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 التعليم المتمازج ومهارات القرن الواحد والعشرين

 دراسة تحليلية

 المستخلص :      

مع التطور المستمر الذي يشهده العالم في وسائل االتصال والتقدم التكنولوجي دعت  

الى تطوير  عملية التعليم والتعلم  وعدم إيقافه على التعليم التقليدي فقط بل يجب الحاجة 

أن يمتزج مع التكنولوجيا و ال  نستطيع أن نعتمد  على التقليدي فقط أو التكنولوجي فقط 

فكل منهما له نقاط ضعف ولكي يكون التعليم مثالي فيجب أن نمزج  كل منهما باألخر 

لتحسين عملية التعلم ولتفادي الضعف الموجود في التعليم  ليعطي فرصة دمج افضل 

التكنولوجي فقط أو التقليدي فقط لنثري مهارات القرن الواحد وعشرون) التعاون 

والتواصل والبحث والتفكير الناقد واالبداعي ( لدى المتعلمين فيجب أن تكون  المدارس 

ل المشكالت وتصمم نشاطات فعالة في مجال استراتيجيات تدريس مهارات التفكير وح

لتنمية هذه  المهارات ومدرسون مؤهلون لتنفيذ هذه األنشطة و إدارة الصف ومن أجل 

تحديد مدى فاعلية التعليم المتمازج أجريت هذه الدراسة لعينة من طالبات مدرسة خولة 

معلمة.  25طالبة و 30بنت ثعلبة للتعليم األساسي والثانوي بنات بالشارقة عددهن 

تضح من الدراسة ان الطالبات تفضلن التعليم المتمازج ألنه جاذب لالنتباه يراعي وا

تنوع أنماط التعلم وان المعلمات تفضل التعليم المتمازج أيضا في التدريس غير ان هناك 

مشكلة في طول الوقت الذي يحتاجه لإلعداد له وحسب ما خلصت له في هذه الدراسة 

همية التعليم المتمازج لالستمرار ألجل تطوير عملية التعليم البحثية أ نه يجب أن نؤمن بأ

تماشيا مع التغيرات الحديثة من حولنا ويجب ان نطور هذا التمازج نفسه دوريا ويعتمد 

نجاح التعليم المتمازج على نجاح المعلم في إدارة المصادر التعليمية التي تتاح له بذكاء 

 .وحكمة

Abstract: 
      With the continuous development that the world is witnessing 

in the means of communication and technological progress, the 

need to develop the process of teaching and learning and not to 

depend on the traditional only, but it must be mixed with 

technology, and we cannot rely on the traditional only or the 

technological only, for each of them has weaknesses and for 

education to be ideal, it must We mix each with the other to give 

an opportunity to better integrate to improve the learning process 

and to avoid the weakness that exists in technological learning only 

or traditional only to enrich the skills of the twenty-first century 
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among the learners. Schools must be effective in the field of 

strategies for teaching thinking skills and problem solving and 

design activities to develop these skills and teachers qualified to 

implement these Activities and class management. In order to 

determine the effectiveness and acceptability of blended learning, 

this study was conducted on a sample of 30 students from Khawla 

Bint thaalba school and 25 teachers to respond to the 

questionnaires and it became clear that now the students prefer 

blended learning because it attracts attention and takes into account 

the diversity of the learner's styles and that the teachers prefer 

blended learning also in education, but there is a problem In the 

length of time needed to prepare for it, and according to what I 

concluded in this research study that we must believe in the 

importance of blended education to continue in order to develop 

the education process in line with the recent changes around us, 

and we must develop this same intermingling periodically and the 

success of blended learning depends on the success of the teacher 

in managing Educational resources made available to him with 

intelligence and wise . 

 
 المقدمة:

في عالم يشهد العديد من التغيرات والتطور التكنولوجي الهائل والسريع أصبح من       

الضروري أن يواكب النظام التربوي والتعليمي هذا التطور وهذه التغيرات وال يبقى النظام 

نحو استخدام أكثر شموالً للتكنولوجيا حتى التعليمي كما كان سابقاً بعد أن دُفعت المدارس قسراً 

تستمر في العملية التعليمية وحان الوقت لنتطلع إلى المستقبل، وعلينا أن نعيد التفكير في نوع 

التعليم الذي نحتاجه في القرن الحادي والعشرين في مدارسنا ويعتبر التطور التكنولوجي ) 

يصال المعلومة في التعلم ، ويستخدم هذا الرقمي ( في وسائل االتصال اليوم وسيلة هامة إل

التطور لمختلف المستويات وأنماط التعليم والتعلم، محدثا  بذلك الغاية المنشودة وهذا ال يعني 

التخلي عن أساليب التعليم التقليدية وإنما يعمالن جنبا إلى جنب فيما يعرف بالتعليم المتمازج 

 وهذا هو موضوع الدراسة.

 مشكلة الدراسة

( في Blended Learningأكدت مجموعة من الدراسات على أهمية التعليم المتمازج )     

تعلم الطلبة وتحسين مستويات تحصيلهم واتجاهاتهم نحو التعلم بشكل عام، ففي الدراسة التي 

 The Node( Learning Technologiesقامت بها شبكة نود لتكنولوجيات التعلم )
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Network, 2003جها إلى أن للتعلم اإللكتروني والتعليم التقليدي عوامل ضعف ( (أشارت نتائ

عند تطبيق كل منهما وحده، وأنه إذا أردنا أن نحصل على استراتيجية مثلى في التعليم والتعلم 

فال بد من تطبيق كل أنواع التعلم المثالي، والتعليم المتمازج من المحتمل أن يُعطي فرصة لدمج 

م والتعليم واالستفادة من كل بيئات التعلم)  فوزية عبدالرحمن أفضل لتحسين عملية التعل

(، ويتفادى الضعف الموجود في التعليم اإللكتروني والتعليم االعتيادي. ويهدف التعليم 2011

المتمازج إلى دمج أفضل ما في التعليم التقليدي داخل الصفوف، مع أفضل ما يمكن أن يقدمه 

، لتحسين التفاعل ومالئمة التعلم الموّجه ذاتيًّا من قبل الطلبة التعليم عن طريق شبكة اإلنترنت

(Gordon, 2015.) 

( قد أوصت 2006وال سيما أن بعض الدراسات التي أجريت حديثًا في األردن )طوالبة،     

بضرورة البدء بإجراء دراسات حول التعليم المتمازج في البيئة العربية؛ إذ بينت نتائج هذه 

الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني لزيادة تحصيل الطلبة الذين  الدراسة ضرورة

يتفاوتون في مستوياتهم التحصيلية. وفي محاولة لتلبية الحاجات المتنوعـة للمـتعلم وتحسـين 

 مسـتوى األداء تطورت العملية التعليمية لتـدمج التعلـيم التقليـدي بـالتعليم الميسـر بالتكنولوجيـا.

(Lim et al., 2006) (Instructional)Mediated Technology 

( أن جملة التحديات والمشكالت التي تواجه التعلم اإللكتروني مثل 2011وقد أشار السيد )

غياب دور المعلم والتكلفة المادية وضعف االنضباط والمسؤولية واألمانة العلمية أدت الى 

عتبر بدوره التطور الطبيعي والمنطقي للتعلم اإللكتروني، ظهور التعلم المدمج أو الخليط والذي ي

وهذا يعتبر من أبرز األسباب التي دعت الى االهتمام بالتعلم المدمج. وعليه سوف يتناول البحث 

مدى تأثير تطبيق التعليم المتمازج في المواقف التعليمية على تنمية مهارات القرن الواحد 

يعالج التعليم المتمازج نقاط الضعف في تطبيق التعليم وعشرون لدى الطلبة والى أي مدى 

 التقليدي فقط أو تطبيق التعليم اإللكتروني فقط. 

 :آلتيةا تالؤلتساا في ثلبحا مشكلة صياغةتم 

*ما واقع ومدى تطبيق المعلمين للتعليم المتمازج في المواقف الصفية وأثر ذلك على التحصيل 

 الدراسي للطالب؟

 تعليم المتمازج لتنمية مهارات القرن الواحد والعشرون للطالب؟ *ما مدى مراعاة ال

*ما مدى إلمام المعلمين بالمهارات الالزمة والتي تمكنهم من تطبيق التعليم المتمازج في 

 المواقف التعليمية؟ 

 البحث: أدوات

 بطاقة رصد لمدى تطور مهارات القرن الواحد وعشرون لدى الطالبات. -1

بطاقة الرصد لواقع ومدى تطبيق المعلمين للتعليم المتمازج في المواقف الصفية وأثر ذلك  -2

 على التحصيل الدراسي للطالب. 

 استبانة الطالب للتعرف على مدى مناسبة تطبيق التعليم المتمازج في المواقف التعليمية. -3

متمازج بالصف في المواقف استبانة المعلم للتعرف على مدى تطبيق المعلمين للتعليم ال -4

 التعليمية. 

 الدراسة أهمية
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بمدى  ملتعليوا بيةرلتا وازرةب رارلقا ذيمتخالعملية التعليمية و ريطوت على نلقائميا ديزوت •

 أثر التعليم المتمازج على تحصيل الطالبات الدراسي ومدى تقبل الطالبات لهذا النوع من التعليم.

واقع وأثر تطبيق المعلمين للتعليم المتمازج في  على -رةمباش ورةبص- وءلضا يلقى ثلبحا •

 التعليم على استجابة الطالبات وتحصيلهم الدراسي.  

قدرات ومهارات  لتنمية مجراب ريطوت على ملتعليوا بيةرلتا في نليولمسئا ثلبحا ديفي دق  •

 .لتعليميةا فقوالما فيالمعلمين لتطبيق التعليم المتمازج 

 السابقة الدراسات

( في العديد من الدراسات إلى أهمية التعليم 2014كل من أبو موسى والصوص ) أشار 

المتمازج )المدمج( وفاعليته بالنسبة للطالب وللمعلم وهذا ما يدفعنا لمعرفة لماذا برز االهتمام به 

 لتعلمن قاموا باعلى هذا النحو. إن أثر التعليم المتمازج على التحصيل له تأثير فعال، فالطلبة الذي

من خالل أسلوب التعليم المتمازج كان تحصيلهم أعلى من الطلبة الذين تعلموا بواسطة التعلم 

التقليدي )وجًها لوجه( والتعلم اإللكتروني الكامل. أيضا له أثر على زيادة نسبة االحتفاظ بالتعلم 

 2010)محمد،  راسةي الكامل دلدى الطلبة عن التعليم التقليدي )وجًها لوجه( والتعليم اإللكترون

( الى وجود الكثير من المشاكل والمعوقات للتعلم االلكتروني  2013.عبيدات ، 2011، أبو زيد 

كالتكلفة العالية وحاجته لتجهيزات وضعف البنية التحتية وان يكون لدى المعلمين والمتعلمين 

ب المرحلة االبتدائية ، ومن مهارات تقنية كما أنه ال يناسب بعض المناهج الدراسية وال طال

سلبياته أدى الى ضعف مهارات االتصال والحوار بين الطلبة لغياب التواصل اإلنساني 

واالجتماعي المباشر مع المعلم لذلك ظهر نوع جديد من التعليم وهو المتمازج أو المدمج  وهو 

يوفرها التعليم  تيالتقنية الالتطور المنطقي للتعلم االلكتروني لما يتضمنه من حلول للتعليم بمزج 

االلكتروني مع التفاعل والمشاركة التي يوفرها التعليم التقليدي من خالل التواصل وجها بوجه ) 

 ( 2013الحسن، 

 :ثلبحا منهج

في إعداد اإلطار النظري للبحث وكذلك  لتحليليا صفيولا لمنهجا لحاليا ثلبحا دميستخ 

تطبيق التعليم المتمازج بالمواقف التعليمية ومدى أثر ذلك على تنمية مهارات  قعوا دصر دعن

 القرن الواحد والعشرون لدى الطالب. 

 البحث: عينة

 : نم ثلبحا عينة ونتتك

ثالثون طالبة بالصف الثامن بمدرسة خولة بنت ثعلبة للتعليم األساسي والثانوي بإمارة  -1

 الشارقة.

إمارة الشارقة بمدارس التعليم الحكومي بدولة اإلمارات العربية خمسة وعشرون معلمة ب -2

 المتحدة.

 الدراسة: أهداف

 تقييم أثر التعليم المتمازج على الطالبات والمعلمات. •

 توضيح مفهوم التعليم المتمازج ومميزاته. •

 الوسائل المتبعة في تطبيق التعليم المتمازج. •
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 والعشرين. تحديد سمات متعلمي القرن الواحد  •

تحديد "الممارسات الواعدة" للتعلم المختلط التي تجمع بين أفعال الطالب والمعلمين  •

 المحددة.

تحديد إلى أي مدى تقوم نماذج الفصول الدراسية للتعلم المختلط بتغيير التدريس والتعليم  •

 في الفصول الدراسية بشكل كبير.

 المتمازج.التعليم نتائج الدراسات التي قامت بتقييم عملية   •

 البحث: تالؤتسا

*ما واقع ومدى تطبيق المعلمين للتعليم المتمازج في المواقف الصفية وأثر ذلك على التحصيل 

 الدراسي للطالب؟

 *ما مدى مراعاة التعليم المتمازج لتنمية مهارات القرن الواحد والعشرون للطالب؟ 

*ما مدى إلمام المعلمين بالمهارات الالزمة والتي تمكنهم من تطبيق التعليم المتمازج في 

 المواقف التعليمية؟  

 البحث )اإلطار النظري للبحث( أدبيات

 المتمازج:  التعليم

 التعلم المتمازج مسميات

 مسميات هذا النوع من التعلم وهي: تعددت

 (.Blended Learningالمدمج ) التعليم

 (.Mixed learningالخليط أو المختلط ) تعليمال

 (.2014(( )أبو موسى، والصوص، Hybrid Learningالهجين  التعليم

التعليم المتمازج يوظف التعليم االلكتروني مدمجاً مع التعليم الصفي التقليدي في عمليتي  وفي

ً في انجاز هذه العملية ألنه تعليم  ال يلغي التعليم االلكتروني التعليم والتعلم بحيث يتشاركان معا

وتنمية مهارات  تعلموال التعليم التقليدي وإنما هو دمج بينهم لتحقيق األهداف التعليمية ونواتج ال

 القرن الواحد وعشرون، كما هو موضح بالشكل التالي:

اختلف الباحثون في تحديد ماهية التعليم المتمازج ولكنهم اتفقوا جميعًا على مبدأ واحد،  وقد 

وهو الدمج بين تطبيقات وأدوات التقنية الحديثة والواقع التعليمي المعتاد. وتتفق دراسة إيمان 

. علم( مع وجهات النظر التي ترى أن التعليم المدمج نمط أو نوٌع من أنواع الت2020الشريف )

الصفي التقليدي  نمط تعليم يقدم بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية، يُدَمج من خاللها التعليم“وتُعرفه بأنه 

 بالتعليم اإللكتروني، وذلك باستخدام مجموعة من التطبيقات واألدوات التكنولوجية.

( التعليم المدمج على انه صيغة يتم فيها دمج التعليم اإللكتروني 2012وقد عرف السيد ) 

 وأدواته مع التعليم الصفي في إطار واحد حيث توظف أدوات التعليم اإللكتروني في الدروس

 النظرية والعملية مع وجود المعلم مع طالبه وجها لوجه في الوقت ذاته..

توظيف المستحدثات التكنولوجية في الدمج “( بأن التعليم المتمازج هو 2012أشار السيد ) وقد

بين األهداف والمحتوى ومصادر وأنشطة للتعليم وطرق توصيل المعلومات إلحداث التفاعل 

اإليجابي بين المعلم والطلبة والمحتوى وتوفير التناغم بين احتياجات الطالب وبرنامج الدراسة 

 (2009)في إسماعيل ” لتحسين إنتاجية التعلم دمالمق
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( ان هناك العديد من الدراسات التي تناولت تعريف 2014أشار أبو موسى والصوص ) كما

( حيث أشارت إلى أن هناك أربعة 2002التعلم المدمج المتمازج منها دراسة دري سكول )

 معان مختلفة لمعنى التعلم المتمازج وهي:

 فة من التكنولوجيا المعتمدة على اإلنترنت إلنجاز هدف تربوي*المزج بين أنماط مختل

*المزج بين طرق التدريس المختلفة والمبنية على نظريات متعددة مثل البنائية والسلوكية 

 والمعرفية.

 *مزج أي شكل من أشكال التقنية مع التدريس من قبل المدرس وجها لوجه

ة لعمل إبداعات فعلية تؤثر على االنسجام بين *مزج التقنية في التدريس مع مهمات عمل حقيقي

 ( كذلك إلى أن هذا هو تعريف التعلم المتمازج.2004التعلم والعمل. وقد أشار بيرسن )

 ومن أهم مزايا التعليم المتمازج: 

 يوفر تقنيات التواصل المتزامن عبر اإلنترنت. .1

المحض )حسن سالمة يخفض نفقات التعليم بشكل كبير مقارنة بالتعليم اإللكتروني  .2

2006.) 

 تعزيز العالقات اإلنسانية واالجتماعية بين المعلمين والمتعلمين. .3

 إثراء المعرفة اإلنسانية والجودة العلمية. .4

 التواصل الحضاري بين مختلف الحضارات. .5

 االستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ واالستفادة. .6

 لم، ويحسن من فرص التّعلّم الرسمية والغير رسمية.   يُثري خيرة المتعلم ونتائج التع .7

 التعليم المتمازج تاريخ

أن نوضح سبع مراحل تطور فيها التعليم المتمازج بقاسم مشترك مع التقنيات التعليم  ويمكن 

 (.1438-1439)نقالً عن الدكتور حسن الزهراني لعام 

واالتصال لألغراض التربوية  في هذا العقد بدأ استخدام وسائل اإلعالم 1900-1910* 

والتعليمية، مثل الصور المجسمة، الشرائح، األفالم، الجداول، والرسوم البيانية، وغيرها من 

المواد التعليمية. وكان ينظر إليها على أنها مجرد مواد تكميلية للمنهج المدرسي ثم بدأ استخدام 

( Visual Instructionبمصطلح ) البصرية لدعم عملية التعلم والذي عرف في حينه معيناتال

 ( التربية البصرية والمرئية.Visual Educationالتعليم المرئي، أو )

خالل هذه الفترة زاد نمو توجه التعليم البصري مما أدى إلى ظهور عدد من  1911-1923* 

المؤسسات المهنية المتخصصة في هذا المجال والمجالت العملية التي تركز على هذا التوجه، 

 إضافة إلى الدورات التدريبية الموجهة لهذا النوع من التعليم.

خالل هذه الفترة تمت كتابة وتأليف ونشر عدد من الكتب الموجهة لمجال  1924-1940* 

، Visualizing the Curriculumالتعليم البصري ومن أبرزها كتاب المنهج بشكل بصري 

بمثابة  Ralph Tylerالتي يعد  Learning Objectivesكما ظهر توجه األهداف السلوكية 

 األب لهذا التوجه الجديد.

خالل الحرب العالمية الثانية تم استخدام األجهزة السمعية البصرية بشكل  1941-1950* 

 Edgarقدم  1946مكثف في القطاعات العسكرية والصناعية لألغراض التدريبية. في عام 
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Dale ة هرمه الشهير والذي يعرف بمخروط الخبرCone of Experience  ظهر كذلك

 .Bloom’s Taxonomy of Educational Objectivesتصنيف بلوم لألهداف السلوكية 

خالل هذه الفترة انتشر استخدام التلفزيون التعليمي بشكل كبير مما شكل  1951-1979* 

 التعليمية.عامالً مؤثراً بشكل كبير في توجه المواد السمعية البصرية لالستخدامات 

بعد أن أصبح الحاسوب الشخصي متاحاً لالستخدامات العامة والخاصة أصبح  1880-1999* 

% 40كانت  1983استخدام الكمبيوتر كأداة تعليمية في المدارس أكثر انتشاراً، فبحلول يناير 

 كا.% من الثانوية قد وظفت الكمبيوتر لألغراض التعليمية في أمري75من المدارس االبتدائية و

وحتى يومنا هذا اآلن أصبح هناك مجموعة واسعة من أدوات التكنولوجيا  -2000* من

والتطبيقات المتاحة لها في أي مكان وفي أي وقت عن طريق دورات التعليم اإللكتروني 

 التفاعلي.

 القرن الحادي والعشرين في الفصول الدراسية مهارات

ن الطالب من المعرفة والمهارات مهارات القرن الحادي والعشرين في تمكي تسهم 

 Partnership for 21stوالخبرات الضرورية للنجاح في العمل والحياة في القرن الحالي )

Century  

Skills, 2009, b ،وقد قسمت منظمة شراكة مهارات القرن الحادي 2013؛ ترلينج وفادل .)

التعلم في القرن الحادي والعشرين إلى مجموعة من المهارات، والشكل اآلتي يوضح إطار 

 والعشرين.

( ستة عناصر مفتاحية 2003منظمة الشراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين ) وحددت 

 (، وهي:2014في تعلم هذا القرن كما ذكرها سيو )

 التأكيد على موضوعات محورية ذات مستوى فهم أعلى  -

تكنولوجيا، ومهارات التفكير الناقد، التأكيد على مهارات التعلم، مثل: مهارات المعلومات وال-

 وحل المشكالت، والمهارات الشخصية، وتوجيه الذات.

استخدام أدوات القرن الحادي والعشرين، مثل: التكنولوجيا الرقمية، والتواصل، بحيث يستطيع -

الطالب الوصول إلى المعلومات، وإدارتها، وتقويمها، وتحقيق التكامل بينها، وبناء معرفة 

 ، والتواصل مع اآلخرين؛ لتطوير مهارات التعلم.جديدة

يعلم المربون، ويتعلم الطالب في سياق القرن الحادي والعشرين الذي يستخدم تطبيقات -

 وخبرات من العالم الواقعي ذات معنى للطالب، ويكون له صلة بحياتهم..

ميادين بازغة، مثل:  أن يُعلم المربون، ويتعلم الطالب محتوى في القرن الحادي والعشرين في -

 الوعي الكوني، والثقافة المالية، واالقتصادية، وإدارة األعمال، والمدنية.

يستخدم المعلمون تقويمات القرن الحادي والعشرين، التي تقيس مهارات هذا القرن في  -

 االختبارات المقننة، والتقويمات الصفية معًا.

 دي والعشرين في الفصول الدراسيةالتي تدعم مراعاة مهارات القرن الحا العوامل

 Partnership for 21stكل من منظمة الشراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين ) حدد

Century Skills, 2009, a ،) 
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( مجموعة من العوامل التي تسهم بدور حيوي في إتقان Alismail & McGuire, 2015) و

 الطالب المهارات، وهي:

 ن الحادي والعشرين في المعرفة، والمحتوى، والخبرات التركيز على مهارات القر-

 تطوير الفهم من خالل تعدد التخصصات وترابطها -

 -على الفهم العميق، بداًل من المعرفة السطحية التأكيد

 إشراك الطالب في العالم الحقيقي، من خالل تقديم بيانات وأدوات وخبرات واقعية.-

 يوضح الشكل التالي المبادرات التي تثري مهارات القرن الواحد والعشرين. وكما

 القرن الواحد العشرون: طالب

يُحقق طالب القرن الواحد والعشرين النجاح فهم بحاجة إلى مجموعة من المهارات  حتى

 األساسية، ولكي يتمكن الطلبة من استعمال هذه المهارات في المستقبل ينبغي التركيز عليها

وتطويرها في كل ما يمكن أن يمر به المتعلّم من تفاعٍل دراسي وخبراٍت في التعليم لتحضير 

 في القرن الواحد والعشرين البد من التفكير في ثالثة عناصٍر أساسية: احالطلبة للنج

المدارس الفاعلة في مجال استراتيجيات تدريس مهارات التفكير، وحل المشكالت التكيفي،  -1

 التعاوني، والطالقة الرقمية.واالتصال 

مصممون مختصون في تصميم النشاطات الالزمة لتنمية تلك المهارات، وتطوير قدرات  -2

 الطلبة على التحكم في تفكيرهم، حتى يكونوا أكثر وعياً بعمليات ما وراء المعرفة.

 مدرسون مؤهلون لتنفيذ النشاطات، وإدارة الصفوف.. -3

 ي والعشرين:مهارات القرن الحاد مفهوم

 Partnership for 21stمنظمة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين ) تعرفها

Century Skills, 2009, a ”) :مجموعة المهارات الالزمة للنجاح والعمل في القرن “بأنها

لوجية، الحادي والعشرين مثل مهارات التعلم واالبتكار، والثقافة المعلوماتية واإلعالمية والتكنو

 الحياة والعمل اتومهار

( بأنها: مجموعة من المهارات التي يحتاجها 152: 2018حين تعرفها ساما خميس ) في

العاملون في مختلف بيئات العمل ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين، بل مبدعين إلى جانب إتقانهم 

واالقتصادية للقرن  المحتوى المعرفي الالزم لتحقيق النجاح، تمشيا مع المتطلبات التنموية

 .”عشرينالحادي وال

سبق يمكن تعريف تعليم مهارات القرن الحادي والعشرين بأنه: إعداد الطالب وفقا  مما

الحتياجات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين عن طريق تطوير مهاراته مثل اإلبداع، والتفكير 

 الناقد وحل المشكالت، والتواصل، والتعاون.

 حادي والعشرينالقرن ال مهارات

 : مهارات التعلم واإلبداع وتشمل اآلتيأوال

 التفكير الناقد وحل المشكالت -1

أهمية هذه المهارات في توافر التقنيات الحديثة للوصول إلى المعلومات والبحث فيها  وتكمن

ونقدها، ويمكن تعلم هذه المهارات من خالل نشاطات وبرامج متنوعة من االستقصاء وحل 

 المشكالت ومن خالل مشاريع تعلم هادفة تعتمد على إثارة األسئلة وطلب حلول للمشكالت.
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 االتصال والتشارك-2

التعليم بمهارات االتصال األساسية كالتحدث والكتابة، في حين استدعت األدوات الرقمية  اهتم

ومتطلبات عصرنا الحالي مخزونا شخصيا من مهارات االتصال والتشارك أكثر اتساعا لتشجيع 

التعلم، ويمكن تعليم وتنمية هذه المهارات من خالل االتصال والتعاون المباشر مع آخرين واقعيا 

 افتراضيا بواسطة الشبكة. أو

 االبتكار واإلبداع-3

القرن الحادي والعشرين االستمرار في ابتكار استراتيجيات جديدة لرعاية االبتكار  يتطلب

واإلبداع عن طريق بيئات تعليم تشجع على إثارة التساؤالت واالنفتاح على األفكار الجديدة، 

 لمشكالت واقعية.وتصميم مشاريع للطالب تؤدي إلى اختراع حلول 

 : مهارات الثقافة الرقمية وتشمل اآلتيثانيا

 الثقافة المعلوماتية-4

الوصول للمعلومات بفاعلية وكفاءة وتقويمها واستخدامها بدقة وإبداع، يمثل بعض المهارات  إن

التي تحدد الثقافة الرقمية، ومن الضرورة بمكان توجيه الطالب إلى فهم كيفية استخدام أنواع 

 فة من الوسائل لتوصيل الرسائل وكيفية اختيار المناسب من بينها.مختل

 الثقافة اإلعالمية -5

مهارات تصميم ونقل الرسائل واختيار طرق التواصل لنشر األعمال ومشاركتها مع  توفر

طالب آخرين؛ ثقافة إعالمية تبني وتعزز فهم دور اإلعالم في المجتمع وتنمي المهارات 

 لذاتي.الشخصية والتطوير ا

 ثقافة تقنية المعلومات واالتصال -6-

الرغم من تميز جيل عصر المعرفة بالتقنية إال أنهم يحتاجون دائما إلى التوجيه حول  على

االستخدام األفضل لتطبيق األدوات الرقمية في مهام التعلم، وإلى تقويم أخطار استخدام مواقع 

 وتوجيهات الكبار. التواصل االجتماعي، فالطالب سيستفيدون من نصائح

 : مهارات الحياة والعملثالثا

 وتشمل اآلتي 

 المرونة والتكيف -7

السرعة الكبيرة للتغير التقني على التكيف مع الطرق الحديثة لالتصال والتعلم والعمل  تجبرنا

والحياة، ويمكن تعلم مهارات المرونة والتكيف بالعمل على مشاريع تزداد تعقيدا بالتدرج 

 وتتحدى فرق الطالب لتغير طريقتهم في العمل، والتكيف مع التطورات الجديدة في المشروع.

 والتوجيه الذاتي المبادرة-8-

توفير المستوى المناسب من الحرية لكل طالب ليمارس التوجيه الذاتي والمبادرة، تحديا  يمثل

للمعلمين، وتوفر نشاطات مثل التمثيل المسرحي، ولعب الدور، والتمهن )التدريب على مهنة 

 بادرة.معينة(، وممارسة عمل ميداني، جميعها تخلق فرصا لممارسة التوجيه الذاتي والم

 -التفاعل االجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات -9
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البحث المعاصر أهمية الذكاء االجتماعي لنمو األطفال ولنجاح التعلم بوساطة برامج ومواد  أكد

لحل -على سبيل المثال -متنوعة تدعم المهارات وذلك بتصميم بيئات تعلم مترابطة تقدم نشاطات 

 ريق معا قبل البدء في مشروع تعاونيالخالف بين الطالب وعقد تشكيل ف

 اإلنتاجية والمساءلة-10

تزايد الطلب على العاملين والمتعلمين المنتجين في قطاع األعمال والتعلم، تبرز الحاجة إلى  مع

هاتين المهارتين لجميع الطالب، وتعمل أدوات العمل المعرفي والتقنية على تعزيز اإلنتاجية 

لة المتعلقة بمتابعة العمل والمشاركة فيه بحيث يدير الطالب الشخصية وتيسير عبء المساء

 ويبرزوا نتائجه. العمل

 القيادة والمسؤولية-11

أنموذج األستديو )تقسيم العمل بين أعضاء فريق المشروع، وتوزيع المهام حسب نقاط قوة  يقدم

مع كل عضو، ومساهمتهم في مخرجات مبتكرة ومن ثم انتقال كل عضو إلى مشروع آخر 

مجموعة مختلفة( للطالب نمطا قويا من التعلم يمكنهم من تحمل المسؤولية وممارسة القيادة، 

 ( 87-45: 2013لموظف المستقبل. )ترلينج وفأدل،  ةوهي مهارات مهم

 منظمة الشراكة من أجل القرن الحادي والعشرين فتلخص هذه المهارات على النحو التالي:  أما

 )Partnership for 21st Century Skills, 2009, b ،2013؛ ترلينج وفادل) 

 اإلبداع -1

استخدام تقنيات إبداع األفكار كالعصف -األفكار الجديدة لآلخرين على نحو فعال  توصيل

تطبيق األفكار الجديدة لتقديم  -تطبيق األفكار الجديدة لتقديم إسهامات جديدة في المجال -الذهني

 إسهامات جديدة في المجال الذي يحدث فيه التجديد أو التطوير.

 التفكير الناقد وحل المشكالت -2

إلخ( بما يناسب الموقف …استخدام أنواع مختلفة من االستنباط )االستقراء، واالستدالل-

الجمع والربط بين المعلومات وتفسيرها  -تحليل وتقييم البدائل ووجهات النظر المختلفة -التعليمي

تحديد  -نقد وتحليل أنواع مختلفة من المشكالت بطرق تقليدية ومبتكرة -وبناء االستنتاجات

 أسئلة توضح وجهات النظر المتنوعة، وتؤدي إلى أفضل الحلول حوطر

 التواصل -3

 استخدام مهارات التواصل اللفظية والمكتوبة وغير اللفظية في أشكال وسياقات متنوعة.-

استخدام تكنولوجيا ووسائل إعالم متعددة ومعرفة كيفية الحكم على فعاليتها مسبقا وتقويم -

 تأثيرها.

 في بيئات متنوعة ولغات متعددة. التواصل الفعال -

 التعاون -4

 القدرة على العمل مع فرق مختلفة. إظهار

 المرونة والرغبة في مساعدة اآلخرين في الوصول إلى تحقيق األهداف. -

تحمل مسؤولية مشتركة في العمل التعاوني، وتثمين المساهمات التي يقدمها كل عضو في -

 (.31-30: 2014الفريق. )سيو بيرز، 
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هذه المهارات األربع السابقة، تحدد سمات طالب المستقبل الذي تسعى وزارة التعليم إلى  إن

 :2030بنائه وتأهيله، فمن ضمن أهداف الوزارة في تحقيق رؤية 

دعم االبتكار واإلبداع عن طريق تنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، والتفكير -

 اإلبداعي 

 ات الالزمة للمستقبلتزويد الطالب بالمهار -

 التعاون أو العمل التعاوني، ومهارات التواصل مع اآلخرين. -

 النتائج

 الباحث استبانة لكل من المعلمين والطلبة لرؤية أثر التعليم المتمازج لكل من الطرفين  أجرى

 الطالب      اسم الطالب .............................. استبانة

 السؤال بشدةأوافق  أوافق أوافق ال

 بالتعليم اإللكتروني ينمي قدراتي العقلية مزوجالتعليم التقليدي الم 23 7 0

 أشعر بالملل في الحصة الدراسية التقليدية. 20 6 4

 أستوعب الدرس جيدا عندما يعرض بطريقة تقليدية. 4 7 19

 أستوعب الدرس عند عرضه بطريقة ممزوجة مع التكنولوجيا. 19 6 5

 وتنوع طرق عرض الدرس تساعدني على الفهم. اختالف 23 6 1

 

 استبانة الطالب تحليل

  
من تحليل االستبانة اقتناع معظم الطالبات بأهمية التعليم المتمازج مع التكنولوجيا في  يتضح

الحصص الدراسية وكذلك التقنيات الحديثة التي تساعدهم على جذب االنتباه والتركيز والوصول 

 للهدف بطريقة سريعة وأدق وعدم الشعور بالملل ومواصلة العمل.
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 ة بالمدرسةمعلم 25للمعلمين بسؤال  استبانة

 السؤال أوافق بشدة أوافق أوافق ال

 الطالبات ينتبهن أكثر عند استخدام التدريس المختلط بالتكنولوجيا 20 5 0

 التخطيط لحصة دراسية بالتعليم المتمازج تحتاج لوقت أكثر لإلعداد 22 3 0

 تقديم الدرس بطريقة تقليدية يحقق أهداف الدرس أكثر من التعليم المختلط 0 4 21

تنوع الطرق التي يعرض بها الدرس واستخدام الوسائط المختلفة خالل  23 2 0

 الحصة يجذب انتباه الطالبات

يوفر التدريس المختلط بالتكنولوجيا الوقت لعرض الدرس وتحقيق نواتج  20 5 0

 التعلم

 استبانة المعلم تحليل

 من تحليل استبانة المعلمات: يتضح

تج التعلم بصورة أسرع وأكثر اختصارا للوقت غير ان التدريس التدريس المختلط يحقق نوا ان

المختلط يحتاج الى تحضير وإعداد أكثر ووقت أطول لتجهيز حصة دراسية توظف التدريس 

المختلط وان التعليم المتمازج يجذب انتباه الطلبة بصورة أكثر وتنوع الطرق التي يعرض بها 

لحصة يتناسب وتعدد مستويات الطلبة مما يوضح الوسائط المختلفة خالل ا دامالدرس باستخ

مدى أهمية اعتماد التعليم المتمازج من أهم أنواع التعليم في عصرنا الحالي لتحقيق أهداف 

 بالمستقبل.التعليم وما نريد أن نكون عليه 
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 التوصيات أهم

التعليم العمل على تزويد المدارس بكل ما يستجد من تقنيات حديثة يمكن توظيفها في  .1

 المتمازج.  

 العمل على اعداد محتوى تعليمي رقمي بجانب المحتوى التعليمي التقليدي. .2

 تدريب المعلمين على تطبيق التعليم المختلط في الحصص الدراسية. .3

تواصل المعلمين فيما بينهم لتبادل أفضل التجارب في حصصهم عند تطبيق كل منهم  .4

 للتعليم المختلط.

 

 البحث مقترحات

ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي يقترح الباحث الموضوعات البحثية  في 

  -التالية: 

أثر استخدام المعلمين لمحتوى تعليمي رقمي الى جانب استخدام محتوى تعليمي - -

 تقليدي في الصفوف الدراسية على تحصيل الطالب لنواتج التعلم.

برامج اإللكترونية على قدرتهم على أثر تدريب المعلمين على التقنيات الحديثة وال -

 تطبيق التعليم المتمازج في الصفوف الدراسية.

أثر التواصل المستمر بين المعلمين ونقل الخبرات المهنية في تطوير أداء المعلمين  -

 لتطبيق التعليم المتمازج في المواقف التعليمية.

القدرات العقلية العليا أثر تطبيق التعليم المتمازج في الغرف الصفية على تنمية - -

 للمتعلمين.

 

 :الخاتمة

ختام هذه الدراسة هناك بعض التوصيات لبحث إلى أي مدى تقوم نماذج الفصول  وفي 

الدراسية للتعليم المختلط بتغيير التدريس والتعليم في الصفوف بشكل كبير، وتوضيح أن التعلم 

فوف الدراسية فقط ويجب أن يراعي المختلط ال يعني اقتصار استخدام أجهزة الحاسوب في الص

 اآلتي: 

 الرقمي المتكامل المحتوى -

 المخصص التدريس -

 القرارات المعتمدة للسياسات اتخاذ -

أن نناقش فكرة أو مبادئ التعليم المتمازج لالستمرار لألجل الوصول إلى تطوير  يجب -

العملية نفسها تماشيا مع المستجدات والتغيرات التي تحدث من حولنا، وان عملية 

 التعليم المتمازج ليس ثابت إنما فكرة مستمرة ومتجددة.

ليمية المتاحة له بحكمة نجاح التعليم المتمازج في إدارة المعلم للمصادر التع ويكمن -

 وذكاء. 
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