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 ريس الدراسات ا�جتماعيةالتعلم الخليط وتد
  

  حمدانناصر مبارك سعيد . د  السيدأحمد جابر أحمد . د.أ
  أستاذ المناهج وطرق تدريس 

  الدراسات االجتماعية
  أستاذ مشارك المناهج وطرق تدريس 

  ات االجتماعيةالدراس
  جامعة الملك خالد -عميد شئون الطالب   جامعتي سوهاج والملك خالد -كلية التربية 
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الواسع الستخدام طرق التعليم التقليدية وقـدمها،   تشارالنافي ظل 

ونظراً لالنفجار المعلوماتي الكبير وثورة التقنية الحديثة، ومن أجل تشجيع 
ات على اكتساب مهارات التعامل اإليجابي مـع  األجيال من الطالب والطالب

وسائل التقنية المتمثلة في الحاسبات اآللية، وللتقليل من أميتهم في هذا ال
مـن   الوظيفيةالجانب، أصبح لزاماً على رجال التربية والتعليم االستفادة 

من طـرق   ثورة الحاسب في التعليم، ومحاولة الدمج بين أكثر من طريقة
الـتعلم  التعلـيم التقليـدي و  على سبيل المثال الدمج بين ا منه، ولتدريسا

ال يلغي التعلم من التعلم فهذا النوع ، اإللكتروني فيما يعرف بالتعلم الخليط
  .لكتروني وال التعليم التقليدي، إنه مزيج من االثنين معاًإلا

وسيحاول الباحثان في هذه الدراسة إلقاء الضـوء علـى الـتعلم    
لول المقترحة لحل بعض مشكالت كل من التعليم التقليدي كأحد الح ،الخليط

  :من خالل تناول المحاور الرئيسة اآلتية لكترونيإلوالتعلم ا
أهـم   –أهم إيجابياتهـا   –عناصرها  -العملية التعليمية التقليدية �

  .سلبياتها
 .مشكالته –زاته يم –مفهومه  –التعلم اإللكتروني  �

 .الصعوبات والمخاطر – زاتهيم –مفهومه  –التعلم الخليط  �

  .تصميم برنامج في الدراسات االجتماعية قائم على التعلم الخليط �
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علـى  المعرفـة،  الشكل السائد لنقل  تمثل قاعات الدروس التقليدية

منذ القدم وهو مسـتمر   التقليدي التعليمجد وقد و، سنة ٣٠٠٠األقل، منذ 
التعلـيم والتـدريب   ٪ من  ٨٠حتى اليوم ما يقارب ، ورحتى وقتنا الحاض

  .الدراسية التقليديةيجري في الصفوف 

        ::::التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليدية    لعملية التعليميةلعملية التعليميةلعملية التعليميةلعملية التعليميةاألساسية لاألساسية لاألساسية لاألساسية لعناصر عناصر عناصر عناصر الالالال

تتلخص  أنهانجد التقليدية التعليمية  العملية عناصر إليوإذا نظرنا 
 :اآلتيفي 

  .مختارالتعليمي ال وهو الذي يشرح ويقدم ويعلم المنهج :المعلم �

 .التعلم وهو المستهدف بالتعليم أو التدريب أو: المتعلم �

بيـة المـراد أن   يالتدر وهي المادة التعليمية أو :المحتوى الدراسي �
 .يستوعبها الطالب ويتعلمها

 :تكون أنوهي إما  :طرق التدريس �

o وتكون بالمواجهة بين الطالب والمعلـم فـي نفـس    :مباشرة 
  .الزمان والمكان

o وتكون من خالل وسط أو وسيط مثـل الكتـب   :غير مباشرة 
 .والمحاضرات

والمعدات التي تعـاون   واألجهزة األدواتوهي  :الوسائل التعليمية �
قد يسـتخدمها الطالـب   التي أو  ،في شرح المادة التعليمية المعلم
 وحتـى السبورة والطباشـير   من بدءاً الدراسيالمنهج  بليستوع

  .اآلليةالحاسبات 
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استيعاب  ىلقياس مد تستخدمالتي  واألدواتوسائل ال ووه :التقويم �
  .وتحصيله للمادة التعليمية الطالب

تم فيـه العمليـة التعليميـة أو    ت وهو النطاق الذي :التعليم نطاق �
  :بية وهويالتدر

o أو التدريب التعليم يحدد توقيتات :نطاق زماني. 

o ن،للطـرفي  لية التعليميةميحدد أماكن تواجد الع :نطاق مكاني 
تتكون مـن   والتيأو الكلية، هو ما اصطلح عليه بالمدرسة و

فصل دراسي أو عدة فصول دراسية أو قاعات محاضرات أو 
 .الخ..تدريبي أو معمل ورش تعليمية أو حقل

o بدقة التعليم يحدد موضوعات :نطاق موضوعي.  

o وضـوابطها   يحدد قانونية العمليـة التعليميـة   :نطاق قانوني
 .)لقوانيناللوائح وا(األخالقية 

o األطـراف يحدد تكلفة العملية التعليميـة علـي    :نطاق مالي 

 .هاالمشاركة في

 :يوضح هذه العناصر) ١شكل (والشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  التقليدية عناصر العملية التعليمية) ١(شكل 

  عناصر العملية التعليمية التقليديةعناصر العملية التعليمية التقليدية

ما أفضل النماذج ما أفضل النماذج   محتوىمحتوى  طرق تدريسطرق تدريس  وسائل تعليميةوسائل تعليمية  تقويمتقويم  نطاق التعليمنطاق التعليم
التعليمية  لتصميم التعليمية  لتصميم 

    معلممعلم

  مباشرةمباشرة

  غير مباشرةغير مباشرة

  زمانزمان

  مكانمكان

  موضوعموضوع

  قانونقانون

  مالمال
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        ::::إيجابيات وسلبيات الفصول التعليمية التقليديةإيجابيات وسلبيات الفصول التعليمية التقليديةإيجابيات وسلبيات الفصول التعليمية التقليديةإيجابيات وسلبيات الفصول التعليمية التقليدية

   :الفصول التعليمية التقليدية من أهم إيجابيات

o  أقـوى وسـيلة    اهـذ و ،التقاء المعلم والمتعلّم وجهاً لوجـه
ففيها تجتمع الصورة  ،بين شخصين اتلالتصال ونقل المعلوم

والصوت بالمشاعر واألحاسيس، حيث تؤثر علـى الرسـالة   
وبـذلك يمكـن تعـديل     ،والموقف التعليمي كامالً وتتأثر به

ملية ث عوحد(ث النمو وتعديل السلوك وحد بالتاليو ،الرسالة
  ). التعلّم

  :من أهم السلبيات
منفـرداً بعـض    التقليـدي  التعليمولكن في العصر الحاضر يواجه 

  : المشكالت مثل

التدريس الجامعي يعتمد على التلقين مـن   في التقليدي هذا االتجاه •
 .واالستذكار من قبل الطالب وعلى الحفظالمعلم جانب 

وهـي   أالتعليميـة،  األخرى من العملية ال االهتمام بالجوانبعدم  •
ميوله واتجاهاته وقدراتـه   الطالب المهارات الفنية وتنمية اكتساب

  .على التعلم الذاتي

القدرة على مواجهة الطلب الشديد على الخدمة، نتيجة التساع  عدم •
الثانوية العامة والطاقة االستيعابية للجامعـات   الفجوة بين خريجي

ويعـود   ،ل أخرى للتعليموسائ والكليات، مما يؤدي إلى البحث عن
، إذ أنـه السـتيعاب   المكان عنصر على التعليم ذلك العتماد عملية

 .بالمساحات المناسبة أعداد جديدة ال بد من توفير األماكن المناسبة
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ب، نتيجة قدرة المؤسسات التعليمية على تلبية طموحات الطال عدم •
د ذلك ، ويعوهأو قسم على حد/ كل كلية لوجود حد أقصى الستيعاب

، التجهيزات للمكان، وهو على عنصر مكمل التعليم العتماد عملية
الالزمة لتوفير الخدمـة   إذ أنه البد من توفير المعدات والتجهيزات

القادرة  الخبرات ألعداد أكبر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفير
 .على تقديم الخدمة

مـاد  االزدحام المروري الشديد صباح كل يوم، ويعـود ذلـك العت   •
 ، إذ أنه لتقديم الخدمة ال بد مـن الزمان عنصر على التعليم عملية
فـي مكـان    واإلداريين والمستفيدين جميعاً كل من الخبراء تواجد

 .واحد وفي نفس الوقت

  . التعليماالنفجار المعرفي الهائل وما ترتب عليه من تشعب في  •

ðäì6ÙÜfia@âÝÉnÜaðäì6ÙÜfia@âÝÉnÜaðäì6ÙÜfia@âÝÉnÜaðäì6ÙÜfia@âÝÉnÜa@Z@Z@Z@Z(E-Learning)  

دخلت التربية والتعليم منعطفاً جديداً اضية الم عشرخالل السنوات ال
من المفـاهيم   على حقل التعليم، لتغير كثيرٍ التقنيةبعد ظهور المستحدثات 

والطرق التي كنا نتعامل بها في التدريس والتخطـيط وتصـميم المنـاهج    
  .والمقررات

أحد مالمح كر شبكة اإلنترنت وولعل أكبر أثر لهذه المستحدثات ظه
ر تأثير وسائل أخرى وية في كثير من بلدان العالم، وكذلك ظهالحياة اليوم

مثل اإلذاعات التعليمية، والتليفزيـون، والقنـوات الفضـائية، والتعلـيم     
، واألسـطوانات  (Multimedia)بمساعدة الكمبيوتر، والوسائط المتعـددة  

  .الخ...(CD-ROM)التعليمية 
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        ::::مفهوم التعلم اإللكترونيمفهوم التعلم اإللكترونيمفهوم التعلم اإللكترونيمفهوم التعلم اإللكتروني

 التقنيـة من جوانب المستحدثات  اًمهم اًجانب التعلم اإللكترونييعد 
التعليمية، وقد تعددت تعريفاته وتنوعت نظرة الباحثين إليه، إال أننا يمكن 

 :بلورة هذه النظرات فيما يلي

النظرة إليه على أنه وسيلة أو نمط لتقديم المنـاهج الدراسـية    •
  .عبر شبكة المعلومات الدولية

 تقنيـة لم يستخدم فيه وسـائط  النظرة إليه على أنه طريقة للتع •
   .متقدمة

ولعل أهم االختالفات بين استخدام التعلم اإللكتروني فـي التعلـيم   
  :والوسائل األخرى ما يلي

o   مدى التفاعلية التي يجدها كل من المعلم والمتعلم في التعامـل
  .مع محتوى المادة العلمية

o  بيرة ك اًفرصظهرت  التقنياتالتجارب السابقة مع هذه من خالل
التعليميـة  من حيث الخبرات التعلم  وفعاليةتحسين نوعية في 

  .المقدمة للمتعلم
o م لعل الفي التعليم تقد عصـر فَتح اعلى اإلنترنت  فـي   اجديـد

التعليميـة التـي   ع الفرصِ يتوسفي  وساهمعن بعد، الدراسة 
، ممـا يتـيح   في المواقعِ الجغرافية المخْتَلفةتصل إلى الناس 

  .ة حصول المتعلمين على التعليم بشكل عالميإمكاني
o لنقـل  مكـان  الوقـت و قيود المسألة  التعلم اإللكتروني يتخطى

ويسمح ألنماط تعلـم   لمتعلمين في أماكن بعيدة، خبرات التعلم
  .مرنة، لذا يستطيع الطالب التحكم في طريق وسرعة تعلمهم



 ٨  

        ::::مشكالت التعلم اإللكترونيمشكالت التعلم اإللكترونيمشكالت التعلم اإللكترونيمشكالت التعلم اإللكتروني

إال أن ، للتعلم اإللكترونـي ات الواعدة يزالم بالرغم من العديد منو
، فمن خالل التجربة العملية والبحـوث والدراسـات   خاطرهناك بعض الم

العلمية اتضح وجود العديد من المشكالت التي تواجه الـتعلم اإللكترونـي   
  :منها

غياب المعلم اإلنسان، أو ضعف الدور اإلرشادي والتربوي للمعلم  �
بـين   كتروني، وفقدان التفاعـل اإلنسـاني  في مواقف التعلم اإلل

المعلم والمتعلم وجهاً لوجه، ويعد هذا الجانب مهماً للغاية مـن  
    .أجل تحقيق فرص التواصل اإلنساني

كمؤسسات ) المدرسة أو الجامعة(ضعف دور المؤسسة التعليمية  �
اجتماعية وتربوية وحضارية تنقل التراث الحضاري لألجيال عبر 

 انة، مما قد يتسبب في التغريب الثقـافي وفقـد  العصور المختلف
  .الهوية الوطنية والقومية لألجيال القادمة

مهما كانت مبهرة إال أنه مع مـرور الوقـت    التقنيةإن الوسائط  �
تصيب الشخص بالملل وكراهية األجهزة، من طول أوقات العمل 
أمام تلك األجهزة، التي ال تسمع وال تحـس بـألم الشـخص أو    

  .عبه أو همومه النفسيةضيقه أو ت

كل برامج التعلم اإللكتروني مكلفة مادياً بشكل قـد ال يسـتطيعه    �
المتعلم العادي وخاصة في دولنا النامية، فقـد وجـد أن تكلفـة    
المقرر الواحد للطالب في الواليات المتحدة في المتوسـط بـين   

دوالر، هذا بالطبع مع توفر جهاز حاسب آلـي   ٤٠٠إلى  ٢٠٠
متقدمـة لتوصـيل    تقنيةيتطلب كل ذلك بنية تحتية حديث، كما 
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شبكات دولية أو محلية، برمجيات، (الخدمة التعليمية اإللكترونية 
  ).خطوط هاتف، مصممين محترفين لبرامج التعلم اإللكتروني

حدوث غش وتدليس وعـدم   من مشكالت التعلم اإللكتروني أيضاً �
ضافة إلى مـا  انضباط في عمليات الحضور واالمتحانات، هذا باإل

شاع عنه في اآلونة األخيرة من غش وتدليس أيضاً في الحصول 
  . على الشهادات بأي ثمن، وفي أي تخصص ومن أية جامعة

إنه تعلم ال يساعد الفرد على التدرب على الحوار والمناقشـة   �
وتبادل اآلراء، فقد ثبت بالبحث العلمي أن الطالب الذين تعلموا 

كفاءة ومهارة في الحوار والقـدرة علـى   تعلماً إلكترونياً أقل 
عرض األفكار كتابة أو شفاهة، من زمالئهم الذين تعلموا نفس 
 المساقات الدراسية بالطريقة التقليديـة، وأن التقـارير التـي   
يكتبها المتعلمون تقليدياً أعلى جودة من زمالئهـم المتعلمـين   

  .)Hudson,2005(إلكترونياً في نفس المقرر التعليمي

" ماليـاً  " صـرف  تَ عض المؤسسات التعليمية ال تريد أنإن ب �
ـ موماً َأن ، كما أنها تريد عاإللكترونيالكثير على التعلم  تفظ تح

ــا  ــات بم ــن قاع ــديها م ــزات، وورش ، ل وأدوات، وتجهي
 .ال يريدون التغييرفهم لذلك الخ، ..ومعامل

ـ ن أنه إذا كان معظـم الطـالب ال ي  يوفي تصور الباحثَ � وا نُحس
رات الكتابة أو امتالك الخط الجيد قبل استخدامهم لتقنيـات  مها

التعلم اإللكتروني، فإن المشكلة ربما تكون أكبر عند االعتمـاد  
 .الكلي على مثل هذا النوع من التعلم التقني اإللكتروني
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تلبية مختلف احتياجات  ومن أجلالمشكالت وغيرها، في ضوء تلك 
بعـض  وحـل  المعلمـين،   مستويات أداء وتحسين  ،علمالمتعلمين من الت

ظهر مفهوم جديد في  ،مشكالت كل من التعليم التقليدي والتعلم اإللكتروني
ـ مزيالتعلم  التعلم اإللكترونـي، هـو الـتعلم الخلـيط     ج التعليم التقليدي ب

(Blended Learning BL) .  

ÂïÝ©a@âÝÉnÜaÂïÝ©a@âÝÉnÜaÂïÝ©a@âÝÉnÜaÂïÝ©a@âÝÉnÜaZZZZ (Blended Learning)@ @@ @@ @@ @

غني عن الطرق التقليديـة  ا سما وتطور ال يمهم التقنيإن التطور 
التجارة التقليدية، غنِ التجارة اإللكترونية عن في التعليم والتعلم، فكما لم تُ

تقنيـة  غـنِ  ولـم تُ ، البريد اإللكتروني عن البريـد العـادي  غنِ وكما لم ي
لن يكون بديالً عـن الـتعلم     يالمعلومات عن الورق، فإن التعلم اإللكترون

دي، وال عن المعلم اإلنسـان وال الفصـل المدرسـي وال المـدرج     التقلي
  .الجامعي

أن التعلم اإللكتروني ليس بديالً عن التعلـيم   من هنا ظهرت عبارة
طريقـه إلـى   الـتعلم الخلـيط   من هنا أيضاً وجد و، التقليدي بل مكمل له

ةالخاص والشركات األكاديمية وكانت  ،المؤسساتلم للـتع فعة الرئيسـة  الد
اسـتخدام أنمـاط   و الـتعلم اإللكترونـي،  على عيوبِ الخليط هي التغلب 

وتحقيق المزيد مـن   ،المتعلّمِأداء لتَحسين  ةمخْتَلفَ ةتعليميواستراتيجيات 
   .نتائج التعلم
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   ما المقصود بالتعلم الخليط؟ما المقصود بالتعلم الخليط؟ما المقصود بالتعلم الخليط؟ما المقصود بالتعلم الخليط؟    ----

 هو مفهوم يشبه العديد من المفاهيم التربوية التـي لهـا معـانٍ   
 ,Ostguthorpe & Graham)سـتجوثورب وجراهـام   فيري أو ،مختلفة

ـ  اًتمركزأنه من أكثر المداخل  (2003 ه، ومالءمـة  حول المتعلم ومهارات
للبيئة التعليمية التي يجب أن يحدث فيها التعلم، فهو حسب رأيه استخدام 

وقد  ،التقنيةالتعليم والمدعومة بَأو أكثر من الطرق األكثر تميزاً في  اثنتين
 نتضمبالتعلم علـى  ) التعليم العادي(الدروس  اتقاعخلط التعلم في : لكذي

محاكـاة  أو خلط مقررات دراسية منظمـة بطريقـة عاديـة بال   اإلنترنت، 
أو خلط التدريب في موقـع العمـل بأشـكال مـن الحقائـب       بالحاسوب،
  .التعليمية

م يبأنه الطريق إلى التكامل بين التعل (Graff,2003)ويعرفه جراف 
مـداخل   صفمفهوم ي -حسب رأيه  -التعلم اإللكتروني، أو هووي التقليد

 Face)التعلم وجهاً لوجه نشاطات من  اًخَليطتتضمن  تيالالتعليم والتعلم 

to Face)  التعلم على اإلنترنت ونشاطات(Online  Learning).  

 & Clark)يعرضه كل من كـالرك وجـيمس   مفهوم آخر وهناك 

James, 2005) ـ بأنه موقف خليط التعلم ال نايصف انذلال  مييجمع بين التعل
  .التقنيةط وسائالمختلف ، والتعلم ب)في القاعات الدراسية( العادي

نه ال يوجد تعريف دقيق للـتعلم  ألى إ (Boyle,2005)ويشير بويل 
 ةختصار نوع من التعليم يجمع بين مختلف النماذج التقليديالخليط، لكنه با

  .التقنيةنواع أكل  والتعليم عن بعد، ويستخدم

على أن الـتعلم الخلـيط   تركز هذه التعريفات أن الباحثان ويالحظ 
  : يتضمن العديد من األبعاد أو العناصر، من أبرزها
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خلط عناصر مختلفة من الوسائط التعليمية الغنيـة بالتفاعليـة    �
قرص ذاكرة مـدمجِ،   ،والصورة، عرض فيديو ،الصوت :مثل(

التقليدي التعلم أشكال ، ب)د إلكتروني، بريافتراضيةقاعة دروس 
(Mixing Media with Traditional Learning) . 

 Mixing)خلط عناصر التعلم اإللكتروني بأشكال التعلم التقليدي  �

E-learning with Traditional Learning) . 

 من التعلم على اإلنترنـت بأشـكال التعلـيم   أنماط مختلفة خلط  �
 Mixing Online Learning with) )وجهـاً ِلوجـه  ( المباشـر 

Face-to-Face). 

التعلم المتصل باإلنترنت بالتعلم غير المتصـل باإلنترنـت   خلط  �
(Mixing Offline with Online Learning) . 

       Mixing)      خلط التعلم الذاتي والمباشر بالتعلم التعاوني �

Self-Paced and Live with Collaborative Learning) 

المعرفية  –السلوكية : مثل(العديد من النظريات التربوية خلط  �
 . (Mixing Theories of Learning)) البنائية –

 : يوضح مفهوم التعلم الخليط) ٢شكل (والشكل التالي 

  التعلم الخليط مفهوم) ٢(شكل 

بيئة التعلم 
 اإللكتروين

بيئة التعليم 
  التقليدي 

 )وجهاً لوجه(

 بيئة التعلم اخلليط

  + التعلم اإللكتروين 
 التعليم التقليدي
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            ::::مميزات التعلم الخليطمميزات التعلم الخليطمميزات التعلم الخليطمميزات التعلم الخليط

  :من أهم مميزات التعلم الخليط 

من التعليم يدمج مزايا الـتعلم   مختلفاً نوعاًتعد بيئة التعلم الخليط  -١
  :، مثلةالتقليديالتعليم مع جوانب اإللكتروني 

حيث يضمن درجة التفاعل االجتماعي ، الذي لوجه التعليم وجهاً •
 . لتعلماتوجيه الطالب إلى   حتاجسي

  .من قيود الزمان والمكان خالية ةلدراسبيئة ل •

شـئة  عن توقـف عمليـة التن  تجة لكتروني الناإللتعلم اا أضرار •
  .الجتماعيةا

 .المتعلمين لدى بعضلكتروني إلضعف الجاذبية لتطبيقات التعلم ا •

  .بيئة المدرسة التقليديةفي توجد التي ال  ةالمرونة والكفاء •

كذلك إتاحة  خفض نفقات التعليم بالمقارنة بالتعلم اإللكتروني وحده، -٢
   .ين لاللتحاق بالكليات نصف الوقتالفرص للمتعلم

عدم حرمان المتعلمين من متعة التعامل مع معلمـيهم وزمالئهـم    -٣
 . وجهاً لوجه، وتعزيز الجوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بينهم

المرونة الكافية لمقابلة كافة االحتياجات الفردية وأنماط التعلم لدى  -٤
 .أعمارهم وأوقاتهمالمتعلمين باختالف مستوياتهم و

 .المناهج الدراسيةفي تصميم وتنفيذ  التقنياالستفادة من التقدم  -٥

إثراء المعرفة اإلنسانية ورفع جودة العملية التعليمية، ومـن ثـم    -٦
 .جودة المنتج التعليمي وكفاءة المعلمين
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العلمية إلكترونيـاً بالكامـل    الموضوعاتكثير من يصعب تدريس  -٧
استخدام التعلم الخليط يمثل لذا فإن هارات العملية، وبصفة خاصة الم

  .تالالمشكتلك أحد الحلول المقترحة لحل مثل 
، لديها من قاعاتما عدم حرمان المؤسسات التعليمية من استغالل  -٨

  . الخ..وأدوات، وتجهيزات، وورش ومعامل

        ):):):):صديق قديم حصل على اسم جديدصديق قديم حصل على اسم جديدصديق قديم حصل على اسم جديدصديق قديم حصل على اسم جديد((((جديد؟جديد؟جديد؟جديد؟    أمأمأمأمشيء قديم شيء قديم شيء قديم شيء قديم     التعلم الخليطالتعلم الخليطالتعلم الخليطالتعلم الخليط    ----

 التقنيـة مجموعة االبتكارات ، إنه مرتبط بجديدبليس  تعلم الخليطال
 Blended)، والذي أعطاه مصطلح التعلم الخليط في التعلم لقرون عديدة

Learning)  للخيارات المعتمدة على الشـبكة قوية الجديدة والدفعة الهو 
  .السوق خالل السنوات القليلة الماضيةتعاقبت على التي 

نترنت يختلف عن كل ما مـر  إلشبكة االمعتمد على  التقنيفالتقدم 
العديـد مـن   أن ، والواقع األخرى التقنياتإنه يشمل جميع ، بها من قبل

على شبكة  صبح ممكناًط أيالخلالتعلم تنفيذ تصميم والمكونات السابقة في 
كبر مصـادر  أحد أنترنت هو إلا، وعالمية واحدة في المنزل ومكان العمل

  .كل هذه العمليات التي سهلتالتعلم 

MMMM@@@@ÂïÝ©a@âÝÉnÜa@ôÝÈ@â÷bÔ@óïÈbánuýa@pb�aŠ‡Üa@À@wàbä‹i@âïá—mÂïÝ©a@âÝÉnÜa@ôÝÈ@â÷bÔ@óïÈbánuýa@pb�aŠ‡Üa@À@wàbä‹i@âïá—mÂïÝ©a@âÝÉnÜa@ôÝÈ@â÷bÔ@óïÈbánuýa@pb�aŠ‡Üa@À@wàbä‹i@âïá—mÂïÝ©a@âÝÉnÜa@ôÝÈ@â÷bÔ@óïÈbánuýa@pb�aŠ‡Üa@À@wàbä‹i@âïá—mZZZZ@ @@ @@ @@ @
عمليـة الـتعلم بصـفة     فيإذا كان أسلوب التعلم الخليط ذا أهمية 

تعلم الدراسات االجتماعية بصفة خاصة، وذلـك   فيعامة، فإنه ذو أهمية 
عتمـد  تالتـي  ، لمالءمة أسلوب التعلم الخليط لطبيعة الدراسات االجتماعية

على الرجوع إلى المصادر المتعـددة السـتخالص الحقـائق وتجميعهـا     
دراسة الدراسات االجتماعية في المقـام األول إلـى    تستندكما  ،وتنظيمها

المتعلمون بأنفسـهم ليصـلوا إلـى الحقيقـة     أساليب ومهارات يمارسها 
بأبعادها ودوافعها الحقيقية، واستخدام هذه المهارات فـي الكشـف عـن    

األمر الذي يسهم في تزويدهم بالعديد من مهارات التفكيـر   ،حقائق جديدة
  .وطرق البحث
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 فهيكما أن لتعلم الدراسات االجتماعية مصادره وأدواته المختلفة، 
والمصادر األصلية والتراجم والكتيبات والصـحف   سيالمدرتشمل الكتاب 

والمجالت وغير ذلك من المطبوعات، كما تشمل األفالم والصور والخرائط 
والنماذج والعينات والرسوم البيانية والتسجيالت وغيرها مـن الوسـائل   

  .واآلثار والمبانيالسمعية والبصرية، وباإلضافة إلى ذلك زيارة المتاحف 

ق تدريس وأساليب عرض تثير اهتمـام الطـالب   ويتطلب هذا طر
نشط، والتفاعل مع المواقف  إيجابيوتهيئ لهم فرص العمل والقيام بدور 

المختلفة التي تقابلهم واكتساب مهارات الدراسة الذاتية، وأسلوب الـتعلم  
الخليط في طبيعته يسعى فيه الطالب للتوصل إلى المعرفة المناسـبة مـن   

  .الذاتياط مصادرها عن طريق النش

الدراسـات  تـدريس  برامج التعلم الخليط فـي  يرى الباحثان أن و
   :ما يلي إلى أنواع من البرامج التعليمية تحققتشير االجتماعية 

) استخدام أكثر من طريقة تـدريس (مختلفة تعلّم طرق استخدام  •
 .بهدف تَحسين نتيجة التَعلّم

فـي   التقنيةالتي تعتمد على استخدام  سطرق التدريمن مزيج  •
 .التعلم

التفاعلية من قاعة الدروس بغنية الاألشكالِ التقليدية ومن مزيج  •
قرص ذاكـرة مـدمجِ،    ،مثل الصوت والصورة، عرض فيديو

وصور متحركّة علـى   ،، بريد إلكترونيافتراضيةقاعة دروس 
 .اإلنترنت

 .التعلم اإللكتروني والتعليم التقليدي في عملية التعلممن مزيج  •
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        : : : : مكونات البرنامجمكونات البرنامجمكونات البرنامجمكونات البرنامج    ----

على  مدناذا اعتإال إ )مزجال(ة الخلط مكانيإنه ال معنى للحديث عن إ
مجمـوعتين  لى هذه المكونات إتنقسم ، إن لم يكن كلها، والمكوناتبعض 

لـى  إبـدورها  ، تنقسم (Offline) غير متصلة باإلنترنتاألولى ، رئيستين
، (Online) ترنـت نإلاب ةمتصـل مجموعة من العناصر الفرعية، الثانيـة  

   .تنقسم أيضاً إلى مجموعة أخرى من العناصر الفرعية
  :يوضح هذه العناصر) ٣شكل (والشكل التالي 

  
  مكونات برنامج التعلم الخليط في الدراسات االجتماعية) ٣(شكل 
  :العناصراستعراض لهذه  يليوفيما 

        (Offline Component Groups)    ::::إلنترنتإلنترنتإلنترنتإلنترنتمجموعة عناصر غير متصلة بامجموعة عناصر غير متصلة بامجموعة عناصر غير متصلة بامجموعة عناصر غير متصلة با: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

  :وتشمل
  .تغذية راجعة � تعليم � تدريب � إشراف �: معلم أو مدرب �
 �ورش عمـل   �عـروض   �محاضـرات   �:قاعة دروس �

   .لعب أدوار �محاكاة  �سيمينارات 
  . دوريات �مجالت  �صحف  �كتب  �: وسائط مطبوعة �
 أقراص مدمجة سمعية �عية  أشرطة سم �: ةلكترونيإوسائط  �

(Audio CD)  �   أشـرطة فيـديو (Videotape) �   أقـراص
  .(CD-ROM) ذاكرة مدمجة

 .إذاعة �تليفزيون  �: وسائط إذاعية �

  عناصر متصلة باإلنترنتعناصر متصلة باإلنترنت
((OOnnlliinnee))  

  عناصر غري متصلة باإلنترنتعناصر غري متصلة باإلنترنت
((OOfffflliinnee))  

 مكونات الربنامج
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  :يوضح هذه العناصر) ٤شكل (والشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مجموعة عناصر غير متصلة باإلنترنت) ٤(شكل 
        (Online Component Groups)    ::::رنترنترنترنتنتنتنتنتإلإلإلإلاااامتصلة بمتصلة بمتصلة بمتصلة بعناصر عناصر عناصر عناصر مجموعة مجموعة مجموعة مجموعة : : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً

  :وتشمل
محتـوى   � (Online Learning Content) :محتوى إلكترونـي  �

  .محاكاة �مصادر تَعلّم  �تفاعلي 
 �إشراف الكتروني  �: إلكترونيأو توجيه تدريب  وأ إشراف �

   . تغذية راجعة �توجيه إلكتروني  �تدريب الكتروني 
 (Online Collaborative Learning) : نترنـت إلتعلم تعاوني على ا �

 � مؤتمرات عبر الفيديو �نصية دردشة  � بريد إلكتروني �
  .فتراضيةاقاعات دروس 

مواقـع   � مواقع ويب � مكائن بحث � (The web) :إنترنت �
  .تجارة إلكترونية

هواتـف   � نقالة يباسوح � (Mobile learning) : تعلم نقال �
 .جوالة

  مجموعة عناصر غير متصلة  با(نترنتمجموعة عناصر غير متصلة  با(نترنت

  ةةإلكترونيإلكتروني  وسائطوسائط  مطبوعةمطبوعة  وسائطوسائط  أو مدربأو مدرب  معلم معلم   قاعة دروسقاعة دروس  وسائط إذاعيةوسائط إذاعية

  شرافشرافإإ

  تدريبتدريب

  تعليمتعليم

  راجعةراجعة  تغذيةتغذية

  تليفزيونتليفزيون  محاضراتمحاضرات

  عروضعروض  إذاعةإذاعة

  عملعمل  ورشورش

  اراتاراتسيمينسيمين

  أشرطة سمعيةأشرطة سمعية

  مدمجةمدمجة  أقراصأقراص
  سمعيةسمعية

  أشرطة فيديوأشرطة فيديو

  أقراص ذاكرة أقراص ذاكرة 
  مدمجةمدمجة

  كتبكتب  صحفصحف

  مج4تمج4ت  دورياتدوريات
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 :يوضح هذه العناصر) ٥شكل (الي والشكل الت

  

  

  

  

  

  

  
  

  مجموعة عناصر متصلة باإلنترنت) ٥(شكل 

 ::::خطوات تصميم وتطوير وتنفيذ برنامج التعلم الخليطخطوات تصميم وتطوير وتنفيذ برنامج التعلم الخليطخطوات تصميم وتطوير وتنفيذ برنامج التعلم الخليطخطوات تصميم وتطوير وتنفيذ برنامج التعلم الخليط    ----

 سـئلة األ عضبطرح حتاج لن، التعلم الخليط تنفيذتَصميم وتطوير وعند 
 :من أبرزها

  المحتوى؟ لتصميمما أفضل النماذج التعليمية  �

 المستهدفين؟اد خصائص األفرما  �

 ؟المتطلبات والقيود التنظيميةما  �

 ؟أهدافه بنجاحامج نالبرهل حقق  �

يوضح خطوات تصميم وتطـوير وتنفيـذ   ) ٦شكل (والشكل التالي 
  :البرنامج

  مجموعة عناصر متصلة  با(نترنتمجموعة عناصر متصلة  با(نترنت

ما خصائص ما خصائص   تعلم نقالتعلم نقال
ا8فراد المستھدفين؟ا8فراد المستھدفين؟

  محتوى محتوى 
  إلكترونيإلكتروني

  تعلم تعاوني تعلم تعاوني 
  على ا(نترنتعلى ا(نترنت

  شبكة شبكة 
  عنكبوتيةعنكبوتية

  حتوى حتوى مم
  تفاعليتفاعلي

  مصادر تعلممصادر تعلم

 

  محاكاةمحاكاة

  إشرافإشراف
  إلكترونيإلكتروني

  حواسيب حواسيب 
  نقالةنقالة

  ھواتف ھواتف 
  نقالةنقالة

  توجيهتوجيه
  إلكترونيإلكتروني

  تدريبتدريب
  إلكترونيإلكتروني

  تغذية تغذية 
  راجعةراجعة

  مكائن بحثمكائن بحث

  مواقع مواقع 
  إلكترونيةإلكترونية

  بريد إلكترونيبريد إلكتروني  دردشة نصيةدردشة نصية

قاعات دروس قاعات دروس 
  افتراضيةافتراضية

  مؤتمرات عبرمؤتمرات عبر
  الفيديوالفيديو



 ١٩  

  
  

  

  خطوات تصميم وتطوير وتنفيذ البرنامج) ٦(شكل 
        :شملتو    ::::تصميم المحتوىتصميم المحتوىتصميم المحتوىتصميم المحتوى    ::::الخطوة األولىالخطوة األولىالخطوة األولىالخطوة األولى

األهداف التعليميـة مـن   تحليل أجزاء المحتوى للتعرف على  �
  .دراسة كل جزء من األجزاء

تحديد طرق تقديم المحتوى، وتقسم هذه الطـرق إلـى ثالثـة     �
  :تصنيفات رئيسة هي

وجها لوجه، ومعتمدة علـى  ( عناصر غير متصلة باإلنترنت �
: وتشـمل  [Offline (Face-to-Face & Work-Based)] :)العمل
محاكاة � سيمينارات�ورش عمل �عروض �محاضرات �
 . الخ.. مشاريع�زيارات ميدانية لمواقع العمل � لعب أدوار�

 Offline] :)عمـل فـردي  ( عناصر غير متصلة باإلنترنـت  �

(Individual Work)] مجـالت  �صـحف  �كتـب  �: وتشمل
 Audio)أقراص مدمجة سمعية �أشرطة سمعية �دوريات�

CD) أشرطة فيديو�(Videotape) مجـة  أقراص ذاكرة مد�
(CD-ROM). 

 & Online):ووسـائط تفاعليـة   عناصر متصـلة باإلنترنـت   �

Interactive Media) لّم �: وتشملمحتوى تفاعلي�مصادر تَع 
مؤتمرات عبـر  �نصية دردشة � بريد إلكتروني� محاكاة�

 .الخ...فتراضيةاقاعات دروس � الفيديو

  خطوات تصميم خطوات تصميم 
  وتطوير وتنفيذ البرنامجوتطوير وتنفيذ البرنامج

  ھل حقق ھل حقق 
  ؟؟البرنامج أھدافهالبرنامج أھدافه

  ما المتطلبات ما المتطلبات 
  والقيود التنظيمية؟والقيود التنظيمية؟

  ما خصائص ما خصائص 
  ا8فراد المستھدفين؟ا8فراد المستھدفين؟

  ما أفضل النماذج ما أفضل النماذج 
  التعليمية  لتصميم التعليمية  لتصميم 

المحتوى؟
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  ما أفضل النماذج التعليمية لتصميم المحتوى؟ما أفضل النماذج التعليمية لتصميم المحتوى؟

  تصميم المحتوىتصميم المحتوى  تحديد طرقتحديد طرق    التقويمالتقويم  تحديد أساليبتحديد أساليب
  

  تحليل المحتوىتحليل المحتوى

  عناصر متصلة عناصر متصلة 
    با(نترنتبا(نترنت

  عناصر غير عناصر غير 
    متصلة با(نترنتمتصلة با(نترنت

  عناصر غير عناصر غير 
    متصلة با(نترنتمتصلة با(نترنت

  محاضراتمحاضرات

ورش ورش //عروضعروض
  عملعمل

  مشاريعمشاريع

 
  سيميناراتسيمينارات

  محاكاةمحاكاة

  صحفصحف/ / كتب كتب   أشرطة سمعيةأشرطة سمعية

  4ت4تمجمج  أشرطة فيديوأشرطة فيديو

أقراص ذاكرة أقراص ذاكرة 
  مدمجةمدمجة

  دورياتدوريات

  لعب أدوارلعب أدوار

  مصادر تعلممصادر تعلم

  محتوى تفاعلي محتوى تفاعلي 

  قاعات قاعات / /   محاكاةمحاكاة
    افتراضيةافتراضيةدروس دروس 

    بريد إلكترونيبريد إلكتروني

    دردشة نصيةدردشة نصية

مؤتمرات عبر مؤتمرات عبر 
    الفيديوالفيديو

  تقويم داخل تقويم داخل 
  الفصل الفصل 

  تقويم إلكترونيتقويم إلكتروني

  أھداف المحتوىأھداف المحتوى

  عناصر المحتوىعناصر المحتوى

 

قاعـة  تقـويم داخـل ال  : تحديد أساليب التقويم، وتشمل نوعين �
يوضـح  ) ٧شكل (والشكل التالي  .الدراسية، وتقويم إلكتروني

  :طرق تقديم المحتوى

  طرق تقديم المحتوى) ٧(شكل 
        ):):):):المتعلمينالمتعلمينالمتعلمينالمتعلمين((((    األفراد المستهدفينِاألفراد المستهدفينِاألفراد المستهدفينِاألفراد المستهدفينِتحليل أهداف تحليل أهداف تحليل أهداف تحليل أهداف     ::::الخطوة الثانيةالخطوة الثانيةالخطوة الثانيةالخطوة الثانية

 ،المتعلمين أنفسهمتعرف أهداف على التركيز في هذه الخطوة يتم 
هل يناسب طـرقهم المفَضـلَة   وافق معهم؟ الخليط يتوالتعلم ا إذا كان عمو

  .هْل يتوافقُ مع أنماط عملهم؟وللتَعلّم؟ 
  :تحليل أهداف المتعلمينيوضح ) ٨شكل (والشكل التالي 
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  تحليل أهداف المتعلمين) ٨(شكل 
        : : : : المتطلبات والقيود التنظيميةالمتطلبات والقيود التنظيميةالمتطلبات والقيود التنظيميةالمتطلبات والقيود التنظيمية    ::::الخطوة الثالثةالخطوة الثالثةالخطوة الثالثةالخطوة الثالثة

المتعلمين الذين يمكـن   كم العدد الكلي للمتعلمين؟ كم عدد: وتشمل
الذين نحتاجهم؟ ما الوقت الـالزم لتحقيـق    المعلمينحضورهم؟ كم عدد 

  .األهداف؟ ما التكلفة الالزمة؟

  :يوضح المتطلبات التنظيمية )٩شكل (والشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  يوضح المتطلبات التنظيمية) ٩شكل (

ھل يتوافق الخليط ھل يتوافق الخليط 
  أنماط عملھم؟أنماط عملھم؟مع مع 

ھل يناسب الخليط ھل يناسب الخليط 
  طرقھم المفضلة طرقھم المفضلة 

  للتعلم؟للتعلم؟

  ھل يناسب ھل يناسب 
  الخليط الخليط 

  ھذه ا8ھداف؟ھذه ا8ھداف؟

  ما أھداف ما أھداف 
  المتعلمين ؟المتعلمين ؟

كم العدد الكلي كم العدد الكلي 
  للمتعلمين؟ للمتعلمين؟ 

  كم عدد المتعلمين كم عدد المتعلمين 
الذين يمكن الذين يمكن 
  حضورھم؟حضورھم؟

  ما الوقت ال4زم ما الوقت ال4زم 
  لتحقيق ا8ھداف؟لتحقيق ا8ھداف؟

ما التكلفة ما التكلفة 
  ال4زمة؟ال4زمة؟

    المعلمينالمعلمينكم عدد كم عدد 
  ؟؟تاجھمتاجھمالذين نحالذين نح
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        : : : : الخليطالخليطالخليطالخليطالتعلم التعلم التعلم التعلم تقويم تقويم تقويم تقويم     ::::الخطوة الرابعةالخطوة الرابعةالخطوة الرابعةالخطوة الرابعة

الـتعلم  ويم مكانة متميزة أثنـاء عمليـة تصـميم    تأخذ عمليةُ التق
والهدف منها التزود باستمرار بالتغذية الراجعـة عـن النمـوذج     ،الخليط

يكـون هنـاك    لكـي  ،ويعدلأن يراجع برنامج التعلم الخليط األول، فيجب 
  .توازن بين المراحل الرئيسية الثالث لعملية التصميم

، ويتضمن التقـويم  نهائيم وفي النهاية، يجب أن يكون هناك تقوي
تحديد ما إذا كان البرنامج قد حقق أهدافه بنجاح، وسيزود التقويم  النهائي
   . التعليميبالنتيجة العامة عن النظام  النهائي
        ::::خطوات التصميمخطوات التصميمخطوات التصميمخطوات التصميمملخص ملخص ملخص ملخص 

 .األهداف المراد تحقيقها من دراسة المقررحدد  .١

ة كـل  حلل المحتوى للتعرف على األهداف التعليمية من دراس .٢
 .جزء من أجزائه

 .حدد عناصر المحتوى .٣

  .حدد طرق تقديم المحتوى .٤
ـ و، للمتعلمين التعليميةمعلومات عن الحاجات  اجمع .٥ ، ائفهموظ

 ،علـيم للتاإلطار الزمني و، علمسي يي الذكلّالالعدد وموقعهم، و
 .السابقة المتعلمينخبرات و

 .ررضع ملخصاً للمواضيع الرئيسة والفرعية التي يشملها المق .٦

بجانب كُّل عنصر من ملخص محتوى المقرر نوع نشـاط  حدد  .٧
المتعلمـين  صر المحتوى إلى انقل عنمناسباً لالتعلم الذي يكون 

الـتعلم  مـن خـالل   أو سواء في قاعة الـدروس التقليديـة   
 .اإللكتروني
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 .العملية التعليميةوبعد  ،أثناءوقبل،  ،حدد استراتيجيات التعلم .٨

 .التقويمأساليب حدد  .٩

سـهيل تعلـم   تستخدم للتي يمكن أن تُمصادر التعلم ا حدد .١٠
 وأ كتب، وأ ،مقاالت و، أتقارير، سواء كانت الدراسيالمحتوى 
 .أقراص مدمجة وأ ،فيديوأشرطة 

١١. على الطريق الصحيح كأنللتأكد من  م الخليطقو. 

   :كالتاليلتصبح نظّم كُّل عناصر هذه العملية  .١٢
o  المقررِعنوان.  
o أهداف تعلم المقرر.  
o  المتعلمينوصف.  
o ةالزمنية للدراسة المد.  
o  الدراسةشروط.  
o نشاطات التعلم/ محتوى ال.  
o ات التعلمِإستراتيجي.  
o أساليب التقويم.  
o  المحتوىمصادر تعلم.  
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 ).نهج ٤٨١(طرق تدريس الدراسات االجتماعية  :عنوان المقرر •

ف هذا المقرر إلى تدريب الملتحقين به علـى  يهد :الهدف من المقرر •
  .إعداد الدروس اليومية في الدراسات االجتماعية

طالب الدبلوم العام في التربية تخصص الدراسـات   :وصف المتعلمين •
  .االجتماعية



 ٢٤  

، يتم --إلى يوم  --أسبوعاً من يوم ” ١٢“ :المدة الزمنية للدراسة •
  :التدريب فيها على مرحلتين 

o طبقا لجدول التسجيل(ي في معمل الوسائط المتعددة تدريب تقليد .(  
o  تعلم إلكتروني ( اآلليتدريب على شبكة اإلنترنت في معمل الحاسب

  ). غير متزامن
o  ساعة فـي  ” ١٢“منها ( ساعة ” ٣٦“يبلغ عدد ساعات الدراسة

سـاعة  ” ١٢”ساعة في أعمال فردية، و” ١٢”أعمال جماعية، و
  ). على شبكة اإلنترنت

البنيـة  و –المتطلبات السابقة لدراسة المقرر : ومنها :لدراسةشروط ا •
 : المطلوبة لدى كل طالب التقنية

- Pentium –Based Computer with the ability to 
connect to Internet- Macromedia Flash - MSN 
Messenger - Sound Card and Speakers - Adobe 
Acrobat Reader - Win Zip. 

يوضع ملخصاً للموضـوعات   :نشاطات التعلم/حتوى المقررمفردات م •
ناتج هـذه الخطـوةِ يجـب َأن    (الرئيسة والفرعية التي يشملها المقرر

يظهر كجدول المحتويات في الكتاب الدراسي، بمعنى آخـر، يجـب أن   
، كما يحدد بجانب كُّل عنصر )يكون شامالً ومفصالً ومنطقياً ومتسلسالً

رر نوع نشاط التعلم المناسب لنقـل عناصـر   من ملخص محتوى المق
المحتوى إلى المتعلمين سواء في قاعة الدروس التقليديـة أو الـتعلم   

  .اإللكتروني
يلتقي المحاضر بالطالب وجهاً لوجه مرة واحـدة   :استراتيجيات التعلم •

لقاءً، يستمر كل منهـا سـاعتين بمجمـوع    ” ١٢“كل أسبوع بمعدل 
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سـاعة  ” ١٢“اإلنترنت في موقعه ساعة، ويدرس على شبكة ” ٢٤“
  .في مواعيد محددة وفي وجود أستاذ على الشبكة

  .تقويم إلكترونيو -تقويم داخل القاعة الدراسية  :أساليب التقويم •
تقارير، أو مقاالت، أو كتب، أو أشـرطة الفيـديو، أو    :مصادر التعلم •

   .أقراص مدمجة
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والطعن فـي مـدى   ، ال التعلم الخليط مجال بكرمجن إفي الواقع 

فعاليته، والميل نحو استخدام األساليب القديمة أو طرق التدريس السـائدة  
أو الغالبة، أو التركيز على التعلم اإللكترونـي بمفـرده، باإلضـافة إلـى     

علـى  الصعوبات بعض هناك ن أعني ت ،المال والمهاراتو الوقت ةمحدودي
الصعوبات دراك المهم إنه من إال ، إهذا أمر متوقعو التعلم الخليط، طريق
 . المخاطرأو 
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العـدد الثـاني   . جامعـة جنـوب الـوادي   . التربية بسـوهاج 
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