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 امللدص:

الجامعات  يشيد العالـ تغيرات عدة أبرزىا؛ فيروس كورونا وتداعياتو التي حتمت عمى
ؤسسات الجامعية تطبيؽ التعميـ اليجيف داخؿ الموذلؾ بمة وتدارؾ تمؾ التغيرات، ءكافة موا

، والجامعات المصرية بخاصة، لذا ىدؼ البحث الحالي بصورة أساسية إلى عمى مستوى العالـ
حة لمتطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية، بما يتماشى مع تقديـ رؤية مقتر 

طبيعة المجتمع المصري، مف خالؿ االستفادة مف خبرات بعض الجامعات األجنبية في مجاؿ 
تطبيؽ التعميـ اليجيف. وقد خمص البحث الى عدة نتائج، مف أبرزىا: قمة فاعمية وكفاءة نظاـ 

لمصرية؛ لوجود معوقات عدة حالت دوف تحقيؽ ذلؾ، تمثمت التعميـ اليجيف بالجامعات ا
أبرزىا في: ضعؼ البنية التحتية التكنولوجية، وقمة تأىيؿ وتدريب أعضاء ىيئة التدريس 
بدرجة كافية، وقمة وعي الطمب بأدوارىـ ومسؤولياتيـ في ظؿ التعميـ اليجيف. كما تـ التوصؿ 

جامعات المصرية، وتتمثؿ في: متطمبات تنظيمية إلى أىـ متطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف بال
إدارية، ومتطمبات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس، ومتطمبات خاصة بالطالب، ومتطمبات 

 خاصة بالمحتوى التعميمى واألنشطة المصاحبة لمتعميـ اليجيف، ومتطمبات خاصة بالتقويـ. 
، وسار البحث وفؽ واقتضت طبيعة البحث الحالي استخداـ المنيج الوصفي التحميمي

ىذا المنيج في مجموعة مف الخطوات بدأت باالطار العاـ لمبحث، ثـ وضع اطار فكري لمتعميـ 
، وأوجو االختالؼ بيف التعميـ اليجيف والتعميـ ال مدمج، ومميزاتو اليجيف مف حيث المفيـو

ـ تمى ذلؾ ، ونماذج التعميـ اليجيف، واستراتيجياتو، ومعوقات تطبيقو، ثوعوامؿ النجاح بو
عرض أبرز مالمح تطبيقات التعميـ اليجيف في بعض الجامعات األجنبية، ثـ عرض وتحميؿ 
واقع الجيود المصرية المبذولة تجاه تطبيؽ التعميـ اليجيف ومعوقات تطبيقو، واختتـ البحث 
بتقديـ رؤية تحميمية مقترحة لمتطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف بشكؿ فعاؿ ومميز بالجامعات 

 لمصرية في ضوء االستفادة مف االطار الفكري لمدراسة، وخبرات بعض الجامعات األجنبية.ا

التعميـ اليجيف، التعميـ وجيا لوجو، التعميـ عف بعد، المجتمع الرقمي،  :الكممات المفتاحية
 جائحة كورونا.
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Abstract: 

 In the light of what the world is witnessing of the repercussions of the 

Corona virus, it requires all universities to adapt and remedy these changes, 

including the application of hybrid education within university institutions all 

over the world, and Egyptian universities in particular, so The current research 

aimed mainly to present a proposed vision for the requirements of applying 

hybrid education in Egyptian universities, in line with the nature of Egyptian 

society, by making use of the experiences of some foreign universities in the 

field of applying hybrid education. The research concluded with several results, 

the most prominent of which are: the lack of effectiveness and efficiency of the 

hybrid education system in Egyptian universities. Due to the presence of 

several obstacles that prevented this from being achieved, the most prominent 

of which is: Weak technological infrastructure, insufficient qualification and 

training of faculty members, and a lack of awareness among students of their 

roles and responsibilities in light of hybrid education. The most important 

requirements for applying hybrid education in Egyptian universities were also 

reached, which are: administrative organizational requirements, requirements 

for faculty members, requirements for students, requirements for educational 

content and activities associated with hybrid education, and requirements for 

evaluation. 

The nature of the current research required using the descriptive and 

analytical approach, and the research proceeded according to this approach in a 

set of steps that began with the general framework of the research, then set an 

intellectual framework for hybrid education in terms of the concept, and the 

differences between hybrid education and blended education, its features and 

success factors, and models of hybrid education, Strategies, and obstacles to its 

implementation, Then this was followed by presenting the most prominent 

features of hybrid education applications in some foreign universities, then 

presenting and analyzing the reality of the Egyptian efforts made towards the 
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application of hybrid education and the obstacles to its application, and the 

research concluded by presenting a proposed analytical view of the 

requirements for the effective and distinctive application of hybrid education in 

Egyptian universities in light of the benefit from the intellectual framework of 

the study And the experiences of some foreign universities. 

Keywords: Hybrid Education, Face-to-face Education, Distance 

Education, Digital Society, Corona Pandemic. 
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 :مكدم٘

مجاؿ تكنولوجيا ، وخاصة فى مختمؼ المجاالتعديدة تطورات  الجامعات تشيد
والتواصؿ بيف  ،ا فى مدخالت العممية التعميمية وخاصة أساليب التدريستطورً  صاحبيا التعميـ

أعضاء ىيئة التدريس والطالب؛ األمر الذى أدى إلى تعزيز االنفتاح فى التعميـ الجامعى أكثر 
تحت آفاؽ واسعة ألنماط تعميمية مستحدثة بالجامعات كالتعميـ ضى، كما ف  مف أى وقت م

 .المستجدات التكنولوجية والمعرفيةاليجيف لمواكبة تمؾ 
تطبيؽ التعميـ اليجيف  ولـ تكف المستجدات التكنولوجية والمعرفية وحدىا ىى ما وراء

ىى األخرى حتمت عمى  النتشار فيروس كورونا أيًضا التغيرات المصاحبةو ، بؿ بالجامعات
، وانتياجو فى الجامعات أكثر مف التغمب عمى عوائؽ المكاف والزمافضرورة ة الجامعات كافً 

ة كؿ جامعة أى وقت مضى عمى أف تتولى كؿ جامعة وضع آليات وضوابط لتنفيذه وفقًا لطبيع
 .وامكاناتيا

ه فى عمـ ، ولو جذور طمح التيجيف إلى المغة الالتينيةوترجع أصوؿ وماىية مص
األحياء حيث يشير إلى اندماج أجزاء منفصمة مع جزء جديد لضماف الحصوؿ عمى صفات 

ا فى وصؼ الثقافات اليجينة مثؿ ثقافة الروماف، ثـ تـ أيضً  المصطمح مرغوب بيا، واستخدـ
 .(1)جامعاتتداولو فى التعميـ بال

بيف نمطيف مختمفيف وعميو ي عرؼ التعميـ اليجيف بالجامعات بأنو نمط تعميمى يجمع 
زامف عبر مف التعميـ وجيًا لوجو داخؿ الحـر الجامعى ، وبيف التعميـ االلكترونى سواء مت

أو بيف التعميـ التناظرى الرسمى وغير الرسمى لتنصير كؿ مكوناتو  ،االنترنت أو غير متزامف
ؽ أعمى ، وتحقيوتتداخؿ سويًا لضماف وصوؿ المعمومات لمطالب بأسرع وقت وأقؿ تكمفة 

  .(2)استفادة عممية ليـ
ويتميز التعميـ اليجيف كنمط تعميمى جديد بالجامعات بفوائد تنظيمية وتربوية حيث 

، كما يحافظ عبر االنترنت والطالب وجيًا لوجويزيد مف مرونة المشاركة والتفاعؿ بيف الطالب 
، وبيف لطالب عف بعدتواجد الطالبى داخؿ قاعة التدريس، وافى نفس الوقت عمى ديناميكية ال

 . (3)عضو ىيئة التدريس
كما يتسـ التعميـ اليجيف بأنو نيج مرف يتـ تنفيذه بشكؿ تعاونى مف قبؿ الطالب 
وأعضاء ىيئة التدريس والخبراء، وىو يشير إلى مزج واختالط حقيقى بيف بيئات التعمـ 
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بع امتياز الفيـ واالدراؾ ، التقميدى واالفتراضى ، وىذا بالطبع يمنح لبيئة التعميـ  اليجيف طا
 .(3)ويجعؿ التدريس اكثر كفاءة وخبرة  واثراء العممية التعميمية،

وىذا يتطمب بالضرورة توفير متطمبات تقنية وبنية تحتية رقمية فى مؤسسات التعميـ 
الجامعى ، ومتطمبات بشرية خاصة بأعضاء ىيئة التدريس والطالب مف خالؿ التطوير 

ف الناحية ى االستخداـ التقنى لمحاضرات التعميـ االفتراضى باحترافية مالمينى المستمر عم
دارة المناقشات بيف عضوالتربوية والتكنولوجية ، ىيئة التدريس والطالب وجيا لوجو ، وا 

، باالضافة إلى متطمبات متعمقة بالمحتوى التعميمى ب عف بعد لتحقيؽ االندماج بينيـوالطال
ة متوائمة مع بيئة التعميـ اليجيف لتحقيؽ اليدؼ المعرفى التقنى مف خالؿ إعداد مناىج دراسي

 .(5)مف العممية التعميمية بكفاءة لدى الطالب
وخاصة  ،يجية التعميـ اليجيف فى مؤسساتياولقد انتيجت العديد مف الجامعات استرات

 Harvard، ففى جامعة ىارفارد بالواليات المتحدة األمريكية فيروس كورونا مع انتشار
University خالؿ انشاء فصوؿ التعميـ  تـ تطبيؽ التعميـ اليجيف داخؿ كميات الجامعة مف

، وتفعيميا فى الواقع مف خالؿ عدة مبادىء وىـ التعاوف والتجربة والخبرة واالنصاؼ اليجيف
والمساواة واالبتكار ، وتنتيج جامعة ىارفارد تطبيؽ التعميـ اليجيف مف خالؿ أربع أنماط 

 :(6) يى رئيسية
 التعميـ وجيا لوجو مع التعميـ عبر االنترنت. -
 .يـ اليجيف المتزامف وغيرالمتزامفالتعم -
 الفصوؿ الدراسية التقميدية والمقموبة. -
 .تعميـ اليجيف المتمركزحوؿ الطالبال -

 IOWA State أيوا األمريكيةجامعة في  تـ تطبيؽ التعميـ اليجيف وقد
University تتمثؿ فى التخطيط الجيد مف قبؿ  ،مف الخطوات مف خالؿ مجموعة أيًضا

ويبدأ التخطيط المسبؽ  .ة فى تحديد أىداؼ التعميـ اليجيف، ومراحؿ تطبيقومسئولى الجامع
يمييا تخطيط  ،والغايات مف ثالث إلى ستة شيور لتحديد األىداؼ التعميـ اليجيف لتنفيذ

تحديد زامنة وغير المتزامنة ، وكذلؾ يناسب المحاضرات االفتراضية المت التقييمات وتوزيع ما
التقييمات المناسبة لممحاضرات وجيا لوجو، ثـ بناء خريطة لممقررات لتحديد الوسائؿ 

بيف جميع  واألنشطة المناسبة لجميع أجزاء المقرر، وأخيرا ضماف الجودة مف خالؿ التكامؿ
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الذيف سبقوا وأف مارسوا ، واالطالع عمى تجارب أعضاء ىيئة التدريس مكونات التعميـ اليجيف
 .(7)وضماف النجاح الفعمى فى التنفيذ ،ليجيف لتبادؿ الخبرات والممارساتالتعميـ ا

بتطبيؽ التعميـ اليجيف Tampere University تامبيرى بفنمندا وقد اىتمت جامعة 
حـر لدعـ الميزة التنافسية الدولية لمجامعة مف خالؿ تعزيز ثقافة الشبكات الدولية ، وايجاد 

جامعى رقمى ، وتطوير بيئات التعمـ اليجيف مف خالؿ عدة أشكاؿ منيا حضور عضو ىيئة 
أف يشارؾ عضو ىيئة  أو ،عف بعد آخروفالتدريس وبعض الطالب وجيًا لوجو بينما يشارؾ 

أو أف يشارؾ بعض الطالب  ،الطالب فى قاعات التدريسالتدريس عف بعد أثناء حضور 
بعد بينما يحضر آخروف الفصؿ الدراسى وجيًا لوجو مف موقع وأعضاء ىيئة التدريس عف 

 .(8)الحـر الجامعى
نتيجت تطبيؽ التعميـ اليجيف بشكؿ أساسى  اجامعة ىمسنكي بفنمندا ىى األخرى و 

التدريس المسؤوؿ عف تدريس حيث يقـو عضو ىيئة  ،ا مع تداعيات جائحة كوروناتزامنً 
خطار الكمية ا، و جزاء الالزمة لمتدريس وجيًا لوجويد األ، وتحدالمقرر بتقييـ الوحدات الدراسية

 ، أما باقى أجزاء المقرر فيتـات االحترازية بشأف فيروس كورونابذلؾ مع اتباع كافة االجراء
 .Moodle(9)بيئة التعمـ موودؿ  التدريس بيا مف خالؿ

أف استخداـ  Chen,Lambert and Guidryويذكر تشيف والمبرت وجيدرى 
، حيث متعميـ فى مؤسسات التعميـ العالىاليجيف ىو الوضع الطبيعى والشكؿ الجديد ل التعميـ

أف نتائج  نتائجيا أوضحت ،حوؿ نتائج الطالب (دراسة 55)بعد تحميؿ Smithأكدت دراسة
، بينما الطالب ف الطالب الذيف تعمموا وجيا لوجوالطالب عبر االنترنت كانت أفضؿ قمياًل م

ىـ األعمى واألفضؿ  االنترنت "تعميـ ىجيف" تعميـ وجو لوجو والتعميـ عبرالذيف جمعوا بيف ال
 .(15)(35,5)فى النتائج بحجـ تأثير أعمى مف

وعمى الصعيد المحمى نجد أف ىناؾ جيودًا مبذولة لتطبيؽ التعميـ اليجيف فى 
الجامعات المصرية ،وخاصة فى ىذه اآلونة مع التداعيات المصاحبة النتشار فيروس 

نا،حيث أعمنت وزارة التعميـ العالي بمصر خطة تطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف والذي يقوـ كورو 
عمى المزج بيف نظاـ التعميـ وجيا لوجو مع التعميـ عبر االنترنت، وقد تـ اعتماده في 
الجامعات عمى أنو ىو النموذج التقميدي الجديد لمتعميـ أو الوضع الطبيعي الجديد لمتعميـ 
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 ،واألنشطة ،التعمـ والتقييـ ىي؛ لوزارة لتطبيؽ التعميـ اليجيف ثالثة محاوروتتضمف خطة ا
 .(11)ويتـ تقسيـ الطالب إلى مجموعات صغيرة مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية .والخدمات

ورغـ ىذه القرارات إلى أف الواقع الحالي يشير إلى مجموعة مف التحديات تواجو 
فى مشكمة الدراسة  مايتـ توضيحوجامعات المصرية ، وىذا تطبيؽ التعميـ اليجيف فى ال

 التالية.
 : البخحمػكل٘  :ثاىٔا

، لتطبيؽ التعميـ اليجيفعمى الرغـ مف بعض الجيود والمبادرات والمحاوالت المصرية 
التى تحد مف  جو القصورو إال أف واقع الجامعات المصرية يشير إلى العديد مف السمبيات وأ

 :جامعات المصرية ومف بينيا ما يمىليجيف بفاعمية واتقاف داخؿ التطبيؽ التعميـ ا
 ، تدنى2516يشير تقرير التنافسية العالمى الصادر عف المنتدى االقتصادى العالمى  -

دولة  141مف بيف  93، حيث احتمت مصر المركز مستوى مصر فى ترتيبيا بيف الدوؿ
المعمومات واالتصاالت فى نفس عمى مستوى العالـ ، كما احتمت فى تبنى تكنولوجيا 

، ف ضعؼ البنية التكنولوجية فى مصر، وىى مراكز متدنية تبرى (12) 156العاـ المركز 
 The Global Innovation»ـ 2519أظير مؤشر االبتكار العالمي لمعاـ كما 

Index 2019  »( دولة في 129( عالمًيا مف إجمالي )96احتالؿ مصر المرتبة )
لمعمومات واالتصاالت، وقد تضمف ىذا المؤشر مؤشرات فرعية، مؤشر تكنولوجيا ا

أبرزىا: مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والذي احتمت فيو مصر 
( عالمًيا، ومؤشر استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والذي احتمت 78المرتبة )

عؼ البنية التحتية لتكنولوجيا . وىذا يدؿ عمى ض(13)( عالمًيا95فيو مصر المرتبة )
 المعمومات واالتصاالت بمصر.

ضعؼ مستوى الكفاءة الداخمية والخارجية لمجامعات المصرية ، وصعوبة تطوير التعميـ  -
ال عف غياب استخداـ ، فضً بقدرتو عمى المنافسة العالمية الجامعى المصرى واالرتقاء

كف االدارة الجامعية بمختمؼ عممياتيا األنظمة المعموماتية واالتصاالت الحديثة التى تم
 .(14)مف أداء مياميا بالسرعة والجودة المناسبة 

قمة مواكبة الجامعة لمتقدـ التقنى والمعرفى واىماؿ الشكؿ التنظيمى لمجامعات المصرية  -
باالضافة إلى  ،ال فى نواحى محددةإمات تكنولوجيا المعمومات والسمطات اليرمية لخد
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التدريسى بالجامعات المصرية حيث يمثؿ عائقًا أماـ مدى إمكانية ضعؼ مستوى النظاـ 
، وكذلؾ قمة ء تنظيمو عمى األساليب التقميديةتطبيؽ التعميـ الرقمى ؛العتماده فى بنا

، وضعؼ الثقافة مف أجؿ تدريب الطالبتوافر التقنيات الحديثة المتصمة باالنترنت 
 .(15)قمة دعـ اإلدارة العميا لمتدريبى الرقمية فى األوساط الجامعية ، مما يؤدى إل

أف بيئة التعميـ بالجامعات المصرية تتعامؿ مع  إلى كما تشير نتائج إحدى الدراسات -
تقنيات الحديثة التكنولوجيا الحديثة بشكؿ روتينى، كما تتسـ بأنيا غير مييأة الستخداـ ال

افة إلى ضعؼ توفير ، باالضعؼ توفير بنية تحتية سريعة وقوية، وضاألساط التربويةب
ضحة آلليات ، وعدـ توفير أدلة إرشادية مو اليجيفة ومناخ عمؿ داعـ لمتعميـ بيئة تعميمي

 .(16)االتصاؿ مع المجتمع إلكترونياً  واستمرار ضعؼ قنوات ،تطبيؽ التعميـ المدمج
 التالي: ىالرئيس سؤاؿمبحث الحالي في الويمكف صياغة السؤاؿ الرئيسي ل

في ضوء خبرات بعض الجامعات  التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية ما متطمبات تطبيؽ
 ؟األجنبية

 الرئيس األسئمة الفرعية التالية: السؤاؿتفرع عف ىذا يو 
 ؟في األدبيات التربوية المعاصرة لمتعميـ اليجيف والفمسفي ما اإلطار الفكري -
 جيف؟يتعميـ الالجامعات األجنبية المتقدمة في مجاؿ تطبيؽ البعض ما أبرز خبرات  -
 معوقات تطبيقو؟ ـ اليجيف بالجامعات المصرية، وماما واقع تطبيؽ التعمي -
امعات المصرية المقترحة لمتطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف بالج التحميمية ما الرؤية -

 مف خبرات بعض الجامعات األجنبية المتقدمة؟ في ضوء االستفادة
 ثالجًا: أٍداف الدزاض٘ :

الحالية إلى وضع رؤية مقترحة ت سيـ فى تحديد متطمبات تطبيؽ التعميـ  تيدؼ الدراسة    
، اليجيف بفاعمية واتقاف بالجامعات المصرية مف خالؿ االستفادة مف االطار الفكرى لمبحث 

 ؼفى بعض الجامعات األجنبية ، وفى ضوء ىذا اليد ومالمح تطبيقات التعميـ اليجيف
 عية التالية :األساسى ي مكف تحقيؽ األىداؼ الفر 

 األدبيات التربوية المعاصرة. فيلمتعميـ اليجيف  والفمسفي االطار الفكرى التعرؼ عمى -
 .اليجيف فى بعض الجامعات األجنبيةرصد أبرز مالمح تطبيؽ التعميـ  -
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تطبيؽ التعميـ اليجيف في بعض الجامعات المصرية، ومعوقات واقع  الكشؼ عف -
 .تطبيقو

في ضوء تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية ،  وضع رؤية مقترحة لمتطمبات -
 .خبرات بعض الجامعات األجنبية

 أٍنٔ٘ الدزاض٘: :زابعًا

تنبثؽ أىمية البحث مف أىمية موضوع الدراسة المتزامف مع القرارات الوزارية األخيرة  
حة المصرية لمواجية تداعيات جائ التعميـ اليجيف فى جميع الجامعاتحوؿ حتمية تطبيؽ 

 كورونا، وعميو تتمثؿ أىمية الدراسة فى التالى :
يأتى الموضوع متواكبًا مع التوجيات العالمية لكافة الجامعات فى تطبيؽ التعميـ  -

 اليجيف ، ودمج التكنولوجيا فى التعميـ .
بالجامعات  اقتراح متطمبات تساىـ فى تطبيؽ التعميـ اليجيف بشكؿ فعاؿ ومميز -

 .الناجحة لبعض الجامعات األجنبية تالمصرية، فى ضوء الخبرا
، والذى اقع الحالى النتشار فيروس كوروناحيوية الموضوع حيث يتماشى مع الو  -

، واستخداـ استراتيجيات تعمـ حديثة تقميؿ الكثافة الطالبية عمى الجامعات كافة يحتـ
 مثؿ التعميـ اليجيف.

قياداتو بكافة المستويات فى كما تفيد الدراسة القائميف عمى تطوير التعميـ الجامعى و  -
 ، ومواجيةلتعميـ اليجيف بالجامعات المصريةتقديـ متطمبات فعالة فى تطبيؽ ا

 ، وكذلؾ التحديات المستقبمية.التحديات الراىنة لفيروس كورونا
 :البخحميَج  :خامطًا

، حيث يعد المنيج الوصفى أحد أشكاؿ الية عمى المنيج الوصفىتعتمد الدراسة الح
ميؿ، والتفسير العممى المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة مف خالؿ مجموعة اجراءات التح

، والبيانات لدراسة اعتمادًا عمى جمع الحقائؽبحثية تتكامؿ لوصؼ الظاىرة موضوع ا
، والوصوؿ إلى نتائج دقيقًا وكافيًا الستخالص داللتياوتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميال 

 .(17)محؿ البحثواضحة عف الموضوع 
  



 م7272( 72) -2ج-يوليوعدد                                   ...       رؤية مقترحة لمتطلبات تطبيق التعليم الهجين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 333 - 

 : للبخحاملصطلخات اإلجسأٜ٘  :ضادضًا

فى االطار  ، حيث تـ عرضيااالصطالحية لمتعميـ اليجيفلمفاىيـ ا البحث استعرض
 ،عمى عرض المفيـو اإلجرائى لمتعميـ اليجيفالبحث قتصر ي، وىنا لمبحث والفمسفي الفكرى

عات عمى المستوى العالمى ف الجامىو نظاـ تعميمى متميز تنتيجو العديد م" :حيث يعرفو بأنو
 ،لكترونى المتزامف وغير المتزامف، يجمع بيف مزايا التعميـ وجيًا لوجو ، والتعميـ اال والمحمى
أعضاء ىيئة التدريس في أي وقت وفي أي مكاف، عمى الفيـ التعاوني بيف الطالب و ويشجع 

وأعضاء ىيئة التدريس مف كؿ عمؽ الوعي بيف الثقافات المختمفة ألنو يجمع بيف طالب كما ي  
ويختمؼ ىذا النظاـ عف غيره باندماج وتكامؿ كؿ مكوناتو سويا بشكؿ متصؿ  .أنحاء العالـ

دارية  الخراج منتج تعميـ متميز وىو الطالب ، ويتطمب النجاح فى تنفيذه متطمبات تنظيمية وا 
 ."وبشرية
 الدزاضات الطابك٘: :ضابعًا

 :فيما يميىذه الدراسات  وتتحدد
جنْٚ ْٓضف مجال الدًٓ بعيْاٌ: املصج بني التعلٔه التكلٔدٖ ّالتعلٔه مً بعد ّمؤغسات  دزاض٘ -1

 :(18)و(2005ضناٌ اجلْدٗ يف ىعه التعلٔه اجلامعٕ اهلجني )

ومبررات المزج بيف التعميـ  لتعرؼ عمى مفيوـ التعميـ اليجيف،ىدفت الدراسة إلى ا
استخدمت الدراسة  ت ضماف الجودة.اف مؤشراالتقميدي والتعميـ عف بعد، ومميزاتو، وبي

نتائج أىميا: وجود مجموعة مف المبررات التي  ةوتوصمت الى عدالوصفي التحميمي. المنيج 
فرضت نفسيا عمي التعميـ الجامعي وتطمبت األخذ بنظاـ ضماف الجودة وىي كميا ناتجة مف 

لوجيا السريعة أدت الى تداعيات التحوؿ في وظائؼ الجامعة، كما توصمت إلى أف التكنو 
ظيور الجيؿ اآلخر لمتعميـ عف بعد في شكؿ التعميـ اليجيف وأف الجامعة البد أف تكوف عمى 

 استعداد لتطبيؽ ىذا النوع مف التعميـ، والتغمب عمى معوقاتو.
دزاض٘ تػْفا, ب, ّ كاضتٔل ج بعيْاٌ: التعلٔه اهلجني ّدّزٍا احلالٕ يف تعلٔه اللغات  -2

 :(19)و(2015)

دفت الدراسة إلى استكشاؼ التصور الحالي لمفيوـ التعميـ اليجيف ووصؼ ى
منيجيتو وأسباب استخدامو ومكوناتو الرئيسية والتكامؿ بيف المكونات التعميمية المباشرة 
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استخدمت الدراسة المنيج و وجيا لوجو وعبر اإلنترنت، واالستخداـ المبتكر لمتكنولوجيا. 
أف التعميـ اليجيف ىو أحد أىـ استراتيجيات التعمـ  راسة إلىوتوصمت الد الوصفي التحميمي.

عمى يدعـ استراتيجيات أكثر تفاعمية، ويشجع أنو كما  ،الناجحة خالؿ العشر سنوات الماضية
يعمؽ أنو أعضاء ىيئة التدريس في أي وقت وفي أي مكاف، كما الفيـ التعاوني بيف الطالب و 
العالـ وبيف أعضاء ىيئو  يجمع بيف طالب مف كؿ أنحاءألنو  ؛الوعي بيف الثقافات المختمفة

أنو ما يمي: أف ىناؾ معوقات لمتعميـ اليجيف تتمثؿ في ، وتوصمت الدراسة أيًضا إلىالتدريس
أخطاء فنية تقنية  قد تحدث، وأنو الشرح واإلعداد المسبؽ والتقييـيستغرؽ وقتا طويال في 

، تفادة القصوى مف التعميـ اليجيفير كافية لالسغقد تكوف ميارات الطالب ، وأف أثناء الشرح
 عمى لمتغمبالبد أف يكوف عضو ىيئة التدريس قادرا عمى دعـ الطالب وتشجيعيـ باستمرار، و 

ثقافة التغيير،  ومتقبميفمخاطر التقنيات الجديدة، وأف يكونوا متصميف جيديف في أي وقت، 
 لدييـ القدرة عمى الرؤية الكمية الشاممة.و 
جسًٓ ٍاّ, ع. و, جلٔيطٌْ ب, ّ, بعيْاٌ التعلٔه اهلجني يف التعلٔه العالٕ: إمكاىات  دزاض٘ -3

 :(20)و(2017التعلٔه ّالتعله مً خالل تكئ٘ االتصال السّبْتٕ )

بحث في الو  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير نتائج تعمـ الطالب ومجتمع االستفسار
ي تعزز الوجود أو التفاعؿ االجتماعي والت ،كيفية دمج األنظمة الروبوتية االجتماعية

لتحقيؽ و . نماذج جديدة لمتعميـ اليجيفلتصميـ  ، وتقديـوتجسيدىا داخؿ مقرر ىجيف متزامف
تحميؿ أدبيات البحث التربوي الميتمة ببيئات ل ؛يصفيدؼ استخدمت الدراسة المنيج الو ىذا ال

لوجود االجتماعي وخبرتيـ في وا لمتعرؼ عمى العالقة بيف تجسيد الطالب، و التعميـ اليجيف
 . التعمـ في الفصؿ الدراسي بواسطة الروبوت

 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:وقد 
 ،التأكيد عمى أىمية التجسيد، فجميع الطالب عبر اإلنترنت والذيف شاركوا فػي الدراسػة -

ود وتـ اختبارىـ ذكروا أف الفصؿ مػف خػالؿ االتصػاؿ الروبػوتي ىػو موضػوع عػاـ لموجػ
المادي أو التجسيد، والقػدرة عمػى الػتحكـ فػي جسػـ معػيف أو الرؤيػة والسػمع والتواجػد 
في مكاف معيف، وذكر بعػض الطػالب أنػو شػعر وكأنػو يتمتػع بحضػور مػادي والػبعض 
اآلخػػر ذكػػر أنيػػا تجربػػة مجسػػدة. وبالنسػػبة لػػبعض الطػػالب فػػي الفصػػؿ كػػاف لػػدييـ 

القدرة عمى تحريؾ الشاشػة، وىػذا يمػنح الشعور بالسيطرة في االتصاؿ الروبوتي، مثؿ 
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إحساًسػػا بالحريػػة ويجعػػؿ الطػػالب يشػػعروف بمزيػػد مػػف التجسػػيد والحضػػور فعميػػا فػػي 
 الفصؿ وىي تجربة تشبو لحد كبير التواجد في الفصؿ.

أف اسػػػتخداـ الروبوتػػػات لرؤيػػػة اآلخػػػريف يسػػػيؿ تجربػػػة الطػػػالب المتجسػػػدة، وتسػػػاعد  -
 ز والقدرة عمى التحكـ في التفاعالت االجتماعية.الروبوتات عمى االستمرار في التركي

طػالب عبػر اإلنترنػت عشػرة  د عبر االتصاؿ الروبوتي، حيث ذكرىناؾ معوقات لمتجسي -
أف الصوت يمثؿ تحديا الستخداـ الروبوتات، فذكر بعضيـ أنػو كػاف مػف الصػعب كثيػرا 

اىتػا بعيػدا سماع أو رؤية الزمالء،  والػبعض ذكػر أف الصػوت كػاف مقبػوال ثػـ أصػبح ب
عف إنسػاف آلػي، وذكػر ثالثػة أربػاع الطػالب عبػر اإلنترنػت أف تجربػة العنصػر المرئػي 
كانػت صػعبة عنػػد اسػتخداـ الروبوتػات لػػيس لرؤيػة مػدربيـ فػػي الفصػؿ واألقػراف ولكػػف 

 لرؤية الطالب اآلخريف في شكؿ روبوت.
ـ فػػي الطػػالب بشػػكؿ عػػاـ عمػػى أف تقنيػػة االتصػػاؿ الروبػػوتي يسػػرت مشػػاركتي اتفػػاؽ -

الفصػػؿ الدراسػػػي لتشػػجيعيـ عمػػػى المسػػػاىمة بأفكػػارىـ و ىػػػذه التجربػػة سػػػمحت ليػػػـ 
بالشعور باالنتماء. كما أف الطالب الذيف استخدموا روبوت التواجد عػف بعػد أبمغػوا أف 
زيػػػادة اإلحسػػػاس باالتصػػػاؿ مػػػف خػػػالؿ الروبوتػػػات فػػػي الفصػػػؿ يػػػدعـ ثقػػػة الطػػػالب 

ؾ الطالب العالقػة بػيف اسػتخداـ الروبوتػات واستعدادىـ لالنفتاح، وفي نفس الوقت أدر 
فػي الفصػؿ الدراسػي والتنظػيـ التربػوي لمفصػؿ،  وذكػر بعػض الطػالب أف الجمػوس فػي 
دائػػرة مػػع الروبوتػػات يتػػيح ليػػـ النظػػر إلػػى بعضػػيـ الػػبعض وىػػي اسػػتراتيجية تربويػػة 
مناسبة. واالتصاؿ الروبػوتي وكػذلؾ الحضػور االجتمػاعي بالنسػبة لمعديػد مػف الطػالب 
يػدعـ المناقشػة الثريػػة وتطورىػا والمسػػاىمة فػي الفكػر البنػػاء بمػا يتماشػػى مػع نمػػوىـ 

 وتطورىـ الفكري.
 :(21)و(2018دزاض٘ اليجدٖ, اع, و, بعيْاٌ: التعلٔه اهلجني يف التعلٔه العالٕ ) -4

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نماذج التعميـ اليجيف والمبادئ العممية الداعمة 
 تعرؼ عمى التحديات التي يواجييا التعميـ اليجيف في منطقة التعميـ عف بعد.ليا، وكذلؾ ال

 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:و  الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.استخدمت و 
أف التعميـ اليجيف يتيح إتباع نيج مرف لعممية التعمـ يتـ إجراؤىا بشكؿ تعاوني مف  -

و المؤسسة المشاركة والسمة الرئيسية لمتعميـ اليجيف قبؿ الطالب  والمعمـ والخبراء أ
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ىي أنو يمكف تعديمو وفقا الحتياجات المتعمـ، والمقرر، والمؤشرات الميمة األخرى 
 مثؿ السرعة والوقت والفراغ عكس نيج التعميـ التقميدي.

 يقدـ التعميـ اليجيف مجموعة مف الفرص لمزماف والمكاف لألفراد ولكنيا محدودة. -
نموذج التعميـ اليجيف المجرد إلى المزج أو الخمط بيف بيئات التعمـ وجيا لوجو  يشير -

في الفصوؿ الدراسية والبيئة عبر اإلنترنت حيث تمنح بيئة التعميـ اليجيف لمطالب 
امتياز الفيـ واإلدراؾ واستكشاؼ قضايا العالـ الحقيقي مف خالؿ تجارب التعمـ 

 ة التعمـ عبر اإلنترنت.الحقيقية التي يتـ تسييميا في بيئ
 أف التعميـ اليجيف ال يزاؿ يواجو تحديات مف حيث تطبيقو. -

كْب, ع, ّكْلظ ع ٖ, ّتْفت ب, ّضالفادّز ب, بعيْاٌ أمناط التعلٔه اهلجني  دزاض٘  -5

 :(22)و(2018)

ستخدمت الدراسة او  ىدفت الدراسة إلى وضع أسس ألنماط وأشكاؿ التعميـ اليجيف.
توصمت الدراسة إلى وجود أربعة أشكاؿ لمتعميـ اليجيف منيا: التعميـ د وق المنيج التحميمي.

كذلؾ التعمـ الجماعي والفردي، واليجيف المتزامف وغير المتزامف، والتعمـ الذاتي والجماعي، و 
كما أف ىناؾ خمس أنماط لمتعميـ اليجيف منيا: مناقشات الفصوؿ ، الرسمي وغير الرسمي

حة المصادر المشتركة بيف الطالب وبعضيـ، وبيف الطالب عضو اليجينة أو المعالجة، ومسا
ىيئو التدريس، والوسيط التعاوني والمناقشات، وأخيرا الشرح الجماعي مف خالؿ مجموعات 
مف خالؿ عمؿ مجموعات صغيرة ويطمب منيـ التعميؽ عمى النصوص المعروضة ووجية 

 نظرىـ.
املتصامً: حتدٓد ٘ لألدبٔات حْل التعله اهلجني دزاض٘ زآظ, أ., ّآخسٌّ بعيْاٌ: مساجع٘ ميَجٔ -6

 :(23)و(2019الفجْات )

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مزايا التعميـ اليجيف الذي يساعد عمى إيجاد بيئة 
. استخدمت الدراسة المنيج التحميمي. و ية مقارنة بالتعميـ عبر اإلنترنتتعمـ أكثر مرونة وجاذب

: أف ىناؾ مجموعة مف التحديات التي تواجو التعميـ لى عدة نتائج أىميا إتوصمت قد و 
اليجيف ومنيا تحديات تربوية وتحديات تكنولوجية خاصة بعضو ىيئة التدريس وبالطالب. 

 تحديات تربوية خاصة بعضو ىيئة التدريس ومنيا:تنقسـ التحديات إلى و 
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تواكب مع تتطمب بيئة التعمـ اليجيف تحوالت جذرية في تفكير عضو ىيئة التدريس لي -
 التكنولوجيا ومع بيئة التعميـ اليجيف.

التصميـ التربوي والتعميمي مف قبؿ عضو ىيئة التدريس الختيار األنشطة  -
 واستراتيجيات التدريس المالئمة ليذا النمط مف التعميـ.

االنتباه والمالحظة )التركيز المفرط( لمنصة التدريس عف بعد، والطالب وجيا لوجو  -
 قيؿ عمى عضو ىيئة التدريس.يمثؿ عبء ذىني ث

التوتر الذي قد يحدث لعضو ىيئة التدريس أثناء المشكالت الفنية أو قمة عدد  -
 الحضور عف بعد لمطالب.

 أما تحديات الطالب تتمثؿ في:
شعور الطالب باإلىماؿ والممؿ أثناء انشغاؿ عضو ىيئة التدريس بحؿ المسائؿ  -

 الفنية أثناء المحاضرة.
 اضريف وجيا لوجو في المناقشات أكثر مف الطالب عف بعد.اشراؾ الطالب الح -
 فقداف البصر أو السمع لدى الطالب أثناء تمقي محاضرة التعميـ اليجيف المتزامف. -

 تحديات مؤسسية تتمثؿ في:و 
 اإلعداد الجيد والتدريب المستمر ألعضاء ىيئة التدريس والطالب يمثؿ عبء كبير. -
 تمرار .توافر الدعـ الفني والمادي باس -

ة والدعـ المستمر لكؿ مف عضو ىيئ ويمكف التغمب عمييا مف خالؿ التدريب
ب مف الناحيتيف التربوية والتكنولوجية، والتواصؿ الواضح في بيئة التعميـ الالتدريس والط

اليجيف لتمبية توقعات الطالب حوؿ المتطمبات الفنية باإلضافة إلى مواءمة المناىج واختيار 
ئمة لجمسات التعمـ اليجينة المتزامنة، واألجزاء المالئمة لجمسات التعمـ اليجينة األجزاء المال 

 غير المتزامنة.
دزاض٘ بٔئت, د, ّىآت, إ, ّزاّلٕ, ج, بعيْاٌ: دّز مطاحات التعلٔه اهلجني يف تعصٓص   -7

  :(24)(2020تْظٔف طالب التعلٔه العالٕ )

يتـ دمجيا في المناىج الدراسية ىذه الدراسة إلى تطوير القابمية لمتوظيؼ ل تفده
األساسية، وخاصة بالنسبة لمطالب ذوي المستويات المنخفضة في رأس الماؿ االجتماعي وأف 
مساحات التعميـ اليجيف يمكف اف تقمؿ مف التحديات التي تواجييا عممية القابمية 
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احات التعميـ لمتوظيؼ.كما ىدفت الدراسة أيًضا إلى تقديـ نظرة ثاقبة حوؿ كيفيو إنشاء مس
استخدمت الدراسة و  ميا في سياسة التوظيؼ والممارسة.اليجيف واآلثار العممية الستخدا

طالب مف طالب السنة النيائية  52تمثمت عينة الدراسة في قد و  .المنيج الوصفي التحميمي
في عمـ أمراض النطؽ باإلضافة إلى المحاضر والباحث الرئيسي والممارس الوظيفي) 

ي إحدى الجامعات االسترالية. وقاـ الطالب بإنشاء قابمية توظيؼ شخصية، مستشار( ف
وممفات التعريؼ باستخداـ أداة انعكاس ذاتي مثبتة عبر اإلنترنت ، وانتجت األداة عبر 
اإلنترنت ممؼ تقرير شخصي مكف الطالب مف الوصوؿ لمموارد التنموية المتعمقة بقابمية 

يانات الطالب مجيولة المصدر لعمؿ ورشة عمؿ ىادفة التوظيؼ واستخدـ فريؽ المشروع ب
يتـ فييا استكشاؼ الطالب النتائج الفردية والجماعية والمشاركة في التنمية. شارؾ المعمموف 
والطالب كمتعمميف ومطوريف لمساحات التعمـ عبر االنترنت وتعاوف المعمموف لتحميؿ بيانات 

متوسط عمر  مـ داخؿ نفس فترة الدراسة.والتع الطالب واالبالغ عف تحسينات التعميـ
سنة، وكاف جميع الطالب  35وشممت العينة ستة طالب أعمارىـ أكثر مف  22المستجيبيف 
 مف اإلناث يدرسوف بدواـ كامؿ. 52البالغ عددىـ 

ويتكوف فريؽ المشروع مف المحاضر/ منسؽ الوحدة والممارس الوظيفي بالكمية 
ديد الطالب باستخداـ اسـ لتقييـ الذاتي لمطالب. ويتـ تحوقائد المشروع الذي صمـ أداة ا

لمقدرة عمى  2518أما عف األدوات فيي أداة التقييـ الذاتي لمطالب في مقياس بينيو  مستعار.
ييميا باستخداـ مقياس التوظيؼ ويشتمؿ عمى ستة جوانب مف قابمية التوظيؼ والتي تـ تق

 وتمثمت أىـ نتائج الدراسة في: نمط ليكرت.
أف التعمـ نشاطا اجتماعيا مرتبط بالبناء المشترؾ لممعرفة وصنع المعنى التعاوني.  -

ويتطمب النجاح في التعميـ تجاوز خبرات التعمـ والتحقؽ مف قبؿ الطالب، ويتبع ذلؾ 
 االجتماعية كوسيمة لتعزيز التعاوف،  وىي ميزة أساسية في تصميـ مساحة التعمـ.

فيو التفكير في التوظيؼ مساحة تعمـ ىجيف قد تمكف  التوصؿ إلى برنامج تخيمي يتـ -
الطالب والمعمميف والمينييف مف العمؿ لتضميف المناقشات حوؿ التفكير الوظيفي في 

 المستقبؿ مف خالؿ العمؿ جنبا الى جنب مع الطالب.
التكنولوجيا ىي عنصر أساسي في التعمـ، حيث تسمح بالتفاعؿ والتعاوف عند انتياء  -

 ويمكف لمتعمـ أف يستمر عف بعد.ورش العمؿ 
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الحاجة لتصميـ موارد التعمـ لمتوظيؼ باستخداـ المتعمـ المتنقؿ وتشجيع الطالب  -
عمى استخداـ أجيزتيـ كمساحة تعمـ شخصي، بحيث يصبح التعميـ المتمحور حوؿ 
الطالب حقيقو واقعة، كما أف التكنولوجيا القوية تدعـ كؿ مف التصميـ والتنفيذ لعممية 

 تعمـ متعدد األبعاد.ال
النيج اليجيف ىو نيج تكويني وتنموي وىو نيج لممشاركة المتمحورة حوؿ الطالب  -

مف خالؿ االلتزاـ بالمحادثات الحاسمة حوؿ التفكير الوظيفي جنبا إلى جنب مع 
الشراكات بيف العديد مف أصحاب المصمحة، وىو نيج يركز عمى التصميـ لتطوير 

مف خالؿ مساحات التعميـ اليجيف باستخداـ البيانات  التوظيؼ الذي تـ إنشائو
 المشتقة مف الطالب لتحويؿ ورشة عمؿ مينية عامة.

 التجديد المنيجي يتـ مف خالؿ إتباع نيج اجتماعي معرفي لتنمية المتعمميف. -
نشائو والحفاظ عميو في جميع أنحاء  - القابمية لمتوظيؼ ىي القدرة عمى عمؿ ىادؼ وا 

دعـ مساحة التعميـ اليجيف كمفاىيـ جديدة لتطوير قابمية التوظيؼ العمر الوظيفي، و 
 لمطالب والمعمميف.

بعيْاٌ: أفضل املنازضات إلىػاٛ بٔٝ٘ التعلٔه اهلجني جامع٘ كالٔفْزىٔا املعنداىٔ٘  دزاض٘ -8

 :(25)و(2020)

في التعميـ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أفضؿ الممارسات في بيئة التعميـ اليجيف 
وقد  ى جامعة كاليفورنيا.استخدمت الدراسة منيج دراسة الحالة عمو  ا.ووضع حموؿ لي العالي

توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: أف أفضؿ الممارسات الحتضاف بيئات التعميـ اليجيف في 
التعميـ العالي ىو مواكبة مؤسسات التعميـ العالي لمتطوير والتكيؼ السريع مع تكنولوجيا 

وكذلؾ بناء بنية تحتية قوية بأجيزة وميزانيات داعمة لتطبيؽ التعميـ اليجيف، المعمومات، 
وتحديد التقنيات المالئمة لبيئة التعميـ اليجيف المتزامف وغير المتزامف لمطالب و أعضاء 

باإلضافة إلى اعتماد خاصية األماف ومنع حدوث االختراؽ،  والتدريب عمييا،ىيئة التدريس 
 ي المجتمعي الخارجي بأىمية التعميـ اليجيف.ونشر الوعي الثقاف
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 :لٙ الدزاضات الطابك٘تعكٔب ع

يالحظ مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة تعدد البيئات التى تمت فييا دراسات 
كما تباينت المناىج التعميـ اليجيف مثؿ استراليا ومرورا بكاليفورنيا ، وفموريدا وغيرىا، 

ا تنوعت ، كممى ومنيا ما اعتمد عمى استبياناتائى وتحميبيف وصفى واستقر  المستخدمة ما
وعمى الرغـ مف ذلؾ يالحظ أف معظـ الدراسات السابقة أكدت عمى أىمية . األىداؼ والنتائج

أوجو التشابو واالختالؼ بيف طبيؽ التعميـ اليجيف فى الجامعات، وفيما يمى استعراض ت
 الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فى التعميـ اليجيف  لموضوعمف حيث ا -
ولكف تختمؼ فى طريقة المعالجة لمموضوع حيث تركز الدراسة الحالية عمى اقتراح 

 تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية.لمتطمبات 
اـ استخد تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة فى مف حيث المنيج -

أجنبية فى  فى استخداـ خبرات جامعات ايوتختمؼ عن ،المنيج الوصفى التحميمى
 ، وال تعتمد عمى دراسة ميدانية فى المنيجية.تطبيؽ التعميـ اليجيف

، وتنوع بيئات التطبيؽ ما تتميز الدراسات السابقة بحداثتيا مف حيث الزماف والمكاف -
مف الدراسات  البحث الحالي قد أفاد، و ا وكاليفورنيا وانجمترا وفموريدابيف استرالي

 السابقة فى عرض محور خبرات تطبيؽ التعميـ اليجيف فى الجامعات األجنبية.
لتعميـ اليجيف ا في كوفمع الدراسات السابقة  اتفؽ البحث الحالي مف حيث النتائج -

ا فى ، وتتفؽ أيضً لفيـ لدى الطالب فى كؿ وقت ومكافدراؾ اانيج مميز يزيد مف 
، ولكف تختمؼ ى لدى الطالبثقافالتقنى أو الجانب في الات تنفيذه سواء معوق

، التعميـ اليجيفتطبيؽ الدراسة الحالية فى عرض رؤية مقترحة لمتغمب عمى معوقات 
 بنجاح وتميز فى الجامعات المصرية. طبيقوواقتراح متطمبات لت

فكري والفمسفي وقد أفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في عرض االطار ال -
ـ( في عرض 2555لمتعميـ اليجيف، فقد أفادت دراسة نجوى يوسؼ جماؿ الديف)

مفيـو التعميـ اليجيف، وممبرراتو ومميزاتيو كما أفادت دراسة تشوفا، 
ـ( في التعرؼ عمى أسباب استخداـ التعميـ اليجيف، وكذلؾ أفادت 2515وكاستيؿ)

التعميـ اليجيف والتحديات التي  ـ( في التعرؼ عمى نماذج2518دراسة النجدي)
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ـ( في التعرؼ عمى أنماط 2518، في حيف أفادت دراسة كوب، وكولس)تواجو تطبيقو
 التعميـ اليجيف.

في تقديمو  -السابؽ عرضيا -وقد اختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة -
يز البحث الطار فكري وفمسفي لمتعميـ اليجيف في األدبيات التربوية المعاصرة، كما تم

الحالي بعرض أبرز خبرات الجامعات األجنبية في مجاؿ تطبيؽ التعميـ اليجيف؛ 
لتقديـ رؤية تحميمية مقترحة لمتطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية في 

 ضوء االستفادة مف خبرات ىذه الجامعات األجنبية.
 :خطْات الدزاض٘ :ثاميًا

ا لمجموعة مف الخطوات التي عبرت عنيا محاوره عالج البحث الحالي موضوعو، وفقً  -
 التالية:

والمنيج  ، واألىمية،المقدمة، والمشكمة، واألىداؼ :ؿمويش :لمبحث العاـ طاراال -
 .خطوات الدراسةو ، اسات السابقة، والدر المستخدـ، ومصطمحات الدراسة اإلجرائية

حيث المفيوـ  معات مف: تحديد االطار الفكرى لمتعميـ اليجيف فى الجاالمحور األوؿ -
 .واالستراتيجيات، ومعوقات التطبيؽ، وعوامؿ النجاح، والنماذج والنشأة ، والدواعى

ـ اليجيف ببعض الجامعات وضح أبرز مالمح تطبيقات التعمييو : المحور الثاني -
 .جنبيةاأل

: رصد واقع التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية مف خالؿ نتائج المحور الثالث -
والتقارير ، وأىـ الجيود المصرية المبذولة لتطبيؽ التعميـ اليجيف ، وأىـ الدراسات 
 معوقاتو.

: وضع رؤية تحميمة مقترحة لمتطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف المحور الرابع -
ستفادة مف االطار بالجامعات المصرية لضماف تنفيذة بشكؿ فعاؿ ومميز فى ضوء اال

 .ـ اليجيف ببعض الجامعات األجنبيةمي، ومالمح تطبيقات التعالفكرى لمدراسة
 وتـ تناوؿ ىذه المحاور األربعة بالتفصيؿ عمى النحو التالي:
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 :: االطاز الفكسٖ للتعلٔه اهلجني باجلامعاتاحملْز األّل

يعد التعميـ الدعامة األساسية في تقدـ الشعوب واألمـ، لذا تسعى األمـ لتطوير 
امة، نجد أنو يعتمد في كثير مف مراحمو عمى التعميـ تعميميا.  وبالنظر الى التعميـ بصفة ع

األكبر  التقميدي )وجيا لوجو(، حيث يكوف دور المعمـ فيو ىو األساسي كما يقع عميو العبء
، والمتعمـ يكوف دوره سمبي بدرجة كبير؛ لذا تسعى الكثير مف في ىذا النوع مف التعميـ

يجاد أنماط جديد ة  لمتعميـ تيدؼ إلى جعؿ دور المتعمـ المؤسسات إلى تطوير التعميـ وا 
إيجابيا ونشطا والمعمـ موجيا ومرشدا لو، ومف ثـ ظيرت الكثير مف المستحدثات التكنولوجية 

والتركيز عمى  التي تيدؼ إلى جعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية، بدال مف المعمـ،
تعميـ اإللكتروني ويعني استراتيجيات التعمـ النشط والتعاوني، ومف ىذه المستحدثات ال

استخداـ التكنولوجيا في التعميـ إليصاؿ المعمومة لمطالب بأقؿ وقت وجيد وأكبر فائدة. وبالرغـ 
أنو ال يخمو مف وجود بعض جوانب  العديدة لمتعميـ اإللكتروني إالمف المميزات وااليجابيات 

بيف مميزات كؿ مف القصور، ومف ىنا ظيرت الحاجة إلي إيجاد نمط تعميمي جديد يجمع 
التعميـ التقميدي والتعميـ االلكتروني والتغمب عمى جوانب قصور كؿ منيما، فظير ما يسمى 

 . بالتعميـ اليجيف
ولمتعميـ اليجيف مميزات عدة تتمثؿ في اختصار الوقت والجيد والتكمفة، إضافة إلى 

لمعمـ في توفير بيئة إمكانية تحسيف المستوى العاـ لمتحصيؿ الدراسي، ومساعدة الطالب وا
تعميمية جذابة في أي مكاف وزماف ودوف حرمانيـ مف العالقات االجتماعية فيما بينيـ أو مع 
مدرسييـ، وعميو يعرض المحور الحالي اإلطار الفكري لمتعميـ اليجيف مف حيث: مفيومو، 

ا معوقاتو، وذلؾ ونشأتو وتطوره، ومبرراتو، وأنواعو، ونماذجو، وأبعاده، واستراتيجياتو، وأخيرً 
 التالي:      عمي النحو

 أّال: مفَْو التعلٔه اهلجني:

تزخر األدبيات والدراسات المختمفة بمسميات عدة لمتعميـ اليجيف، في إطار الجمع 
بيف التعميـ التقميدي، والتعميـ االلكتروني مف خالؿ توظيؼ أدوات وطرؽ التعميـ التقميدي مع 

ني توظيفا صحيحا وفقا لمتطمبات الموقؼ التعميمي،  ومنيا: أدوات وطرؽ التعميـ االلكترو 
التعميـ المدمج، أو الخميط، أو المتمازج، أو المؤلؼ، أو الثنائي، أو التكاممي، أو متعدد 
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المداخؿ،..... وغيرىا مف المصطمحات المتداخمة معو، وحوؿ ىذه المسميات تعددت تعريفات 
 تعريؼ جامع لو. يصعب الوصوؿ إلى التعميـ اليجيف، مما

وقبؿ التطرؽ الى مفيوـ التعميـ اليجيف، البد مف توضيح الفرؽ بيف التعميـ 
ففي التعميـ ،  Hybrid Educationوالتعميـ اليجيف،  Blended learningالمدمج

المدمج يتـ دمج التعميـ وجيا لوجو مع التعميـ االلكتروني عبر اإلنترنت، ولكف تكوف نسبة 
%، بينما التعميـ اليجيف فيو أيًضا يتفؽ مع 45ة عبر االنترنت أقؿ مف التعميـ واألنشط

التعميـ المدمج في دمج التعميـ وجيا لوجو مع التعميـ االلكتروني عبر االنترنت، ولكف نسبة 
% مقارنة بالتعميـ وجيا لوجو، باالضافة 85: 45التعميـ واألنشطة عبر اإلنترنت تكوف مف 

يتـ استخداـ التعميـ االلكترونى منفصال عف التعميـ وجيا لوجو بينما إلى أف التعميـ المدمج 
التعميـ اليجيف يتميز باندماج وانصيار وتكامؿ مكوناتو حيث يستخدـ التعميـ وجيا لوجو مع 
بعض الطالب وفى نفس ذات الوقت يشترؾ معيـ الطالب عف بعد وتدار المناقشات بينيـ ، 

لتعميـ اليجيف ىو األنسب استخداما لمؤسسات التعميـ الجامعي ولذا ترى الدراسة الحالية أف ا
مما ،  covid-19مف أزمة جائحة كورونا -والعالـ بأسره -المصري؛ نظرا لما تمر بو بالدنا

حتـ ضرورة استخداـ التعميـ عف بعد بنسبة أكبر؛ تحقيقا لمبدأ التباعد بيف الطالب لمواجية 
 (26)ىذه األزمة

أبرز تعريفات التعميـ اليجيف، وقد تـ ترتيبيا مف األقدـ إلى  ويقدـ البحث الحالي
 األحدث عمي النحو التالي:

ف بعد في قمب عـ( بأنو: ىو دمج التعميـ 2555تعريؼ نجوى حسف جماؿ الديف ) -
التعميـ التقميدي وتحويمو إلى جزء منو، لو متطمبات عديدة يتردد صداىا في كؿ 

لجامعي، ابتداء مف تدريب كافة أعضاء ىيئة جانب مف جوانب منظومة التعميـ ا
التدريس عمى تطبيقات اإلنترنت وكيفية استخدامو لالتصاؿ والتفاعؿ مع الطالب، 
وحتى تحديث المكتبات الجامعية ووضع محتوياتيا في شكؿ إلكتروني، بؿ وأيضا 
إضافة مقررات دراسية حوؿ منيجية وميارات الوصوؿ إلى المعمومات باستخداـ 

 .(27)ترنت وكؿ ذلؾ البد وأف ينعكس عمى التكمفة بشكميا المباشر وغير المباشراالن
ـ( بأنو: الدمج بيف التعميـ عبر اإلنترنت 2557)تعريؼ اسالـ جابر أحمد عالـ  -

والتعميـ التقميدي المباشر وجيا لوجو مف خالؿ برنامج تعميمي بغرض تحقيؽ أحسف 
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طالب المعمميف، وىو كذلؾ قدرة الطالب ما يمكف بالنسبة لمخرجات التعميـ لدى ال
تقاف في أقؿ وقت وأقؿ  عمى أداء مجموعة مف المياـ لسمسمة مف الميارات بكفاءة وا 

 .(28 )جيد ممكف
بأنو: طريقة تعمـ يدمج فييا مزايا التدريس ـ( 2558فونغ ج، وآخروف )تعريؼ  -

نترنت حيث يتـ التقميدي وجيا لوجو، والتعميـ الحديث )االلكتروني( عبر شبكة اإل 
مزج العديد مف عناصر التدريس مثؿ: محتوى التدريس، ومحتويات التدريب، وطرؽ 
التدريس، والوسائط المختمفة، وغيرىا مما يمبي احتياجات التدريس المختمفة ويحسف 
جودة التدريس وكذلؾ الحصوؿ عمى الفوائد االقتصادية، والتعميـ اليجيف ىو نوع مف 

ي يوجد فيو العديد مف التغييرات في أساليب التدريس والمحتوي التعميـ المتقدـ الذ
واألساليب القائمة عمى الفيـ العميؽ ألنماط التفكير لدى الطالب وىذا التغيير في 
التعميـ اليجيف ليس خارجيا فقط ولكنو عممية تيدؼ إلى تحسيف الكفاءة المعرفية 

يدي وجيا لوجو والتعميـ عف بعد لمطالب مف خالؿ االستفادة مف كؿ مف التعميـ التقم
عمى باالعتماد عمى تحميؿ احتياجات الطالب وكذلؾ تصميـ محتوى التدريس ومحاكاة 

 .(29 (محتوى التدريس الحقيقي
ـ( بأنو: تعميـ خارج الفصوؿ التقميدية باستخداـ 2515تعريؼ عزيزاف ؼ، ز) -

وجيا ي طرؽ التعميـ ويجمع بيف نقاط القوة ف  تكنولوجيا المعمومات، وىو نيج يمزج
. ويتـ تسميـ أنشطو التعميـ والتعمـ مف خالؿ تنسيقات لوجو والتعميـ عبر اإلنترنت

متزامنة وغير متزامنة، ويوفر التعميـ اليجيف الطالب و أعضاء ىيئة التدريس نموذج 
التعمـ الشامؿ وقد يواجيوف إثارة تنسيقات الفصوؿ الدراسية المادية مثؿ المحاضرات 

ب والنشرات وتتكامؿ مع تقنيات االتصاالت بالكمبيوتر واإلنترنت و شبكة الويب والكت
العالمية والياتؼ المحموؿ وتنسيؽ عمميات التدريس والتعمـ الخاصة بيـ، ومف ثـ 
يصبح التعميـ اليجيف نيجا شائعا في التعميـ العالي، وىو مزيج مف الطرؽ المختمفة 

طوير التواصؿ االجتماعي في التعميـ وىو أكثر فعالية لما يقـو بو مف ت
ويسيـ في زيادة كفاءة الطالب وثقتيـ وتوفير تجربة تعميمية جيدة، وتنمية   العالي،

التفكير النقدي في بيئة التعميـ، ودمج التكنولوجيا كأداة فعالو لتوصيؿ المحتويات 
 .(35)لمطالب
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ـ اليجيف بأنو: مزيج ـ( لمتعمي2512تعريؼ قسـ التربية وتنمية الطفولة المبكرة ) -
مف مجموعة األنشطة والموارد التعميمية لمساعدة الطالب عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ، 
فالعروض التقديمية وجيا لوجو، والمواد المرئية،  والتقييمات الورقية، والبحث عبر 
اإلنترنت، واألنشطة الجماعية ىي الدعامة األساسية لمتدريس في الفصؿ. وقد زادت 

األجيزة المحمولة وأدوات الويب التعاونية مف فرص التعميـ والتعمـ اليجيف، تقنيات 
فالتعميـ اليجيف يأتي بأشكاؿ عديدة وليس حال تعميميا مقاسا واحدا يناسب الجميع،  
وىو بصفة عامة تجربة تعميمية تدمج بعض استخدامات تكنولوجيا المعمومات 

النطاؽ، وقد يجادؿ البعض بأف  واالتصاالت مؤىمة عمميا وىذا التعريؼ واسع
المصطمح قد يكوف زائدا وال داعي لو حيث إف خمط أساليب الفصؿ الدراسي التقميدية 
مع التكنولوجيا منتشرة عمى نطاؽ واسع، ومف ثـ فالتعميـ اليجيف يجمع بيف تقديـ 

ر وأفضؿ مميزات التفاعؿ في الفصؿ والتعميـ المباش  المحتوى التعميمي عبر اإلنترنت
لتخصيص التعميـ، والسماح بالتفكير المدروس والتميز بيف التدريس مف طالب الى 

 .(31) طالب عبر مجموعة متنوعة مف الطالب
ـ( بأنو: توظيؼ المستحدثات التكنولوجية 2514) فاطمة عبد الرحمف بدويتعريؼ  -

 في الدمج بيف األىداؼ والمحتوى ومصادر وأنشطة التعميـ وطرؽ توصيؿ المعمومات
ومف خالؿ التعميـ اإللكتروني يحدث التفاعؿ  ،مف خالؿ أسموبي التعميـ وجيا لوجو

 .(32)بيف الطالب و عضو ىيئة التدريس لكونو معمـ ومرشد
ـ( بأنو: نيج الستيعاب 2514تعريؼ القمري ، أ ، وشيرد ، ج، وكاربوني ، أ ) -

دمج مصادر  مجموعة متنوعة مف الطالب مع إعطاء أىمية لبيئة التعمـ مف خالؿ
التدريس عبر اإلنترنت، ومف ثـ فيو دمج أو مزج أنماط التكنولوجيا المستندة إلى 
الويب عمى سبيؿ المثاؿ )الفصؿ الدراسي االفتراضي المباشر والتعمـ التعاوني وتدفؽ 

 .)33)الفيديو والصوت والنص( إلنجاز اليدؼ التربوي
بديال عف التعميـ  ـ( بأنو: ليس2516تعريؼ عبد الوىاب، ف، وآخروف ) -

ا يجمع بيف مزايا كؿ ا متميزً ا تعميميً التقميدي)تعميـ الفصؿ وجيا لوجو(، بؿ ىو أسموبً 
 .(34)مف تعميمات الفصؿ الدراسي التقميدية وجيا لوجو مع تجربة التعمـ عبر اإلنترنت
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 عمي سميماف الصوالحة، وموسى عبد القادر اليروط، واحمد محمود الخطيب تعريؼ  -
( بأنو: التعمـ الذي يعتمد عمى دمج كؿ مف االستراتيجية المعتادة وأساليب ـ2516)

التعميـ االلكتروني لمحصوؿ عمى نتائج أفضؿ في التعميـ مف خالؿ التدريس ويستند 
التعميـ اليجيف عمى عدد مف نظريات التعميـ والتعمـ وكيفية المزاوجة بيف التعميـ 

اقؼ تعميمية تؤدي إلى تعميـ فعاؿ قادر عمى اليجيف و نظريات التعميـ في إطار مو 
 .(35)السموؾ المرغوب فيو  إكساب الطالب

يعرؼ أحيانا بالتعميـ المدمج أو المختمط أو ـ( بأنو: 2517بوير، ج ) تعريؼ  -
الفصؿ المقموب وىو التعميـ الذي يحدث في سياؽ تعميمي يتميز بمزيج متعمد مف 

وؿ الدراسية لتحفيز ودعـ التعمـ ويتطمب اإلنترنت والتدخالت القائمة عمى الفص
 .(36)التكامؿ الفعاؿ لكؿ مف األساليب االفتراضية وجيا لوجو

ـ( بأنو: تكامؿ طرؽ التدريس 2518تعريؼ زيف الديف ز، وكيوماال  س. ـ ) -
وييدؼ ىذا النموذج التعميمي إلى تغيير ثقافو التعميـ ، التقميدية مع العالـ الرقمي

ـ المتمركز حوؿ عضو ىيئة التدريس إلى التعميـ المتمركز حوؿ والتعمـ مف التعمي
الطالب، ويتـ إجراء أنشطة التعمـ بنشاط وتفاعؿ وبشكؿ عممي أكثر مف مجرد 
االستماع السمبي لممحاضرات في الفصؿ، باإلضافة إلى أف دور أعضاء ىيئة 

 .(37)التدريس ىو دور ميسريف في الفصؿ الدراسي لمطالب في حؿ المشكالت
(  بأنو: التعميـ الذي يجمع بيف التدريس وجيا ـ2525تعريؼ جامعة والية لوا ) -

لوجو والتعميـ عبر االنترنت في تجربة واحدة متماسكة فبينما تكوف نصؼ جمسات 
الفصؿ في الحـر الجامعي تكوف النصؼ اآلخر مع الطالب عبر االنترنت. وىناؾ 

مناسب مما يسمح لشكمي التعميـ  حاجة لمتخطيط الجيد لضماف عمؿ اليجيف بشكؿ
اليجيف )التقميدي وعبر اإلنترنت( مف االستفادة مف نقاط القوة لدي بعضيما 
البعض. وبالنظر إلى الفرص الفريدة التي يقدميا التعميـ اليجيف يجب التخطيط 
بعناية وأف يكوف أعضاء ىيئة التدريس عمى دراية ليس فقط بنقاط القوة في 

ترنت ووجيا لوجو فيما يتعمؽ بحقوقيـ الخاصة ولكف أيضا بكيفية التدريس عبر اإلن
 (.38) تغذية بعضيـ البعض عمى المدى البعيد
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ريفات السابقة أف معظـ ىذه التعريفات اتفقت عمى أف تعيتضح مف خالؿ عرض ال
 التعميـ اليجيف ىو نمط جديد مف أنماط التعميـ التي يتكامؿ فييا التعميـ التقميدي وجيا لوجو
والتعميـ اإللكتروني معا في إطار واحد، باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة كالحاسب والشبكات 
والوسائط المتعددة واالنترنت إليصاؿ المعمومات لمطالب بأسرع وقت وأقؿ تكمفة، ومف ثـ يتـ 
 االستفادة مف أدوات التعمـ اإللكتروني وتوظيفيا في المحاضرات والدروس العممية في الفصوؿ
المعتادة والفصوؿ االفتراضية، ومف ثـ فيو أي التعميـ اليجيف طريقة أو أسموب لمتعميـ ييدؼ 
إلى مساعدة الطالب عمى تحقيؽ مخرجات التعمـ المستيدفة، وذلؾ مف خالؿ الدمج بيف 
أشكاؿ التعميـ التقميدية وبيف التعميـ اإللكتروني بأنماطو داخؿ قاعات الدراسة وخارجيا،كما أف 

فيو تعميـ قائـ عمى أسس ومبادئ، وليس تعميما عشوائيا، كما  ،عميـ اليجيف أدواتو وطرقولمت
أنو ال ييتـ بتقديـ المحتوى فقط، بؿ ييتـ بعناصر ومكونات البرنامج التعميمي كامال، و 
يحتاج الى بيئة متكاممة تتوافر فيو قنوات االتصاؿ الرقمية والتفاعؿ بيف الطالب وأعضاء 

ريس مف خالؿ تبادؿ الخبرات التربوية، واآلراء، والمناقشات، والحوارات اليادفة ىيئو التد
  .لتبادؿ اآلراء باالستعانة بقنوات االتصاؿ المختمفة

ًٔا: ىػأٗ ّتطْز التعلٔه اهلجني:  ثاى

يعتمد التعميـ اليجيف فى أحد مكوناتو عمى نوعيف مف التعميـ ىما: التعميـ عف بعد 
ي، حيث تـ التفكير في مفيـو التعميـ عف بعد ألوؿ مرة مف قبؿ المخترع والتعميـ اإللكترون

ـ، بعد أف توصؿ إلى 1845عاـ Sir Isshac Pitmanاإلنجميزي السير إسحاؽ بيتماف 
فكرة تقديـ التعميـ لعدد كبير مف الطالب مف خالؿ المراسالت الموجية عبر البريد، ثـ تـ 

المؤسسات ليتجاوز حدود الزماف والمكاف عاـ  اعتماد التعميـ عف بعد مف قبؿ مختمؼ
 .(39)ـ1999

ثـ تطور المفيـو ليظير مصطمح التعميـ المدمج ؛ وذلؾ بسبب بعد المفكريف 
التربوييف عف القاعدة األساسية في التعميـ وىو أف التعميـ التقميدي ىو الحمقة األولي في 

نات التي يحمميا المتعمـ في كؿ مراحؿ جسـ المعرفة لدي الفرد المتعمـ وتحمؿ تمؾ الخمية الجي
 .(45)التعميـ، وأي ابتعاد عف ىذه القاعدة سيجمب عمى المعمـ والمجتمع بأكممو كوارث ونكبات



 م7272( 72) -2ج-يوليوعدد                                   ...       رؤية مقترحة لمتطلبات تطبيق التعليم الهجين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 333 - 

دخاؿ  وفى ضوء ذلؾ اتجيت مؤسسات التعميـ إلى إدخاؿ التكنولوجيا في التعميـ وا 
سس التعميمية الثابتة االبتكارات الجديدة لتحسيف مستوي التعمـ لمطالب مع الحفاظ عمى األ

 لدي المتعمـ.
وعميو فقد نشأ مصطمح التعميـ المدمج في عالـ األعماؿ وتدريب الشركات في أواخر 

، ثـ تـ توظيفو بعدىا في التعميـ، ومف الصعب تحديد متي أصبح ىذا المصطمح  2553عاـ 
لكتابيما  Sharma and Barrettمألوفا ومتداواًل، إال أنو تزامف مع نشر شارما وباريت 

 .(41)، حيث تـ تداوؿ ىذا المفيـو وتأسيسو بشكؿ كبير2557عف التعميـ المدمج في عاـ 
ومف الصعب تحديد الوقت المحدد لظيور ىذا النمط مف التعميـ، حيث افترض 
كاليبولي أف التعميـ المدمج ليس شيئًا جديدًا وأنو في الواقع تطور منطقي لطرؽ التدريس 

 .(42)نترنت لتواكب التطور السريع في التقنيات واالتصاالتالتي استخدمت اال 
ة ولو يميو ظيور مصطمح التعميـ اليجيف ، واليجيف كمصطمح نشأ مف المغة الالتيني

شير إلى التمقيح المتبادؿ أو اندماج أجزاء أو أنواع منفصمة في يجذوره في عمـ األحياء حيث 
ت الميجنة مثؿ ثقافة الروماف، والطريقة التي جزء جديد، ولقد استخدـ أيضًا لوصؼ الثقافا

تبناىا الروماف في دمج ثقافات أخري في ثقافتيـ الخاصة، كما تـ استخداـ ىذا المصطمح في 
التعميـ لمتعبير عف نمط غير متجانس في طبيعتو، ومصطمح التيجيف ليس آمنًا أو مألوفا، 

يـ المنفصؿ عبر االنترنت وغير ولكنو دائمًا يتجو نحو شيء جديد فيو يجمع بيف التعم
 .(43)المتصؿ، وكذلؾ التعميـ الرسمي وغير الرسمي، والتعميـ وجيا لوجو والتعميـ الرقمي

وقد نشأ ىذا النمط مف التعميـ اليجيف نتيجًة لمعيوب التي ظيرت في التعميـ 
مف التربوييف اإللكتروني، وكذلؾ تعدد مميزات الطريقة التقميدية في التدريس. وقد لجأ الكثير 

 تاإلى إحداث عممية المزج والخمط بيف التعميـ اإللكتروني والتعميـ التقميدي؛ لتالفي عيوب كم
 .يماالطريقتيف والحصوؿ عمى مميزات

 اضتدداو التعلٔه اهلجني:ثالًجا: مربزات 

ىناؾ مجموعة مف المبررات التي جعمت مف استخداـ التعميـ اليجيف ضرورة ممحة، 
 عمى النحو التالي: ويمكف عرضيا

حسيف مستويات أو أداء الطالب؛لتطوير ثقة الطالب ووصوليـ إلى مستوى ت -
 .واكتساب كفاءة وميارة سوؽ  العمؿالمبدعيف والناجحيف، 
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العولمة والتكنولوجيا التي تعمؿ عمى تغيير وجيات نظرنا باستمرار وتقديـ فرص  -
لتكنولوجيا: مؤتمرات الويب جديدة لمتعميـ والمشاركة في الحياة. ومف أمثمة ا

والمدونات والعوالـ االفتراضية وأجيزة األلعاب واألجيزة المحمولة عبر اإلنترنت مثؿ 
واليواتؼ المحمولة واألجيزة الرقمية. وتتيح ىذه التكنولوجيا التعمـ  I pad أجيزة

. لتتجاوز جدراف الفصوؿ الدراسية ويسيؿ الوصوؿ إلى موارد التعمـ بشكؿ أفضؿ
(44) 

توفير فرص لمطالب لبناء الميارات التكنولوجية مع بناء الميارات األكاديمية  -
 .45))األساسية في نفس الوقت

الثورة الصناعية التي شجعت عمى ظيور التعميـ اليجيف وعززت الحاجة البتكارات  -
 .التعمـ مف خالؿ استخداـ التكنولوجيا

ة مف التكنولوجيا وتشجيع تحسيف جودة التعميـ في الجامعات مف خالؿ االستفاد -
الطالب عمى امتالؾ كفاءات القرف الحادي والعشريف مف خالؿ االستفادة مف أحدث 

 .(46)التقنيات
الزيادة الكبيرة في تسجيؿ الطالب أدت إلى تنويع أعداد الطالب التي تشمؿ اآلف  -

المزيد مف الطالب الدولييف وطالب مف خمفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة 
ب ناضجيف وغير متفرغيف وىؤالء الطالب لدييـ توقعات مختمفة مف خريجي وطال

المدارس التقميدية حوؿ المرافؽ والخدمات الالزمة لدعـ تعمميـ، وىذا يتطمب مزيد 
استخداـ التقنيات عمى نطاؽ واسع في و مف المرونة في عممية التدريس والتعمـ 

 .(47)التدريس والتعمـ
ة الوصوؿ إلى المعمومات، ويمكف أف يسيؿ التدريس تحسيف أصوؿ التدريس وسيول -

خبرات التعمـ المستقمة والتعاونية، ويبني التعميـ اليجيف كؿ مف مجتمع االستفسار 
ومنصة الحوار المجاني والتفاعمي، وىو يعزز فرص الطالب لتوسيع دروسيـ 

كتساب ومحادثاتيـ خارج الفصؿ الدراسي، وتساعد المناظرات الصفية الطالب عمى ا
المزيد مف الفيـ لمموضوع وتنمية قدراتيـ اإلدراكية والميارات االجتماعية في نفس 
الوقت، وتدعيـ التنوع والتمايز حيث تتكوف الفصوؿ مف جنسيات ثقافية مختمفة، 
وتبادؿ المعمومات بيف الطالب خاصة االنطوائييف منيـ، كما أف لمتعميـ اليجيف نتائج 

 .(48) لتعمـ في األوساط األكاديميةإيجابية مف حيث نتائج ا
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تميز التعميـ اليجيف كنمط تعميمي جديد عف غيره مف أنماط التعميـ بمزايا وفوائد  -
 عديدة منيا: فوائد تنظيمية متعمقة بعممية التعمـ  وطرؽ التدريس وكفاءتيا

Organizational Benefits وفوائد تربوية متعمقة بالجودة في التعميـ ،
Pedagogical Benefits وتتمثؿ الفوائد التنظيمية في: زيادة مرونة التعمـ عبر ،

االنترنت لدي الطالب، كما يحافظ عمى التواجد الطالبي داخؿ قاعة التدريس، وتوفير 
الوقت والجيد لدي أعضاء ىيئة التدريس، ويزيد مف التفاعؿ واإلبداع لدي الطالب، 

سعة مف الخبرات المختمفة  لمطالب ألف أما الفوائد التربوية فتتمثؿ في: مجموعة  وا
ىذا التعاوف واالتصاؿ وجيا لوجو، وعف بعد ينتج خبرات تعميمية أكثر ثراًء، ويعزز 
العالقات االجتماعية بيف الطالب، ويقوي رغبة الطالب واىتماماتيـ إلجراء اتصاالت 

ساوية جديدة في جميع أنحاء العالـ، كما يوفر التعميـ اليجيف فرص تعميمية مت
لمطالب، ويساعد الطالب عمى اختيار البيئة التعميمية المناسبة لظروفيـ وظروؼ 
أسرىـ، باإلضافة إلى ذلؾ يمنح التعميـ اليجيف إحساسا أفضؿ لمطالب بالتحكـ في 

 .(49)تعمميـ وفى وقتيـ
تميز التعميـ اليجيف بمزايا عديدة، منيا ما أشارت إليو دراسة سمير موسى النجد   -

نيج مرف لعممية التعمـ، حيث يتـ تنفيذه بشكؿ  :(55) ( وتتمثؿ في أنوـ2518)
تعاوني مف قبؿ عضو ىيئة التدريس والطالب والخبراء والجامعة التي ينتمي إلييا 
الطالب، وىو يشير إلى المزج واالختالط بيف بيئات التعمـ وجيًا لوجو في الفصؿ 

ح بيئة التعمـ اليجيف لمطالب امتياز الدراسي، وبيئة التعمـ عبر االنترنت، بحيث تمن
الفيـ واإلدراؾ واستكشاؼ مشكالت العالـ الحقيقي، كما يعد نيًجًا واعًدًا لمتعمـ مف 
رياض األطفاؿ، حيث يتميز بحضور المتعمميف متزامًنًا عبر االنترنت وجيًا لوجو مع 

التعميمية  الطالب الموجوديف جسديًا داخؿ الحـر الجامعي، وىذا ما يثري العممية
. وفي ىذا الصدد أكدت دراسة حالة عمى (51)ويجعؿ التدريس أكثر كفاءة وخبرة

جامعة كاليفورنيا حوؿ مزايا التعميـ اليجيف أفادت أف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس 
في ظؿ التعميـ اليجيف يتمتعوا بحرية أكبر ومرونة أكثر أثناء ممارسة التعميـ 

وقت المناسب لعممية التدريس، باإلضافة إلى ذلؾ يكوف اليجيف، حيث يتـ اختيار ال
التعمـ اليجيف مناسًبًا حينمًا تصبح المسافة لموصوؿ لمحـر الجامعي عائقًا أماـ 
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الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بسبب األوبئة أو حاالت الطوارئ العائمية أو غير ذلؾ 
 .(52)مف األحداث غير المتوقعة

إلى وجود عدة مبررات  ـ (2555ؿ الديف ) نجوى يوسؼ جماوتشير دراسة 
 :(53)الستخداـ التعميـ اليجيف تتمثؿ في

حيث تيدؼ نظـ التعميـ قبؿ الجامعي إلى تقديـ  :التطور في التعميـ قبؿ الجامعي -
عدادىـ لما بعده، ففي كؿ أقطار  الفرص لمطالب لالستفادة مف التعميـ المدرسي وا 

اـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة أوروبا تولد وعي كبير بأىمية استخد
ليس فقط لتأثيراتيا الحالية ولكف أيضا ألنيا سوؼ تؤثر عمى بنية المجتمعات 
اإلنسانية بشكؿ كبير في المستقبؿ. وانعكس ذلؾ عمى إعداد المعمميف 

حيث بات مف المسمـ بو ضرورة تدريب معممي المواد الدراسية عمى   وتدريبيـ،
 .ستفادة مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحقيؽ التدريس الكؼءميارات اال

حيث يتمثؿ تأثيرىا عمى الجامعات في أنيا تحتـ عمى جامعات المستقبؿ  :العولمة -
االعتماد عمى تكنولوجيا االتصاالت مف بعد وليس عمى تكنولوجيا النقؿ ليكوف 

نترنت يعالج حاجات مختمؼ التحدي أماميا ىو كيفية تصميـ تعميـ عالمي عبر اإل 
 ى.مدخؿ واألسموب أو المقرر والمحتو الثقافات سواء مف حيث ال

تزداد أىمية المعرفة في مجتمع المعرفة كميزة تنافسية ويعني  :ظيور مجتمع المعرفة -
ذلؾ نظـ جديدة لمتعميـ وخاصة عمى مستوى التعميـ الجامعي الذي تتمخص وظائفو 

ومعالجة المعمومات لتحويميا   ، وحفظ المعرفة ، ونقميا،األساسية في إنتاج المعرفة
فالجامعات ىي   لحؿ مشكالت الحياة الواقعية. ومف ثـ  إلى معرفة يمكف تطبيقيا

والتعميـ اليجيف ىو   المحرؾ األساسي لتنمية مجتمعات المعرفة و إعداد األفراد ليا،
لفيـ المجتمع واالقتصاد  الوسيمة إلتاحة فرص اكتساب الميارات والمعارؼ الالزمة
 .القائـ عمى المعرفة والمشاركة فييا واالستفادة الكاممة منيما

إف البنية األساسية في مجتمع : التطور في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -
المعمومات ىي شبكات االتصاؿ مف بعد وبخاصة اإلنترنت والشبكة العالمية 

لمعيش في مجتمع المعرفة يتطمب منو أف  لممعمومات، ومف ثـ فإف إعداد األفراد
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نتبنى نظـ تعميـ تعتمد عمى االتصاالت مف بعد حتى تساعد األفراد عمى االستفادة 
 .مف الفرص الجديدة التي تنتجيا تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

إذا كاف التعميـ : ميارات االتصاؿ مف بعد كميارات ضرورية لكؿ أفراد المجتمع -
ضروري و ميـ ومطموب مثؿ التسوؽ االلكتروني واالعالـ االلكتروني اإللكتروني 

وسيصبح حجر األساس ألف النجاح في استخدامات اإلنترنت وتطبيقاتو المختمفة في 
المجتمع سيعتمد عمى التعميـ. ومف ثـ يجب أف تتكامؿ حجرة الدراسة مع المنزؿ 

المستقبؿ وفقا  ومكاف العمؿ، حتى قيؿ بأنو سوؼ يتـ تصنيؼ األفراد في
بأنيـ مواطنيف   امتالكيـ لميارات التعميـ مف بعد ىـ الذيف سيتـ وصفيـ  لمدى

 .عالمييف
ىناؾ مجموعة مف المبررات األخرى  لى أفإ ـ(،2558وفاء حسف مرسي )وتشير 

 ) بالجامعات المصرية منيا ما يميليجيف التي تدعو إلى االىتماـ باستخداـ التعميـ ا
:
(54 

 .معات بالطالب، مما يؤثر عمى مستوى العممية التعميمية بياتكدس الجا -
في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وبصفة خاصة الحاسب التطور الكبير 
   اآللي واإلنترنت.

 .االنفجار المعرفي في شتى المجاالت -
حاجة الجامعات إلى التطوير والتميز مف خالؿ الوصوؿ إلى أفضؿ صوره  ممكنة  -

 ا.العممية التعميمية المتضمنة فيي بة لجميع عناصربالنس
ظيور نماذج جديدة وحديثة مف الجامعات  تعتمد عمى التعمـ اإللكتروني والتعمـ  -

اليجيف منيا: الجامعة اإللكترونية، والجامعة المفتوحة، وجامعة التعميـ عف بعد 
 .وغيرىا

 ت.الحاجة المستمرة إلى التعميـ  والتدريب في جميع المجاال -
استخداـ وتطبيؽ التعميـ بمـز الجامعات ر قرارات وزارية ت  اصدتـ اضافة إلى ما سبؽ وا  

وتقميؿ  ،لمتغمب عمى عوائؽ الزماف والمكاف ؛مع انتشار جائحة كورونا اصةوخ ،بيا اليجيف
 تحقيؽ التميز بالجامعات.مف ثـ و  الكثافة الطالبية،

جيف بالجامعات المصرية أصبح ىو وباستقراء ماسبؽ اتضح أف تطبيؽ التعميـ الي
الصورة الحقيقية لمتعميـ في جميع الجامعات لما لو مف أىمية كبيرة ، حيث يجمع بيف مزايا 
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التعميـ وجيا لوجو، والتعميـ االلكتروني، باالضافة الى كونو نيج مرف يتـ تنفيذه بشكؿ 
ىيئة التدريس مف  تعاوني متميز ويتضمف مشاركات ومناقشات فعالة بيف الطالب وأعضاء

 مختمؼ أنحاء العالـ، ويمكف توضيح أنواع التعميـ اليجيف في العنصر التالي.
 زابًعا: أىْاع التعلٔه اهلجني:

 :(55)لتعميـ اليجيف، ىياتشكؿ أنواع  ىناؾ أربع خصائص
 مزيج مف التعمـ الجماعي والتعمـ الفردي.  -1
 مزيج متزامف لمتعمـ وغير متزامف.  -2
 الذاتي والتعمـ الجماعي. مزيج مف التعمـ  -3
 مزيج مف التعمـ الرسمي والتعمـ غير الرسمي.  -4

وال يقتصر الدمج في ىذا النمط مف التعميـ عمى مجرد الربط بيف التدريب في الصؼ 
ف المصطمح تطور خالؿ السنوات إشطة التعمـ اإللكتروني فحسب، إذ وأن ،الدراسي االعتيادي

 :(56)ىيكبر مف التطبيقات، يشمؿ مجموعة أل ،القميمة الماضية
يجمع التعمـ اليجيف بيف التعمـ  ميـ الشبكي والتعميـ غير الشبكي:الدمج بيف التع -1

وبيف التعمـ غير الشبكي الذي يتـ في الحجرات  ،الشبكي مف خالؿ تقنيات االنترنت
تقديـ برنامج تعميمي مف خالؿ الشبكة العنكبوتية أثناء  :مثؿ ،الدراسية االعتيادية

 ود التالميذ في حجرة الدراسة االعتيادية وبإشراؼ المعمـ.وج
يشمؿ التعمـ الذاتي عمميات التعمـ  الذاتي والتعمـ التعاوني الفوري:الدمج بيف التعمـ  -2

الفردي والتعمـ بناء عمى حاجة التمميذ، أما التعمـ التعاوني، فيتضمف اتصاال أكثر 
شاركة في المعارؼ والخبرات ومراجعة حيوية فيما بيف التالميذ، مما يؤدي إلى الم

بعض المواد واألدبيات، ومناقشة بعض التطبيقات الحديثة، والخاصة بإنتاج التمميذ 
 عبر التواصؿ الفوري باستخداـ شبكة االنترنت.

يفضؿ  جاىز:الدمج بيف المحتوي الخاص )المعد حسب الحاجة( والمحتوي ال -3
ة لممتعمميف، ويتميز ىذا النوع مف المحتوي المحتوي الجاىز البيئة، والمطالب الفردي

بقمة تكمفتو المادية وكونو ذات كفاءة عالية، مقارنة بالمحتوي الخاص المعد ذاتيا، 
إال أنو مف الممكف تكييؼ المحتوي الخاص، وتييئتو مف خالؿ دمج عدد مف 

 الخبرات الصفية أو الشبكية.



 م7272( 72) -2ج-يوليوعدد                                   ...       رؤية مقترحة لمتطلبات تطبيق التعليم الهجين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 333 - 

نواع الدمج ذلؾ الدمج الذي يوالؼ، مف أفضؿ أ الدمج بيف التعمـ والعمؿ والممارسة: -4
ويكامؿ ما بيف التعمـ والعمؿ والممارسة، والذي أصبح أحد معايير نجاح المؤسسات، 
وعندما يكوف التعمـ مضمنًا في عمميات قطاع العمؿ، فإف العمؿ يصبح مصدرًا 

 لمحتوي التعمـ.
التعمـ المدمج  وليس ليذه األنواع أي أفضمية أو أولوية في التطبيؽ، بؿ يبقي أساس

الناجح متمثاًل في اختيار أفضؿ دمج مف خالؿ مراعاة أىداؼ التعميـ العامة، ومحتوي 
المقرر، ومستوي التفاعؿ المطموب، ومدي حاجات التالميذ ودافعيتيـ وعددىـ، واألخذ بعيف 

 االعتبار عوامؿ الوقت والتكمفة واإلمكانيات والظروؼ المحيطة.
أنماط وأنواع أخرى لمتعميـ  ـ(2518ف كوب، وآخروف )كريستياوقد ذكرت دراسة 

 :(57)اليجيف، تتمثؿ في خمسة أنماط، عمى النحو التالي
ىذا النمط و  :Hybrid class room discussionمناقشات الفصوؿ اليجينة  -1

يسمح لمطالب أف يكونوا في وضع الصدارة حيث يتـ منحيـ كافة التقنيات المختمفة 
 IWBS (Whiteشات الرقمية مثؿ السبورة البيضاء الستخداميا في المناق

board وكذلؾ تطبيؽ )Sketch  الذي يحفز الطالب لمتحكـ في المناقشة والمشاركة
الفعالة، أما في المقاءات وجو لوجو يستخدـ الورؽ الالصؽ والبطاقات والمالحظات ، 

 ة الفعالة .الذى يحفز الطالب لمتحكـ في المناقشة والمشارك Sketch وكذلؾ تطبيؽ
وفييا تفتح المناقشة باستخداـ وسيط  :Raid Discussionالمناقشات السريعة  -2

كمكمؿ لمناقشات الفصؿ  Twitter chats, Starr sack steinتعاوني مثؿ 
 الدراسي لتشجيع الجميع عمى المناقشة.

وفييا يطمب مف الطالب أف يفعموا شيئًا مألوفًا إلى  :RE – Mediationانًؼبنغخ  -3
 د ما ولكف بطريقة مختمفة مف أجؿ تعزيز المزيد مف التفكير فيما يقوموف بو.ح

 :Student Shared Resource Space مساحة المصادر المشتركة بيف الطالب -4
وفييا يتـ تعزيز إمكانية الوصوؿ إلى المصادر التعميمية المختمفة وتبادؿ الخبرات 

 بيف الطالب، إلجراء عممية البحث بسيولة.
وفيو تطمب مف الطالب عمؿ  :Collective Annotationح الجماعي الشر  -5

مجموعات صغيرة، ثـ يكمفوا بعمؿ تعميقات عمى النصوص المعروضة ومقاطع الفيديو 
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ألنماط وأنواع التعميـ اليجيف والشكؿ التالي يوضح خريطة  ،والصور أي تغذية راجعة
 : (58)كما يمي

 
 (3)شكم

 انٓغٍٛ خشٚطخ ألًَبغ ٔإَٔاع انزؼهٛى

- Source: Koppe, C., Kohls, C., & Pedersen, A., y.,: Hybrid collaboration 

patterns, Koppe/ Kohl's Pedersen, Niggard inrentado, USA, 2018, P.2. 

يتضح مف الشكؿ السابؽ أف استخداـ التعميـ اليجيف يتطمب وجود تعاوف بيف المعمـ 
نتاج مثمر لمتعميـ اليجيف، وبطبيعة الحاؿ يتأثر التعميـ والطالب، وىذا بالطبع يكوف مفيد إل 

اليجيف بمجموعة مف المؤثرات الداخمية والخارجية التي تكوف مدخاًل لتقييـ وتطوير التعميـ 
 اليجيف.

 خامًطا: مناذج التعلٔه اهلجني:

، ويعد نموذج بدر اليدي خاف ىو أوؿ نموذج تـ وضعو تتعدد نماذج التعميـ اليجيف
 مـ اإللكتروني، ويتـ عرضو فيما يمي: لمتع

 :منْذج بدز اهلدٚ خاٌ-1
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يعد نموذج اليدى خاص مف أشير النماذج التي قدمت في إطار عمؿ لمتعميـ 
ؿ ثماف أبعاد وىـ االلكتروني والذي نشره في كتابو استراتيجيات التعميـ اإللكتروني ويشم

 :(59)كالتالي

 
 (3انشكم )

 أثؼبد ًَٕرط ثذس انٓذٖ خبٌ

ثذس انٓذ٘ خبٌ: اسزشارٛغٛبد انزؼهٛى االنكزشَٔٙ، رشعًخ: ػهٗ انًٕسٕػٙ، ٔآخشٌٔ، شؼبع  :انًصذس

 .33و، ص3333انُشش ٔانؼهٕو، ؽهت، 
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 :(65)وتتضح األبعاد الثمانية في نموذج بدر اليدى خاف في النموذج التالي 
 (3عذٔل سلى )

 ًَٕرط انٓذ٘ خبٌ انضًبَٙ

 ( رصًٛى انٕاعٓخ3) ( ف3ُٗ) ( رشث3ٕ٘)

 رؾهٛم انًؾزٕ٘  3-3

 انغًٕٓسرؾهٛم  3-3

 رؾهٛم األْذاف 3-3

 رؾهٛم انٕسٛطخ  3-3

 يذخم انزصًٛى  3-3

 انزُظٛى  3 -3

 انطشق ٔاالسزشارٛغٛخ 3-3

 رخطٛػ انجُٛخ انزؾزٛخ 3-3

 األعٓضح  3-3

 انجشيغٛبد 3-3

 رصًٛى انصفؾبد ٔانًٕالغ3-3

 رصًٛى انًؾزٕ٘  3-3

 انزصفؼ 3-3

 ايكبَٛخ انٕصٕل  3-3

 واخزجبس ايكبَٛخ االسزخذا 3-3

 ( دػى انًصبدس3) ( االداسح 3) ( انزمٕٚى3)

 رمٛٛى انًزؼهى 3-3

رمٕٚى انزذسٚس ٔثٛئخ  3-3

 انزؼهى

 رطٕٚش يؾزٕ٘ انزؼهى االنكزشَٔٙ  3-3

 رؾسٍٛ انزؼهى االنكزشَٔٙ 3-3

 انذػى اإلنكزشَٔٙ انًجبشش 3-3

 انًصبدس 3-3

  ( يئسس3ٙ) ( أخالل3ٙ)

انزؤصٛش انسٛبسٙ  3-3

 ٔاالعزًبػٙ

 انزُٕع انضمبفٙ 3-3

 انزؾٛض 3-3

 انزُٕع انغغشافٙ 3-3

 رُٕع انًزؼهًٍٛ  3-3

 انزٕصٚغ انشلًٙ 3-3

 َظى انزصشف 3-3

 انمعبٚب انذٔنٛخ 3-3

 انشئٌٕ اإلداسٚخ 3-3

 انشئٌٕ األكبدًٚٛخ 3-3

 خذيبد انطالة 3-3

 

زؼهٛى االنكزشَٔٙ، رشعًخ: ػهٗ انًٕسٕػٙ، ٔآخشٌٔ، شؼبع : ثذس انٓذ٘ خبٌ: اسزشارٛغٛبد انانًصذس

 .33و، ص3333انُشش ٔانؼهٕو، ؽهت، 

وىذا النموذج الثماني ييتـ بأبعاده الثمانية بأمور ىامة لنجاح عممية تطبيؽ التعميـ 
اإللكتروني، وىذه األبعاد يمكف االستفادة منيا في تطبيؽ التعميـ اليجيف، وىي: البعد 

لبعد التقني الفني، وتصميـ الواجية، وبعد التقويـ، وبعد اإلدارة، وبعد دعـ التربوي، وا
 المصادر، والبعد األخالقي، والبعد المؤسسي.

 :Hybrid learning Environment model منْذج بٔٝ٘ التعله اهلجني -2
وىذا النموذج ىو نيج جديد يقدـ لممتعمميف الطالب حيث يوفر مرونة متزايدة لمطالب 

النترنت مع الحفاظ عمى االتصاؿ الشخصي بيف المعمـ والطالب في الفصؿ الدراسي، عبر ا
( النموذج الذي استخدـ في توفير بيئة تعمـ ىجيف حيث تـ تقسيـ 3ويوضح الشكؿ رقـ )

األنشطة إلى أنشطة داخؿ الفصؿ الدراسي وأنشطة عبر االنترنت، حيث يجتمع الطالب وجيًا 
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ع بمعدؿ ساعة واحدة لتشمؿ محاضرات ونقاشات وممارسة لوجو ثالث مرات في األسبو 
األنشطة داخؿ المعامؿ، وتسجيؿ الحضور والتماريف العممية، أما األنشطة عبر االنترنت 
لزاميـ بواجبات، كما موضح في  فتشمؿ مواقع الكترونية، ومنتديات، ومشاىدة فيديوىات وا 

 :(61)( التالي3الشكؿ رقـ )

 
 (3شكم )

 نزؼهٛى انٓغًٍَٕٛرط ثٛئخ ا

 - Source: Eliveria, A., serami, L., Famor, LP., & Cruz, Js., D.,: Investigating student's 

Engagement in a Hybrid Learning Environment, The international conference 

on information Technology and Digital Application, Lop conf. series: 

Materials science and engineering, 2019, P.1. 

يتضح مف الشكؿ السابؽ أف تطبيؽ نموذج التعميـ اليجيف يحتاج بيئتيف مف التعميـ 
األولى وجيا لوجو في المحاضرات لإللقاء والتسميع ولتنفيذ األنشطة العممية في المعامؿ ، 

االلكترونية المتزامنة  وغير  والثانية ىي بيئة التعمـ االفتراضي اإللكتروني مف خالؿ المقاء
 المتزامنة مف خالؿ المواقع االلكترونية ، والفيديوىات وغيرىا. 

ولقد بدأت العديد مف مؤسسات التعميـ العالي في الفمبيف مف تنفيذ ذلؾ النموذج 
اليجيف لتحسيف أصوؿ التعميـ وتعزيز نتائج التعمـ واإلنجاز لدي الطالب، وكذلؾ تحسيف 

 . ويـ اليجيف تفصيميا عمى ىذا النح، ويوضح الشكؿ التالى نموذج التعم(62)ضؿالتكمفة لألف
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 (3شكم )

 ًَٕرط انزؼهٛى انٓغٍٛ
- Source: Eliveria, A., serami, L., Famor, LP., & Cruz, Js., D.,: Investigating student's 

Engagement in a Hybrid learning environment, the international conference 

on information technology and digital application, Lop conf. series: Materials 

science and engineering, 2019, PP.1-2. 

يتضح مف الشكؿ السابؽ أف التكنولوجيا والتعميـ عف بعد يستخدـ بشكؿ حتمى 
وجيا لوجو تستخدـ وضرورى فى نمط التعميـ اليجيف ولكف تختمؼ النسب ففى التعميـ 

لمحتوى واألنشطة وتقييـ الطالب ، ولكف فى التدريس ؿ فقط لتسييؿ االتكنولوجيا بشكؿ أق
عبر االنترنت تستخدـ التكنولوجيا بدرجة أكبر حيث تتـ جميع العمميات والتفاعالت عبر 

 االنترنت والجانب التقنى.
 ضادًضا:  أبعاد التعلٔه اهلجني:

ػ يـ اليجيف مف خالؿ تطبيؽ نظريات التعمـ الخاصة بيمكف توضيح أبعاد التعم
Keller  وGange  وBloom وMerrill ويوضح كالرؾ وجيري خمسة مكونات رئيسية ،

(، 5) ـ( كما بالشكؿ رقـ2552) car man كأبعاد لمتعميـ اليجيف، ويحددىا كارماف
 (63):وىى
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قيادة عضو ىيئة وىي أحداث التعمـ المتزامنة ب :األحداث المباشرة وجيا لوجو -1
التدريس، حيث يشترؾ فييا جميع الطالب في نفس الوقت ونفس المكاف في حجرة 
الدراسة مثؿ'' فصؿ دراسي افتراضي مباشر'' وىى مقـو أساسي مف مقومات التعميـ 
اليجيف ألف الموقؼ التعميمي الذي يقود عضو ىيئة التدريس ال يمكف االستغناء 

 .أثير كبير عمى الطالبعنو، أو استبدالو لمالو مف ت
األحداث التعميمية غير المتزامنة والقائمة عمى التعمـ الذاتي تقوـ  :التعمـ الذاتي -2

بإضافة قيمة محددة لتوازف معادلة التعميـ اليجيف، حيث يتيح الفرصة لمطالب 
يتعمموا ذاتيا، تعميما بدافع منيـ وبرغبة أكيدة مف داخميـ في تعمـ ما يختارونو   كي

وضوعات، في نفس الوقت الذى يتناسب مع ظروفيـ مف تمقاء أنفسيـ و مف م
بسرعتو الخاصة وبما يتناسب مع احتياجاتيـ وميوليـ، والذي يتيح فرصا غير 
محددة لالكتشاؼ والتجريب والمحاولة والخطأ وىو ما يقابمو في النظاـ التقميدي تعمـ 

 .ياجاتوإجباري ليس لو عالقة بشخصية الطالب أو ميولو واحت
فالتعاوف التعميمي يعطى لمطالب مميزات عديدة غير متاحة في التعميـ  :التعاوف -3

التقميدي، حيث أف العمؿ الجماعي يتيح لمطالب فرصة اإلنجاز وحؿ المشكالت بشكؿ 
أفضؿ مف العمؿ الفردي حتى يتـ التواصؿ مع اآلخريف و تبادؿ اآلراء حوؿ كافة 

لمستيدفة ومثاؿ ذلؾ: البريد اإللكتروني، والدردشة القضايا والموضوعات الدراسية ا
 .عبر اإلنترنت

فالتقييـ القبمي يكوف قبؿ   وىو مقياس لمعرفة الطالب ومعرفة مياراتيـ،: التقييـ -4
بداية برنامج التعميـ اليجيف لتحديد المعرفة السابقة لكؿ طالب، وبالتالي يمكف 

ؿ، والتقييـ التكويني والتجميعي يقيس الطالب مف اجتياز المحتوى الذي يعرفونو بالفع
تأثير برنامج التعميـ اليجيف بكؿ عناصره بحيث يشمؿ تقييـ جميع مستويات التعميـ 

 .المعرفة، والفيـ، والتطبيؽ، والتحميؿ، والتركيب، والتقويـ :االدراكي لبموـ وىي
د التعميمي وىي مف أىـ مقومات التعميـ اليجيف حيث تزيد مف العائ: مواد دعـ األداء -5

 ؿ:تعزز االحتفاظ بالتعمـ ونقمو مثوىي 
 .المواد المطبوعة: وىي المراجع القابمة لمطبع والنشر مثؿ الكتاب الدراسي -
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المياـ المساعدة: وتشمؿ وتشتمؿ عمى الرسـ البياني، والجداوؿ، والممخصات،  -
وقوائـ الفحص التي يمكف أف تستخدـ في العمؿ لتدعيـ األداء، فالمياـ 

 ساعدة تستخدـ لتوضيح المعمومات التي يمكف مراجعتيا بسيولة.الم
 وسيتـ توضيح أبعاد التعميـ اليجيف السابؽ عرضيا في الشكؿ التالي:

 
 (3شكم )

 ٕٚظؼ أثؼبد ػًهٛبد انزؼهٛى انٓغٍٛ
-Source:Carman, J.M.: Blended learning design: Five key ingrediendients, August 

2005,  P. 3, Retrieved in 9/12/2020. available at: 

http://blended2010.pbworks.com/f/Carman.pdf. 

يتضح مف الشكؿ السابؽ أف التعميـ اليجيف البد أف يحتوي عمى كؿ ىذه األبعاد 
ا: التعمـ باألحداث المباشرة التي تتـ وجو الخمسة لكي يحقؽ فعاليتو وىي كما تـ تناولي

لوجو، والتعمـ الذاتي الذي يتـ مف خالؿ برنامج كمبيوتر سواء كاف عمى االنترنت أو عمى 
، باإلضافة إلى التعاوف بيف الطالب ودعميـ بمواد دعـ األداء وتوافر وتبادؿ CD اسطوانة 

 .يـ معرفة وميارات الطالباآلراء بيف الطالب وتوافر عنصر التقييـ المستمر لتقي
أف التعميـ اليجيف قد يضـ واحدة أو أكثر  ـ( إلى2558ويشير لو بني ابف ماضي )

)مف ىذه األبعاد، وىي كالتالي
:
(64 

 .الدمج بيف التعميـ الشبكي والتعمـ غير الشبكي -
 .الدمج بيف التعمـ الذاتي، والتعمـ التعاوني الفوري -
 .وى الخاص المعد حسب الحاجةالدمج بيف المحتوى الجاىز والمحت -
 .الدمج بيف التعمـ والممارسة ودعـ األداء -

 :اليجيف بيف كؿ مف كما يدمج التعميـ

http://blended2010.pbworks.com/f/Carman.pdf
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 .التعمـ اإللكتروني والتعمـ التقميدي -
 .وجيا لوجو  التعمـ المبني عمى االتصاؿ بشبكة اإلنترنت والتعميـ -
 التصاؿ الال متزامف.التعمـ القائـ عمى االتصاؿ المتزامف  والتعمـ القائـ عمى ا -

ومف ثـ فالنجاح الحقيقي لمتعميـ اليجيف يتمثؿ في اختيار أفضؿ دمج أو مزج مف 
خالؿ مراعاة أىداؼ التعميـ العامة، ومحتوى المقرر، ومستوى التفاعؿ المطموب، ومدى 
حاجات الطالب ودافعيتيـ وعددىـ، مع األخذ بعيف االعتبار الوقت والتكمفة واإلمكانيات 

 روؼ المحيطة.والظ
لمتعميـ االلكتروني في اقتراح  ـkhan (2555) نموذج خاف االستفادة مفويمكف 

  أبعاد لمتعميـ اليجيف، تساىـ في نجاح تطبيقو وتنفيذه بشكؿ فعاؿ كما يمي:

 
 (3شكم )

 khan ٕٚظؼ انٓٛكم انضًبَٙ نخبٌ

-Source:Singh, H.: Building effective blended learning programs, Educational 

Technology Journal, Vol.43, No.6, International Society for 

Educational Technology, Washington DC, 2003, P.52. 

وتشكيؿ ىذه األبعاد يعمؿ عمى إيجاد بيئة تعميمية ىادفة وىي عوامؿ مترابطة وىذه 
مف ىذه األبعاد فئة مف القضايا التي  األبعاد تشكؿ إطار ثماني لو ثمانية أبعاد، ويمثؿ كؿ بعد
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تحتاج لمعالجة مما يساعد عمى تنظيـ التفكير و ينتج عنو برنامج تعميمي أو تجربة تعميمية 
 .مؤسسية ىادفة

 :(65)ويتـ توضيح ىذه األبعاد فيما يمي
وىو يتعمؽ بالشئوف التنظيمية واإلدارية واألكاديمية وخدمات  :البعد المؤسسي -1

األفراد المشاركوف في تخطيط البرنامج التعميمي حوؿ استعدادات  الطالب ويتساءؿ
المؤسسة، وتوافر المحتوى والبنية التحتية واحتياجات الطالب والتي سوؼ يقوـ 

 .برنامج التعميـ اليجيف عمييا
ييتـ البعد التربوي بكؿ مف المحتوى الذي ينبغي تقديمو) تحميؿ : البعد التربوي -2

ب) تحميؿ خصائص الطالب ( وأىداؼ التعمـ) تحميؿ وحاجات الطال ( المحتوى
اليدؼ( حيث يشمؿ ىذا البعد أيضا جانب تصميـ برنامج التعميـ اليجيف وكذلؾ 
االستراتيجية مف خالؿ حصر أىداؼ تعمـ البرنامج و يتـ اختيار طريقة التقديـ 

  .المناسبة وكذلؾ أنماط التقييـ
ي ىي ىذا البعد بعد تحديد طرؽ التقديـ الت ويأتي :البعد الثالث: البعد التكنولوجي -3

مف الدمج ويصبح مف الضروري تناوؿ القضايا التكنولوجية لمعالجتيا  استكوف جزءً 
وتشمؿ ىذه القضايا خمؽ بيئة تعمـ وأدوات الزمة لتقديـ البرنامج التعميمي مثؿ 

ة وأدوات التعمـ عبر الشبك software والبرمجياتhardwareالمكونات الصمبة 
مثؿ البريد اإللكتروني، والخادـ الذي يدعـ برنامج التعمـ وقضايا البنية التحتية 
مكانية الوصوؿ واألماف واألجيزة والبرامج األخرى. وكؿ  وعرض النطاؽ الترددي وا 

 .ىذه القضايا البد مف االىتماـ بيا
ؿ الطالب يعالج ىذا الولد العوامؿ المتعمقة بتفاع: البعد الرابع: تصميـ التفاعالت -4

داخؿ البرنامج لكؿ عنصر مف عناصره، وذلؾ لدمج ممفات عناصر مختمفة في 
البرنامج، وكيؼ يتعامؿ كؿ نمط مف أنماط العرض وكيؼ التنقؿ بيف األنماط المختمفة 

ومف أمثمة قضايا ىذا البعد: بنية   لضماف التكامؿ بيف جميع عناصر الدمج.
وكذلؾ المساعدة في الجمع بيف التعمـ  المحتوى، وتصميمو وكيفية التنقؿ فيو.

فعمى سبيؿ المثاؿ: في دورة التعميـ العالي يمكف لمطالب  .اإللكتروني والتقميدي
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الدراسة عبر اإلنترنت ثـ حضور محاضرة مع األستاذ ويجب أف تسمح دورة التعميـ 
 .اليجيف لمطالب استيعاب كؿ مف التعميـ عبر اإلنترنت والمحاضرة بالتساوي

لضماف االستفادة مف برنامج التعميـ اليجيف، البد أف يكوف  :عد الخامس: التقييـالب -5
لمبرنامج القدرة عمى تقييـ مدى فعالية البرنامج التعميمي، وكذلؾ تقييـ أداء كؿ طالب 
وينبغي استخداـ طريقة التقييـ المناسبة في برنامج التعميـ اليجيف لمحكـ عمى مدى 

 .العرضفعالية كؿ نمط مف أنماط 
تعامؿ ىذا البعد مع القضايا المتعمقة بإدارة برنامج ي: البعد السادس: البعد االداري -6

دارة األساليب المختمفة لمتقديـ، حيث إف تقديـ  :التعميـ اليجيف مثؿ البنية التحتية وا 
برنامج التعميـ اليجيف يتطمب مزيدا مف العمؿ أكثر مما يتطمبو تقديـ المقرر كامال 

ب واحد لمتقديـ، كما يعالج ىذا البعد أيضا القضايا المتعمقة بالتسجيؿ خالؿ أسمو 
ختمفة التي االخطار والجدولة المختمفة وأخذ المالحظات بشأف كافو العناصر الم

 تتخمؿ عمميات الدمج.
يتعامؿ ىذا البعد مع برنامج تعميمي مدمج  :البعد السابع: دعـ المصادر أو الموارد -7

أنواع مختمفة مف المصادر التي يتـ توفيرىا لمطالب)عبر يتـ مف خاللو إعداد 
االنترنت أو دوف االتصاؿ باإلنترنت( باإلضافة إلى تنظيميا وتوفيرىا وتوفيرىا لمطالب 
و يمكف أف يعمؿ كمستشار أو معمـ خصوصي يمكف االستفادة منيا واالستعانة بيا. 

مركز الدعـ أو المكتبة  فعمى سبيؿ المثاؿ تحتاج الكتب والدوريات لتنظيميا في
بطريقو مادية أو افتراضية، مما يسيؿ عممية حصوؿ الطالب عمييا كما ينبغي توفير 

 .مواقع الويب الطالب لمدخوؿ عمييا
يتعمؽ ىذا البعد بالقضايا األخالقية التي تحتاج الى : البعد الثامف: البعد االخالقي -8

أف تؤخذ في االعتبار خالؿ مراحؿ  معالجة عند تطوير برنامج التعميـ اليجيف وال بد
تطور البرنامج مثؿ: قضايا الفرص المتكافئة واالختالؼ الثقافي والجنسية. حيث إف 
برامج التعميـ اليجيف البد أف تصمـ بالطريقة التي ال يشوبيا أي إىانة لممشاركيف 

صر وكذلؾ تطويرىا بالكيفية التي تساعد الطالب عمى اكتساب خبرات مماثمة لكؿ عن
مف عناصر البرنامج. كما يجب العمؿ عمى توافر الخيارات البديمة أماـ الطالب ذوي 

أف معظـ المؤسسات التعميمية سواء  khan( 2005 ) االحتياجات الخاصة. ويؤكد
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أكانت حكومية أو خاصة تفضؿ نماذج التعميـ اليجيف عمى برامج العرض التعميمية 
ة وأىداؼ التعميـ واألداء مستخدما كافة الفردية ألنيا تفي باحتياجات المؤسس

المحتويات ووسائؿ تكنولوجيا العرض لتحقيؽ أفضؿ النتائج المتعمقة بالتكمفة والوقت 
 ومؤشرا الجودة.

  :ًعا: اضرتاتٔجٔات التعلٔه اهلجنيضاب
 :(66)وىي اليجيف،ـ( إلى أربع استراتيجيات لمتعميـ 2555)  أشار حسف حسيف زيتوف

ألولى: تتأسس عمى أف يتعمـ درس أو أكثر بأسموب التعميـ الصفي االستراتيجية ا -
ويتعمـ درس آخر أو أكثر بأحد أشكاؿ التعميـ اإللكتروني ويقـو تعمـ الطالب بأي مف 

 ويـ التقميدية أو اإللكترونية .وسائؿ التق
ني تتأسس عمى أف يتشارؾ فييا التعميـ الصفي والتعميـ اإللكترو  :االستراتيجية الثانية -

تبادليا في تعميـ وتعمـ درس واحد غير أف بداية التعميـ والتعمـ تتـ بأسموب التعمـ 
الصفي ويميو التعميـ اإللكتروني ويقـو تعميـ الطالب ختاميا بأي مف وسائؿ التقويـ 

 التقميدية أو اإللكترونية.
اإللكتروني تتأسس عمى أف يتشارؾ فييا التعميـ الصفي والتعميـ االستراتيجية الثالثة:  -

تبادليا في تعميـ وتعمـ درس واحد،  غير أف بداية التعميـ والتعمـ تتـ بأسموب التعميـ 
اإللكتروني ويعقبو التعميـ الصفي ويقـو تعمـ الطالب ختاميا بأي مف وسائؿ التقويـ 

 التقميدية أو اإللكترونية.
والتعميـ اإللكتروني  تتأسس عمى أف يتشارؾ فييا التعمـ الصفي :االستراتيجية الرابعة -

تبادليا في تعميـ وتعمـ درس واحد،  بحيث يتـ تناوؿ بأسموب التعمـ اإللكتروني 
والتعميـ الصفي أكثر مف مرة لمدرس الواحد ويقوـ تعميـ الطالب ختاميا بأي مف 

 .وسائؿ التقويـ التقميدية أو اإللكترونية
تيجيات التعميـ اليجيف ـ( أف مف أبسط استرا2556ويشير حسف عمي حسف سالمة )

ىو تصميـ بيئة التعمـ التقميدية وتتضمف: محتوى دراسي، مدرس عادي، تدريس تقميدي، 
حجرة دراسة، وأساليب تقويـ تقميدية ثـ احاطتيا بعناصر التعمـ اإللكتروني فتزيد مف فعاليتو 

 .(67)ويثري محتواه العممي ويربط المحتوى بالمواقع المتاحة عمى االنترنت
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أف استراتيجيات التعميـ اليجيف تتمثؿ في  ـ(2519بيسوني، ج )حيف يرى  في
 :(68)االستراتيجيات التالية

وفيو يتـ تسميـ المحتويات  flipped class room : استراتيجية الفصؿ المقموب -1
عبر اإلنترنت قبؿ الفصؿ لمطالب ثـ مناقشتيا معيـ في الفصؿ ويتطمب ىذا األسموب 

ود اإلعداد وتوافر المحتويات الموجودة عمى المنصة ويتطمب أف الحد األدنى مف جي
يعرؼ أعضاء ىيئة التدريس عمى المحتويات ويشعروف بيا وىذا مريح لمتابعتيا في 
الفصؿ مع الطالب، وفي ىذه االستراتيجية يستخدـ أعضاء ىيئة التدريس الوقت 

جود عضو ىيئة التدريس داخؿ الفصؿ لتقييـ كيفية استيعاب الطالب لعممية التعمـ وو 
لتعزيز المناقشة بيف الطالب وتيسير تفاعؿ الطالب ويشارؾ عضو ىيئة التدريس 
أحيانا في المناقشة التي بدأىا الطالب في الحاالت التي يكوف فييا شيء ما غير 

 .واضح ليـ
وعادة ما تقدـ الجامعات التي   full blended courses :دورة كاممة مختمطة -2

أكبر في تصميـ الدورات مزيجا كامال عبر اإلنترنت ويتـ تسميـ  تتمتع بحرية
المحتويات المعبأة مسبقا عبر االنترنت مع تقييمات الطالب مف قبؿ الفصؿ الدراسي 
وىذا يعني أف أعضاء ىيئة التدريس بحاجة إلى أف يكونوا عمى دراية بالمحتويات 

ريس في ىذا اإلعداد ىو تعزيز ومتابعتيـ في الفصؿ والدور الرئيسي لعضو ىيئة التد
النقاش بيف الطالب وىو إما عف طريؽ تقديـ أسئمة وأمثمة محددة غير رئيسية والتي 

 .لـ يتـ تضمينيا في الوحدات النمطية عبر اإلنترنت
في الدورات التي يكوف   online starter kit :مجموعة المبتدئيف عبر اإلنترنت -3

ود مف أعضاء ىيئة التدريس وليس ىناؾ فييا منسقو البرامج لدييـ عدد محد
إمكانية الستخداـ المحتويات عبر اإلنترنت والتعميـ اليجيف في الدورة التدريبية 
نفسيا لتمبية المتطمبات المدمجة ويمكنيـ استخداـ مجموعات البدء عبر اإلنترنت 
 وىي عبارة عف مجموعة مف الوحدات النمطية المعبأة مسبقا عبر اإلنترنت و يتـ

بيدؼ إعدادىـ بشكؿ أفضؿ لمنشاط وتحقيؽ   تسميـ التقييمات لمطالب قبؿ الدورة
عدادىـ  التوازف لالختالفات في المعرفة التي قد تكوف لدى الطالب كنقطة بداية وا 

 .بشكؿ أفضؿ لنمذجة األعماؿ وتطويرىـ
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بعض الجامعات يتـ تسميـ  في  : independed leveling up :المستقؿ سميـالت -4
تويات لمطالب قبؿ الفصؿ و عادة ما يتـ تسميميا مصحوبا باختبارات أو واجبات المح

يتعيف عمى الطالب اكماليا ثـ ال يفعموف ذلؾ ويجب متابعتيا في الفصؿ عف قصد 
بيدؼ ترؾ الوقت داخؿ فصؿ متاحا لممحاضرات أو الموضوعات أو ألي أنشطة أخرى 

 ع عضو ىيئو تدريس بأعمى درجةمخططة مع الطالب وفي ىذه االستراتيجية يتمت
ويتطمب األمر مزيدا مف الوقت والجيد إلعداد ، مف المرونة مف حيث تنظيـ الفصؿ

لكنيا ال تتطمب مف عضو ىيئة التدريس متابعة المحتويات في  ،الدورة عمى المنصة
دارة وقت الطالب  الفصؿ باإلضافة إلى ذلؾ تركت مساحة أكبر الستقاللية الطالب وا 

 .فة إلى المساعدة والدعـ التغمب عمى عقبات اكتساب المعرفة الفرديةباإلضا
يفضؿ بعض أعضاء ىيئة التدريس استخداـ الحـز عبر   repository:التخزيف -5

اإلنترنت كطريقة لتغطية احتياجات الطالب المحددة وفتح الوحدات كإضافات لمفئات 
ريب أعضاء ىيئة التدريس في التي يتـ تشغيميا بالفعؿ وفي ىذه االستراتيجية يتـ تد

جميع الحـز المسبقة المتاحة لجميع دورات التعميـ اليجيف الثانوية وبالتالي يعرفوف 
كيفية إعدادىا ويتاح لمطالب فقط مجموعات فرعية مختارة ويتـ بناء تعمميـ عمييا 
وفي ىذه االستراتيجية تماـ يتحمؿ أعضاء ىيئة التدريس أعمى مسئولية لمتابعة 

الطالب وىي مسئولة عف التغطية المالئمة أو الكافية لممعرفة عبر اإلنترنت و  تقدـ
 ي.ب والدعـ والتوجيو الشخصي الفرديترؾ مساحة لمرونة الطال

وىي مجموعة مف حـز المحتويات عبر اإلنترنت   red thread : الخيط األحمر -6
الخيط األحمر تقدـ الوحدات عبر دورات تغطي الموضوعات الرئيسية وتتكوف جمسة 

مف مواد فيديو ومسابقات ومياـ مراجعة األقراف وتترؾ الفرصة لكؿ عضو ىيئو 
 .تدريس الختيار نوع التقييـ المفضؿ

استراتيجيات التعميـ  ـ(2519فانيؾ، ج وسمبسوف، د، وجونستوف، ج ) ويوضح
 :(69)اليجيف، وتتمثؿ في االستراتيجيات التالية

والتي يطمؽ  -حيث تدمج فرص التعمـ :يـ المدمجاستراتيجية استخداـ نيج التعم -1
وىذا النموذج مف   التدريس عبر اإلنترنت والفصوؿ الدراسية -عمييا اليجيف

التدريس الفعاؿ يطيؿ مقدار الوقت الذي يقضيو في التعمـ ويسمح ألعضاء ىيئة 



 م7272( 72) -2ج-يوليوعدد                                   ...       رؤية مقترحة لمتطلبات تطبيق التعليم الهجين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 333 - 

التدريس بتكثيؼ التعمـ عف طريؽ التميز بيف التعميمات وتوفير أنشطو مختمفة 
مستوى لتناسب معارؼ وميارات الطالب المختمفيف. باإلضافة إلى ذلؾ يستفيد ال

الطالب مف الدعـ المستمر مف عضو ىيئو تدريس في الفصؿ عند تعمـ كيفية التعمـ 
 .عبر اإلنترنت معو عضو ىيئة التدريس

سواء أكاف التدريس في  :استراتيجية البدء بمنيج أساسي واحد لمتعميـ اليجيف -2
مج أو عف بعد واستخداـ منيج أساسي عبر اإلنترنت وتوفير محتوى جاىز نموذج مد

في المناىج الدراسية األساسية لو فوائد عديدة حيث يتعرؼ الطالب عمى المتطمبات 
التكنولوجية لبيئة اإلنترنت و بناء الميارات والثقة باستخداـ الموارد المستندة إلى 

مييف في المناىج الدراسية مما يعمؽ الويب ويمكف لممعمميف أف يصبح خبراء مح
 .ميـ الفصؿ الدراسي في نموذج مدمجمعرفتيـ بو ومياراتيـ التي تربطيـ بتع

: قد ال يمكف ألكثر المناىج قوة عبر االنترنت تغطية استخداـ أنشطة التعمـ التكميمية -3
ى جميع احتياجات التعمـ الطالب أو الفصؿ الدراسي لمطالب أو قد تالحظ أف المحتو 

المطموب لمتعامؿ مع المعايير المطموبة مفقود لذلؾ نحتاج إلى البحث عف الموارد 
التكميمية وتقييميا عمى الرغـ مف أف معظـ منشئ التعمـ عبر اإلنترنت ينتجوف موارد 
عالية الجودة فإف ما يقدـ لالستخداـ قد ال يمبي االحتياجات األكاديمية أو المغوية أو 

ميع الطالب أو قد يكوف وثيؽ الصمة بالثقافة أيضا وقد ال يعالج ميارات الكمبيوتر لج
المنيج الدراسي عبر اإلنترنت بشكؿ كامؿ التحوالت والمعايير الرئيسية الموضحة في 
معايير االستعداد لمكمية وقد تجد البرامج أف الطالب بحاجة إلى ممارسة إضافية 

معالجة ىذه المشكالت في دمج لقراءة نص معقد وبناء المعرفة وتتمثؿ إحدى طرؽ 
الموارد التكميمية باستخداـ مواد أو مواقع ويب إضافية وىناؾ موارد وفيرة متاحة عمى 
الويب وىي مفيدة بشكؿ خاص في سيناريوىات التعميـ اليجيف حيث قد تفتقر 
البرامج إلى الموارد الالزمة لشراء تراخيص لممناىج عبر اإلنترنت ذات الصمة 

 .سعة مف الطالببمجموعة وا
: وىي غالبا موقع ويب بسيط تستخدـ إلضافة استخداـ الصفحة الرئيسية الرقمية -4

ىي أداة  weebly محتوى وتنظيـ التعميمات واألنشطة يجعؿ األمر أسيؿ وأداة
مجانية لبناء مواقع الويب وقد يستخدميا أعضاء التدريس ليذا الغرض ويمكف 
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لصؼ الدراسي الرقمي لموصوؿ إلى جميع موارد لمطالب االستفادة بشكؿ منتظـ مف ا
) عمى سبيؿ المثاؿ الروابط إلى المناىج الدراسية األساسية عبر اإلنترنت  التعمـ

والموارد التكميمية الرئيسية عبر اإلنترنت( ووثائؽ الدعـ )مثؿ تعميمات تسجيؿ 
 س(.لبرنامج ومعمومات االتصاؿ بالمدر الدخوؿ ومعمومات ا

حيث يستخدـ  :لوجيا لتناسب االحتياجات التعميمية واحتياجات المحتوىاعتماد التكنو  -5
أعضاء ىيئة الناجحوف التكنولوجيا بعناية لتناسب احتياجات الطالب ومتطمبات 
المحتوى بدال مف مجرد القفز إلى موارد أو تقنيات جديدة ألنيا جديدة ويحتاج 

طالب عمى استخداـ المدربوف المشاركوف إلى تحقيؽ التوازف بيف تشجيع ال
التكنولوجيا الجديدة واستخداـ التكنولوجيا بشكؿ أصمي لدعـ نوع التعميمات ومتطمبات 
المحتوى الذي يتـ تدريسو حيث يحتاج الطالب إلى تحديد المحتوى األفضؿ تغطيتو 

 .في الفصؿ أو عبر اإلنترنت
زة الكمبيوتر حيث يمكف لمطالب استخداـ أجيخداـ معمؿ الكمبيوتر في الموقع: است -6

إلكماؿ األنشطة عبر اإلنترنت المطموبة في سيناريو التعميـ اليجيف أو حتى إكماؿ 
عمؿ التعميـ اليجيف بالكامؿ ويتيح استخداـ المعمؿ في الموقع لمطالب أف يصبحوا 
بارعيف في التعميـ عبر اإلنترنت بدعـ مف أعضاء التدريس أو متطوعيف في المعمؿ 

ب عمى تطوير ميارات الكمبيوتر أثناء عمميـ عمى المحتوى ويساعد الدعـ الطال
 .األكاديمي الخاص بيـ

السمة األخيرة الميمة ألعضاء ىيئة التدريس الفعاليف ىي أنيـ  التعمـ مدى الحياة: -7
يروف أنفسيـ كمتعمميف مدى الحياة في مجموعة دراسة االستراتيجيات التعميمية 

تمت مقابمتيـ أنيـ أنفسيـ يتبنوف الفرص حيث كشؼ أعضاء ىيئة التدريس الذيف 
لمنمو كمتعمميف وأنيـ منفتحوف عمى التجارب المستمرة مع التكنولوجيا. وال يؤدي 
احتضاف التعمـ المستمر ىذا الى زيادة المعرفة بالموارد التعميمية المفيدة فحسب، بؿ 

ار تكنولوجي يساعد أيضا عمى بناء المثابرة والمرونة الالزمتيف لمواجية أي ابتك
 يأتي بعد ذلؾ.

ـ( أف ىناؾ ثالث فئات رئيسية 2514بينما يرى جيفري، ؿ. ـ، وآخروف )
الستراتيجيات مشاركة الطالب في التعميـ اليجيف وىي: جذب انتباه الطالب، والحفاظ عمى 
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عادة إشراؾ أولئؾ الذيف ينجرفوف بعيدا أو يفشموف في المشاركة. ومعظـ ىذه  المشاركة، وا 
تراتيجيات قابمة لمتطبيؽ عبر اإلنترنت وفي الفصؿ الدراسي مما يجعميا مناسبة لقياس االس

 :(75)ممارسات التعميـ اليجيف، ويتـ توضيحيا فيما يمي
يجب أف يتـ جذب انتباه الطالب في بداية الدورة قبؿ أف يحدث التعمـ إشراؾ الطالب:  -1

 ىما:الفعاؿ ويتـ تحديد نوعيف رئيسييف مف االستراتيجيات 
كتب أولية لجذب انتباه الطالب: الفضوؿ واألىمية حيث يتـ اختبار الفضوؿ  -

نتيجة لموعي بوجود فجوة معرفية مما يخمؽ الدافع لمعثور عمى اإلجابة 
 فالموضوع الذي لو صمة شخصية بالطالب يحفز اثارتو لمتعمـ بشكؿ أفضؿ.

ة شاممة، فمف غير الحضور واالنتماء االجتماعي: حماس المعمـ والفورية وبيئ -
المرجح أف يشعر الطالب بالغربة واالنخراط عندما يشعروف باالنتماء إلى صفيـ 

 وانضباطيـ في الموضوع، ومف ثـ فإحساس المعمـ بالفورية أمر ميـ.
 الحفاظ عمى المشاركة: -2

 يتطمب الحفاظ عمى مشاركة الطالب عدة استراتيجيات ىي:
التدريبية الجديدة يتوقع الطالب مخططا مسح بنية المحتوى: في بداية الدورة  -

 حتوى والميزات التنظيمية األخرى.واضحا لمدورة التدريبية يتضمف ىيكؿ الم
رشادات واضحة ال لبس فييا في التقييـ: يمكف التخفيؼ مف  - تعميمات وا 

مستويات القمؽ المرتفعة التي يشعر بيا الطالب عادة بشأف ىذا الجانب مف 
 ؿ إرشادات واضحة.ة التعمـ مف خال عممي

مياـ صعبة وصادقة: تشجيع المياـ الصعبة الطالب عمى العمؿ إلى أقصى  -
حدود طاقاتو وقدراتو فالتعمـ ينتج مف الجيد وكمما زاد الجيد زاد الشعور 
باإلنجاز والتحفيز حيث يتـ تحفيز الطالب أيضا مف خالؿ األنشطة التي تعكس 

 تمؾ الموجودة في العالـ الحقيقي.
فعؿ مفصمة في الوقت المناسب: تشير األدلة بقوة إلى أنو في معظـ  ردود -

 كوف فورية ومحددة إلى تعمـ أفضؿ.الظروؼ تؤدي التغذية الراجعة التي ت
المراقبة والتعرؼ المبكر: تعتبر مراقبة الطالب لتحديد الطالب المعرضيف لخطر  -

 ادة ىؤالء الطالب.عدـ المشاركة أو الذيف فشموا في المشاركة أمرا ميما الستع
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وىي االستراتيجية األكثر االتصاؿ الشخصي وظروؼ التفاوض إلعادة المشاركة:  -3
فاعمية إلعادة إشراؾ الطالب ىي االتصاؿ الشخصي مف قبؿ المعمـ  ويعمؿ ىذا 
االتصاؿ بشكؿ أفضؿ عندما يعمؿ المعمـ مع الطالب لتقديـ المساعدة والدعـ. وقد 

ة إطارا إلجراء مقابالت مع المعمميف حوؿ ممارساتيـ وفرت استراتيجيات المشارك
 التدريسية في المقرر  وتقييـ فعالية ىذه الممارسات المنيجية.

يتضح مما سبؽ أف استراتيجيات التعميـ اليجيف تعتمد بشكؿ رئيسي عمى المشاركة 
ـ المساعدة االتصاؿ الفعاؿ؛ لتقدييف أعضاء ىيئة التدريس والطالب، كما تعتمد عمى الفعالة ب

الفصؿ المقموب التي تعتمد عمى التقييـ المستمر لضماف  استراتيجية والدعـ، وكذلؾ استخداـ
 تحقيؽ األىداؼ، وكذلؾ التعمـ مدى الحياة.

 ثامًيا: معْقات التعلٔه اهلجني:

وبالرغـ مما يوفره التعميـ اليجيف مف فوائد، فيناؾ أيًضا عدة معوقات تعوؽ تطبيقو، 
 نقاط التالية:تتمثؿ في ال

عاب عمى التعميـ اليجيف التكمفة العالية التي  يحتاجيا المختصوف لبناء بنية تحتية ي   -
عد أمًرا تقنية، فتوفير األجيزة اإللكترونية بشتى أنواعيا واالتصاؿ الدائـ باإلنترنت ال ي

 سياًل في أغمب األحياف.
طراؼ العممية التعميمية كمما كما أف ىذا النوع مف التعميـ يتطمب التدريب المستمر أل -

ويتطمب أيضا حوافز لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس والطالب   تطورت التقنية،
 واإلدارييف عمى استخداـ طرائؽ التعميـ اإللكتروني المختمفة.

يشكؿ استخداـ التعميـ اليجيف تحديات لمطالب والجامعات تتمثؿ أىـ تحديات الطالب  -
تحديات الجامعة في: الوقت والدعـ. فشعور الطالب  في: الشعور بالعزلة. وتتمثؿ

بالعزلة يرجع إلى انخفاض فرص التفاعؿ االجتماعي وجيا لوجو وىناؾ تحدي مرتبط 
بالتكنولوجيا تمثؿ في الوصوؿ الواسع الذي تتيحو التكنولوجيا، فبالرغـ مف مرونة 

اة الشخصية التعمـ عبر اإلنترنت قد يكوف الوصوؿ واسع النطاؽ أيضا الى الحي
لمطالب. وىذا يؤدي إلى مزيد مف الوقت المخصص لمدراسة عبر اإلنترنت وتقميؿ 
االىتمامات الشخصية وىذا يمكف أف يؤدي إلى شعور الطالب باإلرىاؽ والتعب. 
ويمكف التغمب عمى ذلؾ مف خالؿ مراعاة احتياجات الطالب وتحفيزىـ عمى تحمؿ 
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ي تعمميـ. و تمثؿ مخاوؼ الوقت تحديا لمطالب، المزيد مف المسئولية واالستقاللية ف
فتنفيذ التعميـ اليجيف بالجامعات يتطمب االلتزاـ بالوقت فعادة ما تستغرؽ دورة 
التعميـ اليجيف ذات التسجيؿ الكبير إلى ثالثة أضعاؼ الوقت المطموب مف دورة 

ي لدورات مماثمة تقميدية والتحدي اآلخر بالنسبة لمجامعات ىو عدـ وجود دعـ جامع
التعميـ اليجيف و تصميـ الدورة والذي يتضمف تحديد أىداؼ الدورة التي يمكف 
تحقيقيا بشكؿ أفضؿ مف خالؿ اإلنترنت وكذلؾ أنشطة التعمـ وما يمكف تحقيقو عمى 

 مج ىذيف األمريف في بيئة التعمـ.أفضؿ وجو في الفصؿ و كيفيو د
بة اكتساب الميارات التكنولوجية تواجو الجامعات التي تطبؽ التعميـ اليجيف صعو  -

وتسييؿ  الجديدة في التعميـ مثؿ: كيفية تعزيز مجتمعات التعمـ عبر االنترنت،
وتتمثؿ أىـ المشكالت التكنولوجية  .وكذلؾ إدارة الطالب ،المناقشة عبر اإلنترنت

ة لمطالب في التدخؿ في مجاالت الحياة األخرى وااللتزاـ بالوقت والمشكالت التكنولوجي
لممؤسسات وعدـ وجود دعـ إلعادة تصميـ الدورة وصعوبة الحصوؿ عمى تعميـ 

 .71) )جديد
عادة تصميـ المناىج  - قد يتطمب التعميـ اليجيف اكتساب ميارات تعميمية مختمفة، وا 

دارة محتوى التعمـ عبر االنترنت داخؿ  دراج فرص تعميـ وتعمـ جديدة وا  الدراسية وا 
عداد الطالب لمعمؿ في أوضاع مختمطة. وتميؿ معظـ المشاعر  الفصؿ وخارجو وا 

ناتجة عف أساليب سيئة التصميـ  السمبية تجاه أشكاؿ التعميـ اليجيف إلى أف تكوف
را مف التفكير والتخطيط الدقيؽ لتقديـ تجربة تعميمية عالية ا كبيً يتطمب األمر قدرً و 

تعميـ اليجيف الجودة بغض النظر عف طريقة التدريس ويجب أف يبدأ تبني نيج ال
بإعادة فحص نتائج التعمـ المقصودة مف جانب المعمـ وتخصيص التعمـ أو تميزه ثـ 
دمج ىذه األنشطة بشكؿ فعاؿ مع أدوات التقييـ المطموبة، ومف ثـ يجب عمى 
أعضاء التدريس إعداد طالبيـ ألسموب التعميـ اليجيف ومناقشة األدوار والمسئوليات 

طالب عمى العمؿ بشكؿ مستقؿ أو قد ال يكونوف عمى الجديدة ولف يعتاد بعض ال
 .(72)آليات الدعـ ليؤالء الطالب ية ببعض التقنيات لذلؾ سيمـز وضعدرا
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نقص الخبرة أو الميارة  الكافية لدى بعض الطالب لمتعامؿ مع أجيزه الكمبيوتر  -
مف والشبكات، وىذا يمثؿ أىـ عوائؽ التعميـ اليجيف وخاصة إذا كنا نتحدث عف نوع 

 تي.عمـ الذاأنواع الت
 ال يوجد أي ضماف مف أف األجيزة الموجودة لدي الطالب في منازليـ أو في أماكف -

إلكترونيا عمى نفس الكفاءة والقدرة والسرعة   التدريب التي يدرسوف بيا المقرر
 .والتجييزات  وأنيا تصمح لممحتوى المنيجي لممقرر

 ة.االت في أماكف الدراسواالتصصعوبات كثيرة في أنظمة وسرعات الشبكات   -
 .صعوبات عدة في التقويـ  ونظاـ المراقبة والتصحيح وأخذ الغياب -
التغذية الراجعة أحيانا تكوف مفقودة  فإذا التحؽ طالب بمقرر ما ووجد صعوبة ما  -

  .ولـ يجد التغذية الراجعة الفورية عمى مشكمتو فمف يعود لمبرنامج ميما كاف مشوقا
عميـ اليجيف تتمثؿ في توافر الكوادر المؤىمة في ىذا النوع مف أىـ مشكالت الت -

 .73))ـالتعمي
أف التغذية الراجعة الفورية أو المتابعة المستمرة وتدخالت عضو ىيئة التدريس  -

والتقييمات الدورية ىي مف أساسيات نجاح ىذا النوع مف التعميـ، ولكف يجب األخذ 
بعد يفتقدوف المشاركة االجتماعية والشعور  بعيف االعتبار أف الطالب في التعميـ عف

باالىتماـ، وىذا يشكؿ سببا لعدـ النجاح في المقرر أو التسرب منو، ألنو يتـ ترؾ 
 .(74)الطالب لمتعمـ الذاتي ويزيد مف شعرىـ بالغربة والعزلة

يتطمب التعميـ اليجيف مزيد مف االنضباط مف جانب الطالب، وأحيانا يكوف ممؿ  كما  -
صاؿ بيف عضو ىيئة التدريس والطالب يكوف محدود، وىذا يؤدي إلى أف االت

انخفاض الحضور كما أنو مف الصعب التأكد مف أف الطالب أكمموا بالفعؿ دورة 
 .(75)التعميـ اليجيف كؿ ىذه القيود يمكف أف تؤدي إلى خفض كفاءة التدريس

اإلنترنت مع عرض  المتطمبات التكنولوجية: وتشمؿ األجيزة والبرمجيات والوصوؿ إلى -
رد ىذه إلى نقص منيجي في النطاؽ الترددي المناسب يمكف أف تؤدي متطمبات الموا

 الوصوؿ.
معرفة وميارة تكنولوجيا المعمومات بمعنى محو األمية الرقمية والتحضير الستخداـ  -

األدوات التكنولوجية فاالفتقار إلى ىذه المعرفة والميارة يشكؿ عائقا كبيرا أماـ 
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عـ ؿ في المقاـ األوؿ إلى خبرات التعمـ الجيدة بعد ذلؾ، فالوصوؿ إلى الدالوصو
 الفني يعد مطمبا ذا صمة وىاما

االفتقار إلى التنظيـ والتوجيو الذاتي حيث يتطمب التعمـ عبر اإلنترنت االستقاللية  -
لدى الطالب وادارتيا والتشجيع عمييا، حيث يأتي الطالب إلى اإلنترنت لمتعمـ وتكوف 

فاءة التعمـ بدرجات متفاوتة. ومف ثـ يجب أف يكوف دعـ اإلدارة الذاتية لمتعمـ جزءا ك
 .(76)مف جميع خبرات التعمـ عبر اإلنترنت

مف أكبر التحديات التي تواجو التعميـ اليجيف تمؾ التي تتعمؽ بمحتوى المقرر) مقرر  -
ة التي يتـ التعميـ االلكتروني( المعطى فقد أثيرت مخاوؼ بشأنو وكذلؾ األنشط

تنفيذىا خاللو، وطريقة تقديـ المحتوى.  فالمسألة األولى المحددة ىنا ىي المناىج 
التي تنص عمى كثير مف اإلجراءات بشأف المحتوى واألنشطة. وىناؾ تأكيد شديد 
عمى ضرورة وضع مناىج دراسية جديدة مصممة بشكؿ خاص لبيئة التعميـ 

ا بمسائؿ تتعمؽ بما يتـ تدريسو فعميا حيث اإللكتروني وضرورة اىتماـ المقرر أيض
يجب أف يكوف ىناؾ اىتماـ باألىداؼ وضرورة تماشييا مع احتياجات الطالب وىذا 
يظير الوعي بأف التعميـ اإللكتروني يختمؼ عف طرؽ التدريس التقميدية المنفذة في 

ساليب غرفة الصؼ مف حيث اختيار نموذج تربوي لو آثار إيجابية عمى التعمـ، فاأل
التربوية المناسبة لمتعميـ اإللكتروني تتعمؽ بالتحوؿ مف نيج محوره المعمـ الى نيج 
محوره المتعمـ حيث يتحمؿ الطالب مسؤولية تعمميـ ويمكنيـ االختيار مف التعمـ 

 .(77)الذاتي أو العمؿ الجماعي
 يطرح تطبيؽ التعميـ اليجيف المتزامف تحديات لمطالب و أعضاء ىيئة التدريس، -

ويتمثؿ أحد ىذه التحديات في الوجود االجتماعي وىو جانب ميـ مف جوانب أي 
تجربة تعميمية ناجحة وغالبا ما يشتكي الطالب عبر اإلنترنت مف الشعور باالنفصاؿ 

وكذلؾ عدـ قدرة الطالب عمى إبراز  ،عف أعضاء ىيئة التدريس في بيئة التعمـ
 .(78)خصائصيـ الشخصية في مجتمع االستفسار

ا مف عضو ىيئة التدريس لتطبيؽ ىذا النوع ا دقيقً تطمب التعميـ اليجيف اعدادً ي -
ويتطمب امتالؾ أعضاء ىيئة التدريس ميارات في استخداـ التكنولوجيا ويتطمب 
قضاء الكثير مف الوقت في استخداميا لتطويره خاصة أثناء فترة التنفيذ األولى كما 



 م7272( 72) -2ج-يوليوعدد                                   ...       رؤية مقترحة لمتطلبات تطبيق التعليم الهجين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 333 - 

ة التدريس الى إعداد مواد مف مختمؼ يتطمب مزيدا مف الوقت ويحتاج أعضاء ىيئ
 اـ تقنيات اإلعالـ والتكنولوجيا.المصادر الرقمية وكذلؾ قمة الوعي بأىمية استخد

أف قدرة الطالب عمى اقامة أو تأسيس حضور اجتماعي محددة وكذلؾ قدرة أعضاء  -
ىيئة التدريس عمى إبراز خصائصيـ الشخصية في بيئة التعمـ ربما يشكؿ تحديا كبيرا 
في إنشاء نماذج التعميـ اليجيف،  وكذلؾ انخفاض الحضور االجتماعي لمطالب يمكف 
أف يؤدي إلى تضاؤؿ نتائج التعمـ وكذلؾ الشعور باالنفصاؿ بيف الطالب وعضو 
ىيئة التدريس أو انقطاع التفاعالت التي تحدث فيو الفضاء المادي لمفصؿ 

 .(79)الدراسي
ارة عمى حمد العجمي، وعبير محمد عبد وفي ىذا الصدد أظيرت نتائج دراسة س

 :ـ( إلى وجود معوقات لمتعميـ اليجيف حيث تمثمت ىذه المعوقات في2518المطيؼ  )
كثرة األعماؿ الفنية واإلدارية الممقاة عمى عاتؽ المعممة،  :معوقات تتعمؽ بالمعممات وىي

كذلؾ معوقات متعمقة و  ،وطوؿ الوقت والجيد المبذوؿ في التخطيط واإلعداد لمتعميـ اليجيف
بالطالبات فقد دلت النتائج الخاصة بيا عمى أبرزىا وتتمثؿ في: التأثير السيء الستخداـ 

ىناؾ ر ميارات التعمـ الذاتي لدييف، و اإلنترنت عمى اتجاىات الطالبات ومعتقداتيف، وعدـ تواف
اس معوقات تربوية جاءت حسب وجيات نظر المعممات وىي: صعوبة عممية تقويـ وقي

وعدـ وضوح الوسائؿ والتقنيات المستخدمة   مستوى الطالبات أثناء تطبيؽ التعميـ اليجيف،
عي المجتمع بأىمية بينما تمثمت أىـ المعوقات االجتماعية في ضعؼ و  في التعميـ اليجيف.

وقد كانت مف أىـ المعوقات اإلدارية: عدـ توافر حوافز تشجيعية لممعممات ف. التعميـ اليجي
التعميـ اليجيف، وعدـ توافر البنية التحتية التي تدعـ التعميـ اليجيف داخؿ الفصوؿ  لتطبيؽ

الدراسية. فالمباني المدرسية غير مجيزة بشكؿ يدعـ تطبيؽ ىذا النوع مف التعميـ بسبب 
نقص المعدات واألجيزة ووسائؿ االتصاؿ عبر اإلنترنت اضافة إلى قمو وعي بعض اإلدارات 

التعميـ اليجيف وبالنسبة لممعوقات التقنية فقد كاف أىميا: عدـ توافر  المدرسية بفاعمية
مقررات إلكترونية لممواد الدراسية، مما يصعب مف عممية إدخاؿ التقنية في التدريس. وحتى 
تتحقؽ االستفادة مف التقنية بشكؿ كبير البد مف توفير المقررات اإللكترونية لممواد 

 .(85)الدراسية
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طالع حوؿ تحديات تنفيذ التعميـ اليجيف، وكاف أحد ىذه التحديات وقد تـ عمؿ است
الرئيسية لتنفيذه والذي تـ اإلبالغ عنو مف قبؿ العمداء والباحثيف الذيف شمميـ االستطالع 
وىو توعية الطالب بالمواد المتوفرة عبر اإلنترنت كجزء مف برنامج التعمـ الخاص بيـ أي 

وكذلؾ الموظفيف عمى استخداـ المواد عبر اإلنترنت واألساليب  .والتسويؽ باإلضافة الى تدريب
الفعالة لمتعمـ المستقؿ وكذلؾ يجب أف يكوف االرتباط بيف المناىج الحالية أو التقميدية واضحا 
و مراقبا باستمرار لضماف النجاح المؤسسي وأكد المستجيبوف عمى أف الجوانب الرئيسية 

قني المناسب والمواد عبر االنترنت والتأكد مف أف لمنجاح ىي الحفاظ عمى الوصوؿ الت
مساحات ومواد التعمـ عبر اإلنترنت سميمة مف الناحية التربوية أي أنو إذا لـ يكف ىناؾ 
سيطرة عمى مساحات التعمـ فمف الصعب جدا تصميـ دورة تعميـ ىجيف حقيقية وبالتالي 

وجود بنية تحتية لمموارد يصعب االستفادة بشكؿ مناسب مف مساحة التعمـ والبد مف 
وخطة تدريب متسمسمة ضمف إطار زمني مناسب وال يمكف فقط مف تحقيؽ األىداؼ  البشرية

المحددة بؿ يسيؿ أيضا العمؿ متعدد التخصصات بيف الوحدات أو البرامج كما يساعد 
ىذه الموظفيف المعنييف عمى مواكبة مبادرات التدريب والعمميات ذات الصمة بحيث يتـ تضميف 

 .(81)الخطط دائما في برامج التحسيف الخاصة بمشروع التعميـ اليجيف
ويمكف تصنيؼ المعوقات التي قد تواجو الجامعات عند تنفيذ التعميـ اليجيف إلى 

 :(82)ثالث فئات، ىي
 :الجكاف٘ ّبٔٝ٘ التعلٔه اهلجني-1

يجيف في وىي تشكؿ أحد التحديات اليامة التي ينبغي مراعاتيا عند تنفيذ التعميـ ال
الجامعات وىو كيفية تكيؼ ثقافو التعميـ اليجيف مع الثقافة الجامعية التقميدية و تشمؿ 
القضايا المتعمقة باستخداـ التكنولوجيا في التعميـ والدعـ اإلداري والتنظيمي و معايير وقيـ 

ميات المجتمع، ويمكف التغمب عمى ىذه المشكمة مف خالؿ توفير التوجيو وبرامج تدريبية لمك
وفيـ المواد وتقميؿ وقت   والتأكيد عمى أىميو التعميـ اليجيف مثؿ زيادة رضا الطالب،

التدريب، والقدرة عمى تحديث مواد التعمـ بسيولة كأسباب قوية لتوظيؼ التعميـ اليجيف في 
أعضاء ىيئة التدريس استخداـ  التطوير الميني ألساتذة الجامعات كما يعارض بعض

لوجية كبديؿ لمتعمـ وجيا لوجو عند وجود نوع مف المقاومة التي تؤخذ في األساليب التكنو 
خطرا عمى المعايير االجتماعية بسبب المحتوى غير  -أي شبكو االنترنت -االعتبار لكونيا 
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األخالقي، في حيف أف أعضاء ىيئة تدريس في التخصصات العممية يعتبرونو أداة قوية 
التغمب عمى تصورات أعضاء ىيئو تدريس السمبية إلمكانات  لتعزيز العمؿ، وبالتالي مف الميـ

شبكة اإلنترنت، ومما ال شؾ فيو أف ىذه التصورات عف إمكانية استخداـ اإلنترنت تؤثر في 
 .اتجاىاتيـ نحو التعميـ اليجيف

ومكتب الدعـ مسعى لكؿ مف   ومف ثـ يجب أف تكوف المقررات وخدمات الدعـ
يس كما أف الدعـ المؤسسي وسيمة لتشجيع الكميات عمى تبنى الطالب و أعضاء ىيئة التدر 

التعميـ اليجيف ألف ثقة أعضاء ىيئو تدريس في استخداـ التكنولوجيا الجديدة عامؿ ميـ في 
 .نيج االتصاؿ وكذلؾ في إيجاد طريقة الدمج الصحيحة

 :العجْز علٙ التصنٔه الصخٔح -2
مواد المناسبة باإلضافة إلى قواعد إف تصميـ المقرر يتطمب العثور عمى المحتوى وال

إدارة الصؼ والتكنولوجيا المستخدمة وعامؿ الوقت ونسبة األنشطة المتزامنة وغير المتزامنة 
ويتطمب التعميـ اليجيف نيجا معتمدا لمتصميـ التعميمي لكي يجري التخطيط لدمج البرامج 

ئ أولية تسيؿ إلى حد لجية المحتوى وطرؽ التوصيؿ، فوجود أطر لمتصميـ تستخدـ كمباد
كبير ميمة تنفيذ التعميـ اليجيف. إف القرارات المتخذة في عممية التصميـ ىامة بالنسبة لتأثير 

ومع وجود طائفة واسعة مف وسائؿ التوصيؿ فإف اختيار افضؿ مزيج   المقرر عمى الطالب.
يكوف لدييـ  مف التكنولوجيا ميمة شاقة بالنسبة لمعديد مف أعضاء ىيئو التدريس وقد ال

المعرفة الكافية وغياب إطار محدد لمتصميـ التعميمي ولذلؾ يجب تحديد النسبة المئوية 
لمعناصر المدمجة وفقا ألرصدة المقرر حيث يتوقع الطالب قدر معيف مف التعميـ وجيا لوجو 
بوجود عضو ىيئة تدريس ومف ثـ فمف الضروري التخطيط لبرامج التعميـ اليجيف حيث تعطي 

(%مف أرصدة المقرر لمبرامج واألنشطة عمى شبكة االنترنت وىذه النسبة 55 - 25) بيف
 .تراعى الحفاظ عمى مزايا التعميـ وجيا لوجو

 :الطلب يف الْقت احملدد -3
إف تنفيذ مقررات التعميـ اليجيف يتطمب المزيد مف الوقت مف قبؿ أعضاء التدريس 

عبر االنترنت كماف تحويؿ المقررات التقميدية في أو المدربيف لتطوير المحتوى الرقمي والتعميـ 
المقررات المدمجة يتطمب مف عضو ىيئة التدريس مزيدا مف الوقت بالنسبة لممناىج التقميدية 
بسبب ضرورة إعادة تصميـ ىذه المقررات وعالوة عمى ذلؾ يقضي أعضاء ىيئة التدريس 
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مى التفاعؿ مع بعضيـ في بيئات والطالب وقتا أكبر عمى تعمـ تقنيات و ميارات جديدة وع
التعميـ عمى اليجيف. ومف ثـ يجب عمى الجامعات توفير الموارد إلدارة الوقت والقياـ بدورات 
توجييية لوضع استراتيجيات إدارة الوقت لكؿ مف أعضاء ىيئو التدريس والطالب لمتغمب عمى 

 ذلؾ.
 :(83)يف تتمثؿ فيما يميى وجود عدة تحديات لمتعميـ اليجإل جامعة والية لواوتشير 

مف األخطاء الشائعة لمعديد مف أعضاء ىيئة التدريس عند استخداـ التعميـ اليجيف  -1
ضافة بعض المياـ  ،لوجو األوؿ مرة ىو أخذ المنيج مف فصؿ دراسي مألوؼ وجي وا 

عبر اإلنترنت وينتج عف ىذا أحيانا شعور الطالب بالغرؽ في كمية المواد والعمؿ 
 .كثير منيا ال يضيؼ بالضرورة إلى الفعالية التعميميةالمخصص ليـ وال

عدـ وجود تكامؿ بيف األنشطة المقدمة عبر اإلنترنت ووجيا لوجو فقد تكوف  -2
األنشطة مرتبطة بموضوع معيف ولكنيا في النياية ال تتدفؽ إلى بعضيا البعض 
 وبدال مف ذلؾ تكوف بمثابة قطع أقصر ومفككة لبعض وتصبح كؿ غامض بدال مف

  .عالمات متتالية عمى طوؿ رحمة واحدة متماسكة وىذا يسمى باألكواف المتوازنة
التفاعؿ محدود: قد يبدو مف الطبيعي التفكير في الدورات اليجينة بقصد أو بدوف  -3

قصد مف حيث الجمسات عبر اإلنترنت والجمسات وجيا لوجو بشكؿ ثنائي مع 
التفاعؿ الجماعي ولكف ىذا ال يجب تخصيص األوؿ لمعمؿ المستقؿ واألخير لمتعاوف و 

أف يكوف عميو الحاؿ ويمكف الحصوؿ عمى قدر كبير مف التفاعؿ بيف الطالب وعضو 
ىيئة التدريس عبر االنترنت باستخداـ منتديات المناقشة وجمسات الدردشة/ الفيديو 

 .المتزامنة وأدوات الويب التعاونية بشكؿ خاص
لتدريس الذيف يستفيدوف بشكؿ كبير منو وحتى أعضاء اؿ: غالتقييـ غير المست -4

اريف ) ورقة بممتزميف بشدة بخطة تقييـ مف اخت مرونة التدريس اليجيف قد يظموف
فصؿ دراسي واحدة نيائية( ال يفشؿ ىذا في كثير مف األحياف في جذب التعمـ 

ا في االستفادة مف الفرص الحقيقي لمطالب ونموىـ فحسب، بؿ إنو يفشؿ أيضً 
ويمكف حؿ التقييمات المتكررة منخفضة المخاطر  .متعميـ اليجيفالمالزمة ل

وفحوصات التعمـ السريع والمناقشات عبر اإلنترنت والمشاريع التعاونية والمحافظ 
  بشكؿ أفضؿ.  بالتعمـتسمح لمطالب ، حيث اإللكترونية النيائية محؿ النموذج القديـ 
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ستخداـ التعميـ اليجيف، فيناؾ العديد وبالرغـ مف وجود مزايا )فوائد( عدة تتأتى مف ا
مف المعوقات التي تعوؽ استخدامو، ومف أىميا: عدـ النظر بجدية إلى موضوع التعميـ 
اليجيف باعتباره نمط تعميمي جديد يسعى لتطوير العممية التعميمية وتحسيف نواتج التعمـ، 

نسبة لعضو ىيئة التدريس وصعوبة التحوؿ مف التعميـ التقميدي الذي يقـو عمى المحاضرة بال
واستذكار المعمومات بالنسبة لمطالب إلى طريقة تعمـ حديثة، وىناؾ معوقات بشرية ومادية: 
كعدـ توفر الخدمات الفنية في المختبرات، وغياب برامج التأىيؿ والتدريب لمطالب بصورة 

التقويـ ونظاـ عامة، وعدـ كفاءة أجيزه الطالب التي يتدربوف عمييا في منازليـ، وصعوبات 
المقررات الدراسية التي ما يزاؿ أغمبيا مطبوعة ورقيا، لذا ينبغي ، و المراقبة والتصحيح والغياب

تحويميا إلى ممفات الكترونية يسيؿ التعامؿ معيا، وكذلؾ مشكمة المغة، فغالبية البرامج 
عامؿ معيا واألدوات وضعت بالمغة اإلنجميزية وىذا ما يشكؿ عائقا أماـ بعض الطالب لمت

بسيولة ويسر، ىذا باإلضافة إلى العزلة التي يتصورىا الطالب، والمشكالت التكنولوجية 
 والمشكالت التكنولوجية لممؤسسات. لمطالب، وااللتزاـ بالوقت،

الى ضرورة التخطيط  -لمتغمب عمى تمؾ المعوقات -وعميو، يشير البحث الحالي
التعميـ اليجيف، كما أنو مف الضروري أخذ الجيد مف جانب أعضاء ىيئة التدريس لنجاح 

الوقت الكافي لتحضير المحتوى الدراسي وتحضير المراجع والمصادر المناسبة لمطالب كي 
تتناسب مع تفكيرىـ واحتياجاتيـ  وتستدعي تفاعميـ وحضورىـ، وكذلؾ االىتماـ بوضع 

التعميـ وجيا لوجو، أىداؼ محددة وانتقاء األنشطة الطالبية المناسبة لمتعميـ عف بعد و 
 وتوجيو الطالب الى كيفية إدارة الوقت واالعتماد عمى الذات.

 تاضًعا: عْامل اليجاح يف تطبٔل التعلٔه اهلجني:

جموعة مف المتطمبات، وىى يتطمب النجاح في تطبيؽ التعميـ اليجيف ، توفير م
 :(84)كالتالي
ت إلدارة التعميـ عف بعد، وىي بنية تحتية تكنولوجية  وبرمجيا المتطمبات التقنية: -1

 وشراكة مف القطاع الخاص داعمة لمبنية التحتية التكنولوجية.
توفير تدريبات لمطالب وألعضاء ىيئة التدريس عمى االستخداـ  المتطمبات البشرية: -2

 التقني لمحاضرات األوف اليف مف الناحيتيف التربوية والتكنولوجية.
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لتعميـ اليجيف وتوفر خطة لمعمؿ بنظاـ التعميـ داعمة لبيئة ا متطمبات تنظيمية إدارية -3
 اليجيف، وخطة إلدارة المشكالت المتوقعة أثناء التعميـ اليجيف.

ويتطمب ضرورة توفير مناىج دراسية متوائمة مع  متطمبات متعمقة بالمحتوي العممي: -4
المقرر الدراسي وتنشط الطالب معرفيا وتسمح ليـ بالمشاركات والدردشات 

 االفتراضية.
باستقراء ما سبؽ يتضح أف تطبيؽ التعميـ اليجيف بشكؿ ناجح ومتميز يقتضي توافر 
مجموعة مف المتطمبات والعوامؿ تتمثؿ في: البنية التحتية التقنية لمجامعة الداعمة لنجاح 
تطبيؽ التعميـ اليجيف، وتوفير محتوي عممي متميز الكتروني تقني وورقي لدعـ جودة التعميـ 

معمـ ميسر لمعممية التعميمية اليجينة ومتمكف تكنولوجيًا في إدارة مناقشات ، وأف يكوف ال
التعميـ عف بعد لمسماح لمطالب بالدخوؿ والمناقشة والحوار، وتحديد النسبة بيف التعميـ 

، وفى ىذا الصدد يقدـ البحث  اإللكتروني والتعميـ وجو لوجو وفقًا لطبيعة كؿ مقرر واحتياجاتو
ية لمدراسة تجارب وخبرات لبعض الجامعات األجنبية الناجحة فى تطبيؽ فى الخطوة التال

 مميز عمى النحو التالى مف البحث.التعميـ اليجيف بشكؿ 
 :  تطبٔكات التعلٔه اهلجني يف بعض اجلامعات األجيبٔ٘ :احملْز الجاىٕ

ت فى بعض الجامعا لتعميـ اليجيفاتطبيقات باىتمت الدراسة الحالية في ىذا المحور 
حتمت مراتب متقدمة في أكثر مف تصنيؼ مف التصنيفات العالمية لمجامعات، ااألجنبية التي 

( 3التصنيؼ المرتبة رقـ )يذا ومنيا تصنيؼ التايمز البريطانية. حيث احتمت جامعة ىارفارد ب
نمندا ف( جامعة عمى مستوى العالـ، واحتمت جامعة ادنبرج ب1555بيف أفضؿ ما يزيد عف )

( عالمًيا، بينما احتمت جامعة فموريدا  بالواليات المتحدة 35صنيؼ المرتبة رقـ )التبنفس 
-351في حيف احتمت جامعة تامبيري المرتبة رقـ ) ،عالمًيا (152األمريكية المرتبة رقـ )

ومف ثـ عالمًيا، (  251بنفس التصنيؼ ، واحتمت جامعة أيوا المرتبة رقـ )عالمًيا ( 355
 .(85)جامعات بمثابة انعكاس لخبرات متنوعة لدوؿ مختمفةيمكف اعتبار ىذه ال

كما اىتمت الدراسة الحالية بيذه الجامعات أيًضا؛ الىتماميا بتطبيؽ التعميـ اليجيف 
كنمط تعميمي جديد يجمع بيف مميزات كؿ مف التعميـ التقميدي )وجيا لوجو(، والتعميـ عف 

ادة مف ىذه الجامعات وخبرتيا في تطبيؽ ، ومف ثـ يمكف االستفكورونابعد، لمواجية جائحة 
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لمتطمبات تطبيؽ  رؤية تحميمية مقترحةالتعميـ اليجيف؛ حتى يتسنى لمدراسة الحالية تقديـ 
 عمى النحو التالي: ، وفيما يمى عرض لتمؾ التطبيقاتعميـ اليجيف في الجامعات المصريةالت

 :أّال : خربٗ جامع٘ ٍازفازد يف تطبٔل التعلٔه اهلجني

قدـ البحث في ىذه الخبرة نبذة تاريخية عف جامعة ىارفارد ، والتعميـ اليجيف ي  
 وآليات تطبيؽ وتقييـ التعميـ اليجيف بالجامعة عمى النحو التالي: بجامعة ىارفارد ،

 ىبرٗ تازخئ٘ عً جامع٘ ٍازفازد :-1

حدة ـ، وىي أقدـ جامعة في الواليات المت1636يعود تاريخ جامعة ىارفارد إلى عاـ 
األمريكية، وتعتبر واحدة مف أعرؽ الجامعات في العالـ، وتـ تسميتيا عمى اسـ المستفيد 

ـ، 1638األوؿ جوف ىارفارد، الذي ترؾ مكتبتو ونصؼ ممتمكاتو لممؤسسة عندما توفي عاـ 
 .(86)فداف في كامبريدج ماساتشوستس 5555وتبمغ مساحة الحـر الجامعي ليارفارد 

جامعة عمى مستوي  1555المرتبة رقـ  ثالثة  بيف أفضؿ  واحتمت جامعة ىارفارد
 (87) . 2521العالـ ضمف تصنيؼ تايمز البريطانية لمعاـ الجامعي

 التعلٔه اهلجني جبامع٘ ٍازفازد: -2

 Harvard Businessطبقت جامعة ىارفارد التعميـ اليجيف مف خالؿ إنشاء 

School (HBS)  رض الواقعفصوؿ التعميـ اليجيف وتفعيميا عمى أ The Hybrid Class 

rooms  ؛ مف خالؿ أربع مبادئ وىـ التعاوفCollaboration  والتجربة والخبرة ،
Experimentation  واإلنصاؼ والمساواة ،Equity   واالبتكار ،Innovation  وذلؾ ،

عمى الجامعات حيث بدأ المسئوليف في جامعة ىارفارد  19بعد أسابيع قميمة مف واقع كوفيد 
 ،عف بعد التفكير فى تجربة تعميمية آمنة ومنصفة وجذابة لتستوعب المتعمميف )الطالب(

 .(88)والطالب الحاضريف في الحـر الجامعي
عمى تحسيف   Srikant Datarعمؿ فريؽ التدريس االفتراضي بقيادة البروفسير 

،  Zoomمف خالؿ تنظيـ بيئة التعمـ اليجيف عبر  2525النظاـ االفتراضي في الجامعة 
وذلؾ بتوفير بيئة تعميمية آمنة لمطالب الحاضريف، وكذلؾ لمطالب عف بعد بحيث يتمكنوا مف 
المشاركة والتفاعؿ عف بعد بشكؿ مريح ومفيد ومبتكر ، وكذلؾ رؤية السبورات اإللكترونية 

 .(89)عف بعد، وتحديد ىوية المتحدث عمى الرغـ مف ارتداء األقنعة عمى الوجو
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  :بالتعلٔه اهلجني فٙ جامع٘ ٍازفازد آلٔات العنل -3

تطبؽ جامعة ىارفارد التعميـ اليجيف مف خالؿ أربع أنماط رئيسو يمكف توضيحيا 
 :(95)عمى النحو التالى 

فى بيئة التعمـ اليجيف يتـ تقسيـ : In person and online رنتا لوجو وعبر االنتوجيً  -أ
ومجموعة أخري فى غرفة فعمية  الطالب إلى مجموعة مف المتعمميف عبر االنترنت،

داخؿ الجامعة بينيـ مسافات تقدر بستة أقداـ أو متريف ، ويشترط أف يكوف ىناؾ 
تفاعاًل ومشاركة بيف الطالب الموجوديف جسديًا  فى الفصؿ، وبيف الطالب 

 االفتراضييف.
 :Synchronous and a synchronous  التعمـ اليجيف المتزامف وغير المتزامف -ب

عمـ اليجيف المتزامف وغير المتزامف، ويشترط التخطيط الجيد لجمسات التعمـ الت
المتزامنة لمدة ساعة ونصؼ أو ساعتيف، حيث يقوـ المتعمميف بتسجيؿ الدخوؿ فى 
نفس الوقت، ويستخدـ عضو ىيئة التدريس المناقشات واستطالعات الرأي واألسئمة 

لتعمـ الغير متزامف يكوف التدريس بيا واألجوبة، والغرؼ الجانبية؛ أما فى محاضرة ا
 والمسابقات. مف خالؿ مقاطع الفيديو، واالختبارات ، والتقييمات ،

 : Traditional and flipped classroomsالفصوؿ الدراسية التقميدية والمقموبة -ج
الفصوؿ الدراسية التقميدية والمقموبة وىي أقؿ شيوعًا فى الفصوؿ اليجينة، وفييا 

التركيز عمى التمييز بيف النظرية والتطبيقات العممية، ففي الفصؿ التقميدي  البد مف
يدرس الطالب المفاىيـ النظرية، ويستكشؼ الطالب الممارسة العممية بمفردىـ، أما 
الفصؿ المقموب يتعمـ الطالب المفاىيـ النظرية بأنفسيـ ثـ يأتوف إلى الفصؿ 

 الدراسي لمتدرب والممارسة العممية معًا.
 Traditional and flipped المحاضرة فى بيئة التعمـ اليجيف متمركزة حوؿ الطالب -د

classrooms :  البد أف يراعي فى تطبيؽ التعمـ اليجيف أف يكوف الطالب ىـ
محور العممية التعميمية ، وأف يكوف عضو ىيئة التدريس موجو وقائد ومرشد لعممية 

لوجو  االطالب المتواجديف معو وجيً  بيف يدمج المناقشاتالتعمـ، وأف يحاوؿ أف 
 الطالب فى بيئة التعمـ االفتراضي المتزامف حتي تنجح العممية اليجينة فى التعمـ.و 
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 Ment. Io يمكف لعضو ىيئة التدريس مف إدارة النقاش مف خالؿ منصة

platform  حيث تسمح لمطالب بالتعبير عف مدي اقتناعيـ بالفكرة أو عدـ اتفاقيـ
 تصويت لصالح الرأي أو رفضو(.أى )ال

لمطالب  حيث تسمح Coding(dojosيستخدـ الطالب كذلؾ فى بيئة التعمـ اليجيف )
يتـ تشجيع الطالب عمى تطوير عقوليـ )نيج يقود و بالتعمـ مف بعضيـ البعض، 

لتبادؿ األدوار ومشاركة  الطالب ويسمح ليـ بفيـ قدراتيـ فى بيئة بناءة( داعمة
 .الشاشات

قراء ما سبؽ يتضح أف بيئة التعميـ اليجيف تجعؿ الطالب ىو محور العممية باستو 
التعميمية ، وعضو ىيئة التدريس ىو الموجو والمرشد لمعممية التعميمية، كما يعتمد تطبيؽ 
التعميـ اليجيف عمى استخداـ بيئتيف مف التعمـ عبر االنترنت المتزامف وغير المتزامف، وكذلؾ 

  .لوجو االتعمـ وجيً 
 آلٔ٘ التكٔٔه فٙ بٔٝ٘ التعله اهلجني جبامع٘ ٍازفازد:-4

يتـ تقييـ الطالب فى بيئة التعمـ اليجيف وذلؾ لمتأكد مف وصوؿ المعرفة وتحقيؽ 
 :(91)اليدؼ المنشود مف الدورة التدريبية ويتـ التقييـ وفقًا لمنقاط التالية

العالـ االفتراضي،  % فى45ونسبتيا : Class Contributionالمساىمة الجماعية  -أ
وذلؾ بالمساىمة فى المقاء االفتراضي باستخداـ أدوات الدردشة واألسئمة واألجوبة، 

التى تساعد الطالب وتشجعيـ عمى النشر ومنحيـ رصيدًا لممشاركة  Slack وقناة 
 فى الفصؿ.

: Individual take – home assignment المياـ الفردية لمطالب فى المنزؿ -ب
% وتتـ خارج الفصؿ، حيث يقوـ الطالب بتنفيذىا منفردا، لمتأكد مف 25ونسبتيا 

 وصوؿ الطالب لنقاط ميمة فى الدرس.
% حيث يختار الطالب أنفسيـ فى 45ونسبتيا : Group Projectمشاريع المجموعة  -ج

ربعة إلى خمسة طالب لدييـ خبرات متنوعة، و يمكنيـ تبادؿ الخبرات أمجموعات مف 
 خالؿ جمسات العرض التقديمي عبر االنترنت، وتقديميا بشكؿ جماعي.والمعارؼ مف 
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يتضح مما سبؽ أف عممية التقييـ فى بيئة التعميـ اليجيف تشمؿ المساىمات 
الجماعية والفردية أيضًا، كما أنيا ال تقتصر عمى العالـ االفتراضي فحسب ولكف ايضا العالـ 

 تحقيؽ اليدؼ مف المقرر الدراسي . وذلؾ لضماف ؛لوجو االواقعي والمحاضرات وجيً 
 :IOWA STATE UNIVERSITY األمسٓكٔ٘ ثاىًٔا جامع٘ ّالٓ٘ أْٓا بالْالٓات املتخدٗ

ا ، والتعميـ اليجيف بجامعة ي قدـ البحث فى ىذه الخبرة نبذة تاريخية عف جامعة أيو 
 وآليات تطبيؽ وتقييـ التعميـ اليجيف بالجامعة عمى النحو التالي: ،أيوا
 ْٓا :أرٗ تازخئ٘ عً جامع٘ ىب -1

جامعة أيوا بالواليات المتحدة األمريكية ىى جامعة بحثية وطنية تأسست عاـ 
فداف عمى 1955ـ، بعد أياـ قميمة مف قبوؿ والية أيوا فى االتحاد ، تبمغ مساحتيا 1847
المشيورة  Iowa Writer’s Workshopيوا ، وتعد الجامعة موطًنا لورشة عمؿ أنير 
فائًزا بجائزة بوليتزر. اعتراًفا بمساىمتيا في الكتابة اإلبداعية ،  13ا ، والتي أنتجت عالميً 

كمية ، أكبرىا  12، وتضـ الجامعة  2558وعينت اليونسكو والية أيوا كمدينة لألدب في عاـ 
المرموؽ ، وىو أقدـ مؤتمر  Big Tenكمية اآلداب والعمـو ، كما أنالجامعة عضو في مؤتمر 

ماعي في الواليات المتحدة ، ويرتدي أعضاء فرؽ الجامعة األربعة والعشريف األسود رياضي ج
والذىبي ويطمؽ عمييـ اسـ "ىوؾ". التميمة الخاصة بيـ ىي صقر اسمو ىيركي يرتدي نفس 

مقعد. يوجد بالجامعة أيًضا مركز  75555ألكثر مف  Kinnickاأللواف ، كما يتسع ممعب 
مربع مع ثالثة حمامات سباحة داخمية ومجمع سوفت بوؿ  قدـ 215555ترفييي بمساحة 

 .(92)وجدار تسمؽ ودورة تحدي مغامرة عالية
جامعة عمى مستوي العالـ  1555بيف أفضؿ  251يوا  المرتبة رقـ أواحتمت جامعة 

 The Times Higher Education worldضمف تصنيؼ تايمز البريطانية لمعاـ الجامعي
university Ranking 2021   . (93) 

 : األمسٓكٔ٘ ْٓاأالتعلٔه اهلجني جبامع٘  -2

لوجو مع التعمـ عبر  ايوفر التعميـ اليجيف مرونة كبيرة فى استخداـ التعميـ وجيً 
االنترنت ، وتطبيؽ استراتيجيات تعميمية مبتكرة ، حيث يؤدى قمب الفصؿ الدراسي ، واستخداـ 

خالؿ تقنيات التعمـ النشط بدال مف االعتماد  الدورات اليجينة إلى اشراؾ الطالب فى التعمـ مف
عمى المحاضرات فقط ، كما يوفر أساليب متنوعة فى الحصوؿ عمى المعرفة ، كما توفر 
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التقنيات التكنولوجية واستخداـ أنشطة تعميمية قد يكوف مف الصعب تنفيذىا بدوف التكنولوجيا 
(94). 

والتعميـ اليجيف فى جامعة أيوا  وفيما يمى عرض لجدوؿ يقارف بيف التعميـ التقميدي
 :(95)عمى النحو التالي 

 انزؼهٛى انٓغٍٛ انزؼهٛى انزمهٛذٖ أٔعّ انًمبسَخ

 دٔس انًؼهى

 سهطٕ٘.

ٚزى اسزخذاو ػذد كجٛش يٍ 

االخزجبساد ٔاألٔساق ػذح يشاد 

 فٗ انسُخ.

 يٛسش.

 ٕٚعّ انطالة فٙ ػًهٛخ انزؼهى.

ٚمذو يالؽظبد يزكشسح ، يغ 

 رمًٛٛبد ثسٛطخ.

 دٔس انطبنت

 ٚؾعش انًؾبظشح.

 ُٚفز انزكهٛفبد انًطهٕثخ.

االػزًبد ػهٗ انًؾبظش فٗ 

 رشرٛت أٔسالّ.

 ػًم فشدٖ أ رؼبَٔٙ.

يضٚذ يٍ انًسئٕنٛخ ػهٗ ػًهٛخ 

 انزؼهى.

 ثٛئخ انزؼهى

 يؾبظشاد صفٛخ ٔعّ نٕعّ

َشش ثؼط انًٕاد ٔرُظًٛٓب ػجش 

 االَزشَذ.

ٔلذ انًؾبظشح ٔعّ نٕعّ 

 لصٛش.

كضش ألَشطخ انزؼهى اسزخذاو أ

 انزفبػهٛخ .

ديظ ثٍٛ انًؾبظشاد انصفٛخ ، 

 ٔانًؾبظشاد ػجش االَزشَذ.

 ٔلذ انًؾبظشاد
ٚسزخذو ٔلذ انذساسخ فٗ انًمبو 

 األٔل إلنمبء انًؾبظشاد.

 ٔلذ ألم فٙ انمبء انًؾبظشاد .

يضٚذ يٍ انٕلذ فٙ أَشطخ 

انزؼهى انُشػ، ٔؽم انًشكالد 

 ،ٔانؼًم فٗ فشٚك.

 ط انؾشو انغبيؼٙانٕلذ خبس

لشاءح كزبة صفٗ أٔ أ٘ يٕاد 

 رؼهًٛٛخ أخشٖ 

 اخزجبساد لصٛشح.

 أَشطخ رؼهى ػجش االَزشَذ.

يُبلشبد ػجش االَزشَذ ٔرمذٚى 

 يالؽظبد.

 يشبْذح فٛذْٕٚبد.

 اخزجبساد ػجش االَزشَذ.

 َشش سدٔد انمشاءح.

يٓبو انكزبثخ انؼهًٛخ يغ انًٕالغ 

 االنكزشَٔٛخ.

 (3عذٔل سلى )

 ٕٚاأخ ثٍٛ انزؼهٛى انزمهٛذ٘ ٔانزؼهى انٓغٍٛ فٗ عبيؼخ يمبسَ

 ايتضح مف الجدوؿ السابؽ أف التعميـ اليجيف يجمع بيف مزايا التعميـ التقميدى وجيً 
بح مرشد ، كما يختمؼ دور المعمـ ليصالتعميـ االفتراضى عبر االنترنت وبيف مزايا ،لوجو

، ولية أكبر فى جمع المادة العمميةسئ، بينما الطالب يتحمؿ موموجو لمعممية التعميمية
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طالع والتواصؿ المتزامف وغير المتزامف مع أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ القراءة واال
 ، والتوجيو واالرشاد.اتىوالتدريب الذ

 : (96)ْٓا بالْالٓات املتخدٗ األمسٓكٔ٘ أمتطلبات تطبٔل التعلٔه اهلجني فٙ جامع٘  -3

 :وتتمثؿ ىذه المتطمبات فيما يمي
القدرة عمى تخطيط الوقت وتنظيمو بيف المحاضرات عبر االنترنت ، والمحاضرات  -

 لوجو. اوجي
ئة التدريس القدرة عمى تطوير أنشطة التعمـ عبر االنترنت، فالبد أف يكوف عضو ىي -

التعمـ النشط  لالختبارات واالمتحانات والمناقشات بينو وبيف  ا باستراتيجياتمممً 
 الطالب .

قدرة عمى تحديد األنشطة المناسبة لممحاضرات وجو لوجو مثؿ اجراء أف يمتمؾ ال -
، وبناء أنشطة الفريؽ مف خالؿ تعرؼ المعممية، وخطط التعمـ التعاونيالتجارب 

 .البعض ، ووضع خطط العمؿ ـالطالب عمى بعضي
بيف موضوعات المحاضرات االفتراضية  السمس المنظـ  القدرة عمى الدمج والتكامؿ -

 وجو لوجو.ومحاضرات 
تقديـ المعمومات لمطالب مف خالؿ شرح األساس المنطقي لمتعميـ اليجيف ، وتوضيح  -

 فوائده وآلية العمؿ بو. 
يكوف أعضاء ىيئة التدريس  عمى دراية ليس فقط بنقاط القوة في التدريس البد أف  -

، ولكف أيًضا كيؼ يمكنيـ تغذية بعضيـ البعض بر اإلنترنت المتزامف وجيًا لوجوع
  عمى المدى الطويؿ لبدء تطوير الدورة اليجينة  المختمطة.

 :(97)باإلضافة إلى ما سبؽ
تبسيط فكرة تطبيؽ التعميـ اليجيف ،والتدرج فى السيولة إلى الصعوبة فى استخداـ  -

التكنولوجيا فى مقررات التعميـ اليجيف حتى ال تتحوؿ الدورة التدريبية إلى كابوس 
 تدريس.معقد لمطالب ولعضو ىيئة ال

التركيز عمى تصميـ الدورة التدريبية اليجينة أكثر مف التكنولوجيا ، واستخداـ التفكير  -
 النقدى فى بناء أىداؼ الدورة واألنشطة المناسبة لبيئة التعميـ اليجيف.
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ضرورة العمؿ الجماعى وتبادؿ الخبرات بيف أعضاء ىيئة التدريس الذيف يدرسوف  -
 ات ، وتجنب المشكالت المتوقعة.بالتعميـ اليجيف لتبادؿ الخبر 

التغذية الراجعة المستمرة لمطالب بعد االنتياء مف  المحاضرة ، واالستفادة مف  -
 نتائجيا فى التطوير المستمر .

 :(98)خطْات  تطبٔل التعلٔه اهلجني فٙ جامع٘ أْٓا  األمسٓكٔ٘  -4

 البداية  مف المؤسسة  الخطوة األولى : Start at the Foundation :خطيط الت
الجيد مف  قبؿ المؤسسة ىو مفتاح النجاح  وذلؾ مف خالؿ تحديد الغايات واألىداؼ 

ينة  فى آليات التخطيط لمدورة اليج. الداعمة لنجاح التعميـ اليجيفوالبنية التحتية 
شيور 6إلى 3، حيث يجب التخطيط المسبؽ  لمتنفيذ بحوالى تنفيذىا  بوقت كاؼ

 سائؿ االتصاؿ وغيرىا .لتحديد األىداؼ والموضوعات وو 
 تخطيط التقييمات الخطوة الثانية :  Plan Assessments : التقييمات تحديد

، وتوزيع ما يناسبيا عمى رأىداؼ المقر مف تحقيؽ  الالزمة لمطالب لمتأكد
ات المناسبة المحاضرات االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة ، وكذلؾ التقييم

 .لوجو الممحاضرات وجي
  بناء خريطة لممقرر  :ة الثالثةالخطوCreate a Course Map : انشاء خريطة

يد األىداؼ والوسائؿ التكنولوجية، وترتيب الوحدات فى ر اليجيف مف خالؿ تحدلممقر 
 ، والموارد واألنشطة المناسبة لجميع أجزاء المقرر.المقرر

 : التخطيط لألنشطة  الخطوة الرابعة Plan Activities : األنشطة مف خالؿ تخطيط
، لوجو اميـ عبر االنترنت وكذلؾ وجيتحديد األنشطة المالئمة لنقاط القوة فى التع

واصؿ المفظى، لوجو الت افمف أمثمة األنشطة المالئمة لطبيعة المحاضرات وجي
، تشخيص دوارنى ،تحديد المياـ وتوزيع األ، العصؼ الذىالتواصؿ االجتماعى

ومف أمثمة االنشطة فى المحاضرات عبر  .يا بشكؿ فردىـ لدى الطالب وتقييمالمفاىي
صنيؼ التمقائى ، التعاوف، التت ما يمى التأمؿ والتفكير النقدى، العمؿ الجماعىاالنترن

 ، مشاركة اوسع فى المناقشات .لالختيار مف متعدد
 :انشاء المحتوى الخطوة الخامسة Create/Find Content : انشاء المحتوى مف

االنترنت،  المنظـ فى المحتوى وتوزيعو لما يناسب المحاضرات عبر خالؿ التكامؿ
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لقدـ عمى " ال تجبر اـ بمثاؿ، ويتـ التعبير عف ذلؾ المفيو لوجو اوالمحاضرات وجي
، ومف ىنا البد مف تحديد المحتوى المناسب لنوعية وحجـ اء ذو الحجـ الخطأ"ذالح

 المحاضرة المناسبة ليا.
 جودةضماف ال :الخطوة السادسةEnsure for Quality  : البد أف ييتـ عضو

ىيئة التدريس بتحقيؽ الجودة في المقرر اليجيف مف خالؿ االطالع عمى تجارب 
استخدموا التعميـ اليجيف لتبادؿ الخبرات معيـ ، و سبقوا  الذيف تدريسالأعضاء ىيئة 

ة اليجينة عمى واالطالع عبر االنترنت لتطوير مياراتو الذاتية ، كما يجب تجربة الدور 
 ف لضماف نجاحو في التنفيذ الفعميعينة مف الطالب وأعضاء ىيئة تدريس متطوعي

 . قبؿ تطبيقو عمى المحاضرات الفعمية ليا
يتضح مماسبؽ أف تطبيؽ التعميـ اليجيف بجامعة أيوا األمريكية يتـ وفؽ وفؽ 

معة، وتوفير بنية تحتية التخطيط الجيد آلليات تطبيقو بالجا، حيث يتـ خطوات منيجية مرتبة 
داعمة لمتعميـ اليجيف بيا، وكذلؾ بناء خريطة لممقررات، والتخطيط لألنشطة والتقييمات 

 لضماف تحقبؽ الجودة والفاعمية في التطبيؽ.
 : :(99)آلٔات تطبٔل ّتصنٔه  التعلٔه اهلجني يف جامع٘ أْٓا  -5

 يؿ المحاضرات مف خالؿ  نصائح وارشادات لتحو  تعزيز عممية التدريس اليجيف
ديو وبرامج تعميمية عبر ، وانشاء مقاطع فيالتقميدية إلى محاضرات تعمـ ىجيف

 .ز تعمـ الطالب عبر التعمـ اليجيف، وتعزياالنترنت
 تصميـ الدورات التدريبية عبر االنترنت Course Design  أفضؿ مف خالؿ استخداـ

 Open Educationalحةالتعميمية المفتو  الممارسات الستخداـ المصادر

Resources، والتعميـ القائـ عمى ت التعمـ والممارسة عبر االنترنتومجتمعا ،
 ، وتطبيؽ معايير الجودة فى التنفيذ. Team –Based Learningالفريؽ

 )تعزيز بيئة تعمـ مواتية لمتعمـ اليجيف )االنصاؼ والشموؿ Equity & 

Inclusion: Foster a conducive learning environment  ؿ مف خال
، واالدارة الفعالة ومعاجة أى مشكالت فى بيئة التعمـ، بيئة تعمـ شاممة عبر  االنترنت

 .ناء منيج  شامؿ يركز عمى المتعمـلممتابعة والتنفيذ، وب
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 (اليقظة والتربية التأممية )تعميؽ الوعى والبصيرة Mindfulness & 
Contemplative Pedagogy: Deepen awareness and insight  مف

الذىنية فى التعمـ عبر  ، واستكشاؼ الفوائدؿ األنشطة  االبداعية فى الدراسةخال 
 .االنترنت، وورش عمؿ عبر االنترنت

 تعزيز التدريس بأدوات واستراتيجيات تكنولوجيةTechnology Tools and 

Strategies: Enhance your teaching, any modality مف خالؿ 
يب ، وأسالرض الفعاؿ، والتعاوف والمناقشات، وتعمـ األقرافالفيديوىات ووسائؿ الع

 .التواصؿ والمشاركة ، والتواصؿ
  التدريب الذاتىSelf-Paced Training  مف خالؿ دليؿ االرشادات لممعمميف

 .  ة المتعمقة بتنفيذ التعمـ اليجيفوالطالب ، وبرامج وفيديوىات تجيب عمى األسئم
يوا يرجع إلى أح تطبيؽ التعميـ اليجيف فى جامعة باستقراء ما سبؽ يتضح أف نجا

وعى بأىمية ىذا النمط مف ، وكذلؾ تنمية التعميمية مالئمة البداع واالبتكارتوفير بيئة 
 .ذاتى لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس، والتدريب الاألدوات التكنولوجية ، وتعزيزالتعميـ

 مسٓكٔ٘ فٙ تطبٔل التعلٔه اهلجني :خربٗ جامع٘ فلْزٓدا بالْالٓات املتخدٗ األ :ثالجًا

ي قدـ البحث فى ىذه الخبرة نبذة تاريخية عف جامعة فموريدا بالواليات المتحدة 
 تطبيؽ التعميـ اليجيف  بالجامعة عمى النحو التالى:آليات األمريكية ، وعف 

 ىبرٗ تازخئ٘ عً جامع٘ فلْزٓدا : -1

ترة وجيزة مف تقديـ الحاكـ وبعد ف ـ ،1853ىى جامعة أمريكية تأسست منذ عاـ 
توماس براوف لقانوف يقدـ الدعـ المالى ، افتتح جيمبرت كينجسبرى مدرسة شرؽ فموريدا ، 
والتى تـ دمجيا مع كمية الزراعة بفموريدا ومدرسة سانت بطرسبرغ لممعايير الصناعية ، 

ع رؼ  ـ ،1955وكمية جنوب فموريدا العسكرية ، لتصبح جامعة فموريدا الجديدة عاـ 
التشريع باسـ قانوف بوكماف ،وتـ تكريـ ذكراه فى تسمية قاعة باسـ بوكماف بالجامعة ، 

بجامعة فموريدا بدمج متحؼ فموريدا لمتاريخ الطبيعى 1956وسرعاف ما حدثت تطورات عاـ 
أعاد الرئيس ألبرت مورفرى تنظيـ الكميات 1959لمجامعة لدراسة التنوع البيولوجى، وفى عاـ 

ـ شممت تطورات رئيسية فى 1956ة فى إطار واحد لجامعة فموريدا ، وفى عاـ المنفصم
القرف العشريف بالجامعة بإنشاء كميتى الطب والتمريض ، وست كميات رعاية صحية فى حـر 
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استطاعت الجامعة تحقيؽ التعاوف الدولي وحصمت عمى 2552جامعى واحد ، وفى عاـ 
قامت  2558راء أبحاث فضائية ، وفى عاـ مميوف دوالر مف وكالة ناسا إلج15منحة 

 .(155)الصينية لتحقيؽ الطاقة المستدامة   Zhejiangالجامعة بشراكة دولية مع جامعة 
جامعة عمى مستوي  1555بيف أفضؿ  152واحتمت جامعة فموريدا  المرتبة رقـ  

 The Times Higher Educationالعالـ ضمف تصنيؼ تايمز البريطانية لمعاـ الجامعي

world university Ranking 2021   . (151) 
 التعلٔه اهلجني جبامع٘ فلْزٓدا : -2

 Folorida Internationalيتـ تطبيقو التعميـ اليجيف فى جامعة فموريد الدولية 

university  وقد تـ نشرHandbook  مف قبؿ كمية اآلداب والعمـو والتربية عف التعميـ
 .(152)بو اليجيف لتوضيح كؿ المعمومات المتصمة

% 55يتـ الدراسة بو بنظاـ الدراسة عبر االنترنت خارج الفصؿ الدراسي بنسبة 
ى %، ويتـ المقاء وجيًا لوجو يوما واحدا ف55وداخؿ الفصؿ الدراسة وجيًا لوجو بنسبة 

 .االسبوع  الخميس مف كؿ أسبوع 
فموريدا جامعة  –وفيما يمى توضيح لمثاؿ تطبيقي لمتعميـ اليجيف فى كمية التربية 

 :  Collage of Education (153)وفى جامعة فموريدا، كمية التربية 
 Higher( Higher Edlead)يتـ تقديـ برنامج ىجيف يسمي القيادة العميا 

Education Hybrid Ed-D Program 

يعد قادة لممستقبؿ ليتقمدوا مناصب إدارية فى مؤسسات التعميـ  :اليدؼ مف البرنامج -
الغير ىادفة لمربح بعد المرحمة الثانوية )إعداد خريجيف لمميف  العالي والمنظمات

 ورؤساء. –والتقدـ كقادة فى التعميـ العالي مثؿ العمداء 
 مدة البرنامج: سنتاف وأربع سنوات. -
ساعة معتمدة، ويتـ تقديـ الفصوؿ الدراسية عبر االنترنت مع  95 :مكونات البرنامج -

ث أسابيع لكؿ فصؿ دراسي فى جامعة حضورىـ وجو لوجو مف أسبوعيف إلى ثال
 فموريدا.

 ساعة معتمدة موزعة كالتالي: 95 محتوي البرنامج: -
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  42  42ساعة معتمدة credit hours  :مقررات فى المحتوي ػ وتشمؿ
 Higher Education core contentاألساسي لمتعميـ العالي 

courses :العالي  يادة فى التعميـتاريخ الق وتشمؿ المقررات التالية
دارة التعميـ العالي، و لسياسة العامة فى التعميـ العاليا، و األمريكي تغيير ، و ا 

قضايا التنوع ، و انوف والتعميـ العاليالق، و يادة فى التعميـ العالي األمريكيالق
تنمية الموارد فى التعميـ ، و طبيعة الطالب فى الكمية، و فى التعميـ العالي

دارة شئوف الطالب فى ، و فى التعميـ العاليرية التنظيمية النظ، و العالي ا 
 التعميـ العالي.

 12  :ساعة معتمدة فى مناىج البحثResearch Methods Courses 

(12 Credit Hours)  وتشمؿ طرؽ البحث واإلحصاء التربوي وقراءة
 وتصميـ البحث النوعي وتصميـ أبحاث التعميـ العالي.

 15  ساعة معتمدة فىTransfer credit 
 Dissertation Research  ساعة معتمدة. 21ويشمؿ 

 .2525يناير  15ىو موعد القبوؿ فى البرنامج -
الدورات ديناميكية ىجينة بطبيعتيا تحتوي عمى محتوي متزامف  :طبيعة البرنامج -

باالتفاؽ مع عضو ىيئة التدريس والطالب تكوف المتزامنة والدورات  وغير متزامف.
لدورة التدريبية واحتياجات الطالب، باإلضافة إلى حوؿ الموضوع وتسمسؿ وترتيب ا

أنو توجد مقاطع فيديو لممحاضرات ولوحات مناقشة بيف الطالب والمحاضرات، 
باإلضافة إلى االجتماعات والمقاءات وجو لوجو فى نياية األسبوع مما يؤدي إلى 

 إنشاء شبكة دعـ تؤدي إلى إكماليـ الدرجة بنجاح.
التعميـ اليجيف بجامعة فموريدا يتـ مف خالؿ لقاءات يتضح مما سبؽ أف تطبيؽ 

وجيا لوجو يـو واحد في األسبوع، ويتـ عمؿ لقاءات افتراضية متزامنة بيف الطالب وأعضاء 
والفيديوىات  ،والصور ،غير متزامنة مف خالؿ رفع المحاضراتلقاءات ىيئة التدريس، وكذلؾ 

 المرتبطة بالمقرر عبر االنترنت.
  



 م7272( 72) -2ج-يوليوعدد                                   ...       رؤية مقترحة لمتطلبات تطبيق التعليم الهجين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 333 - 

 جامع٘ تامبريٖ يف فيليدا: زابعًا: خربٗ

 ىبرٗ تازخئ٘ عً اجلامع٘: -1

تعد جامعة تامبيري  واحدة مف أكثر الجامعات متعددة التخصصات في فنمندا حيث 
يتـ تمثيؿ جميع مجاالت الدراسة المعترؼ بيا دوليا تقريبا في ىذه الجامعة، وتـ إنشاء ىذه 

يري، وجامعة تامبيري لمتكنولوجيا ـ عف طريؽ اندماج جامعة تامب2519الجامعة في يناير 
إلنشاء جامعة مؤسسية جديدة لدمج التكنولوجيا مع العمـو االجتماعية بطريقة فريدة ، كما 
أف جامعة تامبيري ىي جامعة شريكة نشطة وجذابة محميا ووطنيا ودوليا، وتشتير بتميزىا 

ي جميع أنحاء العالـ، في التدريس والبحث العممي وتتعاوف مع مئات الجامعات والمنظمات ف
 .( 154)وتقدـ الجامعة لطالبيا وموظفييا مجموعة متنوعة مف الفرص لمتدويؿ العالمي

ـ( اىتماميا بالتعميـ اليجيف، 2535وقد ورد بالخطة االستراتيجية لجامعو تامبيري )
 : (155) وذلؾ مف خالؿ توفيرىا لعدة متطمبات، تتمثؿ في

 ية بالحـر الجامعي  لدعـ التعميـ اليجيف.تعزيز ثقافة الشبكات الدولية الرقم -
التركيز عمى التكنولوجيا في التعميـ اليجيف واستثمار البنى التحتية وجعميا متاحة  -

 لمجميع.
 منصات بحثية تتخطى التخصصات.  5 -4إطالؽ الجامعة  -
 تقديـ تمويؿ لمنصات البحث لدعـ التخطيط وعمؿ مشاريع بحثية. -
 المسؤوؿ في الثقافة التنظيمية لدييا.دعـ مبادئ العمـ المنفتح و  -
 االىتماـ بالتعميـ اليجيف وتوفير كافة المعدات الالزمة لو. -
رفع مستوى الجامعة )الجاذبية الدولية لمجامعة واالحتفاظ بيا( مف خالؿ تعزيز  -

نشاء نظاـ لدعـ  التدويؿ، والحراؾ الدولي والتعاوف مع أعضاء مجتمع الجامعة، وا 
 طالب مع بعضيـ في المجتمع الفنمندي.وتسييؿ اندماج ال

تطوير نموذج  لمساعدة الطالب عمى تطوير مياراتيـ التربوية و إنشاء مركز  -
 لمتدريس والتعمـ.

 تطوير أصوؿ التدريس الرقمية وتنفيذ حموؿ التعمـ الرقمي لدعـ التعميـ اليجيف. -
 تشجيع االنفتاح والتعاوف مع الخبراء في مختمؼ المجاالت. -
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جائحة كورونا تمتـز الجامعة بالتعميمات المقدمة مف السمطات العامة، كما وفي ظؿ 
تحتـر خصوصية األفراد، بحيث تتوافؽ ىذه التعميمات مع اإلرشادات الوطنية المعتمدة مف قبؿ 
الجامعات الفنمندية ومؤتمر رؤساء الجامعات الفنمندية لمعمـو التطبيقية. ويواصؿ الموظفوف 

 لمعمؿ والدراسة عف بعد في جامعة تامبيري.والطالب بالجامعة 
 خربٗ تطبٔل التعلٔه اهلجني جبامع٘ تامبريٖ: -2

ي شير مصطمح التعميـ اليجيف فى جامعة تامبيرى إلى جمسة الفصؿ الدراسي التي 
يحضرىا بعض المشاركيف عف بعد ووجيا لوجو مف قبؿ آخريف، بغض النظر عف كيفية 

ويتـ تطبيؽ التعميـ اليجيف  يف يشكموف مجموعة موحدة،لمشاركحضورىـ الفصؿ، فإف جميع ا
 :(156)بجامعة تامبيرى بفنمندا مف خالؿ عدة أشكاؿ ، ي مكف توضيحيا كالتالى 

لوجو شخصيا؛ بينما يشارؾ  احضور عضو ىيئة التدريس وبعض الطالب وجي -
 اآلخروف عف بعد.

الفصؿ الدراسي يشارؾ عضو ىيئة التدريس عف بعد أثناء وجود الطالب في مساحة  -
 الفعمية.

يشارؾ بعض الطالب وأعضاء ىيئة التدريس عف بعد بينما يحضر آخروف الفصؿ  -
شخصيا )وجيا لوجو( مف موقع الحـر الجامعي. قد يكوف التعميـ اليجيف خيارا جيدا 
إذا كانت المجموعة قادرة عمى االلتقاء في الحـر الجامعي، ولكف بعض المشاركيف قد 

ـ إلى الحـر الجامعي وقد يكوف ىذا ترتيبا مؤقتا )عمى سبيؿ المثاؿ، منعوا مف القدو 
ألسباب صحية(، أو ترتيبا دائما) يتـ تقديـ الطالب الدولييف، عمى سبيؿ المثاؿ( وقد 
ال تتوفر البرامج الميمة والموارد الضرورية األخرى إال مف موقع الحـر الجامعي وقد 

إلى ىذه الموارد عمى األقؿ لبعض الطالب.  يكوف مف الضروري إتاحة فرصة الوصوؿ 
ذا لـ يكف ىناؾ سبب خاص لتقديـ التدريس اليجيف، فقد يكوف ىناؾ سبب يمكف  وا 

 التفكير فيو وىو مبدأ تكافؤ الفرص لتقديـ التدريس عف بعد لجميع الطالب.
 :(157)ويتـ التخطيط الجيد لفصؿ التعميـ اليجيف مف خالؿ ما يمي

تعزيز الرقمنة عبر جامعات تامبيري ودعـ استخداـ األدوات الرقمية ونشر الممارسات  -
وصيانة مجموعة األدوات الرقمية بواسطة شبكة  ،الجيدة داخؿ مجتمع التعميـ العالي
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لضماف االتصاؿ الفعاؿ بيف   TAMK، واتاحة تطبيؽ  (Digimentorدعـ األقراف )
 .( 158) ـ الجامعىضاء ىيئة التدريس والحر أعالطالب و 

تعزيز ثقافة الشبكات الدولية وخمؽ حـر جامعي رقمي حيث تقوـ الجامعة بتطوير  -
بيئات التعمـ اليجيف والتعاوف، باإلضافة إلى أنواع جديدة مف منصات البحث 
والتطوير واالبتكار التي تدعـ التعميـ اليجيف، وضرورة إنشاء حرما رقميا لتمكيف 

ات الفاعمة الفنمندية والدولية خارج تامبيري. وتقوـ الجامعة الدراسة والمشاركة لمجي
كذلؾ بإنشاء ىيكؿ وبنية تحتية وأدوات وخدمات تتخطى الحدود التقميدية، وتوفر ليا 

 .(159)ميزة تنافسية دولية، وىذا يدعـ تطبيؽ التعميـ اليجيف بيا
 د.توفير جياز كمبيوتر بو برنامج يستخدمو الطالب لحضور الجمسة عف بع -
االتصاؿ باإلنترنت ووجود ميكروفوف ولوحة عرض ومكبرات صوت واضحة ومرئية  -

 لمجميع .
ضرورة استخداـ الكمبيوتر المحموؿ الخاص بالطالب، ألنو سيتـ تثبيت جميع البرامج  -

 الضرورية عميو بشكؿ افتراضي وضرورة دراية الطالب بيا.
رؤية المشاركيف عف بعد  ضرورة التفكير فيما إذا كاف عضو ىيئة التدريس يريد -

المجموعة بأكمميا أـ المقدـ فقط، ومستعمؿ الكاميرا والميكروفوف المنفصالف عمى 
 تحسيف جودة الفيديو والصوت لممشاركيف عف بعد.

ذا لـز األمر، عف  - ضرورة االستفسار عف المعدات المتوفرة في المساحة المحجوزة، وا 
ويتـ إعداد الفصؿ الدراسي بحيث يمكف  المعدات المتوفرة عمى سبيؿ االستعارة ، 

لمجميع رؤية المشاركيف عف بعد، ويكوف الطالب قريبيف مف الميكروفوف وكاميرا 
ذا كاف ىناؾ عدد كبير مف الطالب يحضروف الجمسة وجيا  الويب بدرجة كافية، وا 
لوجو، فالبد أف يفكر عضو ىيئة التدريس في كيفية ضماف أف المشاركيف عف بعد 

سماع جميع األسئمة والمناقشات.  اذا حضر عضو ىيئة التدريس الجمسة  يمكنيـ
عف بعد، فيجب عميو تعييف بعض الحاضريف وجيا لوجو إلعداد االتصاالت في 
الفصؿ الدراسي. وىنا البد أف يتأكد عضو ىيئة التدريس مف أف الطالب قادروف 

تصاالت بطريقة أخرى. عمى تسجيؿ الدخوؿ إلى كمبيوتر الفصؿ الدراسي أو إدارة اال 
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عداد  وبدال مف ذلؾ يقـو عضو ىيئة التدريس بترتيب أحد الموظفيف لمحضور وا 
 االتصاالت.

بإرشاد الطالب وتوجييـ قبؿ عضو ىيئة التدريس فى بيئة التعميـ اليجيف يقـو 
 :(115)الجمسة حوؿ النقاط التالية

 تسجيؿ الدخوؿ.المعدات الالزمة لقاعات االجتماعات االفتراضية وتعميمات  -
أنواع التفاعؿ المفضمة: الدردشة، والرموز، وتشغيؿ الكاميرا أو إيقاؼ تشغيميا،  -

 وطمب الكممة، وأدوات التعاوف عبر اإلنترنت.
إضافة مستند يصؼ ىيكؿ الجمسة وكذلؾ المواد التعميمية والواجبات إلى بيئة التعمـ  -

 الجمسة االفتراضية. االفتراضية مقدما،  في حالة وجود مشاكؿ فنية أثناء
التفكير مسبقا في كيفية توجيو عضو ىيئة التدريس لمطالب لمتعامؿ مع المشكالت  -

الفنية المحتممة، فإذا واجو الطالب الفردييف مشكالت فنية، فال يجب مقاطعة الجمسة 
أو قضاء وقت المجموعة بأكمميا في محاولة حؿ المشكالت، وبدال مف ذلؾ يجب 

ب مسبقا بما يجب عمييـ فعمو إذا لـ يتمكنوا مف تسجيؿ الدخوؿ أو عميو إخبار الطال
انقطع االتصاؿ أو كاف الميكروفوف/ الكاميرا ال يعمالف، و أحيانا قد تمنع مشكالت 
االتصاؿ الطالب مف المشاركة في جمسة تدريس افتراضية فكيؼ سيدير ىذه 

كف لمطالب فعمو المشكمة؟ حتى لو كاف مف الميـ حضور الجمسة، فما الذي يم
لدراسة المواد بشكؿ مستقؿ إذا انقطع االتصاؿ بيـ؟ وماذا لو انقطع اتصاؿ عضو 
ىيئة التدريس باإلنترنت. يمكف تقاسـ وتخزيف المواد إذا كاف ذلؾ ممكنا،  ويجب أف 
يشارؾ المواد التعميمية مسبقا ثـ يمكف لمطالب التشاور والعمؿ مع المواد  حتى لو 

ة مف االنضماـ إلى الجمسة االفتراضية. واذا كانت ىناؾ شاشة واحدة لـ يتمكنوا فجأ
متوفرة فقط يقدـ فييا عضو ىيئة التدريس المواد، فقد ال يتمكف المشاىدوف عف بعد 
مف المشاركة في مناقشة الفصؿ، لذلؾ يجب عميو استخداـ شاشتيف أو تعييف 

 مشارؾ آخر لمراقبة نافذة الدردشة.
لرقمية التعاونية بدال مف السبورة الفعمية أو الموح الرقمي ، استخداـ المنصات ا -

 :(111)أو مستند مشترؾ،  flingaواستخداـ أدوات التيسير عبر اإلنترنت، مثؿ 
  ، والعمؿ الجماعي فى بيئة التعميـ اليجيف بجامعة تامبيرى:آلية ادارة المناقشات
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اقب الحاضريف وجيا خالؿ جمسة التعميـ اليجيف، سيكوف ىناؾ شخصا مثاليا ير 
لوجو وآخر لمحاضريف عف بعد، سيضمف ذلؾ توجيو انتباه عضو ىيئة التدريس إلى 
المشكالت الفنية واألسئمة والتعميقات، ويمكف أف يكوف الشخص المعيف )المراقب( طالبا أيضا 

ذا اجتمعت نفس المجموعة عدة مرات يمكف لمطالب التناوب عمى مراقبة الحاضريف.  وا 
يتـ تشغيؿ الكاميرات أثناء فصؿ افتراضي، فإنو يزيد مف الشعور بالمجتمع وعندما 

والحضور ، ويجب الرجوع إلى اإلرشادات الخاصة باستخداـ الفيديو أثناء التدريس عف بعد 
بالغ الطالب بيا وتوجيو المشاركيف أيضا لالحتفاظ بكاميراتيـ قيد التشغيؿ فقط عندما  وا 

دميف أو أثناء عمؿ جماعي صغير. وتعد الدردشة قناة اتصاؿ يقدموف أنفسيـ ويعمموف كمق
ميمة لممشاركيف عف بعد، ويمكف تشجيعيـ مف قبؿ عضو ىيئة التدريس عمى استخداـ قناة 
اتصاؿ خارجية، غير مدرجة في النظاـ األساسي لممؤتمرات االفتراضية، لتسييؿ التفاعؿ، 

عد كتابة أسئمة في نافذة الدردشة أو ويمكف لكؿ مف الحضور وجيا لوجو والحاضريف عف ب
لوحة المعمومات عبر اإلنترنت التي يتحقؽ عضو ىيئو التدريس مف خالليا مف وقت آلخر. 
وباستخداـ األدوات واألنشطة المختمفة التي تشجع الطالب عمى المشاركة وتقديـ المدخالت، 

اء لممجتمع داخؿ يمكف تضميف فترات راحة قصيرة في الجمسة وتعزيز الشعور باالنتم
المجموعة. ويطمب مف الطالب مشاركة آرائيـ عف طريؽ عمؿ استبياف أو سحابة كممات 
لممفاىيـ األساسية. وتشجيع الفصؿ عمى توليد األفكار ، وكتابتيا عمى الحائط والتصويت 
لممفضمة لدييـ. و يقوـ بإنشاء خريطة ذىنية لممفاىيـ األساسية. ويمكف الحضور وجيا 

ستخداـ ىواتفيـ، عمى سبيؿ المثاؿ لممشاركة في األنشطة التعاونية عبر االنترنت. لوجو ا
ويمكف أيضا استخداـ ىذه األدوات لكتابة األفكار والرؤى الخاصة بالطالب أثناء العمؿ في 
مجموعات صغيرة.  عندما يتـ تقسيـ الطالب لمجموعات صغيرة، يمكف لعضو ىيئة التدريس 

لمجموعات البعيدة لمعرفو مستوى أدائيـ. إذا حضر عضو ىيئة التدريس أيضا االنضماـ إلى ا
الجمسة وجيا لوجو، فيجب عميو أحيانا االنضماـ إلى المجموعات البعيدة باستخداـ سماعة 
رأس وجياز كمبيوتر أو ىاتؼ مختمؼ،  حتى ال يزعج الحضور وجيا لوجو. وخالؿ الفصؿ 

المجموعة أنيـ قادروف عمى المساىمة  وأال اليجيف، مف الميـ أف يشعر جميع أعضاء 
يشعر أحد بأنو غريب بغض النظر عما إذا كانوا يحضروف الفصؿ وجيا لوجو أو عف 

 .(112)بعد
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يتضح مما سبؽ أف تطبيؽ التعميـ اليجيف بجامعة تامبيري يتـ بشكؿ منظـ بداية مف 
لمقاءات واالجتماعات تحديد المحتوى المالئـ لمتعميـ اليجيف، وتوفير األدوات الالزمة 

االفتراضية، وكذلؾ تحديد أنواع التفاعالت والمناقشات الالزمة، ووضع خطة الدارة المشكالت 
التقنية وآليات التعامؿ معيا مف قبؿ الطالب وأعضاء ىيئة التجريس، باالضافة الى وضع 

 مخطط يصؼ ىيكؿ الجمسة وآليات التعامؿ أثناء الجمسة.
قي لمتعميـ اليجيف بجامعة تامبيري: تـ تطبيؽ التعميـ اليجيف برنامج تطبيوفيما يمي 

مشروع تدريس المغة األلمانية والثقافة والترجمة: وىو عبارة عف  بجامعة تامبيري مف خالؿ:
مشروع بحث تعاوني تـ تدريسو باستراتيجية التعميـ اليجيف ، وىو يجمع بيف تعاوف الطالب 

سياؽ دراسات المغة والثقافة ودراسات الترجمة  االفتراضي مع التدريس في الفصؿ في
ـ وأسفر 2512األلمانية في جامعة تامبيري، وقد بدأ ىذا المشروع البحثي التربوي عاـ 

التعاوف بيف مدرس المقرر والباحث عف وجيات نظر جديدة ألساليب التدريس التقميدية،  وتـ 
س. إلعالـ وثقافة التعمـ في التدريتطوير ىذه األساليب الجديدة بيدؼ تضميف أحدث عناصر ا

مشروع منصة دولية لمشروع التعمـ اإللكتروني، وىي تمكف وباإلضافة إلى ذلؾ تـ إطالؽ 
الطالب بالجامعة مف التعاوف بتوجيو مف أعضاء ىيئة التدريس في بيئة تعاونية رقمية، 

، كما قدمت  ويقدـ المشروع خدمات لممشاركيف مف دوؿ الشماؿ ودوؿ البمطيؽ وألمانيا
الجامعة دورات لطمبة الدكتوراه بجامعة تامبيري، وذلؾ لتحديد وتطوير الميارات األساسية 

دورة ويختار الطالب الدورات التي تمبى  55المتعمقة بالبحث ومنيجياتو وأخالقياتو مف حوالي 
الفصؿ احتياجاتو سنويا حيث تقدـ دورات تعمـ المغة اإلنجميزية عبر اإلنترنت وفى بيئة 

 .( 113)الدراسي المادية
مما سبؽ يمكف القوؿ أف جامعة تامبيري اىتمت بتطبيؽ التعميـ اليجيف لمواجية 
جائحة كورونا، وذلؾ مف خالؿ اىتماميا بتطوير بيئات التعمـ اليجيف، باإلضافة إلى أنواع 

بنية تحتية جديدة مف منصات الكترونية تدعـ التعميـ اليجيف، واىتماميا ايضا بإنشاء ىيكؿ و 
وأدوات وخدمات لدعـ التعميـ اليجيف، وكؿ ىذا يدعـ تطبيؽ التعميـ اليجيف بيا، ويوفر ليا 

 ميزة تنافسية دولية.
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 خامًطا: خربٗ جامع٘ ادىربج يف بسٓطاىٔا :

 ىبرٗ عً جامع٘ ادىربج فٙ بسٓطاىٔا : -1

ـ، وىي واحدة مف أفضؿ الجامعات في 1583تأسست جامعة ادنبرج عاـ 
جامعة( عمى مستوى العالـ في  55، وتـ تصنيفيا باستمرار ضمف أفضؿ )العالـ

الجامعة الطالب والموظفيف مف جميع وتجذب  ،التايمز العالمية لمتعميـ العاليتصنيفات 
، مما يخمؽ بياثقافة ريادة األعماؿ والتخصصات المتعددة مف خالؿ أنحاء العالـ 

 .(114)تجربة فريدة مف نوعيا في ادنبرج
 :بربٓطاىٔا ٔل التعلٔه اهلجني جبامع٘ ادىربجتطب  -2

ـ مف خالؿ موقع 2525تـ تطبيؽ التعميـ اليجيف بجامعة ادنبرج في نوفمبر 
hybrid teaching exchange  وىو موقع إلكتروني لجامعة ادنبرج حيث يمكف مشاركة

لعاـ العمؿ الجاري والتعمـ والرؤى واألفكار والخطط والموارد لدعـ التدريس اليجيف 
ـ، وتتمثؿ تطمعات الفصؿ الدراسي األوؿ في توثيؽ تجربة التبادؿ عمى مستوى 2525/2521

وتضمنت المساىمات خطط  covid-19الجامعة لالنتقاؿ إلى التعميـ اليجيف أثناء جائحة 
القسـ واستراتيجيات وآراء مجموعة مف الطالب والموظفيف، وتتمثؿ النقاط البارزة مف الفصؿ 

 :(115) وؿ فيما يمى الدراسي األ 
رؤى الزمالء حوؿ كيفية معالجة التحديات االستراتيجية والتكنولوجية والتربوية التي  -

ظيرت مع االنتقاؿ لمتعميـ اليجيف باإلضافة إلى مساىمات الطالب الذيف يشاركوف 
 تجاربيـ.

كيفية معالجة المساواة والتنوع والشموؿ في التدريس اليجيف ويشمؿ التفكير في  -
مساواة واإلنصاؼ والعدالة االجتماعية في التعميـ اليجيف، وكيفية تصميـ التقييـ ال

مف أجؿ العدالة االجتماعية، وكيؼ يمكف ألعضاء ىيئة التدريس التعرؼ عمى 
 االعتداءات العنصرية والتصدي ليا.

المساىمات التي تشارؾ في تقديـ النصائح والموارد والمناىج ويتضمف ذلؾ: إرشادات  -
والخبرة في استخداـ  يز عمى المحاضرات المسجمة مسبقا،الب حوؿ كيفيو التركلمط
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خدمات تسجيؿ الوسائط بالجامعة، وأمثمة عمى تكيؼ الزمالء في إدارة دورة ميدانية 
 محمية، والعمؿ بالشراكة مع الجمعيات الطالبية ورابطة الطالب.

في دعـ التدريس اليجيف وبخصوص تطمعات الفصؿ الدراسي الثاني فسيتـ االستمرار 
تحديات الصحة العقمية  لمواجيةمف خالؿ كونو شامال ومتكررا وسريع االستجابة وعمميا، 

دعـ الصحة العقمية والرفاىية والمرونة في بيئة رقمية و  ؿوالرفاىية في الفصؿ الدراسي األو
لدراسي الثاني كموضوع جديد والمحتوى الذي قد يجده الزمالء مفيدا أثناء التحضير لمفصؿ ا

 يتضمف:
نظرة عامة عمى الدعـ والمشورة المتاحة حوؿ كيفية البدء في التدريس الرقمي عبر  -

االنترنت، بما في ذلؾ روابط لمدعـ والتدريب مف خالؿ خدمات المعمومات ودعـ 
 .IADالتدريس اليجيف مف خالؿ

دارة جمسات المناىج المشتركة الحية وكيف - رشادات لتطوير وا  ية بناء المجتمع أفكار وا 
والحضور في البيئات الرقمية، والتوجيو بشأف إدارة األنشطة التعميمية في اليواء 
الطمؽ جنبا الى جنب مع المحادثات والموارد لدعـ التعميـ القائـ عمى المكاف 
ومساحات التعمـ المشتركة، والرسوـ البيانية مف نصائح سريعة وموارد رئيسية حوؿ 

 يس وأفكار لمتعميـ الجماعي الصغير المتباعد اجتماعيا.مختمؼ جوانب التدر 
نصائح حوؿ كيفية إدارة السموؾ السيء عبر اإلنترنت واالستجابة لالعتداءات  -

 البسيطة وبناء القيـ اليجينة ودعميا.
موارد لدعـ صحة الطالب والموظفيف ورفاىيتيـ والتأمالت الشخصية في تجربة تقديـ  -

تـ المساىمة وتقديـ التعميقات مف خالؿ المساىمة في ىذا الدعـ. ثـ بعد ذلؾ ي
 الموقع واالستفادة مف أقساـ والتعميقات وتقديـ اقتراحات لمموضوعات المستقبمية 

ويغطي التدريس اليجيف في جامعة ادنبرج البرامج والدورات التي يمكف لمطالب 
دريس يتـ بشكؿ شخصي وىذا يعني أف بعض الت ،االلتحاؽ بيا داخؿ الحـر الجامعي وخارجو

)وجيا لوجو( في حـر الجامعة لبعض الطالب وسيستمر بعض التدريس رقميا وسيتـ استئناؼ 
يناير 11جميع أنشطة التدريس والتعمـ في برامج الدراسة خالؿ األسبوع األوؿ الذي يبدأ في 

أف رقميا ويمكف لمطالب الذيف كاف مف المقرر أف يستأنفوا التدريس وجيا لوجو  2521
يناير، ويكوف ىناؾ تأخير  11، و4يكمموا التدريس داخؿ الجامعة في األسبوع الذي يبدأ في 
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يناير. وستظؿ  25لذيف كاف مف المقرر أف يبدؤا وجيا لوجو في الحـر الجامعي مف األولئؾ 
الجامعة ومرافقيا مفتوحة مع وجود الصحة والسالمة. كما تـ عمؿ دورات قصيرة حوؿ 

ولوجيا والدعـ والتعرؼ عمى المعدات التي قد يحتاجيا الطالب لتحقيؽ أقصى متطمبات التكن
 استفادة مف التدريس اليجيف. 

 :( 116)تقديـ دورات وبرامج التعميـ اليجيف  لمطالب بمعيد التطوير األكاديمي بجامعة ادنبرج
ا قدـ المعيد دورات وبرامج لمطالب رقميا في الحـر الجامعي، حيث يكوف التعمـ مرن

ومتاحا لمطالب قدر اإلمكاف وىذا يسمح لمجميع بالعمؿ معا بنفس الوتيرة وبنفس التكنولوجيا. 
وبغض النظر عف الموقع يريد المعيد حصوؿ الطالب عمى أفضؿ تعميـ ممكف وعندما يحيف 
الوقت النضماـ الطالب خارج الحـر الجامعي البد أف يشعر ىؤالء الطالب بأنيا مألوفة ليـ. 

التعميـ اليجيف بعض المصطمحات  وبعض التعريفات المباشرة األساسية المستخدمة ويتضمف 
في التعميـ اليجيف. وال يوجد فصؿ بيف مجموعات الطالب الرقمية والطالب في الحـر 
الجامعي، حيث يتـ جمع الطالب معا بالطريقة التي يتـ تصميـ التدريس بيا ويمكف لمطالب 

 التعميمية الرقمية وأنشطة التعمـ في الفصؿ الدراسي، وىي:التنقؿ بسيولة بيف األنشطة 
 متزامف: أي التعميـ في الوقت الفعمي مع مجموعة مف اآلخريف في وقت محدد -
غير متزامف: أي التعميـ الذي يمكف أف يحدث في أي وقت وبالتالي في أوقات  -

 مختمفة ألعضاء المجموعة.
أشخاص آخريف مف خالؿ إجراء  التعمـ االجتماعي: أي التعمـ في مجموعة مع -

 .(117)مناقشات ومشاركة المعرفة )الرقمية أو غيرىا(
 تْفري أدّات التعلٔه اهلجني يف جامع٘ ادىربج:

وىو مكاف وضع المحتوى  VLE (Black board learn)بيئة التعمـ االفتراضية  -
اف الذي )المستندات، شرائح بوربوينت، نشرات، واجبات منزلية، أسئمة تدريبية( والمك

 تجري فيو المناقشات.
( يمكف استخداميا لبث أو  Media hopper replayتسجيؿ المحاضرة وتدفقيا:  -

 تسجيؿ المحاضرات.
( وىي مساحة صفية تفاعمية  Black board collaborateالفصؿ االفتراضي: ) -

عمى اإلنترنت ويتمتع جميع أعضاء ىيئة التدريس والطالب في الجامعة بإمكانية 
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فيي تتيح استضافة فصؿ دراسي ( collaborate via learnوؿ الستخداـ  )الوص
 افتراضي وتقديـ ومناقشة وتسجيؿ كؿ ما يفعمونو داخؿ الفصؿ.

حيث يمكف إنشاء مقاطع  (Media hopper createانشاء مقاطع فيديو قصيرة: ) -
فيديو لمشاركتيا مع الطالب وبعضيـ البعض، والطالب وأعضاء ىيئة التدريس 

،  وىي أدوات مفيدة في تقديـ الموضوعات Media hopper createباستخداـ 
 .( 118)وتوجيو الطالب

ولدعـ التعميـ اليجيف بجامعة ادنبرج تقدـ الجامعة مجموعة مف الدورات التدريبية 
عبر االنترنت، وذلؾ مف خالؿ استخداـ مجموعة أساسية مف األدوات التي توفرىا الجامعة 

نترنت  Media hopperمثؿ: خدمات ، وكؿ ما يحتاجو ليذه الدورات جياز كمبيوتر وا 
وكاميرا ) اختيارية( وميكروفوف. وىناؾ مصادر اخرى لدى معيد التطوير االكاديمي بالجامعة 
مثؿ مجموعو الدورات التدريبية الحالية وورش العمؿ واالستشارات والموارد عبر اإلنترنت ذات 

قديميا اآلف عبر اإلنترنت، كما أف ىناؾ دورات جديده وموارد الصمة بالتعميـ اليجيف ويتـ ت
 .( 119)جديده مقدمة لدعـ التدريس اليجيف

كما تـ عمؿ ورشة عمؿ مدتيا ساعة واحدة عف كيفية استخداـ التدويف األكاديمي 
لدعـ التدريس اليجيف وغطت الجمسة مقدمة عف خدمة التدويف األكاديمي، وفوائده، والتدويف 

 .( 125)اليجيف، ومزيد مف التدريب والدعـ لمتدريس
 :(121)تتنجل ٍرِ املتطلبات يف متطلبات جناح تطبٔل التعلٔه اهلجني جبامع٘ ادىربج بربٓطاىٔا: -3

وجود بعض المبادئ مثؿ: حضور قوي لعضو ىيئة التدريس، و مجتمعات التعمـ  -
زواج أو المشاركة، ووقت االتصاؿ بيف الطالب وعضو ىيئة التدريس، والطالب في أ

 مجموعات 
النظر لمتكنولوجيا عمى أنيا تخدـ بعض وظائؼ التدريس األساسية ويختار الطالب  -

 ما يحتاجو.
الحصوؿ عمى مشورة مينية وطمب المساعدة في وقت مبكر والتحدث مع فني التعمـ  -

 أو موظفي خدمات المعمومات.
ت أو أسئمة عمى التواصؿ مع الطالب والتحدث معيـ في لوحات المناقشة مع توجييا -

 فترات منتظمة.
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مناقشة أعضاء ىيئة التدريس مع الجامعات األخرى وكيفية استخداميـ التكنولوجيا  -
 في مواقؼ مماثمة لمتدريس في تخصصات مماثمة.

يعرؼ عضو ىيئة التدريس نفسو لمطالب ويبيف أنو موجود عمى اإلنترنت وكذلؾ  -
 يو القصيرة.وجيا لوجو ويضع صورة لنفسو وبعض مقاطع الفيد

 النظر في التقييمات باستخداـ الطرؽ المختمفة. -
جعؿ مواد التدريس عبر اإلنترنت متاحة قدر اإلمكاف، فمف يتمكف جميع الطالب مف  -

 .المشاركة الكاممة في الدورة التدريبية الخاصة بالتعميـ اليجيف
عتمد عمى يتضح مماسبؽ أف نجاح تطبي التعميـ اليجيف بجامعة ادنبرج ببريطانيا ي

مجموعة مف المبادئ منيا: تمكف أعضاء ىيئة التدريس والطالب مف استخداـ وتفعيؿ 
التكنولوجيا، وكذلؾ نشر ثقافة التعميـ اليجيف وآلية ادارة المناقشات، باالضافة الى جعؿ 
المقررات الدراسية متاحة عبر االنترنت لمجميع قدر االمكاف، والتقييـ المستمر لضماف تحقيؽ 

 ىداؼ التعميـ اليجيف. األ
 بسامج تطبٔكٔ٘ علٙ التعلٔه اهلجني جبامع٘ ادىربج:

اىتمت جامعو ادنبرج بالتعميـ اليجيف مف خالؿ برنامج التبادؿ التعميمي اليجيف:   -
 The Edinburgh hybrid teachingبرنامج ) التبادؿ التعميمي اليجيف 

exchangeوتستعد  ،غط عمى الموقع( ، ويتـ الوصوؿ الى المحتوى مف خالؿ الض
تسجيؿ الدخوؿ عمى  مف خالؿـ، 2521/ 2525الجامعة لمتدريس اليجيف لمعاـ 

الموقع ومشاركة األفكار والرؤى والخطط والموارد حوؿ مجموعة مف الموضوعات 
الرئيسية الخاصة بالتعميـ اليجيف ثـ يتـ تقديـ نصائح بانتظاـ حوؿ التدريس اليجيف 

ماـ بالتعميـ اليجيف ولمحصوؿ عمى وجيات نظر إضافية البد مف بدرجات متفاوتة لإلل
معرفة الموضوعات والبد مف عمؿ رحالت لمطالب لممساعدة في استكشاؼ وفيـ 

 .( 122)وتوضيح التدريس اليجيف مف منظور الطالب
 ويتـ مف خالؿ عدة دورات بحيث يكوف: :الدراسات العميا برنامج التعميـ اليجيف لطالب -

  عضو ىيئة ساعة بقيادة محاضر 25:45% أي حوالي25 - 15مف (
 .التدريس(
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  ساعة دراسة مستقمة لمطالب، وىذا يختمؼ  185: 165% أي  95 -85مف
 وفقا لمدورة.

التعميـ اليجيف بجامعة يتضح مما سبؽ أف دور عضو ىيئة التدريس في نظاـ 
وتقع عمييـ يسي الرئ موجو ومرشد فقط لمعممية التعميمية، والطالب ىـ المحورادنبرج ىو 

 .المسولية األكبر
والتدريس الرقمي إما أف يكوف مف خالؿ المحاضرات، حيث تسجؿ المحاضرة مسبقا 
وتقدـ لمطالب رقميا مما يسمح لجميع الطالب بمشاىدتيا في الوقت المناسب ليـ، أو مف 

ف ىناؾ تعميـ خالؿ البرامج التعميمية، والندوات، وورش العمؿ، ومجموعات المناقشة. ويكو
رقمي مباشر )دروس، ندوات، ورش عمؿ( ونشاط غير متزامف )مجموعات المناقشة (عبر 
جميع الدورات والتقييمات كميا رقمية. يتـ التدريس يتـ وجيا لوجو في الفصؿ الدراسي األوؿ، 
 حيث يتـ إجراء بعض البرامج التعميمية والندوات وورش العمؿ في الحـر الجامعي وجيا لوجو.
واعتماًد عمى أعداد الطالب في الحـر الجامعي قد يمـز تقديـ التدريس وجيا لوجو في الجامعة 
لدورات أكبر التناوب لالمتثاؿ لموائح الحالية المتعمقة بالتواصؿ االجتماعي باالبتعاد في أماكف 

ذا  كاف التدريس ويتـ توفير التدريس وجيا لوجو داخؿ الجامعة عبر البرنامج كؿ أسبوع، وا 
الطالب في الفصؿ الدراسي األوؿ لـ يكف قادرا عمى التواجد في الجامعة فيبدأ دراستو رقميا 
أينما كاف في العالـ واالنضماـ إلييا الحقا. ويتـ التخطيط والجداوؿ الزمنية لمتدريس اليجيف 

تغيير. عند االستعداد لمدورة الجديدة. ومف ثـ فإف ساعات التعميـ والتدريس الدقيقة عرضة لم
) ويتـ التخطيط لمفصؿ الدراسي الثاني باستمرار حتى تتكيؼ الجامعة مع الوضع المتطور

مما سبؽ، يمكف القوؿ أف جامعة إدنبرج اىتمت بتطبيؽ التعميـ اليجيف، وذلؾ مف  .(123
خالؿ عدة برامج أىميا برنامج التبادؿ التعميمي اليجيف عمى مستوى الجامعة، كما اىتمت 

وعمميا وسريع االستجابة، كما قامت بتقديـ  لتعميـ اليجيف مف خالؿ كونو شامالبدعـ ثقافة ا
مجموعة مف الدورات التي يمكف لمطالب االلتحاؽ بيا داخؿ الحـر الجامعي وخارجو، وقد 
تنوعت أنشطة التعميـ اليجيف بالجامعة، حيث يمكف لمطالب التنقؿ بسيولة بيف األنشطة 

التعمـ في الفصؿ الدراسي، المتزامنة وغير المتزامنة اليجاد بيئة عمـ التعميمية الرقمية وأنشطة 
 اجتماعية وتفاعمية بيف عضو ىيئة التدريس والطالب.
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مختمفة في تطبيؽ  وفى ضوء االستفادة مف العرض السابؽ لخبرات جامعات
، ي مكف الخروج بمجموعة مف المتطمبات لتطبيؽ التعميـ اليجيف في التعميـ اليجيف

 امعات المصرية عمى النحو التالي:الج
 متطلبات تطبٔل التعلٔه اهلجني علٙ املطتْٚ اإلدازٖ:-1

التخطيط الجيد مف قبؿ الجامعات لتطبيؽ التعميـ اليجيف ، وتوفير بنية تحتية  -
 تكنولوجية داعمة لنجاح التعميـ اليجيف ، وكذلؾ الدعـ المالى الداعـ لمتطبيؽ.

 طبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية.توفير بيئة تعميمية مواتية لت -
 The Hybrid Classانشاء فصوؿ التعميـ اليجيف وتفعيميا عمى أرض الواقع  -

rooms  ؛ مف خالؿ أربع مبادئ وىـ التعاوفCollaboration  والتجربة والخبرة ،
Experimentation  واإلنصاؼ والمساواة ،Equity   واالبتكار ،Innovation. 

 تطبٔل التعلٔه اهلجني اخلاص٘ بأعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ:متطلبات  -2

القدرة عمى تخطيط الوقت وتنظيمو بيف المحاضرات عبر االنترنت ، والمحاضرات وجو  -
 لوجو.

القدرة عمى تطوير أنشطة التعمـ عبر االنترنت، فالبد أف يكوف عضو ىيئة التدريس  -
نات والمناقشات بينو وبيف التعمـ النشط  لالختبارات واالمتحا ممما باستراتيجيات

 الطالب .
 أف يمتمؾ القدرة عمى تحديد األنشطة المناسبة لممحاضرات وجو لوجو مثؿ اجراء -

التجارب المعممية ، وخطط التعمـ التعاونى ، وبناء أنشطة الفريؽ مف خالؿ تعرؼ 
 الطالب عمى بعضو البعض ، ووضع خطط العمؿ .

نظـ  بيف موضوعات المحاضرات االفتراضية القدرة عمى الدمج والتكامؿ السمس الم -
 ومحاضرات وجو لوجو.

تقديـ المعمومات لمطالب مف خالؿ شرح األساس المنطقى لمتعميـ اليجيف ، وتوضيح  -
 فوائده وآلية العمؿ بو. 

البدأف يكوف أعضاء ىيئة التدريس  عمى دراية ليس فقط بنقاط القوة في التدريس  -
لوجو ، ولكف أيًضا كيؼ يمكنيـ تغذية بعضيـ البعض عبر اإلنترنت المتزامف وجيًا 

  عمى المدى الطويؿ لبدء تطوير الدورة اليجينة  المختمطة.
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تبسيط فكرة تطبيؽ التعميـ اليجيف ،والتدرج فى السيولة إلى الصعوبة فى استخداـ  -
التكنولوجيا فى مقررات التعميـ اليجيف حتى ال تتحوؿ الدورة التدريبية إلى كابوس 

 قد لمطالب ولعضو ىيئة التدريس.مع
التركيز عمى تصميـ الدورة التدريبية اليجينة أكثر مف التكنولوجيا ، واستخداـ التفكير  -

 النقدى فى بناء أىداؼ الدورة واألنشطة المناسبة لبيئة التعميـ اليجيف.
ضرورة العمؿ الجماعى وتبادؿ الخبرات بيف أعضاء ىيئة التدريس الذيف يدرسوف  -

 ميـ اليجيف لتبادؿ الخبرات ، وتجنب المشكالت المتوقعة.بالتع
التغذية الراجعة المستمرة لمطالب بعد االنتياء مف  المحاضرة ، واالستفادة مف  -

 نتائجيا فى التطوير المستمر .
 أف يكوف عضو ىيئة التدريس ممما بأساليب التواصؿ االفتراضى . -
ا مف لديو خبرة سابقة فى تطبيؽ تبادؿ الخبرات بيف أعضاء ىيئة التدريس وخصوص -

 التعميـ اليجيف
اف يمتمؾ ميارة المناقشات االفتراضية بينو وبيف الطالب ، وأف يسمح لمجميع  -

 المشاركة بشكؿ منظـ 
 أف يشارؾ المحتوى العممى الغير متزامف  لممحاضرات مع الطالب بميارة واتقاف.  -
 يثة .تعزيز التدريس بأدوات واستراتيجيات تكنولوجية حد -

 متطلبات تطبٔل التعلٔه اهلجني خاص٘ بالطالب : -3

أف يكوف الطالب ىـ محور العممية التعميمية ، وأف يكوف عضو ىيئة التدريس موجو  -
وقائد ومرشد لعممية التعمـ، وأف يحاوؿ أف يشارؾ الطالب المتواجديف معو وجو لوجو 

 عممية اليجينة في التعمـ.مع الطالب في بيئة التعمـ االفتراضي المتزامف حتي تنجح ال
 أف يكوف الطالب مممًا بأساليب استخداـ الحاسب اآللي. -
 التدريب الذاتي لمطالب وألعضاء ىيئة التدريس . -
 العمؿ الجماعي ، وبث روح الفريؽ في ممارسة محاضرات التعميـ اليجيف. -
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  فٔرِ.: ّاقع تطبٔل التعلٔه اهلجني باجلامعات املصسٓ٘ ّمعْقات تي احملْز الجالح

 أًّلا: ّاقع تطبٔل التعلٔه اهلجني باجلامعات املصسٓ٘:

مالمح اٍتناو مصس بتطبٔل التعلٔه اهلجني باجلامعات يف ضْٛ الكسازات التػسٓعات الصادزٗ  -1

 خالل فرتٗ تفػٕ جاٜخ٘ كْزّىا:
حوؿ العالـ إلى ظيور تداعيات عدة ليا،  19-أدى االنتشار المتسارع لجائحة كوفيد

ة اإلنسانية بصفة عامة وقطاع التعميـ بصفة خاصة، فقد اضطرت معظـ دوؿ طالت الحيا
غالؽ مؤسساتيا التعميمية كاستجابة أولية  -عمى سبيؿ المثاؿ-العالـ  إلى تعميؽ الدراسة وا 

 لتداعياتيا عمى قطاع التعميـ، ثـ تالىا اتجاىيا نحو االعتماد عمى نظاـ التعميـ عف بعد.
يور وتفشي الجائحة بيا، كما أنيا لـ تكف بمعزؿ عف ولـ تكف مصر بعيدة عف ظ

تداعياتيا السمبية عمى مختمؼ المجاالت، وبخاصة مجاؿ التعميـ، فقد دفعت الجائحة مصر 
مثميا مثؿ كافة دوؿ العالـ إلى تعميؽ الدراسة في جميع المؤسسات التعميمية، اعتباًرا مف يوـ 

يف، ثـ توالت القرارات بعد ذلؾ بمد فترة ـ، ولمدة أسبوع2525مارس  15األحد الموافؽ 
 تعميؽ الدراسة واستخداـ التعميـ عف بعد.

وقد قامت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي بإجراء دراسة استقصائية، وقد قدـ 
نائب الوزير لشئوف الجامعات تقريًرا عنيا، لتقييـ التجربة المصرية لمتعميـ عف بعد أثناء 

مدى تأثير نواحي التجربة عمى نواتج التعمـ المستيدفة، وقياس رضا  الجائحة، واستكشاؼ
دارييف وطالب-األطراؼ المعنية كافة  تجاه القرارات المتخذة داخؿ  -قيادات وأساتذة وا 

الجامعة، ووضع تصور متكامؿ لخطة عمؿ مستقبمية لكيفية االستفادة مف إيجابيات التجربة 
التي شممت أربع استبانات -شاركيف في ىذه الدراسة وتفادي سمبياتيا. وقد بمغ عدد الم

 -موجية لكؿ مف القيادات الجامعية وأعضاء ىيئة التدريس وأعضاء الجياز اإلداري والطالب
 :(124)مشارؾ. ومف أبرز نتائج ىذه الدراسة ما يمي 156897

ارتفاع نسبة تقبؿ القيادات الجامعية لفكرة التعميـ المدمج، وانخفاض نسبة تقبؿ  -
أعضاء ىيئة التدريس لفكره التعميـ عف بعد خالؿ الفصؿ الدراسي القادـ، وتأكيد 
القيادات الجامعية عمى انتظاـ التفاعؿ عف بعد عبر منصات التعميـ المختمفة وعمى 

 .صعوبة إجراء االمتحانات أوف اليف
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رضا أعضاء ىيئة التدريس عف تجربتيـ التدريسية خالؿ تمؾ الفترة، ورضا نسبة  -
 .يمة منيـ عف حجـ األعباء التدريسية عبر اإلنترنتضئ

ارتفاع نسبة الطالب الذيف استخدموا التعميـ عف بعد، وتنوع التقنيات واألدوات  -
المستخدمة ما بيف اليواتؼ المحمولة وأجيزة الكمبيوتر الشخصية مع تصدر الياتؼ 

 .لمتفاعؿ خالؿ التعميـ عف بعد
ابيات والتي كاف أبرزىا: توافر المحاضرات تأكيد الطالب عمى وجود بعض اإليج -

المسجمة والتي يمكف الرجوع إلييا وقت الحاجة، وتوافر ميارات جيدة لبعض 
المحاضريف، وتأكيدىـ أيًضا عمى وجود بعض السمبيات والتي كاف أبرزىا: وجود 
بعض المحاضريف غير المدربيف عمى التعامؿ مع شبكة اإلنترنت في التدريس، 

 .ت اإلنترنت بشكؿ عاـوسوء شبكا
وقد دفعت نتائج ىذه الدراسة االستقصائية إلى توجو الدولة نحو تبني نظاـ التعميـ 
عف بعد مستقباًل، سواء في حالة استمرار الجائحة أو في حالة انتيائيا وانتظاـ الدراسة 

عمى  بشكميا التقميدي؛ وذلؾ إيماًنا بأىمية ىذا النمط مف التعميـ، وقدرتو عمى الحفاظ
 .استمرارية العممية التعميمية في حاالت الطوارئ واألزمات

وظير ىذا التوجو بوضوح في االجتماع الذي ترأسو رئيس مجمس الوزراء، وحضره 
كؿ مف وزيري التعميـ ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات؛ لمناقشة كيفية التعامؿ مع 

، حيث عرض 19-ار تفشي جائحة كوفيدـ في ظؿ استمر 2525/2521العاـ الدراسي المقبؿ 
كؿ مف وزيري التعميـ الخطط المستقبمية المقترحة، وقد انتيى ىذا االجتماع بتأكيد رئيس 
مجمس الوزراء عمى ضرورة التوسع في الطاقة االستيعابية لشبكات اإلنترنت، بحيث يتـ 

المطموب إدراجيا، بما استيعاب المحتوى المخصص لكافة المراحؿ التعميمية، وقواعد البيانات 
يضمف في النياية النجاح في تطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف الذي يستند إلى دمج نظامي التعميـ 

 .(125)وجًيا لوجو والتعميـ عف بعد
وعمى الرغـ مف أف استجابة مصر لنظاـ التعميـ عف بعد لـ تكف بالقدر الكافي 

ة التعميمية خالؿ تمؾ الفترة، إال أنيا اتجيت لتحقيؽ كفاءتو وفعاليتو ؛ دعًما الستمرارية العممي
فقد عقد رئيس  -إلى حد ما -لالستمرار في تبني ىذا النظاـ حتى بعد انحسار الجائحة

مجمس الوزراء اجتماًعا مع كؿ مف وزيري التعميـ ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات؛ 
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ـ في ظؿ استمرار تفشي 2525/2521لمناقشة كيفية التعامؿ مع العاـ الدراسي المقبؿ 
، وقد انتيى ىذا االجتماع بالتأكيد عمى ضرورة االتجاه نحو تطبيؽ نظاـ 19-جائحة كوفيد

خالؿ  -الذي يستند إلى دمج نظامي التعميـ وجًيا لوجو والتعميـ عف بعد-التعميـ اليجيف 
 . (126)العاـ الدراسي المقبؿ واألعواـ التالية لو

العالي خطة تطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف والذي يقـو عمى  وقد أعمنت وزارة التعميـ
المزج بيف نظاـ التعميـ وجيا لوجو مع التعميـ عبر االنترنت، وقد تـ اعتماده في الجامعات 
عمى أنو ىو النموذج التقميدي الجديد لمتعميـ أو الوضع الطبيعي الجديد لمتعميـ وتتضمف خطة 

ثة محاور ىي: التعمـ والتقييـ واألنشطة والخدمات ويتـ الوزارة لتطبيؽ التعميـ اليجيف ثال 
 .(127)تقسيـ الطالب إلى مجموعات صغيرة مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية

وبعد اتخاذ مجمس الوزراء قراًرا بتعميؽ الدراسة، عقد المجمس األعمى لمجامعات 
أس الموضوعات التي ـ، وكاف عمي ر 2525أبريؿ18السبت الموافؽ  ( يـو699بجمستو رقـ )

ناقشيا ما يتعمؽ بالخطط المستقبمية لنظاـ الدراسة واالمتحانات بالفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 
ـ في إطار تطورات الوضع العالمي النتشار فيروس كورونا 2519/2525الجامعي 
 : (128)وقد قرر المجمس باإلجماع مجموعة مف القرارات، أبرزىا .المستجد
الدراسية بنظاـ التعميـ عف بعد حتى يوـ الخميس الموافؽ  استكماؿ المقررات -

 ـ، لكؿ الفرؽ الدراسية.2525أبريؿ35
ي مغى إجراء االمتحانات التحريرية : بالنسبة لطالب فرؽ النقؿ بجميع الكميات -

والشفوية التي كاف مف المزمع عقدىا في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 
ات التي كانت مقررة ليا مف المجموع الكمي ـ، وتستبعد الدرج2519/2525الجامعي

-لمدرجات في كؿ السنوات الدراسية )المجموع التراكمي(، ويستبدؿ بتمؾ االمتحانات 
أحد البديميف اآلتييف: البديؿ األوؿ: ويتحدد في  -بناًء عمى قرار مف مجمس الجامعة

أو بحث إعداد الطالب لرسائؿ بحثية مقبولة )مقالة بحثية، أو مشروع بحثي، 
 مرجعي( في المقررات التي كانت تدرس في ىذا الفصؿ، والبديؿ اآلخر: ويتحدد في
عقد اختبارات إلكترونية لممقررات التي كانت تدرس في ىذا الفصؿ بالنسبة لمكميات 
أو البرامج الدراسية الممتحؽ بيا أعداد محدودة مف الطالب ويتوافر لدييا البنية 

نولوجية التي تمكنيا مف إجراء االختبارات إلكترونًيا لجميع التحتية واإلمكانيات التك
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وفى أي  .الطالب، وذلؾ شريطة التأكد مف توافر وسيمة تواصؿ إلكترونية لدى الطالب
نما ي عد الطالب ناجًحا أو راسًبا  مف البديميف المتقدميف ال ترصد درجات لمطالب )وا 

 فقط(.
بجميع الكميات: تؤجؿ االمتحانات التي كاف  بالنسبة لطالب الفرقة الدراسية النيائية -

مقرر عقدىا في نياية الفصؿ الدراسي الثاني الجتياز مقررات ىذا الفصؿ لحيف 
 انتياء فترة تعميؽ الدراسة.

وتطبيؽ  2521/ 2525وبخصوص الخريطة الزمنية لمعاـ الدراسي الجامعي الجديد 
امعات في اجتماعو الشيري المنعقد يوـ نظاـ التعميـ اليجيف، فقد وافؽ المجمس األعمى لمج

ـ عمى مقترح تطبيؽ التعميـ اليجيف لتقميؿ الكثافة الطالبية 2525يوليو  21الثالثاء الموافؽ 
وتحقيؽ االستفادة العظمى مف خبرة أعضاء ىيئة التدريس والبنية التحتية لمجامعات وتحوؿ 

اليب األداء وضماف الجودة المحمية تدريجي لمطالب إلى متعمـ مدى الحياة، وذلؾ تطبيقا ألس
والعالمية، باإلضافة إلى تحقيؽ االستفادة العظمى مف اإلمكانيات التكنولوجية خارج الفصؿ 
الدراسي عمى أف تتولى كؿ جامعة وضع اآلليات والضوابط الالزمة لتنفيذ ىذا النظاـ وفقا 

 .(129) لطبيعة الكميات والبرامج المختمفة
رة التعميـ العالي بتطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية وفي اطار اىتماـ وزا

وضع مركز القياس والتقويـ بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعميـ العالي، خطة تنفيذية 
لتدريب وتأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية عمى وضع جدوؿ المواصفات، 

قرار المجمس األعمى لمجامعات بجمستو بتاريخ وبناء المفردة االختبارية، جاء ذلؾ بناًء عمى 
ـ بتطبيؽ التعميـ اليجيف في الجامعات المصرية خالؿ العاـ الدراسي 2525/ 7/ 21

برنامجا تدريبيا  16بسبب الظروؼ الحالية لجائحة فيروس كورونا، وتـ عقد  2525/2521
التدريبي جاء  ـ والبرنامج2525سبتمبر  15أغسطس حتى  17أوف اليف خالؿ الفترة مف 

عداد المفردة االختبارية'' وتـ تخصيصو لمقطاعيف الطبي  بعنواف '' أساليب القياس والتقويـ وا 
والعاـ في مختمؼ التخصصات. اىتـ ىذا البرنامج برفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس في 

عداد المفردة االختبارية التي تعد النواة األساسية ل بناء مجاؿ صياغة جدوؿ المواصفات وا 
بنوؾ األسئمة وبالتالي االختبارات اإللكترونية التي تعتبر مف أساليب التقويـ األساسية في 
منظومة التعميـ اليجيف. وتـ االستعانة باألساتذة المتخصصيف في مجاؿ القياس والتقويـ 
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سواء مف القطاع الطبي أو التخصص التربوي، إلعداد المادة التدريبية الموحدة وممخص يتـ 
سالو لممتدربيف مع شيادة اجتياز البرنامج، كما قاـ بالتدريب أساتذة متخصصيف مف إر 

مختمؼ الجامعات المصرية سواء في القطاع الطبي أو التخصص العاـ. وقد حضر ىذه 
ساعة  12متدربا في كؿ برنامج وتـ التدريب بواقع  45متدربا بواقع  685الدورات حوالي 

ح المتدربيف شيادة اجتياز البرنامج التدريبي بعد حضور تدريبية مقسمة عمي يوميف ومن
اليوميف وتقديـ التكميفات المطموبة ) صياغة المفردات( في نياية اليـو األوؿ واجتياز 

 .(135)االختبار اإللكتروني في نياية اليـو الثاني
ي وتأكيدا عمى استمرارية تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات خالؿ العاـ الجامعي الحال

ـ، أوضحت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي أنو في ضوء قرارات المجنة 2521/ 2525
 2521فبراير  13العميا إلدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماعيا مساء السبت 

 برئاسة رئيس مجمس الوزراء وبحضور عدد مف الوزراء والمسئوليف ما يمي: 
ة أسبوع عمى أف يتـ استئناؼ الفصؿ الدراسي مد أجازة نصؼ العاـ الدراسي لمد -

بنظاـ التعميـ  2521فبراير  27الثاني بالجامعات والمعاىد يـو السبت الموافؽ 
 اليجيف الذي تـ اعتماده منذ بدء العاـ الدراسي الجاري.

استئناؼ أعماؿ االمتحانات المؤجمة مف الفصؿ الدراسي األوؿ مع عودة الدراسة  -
 ستعمنيا الكميات  والمعاىد. طبقا لمجداوؿ التي

تجرى االمتحانات بالجامعات والمعاىد وفؽ لوائح ونظـ االمتحانات المعتمدة ، مع  -
 مراعاة اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية.

سوؼ يناقش المجمس األعمى لمجامعات في جمساتو القادمة البرنامج الزمنى لمفصؿ  -
 .(131)دراسية لكافة التخصصات العمميةالدراسي الثاني بما يحقؽ استكماؿ الخطة ال

كما أكد المجمس األعمى لمجامعات في اجتماعو الدوري المنعقد يوـ السبت الموافؽ 
عمى تطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف المعمف عنو منذ بداية العاـ الدراسي  2521فبراير  25

اليف(، مع االلتزاـ  الجاري) الجمع في التعميـ بيف حضور الطالب لمحـر الجامعي والتعميـ أوف
بتقميؿ أعداد الطالب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامؿ التدريب العممي لتحقيؽ التباعد 
االجتماعي وفقا لألعداد المقررة، وأف يكوف حضور الطالب بالجامعات والمعاىد مطابقا 

يات لمقرارات السابقة لممجمس االعمى لمجامعات،  التي تؤكد عمي عدـ تواجد طالب الكم
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أياـ  4 - 3النظرية بالحـر الجامعي ألكثر مف يوميف أسبوعيا، وطالب الكميات العممية بيف 
أسبوعيا، حسب طبيعة الدراسة بالكميات والمعاىد المختمفة، مع التشديد عمى االلتزاـ بكافة 

 .(132)الضوابط الالزمة لموقاية داخؿ قاعات التدريس والتدريب
الجامعات، صدرت قرارات في تطبيؽ التعميـ اليجيف ب وتأكيًدا عمى ماسبؽ، ولمنجاح

سيؿ تطبيؽ ىذا النمط مف ف تعديؿ الموائح الداخمية لمعديد مف الكميات؛ بما ي  وزارية بشأ
ف أـ بش15/15/2525( بتاريخ 4562التعميـ، فعمى سبيؿ المثاؿ، صدر قرار وزاري رقـ )

 ،زيؽ لكؿ مف مرحمة البكالوريوس والميسانستعديؿ الموائح الداخمية لكمية التربية جامعة الزقا
ولى ي ثالث مواد، حيث جاء بالمادة األ ىذا القرار الوزار  ومرحمة الدراسات العميا، وقد تضمف

 مايمي: يجوز لمجمس الكمية بعد أخذ رأي مجمس القسـ المختص وحسب طبيعة المقررات
، بحيث تكوف الدراسة في المقرر و أكثر بنمط التعميـ اليجيفالدراسية أف يقرر تدريس مقرر أ

خرى. ويجوز لمجمس % عف بعد، أو بأي نسبة أ45وجيا لوجو، وبنسبة  %65بنسبة 
الكمية بعد أخذ رأي مجمس القسـ المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية، أف يقرر عقد 

ء منو بما االمتحاف الكترونًيا في مقرر أو أكثر، كما يجوز عقد االمتحاف في كؿ المقرر أو جز 
يسمح بتصحيحو الكترونًيا، وعمى أف يتـ عرض ذلؾ عمى مجمس شئوف التعميـ والطالب 

 .(133)مجمس الجامعة العتماده إلىبالجامعة لمموافقة عميو ورفعو 
وأما بخصوص واقع استجابة الجامعات المصرية لتنفيذ القرارات والتشريعات المتعمقة 

ماميا بتطبيؽ التعميـ اليجيف، وسيتـ عرض تجربة بتطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف، برز اىت
 تطبيؽ التعميـ اليجيف بيا في العنصر التالي.

ّاقع اضتجاب٘ بعض اجلامعات املصسٓ٘ لتيفٔر الكسازات ّالتػسٓعات املتعلك٘ بتطبٔل  -2

 التعلٔه اهلجني خالل فرتٗ جاٜخ٘ كْزّىا:

 :جامع٘ أضْٔط 
الموائح الدراسية بالكميات بما يتوافؽ مع  اتخذ رئيس جامعة أسيوط قرارًا ببدء تعديؿ

، ومف المقرر أف يشيد العاـ 2521-2525تطبيؽ التعميـ اليجيف في العاـ الجامعي 
دمج بيف نظاـ التعميـ االلكتروني والتعميـ وجيا لوجو، بحيث يصؿ  2521-2525الجامعي 

ما في الكميات %إلكتروني. أ45% حضور فعمي وجيا لوجو و65في الكميات العممية إلى 
وقد أكد رئيس الجامعة أف تطبيؽ . (134)النظرية فتقـو العممية التعميمية مناصفة بيف النظاميف
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التعميـ اليجيف يستيدؼ توفير بنية تعميمية فعالة وعصرية لمطالب تتكامؿ مع خبرات أعضاء 
ولوجية، مف ىيئة التدريس بما يضمف تحقيؽ االستفادة العظمى مف اإلمكانيات البشرية والتكن

. كما قامت (135)أجؿ ضماف تقديـ أفضؿ مستوى مف الخدمة التعميمية لمطالب الجدد والقدامى
جامعة أسيوط باستخداـ برنامج مايكروسوفت كمنصة تعميمية في التعميـ اليجيف، وتشكيؿ 
لجنة لمتابعة تطبيؽ التعميـ اليجيف بكميات الجامعة وذلؾ لموقوؼ عمى مدى تطبيؽ الكميات 

. وفي ىذا (136)2521/ 2525جراءات االحترازية وذلؾ تزامنا مع قرب بدء العاـ الجامعي لإل
تـ تنظيـ ورشة عمؿ متخصصة حوؿ'' التعميـ اليجيف: المنصة اإللكترونية'' بكمية االطار 

اآلداب بجامعة أسيوط، وذلؾ بالتعاوف مع مركز التعميـ اإللكتروني بالجامعة، وقد أوضح نائب 
عة أف تطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف يستيدؼ توفير بيئة تعميمية فعالة وعصرية رئيس الجام

لمطالب تتكامؿ مع خبرات أعضاء ىيئة التدريس، بما يضمف تحقيؽ االستفادة العظمى مف 
اإلمكانيات التكنولوجية، مؤكدا عمى حرص ادارة الجامعة عمى تسخير كافة اإلمكانيات البشرية 

فضؿ مستوى مف الخدمة التعميمية ألبنائيا مف الطالب الجدد والقدامى والتكنولوجية لتقديـ أ
. واستيدفت الورشة التأكيد عمى أىمية تدريب أعضاء 2525/2521خالؿ العاـ الجامعي 

ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمى كيفية التعامؿ مع المنصة اإللكترونية لتطوير أدائيـ مف 
لمتابعة والتقييـ والتقويـ المستمر لمطالب وتدريب الطالب خالؿ جودة المحاضرات وعمميات ا

عمى استخداـ المنصة واالستفادة منيا واستغالؿ إمكانياتيا في تطوير مياراتيـ التعميمية 
باإلضافة إلى تطوير منظومة الدعـ الفني بالكمية بكؿ عناصره البشرية والتكنولوجية. وتناولت 

اإللكترونية وأدوار مستخدمي المنصة، إلي جانب دور  الورشة شرح كيفية استخداـ المنصة
وحدة تكنولوجيا المعمومات بالكمية في إنشاء المقررات عمى المنصة وتعريؼ القائميف 
ضافة الطالب ومساعدتيـ في إنشاء وتفعيؿ البريد اإللكتروني، وكذلؾ  بالتدريس ومعاونييـ وا 

أسئمة( ومتابعة  -تماريف -ة )فيديوىات دور أعضاء ىيئة التدريس في رفع المواد التعميمي
جراء االمتحانات عطاء التكميفات وا   .(137)الطالب مف خالؿ غرؼ الحوار وا 

 :ٌجامع٘ أضْا 

قامت جامعة أسواف بوضع خطة استراتيجية لنظاـ التعميـ اليجيف بالجامعة، تيدؼ 
ت بتفعيؿ نظاـ التعميـ إلى تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة التعميـ العالي والمجمس األعمى لمجامعا

اليجيف بأعمى كفاءة ممكنة مف خالؿ العمؿ عمى منصة موحدة لمجامعة، لضماف عدـ 
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تشتيت الطالب وأعضاء ىيئة التدريس، ولسرعة تقديـ الدعـ التقني مع سيولة المتابعة 
ة والتقييـ، والعمؿ عمى تخفيض الكثافة الطالبية داخؿ مقرات الحـر الجامعي؛ حفاًظا عمى صح

وسالمة الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والعامميف  بالقطاعات المختمفة والعمؿ عمى تحقيؽ 
االستفادة العظمى مف البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة لخدمة المنظومة بشكؿ أمثؿ 
والعمؿ عمى مساعدة الطالب وأولياء األمور عمى تخفيؼ األعباء االقتصادية ليـ عف طريؽ 

عد وتيدؼ ىذه الخطة أيضا إلى تطبيؽ سياسة الدولة في التحوؿ الرقمي لتثبيت التعمـ عف ب
 (.333دعائـ الجامعة الذكية بواسطة تطوير المنظومة التكنولوجية بالجامعة)

 :جامع٘ بْزضعٔد 

 ،تطمعت جامعة بورسعيد إلى توفير منظومة ذكية عالية الجودة لنظاـ إدارة التعميـ
تعميـ اإللكتروني وتطبيؽ ما يمي: إتاحة المواد الدراسية وذلؾ مف خالؿ إنشاء منصة لم

والمصادر العممية، وتسجيؿ صوتي ومرئي لشرح المحاضرات ورفعيا لمطالب، وتفعيؿ الفصوؿ 
االفتراضية وىي بيئة افتراضية لمتعمـ، حيث يمتقي أستاذ المادة بالطالب لشرح ما صعب فيمو 

 .(139) أثناء المحاضرات
 جامع٘ جيْب الْاد:ٖ 

نظـ مركز التعمـ االلكتروني بجامعة جنوب الوادي ورشة عمؿ لكمية الزراعة والطب 
جراءات وآليات تنفيذه"، وذلؾ في إطار تنفيذ توجييات  البيطري بعنواف "التعميـ اليجيف وا 
رئيس الجامعة بضرورة نشر اآلليات واإلجراءات التي اتخذتيا الجامعة في العاـ الجامعي 

ا أكد عمى أىمية عقد ىذه الورش لنشر الوعي بالتعميـ اليجيف الذي ، كم2521/ 2525
يطبؽ خالؿ العاـ الدراسي الجديد مؤكدا أف الجامعة اتخذت عدة اجراءات لمتنفيذ مف خالؿ 
استخداـ المنصات التعميمية، وغيرىا مف البرامج التي تخضع لمتقييـ بشكؿ مستمر لضماف 

ورشة عرض خطة الجامعة في التعامؿ مع نظاـ التعميـ جودة المنتج التعميمي. وتناولت ال
اليجيف لمعاـ الجامعي الجديد ومدى تطبيؽ النظاـ في كؿ كمية وشرح استخداـ المنصات 
التعميمية والبرامج المساعدة في تصميـ وتطوير المحاضرات والدروس النظرية والعممية، 

مية دور عضو ىيئة التدريس وتطوير وكيفيو رفعيا عمى المنصة التعميمية، والتأكيد عمى أى
أدائو مف خالؿ جودة المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية وعمميات المتابعة والتقييـ 
والتقويـ المستمر لو وال طالب. كما تناولت الورشة شكؿ ونمط وأساليب إعداد المحاضرات 



 م7272( 72) -2ج-يوليوعدد                                   ...       رؤية مقترحة لمتطلبات تطبيق التعليم الهجين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 333 - 

ة مف ىذا النمط مف والدروس العممية التي يمكف رفعيا بشكؿ إلكتروني وكيفية االستفاد
التعميـ، كما تناولت أىـ مستحدثات التكنولوجيا الرقمية مف منصة الجامعات المصرية لمتعمـ 
عف بعد، ومايكروسوفت تيمز، وبنؾ المعرفة المصري ومدى توظيفيا لخدمة العممية 

 .(145)التعميمية
 :٘ٔجامع٘ امليْف 

اليجيف في الجامعات المصرية'' تـ تنظيـ ندوة  بالجامعة بعنواف '' تطبيقات التعميـ 
ـ،  تأكيًدا عمى أف التعميـ اليجيف أمر 2525/ 35/9تحت رعاية رئيس الجامعة يـو 

ضروري والبد مف العمؿ  واالستعداد لو في ظؿ استمرار جائحة كورونا واستمرار تطبيؽ 
ي أثرت عمييا اإلجراءات االحترازية وتقميؿ الكثافات الطالبية. وقد كانت مف أىـ الجوانب الت

جائحة كورونا ىي العممية التعميمية مما أدى إلى االعتماد عمى التعميـ عف بعد والذي نتج 
عنو عدة مشكالت عف تطبيقو مما ال يغني عف التعميـ وجيا لوجو، مما أدى إلى االعتماد 

عمـ عمى التعميـ اليجيف وىو برنامج تعميـ رسمي يدمج بيف التعمـ في الصؼ مع المدرس والت
عف طريؽ اإلنترنت. ومف أىـ المفاىيـ الخاطئة في التعميـ اليجيف تركيز جانب التعميـ 
اإللكتروني عمى التواصؿ المرئي أو إرساؿ رسالة دوف متابعة أو توجيو وعدـ االىتماـ 

 .(141)والتنسيؽ بيف الجداوؿ الرسمية وجداوؿ التعمـ عف بعد
 :جامع٘ املئا 

، حيث 2525طبيؽ التعميـ اليجيف في شير أغسطس اعتمد مجمس جامعة المنيا ت
( مقرر إلكترونيا ورفعيـ عمى منصة المقررات اإللكترونية بالجامعة وتمت 4255تـ تسجيؿ)

مناقشة موسعة عف آليات ومقترحات تطبيؽ التعميـ اليجيف والتعريؼ بو وبأىدافو، لكونو 
المصري، وذلؾ لمزجو بيف التعميـ  يمثؿ حقبو جديدة في التعميـ الجامعي، وفي ساحة التعميـ

وجيا لوجو، والتعميـ عف بعد عبر اإلنترنت واعتماده عمى نطاؽ واسع عالميا بالتعميـ 
الجامعي، كما أكد رئيس الجامعة عمى اعتماد التعميـ اليجيف بكميات الجامعة نظاما لمدراسة، 

ونية بموائح الكميات كأسموب واستيفاء المتطمبات و المعايير األساسية والشكؿ والصيغة القان
لمتعميـ الجامعي، باإلضافة إلى عقد االختبارات اإللكترونية وتصحيحيا إلكترونيا، وتحديد 
طبيعة الكمية ونوعية الدراسة بيا سواء كانت نظرية أو عممية، مشيرا أف الجامعة قامت 

حوؿ الرقمي، لضماف بتقديـ جميع التسييالت لتطبيؽ التعميـ اليجيف وفقا لسياستيا نحو الت
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تحقيؽ االستفادة العظمى مف إمكانياتيا، ورفع كفاءة بنيتيا التحتية التكنولوجية، والتوسع في 
إجراءاتيا نحو تقميؿ الكثافة الطالبية خالؿ األسبوع الدراسي،  وتعزيز التحوؿ التدريجي 

 .(142)لمطالب الى متعمـ مدى الحياة
 :جامع٘ طيطا 

بنية اإللكترونية وتطبيؽ منظومة التعميـ اليجيف وتدريب قامت جامعة طنطا بدعـ ال
أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ المنصات التعميمية الذكية. وتـ تطبيؽ التعميـ اليجيف 

مف خالؿ دمج منظومة التعميـ  2521/ 2525بدءا مف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
عف بعد أوناليف مف خالؿ التعميـ اليجيف، وذلؾ التقميدي داخؿ القاعات الدراسية مع التعمـ 

بيدؼ تقميؿ الكثافة الطالبية وتحقيؽ التباعد االجتماعي. وفي ىذا االطار تـ تدشيف عدد مف 
المنصات اإللكترونية لتطبيؽ التعميـ اليجيف، وتـ تعزيز قدرات البنية التحتية اإللكترونية 

مف ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمعرفية بالشكؿ الذي يسمح بالدخوؿ المتزا
والطالب واستيعاب الكثافات العددية، باإلضافة إلى إتماـ التعاقد مف خالؿ بروتوكوؿ المجمس 
األعمى لمجامعات مع المصرية لالتصاالت لزيادة سعة الشبكة وسرعة اإلنترنت بالجامعة، 

 .(143)نوعية بخطوط ألياؼ ضوئيةوكذلؾ ربط إدارة الجامعة وكميات التربية والتربية ال
 :جامع٘ دميَْز 

قامت جامعة دمنيور بوضع خطة لمتعميـ اليجيف لمعاـ الجامعي الجديد، حيث أكد 
رئيس الجامعة أنو سيتـ العمؿ عمى تحويؿ جميع المقررات إلى الكترونية قبؿ بدء العاـ 

تنمية القدرات بالجامعة الدراسي الجديد مع عقد دورات تدريبية أوف اليف بالتعاوف مع مركز 
ووضع جدوؿ بالخطة التدريبية لجميع العامميف بالجامعة، مشيًرا الى أىمية التدريب عمى 
التعمـ اإللكتروني عف بعد بالتعاوف مع مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار التابع لمجمس 

دارة المشروعات بالجامعة مطالًبا العمداء والوكالء الكميات بو  ضع خطة التعميـ الوزراء وا 
اليجيف بكؿ كمية، وفقا لتعميمات المجمس األعمى لمجامعات، كما تـ إعداد ورش عمؿ لتدريب 
العامميف وتدريب جميع أعضاء ىيئة التدريس عمى االمتحانات اإللكترونية بمركز القياس 
والتقويـ، وعقد دورات عف بنوؾ األسئمة وكيفية تصميـ ووضع االمتحانات، مع استمرار 

 .(144) برنامج التعمـ المياري لمطالب
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 :جامع٘ الطْٓظ 

وفي جامعة السويس كانت مواعيد الحضور ونظاـ الدراسة بأسموب التعميـ اليجيف، 
عددا مف التدابير  2521/ 2525فقد اتخذت الجامعة مع بدء العاـ الدراسي الجديد 

وفقا لما جاء باجتماع  واإلجراءات فيما يتعمؽ بأساليب الوقاية مف فيروس كورونا المستجد
 .(333)المجمس األعمى لمجامعات

 :ٗجامع٘ امليصْز 

عقد مجمس جامعة المنصورة اجتماعا لمناقشة خطة التعميـ واالستعدادات لمعاـ 
، وناقش المجمس خطة تطبيؽ التعميـ اليجيف الذي سيتـ تطبيقو 2521/ 2525الدراسي 

ظامي التعميـ وجيا لوجو والتعميـ عف بعد تنفيذا لقرار المجمس األعمى لمجامعات وىو دمج ن
ومف ثـ يتـ تقسيـ دفعات الطالب إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وتناوب الحضور لمجامعة 

كما ،(333)الكتساب الميارات المطموبة ليحصؿ الطالب عمى الجانب المعرفي وبعض الميارات
تعميـ اإللكتروني الجديدة، قاـ مركز تقنية االتصاالت والمعمومات بالجامعة بإطالؽ منصة ال

والتي تحمؿ في طياتيا العديد مف التطويرات والتحسينات، ومف أىـ مزاياىا أنيا تتكامؿ مع 
نظاـ ابف الييثـ لشئوف الطالب، حيث يقـو بسحب الموائح وبيانات أعضاء ىيئة التدريس 

قني لمطالب وألعضاء والطالب أوتوماتيكيا مف شئوف الطالب،  كما يتـ توفير الدعـ الفني والت
 .(333)ىيئة التدريس مف خالؿ صفحات الدعـ الفني

  :جامع٘ الصقاشٓل 

وضع مركز القياس والتقويـ بجامعة الزقازيؽ، خطة تنفيذية لتدريب وتأىيؿ أعضاء 
ىيئة التدريس بالكميات المشاركة وغير المشاركة بالمشروع ، وتتضمف الخطة لتطبيؽ التعميـ 

كالتالي: تدريب أعضاء ىيئة التدريس، ومتابعة نواتج التعمـ، والقياس "اليجيف" عدة محاور 
والتقويـ، مع مالحظة احتساب نسبة مشاركة كؿ مف "التعمـ وجيا لوجو" و"التعمـ عف بعد" في 
"التعميـ اليجيف" وفًقا لممحتوي المعرفي والمياري المطموب تحقيقو في المقررات بالكميات 

وتوظيؼ تقنيات وعناصر التعمـ اإللكتروني مع وضع آليات مرنة المختمفة. باإلضافة إلى 
لمتقويـ بالكميات وسط إجراءات احترازية مشددة طواؿ فترة الدراسة واالمتحانات لمحفاظ عمى 
صحة وسالمة الطالب والقائميف عمى العممية التعميمية، وذلؾ مف خالؿ وضع خطة متكاممة 

عات ومجمس الجامعة بخصوص تطبيؽ منظومة التعميـ في اطار قرارات المجمس األعمى لمجام
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اليجيف "المختمط" الذي يجمع بيف التعميـ وجيا لوجو والتعميـ عف بعد. كما عقد المركز ورشة 
عمؿ بكميات مختمفة حوؿ التعميـ اليجيف لتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى أساليب وآليات 

نمية قدراتيـ عمى التعامؿ مع المعطيات التقويـ في التعميـ اليجيف والتعميـ عف بعد لت
التكنولوجية الجديدة في مجاالت التعميـ اليجيف، انطالًقا مف حرص الجامعة عمى تفعيؿ 
التعميـ اإللكتروني وتوظيفو في العممية التعميمية بما يواكب المستجدات العالمية في مجاؿ 

 التعميـ عف بعد.
المركز ضمف خطتو التنفيذية لتطبيؽ  واستكماال لسمسمة ورش العمؿ التي ينفذىا

التعميـ اليجيف، والتي تستيدؼ تدريب وتأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس بالكميات المشاركة وغير 
نشاء وحدات فرعية  المشاركة بمشروع تطوير مركز القياس والتقويـ بجامعة الزقازيؽ، وا 

ؿ ورشة العمؿ، تـ مناقشة بكميات التجارة والحقوؽ والعمـو والتربية الرياضية بنات. وخال 
الفوائد المترتبة عمى التعميـ اليجيف، وكيفية تحقيؽ أقصى استفادة مف استخدامو وعرض 
لنماذجو وأساليبو وتحديد األساليب المناسبة مف خالؿ استعراض الممارسات العممية 

وتنفيذ نيج واالسترشاد بدراسات الحالة التي يقـو بيا ممارسو التعميـ اليجي،  وصوال لتطوير 
 .(333) كامؿ ليذا النوع مف التعميـ

 :ثانًيا: معوقات تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية
واجو تنفيذ اإلجراءات التي اتخذتيا مصر لتبني ودعـ نظاـ التعميـ اليجيف؛ استجابة 

، مجموعة متنوعة مف المعوقات 19-لدعـ العممية التعميمية خالؿ فترة تفشي جائحة كوفيد
 :التي أدت إلى تقميؿ فعالية ىذا النمط مف التعميـ، ويأتي عمى رأس ىذه المعوقات ما يمي

 :ضعؼ البنية التحتية التكنولوجية -1
إف نظاـ التعميـ عف بعد الذي انتيجتو مصر؛ استجابة لدعـ العممية التعميمية في 

ة بدوؿ العالـ ظؿ ىذه الجائحة، واجو معوًقا ىاًما ىو ضعؼ ىذه البنية التحتية، مقارن
 .المختمفة، وقد ظير ىذا الضعؼ في نتائج العديد مف التقارير والمؤشرات الدولية والمحمية

 The Global»ـ 2519ولتوضيح ذلؾ، فقد أظير مؤشر االبتكار العالمي لمعاـ 
Innovation Index 2019 »-( عالمًيا مف 96احتالؿ مصر المرتبة ) -عمى سبيؿ المثاؿ

ولة في مؤشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وقد تضمف ىذا المؤشر ( د129إجمالي )
مؤشرات فرعية، أبرزىا: مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والذي احتمت فيو 
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( عالمًيا، ومؤشر استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والذي احتمت 78مصر المرتبة )
. وىذا يدؿ عمى ضعؼ البنية التحتية لتكنولوجيا (333)مًيا( عال95فيو مصر المرتبة )

 المعمومات واالتصاالت بمصر. 
ـ احتالؿ مصر المرتبة 2519وفي ىذا اإلطار، ورد بمؤشر المعرفة العالمي لمعاـ 

( دولة في مؤشر استخدامات األفراد لتكنولوجيا المعمومات 136( عالمًيا مف إجمالي )75)
( عالمًيا في مؤشر استخدامات الحكومة والمؤسسات 81المرتبة )واالتصاالت، واحتالليا 

 . (333)لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
ونظرا العتماد نظاـ التعميـ اليجيف بشكؿ أساسي عمى شبكة اإلنترنت، وما يرتبط بيا 
مف مجموعة مف المدخالت، كاف مف الضروري عرض وتحميؿ أبرز المؤشرات في ىذا 

 .المجاؿ
ا الشأف، صدر عف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في شير إبريؿ وفي ىذ

ـ تقريرًا موجزًا عف مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، ومف أبرز المؤشرات 2525
 : (333)المتضمنة بيذا التقرير

الشير الذي تـ -ـ 2525ارتفاع عدد مشتركي الياتؼ المحموؿ في شير مارس  -
مميوف خط( عنو في شير فبراير  42,96)حيث بمغ عددىـ  -وتعميؽ الدراسة في

مميوف  53,96)حيث بمغ عددىـ  -الشير السابؽ لشير تعميؽ الدراسة-ـ 2525
 :(.45,5خط(، وذلؾ بمعدؿ نمو شيري مقداره )

ـ 2525( في شير مارس ADSLارتفاع عدد مشتركي اإلنترنت فائؽ السرعة ) -
ـ )حيث بمغ 2525عنو في شير فبراير  مميوف مشترؾ( 53,7)حيث بمغ عددىـ 

 :(.54,2مميوف مشترؾ(، وذلؾ بمعدؿ نمو شيري مقداره ) 35,7عددىـ 
ارتفاع نسبة مستخدمي اإلنترنت عف طريؽ المحموؿ مف إجمالي مشتركي المحموؿ  -

عنو في شير فبراير   :(87,43ـ )حيث بمغت نسبتيـ 2525في شير مارس 
(، وذلؾ بمعدؿ نمو شيري مقداره :61,45ـ )حيث بمغت نسبتيـ 2525

(26,3.): 
في عدد مشتركي الياتؼ  -إلى حد ما-مما سبؽ، اتضح حدوث نمو شيري طفيؼ 

المحموؿ واإلنترنت فائؽ السرعة وفي نسبة مستخدمي اإلنترنت عف طريؽ المحموؿ، واتضح 
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فكاف البد مف  أيًضا أف ىذه المؤشرات كانت كاشفة لمواقع محمًيا، أما عف واقع ذلؾ عالمًيا،
 .الرجوع إلى ما ورد بالتقارير والمؤشرات العالمية بخصوص ذلؾ
 The Global»ـ 2519وبالرجوع إلى تقرير التنافسية العالمية لمعاـ 

Competitiveness Report 2019 »( عالمًيا مف 159اتضح احتالؿ مصر المرتبة )
نسمة، واحتالليا  155ؿ ( دولة في مؤشر اشتراكات الياتؼ المحموؿ لك141إجمالي )
نسمة،  155( في مؤشر اشتراكات النطاؽ العريض لألجيزة المحمولة لكؿ 155المرتبة )

 155( في مؤشر اشتراكات اإلنترنت الثابتة عريضة النطاؽ لكؿ 87واحتالليا أيًضا المرتبة )
اإلنترنت ( عالمًيا في مؤشر النسبة المئوية لمستخدمي 98نسمة، واحتالليا كذلؾ المرتبة )

 . (333)مف السكاف البالغيف
وبالنظر الى ترتيب مصر بيذه المؤشرات، يالحظ احتالليا مراتب متأخرة بما يدؿ عمى 
ضعؼ البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتي ت عد الركيزة األساسية التي يستند 

ـ؛ 2519قرير صادر في العاـ إلييا نظاـ التعميـ اليجيف، ورغـ أف ىذه المؤشرات واردة بت
كما سبؽ -ـ، ورغـ وجود تحسف 2525نظًرا لعدـ صدور التقرير الجديد الخاص بالعاـ

إال  -ـ2525في مؤشرات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الصادرة في أبريؿ  -اإلشارة
لتكنولوجيا  أف ىذا التحسف طفيؼ، وما كاف مف الممكف لو أف يرفع مف كفاءة البنية التحتية

المعمومات واالتصاالت، ومف ثـ كفاءة وفعالية نظاـ التعميـ اليجيف الذي تـ االستعانة بو في 
 .فترة تفشي الجائحة

 ضعف تأٍٔل ّتدزٓب أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ: -2
ظير ىذا الضعؼ خالؿ فترة تعميؽ الدراسة واستخداـ التعميـ عف بعد، حيث لـ يتـ 

تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى نظاـ التعميـ عف بعد، إطالؽ منصات رقمية متخصصة؛ ل
واقتصر األمر عمى قياـ العديد مف الجامعات بتصميـ البرامج التدريبية الخاصة بترقيات 

وفي ىذا الصدد،  .أعضاء ىيئة التدريس والخاصة بالتسجيؿ بالدراسات العميا لتكوف أوف اليف
والقيادات بجامعة الزقازيؽ عبر صفحتو عمى أعمف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 

ـ عف تصميـ برامج تدريبية أوف اليف، وأعمف كذلؾ 2525مارس  31موقع الفيسبوؾ في 
 .(153)ـ2525عف الخطة التدريبية المقترحة لشير أبريؿ 
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ومف ثـ فقد اقتصر تأىيؿ وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تقديـ البرامج التدريبية 
 اليف بداًل مف تقديميا بشكؿ مباشر وجيا لوجو. االعتيادية أوف 

مما سبؽ، اتضح أف قمة التأىيؿ والتدريب الكافي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات 
المصرية كاف لو تأثير سمبي عمى تحقيؽ فعالية نظاـ التعميـ اليجيف أثناء فترة تفشي 

 .الجائحة
 :قل٘ ّعٕ الطالب بأدّازٍه يف ىعاو التعلٔه اهلجني -3

ي عد الطالب المحور الرئيس لمعممية التعميمية في ظؿ نظاـ التعميـ التقميدي وفي ظؿ 
ولقد مثؿ تدني وعييـ وقمة رغبتيـ في أداء أدوارىـ  .نظاـ التعميـ اليجيف عمى حد سواء

ومسئولياتيـ معوًقا أماـ تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف نظاـ التعميـ اليجيف أثناء فترة تفشي 
 .الجائحة

غـ أف الطالب يمثموف الشريحة العمرية األكثر استخداًما لتكنولوجيا المعمومات ور 
واالتصاالت، إال أف الكثيريف منيـ ليس لدييـ الوعي الستخداـ تقنياتيا بشكؿ ايجابي أثناء 

 .دراستيـ
ـ احتالؿ مصر المرتبة 2519ولتوضيح ذلؾ، أظير مؤشر المعرفة العالمي لمعاـ 

( عالمًيا في مؤشر 74شر نسبة مستخدمي اإلنترنت، واحتالليا المرتبة )( عالمًيا في مؤ 94)
( عالمًيا 32استخداـ اإلنترنت في التعامالت بيف األفراد والشركات، واحتالليا أيًضا المرتبة )

 . (333)في مؤشر استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي االفتراضي
خداًما لشبكة اإلنترنت بيف وال شؾ أف ىذا دليؿ قوي عمى أف المجاؿ األكثر است

السكاف بصفة عامة وبيف الطالب بصفة خاصة ىو مجاؿ التواصؿ االجتماعي االفتراضي، 
ودليؿ أيًضا عمى إىماؿ الكثيريف منيـ استخداميا بطريقة إيجابية في حياتيـ العامة وفي 

 .دراستيـ. وىذا األمر كاف لو تأثير سمبي عمى تعمميـ أثناء فترة تفشي الجائحة
مف خالؿ العرض السابؽ ألىـ المعوقات التي حالت دوف نجاح الجامعات في تطبيؽ 

، اتضح أف ىذه المعوقات قد 19-نظاـ التعميـ اليجيف بشكؿ فعاؿ؛ في ظؿ جائحة كوفيد
شممت الجوانب الرئيسة التي يقوـ عمييا نظاـ التعميـ اليجيف، واتضح أيًضا أنو ال يمكف 

عاؿ دوف توفير متطمبات تحقيؽ ىذه الجوانب الثالثة بشكؿ متكامؿ، تطبيؽ ىذا النظاـ بشكؿ ف
حيث إف العالقة بينيـ عالقة تكامؿ وترابط، فال يمكف النجاح مثاًل في تطبيؽ ىذا النظاـ 
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بتوفير البنية التحتية التكنولوجية دوف تأىيؿ وتدريب أعضاء ىيئة التدريس والطالب عمى 
 .بشكؿ فعاؿ كيفية استخداـ التقنيات الحديثة

: زؤٓ٘ حتلٔلٔ٘ مكرتح٘ ملتطلبات التعلٔه اهلجني فٙ اجلامعات املصسٓ٘ فٙ ضْٛ  احملْز السابع

  :االضتفادٗ مً االطاز الفكسٚ للدزاض٘, ّخربات بعض اجلامعات األجيبٔ٘

ختتـ البحث الحالي بأىـ النتائج التي تـ بعد العرض السابؽ لمحاور البحث، ي   
تي ساىمت في وضع الرؤية المقترحة لمتطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف التوصؿ إلييا، وال

 :بالجامعات المصرية، وسيتـ عرض نتائج البحث والرؤية المقترحة فيما يمي
 أّال : ىتاٜج البخح:

 :تحددت أبرز ىذه النتائج عمى النحو التالي
مثمت أبرز ىذه النتائج وت: املصسٓ٘ اليتاٜج املتعلك٘ بْاقع تطبٔل التعلٔه اهلجني باجلامعات -1

 :فيما يمي
الذي تـ تطبيقو كبداية لتطبيؽ التعميـ  -قمة كفاءة وفعالية نظاـ التعميـ عف بعد -

باألسموب الذي طبقتو مصر في دعـ استمرارية العممية التعميمية خالؿ فترة  -اليجيف
لميتمة تفشي جائحة كورونا، وقد أكد ذلؾ نتائج تحميؿ التقارير الدولية والمؤشرات ا

 اؿ.بيذا المج
مصر قبؿ حدوث الجائحة بالتحوؿ الى المجتمع الرقمي مف العوامؿ التي   اىتماـ -

 .ساعدت عمى تنفيذ نظاـ التعميـ عف بعد، رغـ قمة فعاليتو
مصر بإجراء تقييـ مستمر لنظاـ التعميـ اليجيف الذي تـ تطبيقو خالؿ   قمة اىتماـ -

جراء تقييـ لو بعد بدء انحسار الفيروس إلى فترة تفشي الجائحة، واقتصارىا عمى إ
 .حد ما وتطبيقو عمى مرحمة التعميـ العالي فقط

ف كانت  - وجود معوقات عدة حالت دوف تحقيؽ كفاءة وفعالية نظاـ التعميـ اليجيف وا 
ىذه المعوقات موجودة قبؿ تفشي الجائحة، ولكنيا ظيرت بوضوح مع تفشييا. 

يمي: ضعؼ البنية التحتية التكنولوجية، وقمة تأىيؿ وتمثمت أبرز ىذه المعوقات فيما 
وتدريب أعضاء ىيئة التدريس بدرجة كافية، وقمة وعي الطالب بأدوارىـ 

 .ومسؤولياتيـ في ظؿ ىذا النظاـ الجديد مف التعميـ وىو التعميـ اليجيف
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وزارات عدة في دعـ استمرارية العممية التعميمية، وتطبيؽ التعميـ اليجيف  مساىمة  -
  .وزارة الصحة، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتوزارة التعميـ العالي، و مثؿ: 

بعد  استمرار اتجاه الجامعات المصرية في تبني وتطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف، حتى  -
انحسار الجائحة إلى حد ما، وىو نظاـ يستند الى دمج نظاـ التعميـ وجيا لوجو 

 .ـ الدراسية القادمةوالتعميـ عف بعد خالؿ األعوا
 

 

اليتاٜج املتعلك٘ بالدزاض٘ التخلٔلٔ٘ خلربات بعض اجلامعات األجيبٔ٘ يف دلال تطبٔل التعلٔه  -2

 ي:وتمثمت أبرز ىذه النتائج فيما يم: اهلجني
يوفر التعميـ اليجيف في جامعة ىارفارد استخداـ بيئتيف مف التعمـ عبر االنترنت  -

ؾ التعمـ وجيا لوجو، كما تتنوع أنماط التعميـ اليجيف المتزامف وغير المتزامف وكذل
لتشمؿ أربعة أنماط. كما أف بيئة التعميـ اليجيف بيا تجعؿ الطالب ىو محور العممية 
التعميمية وعضو ىيئة التدريس ىو الموجو والمرشد لمعممية التعميمية. وتشمؿ عممية 

العالـ االفتراضي فحسب،  التقييـ المساىمات الجماعية والفردية  وال تقتصر عمى
 .ولكنيا أيضا تشمؿ العالـ الواقعي والمحاضرات وجيا لوجو

يوا  بالواليات المتحدة األمريكية المرونة في أيتيح التعميـ اليجيف بجامعة والية  -
استخداـ التعميـ وجيا لوجو مع التعميـ عبر االنترنت وتطبيؽ استراتيجيات تعميمية 

الب في التعمـ مف خالؿ تقنيات التعمـ النشط بدال مف مبتكرة، و يتـ اشراؾ الط
االعتماد عمى المحاضرات فقط، كما يوفر أساليب متنوعة لمحصوؿ عمى المعرفة، 
ويوفر التقنيات التكنولوجية واستخداـ أنشطة تعميمية قد يكوف مف الصعب تنفيذىا 

ـ التقميدي والتعمـ عبر والتعميـ اليجيف بيا يجمع بيف مزايا التعمي  بدوف التكنولوجيا.
اإلنترنت ودور المعمـ فيو ىو موجو ومرشد مثؿ جامعة ىارفارد، ويتحمؿ الطالب 
مسئولية أكبر في جمع المادة العممية والتواصؿ مع أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ 

 .القراءة واالطالع و التدريب الذاتي واإلرشاد والتوجيو
موريدا، حيث تتـ الدراسة بنظاـ التعميـ اليجيف تـ تطبيؽ التعميـ اليجيف في جامعة ف -

يعتمد بشكؿ و  % 55%، وداخؿ الفصؿ وجيا لوجو بنسبة  55عبر االنترنت بنسبة 



 م7272( 72) -2ج-يوليوعدد                                   ...       رؤية مقترحة لمتطلبات تطبيق التعليم الهجين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 333 - 

فعاؿ عمى الطالب ويكوف لو الدور األساسي في التعميـ اليجيف، أما عضو ىيئة 
  التدريس فيو موجو ومرشد لممناقشات والتقييمات.

ندا بتطبيؽ التعميـ اليجيف، فقد ورد بالخطة االستراتيجية اىتمت جامعة تامبيري بفنم -
وتـ   لمجامعة اىتماميا بو، حيث تـ استثمار البنى التحتية وجعميا متاحة لمجميع،

( منصات بحثية وتطوير ميارات الطالب وتطوير أصوؿ التدريس 5 -4إطالؽ )
ات، ويتمثؿ دور الرقمية وتشجيع االنفتاح والتعاوف مع الخبراء في مختمؼ التخصص

عضو ىيئة التدريس في إرشاد الطالب وتوجيييـ. واىتمت جامعو تامبيري أيًضا 
بتطوير بيئات التعميـ اليجيف، باإلضافة إلى اىتماميا بإنشاء ىيكؿ وبنية تحتية 

  .تكنولوجية لدعـ التعميـ اليجيف
رامج أىميا اىتمت جامعة ادنبرج ببريطانيا بتطبيؽ التعميـ اليجيف مف خالؿ عدة ب -

برنامج  التبادؿ التعميمي اليجيف عمى مستوى الجامعة، و كذلؾ اىتمت بنشر ثقافة 
التعميـ اليجيف كونو شاماًل وعممًيا لموضع الراىف، خاصة في ظؿ تفشى وانتشار 
جائحة كورونا. كما قامت بتقديـ دورات عديدة لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس، 

وقد تنوعت أنشطة التعميـ اليجيف بيا   .التعميـ اليجيف وتنمية مياراتيـ أثناء تطبيؽ
لكي يتمكف الطالب مف التنقؿ بسيولة بيف أنشطة التعمـ الرقمية وأنشطة التعمـ في 
الفصؿ الدراسي المتزامنة وغير المتزامنة إليجاد بيئة تعمـ اجتماعية و تفاعمية بيف 

 .عضو ىيئة التدريس والطالب
ؿ خبرات بعض الجامعات األجنبية الميتمة بتطبيؽ اتضح مف خالؿ عرض وتحمي -

التعميـ اليجيف اجماع ىذه الخبرات عمى ضرورة تبني وتطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف 
 -في العممية التعميمية بصفة عامة، وضرورة تطبيقو في حاالت الطوارئ واألزمات

مية كما اتضح اجماع ىذه الخبرات عمى أى -عمى سبيؿ المثاؿ جائحة كورونا
التعميمية وعضو ىيئة  الطالب في التعميـ اليجيف، فالطالب ىـ محور العممية

التدريس ىو موجو ومرشد لطالبو. وقد تـ التوصؿ الي اتفاؽ معظـ الخبرات السابؽ 
تحميميا عمى وجود عدة متطمبات لتطبيؽ التعميـ اليجيف شممت الجوانب التنظيمية 

ئة التدريس، ومتطمبات خاصة بالطالب، واإلدارية، ومتطمبات خاصة بأعضاء ىي
ومتطمبات خاصة بالمحتوى التعميمي واألنشطة المصاحبة ليا، ومتطمبات خاصة 



 م7272( 72) -2ج-يوليوعدد                                   ...       رؤية مقترحة لمتطلبات تطبيق التعليم الهجين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 333 - 

بالتقويـ. ويمكف االفادة مف ىذه المتطمبات بما يتناسب مع واقع الجامعات المصرية، 
حتى يتسنى وضع رؤية مقترحة لمتطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات 

 وفيما يمي يتـ عرض ىذه الرؤية المقترحة عمى النحو التالي:  المصرية،
ًٔا: زؤٓ٘ حتلٔلٔ٘ مكرتح٘ ملتطلبات تطبٔل التعلٔه اهلجني باجلامعات املصسٓ٘ يف ضْٛ خربات بعض  ثاى

 :اجلامعات األجيبٔ٘
في ضوء العرض السابؽ لمحاور البحث وتحميميا، ابتداء  مف عرض اإلطار الفكري 

، ومرورًا بعرض وتحميؿ خبرات بعض الجامعات األجنبية في مجاؿ تطبيؽ لمتعميـ اليجيف
التعميـ اليجيف، ووصواًل إلى واقع الجيود المصرية المبذولة لتطبيؽ التعميـ اليجيف 
بالجامعات المصرية في ضوء بعض الوثائؽ والتقارير، وانتياء  بما أسفر عنو البحث مف 

رحة لمتطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية نتائج، أمكف تقديـ رؤية تحميمية مقت
بشكؿ فعاؿ ومتميز في ضوء االستفادة مف خبرات بعض الجامعات األجنبية، مع ضرورة إدراؾ 
 .الفروؽ الجوىرية في السياؽ الثقافي والمجتمعي والسياسي واالقتصادي لدوؿ الدراسة ومصر

ؤية المقترحة و التي يمكف تعريفيا بأنيا" وعميو، تأتي أىمية ىذا الجزء في تقديـ الر 
جممة مف التصورات أو التوجيات أو الطموحات لما يجب أف يكوف عميو الحاؿ في المستقبؿ، 
وبالتالي فيي صورة ذىنية لممستقبؿ المنشود، أي ما تطمح الجامعات إلى تحقيقو والوصوؿ 

صوؿ عمييا مستقبال، مع تحديد إليو مستقبال، ضمف اإلمكانات المتاحة حاليا والمتوقع الح
 .(155)الفرص الحالية والتنبؤ بالفرص المستقبمية" 

 :وفيما يمي عرض ىذه الرؤية التحميمية المقترحة ، وفقا لممحاور التالية
 :أٍداف السؤٓ٘ املكرتح٘ -1

ىدفت الرؤية المقترحة بصفة رئيسية إلى وضع إطار عاـ لمتطمبات تطبيؽ التعميـ 
لمصرية، ووضع آليات لتطبيقو، وذلؾ استنادا إلي نتائج تحميؿ واقع اليجيف بالجامعات ا

تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية، وكذلؾ استنادا إلى نتائج تحميؿ خبرات بعض 
تطبيؽ التعميـ اليجيف. وقد تحقؽ ىذا اليدؼ الرئيسي مف خالؿ مجاؿ الجامعات األجنبية في 

 :تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية
حالة تبني  في وضع رؤية واضحة لما سيكوف عميو التعميـ الجامعي في المستقبؿ، -

 ف.وتطبيؽ التعميـ اليجي
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االستفادة مف خبرات بعض الجامعات األجنبية في ىذا المجاؿ، بما يفيد في النجاح  -
 .في تطبيؽ ىذا النمط مف التعميـ في الجامعات المصرية

تمع المصري بصفة عامة، ولجميع أفراد تدعيـ الوعي الكامؿ لجميع افراد المج -
منظومة التعميـ الجامعي بصفة خاصة بأىمية التعميـ اليجيف، ودوره في دعـ 

 .استمرارية العممية التعميمية وخاصة في حاالت الطوارئ واألزمات
إبراز المعوقات التي تحوؿ دوف النجاح في تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات  -

 .ة سبؿ لمتغمب عميياالمصرية، مع اقتراح عد
وضع مجموعة مف اآلليات التي يمكف مف خالليا البدء في تطبيؽ نظاـ التعميـ  -

حيث إف الجائحة لـ تنتو بعد، فقدت صرحت منظمة الصحة  اليجيف واستمراريتو،
 .العالمية باستمرارىا لفترة طويمة

 ميطلكات السؤٓ٘ املكرتح٘: -2

 :، ىياستندت الرؤية المقترحة إلى عدة منطمقات
التطور الكبير الذي حدث في اآلونة األخيرة في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ. لذا كاف لزاما  -

عمى الجامعات مسايرة تمؾ التطورات التكنولوجية في نظاـ التعميـ المقدـ لمطالب 
كنمط جديد يعرؼ بالتعميـ اليجيف، األمر الذي أصبح أكثر إلحاحا في ىذه اآلونة في 

كورونا، مما حتـ عمى الجامعات كافة في جميع أنحاء العالـ ظؿ انتشار جائحة 
تطبيؽ التعميـ اليجيف بيا لتقميؿ الكثافة الطالبية وتعظيـ االستفادة مف العممية 

 .وبأعمى كفاءة وفعالية التعميمية بأقؿ وقت وجيد
تنمية ميارات االتصاؿ عف بعد، وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، فقد أصبحت  -

ممحة لمجامعات لبناء بنية تحتية رقمية، وخاصة اإلنترنت، والحـر الجميع ضرورة 
 الرقمي، والشبكة العالمية لممعمومات. 

حاجة الجامعات إلى التطوير والتميز مف خالؿ الوصوؿ إلى أفضؿ صورة ممكنة  -
 .بالنسبة لجميع عناصر العممية التعميمية

يزة تنافسية لمجامعات، ولما  كانت التطورات التكنولوجية وظيور مجتمع المعرفة كم -
الجامعات ىي المحرؾ األساسي لتنمية مجتمعات المعرفة واعداد الطالب ليا، فالبد 
مف االىتماـ بتطبيؽ التعميـ اليجيف ؛ لكونو النمط  التعميمي الذي يتيح فرص 
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اكتساب الميارات والمعارؼ الالزمة لفيـ المجتمع واالقتصاد القائـ عمى المعرفة 
 .المشاركة فييا واالستفادة الكاممة منياو 

الجامعات تعتمد عمى التعميـ االلكتروني والتعميـ اليجيف   ظيور نماذج جديدة مف -
منيا: جامعات التعميـ عف بعد، والجامعات االفتراضية، وجامعات التوأمة، والجامعات 

 .اإللكترونية
االعتماد عمى تكنولوجيا تداعيات العولمة عمى الجامعات التي فرضت عمييا ضرورة  -

التحدي أماـ ىذه الجامعات ىو كيفية تصميـ  المعمومات واالتصاالت عف بعد ليكوف 
  .تعميـ عالمي عبر االنترنت يعالج مختمؼ الثقافات

عمى   -خالؿ فترة تفشي جائحة كورونا -تأكيد الوضع الراىف لواقع التعميـ الجامعي  -
لتجربة تطبيؽ التعميـ اليجيف، استجابة لما تطبيؽ نظاـ التعميـ عف بعد كبداية 

أوصت بو منظمات وجيات عدة أبرزىا: منظمة اليونسكو، ووزارة التعميـ العالي 
والبحث العممي، إال أف تطبيؽ التعميـ اليجيف اتسـ بقمة الكفاءة والفعالية، وىذا األمر 

قترحة الحالية فرض وضع آليات لتغيير ىذا الواقع لألفضؿ، وربما تسيـ الرؤية الم
 .في تحقيؽ ذلؾ

واضح مف قبؿ الدولة المصرية نحو تطبيؽ التعميـ اليجيف بمختمؼ   ظيور اىتماـ -
المراحؿ التعميمية، خالؿ األعواـ الدراسية والجامعية القادمة. وىذا االىتماـ يعد 
بمثابة نقطة انطالؽ لوضع الرؤية المقترحة الحالية التي قد يسيـ تطبيقيا في 

 .في تطبيؽ ىذا النمط مف التعميـ وتحقيؽ كفاءتو فعاليتو النجاح
البحوث العممية عمى أىمية تطبيؽ التعميـ اليجيف كنمط   تأكيد نتائج العديد مف -

تعميمي جديد، لكونو؛ أفضؿ مف التعميـ عف بعد الذي يفتقد الجانب الوجداني لدى 
عية بيف أفراد المنظومة الطالب، وال يعمؿ عمى تقوية العالقات اإلنسانية واالجتما

التعميمية، بعكس التعميـ اليجيف الذي يتضمف بعدا آخرا إضافًيا وىو التعميـ وجيا 
 .لوجو

وجود اىتماـ متنامي مف قبؿ الدولة المصرية نحو تطوير التعميـ الجامعي، مف أجؿ  -
تحقيؽ تميزه، وقد برز ذلؾ االىتماـ في ربط خطط تطويره بخطط التنمية المستدامة 

ـ، وفي تبني وزارة 2535المتضمنة باستراتيجية التنمية المستدامة : رؤيو مصر 
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التعميـ العالي والبحث العممي مجموعة مف القيـ الداعمة لتطوير التعميـ العالي 
وضرورة تبني التعميـ اليجيف كنمط تعميمي جديد، وعمى رأس ىذه القيـ قيمة التميز 

ة في استراتيجية الحكومة لتطوير التعميـ العالي الالمحدود، والتي عبرت عنيا الوزار 
 .)2535 -2515(في مصر 

 

 

 السؤٓ٘ املكرتح٘: أبعاد -3

، وتحميؿ خبرات بعض باالطار الفكري لمتعميـ اليجيفاستنادا إلى ما تـ عرضو 
الجامعات األجنبية في مجاؿ تطبيؽ التعميـ اليجيف، واعتًمادا عمى أىداؼ الرؤية المقترحة  

  :قاتيا، قدـ البحث الحالي أبعاد الرؤية المقترحة، عمى النحو التاليومنطم
 لتطبيؽ التعميـ اليجيف. تنظيمية إداريةمتطمبات  -
 لتطبيؽ التعميـ اليجيف. متطمبات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس -
 لتطبيؽ التعميـ اليجيف. بمتطمبات خاصة بالطال -
 لتطبيؽ التعميـ اليجيف.احبة توى التعميمي واألنشطة المصمتطمبات خاصة بالمح -
 لتطبيؽ التعميـ اليجيف. متطمبات خاصة بعممية التقويـ -

وفيما يمي تـ عرض متطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف  ببعض الجامعات األجنبية،  
 :وآليات تحقيقيا، لالستفادة منيا وتفعيميا في الجامعات المصرية، عمى النحو التالي

 :ٓ٘متطلبات تيعٔنٔ٘ إداز  -3-1
تتمثؿ ىذه المتطمبات في بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية بالجامعة، وبرمجيات إلدارة 
التعميـ عف بعد، ومنصات إلكترونية. وبرؤية تحميمية لواقع التعميـ اليجيف في الجامعات 
األجنبية، نجد أنو في جامعة ىارفارد قاـ فريؽ التدريس االفتراضي بعمؿ تحسيف النظاـ 

، وتأسيس zoom لمجامعة مف خالؿ تنظيـ بيئة التعميـ اليجيف عبر تطبيؽ زووـاالفتراضي 
فصوؿ لمتعميـ اليجيف مف خالؿ مبادئ رئيسية: كالتعاوف، والتجربة، والخبرة، واإلنصاؼ، 
والمساواة، واالبتكار. ومف الناحية التنظيمية أيًضا تطبؽ جامعة ىارفارد أربعة أنماط  رئيسية 

ويتـ تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمييا، ومنيا: بيئة التعميـ اليجيف وجيا لمتعميـ اليجيف، 
وبيئة الفصوؿ الدراسية   لوجو وعبر اإلنترنت، وبيئة التعميـ اليجيف المتزامف وغير المتزامف،
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التقميدية والمقموبة، والتعميـ اليجيف المتمركز عمى الطالب. وتترؾ الحرية ألعضاء ىيئة 
 .ر أنسب ىذه األنماط لمحتوى المقرر الدراسيالتدريس في اختيا

يوا يتـ التخطيط الجيد مف قبؿ الجامعة ، حيث يعد ىذا التخطيط مفتاح أوفي جامعة 
النجاح ليا، وذلؾ بتحديد الغايات واألىداؼ، والبنية التحتية الداعمة لنجاح التعميـ اليجيف، 

فيذ. كما تـ إنشاء وبناء خريطة ( شيور مسبقة قبؿ التن6-3وآلية التنفيذ تكوف حوالي )
لممقرر اليجيف وتحقيؽ الجودة والتميز بو. وفي جامعو فموريدا الدولية تشجع الجامعة 
أعضاء ىيئة التدريس عمى تطبيؽ التعميـ اليجيف وتوفير بنية تحتية تكنولوجية، وكذلؾ  

مى أف تتـ بنظاـ الفصؿ توفير الدعـ الفني الالـز لتطبيؽ التعميـ اليجيف وتنظيـ الدراسة بيا ع
%. وفي جامعة 55%،  وخارج الفصؿ الدراسي عبر االنترنت بنسبة 55الدراسي وجيا لوجو 

تامبيري بفنمندا نجد أف الخطة االستراتيجية لمجامعة داعمة لمتعميـ اليجيف، وذلؾ مف خالؿ 
البنية التحتية  تعزيز ثقافة الشبكات الدولية الرقمية بالحـر الجامعي وتعزيز التدويؿ، ودعـ

التكنولوجية لمجامعة وتطويرىا بشكؿ مستمر، وتقديـ الدعـ والتمويؿ الالزميف لتطبيؽ التعميـ 
اليجيف. وقد أطمقت جامعة تامبيري خمس منصات بحثية رقمية عمى أعمى مستوى لدعـ 

اليجيف ومف الناحية التنظيمية بجامعة  تامبيري نجد أف التعميـ  .تطبيؽ التعميـ اليجيف بيا
بيا يأخذ عدة أشكاؿ منيا: حضور عضو ىيئة التدريس وبعض الطالب وجيا لوجو بينما 
يشارؾ اآلخروف عف بعد، أو أف يشارؾ عضو ىيئة التدريس عف بعد أثناء وجود الطالب في 
مساحة الفصؿ الدراسي الفعمية، وقد يشارؾ بعض الطالب وأعضاء ىيئة التدريس عف بعد 

لفصؿ وجيا لوجو مف موقع الحـر الجامعي. بينما في جامعة ادنبرج بينما يحضر اخروف ا
ببريطانيا نجد أنيا تتيح بنية تكنولوجية قوية لدعـ التعميـ اليجيف مثؿ الكاميرات الحديثة، 

والميكروفوف بجميع الكميات بالجامعة باإلضافة إلى بث   واإلنترنت، وأجيزة الكمبيوتر،
، وتوفير الدعـ الفني االنترنت  عبر اإلنترنت وتوفير خدماتمجموعة مف الدورات التدريبية 

تكنولوجيا ألعضاء ىيئة التدريس والطالب معا مف خالؿ فني التعمـ أو موظفي خدمات ال
 والمعمومات في أي وقت.

وعميو، يمكف االستفادة مف المتطمبات التنظيمية واالدارية لمتعميـ اليجيف بالجامعات 
طمبات تنظيمية إدارية لتطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات المصرية، األجنبية في تحديد مت

 :كالتالي
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 وتتحدد آليات  :التخطيط الجيد لمتعميـ اليجيف كنظاـ تعميمي جديد مف قبؿ الجامعات
 :تحقيؽ ذلؾ فيما يميواجراءات 

وضع سياسة عامة محددة واضحة المعالـ واألىداؼ لدعـ التعميـ اليجيف  -
  .ىذه السياسة وآليات تنفيذىا ومتابعتيا ووضع خطة لتنفيذ

وضع آليات محددة الستثمار الكفاءات الوطنية مف الخبراء والمتخصصيف في  -
تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا التعميـ والمناىج وطرؽ التدريس لالستفادة مف 
الخبرات األجنبية الناجحة في ىذا المجاؿ مع ضرورة مالءمة ىذه الخبرات 

 .محميا
ضع آليات لتوحيد جيود الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بدعـ التعميـ و  -

 .اليجيف في مصر في ظؿ جائحة كورونا
 تتحدد آليات تحقيؽ ذلؾ فيما يمي :اصدار تشريعات وقوانيف داعمة لمتعميـ اليجيف: 

وضع مجموعة مف القوانيف والتشريعات التي تؤطر تطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف  -
 .في مصر

ب خالؿ تضميف الموائح الجامعية مواد خاصة بتوجيو سموكيات وأخالقيات الطال -
 ف.تنفيذ نظاـ التعميـ اليجي

إقرار مجموعة مف القوانيف والتشريعات لتسييؿ عقد شراكات مع الجيات المعنية  -
والتي تسيؿ التعاوف مع مؤسسات القطاع الخاص، لالستفادة  بالتعميـ اليجيف،
  .دمو في ىذا المجاؿمف الدعـ الذي تق

  توفير البنية التحتية التكنولوجية الداعمة لمتعميـ اليجيف: وتتحدد آليات تحقيؽ ذلؾ
 :فيما يمي

تشكيؿ لجنة لوضع استراتيجية لمتحوؿ الرقمي لمنظاـ التعميمي المصري، بحيث  -
تكوف منبثقة عف االستراتيجية القومية، مع وجود جية مسئولة عف متابعة 

لكامؿ، ويتطمب ذلؾ تفعيؿ جيود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا تنفيذىا با
 .المعمومات لمتحوؿ الرقمي في مجاؿ التعميـ

مف خالؿ   التوزيع الجغرافي العادؿ لمنظومة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، -
خطة محددة، لضماف وصوؿ اإلنترنت إلى المناطؽ الريفية والبعيدة التي عانى 
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دـ قدرتيـ عمى التواصؿ والتعمـ عف بعد خالؿ فتره تفشي الطالب فييا مف ع
 .الجائحة

توفير السبؿ لموصوؿ إلى أحدث التقنيات التكنولوجية، مثؿ تقنيات الذكاء  -
االصطناعي، وتطبيقات إنترنت األشياء التي يمكف مف خالليا التعرؼ عمى وجو 

االفتراضية  الطالب، وتحديد ىويتيـ، ومف ثـ التأكيد مف حضورىـ المحاضرات
 .وضبط االختبارات التي تجرى ليـ وتقميؿ فرص الغش فييا

االستعانة بخبراء متخصصيف في مجاؿ تطوير المنصات اإللكترونية المستخدمة  -
 .حاليا؛ لتصبح أكثر تشويقا وتشجع عمى اإلبداع واالبتكار

ة تشكيؿ لجاف لرقابة ومتابعة مدى تحقيؽ االستفادة القصوى مف البنية التحتي -
 .التكنولوجية خالؿ تطبيؽ نظاـ التعميـ اليجيف

توحيد كافة الجيود المبذولة مف قبؿ الجامعات المصرية في مجاؿ التعميـ  -
اليجيف، وذلؾ مف خالؿ إنشاء وحدة لمتعميـ اليجيف، تابعة لوزارة التعميـ العالي 

نة والبحث العممي، ويكوف ليا فروع بمختمؼ الجامعات المصرية، ويتـ االستعا
حاليا بمختمؼ الجامعات في  بخبرات مديري وحدات التعميـ االلكتروني الموجودة 

 .إنشاء ىذه الوحدة التابعة لموزارة وكذلؾ في وضع الخطة االستراتيجية ليا
 توفير الدعـ المالي الالـز لتطبيؽ التعميـ اليجيف: وتتحدد آليات تحقيؽ ذلؾ في: 

التقنيات التكنولوجية واستخداميا توفير القروض الميسرة لضماف توفير   -
 .بفعالية

جيزة والبرمجيات الحديثة التعاقد مع بعض الشركات المتخصصة لتوفير األ -
 ة.الالزم

 :متطلبات خاص٘ بأعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -3-2 
باستقراء ما سبؽ عرضو مف تطبيقات التعميـ اليجيف في بعض الجامعات األجنبية 

التدريس مف خالؿ آلية إدارة المناقشات في بيئة التعميـ  نجد أنو يتـ تدريب أعضاء ىيئة
اليجيف والقدرة عمى مزج النقاش بيف الطالب عف بعد والطالب وجيا لوجو حتى تنجح العممية 

يمكف لعضو ىيئة التدريس إدارة النقاش مف خالؿ  جامعة ىارفارداليجينة في التعمـ. وفي 
سمح لمطالب بالتعبير عف مدى اقتناعيـ والتي ت mentolo platform منصة مينتولو 
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عمؿ تغذية راجعة  بالفكرة والتصويت لصالح الرأي أو رفضو، وىذا يتيح لعضو ىيئة التدريس
يوا  نجد أف أعضاء ىيئة التدريس لدييـ  أمستمرة ألجزاء المقرر أواًل بأوؿ. أما في جامعة 

لتدريس ميسر لمعممية التعميمية وعي ثقافي كبير تجاه تطبيؽ التعميـ اليجيف، فعضو ىيئة ا
وموجو لمطالب، كما يتـ تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ أنشطة التعمـ التفاعمية، 
والدمج بيف المحاضرات الصفية وعبر االنترنت، واستخداـ انشطة التعمـ النشط وحؿ 

دارة المناقشات وتقديـ المالحظات عضاء ىيئة أويمتمؾ  .المشكالت والعمؿ في فريؽ، وا 
يوا القدرة عمى تخطيط الوقت وتنظيمو بيف المحاضرات عبر االنترنت أالتدريس بجامعة 

والمحاضرات وجيا لوجو، كما يتـ  تحفيزىـ عمى تطوير ذواتيـ في استخداـ التكنولوجيا 
الحديثة والتدرج مف السيولة إلى الصعوبة في استخداـ التكنولوجيا الحديثة في مقررات 

ليجيف، ىذا باإلضافة الى  امتالكيـ القدرة عمى الدمج والتكامؿ السمس المنظـ بيف التعميـ ا
موضوعات المحاضرات االفتراضية والمحاضرات وجيا لوجو، كما اف لدييـ دراية واعية بنقاط 
القوة في التدريس عبر اإلنترنت المتزامف ووجيا لوجو وتقديـ تغذية  راجعة لبعضيـ البعض 

في بناء مجتمعات ممارسة وتعمـ  ميني  يواأجامعو ـ ىجيف متميز. وتتميز لبناء نيج تعمي
ألعضاء ىيئة التدريس الذيف يدرسوف بنظاـ التعميـ اليجيف  تبادؿ الخبرات وتجنب المشكالت 
المتوقعة، كما تتميز بتوفيرىا التدريب الذاتي ألعضاء ىيئة التدريس والطالب مف خالؿ دليؿ 

جامعة ديوىات تجيب عف األسئمة المتعمقة بتنفيذ التعميـ اليجيف. وفي اإلرشادات، وبرامج في
يمتمؾ عضو ىيئة التدريس الحرية والمرونة الكاممة في  فموريدا بالواليات المتحدة األمريكية

ترتيب وتسمسؿ أجزاء المحتوى التعميمي في بيئة التعميـ اليجيف وتحديد مقاطع الفيديوىات 
دارة المناقشات بيف الطالب، المناسبة لتطبيؽ المقرر نشاء شبكة دعـ   لطبيعة المقرر وا  وا 

يقوـ عضو ىيئة  جامعة تامبيري بفنمنداتؤدي إلى إتماـ العممية التعميمية بنجاح. وفي 
التدريس بإرشاد الطالب وتوجيييـ قبؿ بدء المحاضرة وفؽ نظاـ التعميـ اليجيف حوؿ المعدات 

رشادات حوؿ أنواع التفاعؿ المفضمة مف الالزمة والبرنامج والعنواف االف تراضي لمقاء، وا 
الدردشة واستخداـ الكاميرا أو إيقافيا، باإلضافة إلى رفع مستند يصؼ ىيكؿ الجمسة والمواد 
التعميمية وبعض الواجبات إلى بيئة التعمـ االفتراضي مقدما في حالة وجود مشاكؿ فنية أثناء 

 .الجمسة االفتراضية
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بوجود مراقب يتابع  بجامعة تامبيريالتعميـ اليجيف   مناقشات في بيئةوتتميز إدارة ال
وتوجيو انتباه عضو ىيئة التدريس   الطالب الحاضريف وجيا لوجو وكذلؾ الطالب عف بعد،

أو األسئمة والتعميقات. وفي جامعة ادنبرج ببريطانيا تتيح الجامعة ألعضاء   لممشكالت الفنية
يتيح تبادؿ الخبرات ومشاركة العمؿ والتعمـ والرؤى والخطط  يىيئو التدريس موقع الكترون

 .واألفكار بيف أعضاء ىيئة التدريس لدعـ التعميـ اليجيف
بأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات   ؽ يمكف االستفادة مف المتطمباتوباستقراء ما سب

يـ اليجيف لتطبيؽ التعمتأىيؿ ودعـ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية لاألجنبية 
 تحقيؽ ذلؾ في:واجراءات وتتحدد آليات  بيا،مميز بشكؿ فعاؿ و 
إضافة مقرر تعميمي إلزامي عف التعميـ اليجيف ضمف مقررات إعداد وتأىيؿ  -

  .أعضاء ىيئة التدريس قبؿ الخدمة
ضع خطة تدريبية لجميع اعضاء ىيئة التدريس ؛ لتدريبيـ عمى نظاـ التعميـ و  -

ـ الدراسي،  ووضع آليات لتنفيذ ىذه الخطة ومتابعة اليجيف قبؿ بداية العا
لخطة مجانا والزاميا في نفس تنفيذىا. ويكوف حضورىـ البرامج التدريبية بيذه ا

 ت.الوق
عقد ندوات يتـ مف خالليا عرض أبرز خبرات الدوؿ األجنبية الناجحة في مجاؿ  -

ء ىيئة التدريس التعميـ اليجيف وعرض نتائجيا لتغيير االتجاىات السمبية ألعضا
 .نحو تطبيؽ التعميـ اليجيف

وذلؾ مف خالؿ فرؽ   توفير الدعـ التقني ألعضاء ىيئة التدريس بشكؿ مستمر، -
  .عمؿ متخصصة في ىذا المجاؿ

إلكسابيـ ميارات تحويؿ المقررات  تنفيذ برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس، -
 .الجامعية الى محاضرات عبر االنترنت

 :خاص٘ بالطالب متطلبات -3-3
ىـ محور العممية التعميمية أثناء ممارسة التعميـ  جامعة ىارفاردالطالب في 

ويكوف عضو ىيئو التدريس موجًيا ومرشًدا لمعممية التعميمية، ويسمح لمطالب   اليجيف،
باستخداـ نيج أو أسموب يسمح ليـ بفيـ قدراتيـ في بيئة بناءة، ويطور عقوليـ لتبادؿ 

يتـ عمؿ تغذية راجعة مستمرة لمطالب بعد االنتياء مف المحاضرة  يواأجامعة  وفي. األدوار
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يتـ وضع نظاـ  جامعة ادنبرج ببريطانياوفي  .واالستفادة مف نتائجيا في التطوير المستمر
إرشادات ودعـ فني لمطالب حوؿ ثقافة التعميـ اليجيف، واستخداـ الوسائط المفتوحة بالجامعة 

جيؿ في محاضرات التعميـ اليجيف، باإلضافة إلى تقديـ نصائح لمطالب و معرفة كيفية التس
حوؿ كيفية إدارة السموؾ الشخصي عبر اإلنترنت وبناء القيـ اليجينة ودعميا، وتوفير موارد 

  .لدعـ صحة الطالب ورفاىيتيـ لتحقيؽ أقصى استفادة مف التعميـ اليجيف
ب في الجامعات األجنبية، وباستقراء ما سبؽ عرضو مف متطمبات خاصة بالطال

يمكف وضع مجموعة مف المتطمبات الخاصة بالطالب لتطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات 
 :المصرية، كالتالي

تأىيؿ ودعـ الطالب وتعريفيـ بأدوارىـ ومسؤولياتيـ في التعميـ اليجيف : وتتحدد 
 :آليات تحقيؽ ذلؾ فيما يمي

ئولياتيـ نحو التعميـ اليجيف، وتوعيتيـ عقد ندوات لتوعية الطالب بأدوارىـ ومس -
بسمبيات شبكة اإلنترنت التي تؤثر عمى تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية، والتي مف 

  .بينيا انشغاليـ بالتصفح لمواقع التواصؿ االجتماعي أكثر مف التعميـ
 وضع دليؿ إرشادي لمطالب يحدد فيو القواعد واألدوار والمسؤوليات الواجب االلتزاـ -

بيا خالؿ فترة التعميـ بالمنزؿ مثؿ: االلتزاـ بالوقت ومواعيد المحاضرات االفتراضية 
 .وتوجيو سموكياتيـ واخالقياتيـ بشكؿ إيجابي خالؿ تطبيؽ التعميـ اليجيف

دعـ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية والعدالة التربوية بيف الطالب عند تطبيؽ التعميـ  -
الب الذيف يعيشوف في المناطؽ الريفية أو النائية اليجيف، وذلؾ بإتاحة الفرص لمط

والتي ال تتوافر بيا خدمة اإلنترنت، أو الطالب الذيف ىـ مف ذوي المستويات 
االجتماعية المنخفضة التي تحوؿ مستوياتيـ دوف استخداـ اإلنترنت؛ لمواصمة 

تى يتـ التعميـ عف بعد عبر القنوات الفضائية خالؿ المرحمة األولى مف تطبيقو وح
 .التغمب عمى ىذه المعوقات في المستقبؿ

 متطلبات خاص٘ باحملتْٚ التعلٔنٕ ّاألىػط٘ املصاحب٘ لُ: -3-4

يتـ تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تحديد األنشطة المصاحبة  يواأجامعة في 
اء وخطط التعمـ التعاوني، وبن  والمناسبة لممحاضرات وجيا لوجو مثؿ: إجراء التجارب العممية،

تقوـ ، كما أنشطة الفريؽ مف خالؿ تعرؼ الطالب عمى بعضيـ البعض، ووضع خطط لمعمؿ
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أيًضا ببناء خريطة لممقرر الدراسي اليجيف مف خالؿ تحديد األىداؼ والوسائؿ  يواأجامعة 
والمالئمة لطبيعة  التكنولوجية وترتيب الوحدات واألنشطة المناسبة لجميع أجزاء المقرر

تـ تنفيذ أنشطة التفكير النقدي والعمؿ الجماعي والتعاوف والتصنيؼ التمقائي المحاضرة، كما ي
دارة المناقشات أنو يتـ استخداـ أفضؿ  يواأبجامعة ومف الجدير بالذكر  . لالختيار مف متعدد وا 

الممارسات الستخداـ مصادر التعميـ المفتوحة، ومجتمعات التعمـ والتعميـ القائـ عمى الفريؽ 
كما يتـ تعزيز التدريس بأدوات واستراتيجيات تكنولوجية   يير الجودة في التنفيذ،وتطبيؽ معا

مف خالؿ الفيديوىات ووسائؿ العرض الفعاؿ والمناقشات وتعمـ األقراف وأساليب التواصؿ 
ببريطانيا يتـ تييئة المحتوى الدراسي تحت مظمة التعميـ  جامعة ادنبرجوالمشاركة. أما في 
يئة التعمـ االفتراضية برفع المستندات والواجبات والنشرات والمناقشات اليجيف مف خالؿ ب

واألسئمة، وتسجيؿ المحاضرات وتدفقيا، وتييئة الفصؿ االفتراضي وىو مساحة صفية تفاعمية 
عمى اإلنترنت يتمتع فييا جميع الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بإمكانية الوصوؿ الستخداـ 

 .التعمـ التعاوني
الخاصة بالمحتوى التعميمي   ما سبؽ يمكف وضع مجموعة مف المتطمبات وباستقراء

 :واألنشطة المصاحبة لو في الجامعات المصرية، كالتالي
مالئمة لمتعميـ اليجيف:  تطوير المقررات الدراسية وتحويميا إلى مقررات إلكترونية -

 :وتتحدد آليات تحقيؽ ذلؾ في
لعامة والسموكية، والمحتويات النظرية تحديد عدد الساعات المعتمدة، واألىداؼ ا -

والعممية، والجدوؿ التدريسي لممقرر عف طريؽ التعميـ عف بعد أو وجيا لوجو، 
 .وكذلؾ تحديد الدرجات المخصصة لممقرر

إعداد المحاضرات مع تسجيؿ صوتي لشرحيا استعدادا لرفعو لمطالب في الموعد  -
 .المحدد بكؿ محاضرة طبقا لمجدوؿ الدراسي المقرر

استخداـ أعضاء ىيئة التدريس لطرؽ وأساليب تدريس حديثة داعمة لمتعميـ اليجيف  -
 وتدريبيـ عمى استخداميا.

توفير المصادر العممية المحمية والعالمية المرتبطة بالمحتوى العممي عمى اإلنترنت  -
  .مثؿ موقع بنؾ المعرفة المصري
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ات عمى منصة الكميات تشكيؿ لجنة بكؿ كمية لمتابعة رفع المقررات والمحاضر  -
 .والجامعة وعمؿ تقرير أسبوعي إلدارة الجامعة

رفع المحاضرات والدروس النظرية والعممية عمى المنصة في الوقت المحدد ليا مف  -
 /60قبؿ عضو ىيئة التدريس صاحب المقرر، وفقا لما تـ تحديده مف طبيعة المقرر 

  .يعة الكمية أو المقرر/ نظري أو العكس حسب النسبة المقررة لطب 45عممي و
قياـ عضو ىيئة التدريس بتشجيع الطالب عمى االطالع بصفة مستمرة لمعرفة  -

 .مفردات المقررات الدراسية
حرص الطالب عمى االطالع بشكؿ مستمر عمى بنؾ المعرفة لمعرفة معمومات أكثر  -

 .مف المقررات الدراسية
 عي.تنفيذ أنشطة التفكير النقدي والتعاوف والعمؿ الجما -
تبني لجاف تطوير المناىج وطرؽ التدريس بالجامعات مبادرة تحديد معايير تصميـ  -

بيئة التعميـ اليجيف المناسبة  واالستراتيجيات الحديثة المستخدمة لتحقيؽ األىداؼ 
 .والغايات

بناء خريطة لممقرر الدراسي اليجيف مف خالؿ تحديد األىداؼ والوسائؿ التكنولوجية  -
واألنشطة المناسبة لجميع أجزاء المقرر والمالئمة لطبيعة وترتيب الوحدات 

 المحاضرة.
تشكيؿ لجاف متخصصة لتطوير المقررات الدراسية التقميدية ودمجيا الكترونيا مف  -

 خالؿ التقنيات الحديثة.
 :متطلبات خاص٘ بالتكْٓه -3-5

ألجنبية، برؤية تحميمية لما سبؽ ذكره مف تطبيقات لمتعميـ اليجيف ببعض الجامعات ا
نجد أنو في جامعة ىارفارد تتـ عممية التقويـ لمطالب بطريقة شاممة تشمؿ الممارسات الفردية 
ا العالـ الواقعي  والجماعية لمطالب، كما أنيا ال تقتصر عمى العالـ االفتراضي فحسب بؿ أيض 

لمطالب  والمياـ الفردية  % في العالـ االفتراضي، 45فتصؿ نسبة المساىمات الجماعية إلى 
يوا يتـ أ%. وفي جامعة  45%، ومشاريع المجموعة نسبتيا  25في المنازؿ تصؿ إلى 

وتكوف عممية لتقويـ مستمرة لمطالب، لمتأكد مف  تخطيط التقييمات في بيئة التعميـ اليجيف
تحقيؽ أىداؼ المقرر. ويترؾ لعضو ىيئة التدريس الحرية في تحديد التقييمات المناسبة 
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يا لوجو والمحاضرات االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة. وعميو، يمكف لممحاضرات وج
االستفادة مف ذلؾ في تحديد متطمبات عممية التقويـ بالتعميـ اليجيف بالجامعات المصرية، 

تغيير نمطية تقويـ الطالب القديمة والتدريب المكثؼ عمى التقييـ اإللكتروني والتي تتمثؿ في: 
مستوى تقدـ الطالب  إلى أف تكوف عممية التقويـ مستمرة وشاممة لمعرفةعف بعد، باإلضافة 

 :وتتحدد أىـ آليات تحقيؽ ذلؾ في ز،ومعدؿ االنجا
عقد ورش عمؿ لتدريب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات عمى آليات التقويـ في   -

 التعميـ اليجيف، والتعميـ عف بعد.
ليكونوا عمى دراية شاممة لما ىو مطموب  تحديد طريقة وموعد التقييـ واعالنيا لمطالب  -

  .منيـ تحصيمو في كؿ مف نظاـ التعميـ عف بعد ونظاـ التعميـ وجيا لوجو
و كذلؾ  تشكيؿ لجنة مختصة بوضع معايير لمتقويـ الجيد في التعميـ اليجيف  -

 .الطالب لدى والغياب ومراعاة الحضور التصحيح
  :لب علَٔا باجلامعات املصسٓ٘معْقات تيفٔر السؤٓ٘ املكرتح٘, ّضبل التغ -4

قد يواجو الرؤية المقترحة مجموعة مف المعوقات التي تعيؽ تنفيذىا، وىذا يستدعي  
  :وضع عدة سبؿ لمتغمب عمييا. وتتمثؿ أبرز ىذه المعوقات فيما يمي

 :تتخدد فٔنا ٓلٕمعْقات إدازٓ٘ ّتيعٔنٔ٘:  -4-1
ؽ التعميـ اليجيف، وعدـ توافر حوافز ضعؼ البنية التحتية التكنولوجية الداعمة لتطبي  -

تشجيعية ألعضاء ىيئة التدريس لتطبيؽ التعميـ اليجيف، باإلضافة إلى عدـ توافر 
مقررات إلكترونية لمعظـ المواد الدراسية، مما يصعب عممية إدخاؿ التقنية في 

 .التدريس وتطبيؽ التعميـ اليجيف
 .لي التعميـ العاليضعؼ التخطيط والتنسيؽ عمى مستوى قيادات ومسئو   -
زيادة االىتماـ بالبدء في تطبيؽ التعميـ اليجيف دوف السعي لتوفير متطمبات نجاحو   -

 وتحقيؽ تميزه.
 ف.عميـ التقميدي إلى التعميـ اليجيبطء اإلجراءات اإلدارية الخاصة لمتحوؿ مف الت  -
  .عميـ اليجيف بياقمة توافؽ اليياكؿ التنظيمية واألنظمة اإلدارية مع متطمبات تطبيؽ الت  -
 .ضعؼ التقويـ المستمر والمتابعة لتطبيؽ ىذا النمط مف التعميـ  -
 .قصور الموائح التنظيمية عف الوفاء بمتطمبات تطبيؽ التعميـ اليجيف بالجامعات  -
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ضعؼ االىتماـ باألمف المعموماتي أثناء تطبيؽ ىذا النظاـ، مما قد يؤدي الختراؽ   -
 .ة لمبرمجيات التعميميةالمنصات التعميمية وحدوث سرق

ضعؼ القدرة عمى مالحقة التطورات السريعة في األجيزة والبرمجيات اإللكترونية،   -
بالرغـ مف وجود تحسف بسيط في البنية التحتية التكنولوجية الالزمة لتطبيؽ التعميـ 

 .اليجيف
ف وكذلؾ االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة وكاممة تكوف متابعة ألنشطة التعميـ اليجي  -

  .متابعة لتعمـ الطالب
حيث ترتفع تكمفة شراء األجيزة   ارتفاع تكمفة البنية التحتية لمتعميـ اليجيف،  -

 .بخدمة اإلنترنت  اإللكترونية وكذلؾ تكمفة اشتراكات الطالب
قمة الدعـ المالي المخصص لمبرامج التدريبية واإلرشادية لمعامميف بالجامعة وقمو   -

 .المخصصة لشراء أنظمة حماية األجيزة والبرمجياتالمخصصات المالية 
 :تتحدد سبؿ مواجية ىذه المعوقات اإلدارية والتنظيمية فيما يميو 

بناء شراكات خارجية مع القطاع الخاص لدعـ البنية التقنية لمجامعات، وبناء منصات   -
مركز إلكترونية داعمة، باإلضافة إلى توفير الدعـ الفني التقني المستمر مف خالؿ 

تقنية المعمومات واالتصاالت بالجامعة وعقد شراكة مع قيادات الجامعة التكنولوجية 
  .وكميات اليندسة في تقديـ تدريبات مستمرة وتقنية لمجميع

وضع خطة استراتيجية لمتعاوف والتنسيؽ عمى مستوى قيادات ومسئولي التعميـ   -
دة وخطة إجرائية الجامعي، بما يسيـ في وضع سياسة تعميمية واضحة ومحد

 .مدروسة واضحة لتطبيؽ التعميـ اليجيف
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية، بما يسيـ في التحوؿ مف نمط التعميـ التقميدي إلى   -

 .نمط التعميـ اليجيف بنجاح
تشكيؿ لجنة مركزية عمى مستوى وزارة التعميـ العالي، لوضع معايير تقويـ فعالة لنظاـ   -

جامعات المصرية، مع تأسيس وحدة مركزية لمتابعة عممية التقويـ التعميـ اليجيف بال
 .بكؿ جماعة

االىتماـ بتحقيؽ التميز في تطبيؽ التعميـ اليجيف، قدر العناية بالبدء والنجاح في   -
تطبيقو، وذلؾ مف خالؿ تشكيؿ لجنة مف الخبراء لوضع معايير لجودتو وتميزه في 
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و، وتشكيؿ لجاف أخرى مختصة بتوفير ىذه ضوء نتائج األبحاث العممية الميتمة ب
 .المعايير بالجامعات

تطوير الموائح التنظيمية بصفة دورية، مما يسيـ في النجاح في تطبيؽ التعميـ   -
 .اليجيف

توعية جميع القائميف عمى نظاـ التعميـ اليجيف والمشاركيف في بقضية الممكية   -
 .الفكرية، وضرورة إدراجيا في المقررات الجامعية

 .استخداـ أحدث أنظمة أمف المعمومات، لمنع اختراؽ المنصات التعميمية اإللكترونية  -
تشكيؿ لجنة مختصة مف الوزارات المعنية ؛ لوضع آليات لتحسيف البنية التكنولوجية   -

الالزمة لتطبيؽ التعميـ اليجيف ودراسة إمكانية استخداـ التقنيات الحديثة التي تسيـ 
لتحتية إلى مختمؼ المناطؽ، وخاصة المناطؽ الريفية في وصوؿ ىذه البنية ا

 .والنائية
إنشاء قواعد بيانات لمتابعة تنفيذ أنشطة التعميـ اليجيف، وتبادؿ الخبرات وحؿ   -

 .المشكالت الناتجة عف استخدامو
السعي إلطالؽ  :اقتراح بدائؿ في حالة انقطاع اإلنترنت أثناء التعميـ عبر االنترنت مثؿ  -

 .ية لمرحمة التعميـ الجامعي مثؿ: قناة التعميـ المفتوح بجامعة القاىرةقنوات فضائ
دعـ أفراد منظومة التعميـ الجامعي ماليا؛ ليكونوا قادريف عمي شراء األجيزة   -

والبرمجيات وكذلؾ االشتراؾ بخدمات اإلنترنت، وعقد شراكات مع الشركات المزودة 
المنصات التعميمية وبنؾ المعرفة بخدمات اإلنترنت؛ لتوفير دخوليـ عمى مواقع 

 .المصري مجانا
تعبئة موارد مالية جديدة، لتحسيف البنية التحتية التكنولوجية ومنيا: المنح،   -

 والتبرعات، واليبات، والمعونات، وعوائد البحوث التطبيقية، وغيرىا. 
 :تتحدد فيما يمي معْقات بػسٓ٘: -4-2

  .قمة وعي المجتمع بأىمية التعميـ اليجيف -
قمة امتالؾ الميارات التكنولوجية لدى أفراد منظومة التعميـ الجامعي والتي تمكنيـ  -

 .مف التفاعؿ بجدية عند تطبيؽ التعميـ اليجيف
 زيادة األعباء اإلدارية والوظيفية الممقاة عمى عاتؽ أعضاء التدريس والجياز اإلداري -
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وؿ نحو نمط التعميـ قمة االطالع عمى المستحدثات التكنولوجية، ومقاومة التح -
 .اليجيف

صعوبة متابعة أعضاء ىيئة التدريس لألعداد الكبيرة مف الطالب عند تطبيقو، وقمة  -
 .الحوافز المادية والمعنوية المقدمة ليـ

شعور الطالب بالقمؽ عند التعامؿ مع األجيزة والبرمجيات وخاصة أثناء االختبارات،  -
 .وبيف زمالئيـ في الجامعةوكذلؾ شعورىـ بالتفاوت االجتماعي بينيـ 

كثرة األعباء المعيشية الممقاة عمى كاىؿ أولياء األمور، وزيادة الخوؼ لدييـ مف  -
 .سمبيات استخداـ األجيزة والبرمجيات عمى سموكيات وأخالقيات أبنائيـ

 .شعور الطالب بالعزلة وقمة فرص التفاعؿ االجتماعي وجيا لوجو -
  :يوتتحدد سبؿ مواجية ىذه المعوقات ف

 .وتعزيز وعي المجتمع بو  عقد ندوات توعوية عف أىمية التعميـ اليجيف -
التدريب المستمر ألعضاء منظومة التعميـ الجامعي عمى استخداـ األجيزة  -

 .والبرمجيات وتنمية قدراتيـ في المغة اإلنجميزية
عرض نتائج البحوث العممية التي تؤكد عمى أىمية التعميـ اليجيف إلقناع أعضاء  -

 ـ.بيقو بأىمية ىذا النمط مف التعمينظومة التعميـ الجامعي الرافضيف لتطم
إيجاد حموؿ عممية لمشكمة األعداد الكبيرة لمطالب وتوفير الحوافز المادية والمعنوية  -

 .ألعضاء ىيئة التدريس لتشجيعيـ عمى تطبيقو
جيف دوف تدريب الطالب عمى كيفية االنتقاؿ مف التعميـ التقميدي إلى التعميـ الي -

 .خوؼ أو قمؽ وتدريبيـ عمى االختبارات اإللكترونية
عقد دورات تدريبية ألولياء األمور إلكسابيـ ميارات التغمب عمى األعباء المعيشية،  -

وتوفير كتيبات إرشادية ليـ لتوعيتيـ بخصوص التغمب عمى اآلثار السمبية الستخداـ 
 .اتيـاألجيزة والبرمجيات عمى سموكيات أبنائيـ واخالقي
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  :تتحدد فيما يمي  :املعْقات األكادمئ٘ -4-3
صعوبة تصميـ المقررات اإللكترونية وعدـ مالءمة طبيعة ىذه المقررات وكبر  -

 .حجميا
افتقار المقررات اإللكترونية إلى عناصر التشويؽ والجذب حيث يقـو بعض أعضاء  -

أو عمى ىيئة  كترونيةىيئة التدريس بتحويؿ المقررات الدراسية الورقية إلى ممفات إل
 .شرائح باوربوينت مما يفقدىا عنصر التشويؽ والجذب مف جانب الطالب

 .قمة استخداـ طرؽ وأساليب التدريس الداعمة لمتعميـ اليجيف -
 :وتتحدد سبؿ مواجية ىذه المعوقات مف خالؿ

تدريب وتأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ األساليب والطرؽ الحديثة في  -
 .س بما يتناسب مع التعميـ اليجيفالتدري

تطوير بعض المقررات الدراسية التقميدية حتى يسيؿ دمجيا إلكترونيا مف خالؿ  -
 .التقنيات الحديثة وذلؾ مف خالؿ تشكيؿ لجاف متخصصة لمتطوير

الدمج بيف نظاـ التعميـ التقميدي والتعميـ عبر اإلنترنت داخؿ قاعات المحاضرات  -
عميـ عبر االنترنت في منازليـ وكيفية مواجية المشكالت التي لتدريب الطالب عمى الت

 .تقابميـ أثناء التعمـ
وختاما، أوصى البحث الحالي بأىمية التغمب عمى المعوقات التي تعوؽ تطبيؽ 

لكونو ضرورة ممحة في ظؿ انتشار فيروس كورونا،  جيف بالجامعات المصرية؛يالتعميـ ال
يجمع بيف مميزات التعميـ وجيا لوجو، والتعميـ عف بعد فضاًل عف كونو نمط تعميمي جديد 

عبر االنترنت. ويمكف التغمب عمى تمؾ المعوقات مف خالؿ وضع عدة سبؿ لمواجية ىذه 
المعوقات، كما أوصى البحث بضرورة إجراء بحوث أخرى مشابية لموقوؼ عمى واقع تطبيؽ 

ستفادة منو في تطوير التعميـ التعميـ اليجيف في الجامعات المصرية في المستقبؿ، واال
 وتحقيؽ تميزه.  الجامعي
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, يزبػ عهً يىلع:     رطجٛك انزؼهٛى انٓغٍٛ فٙ عبيؼخ ثٕسسؼٛذ( عبيعخ ثىر ضعُذ: (

http://psu.edu.eg/ISTC/2020/11/20/  
142

, يزبػ عهً  فٙ ٔسشخ ػًم ثغبيؼخ عُٕة انٕاد٘"انزؼهٛى انٓغٍٛ ".. ( عبيعخ عُىة انىادٌ: (

 http://www.svu.edu.eg/ar/ 4/5/1/1/2221-يىلع: 

https://www.sis.gov.eg/Story
https://www.heep.edu.eg/
http://www.svu.edu.eg/ar/-
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,  يزبػ رطجٛمبد انزؼهٛى انٓغٍٛ فٙ انغبيؼبد انًصشٚخ .. َذٔح ثآداة انًُٕفٛخعبيعخ انًُىفُخ:  ( (

 https://www.menofia.edu.eg/NewsDetails/142957/arعهً يىلع: 
142

 سسًًٛب.. يغهس عبيؼخ انًُٛب ٚؼزًذ رطجٛك انزؼهٛى انٓغٍٛ(   عبيعخ انًُُب , كهُخ انزرثُخ انُىعُخ : (

, يزبػ عهً يىلع: 

https://www.minia.edu.eg/spedu/desofnew.aspx?new_id=212751 
143

: خطػ اؽزشاصٚخ نًٕاعٓخ "كٕسَٔب"  فٙ أٔل أٚبو انذساسخ : سئٛس عبيؼخ غُطب (  عبيعى غُطب:(

, يزبػ عهً يىلع: آالف غبنت ثبنغبيؼخ 333نٕلبٚخ 

https://tanta.edu.eg/News_details_archive.aspx?ID=2c64e8f1-91f9-4529-

83a4-313c0a9d6814 

 

(
144

, يزبػ عهً عبيؼخ ديُٕٓس رعغ خطخ انزؼهٛى انٓغٍٛ نهؼبو انغبيؼٙ انغذٚذعبيعخ ديُهىر:  (

 http://www.damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=13764: يىلع
145

, يٕاػٛذ انؾعٕس َٔظبو انذساسخ ثؤسهٕة انزؼهٛى انٓغٍٛ ثغبيؼخ انسٕٚس(  عبيعخ انطىَص: (

 http://suezuni.edu.eg/su/index.php/arيزبػ عهً يىلع: 

1/4/2020  
146

, 3333 -3333يغهس عبيؼخ انًُصٕسح ُٚبلش خطخ انؼبو انذساسٙ انغذٚذ عبيعخ انًُصىرح:  ((

mansoura-news/4924-du.eg/manshttps://www.mans.e-يزبػ عهً يىلع: 

-2020-year-academic-new-the-for-plan-the-discusses-council-university

ad-2021 
142

 , يزبػ عهً يىلع:3333اغالق يُصخ انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ انغذٚذح، أكزٕثش عبيعخ انًُصىرح: ( (

https://www.mans.edu.eg/mans-news/4959-the-launch-of-the-new-e-

learning-platform 
143

, يطٕٚخ انزؼهٛى انًذيظ )انٓغٍٛ( : انًُٓغٛخ ٔانزمٕٚى( عبيعخ انسلبزَك, يركس انمُبش وانزمىَى:  (

 http://www.zumac.zu.edu.eg/content/90/.aspxيزبػ عهً يىلع: 

(
149

 ) Cornell University INSEAD, & WIPO,: The global innovation index 

2019: Creating healthy lives—the future of medical innovation, (12th 

Ed.), (S, Dutta, B, Lavin, & S, Wunsch-Vincent, Eds.), Geneva: World 

Intellectual Property Organization (WIPO), 2019, p.252 
152

انًؼشفخ انؼبنًٙ يئشش يؤضطخ يحًذ ثٍ راشذ آل يكزىو نهًعرفخ, ثرَبيظ األيى انًزحذح اإلًَبئٍ:  ((

 .262ص ,2214َىفًجر ،يؤضطخ يحًذ ثٍ راشذ آل يكزىو نهًعرفخ, دثٍو، 3333
151

رمشٚش يٕعض ػٍ يئششاد االرصبالد ٔركُٕنٕعٛب ( وزارح االرصبالد وركُىنىعُب انًعهىيبد: (

 .3-3، ص ص3333(، انمبْشح، أثشٚم3333انًؼهٕيبد )ػذد شٓش٘ أثشٚم 

(
152

)World Economic Forum  :The global competitiveness report 2019, (K. 

Schwab, Ed.), Geneva, 2019, p.200. 
153

ثزٕعٛٓبد يٍ يؼبنٗ يركس رًُُخ لذراد أععبء هُئخ انزذرَص وانمُبداد ثغبيعخ انسلبزَك:   ( (

عضًبٌ شعالٌ رئُص انغبيعخ ويعبنً االضزبرح انذكزىرح يُرفذ عطكر َبئت رئُص  االسزبر انذكزٕس

, يزبػ عهً يىلع: 2222يبرش31عخ نهذراضبد انعهُب وانجحىس..., انغبي

http://suezuni.edu.eg/su/index.php/ar
https://www.mans.edu.eg/mans-news/4924-mansoura-university-council-discusses-the-plan-for-the-new-academic-year-2020-2021-ad
https://www.mans.edu.eg/mans-news/4924-mansoura-university-council-discusses-the-plan-for-the-new-academic-year-2020-2021-ad
https://www.mans.edu.eg/mans-news/4924-mansoura-university-council-discusses-the-plan-for-the-new-academic-year-2020-2021-ad
https://www.mans.edu.eg/mans-news/4924-mansoura-university-council-discusses-the-plan-for-the-new-academic-year-2020-2021-ad
https://www.mans.edu.eg/mans-news/4924-mansoura-university-council-discusses-the-plan-for-the-new-academic-year-2020-2021-ad
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https://www.facebook.com/508205206337069/posts/807801746377412/?a

pp=fbl 
154

يئشش انًؼشفخ يؤضطخ يحًذ ثٍ راشذ آل يكزىو نهًعرفخ, ثرَبيظ األيى انًزحذح اإلًَبئٍ:  ( (

 .262, ص2214دثٍ, َىفًجرٕو نهًؼشفخ، و، يئسسخ يؾًذ ثٍ ساشذ آل يكز3333انؼبنًٙ 
155

، ( ضًُرح حطٍ انحبعٍ يحًذ:  رؤَخ يمزرحخ نًًبرضخ انًطؤونُخ انًغزًعُخ نغبيعخ انًهك فُصم(

(, كهُخ انزرثُخ, عبيعخ االزهر, دَطًجر 2(, انغسء)126, عبيعخ األزهر. انعذد)يغهخ كهٛخ انزشثٛخ

 .534و, ص2212


