتعمـ المزيج يتطمب ما يأتي

ام سيتـ تحكيؿ البرنامج القائـ الى برنامج ممزكج ، ىؿ ىك تحكيمي ابتكارم، تحديد نكع برنامج التعمـ المزيج  - أ
كاالرتقاء بو كرفع مستكل اداءه. اـ سيككف ىناؾ ، بيدؼ تطكيره كتحسينو، بكسائؿ كادكات تكنكلكجية الكتركنية

 جاىزا منذ البداية سيتـ استخدامو. برنامجا تعميميا ممزكجا
 كىذا يعتمد عمى االسئمة االتية:، تحديد طرؽ المزج كانكاعو ككيفية ذلؾ  - ب
 ما افضؿ طريقة تعميمية لتنفيذ تعمـ المحتكل بشكؿ جيد؟ -1
 ما افضؿ طريقة لتكجيو تعمـ الطمبة؟ -2
 المزيج؟ ما افضؿ طريقة لتكفير المتطمبات كاالجراءات كالقيكد المؤسسية في التعمـ -3

 اف ينفذ التعمـ المزيج باالعتماد عمى:، لذلؾ فاف عمى مصمـ الدركس المعتمدة عمى التعمـ المزيج
كي يسيؿ ، تحميؿ المحتكل الى كحدات متدرجة تضـ الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات كالمبادئ كالمصادر االضافية -1

 فيميا كشرحيا كتحميميا كتركيبيا كنقدىا كتقكيميا.
 ريقة كاالسمكب التي سيتـ فييا تنفيذ كؿ مفردة مف مفردات المحتكل.تحديد الط -2
 تحديد احتياجات الطمبة كالتعرؼ عمى اىتماماتيـ كالفركقات الفردية بينيـ. -3



   م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

168 

 تنظيـ المتطمبات كالقيكد لتنظيـ بيئة العمؿ)سجبلت الحضكر كالدكاـ كالغياب كاكقات المحاضرات(.  -4
 (.7ص، 2010، ابك مكسى)الضركرية لمبرنامج تحديد الظركؼ الزمانية كالمكانية  -5

 الفصؿ الثالث: االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات: :أوال

كيتكاصؿ فييا سكاف ىذا الكككب ، كيضيؽ فييا المكاف، اف البشرية لـ تشيد في تاريخيا فترة يختصر فييا الزماف
كغزت التكنكلكجيا ، ة عمى جميع المؤسسات التربكية كالتعميميةكيذه الفترة التي خٌيمت فييا العكلم، بالرؤية كالتأمؿ كالكممة

، كاصبحت االتصاالت كثكرة المعمكمات محكٌرا الىتماـ الفكر اإلنساني، كؿ جكانب الحياة اإلنسانية كأنشطتيا المختمفة
الطبيعي في األنظمة  كتحتؿ مكانيا، فكاف لزاما اف تدخؿ في صمب المناىج التعميمية، كالمادة الشاغمة لمحياة العصرية

كالتعميـ االلكتركني كتكنكلكجيا ، كفي مثؿ ىذا الحاؿ أضحى محتكل التعميـ مغمفا بالطابع التقني التطبيقي، التعميمية الجديدة
التعميـ كالتعميـ االفتراضي.... كبدأ التساؤؿ األساسي الذم يكاجو الجميع ىك كيفية مبلحقة ىذا التفجر المذىؿ في المعرفة 

ككيؼ سيتـ إعداد اإلفراد لممستقبؿ؟ اف الحؿ الكحيد ىك التركيز عمى التعميـ أيان كاف ، نسانية كتطبيقاتيا التكنكلكجيةاإل
يجاد السبؿ الكفيمة لحؿ، كجكدة مناىجو كطرائقو، مستكاه كلما كاف اإلنساف ىك الثركة الطبيعية المتجددة غير ، مشكبلتو كا 

فكاف مف الضركرم اف تنصب ، ت الرئيسة في العممية التعميمية كمحكرىا كمخرجاتياكىك إحدل المدخبل، القابمة لمنفاذ
عمى اعتبار اف مخرجاتو ، الجيكد نحك تحسيف نكعيتو كتجكيد أدائو كاالرتقاء بثقافتو بعيدا عف مظاىر التقميد كالتغريب

تصادية كاالجتماعية . كالتعميـ الجامعي غدا يشكؿ تتمثؿ في تنمية المكارد البشرية في مختمؼ جكانبيا العممية كالثقافية كاالق
يتحممكف الدكر القيادم في تسيير كتكجيو دفة النماء ، قاطرة التنمية التي يقكدىا صانعكا التعميـ مف مفكريف كمبدعيف

بح مف الضركرم كأص، كالتقدـ. فاألساليب كاألنماط التعميمية التقميدية لـ تعد قادرة عمى مكاجية مستجدات المرحمة الراىنة
، ضمف برامج شاممة كىادفة، بمشاركة كافة أطراؼ العممية التعميمية، دمج األساليب التقنية كااللكتركنية الحديثة في التدريس

الف التدريس ، تعكس الرؤل المستقبمية لمتعميـ. فميس كؿ مف درس يمكف اف يدٌرس، تتسـ باألداء النكعي كالجكدة العالية
كتكفرت في شخصيتو عناصر المدرس ،  يحسنو اال مف اكتسب قكاعده كاستراتيجياتو كتدرب عميياال، عمـ كفف كمينة

كالتأقمـ كالتحكـ بمعطيات التكنكلكجيا كثكرة المعمكمات ، القادر عمى القياـ بيذه الميمة االنسانية النبيمة، الناجح
، كاالتصاؿ التعميمي، عممية الحكار الجماعي كالفردملتفعيؿ ، في ظؿ الظركؼ الزمانية كالمكانية المناسبة، كاالتصاالت

تستطيع التعامؿ مع مفردات العصر كالتكيؼ مع متغيرات الحاضر ، عالية الجكدة، كصكال الى مخرجات تعميمية متخصصة
 المتمثؿ بالثكرة المعرفية كالتقنية كااللكتركنية.، كالمستقبؿ

 ثانيا: التوصيات:
، كتأثيراتو الحالية كالمستقبمية كخاصة في المياديف التربكية كالتعميمية، نفجار المعرفيبكجكد ىذا التقدـ العممي كاال
 يكصي الباحثاف بما يأتي:، كفي ظؿ ما جاء في ادبيات الدراسة

مف اجؿ استيعاب مفاىيـ الثكرة ، إعادة النظر في البرامج كالمناىج الدراسية الجامعية كاستراتيجيات تنفيذىا -1
يحقؽ  بأسمكب، كعرضيا اماـ الطمبة، كدمجيا بطرائؽ تدريسية ذات جكدة عالية، التكنكلكجيةااللكتركنية ك 

 كيمبي حاجات االفراد كالمجتمع.، متطمبات االبداع كاالبتكار
تحكؿ ، لكف ارتفاع نفقاتو ككثرة متطمباتو كتعقد اجراءاتو، التعميـ االلكتركني مطمب عزيز لكؿ االكساط التعميمية -2

مما يفسح المجاؿ الى تطبيؽ أحد انماطو كالتعمـ المزيج اك ، ة تطبيقو بالكامؿ في العممية التعميميةدكف امكاني
 التعمـ عف بعد اك التعمـ المفتكح....

، التأكيد عمى اىمية التعمـ المزيج كقابميتو في العممية التعميمية ككنو يجمع بيف اكثر مف اسمكب في التدريس -3
 عميمي.كيحقؽ متطمبات المكقؼ الت
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تفرضو طبيعة متطمبات المكقؼ التعميمي التي ترمي الى تحقيؽ ، اف تجكيد اساليب التدريس يعد خيارا استراتيجيا -4
 االىداؼ كالغايات معا كربطيا بالنتائج.

 التأكيد عمى اىمية استخداـ تكنكلكجيا التعميـ في التدريس الى جانب تكنكلكجيا المعمكمات. -5
 ت الجيد مف المدرس الجيد يعطي المنتج الجيد.اف التدريس الجيد في الكق -6
الستيعاب كؿ ، اف الكلكج الى عصر االتصاالت كثكرة االلكتركنيات يتطمب التعبئة المجتمعية كالبنية التحتية -7

 المفاىيـ المتعمقة بذلؾ.
ب كطني عصرم ترسيخ مفيـك ثقافة التغيير كالتطكير في المجتمع كاقناع االفراد باف ىذا التغيير كالتطكير مطم -8

 كليس كمالي كقتي.
 

 المصادر:
(. التعمـ المدمج كحمكؿ مقترحة لمشكبلت التعمـ االلكتركني. 2009المكلى.)السيد عبد ، ابك خطكة .1
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