
 

إن استخدام التعليم الممزوج أصبح أحد المتطلبات الرئيسة لهذا العصر وذلك لتغير أولويات 
من متعلم إلى آخر ، ولذا يجب على ( 040م ،ص5002) ومتطلبات التعليم كما يذكر الخان 

التعلم للحصول على  استراتجياتالمنظمات والمؤسسات أن تستخدم طرق تعلم مزيج في 
المحتوى المناسب وبالشكل والوقت المالئم لألفراد ، ويظم التعلم المزيج وسائط تقديم متعددة 

 .، ومصممة ليكمل بعضها بعضاً ، وتعزز تعلم السلوك وتطبيقو 

 : مسميات أخرى للتعلم الممزوج

 الملفالتعلم , لتمازجيأ التعلم, المدمج التعلم, التعلم الخليط, التعلم المزيج

 تعددت تعريفات التعلــــــيم المدمج وذلك باختالف الرؤية له

ويعرف التعلم الممزوج بأنو إحدى صيغ التعليم أو التعلم التي يندمج فيها التعلم االلكتروني مع التعلم الصفي التقليدي في  -   
الكمبيوتر أو على الشبكة في الدروس ، مثل معامل إطار واحد ، حيث توظف أدوات التعلم االلكتروني سواء المعتمدة على 

 ( . 370: 5002حسن زيتون، . الكمبيوتر والصفوف الذكية ويلتقي المعلم مع الطالب وجها لوجو معظم األحيان

بأنو استخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن الواقع التعليمي المعتاد (  5007) ويعرفو قسطندي شوملي -   
ويتم التركيز على التفاعل المباشر داخل غرفة الصف عن طريق استخدام آليات االتصال . الحضور في غرفة الصف و 

ومن ثم يمكن وصف ىذا التعليم بأنو الكيفية التي تُنظم بها المعلومات والمواقف . الحديثة ، كالحاسوب وشبكة اإلنترنت 
 .لوسائط المتعددة التي توفرىا التقنية الحديثة أو تكنولوجيا المعلومات والخبرات التربوية التي تقدم للمتعلم عن طريق ا

البرامج التعاونية أو االفتراضية المباشرة ، : وقد تتضمن برامج التعليم الممزوج أشكااًل متعددة من أدوات التعلم ، مثل    
داء اإللكتروني الملحقة في البيةة المبنية على والمقررات اإللكترونية المعتمدة السرعة على المتعلم نفسو ، وأنظمة دعم األ

مهام العمل ، وأنظمة إدارة التعلم ، ويولف التعلم المزيج  أنشطة مختلفة تعتمد على األحداث التعليمية ، بما في ذلك 
عتو على المتعلم المعتمد في سر ) والتعليم اإللكتروني المتزامن ، والتعلم الذاتي السرعة ( وجهاً لوجو ) الفصول التقليدية 

 (نفسو 

  :لماذا التعلم الممزوج

تطبيق وممارسة التعلم اإللكتروني  تم  إذا انو  محاولة لمواكبة ىذا العصر الرقمي ولكن لوحظ  إالالتعلم االلكتروني ما ىو  إن
 :اإللكترونيالتعلم  إنمشكالت وعيوب منها علي سبيل المثال وليس الحصر  بصورة منفردة عن الطرق التقليدية تظهر  

 :ينمى االنطوائية لدى الطالب -3
لعدم تواجدىم في موقف تعليمي حقيقا تحدث فيو المواجهة الفعلية حيث يغيب االتصال االجتماعي المباشر بين عناصر  وذلك 

يركز على الحواس بل  تعلم الوىذا النوع من ال, مما يؤثر سلباً على مهارات االتصال االجتماعي لدى المتعلمين’العملية التعليمية 



على حاستى السمع والبصر فقط دون بقية الحواس كما يفتقر التعلم االلكتروني إلى وجود التواجد االنسانى والعالقات االنسانية 
 . بين المعلم والطالب مما يودي إلي انخفاض الرضا والدافعية لدي المتعلمين

 : الوجدانيرى دون االىتمام بالجانب يركز على الجانب المها انو  أيضاونالحظ  -5
مناسبة نظم التعلم اإللكتروني لطالب المرحلة االبتدائية، وكذلك عدم مناسبتها لبعض المناىج والمقررات  لنا عدم  وىذا يوضح 

 .الدراسية

 .المحاضراتحضور  فيىذا باإلضافة انو مازال العديد من الطالب يفضلون الطريقة التقليدية  -0
نظم التعلم اإللكتروني تتطلب تمكن المعلمون والطالب من مهارات استخدام تكنولوجيا التعلم   إنومما الشك فيو  -4

 .والمتعلميننوعية معينة من المعلمين  إلىوبالتالي فهذا النوع من التعلم يحتاج , اإللكتروني
 ة عالية ، قد ال تتوفر في كثير من األحيانكما يحتاج تطبيقو إلى بنية تحتية من أجهزة ومعدات تتطلب تكلف  -2
 . نغفل صعوبة إجراء عمليات التقويم وضمان مصداقيتها ، وبخاصة عندما يتضمن المقرر مهارات عملية أدائية إنوال يمكننا  -6 
 

 :مميزات التعلم الممزوج

بالمقارنة بالتعلم االلكتروني وحده وىذا انخفاض نفقات التعلم بشكل ىائل  حيث نالحظ االستخدام األمثل للموارد المادية -
 .الدول النامية  فييتناسب مع المجتمعات 

وأنماط التعلم لدى المتعلمين باختالف مستوياتهم   توفير المرونة الكافية لمقابلة كافة االحتياجات الفردية إلي باإلضافة- 
اعل بين الطالب و المدرب، والطالب وبعضهم البعض ، وتوفير االتصال وجها لوجو؛ مما يزيد من التف , وأعمارىم وأوقاتهم

والطالب والمحتوى وىذا يودي لسهولة التواصل من خالل توفير بيةة تفاعلية مستمرة تعمل على تزويد الطالب بالمادة العلمية 
مما , مناقشات الصفيةبصورة واضحة من خالل التطبيقات المختلفة ، وتمكنهم من التعبير عن أفكارىم والمشاركة الفعالة في ال

وبين المعلمين أيضا وبالتالي يحافظ على الروابط   الجوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بين المتعلمين فيما بينهم يعزز 
 . الذي تقوم علية العملية التعليمية األساسبين الطالب والمعلم وىو  األصلية

ى التعلم المتمركز حول الطالب،و الذي يصبح فيو الطالب نشيطون االنتقال من التعلم الجماعي إل وىو يساعد علي  -
إثراء المعرفة اإلنسانية   إليوىذا بالتالي يقود . واالستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ واالستخدام وتفاعليون 

التواصل الحضاري بين مختلف  خالل  من. ورفع جودة العملية التعليمية ومن ثم جودة المنتج التعليمي وكفاءة المعلمين
 .وىذا يثري خبرة المتعلم ونتائج التعلم .الثقافات لالستفادة واإلفادة من كل ما ىو جديد في العلوم

طرق التدريس  مما يدعم  .كما يتطلب تدريب الطالب و المعلمين على استخدام تكنولوجيا التعلم اإللكتروني أثناء التعلم- 
تكامل نظم التقويم التكويني  إلييقود  اوىذ. تخدمها أعضاء ىيةة التدريس بالوسائط التكنولوجية المختلفة التقليدية التي يس

العملية التعليمية وان دورة لم يسلب حيث يوفر طريقتين للتعلم  فيدور  لو إنويشعر المدرس . والنهائي للطالب والمعلمين
 .يمكن االختيار بينهما مما يوفر الوقت لكل من المعلم والطالب

وىو يحقق نسب استيعاب أعلى من التعليم التقليدي ، حيث يقلل من فترة تواجد الطالب في القاعات التدريسية ؛ مما يتيح   -
 أنكما .لدى بعض الطالب اإلمكانياتاجد داخل ىذه القاعات وبالتالي يعالج مشاكل عدم توفر الفرصة لطالب آخرون بالتو 

 . اآلنالطالب حتى  يفضلووقت التعلم محدد بالزمان والمكان وىذا ما 
لعالية كثير من الموضوعات العلمية يصعب للغاية تدريسها الكترونيا بالكامل وبصفة خاصة مثل المهارات ا  أنومما الشك فيو  -

الجوانب المعرفية والمهارية  على يركزواستخدام التعلم الممزوج يمثل احد الحلول المقترحة لحل مثل تلك المشكالت حيث 
 .والوجدان



 

 :الشروط الواجب توافرها لتنفير التعلم الممزوج 

التخطيط الجيد لتوظيف تكنولوجيا التعلم اإللكتروني في بيةة التعلم الممزوج، وتحديد   تصميم بيةة التعلم الممزوج البد من عند 
التأكد من مهارات    إليىذا يقودنا , وظيفة كل وسيط في البرنامج ، وكيفية استخدامو من قبل المعلمين والمتعلمين بدقة

التأكد من توافر األجهزة  و. ستخدام تكنولوجيا التعلم اإللكتروني المتضمنة في بيةة التعلم الممزوج المعلمين و المتعلمين في ا
لحدوث التعلم  والمراجع والمصادر المختلفة المستخدمة سواء لدى المتعلمين أو في المؤسسة التعليمية ، حتى ال تمثل معوقاً 

المعلمين والمتعلمين وجهاً لوجو ،يتم فيها توضيح أىداف البرنامج وخطتو   ببدء البرنامج بجلسة عامة تجمع بين  كما يوصي . 
العمل على وجود المعلمين في الوقت   و.كيفية تنفيذه ، واالستراتيجيات المستخدمة فيو، ودور كل منهم في أحداث التعلم 

نترنت أو في قاعات الدروس وجهاً المناسب للرد على استفسارات المتعلمين بشكل جيد سواء أكان ذلك من خالل شبكة اإل
 .تنوع مصادر المعلومات لمقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين وال بد من .لوجو 

التركيز علي مفهوم التعلم في كل تساؤل على الترتيب  أىمية إلي(  Wilson,2055)ولتحقيق الفائدة من التعلم الممزوج يري 
تصميم التعلم  إلي؟ واإلجابة علي ىذه التساؤالت تؤدي  كوناتمال ىن وما؟ زجنملماذا التعلم ؟ ولماذا المزج؟ وكيف ,

 .الممزوج

 : معوقات تطبيق التعلم الممزوج

 :وىذه المعوقات علي سبيل المثال وليس الحصر إلينستطيع تصنيف معوقات تطبيق التعلم الممزوج 

كان الطالب ال   إذاالتقنية وخصوصا  مشاكل التعامل مع ,المقررات  إليالوصول  صعوبةمعوقات مرتبطة بالطالب وتتمثل في   -
الطالب المهارات الالزمة والمطلوبة الستخدام التكنولوجيا  إلمامالمشاكل تكون بسبب عدم  وىذه  يجيد اللغة االنجليزية

 .  والتقنيات الحديثة
 إلعادةجهود  إلي باإلضافةج تطلب توافر خبرة كافية منهم بيةات التعلم الممزو  أنىيةة التدريس حيث  بأعضاءمعوقات مرتبطة  -

تصميم المقررات وتعلم مهارات جديدة وقد يتأثر ذلك بسبب غياب الدعم المالي والتدريب والوقت لتعلم التقنيات الحديثة 
ولوجيا الحديثة معلم من نوع خاص لدية القدرة على التعامل مع التكن إلىيحتاج  Blended Learning  فالتعلم الممزوج

عملية  في يشاركووجعل الطالب  والبحث عن الجديد والبرامج الحديثة واالتصال باالنترنت وتصميم االختبارات االلكترونية
 :وعموما صفات المعلم تكون  فقط متلقيالبحث بحيث يكون دور الطالب مهم ومشارك مع المعلم وليس 

 .وااللكتروني يديالتقللدية القدرة على الجمع بين التدريس  -
 .لدية القدرة على تصميم االختبارات والتعامل مع الوسائط المتعددة -
 .لدية القدرة على خلق روح المشاركة والتفاعلية داخل الفصل -
 .استيعاب الهدف من التعليم -
وىنا البد من وجود سياسات واضحة للتعلم الممزوج حني ال يمثل الجانب اإلداري :قات والمشاكل التقنية واإلدارية :إشراف 

التعامل مع التقنيات وال بد   وكذلك االستعداد للجانب الفني والمعوقات الفنية التي قد تصاحب إمام ىذا النوع من التعلم   عائقا
عوبة الوصول إلي المزيج المناسب وتوفر اإلمكانيات المادية لتوفير األجهزة والتدريب وتأسيس بنية أن نضع في الحسبان أيضا ص

 تحتية مالئمة 

 البندري الرشود: إعداد  

 أمحد املسعد. د:إشراف                                                                                                   


