موجز فني عن التعلم املدمج خالل جائحة كورونا
مقدمة
أدى استخدام التكنولوجيا على الصعيد العاملي والتقدم التكنولوجي السريع إلى تغيير ملحوظ في كيفية إنشاء املعرفة
ونشرها في الحياة اليومية .ويزداد الطلب على إمكانية الوصول إلى التعليم بمرونة أكبر ً
نظرا إلى أن التكنولوجيا تتيح
مجموعة أوسع من فرص التعلم واملوارد التعلمية لتلبية احتياجات املتعلمين املتنوعة .وأصبح التعلم املدمج ،الذي ً
غالبا
ما ُيطلق عليه ً
أيضا اسم "التعلم الهجين" و"التعليم بوساطة التكنولوجيا" و"التعليم املعزز عبر النترنت" و"التعليم
الخليط"ُ ،1يعتبر الحل األبرز ألنه يدعم تحقيق الديمقراطية في ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد ،ويضفي
ُّ
ً
ً
شخصيا على التعلم عن طريق توفير صيغ وطرائق تعلم مختلفة لجميع املتعلمين بغض النظر عن مكان تواجدهم.2
طابعا
َ ُّ
ّ
تعلم ً
معززا بواسطة التكنولوجيا يجمع موارد التعلم عبر اإلنترنت ومحتويات و/أو صفوف التعلم
فالتعلم املدمج يتبع نهج ٍ
وجها لوجه) ،3وبالتالي ،يردم التعلم املدمج أوجه قصور التعلم عن ُبعد الذي ً
اإللكتروني بالتعليم الحضوري (التعليم ً
غالبا
ما يؤدي إلى معدلت نجاح واستبقاء دراس ي منخفضة وتستدعي تعزيز قدرات التعلم عن ُبعد التحويلية.
وليس التعلم املدمج قائم على مزيج من املوارد املطبوعة والرقمية فحسب ،بل ً
أيضا يضفي ً
ً
شخصيا على بيئة التعلم
طابعا
ّ
ويتيح املرونة والعفوية في التعلم .وقد تم تشجيع استخدام التعلم املدمج في التعليم العالي في السنوات األخيرة .إذ إنه يتيح
الفرصة لتحقيق نتائج التعلم التي تلبي متطلبات عالم معولم وقائم على التكنولوجيا  .ومن شأن التعلم املدمج أن يتيح
للتالميذ في مراحل التعليم ً
بدءا من التعليم األساس ي إلى التعليم العالي الفرصة ليصبحوا متعلمين مستقلين ،ما ي ِع ُّدهم
1
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للتعلم مدى الحياة وملستقبل باهر .وكان لجائحة كورونا تأثير مباشر على التالميذ فقد تسببت بتعطيل تعلمهم أو بنقله
إلى النترنت .4وإلى جانب فوائد التعلم املدمج وخصائصه املذكورة أعاله ،ل سيما في فترات إغالق املدارس أو الوصول
املحدود إليها ،شدد مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية (مكتب اليونسكو بيروت) على أن ً
عددا من األهل في
جميع أنحاء املنطقة يرون ضرورة ملحة لستخدام التعلم املدمج في املدارس ،أي دمج طرائق التعليم الحضوري مع التعلم
عبر اإلنترنت .5فضال عن ذلكّ ،بينت نتائج الدراسة الستقصائية األخيرة التي أجراها مكتب اليونسكو بيروت ّ
أن أكثر من
نصف املشاركين فيها ،منهم وزارات التربية والتعليم ومدراء املدارس واملعلمون واملتعلمون في املنطقة ،يؤيدون بشدة
النتقال إلى التعلم املدمج عند العودة إلى املدارس.6

التعلم املدمج والهدف  4من أهداف التنمية املستدامة
تم إعالن خطة التنمية املستدامة لعام  2030في عام  2015لتعمل كل البلدان بالشراكة ً
معا .وأهداف التنمية املستدامة
السبعة عشر هي رؤية عاملية ومتكاملة وتحويلية من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع .و ّ
ينص الهدف  4من
أهداف التنمية املستدامة ،املعروف بـهدف التعليم حتى عام  ،2030على "ضمان التعليم الجيد الشامل واملنصف وتعزيز
ً
ُ
ً
أساسيا لهذه الرؤية إلنشاء أنظمة تعليمية رقمية عادلة
فرص التعلم مدى الحياة للجميع" .7وت َع ُّد التكنولوجيا محركا
ودينامية ومستدامة وخاضعة للمساءلة تركز على املتعلم .ويشكل التعلم املدمج ً
نهجا ً
قيما لليونسكو التي تسعى إلى تعزيز
التعليم الجامع ،ما يشمل الوصول إلى األشخاص املهمشين أو املعرضين للمخاطر ،ول سيما في املنطقة العربية ،التي هي
ً
إحدى املناطق األكثر اكتظاظا بالسكان واألكثر عرضة للكوارث ،ليتمكن املتعلمون من مواصلة التعلم من دون الذهاب
إلى قاعة الصف أو إلى حرم املدرسة.

UNESCO learning cities' responses to COVID-19 – outcomes of webinar on 15 April
UNESCO Office Beirut and Regional Bureau for Education in the Arab States. (May 2020). Preliminary Analysis
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document.
6
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مزايا التعلم املدمج
خفض النفقات
من شأن التعلم املدمج أن يخفض النفقات التعليمية فهو أقل كلفة من التعليم التقليدي في قاعة الصف ،وذلك ألنه قائم
على التعلم عبر اإلنترنت ويستبدل الكتب الدراسية املكلفة بكتب رقمية يمكن الطالع عليها باستخدام أجهزة إلكترونية،
ما يساهم في خفض امليزانية املخصصة للكتب.
َ
جمع البيانات وتكييف عمليت ّي التعليم والتقييم
َ
ً
ً
برنامجا
فغالبا ما يشمل التعلم املدمج
عمليت ّي التعليم والتقييم.
من مزايا التعلم املدمج إمكانية جمع البيانات وتكييف
ّ
ً
مفصلة عن أدائهم لهم وللمعلمين واألهل .أما
تلقائيا ويقيس تقدمهم الدراس ي ويوفر معلومات
يجمع بيانات التالميذ
َْ
تصحيح المتحانات والختبارات ،فهو ُم َمكن ْن ومصحوب بتغذية راجعة فورية .وتتم مراقبة ومتابعة تسجيل دخول التالميذ
لضمان املساءلة .8وتتيح برامج التعلم املدمج الفرصة للمدارس إلعادة توزيع املوارد من أجل تعزيز أداء التالميذ .9فضال
عن ذلك ،يمكن للتالميذ الذين يتمتعون بمواهب ومهارات مميزة خارج املنهج الدراس ي أن يستخدموا التكنولوجيا لالرتقاء
بهذه املهارات واملواهب وتطويرها.10
ُّ
تعزيزإمساك التالميذ بزمام تعلمهم
يتيح التعلم املدمج لكل تلميذ التعلم بوتيرته الخاصة ،بدل من أن ُينتظر من كل التالميذ أن يتعلموا بوتيرة واحدة .وبالتالي،
يضمن التعلم املدمج أن التالميذ يستوعبون املفاهيم الجديدة بالكامل قبل النتقال إلى مفاهيم أخرى .11ويمكن للتالميذ
ّ
يمكنهم وينمي ّ
حس املسؤولية لديهم
املشاركة في األنشطة واستخدام املوارد املتاحة لهم والتعلم بوتيرتهم الخاصة ،ما
ُّ
وشعورهم بتولي زمام تعلمهم .ويتطلب صف التعلم املدمج من التالميذ أن يتعلموا بشكل مستقل وأن يكونوا منضبطين
ُّ
لتحقيق نتائج التعلم املطلوبة.12
8
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بناء مجتمع واحد عبر اإلنترنت
من شأن نظام إدارة التعلم أن يعزز املجتمعات عبر اإلنترنت للقيام بمناقشات ملساعدة التالميذ بشكل أفضل.13وتساهم
بيئة التعلم الفتراضية في إبقاء املربين واملتعلمين على تواصل من دون الحاجة إلى اللقاء الشخص ي ً
وجها لوجه .وتستخدم
معظم املدارس أدوات عبر اإلنترنت إلعطاء الدروس أو الواجبات املنزلية أو تنظيم جلسات أسئلة وأجوبة وغيرها من
األنشطة املدرسية .14وعند اتباع نهج التعلم املدمج ،يستفيد املعلمون والتالميذ واألهل مما يعود به املجتمع عبر اإلنترنت
من نتائج إيجابية.
تعزيزمشاركة التالميذ
من الضروري إنشاء محتوى تربوي يسهل فهمه ويجذب اهتمام التالميذ ويشجعهم على التعلم ويعزز رغبتهم في املشاركة.
وتتمثل إحدى أفضل مزايا التعلم املدمج في أنه يشجع املعلمين على التفكير في التالميذ ويساعدهم على تعزيز استخدام
التكنولوجيا وشبكات التواصل الجتماعي إلنشاء دروس أفضل تشد انتباه تالميذهم.
تحديد احتياجات التالميذ املختلفة
يمكن للمعلمين مشاركة املحتويات التربوية مع التالميذ قبل الحصة .وبالتالي ،يمكن للمعلمين تخصيص وقت أطول خالل
ّ
الدرس للمشاريع واألبحاث الش ّيقة والتفاعل مع التالميذ والتركيز على الذين يحتاجون إلى املساعدة.
تعزيزالبيداغوجيا ومهارات املعلمين
ً
ارتباطا ً
وثيقا بتعزيز بيداغوجيا التعليم وتصميم املواد الدراسية،
يرتبط التأثير التعلم املدمج اإليجابي على نتائج التعلم
غالبا ما ّيتبع املعلمون ً
ول سيما تصميم أنشطة موثوقة تتمحور حول املتعلم .وعند إدماج التكنولوجيا في الصفً ،
نهجا
ً
مدروسا إلعداد املنهج الدراس ي .ويركز املعلمون على تصميم أنشطة تعلمية متمحورة حول التالميذ ،وتكييف طرائق
وأهداف التعلم املختلفة ،والستفادة من موارد التعليم املتنوعة ،وتعزيز فهمهم للتكنولوجيات واملحتويات الدراسية.
تعزيزمشاركة املجتمع املحلي
حالت جائحة كورونا دون استمرار التعليم الحضوري ،ما أبرز الدور الحيوي الذي يؤديه املجتمع املحلي .فاملجتمعات
املحلية تستطيع الوصول إلى التالميذ ،بما في ذلك التالميذ املعرضون للمخاطر ،بسهولة لتلبية احتياجاتهم .كما أنها
13
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تستطيع توفير حلول لألطفال الذين ل يستطيعون ّ
تحمل ثمن جهاز إلكتروني أو ل يستطيعون الوصول إلى جهاز أو بيانات
للتعلم عبر اإلنترنت لضمان عدم انقطاعهم عن التعليم.

التحديات التي تواجه التعلم املدمج
التحديات الفنية
يعتمد التعلم املدمج بالكامل على املوارد واألدوات التكنولوجية .لذلك ،ينبغي أن تكون هذه األدوات موثوقة وسهلة
ُّ
ّ
ً
ومحدثة وأن يكون لها ً
إيجابيا على التعلم.15
تأثيرا
الستخدام
►

ل يتمتع جميع التالميذ بنفس إمكانية الوصول إلى بيئة مواتية للتعلم ،و/أو إلى أجهزة إلكترونية ،بما في ذلك

►

الكمبيوتر املكتبي أو املحمول ،واألجهزة اللوحية ،والهاتف النقال.
تشكل إمكانية الوصول إلى بنى أساسية وإلى اإلنترنت ّ
تحد ًيا  .فرغم تقلص الفجوة الرقمية وانتشار النترنت على
ِ

►

نطاق واسع ،ل يزال العديد من التالميذ يفتقرون إلى اتصال دائم وجيد باإلنترنت.16
ً
أحيانا بسبب صعوبة الوضع وتعقيده ،ما يمكن أن يؤدي إلى تدني مشاركة
يشعر التالميذ واملعلمون باإلحباط
التالميذ في الدرسً .
وغالبا ما يواجه املعلمون صعوبات فنية ويصعب عليهم إنشاء املحتويات التربوية وتعديلها.17

►

األمية الرقمية حاجز أساس ي يحول دون وصول التالميذ إلى املوارد واألدوات املستخدمة في الدرس ،ما يبرز أهمية
ضمان توفر الدعم الفني الرفيع املستوى.18

صعوبة اإلدارة عبراإلنترنت
ُيقال إن استخدام تكنولوجيات التسجيل تتسبب بتأخر التالميذ في املواد الدراسية وتخلفهم عن الركب .وفي دراسة شملت
 4جامعات مختلفة ،لم يشاهد سوى نصف التالميذ الفيديوهات التعليمية بشكل منتظم (عندما تم نشرها) ،وعمد حوالي
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17
Bersin, J. (2004). "How Did We Get Here? The History of Blended Learning". The Blended Learning Book: Best
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 40في املائة من التالميذ إلى جمع الفيديوهات لعدة أسابيع ومشاهدتها دفعة واحدة .19ولذلك تأثير إضافي على عمل املعلمين
في ما يتعلق بكمية املحتويات واملوارد التي ينبغي توزيعها على التالميذ ،وبضمان أن املوارد املوزعة على التالميذ تناسب
مستواهم التعليمي.
ً
الحصول على التغذية الراجعة الفعالة يستغرق وقتا طويال
ُّ
التعلم ً
وقتا أطول عند استخدام أدوات تكنولوجية .واألمر مكلف
يستغرق الحصول على التغذية الراجعة الفعالة بشأن
ً
أحيانا باملقارنة مع الوحدات الدراسية التقليدية .20وقد تدمج الوحدات الدراسية عبر اإلنترنت بعض التالميذ وتهمش
البعض اآلخر .ويتطلب التعلم املدمج أو عبر اإلنترنت من التالميذ أن يتحملوا املزيد من املسؤولية في عملية التعلم ليصبحوا
متعلمين نشطين ،إل أن ذلك يشكل ً
تحديا لبعض التالميذ ،ول سيما أولئك الذين اعتادوا على التعلم في املدرسة ،فقد
يحتاج هؤلء إلى مزيد من الحوافز والتنظيم والنضباط للنجاح.21
تحديات املعلمين
ً
تحديا لبعض املعلمين ً
نظرا إلى أنه يتطلب اكتساب مهارات تعليم مختلفة ،وإعادة تصميم
قد يشكل نهج التعلم املدمج
املنهج الدراس ي ،وإدماج فرص جديدة للتعليم والتعلم ،وإدارة املحتويات التربوية عبر اإلنترنت وفي قاعة الصف وخارجها،
وإعداد التالميذ لتباع طرائق التعلم املدمج .وتنبثق معظم املشاعر السلبية إزاء التعلم املدمج من ُن ُهج السيئة التصميم.
ً
وتخطيطا ً
ً
دقيقا بغض النظر عن نهج التعليم املتبع.
تفكيرا مل ًيا
إذ يتطلب تقديم تجربة تعليمية وتعلمية عالية الجودة
ُّ
ومن املعلمين َم ْن يعارض تعلم كيفية استخدام تكنولوجيات جديدة ،أو َم ْن ل يملك الوقت الكافي للتفكير في كيفية
استخدامها في الدرس .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن التعلم املدمج يتطلب الوقت والعزم واإلصرار لتعلم أشياء جديدة.

سالمة األطفال على اإلنترنت
تشكل سالمة األطفال على اإلنترنت مصدر قلق شديد .ف ً
غالبا ما ل يدرك األطفال خطورة مشاركة معلوماتهم الشخصية
على اإلنترنت ،بعكس التالميذ في الصفوف العليا.
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توصيات لتحقيق الجودة في التعلم املدمج
ً
نظرا إلى أن مسؤولية تعزيز الوصول إلى التعليم الجيد وتحقيق جدول أعمال التعليم حتى عام  2030تقع على عاتق
ّ
توفر اليونسكو للحكومات املشورة السياسية والدعم الفني ذات الصلة .ولطاملا كان بناء القدرات لتعزيز
الحكوماتِ ،
الشفافية في الحوكمة ،ودعم حق املشاركة لجميع الجهات املعنية ،وتطوير آليات فعالة لجمع البيانات ،ورصد تنفيذ
سياسات التعليم الشامل ،من األولويات في رؤية اليونسكو ووليتها.
تدعو الحاجة إلى إيالء املزيد من الهتمام ملدخالت وعمليات التعلم والتقييم لتنفيذ استراتيجيات التعلم املدمج .ويجب
إعداد املعلمين وموظفي املدارس اإلداريين بالشكل املناسب وتحفيزهم بمنحهم املوارد والوقت الالزمين لتنفيذ نهج التعلم
املدمج .ويحتاج التالميذ إلى فرص تعلم وإلى إرشادات من مدربين مدعومين في بيئات تعلم دينامية لتحقيق النجاح .ويجب
أن تأخذ القيادات املؤسسية احتياجات موظفيها وتالميذها واملتطلبات العامة في العتبار لوضع استراتيجية مشتركة من
أجل تحسين خبرات التعلم الحضوري وعبر اإلنترنت.

توصيات لواضعي السياسات التربوية
►

تحديد احتياجات األطفال األكثر عرضة للمخاطر بالتعاون مع الوزارات املختصة .وضمان توفير فرص تعليمية
لتلبية احتياجاتهم.

►

تهيئة بيئة مواتية للتعلم املدمج لضمان توفير الدعم للمعلمين ،وإتاحة فرصة لتفاعل التالميذ في ما بينهم وضمان
َّ
وصولهم إلى أدوات التعلم والتمكن من استخدامها ،واملزج بين التعلم املنظم واملناقشات التفاعلية والتعاونية
واألنشطة القائمة على املشاريع التي تتيح للتالميذ العمل على حل املشاكل ً
ً
وجماعيا.
فرديا

►

توفير التدريب لبناء قدرات املعلمين في مجال التعلم املدمج وتلبية الحتياجات .يجب دعم املعلمين ومدربي
املعلمين بشكل فعال عن طريق التطوير املنهي .ويجب أن يعالج التدريب مسائل متنوعة حسب احتياجات
املعلمين ،ما يشمل بناء الثقة ،وتعزيز ديناميات املجموعة ،واستخدام التكنولوجيا في التعلم املدمج ،وتعزيز
املحتوى ،والتعلم التواصلي والتعاوني ،وما إلى ذلك.

►

ضمان أن التعلم املدمج يهم كل الجهات املعنية على الصعيدين الجزئي والكلي.

►

تعزيز دور وسائل التواصل الجتماعي الجديدة ،ول سيما التعلم املتنقل ،لدعم املعلمين ومدربي املعلمين.

►

نشر ثقافة التعلم الذكي واملتنقل والبيداغوجيا املفتوحة ،وضمان أن القيادة واإلدارة على كل املستويات تدعمان
وتيسران ثقافة التعلم املدمج وجودته.

►
►
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رقمنة املناهج وعمليات التقييم ،بما في ذلك إنشاء املحتوى ونشره والتواصل والتقييم.
وتقديرهم ُ
ُ
ُ
ُ
ومنحهم حوافر.
جميع املوظفين
دعم
بناء قدر ِ
وتيسير ِ
ات ِ

►

إنشاء خطوط اتصال مباشر ،أو مجموعات على  Whatsappأو عبر اإلنترنت لتوفير الدعم الفني للمعلمين
ليتمكنوا من الوصول إلى التالميذ املعرضين للمخاطر في منازلهم.

►

وضع مبادئ توجيهية محددة لألهل وتدريبهم عبر اإلنترنت.

ملدراء املدارس واملعلمين
►

من الضروري دعم التعلم املدمج على مستوى املدرسة فيما يتعلق ب ـ  :بناء قدرة املعلمين ،ودعم انتقال التالميذ
إلى التعلم املدمج ،وإشراك أولياء األمور واملجتمع املدرس ي األوسع.

►

من املفيد إنشاء شبكات كافية واتخاذ ترتيبات تعاونية لتعظيم فرص التعلم املدمج.

►

من املهم ضمان التطوير املنهي الكافي لتعريف املعلمين إلى إمكانات التعلم املدمج ،والتأكد من تمتع املعلمين

►

بالخبرة الكافية والزمالة لتصميم املناهج وتدريسها عبر اإلنترنت.
ينبغي أن ّ
يغير املعلمون طريقة التقييم ومحتواه لتتماش ى مع املناهج واملهارات الجديدة.

►

ُّ
ينبغي أن يساهم املعلمون في تعزيز شعور التالميذ بتولي زمام تعلمهم ،وأن يحددوا األهداف والتوقعات،

►

ويتحققوا من تقدم التالميذ.
ُّ
من املفيد إنشاء مساحة تعلم عبر اإلنترنت ومشاركة املحتوى مع التالميذ للتفاعل معهم قبل الدرس.
ينبغي الستعداد إلعادة فتح املدرسة ليس عن طريق التنظيف والتعقيم فحسب بل ً
أيضا عن طريق ضمان بيئة

►

جيدة للتعلم املدمج.
►

ينبغي استخدام وسائل التواصل الجتماعي الجديدة لتسهيل الوصول إلى التدريب باإلضافة إلى أشكال جديدة
من التعلم والتعليم ،مثل تدريب األقران والتعلم التعاوني.

ملقدمي الرعاية واألهل
►

من املهم أن يبقى مقدمو الرعاية واألهل على اتصال بمؤسسات تعليم األطفال ،إذ يمكنهم التواصل مع معلمي
األطفال أو املدرسة ،وطرح األسئلة والحصول على مزيد من اإلرشادات عند الحاجة.

►

يمكن لألهل تنظيم أنشطة يومية مع األطفال للتعلم عبر اإلنترنت ومنحهم حرية اختيار ما يريدون فعله.

►

يمكن لألهل أن يساعدوا األطفال وأن يرشدوهم للتعلم في املنزل .فإذا كان األطفال يتمتعون بإمكانية الوصول إلى
التعلم عبر اإلنترنت ،يمكن تعليمهم ومساعدتهم على استخدام األجهزة اإللكترونية للتعلم في البداية .أما إذا كانوا
ل يستطيعون الوصول إلى اإلنترنت ،فيمكن إرشادهم للتعلم بأي أدوات وموارد أتاحتها لهم الحكومة املحلية أو
املجتمع أو املدرسة.
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►

من الضروري أن يقوم مقدمو الرعاية واألهل بتوعية األطفال بأهمية السالمة والحماية والخصوصية عند
استخدام األجهزة اإللكترونية واإلنترنت .وذلك ألن تصفح اإلنترنت يسفر عن مخاطر ّ
تمس سالمة األطفال.
ً
وبالتالي ،ينبغي مناقشة موضوع اإلنترنت مع األطفال لتعليمهم ما يتحتم عليهم معرفته (مثال :كيفية عمل النترنت
وكيفية استخدامه).

للمجتمعات املحلية
►

ينبغي أن تعمل املجتمعات املحلية عن كثب مع الحكومات للبقاء على اتصال مع األطفال املحتاجين .تتمتع
املجتمعات املحلية بكفاءة أفضل للوصول إلى األطفال واألسر في سياقات التباعد الجتماعي أثناء الجائحة
وبعدها.

►

من املفيد إنشاء مجموعات دعم مجتمعية عبر وسائل التواصل الجتماعي املختلفة ،مثل مجموعات
 ،WhatsAppلتوفير الدعم التربوي والنفس ي والجتماعي الالزم.

►

يمكن توفير تسجيالت صوت/فيديو أو أجهزة إلكترونية/إتصال باإلنترنت لدعم األطفال الذين ل يملكون أي
جهاز للتعلم.

دراسة حالة عن التعلم املدمج
التعلم املدمج في مدرسة ثانوية في نيوزيلندا من منظورإيكولوجي

22

ُ
جر َيت دراسة الحالة لدراسة كيف تم تنفيذ التعلم املدمج في مدرسة ثانوية في نيوزيلندا من خالل النظر من منظور
أ ِ
إيكولوجي في دور التالميذ واملعلمين وقادة املدارس وأولياء األمور جهات أخرى معنية بالتعليم .تمت مقابلة مديرين وستة
معلمين بشكل فردي وستة تالميذ من نفس الصف بشكل جماعي للحصول على مالحظاتهم بشأن تجربتهم في التعلم
باستخدام النترنت .ووضعت الدراسة ً
إطارا إيكولوج ًيا وخلصت إلى بعض التوصيات على  3أصعدة في نظام املدرسة
اإليكولوجي :الصف الدراس ي واملدرسة والنظام اإليكولوجي األوسع الذي تقع فيه املدرسة.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج األساسية حول مزايا التعلم املدمج والتحديات التي تواجهه .ومن مزايا التعلم املدمج
تطوير مهارات التالميذ في التعلم املستقل وفي استخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت الجديدة ،وتعزيز مرونة تعلم
التالميذ عن طريق إتاحة فرص التعلم خارج املدرسة ،وتعزيز فرص تفاعل التالميذ مع بعضهم البعض عبر اإلنترنت أو

22

Zaka, P. (2013). A case study of blended teaching and learning in a New Zealand secondary school, using an
ecological framework. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 17(1), [24–40]. Available at:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1079863.pdf
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ً
وجها لوجه ،وتعزيز مشاركة التالميذ وتحفيزهم ،وتشجيع مشاركة األهل (فقد قام التالميذ بتعليم والديهم ما تعلموه في
املدرسة من مهارات تكنولوجيا املعلومات والتصالت الجديدة) .أما التحديات في مجال التعلم املدمج ،فهي تكمن في
الوصول املحدودة إلى اإلنترنت في املنزل بسبب بطء السرعة ،وعدم استعداد التالميذ بما يكفي للتعلم املدمج واملستقل،
وصعوبة بناء قدرات املعلمين ،والدعم املحدود الذي يوفره األهل بسبب معرف تهم الضعيفة في مجال التعلم املدمج ،إلى
جانب تحديات أخرى تمنع املعلمين والتالميذ من استخدام األدوات عبر اإلنترنت بفعالية.
ً
وتعرض الدراسة ً
إيكولوجيا للتعلم املدمج .ويعرض الشكل  1أدناه نظام املدرسة اإليكولوجي والجهات املعنية املتعددة
إطارا
التي تتأثر بتطور التعلم املدمج وتؤثر عليه.

الشكل Davis, Eickelman, and Zaka (in press), adapted from Zaka23 (2012) :1
)© 2012 Google Inc. All rights reserved. Mahara logo © Catalyst IT Ltd. (New Zealand

ّ
ٌ
في وسط هذا الشكل صف مليء بالتالميذ (باللون األخضر) يتبع نهج التعلم املدمج .يقع الصف في مدرسة ثانوية ريفية يؤثر
فيها معلمو التعليم الحضوري (باللون البنفسجي) والتعليم اإللكتروني واملدير (باللون األزرق الداكن) واملجتمعات املحلية
(باللون األزرق السماوي) على عملية تطوير نهج التعلم املدمج .وتشكل املدرسة ً
جزءا من نظام إيكولوجي أوسع يتضمن
مؤسسات مهنية ،منها مجموعات ريفية للتعلم اللكتروني على الصعيد اإلقليمي ،وهيئات بيروقراطية كوزارة التربية
23

Zaka, P. A. (2012). Blended teaching and learning in a New Zealand rural secondary school: Using an ecological
framework. Unpublished master’s thesis, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. Available at:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1096751615000457?via%3Dihub
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والتعليم وحكومة نيوزيلندا على الصعيد الوطني ،وشركات تجارية واستشارية .وتعمل أجزاء هذا النظام اإليكولوجيً ،
بدءا
من الصف الد اس ي وصول إلى كل الجهات األخرى املذكورة ً
سابقا ،بشكل مترابط ومتشابك.
ر
وتوضح دراسة الحالة مدى تعقيد إحداث تغيير في مجال التعليم باستخدام التعلم املدمج الذي يشمل العديد من العوامل
املساعدة داخل املدرسة وخارجها .وتقدم الدراسة أيضا عدة توصيات على  3أصعدة:
ِ
 .1الصف
ً
تدريجيا من التعليم التقليدي إلى التعلم املستقل :ينبغي على املعلمين أن يوفروا الدعم
• انتقال التالميذ
ً
تدريجيا ،وذلك منوط بمهارات
للتالميذ في بادئ األمر ثم أن يبنوا قدرة التالميذ على التعلم الذاتي واملستقل
التالميذ وثقتهم بنفسهم.
• شرح أهداف التعلم بوضوح :التأكد من أن التالميذ يفهمون بوضوح أهداف التعلم وتشجيعهم على املشاركة في
تحديدها ،ما يساعدهم على فهم ممارسات املعلمين وطرائق التدريس املتبعة.
• التواصل التفاعلي بين األهل واملعملين :يمكن لألهل واملعلمين مشاركة املوارد واملواد التعلمية في ما بينهم
ُ
ومتابعة تعلم التالميذ باستخدام األدوات عبر اإلنترنت ،ما يعزز مشاركة األهل في تعلم أطفالهم وفهمهم ألهمية
املمارسات َّ
املنفذة من جهة ،ويعزز وعي املعلمين بما ينطوي عليه التعلم املدمج لتوفير املزيد من املعلومات
ليتمكن األهل من إرشاد أطفالهم من جهة أخرى.
 .2املدرسة
• التطويراملنهي في املدرسة :يمكن بناء قدرات املعلمين في املدرسة في مجال التعلم املدمج عن طريق تزويدهم بفرص
للتطوير املنهي .ويمكن تحقيق النمو املنهي الجماعي في املدرسة من خالل إنشاء شبكات للممارسة املهنية.24
• إرشاد املعلمين ومنحهم الخيار :إرشاد املعلمين بالشكل املناسب إلى املسار الصحيح ومنحهم الخيار وتشجيعهم
على تجربة ُن ُهج تعليم جديدة ،وتوفير الدعم اإلضافي لهم حسب احتياجاتهم وثقتهم بنفسهم.
• الوصول إلى البنى األساسية املالئمة في املدرسة :من الضروري ضمان إمكانية وصول التالميذ واملعلمين إلى
املوارد الالزمة في املدرسة لتنفيذ التعلم املدمج.
 .3النظام اإليكولوجي األوسع الذي تقع فيه املدرسة

24

Lai, K. W., Pratt, K., Anderson, M., & Stigter, J. (2006). Literature review and synthesis: Online communities of
practice. Wellington, New Zealand: Ministry of Education.
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• فرص التطوير املنهي خارج املدرسة :ينبغي أن توفر املنظمات املهنية واملؤسسات التعليمية – أو أن تستمر في
توفير – فرص التطوير املنهي والدعم حسب احتياجات املدارس.
• الدعم املادي والسياسات الطموحة وذات الرؤية :ينبغي أن توفر الهيئات السياسية والبيروقراطية – أو أن
تستمر في توفير – الدعم املادي وأن تعمل على تطوير سياسات طموحة وذات رؤية في مجال التعلم املدمج
ً
والتعلم عبر اإلنترنت ،مع مراعاة احتياجات املدارس واستهداف السياق التعليمي األوسع نطاقا.
• أدوات موثوقة وميسورة الكلفة ،تشمل إمكانات التعلم في القرن الحادي والعشرين :ينبغي أن تطور املنظمات
ً
التجارية – أو أن تستمر في تطوير – أدوات موثوقة وميسورة الكلفة وسهلة الستخدام تلبية لحتياجات املدارس
الحالية واملعلمين.

قائمة مرجعية للمدارس واملعلمين في مجال التعلم املدمج
قبل التعلم
 €توفير شرح موجز وواضح عن صف التعلم املدمج.
 €تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس للتعلم املدمج.
 €شرح بنية الصف وتنظيمه بوضوح.
 €تحديد املعارف واملهارات األساسية بوضوح.
 €التأكد من استخدام تكنولوجيات يسهل الوصول إليها.
ِ €ذكر املهارات التكنولوجية الدنيا املرتقبة من املعلمين والتالميذ بوضوح.
 €التأكد من أن األدوات املستخدمة في الصف متاحة للمعلمين والتالميذ ،ووضع تعليمات سهلة حول كيفية
الوصول إلى هذه األدوات.
 €نشر جدول واضح للصف يتضمن املوضوعات والواجبات املنزلية واملوعد النهائي لتسليمها.
 €التأكد من سهولة العثور على معلومات التصال الخاصة باملعلمين املسؤولين.
 €شرح املطلوب في كل واجب وامتحان بوضوح.
 €إستكمال وتحميل جميع مستندات الصف (على سبيل املثال ،املنهج الدراس ي والجدول الزمني ونماذج التقييم).
 €إستكمال وتحميل جميع الوحدات واملحتويات الدراسية عبر اإلنترنت (ينبغي إستكمالها وتحميلها قبل شرح
الوحدة الدراسية بأسبوعين على األقل)
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ُّ
 €وضع معايير واضحة لستجابة املعلمين وتوفرهم (على سبيل املثال ،تحديد املهلة الزمنية لإلجابة على الرسائل
اإللكترونية ،وتوزيع املهام).
 €تحديد املتطلبات بوضوح للتالميذ (في ما يتعلق بالتفاعل واملشاركة والتقدم املحرز خالل الصف).

أثناء التعلم
 €التأكد من أن التالميذ يعرفون أنهم مسجلون في صف للتعلم املدمج قائم على طرائق التعليم الحضوري والتعليم
عبر اإلنترنت.
 €تحديد املهام التي ستستند إلى التعليم الحضوري وتلك التي ستستند إلى التعليم عبر اإلنترنت وتوضيح أوجه
الترابط بينها للتالميذ.
 €توضيح موارد الدعم الفني املتاحة للتالميذ.
 €شرح كيفية التواصل لطرح األسئلة أو الستفسار للتالميذ من جديد.
 €جمع التغذية الراجعة من التالميذ بشكل دوري.
 €كتابة التأمالت واملالحظات في كل درس/حصة للعمل على تحسين األداء في الدرس/الحصة التالي/ة.
 €الحرص على اتساق ومواءمة املحتويات التي يتم توزيعها على التالميذ في الصف الحضوري مع تلك التي تتم
مشاركتها عبر اإلنترنت.
 €في حال دعت الحاجة إلى تعديل تصميم املقرر الدراس ي ،ينبغي إعالم التالميذ بجميع التغييرات بوضوح.
 €تقييم املتعلم بشكل مستمر خالل الفصل الدراس ي.
 €دعوة زميل موثوق به لحضور الصف ومراقبة األداء في التعليم الحضوري والتعليم عبر النترنت للحصول على
التغذية الراجعة.

بعد التعلم
 €الحرص على مواءمة أنشطة التعلم والتقييمات مع نتائج التعلم.
ُّ
والتمرن.
 €توفير الفرصة للتقييم الذاتي
 €الحتفاظ بنسخة احتياطية عن جميع املراسالت اإللكترونية/املكونات عبر اإلنترنت.
 €مراجعة كل ما أرسله التالميذ من تغذية ّ
مرتدة.
 €كتابة ملخص عن تجربة التعليم.
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أدوات مفيدة للتعلم املدمج
Khan Academy ●
It is a free platform which has hundreds of instructional videos and thousands of practice exercises on various topics.
Teachers can use Khan videos to supplement teaching, and use the Khan dashboard to track student data for
differentiated instruction. It has 34 different languages on the resources, Arabic is currently not included.
PowerSchool ●
It is a student information system (SIS). Schools can use it for school operations, such as scheduling, attendance, state
compliance reporting, etc. It can also integrate with PowerTeacher Pro, an online gradebook which allows teachers to
share student data with parents.
Illuminate Education ●
It is also a student information system (SIS) which can support data creation, viewing, and sharing in the same location.
Administrators can create schedules and transcripts, and teachers can input attendance records and grades for sharing
with students and parents.
NWEA MAP ●
It is an assessment system which can be used to track a student's learning process. Teachers can use it to measure student
performance on a regular basis, which will support them to rapidly identify pain points and tailor their guidance to help
individuals or groups of students based on specific needs.
G Suite for Education ●
It is a set of tools which can help teachers and students to manage their classwork. The suite comes with all the standard
tools provided by Google, such as Docs, Sheets, Calendar, etc., as well as Google Classroom—a learning management
system that teachers use to integrate curriculum, assessments, etc. The G Suite for Education basic plan is free, and you
can pay for an enterprise plan with more storage and features.
Edgenuity ●
It offers a variety of products and services, the best known is its online curriculum. Courses are delivered by a virtual
teacher in a wide range of subjects. Schools can also use it to offer courses which are customized and self-paced for
each student according to a mastery-based plan.
Edmodo ●
It is a solution that integrates with both Google Apps and Microsoft Online. It provides a platform for teachers, students,
and parents to collaborate. It aims to support discovery, create groups, administer tests, and learn from like-minded
teachers.
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Voicethread ●
It serves as a collaborative platform for participation and expression of students’ ideas. It supports more than 50
different types of files uploading, and students can comment on them via chat, video, text, or phone call.
BrainPop ●
It allows teachers to assign short and engaging videos to the students. It is an excellent way to introduce a topic or give
students extra practice.

:املوارد
Blended Learning in Practice: Introduction to Case Studies from Leading Schools
Blended Learning at Arthur Ashe Charter School (EN) ●
Blended Learning at Summit San Jose (EN) ●
Blended Learning at ATAMS (EN) ●
Blended Learning at Rocketship Discovery Prep (EN) ●
Blended Learning at KIPP Empower Academy (EN) ●
Blended Learning Today (EN) ●
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