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الملخص
،لقد كان لفيروس كورونا أثره على شتى مناحي الحياة وعلى رأسها التعليم بوجه عام ومرحلة التعليم العالي بشكل خاص وبالتحديد فى مصر
 ولقد دفعت تلك الظروف العصيبة،فقد كان له الفضل فى انطالق عملية التعليم عن بعد والتى لم تكن مستخدمة فى مصر إال بأضيق الحدود
.كل من أعضاء هيئة التدريس والطالب والجهات المعنية إلى استخدام أساليب حديثة لم تكن مستخدمة من قبل
 تأتى دور الورقة البحثية،وفى ظل توقع استمرار تفشى الفيروس ألجل غير مسمى و إعالن وزارة التعليم العالى إتباع طريقة التعليم الهجين
فى محاولة تقييم ذلك النهج فى تعليم مختلف الدورات داخل برنامج العمارة الداخلية بتقييم ما لدينا من أدلة فى تجارب عالمية إجتازتنا فى
إستخدام تلك الطريقة عامة لمحاولة تفادى نقاط الضعف وتقييم طرق التدريس األخرى وتجربة التعليم عن بعد أثناء الجائحة بالتخصص
إلستخالص بعض السبل المالئمة لتطبيق التعليم الهجين بمختلف دورات العمارة الداخلية على إختالف طبيعتها وتقييم إمكانية إستبدال التعليم
.التقليدى نهائياُ به

الكلمات المفتاحية
.التعليم الهجين؛ العمارة الداخلية؛ مستقبل التعليم

ABSTRACT
There is no doubt that Corona virus had a negative impact on most life aspects; yet, it still had some positive
aspects as it paved the way to using new teaching methods in Egypt, and with the expected continuation of
the pandemic to an unknown period of time. The importance of this research paper in evaluating the new
method is highlighted with the announcement of using the hybrid method by the minister of higher
education.
This research aims to find a clear and deep understanding of the hybrid method, on how to apply it rightfully
in different interior design unit courses after evaluating it as a method specially with the lack of any
evidence regarding its validity as successful teaching approach with in interior design major in particular;
with the purpose to test if this method could be a permanent replacement of traditional teaching techniques
in the future.

KEYWORDS
Hybrid education; Interior architecture; The future of education.
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 .1المقدمة
لقد كان لفيروس كورونا تأثيره على كافة مناحي الحياة ،ورغم سلبياته التي ال يمكن إغفالها كتدهور االقتصاد وغيرها إال أنه ليس
بال رصيد من اإليجابيات .ولعل أحد تلك اإليجابيات ،تأثيره علــــــى قطاع التعليم العالي الذي فرض عليه استخدام طريقة التعليم
عن بعد ،القائم على التباعد اإلجتماعى ،وذلك للتحكم فى عدم تفشى الفيروس المستجد ،فلقد حققت الجائحة ما عجزت الدولة عن
تحقيقه لسنوات فى نقل العملية التعليمية فى مصر نقلة رقمية ،والمضي قدما ُ نحو تهيئة الجامعات لتكنولوجيا الجيل الرابع.
وبتصريح وزير التعليم العالى عن استمرار الجائحة لفترة مجهول زمن إنتهائهــــا واإلعالن عــــــن إتباع طريقة التعليم الهجين،
يتضح لنا أنها البداية لنقلة كلية فى طرق التدريس بالتعليم فى مصر ،خاصة وأن المؤشرات األولية الناتجة عن تقييم تجربة التعليم
عن بعد فى فترة التدريس بالثالث شهور السابقة من قبل وزارة التعليم العالى تعتبر إيجابية ،فبناءا على تصريح ممثلى وزارة
التعليم العالى ،لقد تم تصميم أربع إستمارات إستبيان موجهة إلى األطراف المعنية بكل من الجامعات المصرية ،الحكومية ،الخاصة
والدولية لكل من متخذى القرار بتلك المؤسسات من عمداء ورؤساء أقسام باإلضافة إلى أعضاء هيئة التدريس ،الهيئة المعاونة
والطالب .وكان نتائج تلك اإلستبيانات وضوح موافقة القيادات على إتباع نهج التعليم الهجين فى الفترة المقبلة بنسبة % ٨٢.٢
وذلك إستكماالً لمردود مختلف األطراف اإليجابية عن فكرة التعليم عن بعد رغم وجود بعض التحفظات خاصة فيما يخص تأدية
اإلمتحانات عن بعد وغيرها (المصرى اليوم يوليو .)٢0٢0
ورغم تلك المؤشرات اإليجابية عامة يثار التساؤل :هل كان لنهج التعليم عن بعد نفس المردود على تدريس تخصص العمارة
الداخلية باألخص؟ وهل ألعضاء هيئة التدريس دراية عن ماهية التعليم الهجين بشكل دقيق وطرق تطبيقه بمختلف الدورات فى
الفترة المقبلة كونه نهج الفترة القادمة لحين اإلنتهاء من الوباء؟ وهل يمكن إستبدال طرق التدريس التقليدية بالتعليم الهجين بشكل
نهائى أم أنه قد يشكل عائقا فى تدريس مختلف دورات تخصص العمارة الداخلية ؟.

1.1مشكلة البحث :
 oعدم وجود فهم واضح ودقيق لعملية التعليم الهجين لدى أعضاء هيئة التدريس تتعدى كونه نظاما يخلط بين الحضور
بالجامعة والتعليم عن بعد ،فطرق تطبيقه متعددة ولها أشكال كثيره غير محدودة ).) Oliver and Trigwell 2005
 oعدم وجود تقييم واضح لنهج التعليم الهجين فيما يخص تطبيقه بتخصص العمارة الداخلية باألخص ،وعدم وجود أى
أدلة على صالحية إستخدامه بتدريس تخصص العمارة الداخلية وندرة التجارب العالمية المتاحة؛ فأغلب التجارب
العالمية التى طبقت ذلك النهج بنتائج إيجابية هى من تخصصات أخرى.
 oالجهل بكيفية تطبيق التعليم الهجين بالمناهج التعليمية الخاصة بمختلف دورات تخصص العمارة الداخلية على إختالف
طبيعتها واألهداف الخاصة بها بالشكل السليم .

2.1هدف البحث:
 oالوصول إلى فهم صحيح ودقيق لمفهوم التعليم الهجين وإستراتيجية لتطبيقه وغرسه بالشكل الصحيح بمختلف دورات
العمارة الداخلية على إختالف طبيعتها والمهارات المطلوب إكتسابها من الطالب بكل مستوى تدريسى داخل التخصص
ألفضل النتائج.
 oتقييم طريقة التعليم الهجين بتحليل ما نملك من تجارب ،ومقارنتها بطرق التعليم االخرى بعد فهم دقيق لها ومحاولة
جمع بيانات وتحليلها للوصول إلى إجابة على أحد تساؤالت البحث فى إمكانية أن يكون التعليم الهجين بديل للتعليم
التقليدى بشكل نهائى فيما يتعلق بتخصص العمارة الداخلية.
 oالوصول إلى نماذج خططية (إستراتيجية) تالئم مختلف دورات تخصص العمارة الداخلية بإختالف طبيعتها يطبق بها
نهج التعليم الهجين بمفهومه السليم ،بهدف مساعدة محاضرين التخصص فى تحسين الرضا الطالبى بإستخدام النظام
الحديث فى الفترة القادمة.

 3.1فرضية البحث:

صالحية التعليم الهجين كنهج لتدريس تخصص العمارة الداخلية بشكل نهائى بدالُ من الطريقة التقليدية فى حالة تطبيقه بشكل يالئم
طبيعة الدورة.

150
حقوق النشر ©  | 2020لمجلة JAARS

jaars-fa.helwan.edu.eg

المجلد األول .العدد  .2ديسمبر  - JAARS 2٠2٠سارة نبيه نصيف فرج

 4.1حدود البحث:
 حدود مكانية :مصر -حدود زمنية :مصر  ٢0٢0أثناء تفشى فيروس كورونا.

 .5.1منهج البحث:
يتبع البحث المنهج التحليلي والمقارنة :التحليل سواء للتجارب العالمية المتاحة فى تطبيق نهج التعليم الهجين أو تحليل البيانات
واالستبيانات بهدف الوصول إلى تقييم واضح لذلك النهج الحديث باإلضافة إلى مقارنته بطرق تدريس أخرى.

 6.1هيكل البحث:
يبدأ البحث بمحاولة التعريف الصحيح والعميق للتعليم الهجين ،ثم تقييمه كنهج تعليمى سواء بمقارنته بأساليب التعليم األخرى
ورصد اإليجابيات والسلبيات أو بتحليل ما هو متوفر من تجارب عالمية سبقتنا بالتطبيق ،وصوالً إلى وضع خطط فعلية لغرسه
وتطبيقه بشكل صحيح بمختلف دورات تخصص العمارة الداخلية فى حالة ثبوت صالحيته تبعا ُ لطبيعة وإحتياج الدورة.
هيكل البحث
 2التعليم الهجين ما بين الماضي والحاضر (الخلفية التاريخية) والتعريف به ومختلف تطبيقاته
 .3تقييم نهج التعليم الهجين عبر :
.1.3مقارنة بطرق التعليم األخرى

.3.3تحليل التجارب السابقة المتاحة فيما يخص
تخصص العمارة الداخلية (إن وجد).

.2.3تحليل نتائج التجارب السابقة لطرق
التعليم األخرى (عامة)
.4تصنيف الدورات المختلفة بتخصص العمارة الداخلية ،مخرجات التعليم والمهارات المفترض
إكتسابها وعرض طرق تدريسها التقليدية وكيف تم تناولها أثناء الجائحة .
 .5تحليل تجارب الطالب فى تلقى مختلف تلك الدورات بمختلف طرق التعليم عبر استبيان قامت
بتصميمه الباحثة و اإلجابة على تساؤالت البحث وإثبات أو نفى الفرضية.
6إستخالص بعض النتائج واقتراح طرق (إستراتيجية) لغرس طريقة التعليم الهجين بمختلف
دورات التخصص في حالة ثبوت صالحيتها.
شكل ( – )1يوضح الهيكل العام للبحث (الباحثة )2٠2٠

.2التعليم الهجين ما بين الماضي والحاضر (الخلفية التاريخية والدراسات السابقة)
لقد اختلفت األراء فيما يخص البداية الفعلية لظهور فكرة التعليم الهجين مثلما إختلفت اآلراء فيما يخص التعريف الدقيق له؛
فالبعض يعتقد أن البداية ترجع إلى بداية ظهور اإلنترنت والذي يتطابق مع المفهوم المتعارف عليه كمزيج بين التعليم التقليدى
والتعليم عن بعد؛ والذي بديهيا ُ يعتمد بشكل رئيسى على وجود اإلنترنت للربط بين الطالب والمعلم ،إال أن ذلك الينفى وجود
دالئل على أن بداية ظهور ذلك النهج بالتعليم كان ببداية األلفية الثالثة وهذا يؤكد نتيجة أخرى وهي حداثة ذلك النهج نسبيا .وما
يؤكد تلك النظرية هى قاعدة البيانات الخاص ة بجوجل وما تشمل من مقاالت خاصة بالتعليم الهجين والتى تؤكد ظهورها ببداية
األلفية الثالثة وظل االهتمام بذلك النهج فى تزايد مستمر على مر السنوات وبناء عليه تم تصنيفه على النحو التالي:
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جدول ( – )1تصنيف فترات التعليم الهجين وعدد المقاالت المنشورة –المصدرBayram Güzer, Hamit Caner(2013) :

اسم الفترة

األعوام

عدد المقاالت المنشورة المتعلقة

الفترات األولى

٢000-1999

1٢5

فترة التعريف بالنهج الحديث حينذاك

٢006-٢003

1٢00

فترة شهرة النهج ( الذروه )

٢009-٢٢07

1460

ومن المتوقع تزايد العملية البحثية فى ذلك المجال خاصة بعد تفشى وباء كورونا فى عام  ٢0٢0وتوقع إستمراره لبعض الوقت،
وإتجاه العالم إلى محاولة إستكمال العملية التعليمية وغيرها مع اإلحتفاظ بالتباعد اإلجتماعى المطلوب.
وفى هذا السياق فالفترات األولى لظهور مصطلح التعليم الهجين كان بالتحديد عام  ،٢000حيث كانوا يهدفون إلى الجمع بين
عناصر اللعب والعمل في مدرسة ما قبل رياض األطفال من أجل إكتساب األنشطة المختلفة .ونستطيع القول إنه كانت تلك هى
نقطة اإلنطالقة التى بدأ فيها فكرة الدمج ألكثر من إسلوب تعليمى (كوني وآخرون  ،)٢000ولقد توالت المحاوالت ففى عام
 ٢001قام (فوسى ويونج) بمحاولة دمج التعلم اإللكترونى فى برنامج تدريب القيادات الذي يستغرق مدته ستة أشهر ،ولقد أشارت
النتائج الخاصة بالدورة إلى زيادة الشعور بالعمل الجماعى واإلستفادة الجماعية عامة ( .)Voci and Young 2001ولقد توالت
التجارب حتى عام  ٢00٢م حين دعا (ستيوارت) بالدمج بين التعليم الذاتى غير المتزامن والتعليم وجها لوجه كمحاولة لدعم
التعليم عن بعد إال أنه حتى تلك الفترة لم يكن هناك تعريف محدد لفكرة التعليم المدمج ) )Stewart 2002مما أدى إلى ظهور
فترة ثانية يمكن تسميتها بالفترة التعريفية.
وأطلق عليها الفترة التعريفية لكونها الفترة التى حاول فيها مختلف الباحثون الوصول إلى تعريف دقيق وواضح يصف نهج التعليم
الهجين بشكل دقيق وواضح ،ولعل أكثر التعريفات التى تم اإلستشهاد بها كانت بواسطة (روسل و شارلز) عام  ٢003حيث قاموا
بتعريف التعليم المدمج (الهجين) على أنه يجمع بين التعلم وجها ً لوجه وأنظمة التوصيل عن بعد ( Russel T. Osguthorpe
) ، and Charles R. Graham 2003ثم أخذ التعريف منعطف آخر أكثر عمقا ً على يد الباحثين ذاتهما وتم اقتراح ثالث نماذج
للمزج بها:
النموذج األول :هو مزج بين أنشطة التعلم المختلفة وبهذا النموذج يمكن أن يستفيد نفس الطالب من كال النشاطين في الفصول
الدراسية وج ًها لوجه واألنشطة في بيئة التعلم عبر اإلنترنت.
النموذج الثانى :وبهذا النموذج تم إقتراح إمكانية دمج الطالب في الفصل الدراسي وج ًها لوجه مع طالب مختلفين في التعلم عبر
اإلنترنت.
النموذج الثالث :تم اقتراح االستفادة من مدربين آخرين عبر اإلنترنت .أما (سينها) فقد عرفها على أنها مزيج بين التعلم دون
اتصال باإلنترنت والتعلم عبر اإلنترنت ،والتعلم الذاتي والتعاون التعليمي ،والتعلم المنظم وغير المنظم ،والمحتوى المخصص
مع المحتوى الجاهز  ،والتعلم ،والممارسة ،ودعم األداء .وأشار إلى أنه منذ التغييرات التكنولوجية ،ستدعــــم المنظمــــــات
ضـــــــا التعلــــــــم المدمج بدالً مــــــــــن البرامـــــــج الفرديـــــــة ( .)Singh 2003وتعدد التعريفات السابقة دليالً على
أي ً
وجود أبعاد وطرق مختلفة لتطبيق عملية التعليم الهجين .أمــــــــا فترة الشهرة (الذروة) والمستمرة حتى يومنا هذا فظهر فيهــــا
بشكل ملحوظ التزايد المستمر لعدد األبحاث المتعلقة بذلك وأغلبها هى أبحاث تحلل أثر التعلم المدمج على الطالب وآراء الطالب
به ..إلخ  .وهنا يأتى السؤال الهام ..وهو كم من تلك األبحاث تحلل نتائج استخدام التعليم المدمج فى تدريس تخصص العمارة
الداخلية باألخص؟ وما هى الطريقة المثلى لتطبيقه بالشكل السليم داخل دورات العمارة الداخلية المختلفة؟
ومما سبق ومع محاولة التوصل إلى تعريف دقيق لنهج التعليم الهجين (المدمج) يستنتج أن بعض الباحثين أعطوه تعريفا غاية فى
العامية (تعريف واسع غير محدد) يجعله يشمل أنماط مختلفة من التعلم ،والبعض اآلخر أعطاه تعريفا محددا جداً ال يتماشى مع
ما يشمله النهج من تفاصيل ،ولكن يمكن تلخيص كافة التعريفات في عاملين مشتركين:
( )1دمج األساليب التعليمية المختلفة (كالمحاضرة التقليدية ،المناقشات الجماعية ،التعليم الذاتي غير المتزامن).
( )٢الدمج بين استخدام الطريقة التقليدية (وجها ُ لوجه) مع استخدام الكمبيوتر.
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 1.2طرق تطبيق التعليم الهجين (المدمج)
تعددت تعريفـــات التعليم الهجين (المدمج) ،تصنيفاته وأساليب تطبيقه ورغم أن التطبيق كان قد تم فى البداية فــــى غير كليات
العمـــارة والتصميم ) ، )Bender D. M., & Vredevoogd, J. D2006إال أنه يمكن اإلستفادة من تجارب األخرين فى
محاولة التطبيق وتهيئته ليصلح للتطبيق فى تخصص العمارة الداخلية بدوراته المختلفة .ولقد حاول الكثير من الباحثين حصر
طرق تطبيق التعليم المدمج بالمناهج التعليمية ومحاولة حصر اإليجابيات والسلبيات ليكون مرجعا لإلستخدام من قبل المعلمين،
خاصة وأن أغلب المعلمين يفتقرون إلى اإلعداد النظري الضروري والخبرة التجريبية بالنسبة للتعلم المدمج ،وهذا هو الحال
ألغلب المعلمين في التعليم العالي (.)Huang & Zhou,2005
وبتحليل التجارب السابقة المتاحة والتى حاولوا بها تطبيق نهج التعليم المدمج (الهجين) بالمناهج الدراسية الخاصة بهم على
إختالف طبيعتها تم التوصل إلى إمكانية تصنيفها على النحو التالى (على العمري و آخرون :)٢014
جدول (_ )٢درجات الدمج بالمناهج الدراسية (المصدر :من عمل الباحثة )٢0٢0
إسم
التصنيف

الوصف

نموذج
للتطبيق

دمج منخفض التأثير
()Low Impact Blend

دمج متوسط التأثير
()Medium Impact Blend

دمج عالى التأثير
()High Impact Blend

إعادة تصميم المنهج من البداية
وفيها يحتاج المحاضر إللقاء نظرة
يقوم على إضافة األنشطة المختلفة على تقوم على إعادة تصميم الدورة بتحويل
على مخرجات التعلم الخاصة بكل
منهج دورة تقام بالطريقة التقليدية (وجها ُ بعض األنشطة من أنشطة وجها ً لوجه
دورة على حدا ،والبحث عن أفضل
إلى أنشطة تمارس عبر اإلنترنت.
لوجه).
الحلول للوصــــول إلــــــــى تلك
المخرجــــات وبالتالــــــى ضمان
فاعلية أكثر.
تنفيذ (مكارثى) الذى أضاف إلى دورته
أنشطة تقليدية ،حيث طلب من طالبه
تسليم بعض األعمال عبر موقع التواصل
اإلجتماعى (فيسبوك) ،وطلب منهم تقييم
أعمال زمالئهم ،ثــــــم مناقشة النتائج
بالفصل الدراسى وقت المحاضرة بهدف
تعزيز التواصل اإلجتماعى بين الزمالء
(.)McCarthy 2010
.

إعادة تصميم المقرر الخاص بأحد
دورات الصف الثانــــى بكلية العلوم
السياسية ،حيث تم تقديم الدورة فــــي
األصل من خالل ثالث محاضرات مدة
كل منها ساعة واحدة في اإلسبوع .
والحــــظ المــــدرب أن المتفــــاعلين
بالمحاضــرة هم نفس الطالب وعددهم
اليزيد عـــــن خمسه ،فقرر المحاضر
تقليص المحاضرات الثالث إلــــــى
محاضرتين وتم إجراء مناقشـــة عبر
اإلنترنت أدخل عليها نظام إدارة التعلم
( )LMSللمناقشة حيث قام األستاذ
بتقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة
وراقب وقت المناقشه .تم إستخدام
 LMSأيضًا لتزويد الطالب بمعلومات
عن طبيعة وتكرار وطول مساهماتهم
وقام المدرب بتخصيص نسبة  %10من
العالمة النهائية بنسبة المشاركة .ولقد
نتج عن ذلك التغيير نتائج إيجابية.

ال يوجد نماذج يتم التطبيق عليها
مباشرة؛ أال أنها تتماشى عامة مع
النموذج الشائع لتطوير المناهج ،
والذي يُسمــــــى المحـــــــاذاة
البنــــــاءة
)(Constructive alignment
وفيه تتماشى المهام مع نتائج التعلم
وهو ما يتم تطبيقه بالفعل فى بعض
المؤسسات التعليمية ولكن ليس من
منطلق التعليم المدمج بل مجرد
البحث عن تدريبات تقليدية تتوائم
مع مخرجات التعليم.
وبذلك نستطيع القول أنه ليس هناك
تطبيق فعلى لتلك النظرية .
(وهو المرجو تطبيقه فى مجال
العمارة الداخلية ).

)(Garrison & Vaughan, 2011

لطالما كانت األساليب المتغيرة لتقديم محتوى الدورة التدريبية موضع مناقشة مستمرة بين أعضاء هيئة التدريس وبين إدارات
الجامعات حول جميع أنحاء العالم(  . (Hamilton and Tee 2010وقبل محاولة تطبيق فكر الدمج عالى التأثير على دورات
العمارة الداخلية ،تأتى أهمية تقييم ذلك النهج – فى المقام األول  -مقارنة بغيره من الطرق وإمكانية إستبدال الطرق الحالية بالنظام
الهجين حتى بعد انتهاء الجائحة.
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 .3تقييم نهج التعليم الهجين (المدمج)
.1.3عبر مقارنته بسبل التعليم األخرى وتقييم المميزات والعيوب
يتم مقارنة التعليم الهجين (المدمج) بطريقة التعليم التقليدى المعتاد إتباعه قبل الجائحة والتعليم عن بعد الكلى الذى تم ممارسته
خالل ذروة الجائحة بمحاولة حصر كافة المميزات والعيوب والتحديات لكل منهم سواء بالنسبة للطالب ،أعضاء هيئة التدريس
والمؤسسة التعليمية نفسها وذلك بمحاولة حصر نتائج فعلية وصل إليها مختلف الباحثون وبعض إستنتاجات الباحث من نتائج
أبحاث أخرى من خالل الجدول التالى :
جدول ( -)3مقارنة بين شتى طرق التدريس عامة –المصدر  (:من عمل الباحثة )٢0٢0

مميزات أو
عيوب

المستهدفين
بالنسبة للطالب

التعليم التقليدى
● التركيز.
● التحفيز .

المميــــــــــــــــــــــــــــــزات

●التواصل اإلجتماعى سواء مع
الزمالء أو المحاضرين.

بالنسبة
ألعضاء هيئة
التدريس

بالنسبة
للمؤسسة
التعليمية نفسها

● يقع عبء العملية التعليمية
بالنسبة األكبر على عاتق
المحاضر – و تدعم المحاضر
نفسيا ُ من الناحية السيكولوجية
(إستنتاج الباحثة) .

التعليم عن بعد

التعليم الهجين (المدمج)

لتلبيـــة
صـــــا
● راحة التعلم عبـــر اإلنترنت ذات ●يوفــر
فر ً
قيمة خاصة للبالغين ذوي المسؤوليات االحتياجـــــات الفرديــــة للطالب
المتعددة والحيــاة المعقده للغاية فــــى وتوفير المزيد من التعلم
المتخصص.
العودة إلى إستكمال الدراسة.
(Wanner & Palmer, 2015).
●مناسبة بالنسبة للطالب المغتربين
● نفس مميزات التعليم عن بعد.
أو العاملين .
● سهولة الرجوع إلــــــــى المصادر
التعليمية فـــــى أى وقت وعدة مــرات
حسب رغبة الطالب
Bender,
&D.M.,
)Vredevoogd, J. D. (2006
● أقل تكلفة من التعليم التقليدى
() Bijeesh٢017
● توظيف أفضــــل للوقــــت ) إستناج ● توظيف أفضل للوقت سواء فيما
يخص شئون الطالب التعليمية أو
الباحثة).
وقت المعلم نفسه فى التطوير من
ذاته .

● الجانب اإلقتصادى والعائد ● تسمح هذه الطريقة للكليات بتقديم ● تشترك مـع التعليم عــن بعــــد
مـــن بعض الخدمات المقدمة دورات إضافية أو أقسام دورية تدريبية فــــى تقليل تكاليف المرافق
داخــــل الحــــرم الجـامعى
لطالبها ،مما يتيح وصول الطالب لهذه الجامعية .
الدورات والحفاظ على زيادة التسجيل
)إستنتاج الباحثة).
وتعدد الفرص المناسبة للجميع.

العيـــــــــوب

)Parsad & Lewis, 2008
● تقليل تكاليف المرافق الجامعية من
خالل اإلستفادة من المساحات المنزلية
والمجتمعية فيهـــــا وتجنــــب تكاليف
المعدات ومختلف الخدمات المقدمة من
قبل الجامعة.
بالنسبة للطالب

التفاعــــــــل

فقـــــــدان
● عنصر الوقت المستهلك من ● غالبًا ما يكون طالب كلية الفرقة ●
وإلــــى الجامعــــة ،واإلرهاق األولى باألخص غير مستعدين أكاديميًا اإلجتماعي.
الصحى والبدنى لطول الوقت عند دخولهم الكلية  ،وبالتالي قد يكونون
)(Boelens et al.,2017
أكثر عرضة للصعوبات التقنية في
غيرالمستغل( إستنتاج الباحثة).
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● زيادة المصروفات
واالنتقاالت (استنتاج الباحثة).

الـــــدورات عبـــــــــر اإلنترنـــــــت
(.)Frankola2001
●قد يفتقرون أيضًا إلى إدارة الوقت
ومهارات التعلم المستقل  ،والتي يُعتقد
أنها حاسمة للنجاح في التعليم عبر
اإلنترنت والتعليم عن بُعد .
) Bambara, Harbour, EL
)2009
●الدراسة تقوم على الطالب بالنسبة
األكبر .

● يقوم العديد من المدرسين عبر
اإلنترنت بتحويل المواد التعليمية
وج ًها لوجه إلى النشــــــرات
وعـــــروض
المطبــــــــوعة
الباوربوينـت التقديمية الثقيلة ،مع
القليل من التقنيات التفاعلية التي قد
ت ُشرك الطالب بشكل فعال في
العملية التعليمية .
( & Edgecombe, Barragan,
Rucks-Ahidiana,
;2013
.)Cox, 2006

●الشعور بالعزل لعدم وجود تفاعل ●نفس العيوب السابق ذكرها فى
إجتماعى سواء مــــــع الزمالء أو التعليم عن بعد.
المحاضرين.
)(John O’ Donoghue ,2004
بالنسبة
ألعضاء هيئة
التدريس

بالنسبة
للمؤسسة
التعليمية نفسها

ال عيوب تذكر

إستهالك تجهيزات الجامعة
إستنتاج الباحثة ) .

زائــــــــــــــــد
●عدم التأكد من قيام الطالب ●عــــــبء
األكاديمــــــيين
بالتدريبات المطلوبة بمختلف الدورات علــــــــى
كمرحلــــة التعلم والتخطيط والتنفيذ
بنفسه.
كبيرا مــــن الجهد
قدرا ً
حيث تتطلب ً
●يشعر أعضاء هيئة التدريس بالتهديد والوقت ،باإلضافة إلى المزيد من
المهارات التقنية أو العملية عبر
بأن تحل التكنولوجيا محلهم.
 Bender,اإلنترنت.
D.
M.,
&
Adeline Ng Ling Ying
)Vredevoogd, J. D. (2006
,el(2017
( عدم إستثمـــار الجامعـــــة للخدمات
المتوفرة داخل الحرم (إستنتاج
الباحثة).

ال يوجد

 .2.3عبر تحليل بعض التجارب السابقة المتاحة (عامة )
في دراسة  ، )٢015( Wivell and Dayذكر الطالب أن الدافع الذاتي ،االعتماد على الذات والقدرة على العمل بشكل مستقل
كانت ضرورية لنجاحهم في الدورة التعليمية المدمجة ،فالطالب المتفوقين فى التعليم التقليدى هم أنفسهم كانوا كذلك فى التعليم
الهجين عالوة على ذلك وجد ( بيريز و  )٢014 Riverosأنه في حين أن برنامج التعلم المدمج بشكل عام زاد من استقاللية
الطالب ومسؤوليتهم بالتعلم ،هناك شكوى مشتركة من المعلمين أن بعض الطالب ال يشاركون في األنشطة عبر اإلنترنت أو فى
إكمال الواجبات ،وقد تم رصد نتائج مماثلة من قبل (  Chenو  ،)٢015 De Boerحيث وجدا أن أكثر الطالب نجا ًحا هم الذين
تفاعلوا بشكل أكبر مع المواد المتاحة على االنترنت.
كما أنه هناك دراسا ت تؤكد أن مدى تفاعل الطالب مع النظام ونجاحه معهم يختلف حسب شخصية كل طالب ،جنسه وخلفيته
الثقافية وهذه زاوية جديدة للبحث لم يتطرق إليها الكثيرون ،فكأحد الدراسات النادرة المتوفرة فى األمر تم إستنتاج أن :
-

المتعلمون االنطوائيون فضلوا التعلم الهجين (المدمج).
ُ
النساء والمتعلمات لديهن تفضيل أقل للتعلم عبر اإلنترنت وبالتالي يفضلن التعلم أكثر بالدورات وجها لوجه (التعليم التقليدى).
فضل الذكور التعلم بشكل فردي بينما فضلت اإلناث العمل الجماعي (فينكاتيش وآخرون .)٢014
من المرجح أن يتبنى الطالب التكنولوجيا إذا أمضوا الكثير من الوقت في تعلم هذه التكنولوجيا ويمكنهم توظيفها من أجل
وظائفهم المستقبلية (.)Venkatesh et al. 2014
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● نتائج التحليل والمقارنة للنهج عامة (من عمل الباحثة )2020
ومن تحليل كل من السلبيات واإليجابيات لكل نهج تدريسى وعرض نتائج بعض تجارب سابقة طبقت النهج الهجين (المدمج) تم
تأكيد فرضية البحث فى أفضلية تطبيق النهج الهجين (المدمج) عن غيره سواء فيما يخص الطالب أو المؤسسة أو حتى أعضاء
هيئة التدريس فى حالة مراعاة التالي:
ففيما يخص أعضاء هيئة التدريس :توفير التدريبات الالزمة من قبل المؤسسة فيما يخص التكنولوجيا وآليات تطبيق النهج الهجين
(المدمج) بالمناهج التعليمية منذ البداية لضمان أفضل النتائج (ثبوت أحد فروض البحث).
فيما يخص الطالب:
 ضرورة التأكد من تحقيق جزء التواصل اإلجتماعى سواء بين المعلم وطالبه أو بين الطالب وبعضهم البعض حتى يشعرالطالب بنفس مناخ التعلم المعتاد عليه والذي أكدت بعض الدراسات بالفعل فعاليته فى تحفيز الطالب ورغبتهم بالمشاركه واإلنتاج.
 محاولة تطبيق ما يمكن أن نطلق عليه (التعليم الشامل) أى توفير أنشطة وأساليب تعلم داخل المنهج التعليمى تضمن مالئماتهالكافة أنواع الطالب على إختالف طباعهم وخلفياتهم الحضارية والمجتمعية حتى يحقق أهم نقاط الضعف بالمنهج المختلط وهو
التواصل اإلجتماعى ،وهو أمر تعرضت له شخصيا أثناء تدريسى ألحد الدورات أثناء الجائحة ،فبعض الطالب خاصة الفتيات
كانوا يرفضون فتح الكاميرا أثناء محاولة إستخدام التقنية لمراجعة أعمالهم والتأكد منها ،مما يشكل أحد التحديات التى قد تواجه
التعليم المختلط خاصة فى بعض الدول المتحفظة كمصر.
 عامة ،ال يوجد فروقات بين إيحابيات وسلبيات التعليم عن بعد و التعليم الهجين إال ان التعلم الهجين قد يغطى نقطة التواصلاإلجتماعى بشكل أفضل عن التعليم عن بعد.
فيما يخص المؤسسات التعليمية نفسها:
 إن توفير ما يشابه التعليم عن بعد (مع تجنب سلبياته) قد يكون له أثر إيجابى فى زيادة نسبة الملتحقين من ذوى الظروف المختلفةسواء مغتربين ،من بالد أخرى ،طالب عاملين أو حتى يريدون إستكمال التعليم مرة أخرى ،وهو ما يعود على المؤسسة إبجابيا ُ
من الناحية اإلقتصادية.
 -التعليم الهجين قد يحافظ على العائد من الخدمات المقدمة داخل الحرم بالنسبة للمؤسسة مقارنة بالتعليم عن بعد.

 .3.3تحليل التجارب السابقة المتاحة فيما يخص تخصص العمارة الداخلية
يعد عدم وجود تجارب سابقة فيما يخص تخصص العمارة الداخلية باألخص هو أحد محددات البحث وأحد نقاط القوة فى نفس
الوقت وذلك لعدم وجود تطبيق فعلى لذلك النهج بمصر حتى اآلن وبالتالى محاولة اإلستعداد للفترة القادمة ووضع خطوط عريضة
لتطبيق النهج الجديد بمختلف الدورات (حسب احتياجاتها وطبيعتها الخاصة).

.4تصنيف الدورات المختلفة فى تخصص العمارة الداخلية والمهارات المفترض إكتسابها من كل نوع
بوجه عام يمكن تصنيف الدورات الموزعة خالل جميع سنوات الدراسة بكليات الفنون والتصميم عامة على إختالف اللوائح
بمختلف الكليات التى تدرس التخصص والمهارات المفترض إكتسابها من كل دوره على النحوالتالى :
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جدول ( – )4تصنيف دورات تخصص العمارة الداخلية على إختالف اللوائح ومختلف المهارات المكتسبة_ (من عمل الباحثة )٢0٢0

نوع الدوره

المهارات المفترض إكتسابها

دورات التصميم
( Design studio
)courses

الدورات التقنية
)) Technical courses

دورات غير التصميم
( )Non – design studios

المقصود بهــــا دورات تعلم
التصميم ،وهى الدورة األساسية
بالكلية بأعلى ساعات معتمدة
بداية من المشاريع الصغيرة
وحتى مشاريع التخرج الضخمه
.

وهى الدورات التى تكسب الطالب
المهارات الالزمة للتعبير عــــــن
تصميماتهم بالرسم الصحيح ،شاملة
كافـــــــة الرسومــــات التنفيذيــــة
والتفصيليات .

كافة الدورات التى تُخدم علــــى
دورات التصميم وأغلبها من النوع
النظرى.

معرفة وفهم وظائف مختلف
الحيزات ،من الحيزات السكنية
صغيرة الحجم بسنوات الدراسة
األولى إلى الحيزات الضخمة
بمشاريع التخرج وتمييز ومراقبة
وتحليل المعلومات المرئية ذات
الصلة.

مثال  :دورات تعلــــم اإلسقـــــاط
الهندسى،الرسومات التنفيذيــــة أو
تعلم برامج الرسم الرقمية المختلفة
تمييز ومراقبة المعلومات الفنية
ذات الصلة وتحليل مختلف الحلول
للوصول إلى أفضل الحلول من
الناحية الوظيفة والجودة والوقت
والميزانية باإلضافة إلى إكتساب
مهارات الرسم التقنى الصحيح.

مثال  :دورات الطرز ،دراسة
الخامات وغيرها.
إال أنه يمكن إدراج دورات الرسم
،تعليم اإلخراج اللونى وغيرها
ضمنه أيضاُ.
التعرف علـــــى مختلـــف الطرز
والخامات المستخدمة بالعمــــارة
الداخلية وتحليل أهم خصائصها.

 . 1.4بالنسبه لدورات التصميم
● طريقة التدريس المعتاد عليها :يتم شرح المشروع ،ثم يقوم الطالب بوضع مقترحاتهم التصميمية ويتم متابعة تطورات المشروع
خالل فترة زمنية قد تتسع لعدة أسابيع قائمة على المناقشة بين المحاضر والطالب (وجها ً لوجه) وهى الطريقة التى لم تتغير منذ
إنشاء كليات الفنون الجميلة (المصدر  :تحليل الباحثة .)٢0٢0
● بعض تحديات تلك الطريقة :قد يكون من الشائع للطالب اإلنتظار ثالث ساعات تقريبًا لبضع دقائق من التوجيه ،كما أنه كلما
زاد عدد الطالب كلما قل الوقت المتاح لكل طالب وهو أحد التحديات التى يواجهها الطالب خاصة بالجامعات الحكومية التى تفتقر
لعدد مالئم من الهيئة المعاونة (المصدر :تحليل الباحثة .)٢0٢0
● ما تم تطبيقه أثناء الجائحة بإستخدام طريقة التعليم عن بعد :لقد تم شرح المشروع ومتابعة التطورات بصور عبــــر االنترنت
وأخذ المالحظات شفهيا ً مع بعض المحاوالت الضعيفة فى إستخدام بعض األدوات البسيطة حين يتعسر الطالب فى الفهم.
(المصدر :تحليل الباحثة .)٢0٢0

 2.4بالنسبة للدورات التقنية:
●طريقة التدريس المعتاد عليها :يتم إلقاء المحاضره ،ثم يقوم الطالب بمحاولة تطبيقه داخل الحرم الجامعى وفي كثير من األحيان
إستكماله بالمنزل (المصدر :تحليل الباحثة .)٢0٢0
●بعض تحديات تلك الطريقه  :لعدم وجود الرقابة الكافية قد يلجأ الطالب لطرق غير مشروعـه لإلنتهاء من تدريباته مما ال
يضمن اإلستفاده والتعلم (المصدر  :تحليل الباحثة .)٢0٢0
●ما تم تطبيقه أثناء الجائحة بإستخدام طريقة التعليم عن بعد :هو نفس ما يتم تطبيقه بالطريقة التقليدية ولكن عبر االنترنت.
(المصدر :تحليل الباحثة .)٢0٢0

 3.4بالنسبة لدورات غير التصميم:
●طريقة التدريس المعتاد عليها :إلقاء المحاضرة النظرية وإعطاء المهام لتسليمها بموعد محدد (المصدر :تحليل الباحثة .)٢0٢0
●بعض تحديات تلك الطريقة :إنخفاض نسبة الحضور اإلهتمام عامة وإنخفاض التقديرات بها (المصدر  :تحليل الباحثة .)٢0٢0
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●ما تم تطبيقه أثناء الجائحة بإستخدام طريقة التعليم عن بعد :هو نفس ما يتم تطبيقه بالطريقة التقليدية ولكن عبر االنترنت (
المصدر  :تحليل الباحثة .)٢0٢0
بمالحظة الفرق بين الطريقة التقليدية لتدريس مختلف الدورات وما تم تطبيقه بإستخدام طريق التعليم عن بعد أثناء الجائحة؛ يالحظ
أنه لم يتم إستغالل أى من فوائد التكنولوجيا بشكل يجعل تلك الدورات فعالة أكثر بل هى مجرد تحويل من نهج آلخر دون محاولة
اإلستفادة منها ،باإلضافة إلى التباعد اإلجتماعى الذى قد يشعر الطالب بعدم وجود معلم من األساس إال أننا نستطيع تفهم فجائية
تفشى الفيروس وضرورة إتباع العملية التعليمية دون أى إستعدادات سابقة سواء ألعضاء هيئة التدريس أو الطالب على حد سواء
والتى أثبتت نجاحها بنسبة كبيرة رغم مختلف تلك العوامل .
وهنا يأتى أحد تساؤالت البحث هل قد يكون للمنهج المختلط حل نهائى للتحديات (السابق ذكرها ) التى تواجه طريقة تدريس
مختلف دورات تخصص العمارة الداخلية ؟ .
للرد على ذلك التساؤل قامت الباحثة بتصميم إستبيان لمحاولة قياس الرضا الطالبى بمختلف الدورات وأراءهم المبدئية عن كيفية
اإلستفادة من المنهج المختلط فى مواجهة مختلف التحديات المعروفة بالفعل وتحليل تجربتهم بالتعليم عن بعد كليا ً ألول مره أثناء
الجائحة بمختلف الدورات كنوع من اإلستعداد للفترة المقبلة ومحاولة تحقيق الرضا الطالبى الذى سوف ينعكس إيجابيا ُ بالتبعية
على كافة األطراف .ولقد دارت أسئلة اإلستبيان بين مقارنة أسس التدريس المختلفة عامة (من وجهة نظر الطالب) وأي الدورات
إستفادوا منها أكثر خالل فترة الجائحة ،ما هى الدورات التى تم اإلستفادة بتدريسها عن بعد عن الطريقة التقليدية والعكس ،وما
هى مقترحاتهم الشخصية فى تطبيق فكرة النهج المختلط بكل من الدورات تبعا ُ للتصنيف بجدول رقم 4ص.)٨
ولقد إستهدف اإلستبيان طالب من أحد الجامعات الخاصة التى تدرس التخصص وإستهدف طالب من مختلف السنوات الدراسية
وكانت األسئلة على النحو التالى :
.1بناءا على تجربة التعليم عن بعد بالشهور السابقة نظرا ً لكورونا من وجهة نظرك ما هى نوع الدورة التى تم اإلستفادة من التعليم عن بعد بها
 .3الدورات غير التصميم
 .٢الدورات التقنيه
 .1دورات التصميم
أعطى مثال واذكر السبب........................................................................................
1.According to your last semester’s experience with online learning which course type did the online learning
? had the best impact and learning experience on
1.Design studio courses
2. Technical courses
3. Non design studio courses
State an example and give reason …………………………………..
 .2ما هى الد ورات التى تم تحقيق أقصى أستفاده منها لديك فى التعليم التقليدى عن التعليم عن بعد.؟
 .3الدورات غير التصميم
 .٢الدورات التقنيه
 .1دورات التصميم
أذكر السبب ............................................ .....................................................................
2.By comparing the traditional (Face to Face ) and online learning during the pandemic (Covid 19 ) , which
unit course type had you gained the best experience from during the face to face traditional ( teaching
? method ) rather than the online one
1.Design studio courses
2. Technical courses
3. Non design studio courses
State reason ………………………………………………………………………….
.3من وجهة نظرك ما هى نوع الدورات التى من الضرورى تطبيق التعليم الهجين بها وال يمكن بها اإلعتماد فقط على التعليم عن بعد ؟
 .3الدورات غير التصميم
 .٢الدورات التقنيه
 .1دورات التصميم
اذكر نموذج لدوره واذكر السبب .............................................. ...........
3. From your point of view, what kind of courses is it necessary to apply hybrid education and cannot rely solely
?on distance education
1.Design studio courses
2. Technical courses
3. Non design studio courses
Provide an example and state the reason………………………….
 .4من وجهة نظرك ما هى أسباب عدم التفاعل بدورات غير التصميم ؟
 .1عدم معرفة أهمية المحتوى ومردوده على التصميم.
 .٢طرق إلقاء الدوره ممله ،غير فعاله وتحتاج إلى تعديل.
 .3دورة ذات ساعات معتمده منخفضة.
4.In Your opinion , why is the low interaction in non-studio courses ?-if other kindly state reason below
1. Not knowing the importance of the content and impact on design courses.
2. Methods of throwing the session are boring, ineffective and need to be modified.
3. A course with low credit hours.
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. هل تف ضل إستراتيجية التعليم عن بعد كطريقة ثابته لتلقى العلم بعد نكبة فيروس كورونا ؟.5
.  ال.٢
 نعم. 1
......................................................... .................................................. اذكر السبب
5. Do you prefer a distance education strategy as a consistent way to receive knowledge after the disaster of the
Corona Virus?
.1Yes
.2no
State reason ………………………………………………………………………
من وجهة نظرك هل يمكن اإلستغناء تمام عن الحضور بالحرم الجماعى فى تدريس التخصص واللجوء إلى التعليم عن بعد كليا ً ؟. 6
.  ال.٢
 نعم. 1
............................................................................................................. اذكر السبب
6.In your view, is it possible to replace attending in campus for learning to Distant education entirely regarding
interior design major?
1.yes
2. No.
State reason …………………………………………..
?  إذا تم توفير كل من برنامج التعليم الهجين (المدمج) والتعليم عن بعد فى دراسة تخصص العمارة الداخلية فأيهما تختار.7
. التعليم عن بعد.٢
. التعليم الهجين. 1
.............................................................. ............................................... اذكر السبب
7.If both the Hybrid education and distance education program is provided for studying interior design major,
which one will you choose?
.1Hybrid learning
2 .Distant learning
State reason …………………………………………..
 اذكر أقوى ثالث نقاط-من وجهة نظرك ما هى العوامل التى قد تشكل عائق فى دراسة مختلف الدورات بطريقة التعليم الهجين ؟. 8
. بالنسبه لدورات غير التصميم
.بالنسبة لدورات التصميم
. بالنسبه للدورات التقنيه
8.In your opinion, what are the factors that may constitute an obstacle in the study of the various courses using
hybrid education?
List the three strongest points for (design courses- For non-design courses- For technical courses).
 ما هي مرحلة تدريس دورات التصميم التي تفضلها لتدخل التكنولوجيا (جزء عبر اإلنترنت، في حالة استخدام طريقة التعليم الهجين من وجهة نظرك.9
(؟
أنشطة إضافية أخرى أثناء الحصول على تعليقات للمشاريعأثناء المحاضره9.In case of using hybrid education method in your point of view, which stage of teaching design courses do you
prefer the interfering of technology ( an online portion ( ?
Other extra activities- During getting feedback for projects During lecture time
 ما هي مرحلة تدريس دورات غير التصميم التي تفضلها لتدخل التكنولوجيا عبر، في حالة استخدام طريقة التعليم الهجين من وجهة نظرك.10
اإلنترنت؟
أنشطة إضافية أخرى أثناء الحصول على تعليقات للمشاريعأثناء المحاضره10.In case of using hybrid education method ,In your point of view , which stage of teaching non- design courses
do you prefer the interfering of technology ( an online portion) ?
Other extra activities-During getting feedback for projects
-During lecture time  ما هي مرحلة تدريس الدورات التقنية التي تفضلها لتدخل التكنولوجيا بها عبر، في حالة استخدام طريقة التعليم الهحين من وجهة نظرك.11
اإلنترنت؟
أنشطة إضافية أخرى-  أثناء الحصول على تعليقات للمشاريع- أثناء المحاضره11.In case of using hybrid education method in your point of view , which stage of teaching technical courses
do you prefer the interfering of technology ( an online portion) ?
-During lecture time -During getting feedback for projects
- Other extra activities
 ما هي اقتراحاتك لتحسين تدريس دورات التصميم في حالة استخدام- بنا ًء على تجربتك السابقة مع كل من التعلم التقليدي والتعلم عبر اإلنترنت.12
 داخل الحرم الجامعي)؟+ التعليم الهجين (مزيج من التعلم عبر اإلنترنت
أنشطة إضافية أخرى-  أثناء الحصول على تعليقات للمشاريع- أثناء المحاضره12.Upon your previous experience with both traditional and online learning -What are your suggestions
for improving teaching technical design courses in case of using hybrid education ( mix of online + On campus)
learning ?
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.13بنا ًء على تجربتك السابقة مع كل من التعلم التقليدي والتعلم عبر اإلنترنت  -ما هي اقتراحاتك لتحسين تدريس الدورات التقنية في حالة استخدام
التعليم الهجين (مزيج من التعلم عبر اإلنترنت  +داخل الحرم الجامعي)؟
أثناء المحاضره  -أثناء الحصول على تعليقات للمشاريع -أنشطة إضافية أخرى13.Upon your previous experience with both traditional and online learning -What are your suggestions
)for improving teaching technical courses in case of using hybrid education ( mix of online + On campus
learning
?
.14بنا ًء على تجربتك السابقة مع كل من التعلم التقليدي والتعلم عبر اإلنترنت  -ما هي اقتراحاتك لتحسين تدريس دورات غير التصميم في حالة استخدام
التعليم الهجين (مزيج من التعلم عبر اإلنترنت  +داخل الحرم الجامعي)؟
14.Upon your previous experience with both traditional and online learning -What are your suggestions
)for improving teaching non-design courses in case of using hybrid education (mix of online + On campus
?learning

ولقد أجاب على االستبيان  4٢طالب من سنوات متنوعه داخل التخصص وكانت النتائج كاآلتي :

شكل ( )2يبين نتيحه استبيان السؤال األول.

شكل ( )4يبين نتيحة إستبيان السؤال الثالث.

شكل ( )6يبين نتيحة إستبيان السؤال الخامس.

شكل ( )3يبين نتيحة إستبيان السؤال الثانى.

شكل ( )5يبين نتيحة إستبيان السؤال الرابع.

شكل ( )7يبين نتيحة إستبيان السؤال السادس.
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شكل ( )8يبين نتيحة إستبيان السؤال السابع

شكل ( )9يبين نتيحة إستبيان السؤال
التاسع

شكل ( )1٠يبين نتيحة إستبيان السؤال العاشر

شكل ( )11يبين نتيحة إستبيان السؤال الحادى عشر.

وبتحليل لتلك النتائج وتم إستخالص اآلتى:
جدول ( )5يلخص أهم نتائج اإلستبيان_ (من عمل الباحثة )2020

رقم
السؤال
1

ملخص النتيجة

أبرز مالحظات الطالب

أفضل تجربة للتعليم عن بعد كانت لدراسة ● تنظيم أفضل فـــــى أخذ أراء أعضاء هيئة التدريس فى التصميمات المقدمة
دورات التصميم بنسبة %5٢.4
وتخصيص وقت لكل طالب .
أما األسوء على اإلطالق كانت من نصيب ● أغلب الذين رفضوا يفضلون التعامل مع المحاضر وجها ُ لوجه ألسباب سيكولوجية.
الدورات التقنية ينسبة .% 7.1

2

3

4

تفضيل الطالب دراسة مواد التصميم عن ● تنظيم أفضل فى أخذ أراء أعضاء هيئة التدريس.
بعد بنسبة  %45.٢وتليها دورات غير
التصميم بنسبة  %٢1.4عن دراستها
بالجامعة .
ال يمكن اإلستغناء عن التعامل المباشر مع ● التعامل المباشر ضرورى بدورات التصميم والدورات التقنية.
المحاضر فى دورات التصميم بنسبة %46.3
● إقترح بعض الطالب فيما يخص الدورات التقنية إلقاء المحاضرة عن بعد
وتليها الدورات التقنية بنسبة %34.1
ضرورة الحضور للتدريبات مع المحاضر بالحرم الجامعى.

ولكن

أغلب الطالب ذكر سبب إهمال دورات غير ● الجزء النظرى الخالى من المرئيات كبير جدا فيفقد الطالب شغف التعلم .
التصميم ونتائج الطالب المنخفضة بها هى ● نسبة النظرى مرتفعه جدا – تجعل الطالب يحاول حفظ دون فهم المحتوى حتى اإلمتحان
وبالتالى اليخرج بنتيجة فعلية أو مهارات يستطيع توظيفها فيما بعد بالدورات األخرى.
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نتاج طرق إلقاء المحاضرة الممله والغير
شيقه بنسبة %43.9
5

أغلب الطالب رفضوا إستبدال التعليم ● تشير أغلب إيجابات الطالب إلى تفضيل الدراسة  %50عن بعد و  %50بالحرم الجامعى
التقليدى بالتعليم عن بعد ( نهائيا ُ ) بناءا ً على تبعا ُ لطبيعة الدورة .
تجاربهم رغم تقاربها مع نسبة الموافقة،
● البعض فضل دورات التصميم بالجامعة لرسم مقترحات التصميم المباشر مع المحاضر
فالبعض يوافق بشرط بعض التعديالت .
على الورق.
● البعض إقتصر أفضلية الحضور لدورات التصميم فقط.

6

يرى  %45.٢من الطالب أنه اليمكن أبدا ً ● أغلب تعليقات الطالب ترى أن دراسة بعض الدورات يفضل أن تتم بوجود المحاضر
تحويل دراسة تخصص العمارة الداخلية إلى كدورات التصميم .
تعليم عن بعد كلى.
● البعض اآلخر يرى إستحالة دراسة الدورات التقنية عن بعد كلياُ.
● والبعض يعانى معوقات تقنية.

7

8

9

10
11
12

13

14

فى حالة توفير كل من التعليم عن بعد ● نهج تحفيزى اكثر .
والتعليم الهجين – فضل الطالب التعليم ● ال داعى لحضور كافة المحاضرات بالجامعة لتوفير الوقت.
● فى حالة التعليم عن بعد ال بد من وجود عمل مجموعات .
الهجين بشكل مباشر بنسبة %57.1
● البعض يجد صعوبة فى التعلم وحده.
● بالنسبة لدورات التصميم  :بعضهم يفضل التعامل مع المحاضر وجها ُ لوجه من حين
بالنسبة لعوائق التعليم الهجين فى الدراسة
آلخر.
 ● بالنسبة لدورات غير التصميم  :ال يوجد عوائق فيمكن تدريسها بأى طريقة حسب كفاءةالمحاضر .
 ● بالنسبة للدورات التقنية  :األغلب يفضل التعامل مع المحاضر وجها ً لوجه من حينآلخر .
............................
 %50يرى أن دخول التعليم عن بعد قد ينفذ
فى أخذ أراء المحاضرين بالمشاريع فيما
يخص دورات التصميم.
 %57.1يرى أن دخول التعليم عن بعد قد ينفذ
فى تلقى المحاضرات بدورات التصميم.
 %50يرى أن دخول التعليم عن بعد قد ينفذ
في تلقـــــــى المحاضرات بالدورات التقنية.

............................
............................

سؤال مقالى عن مقترحات الطالب فيما ● أغلب الطالب اقترح أن تكون المحاضرات عن بعد ولكن البد من متابعة مباشرة مع
يخص تطبيق التعليم الهجين بدورات المحاضر من حين إلى آخر.
التصميم.
سؤال مقالي عن مقترحات الطالب فيما ● أغلب الطالب اقترح أن تكون دراسة الدورة بالكامل عن بعد ،وخاصة المحاضرات
يخص تطبيق التعليم الهجين بدورات غير ومتابعة مباشرة فقط عند الحاجة حسب طبيعة المشروع.
● البحث عن طرق شيقة لتدريسها.
التصميم.
● تقليل عدد المشاريع المقدمة.
سؤال مقالي عن مقترحات الطالب فيما ● األغلب يعطى نفس تعليق دورات التصميم والبعض اآلخر يفضل التواجد بشكل أكبر
يخص تطبيق التعليم الهجين بالدورات بالحرم الجامعي خاصة بالتدريبات.
التقنية.
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أهم استنتاجات االستبيان:
● استحالة تحويل دراسة تخصص العمارة الداخلية إلى أن يكون بطريقة التعليم عن بعد كلياً.
● كل من دورات التصميم والدورات التقنية تحتاج إلى التواجد بالحرم الجامعى والتعامل بشكل مباشر مع المحاضر بنسبة على
األقل بأحد مراحل تلقى الدورة.
فبالنسبة لدورات التصميم (بناءا ً على اقتراحات الطالب) :يمكن إلقاء المحاضرة عن بعد ،أما بالنسبة لمتابعة المشروع فقد انقسمت
األراء ما بين:
تلقيها عن بعد كونها أكثر تنظيما وتوفر فرص عادلة للطالب جميعهم ،وبين الحضور بالحرم الجامعى والتعامل مع المحاضر
بشكل مباشر (ليستطيع المحاضر إجراء التعديالت الالزمة باليد) وهذا قد يصلنا إلى نتيجة أخرى وأنه قد يكون أفضلية الطالب
لذلك ينتج عن ضعف المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس والتى تسببت بعائق بأخذ أراء المحاضرين.
أما بالنسبة للدورات التقنية (بناءا ً على إقتراحات الطالب) :فيفضل التعامل مع التمارين أمام المحاضر بالحرم الجماعى.
● يمكن جعل دورات غير التصميم بالكامل عن بعد إال فى بعض المشاريع القليلة قد يحتاج الطالب مقابلة المحاضر.
● طريقة تناول دورات غير التصميم غير شيقه بالمره للطالب والجرعة النظرية بها تفقدهم شغف اإلهتمام بها.
● يمكن تطبيق التعليم الهجين فى دراسة تخصص العمارة الداخلية بشكل أساسى (فرضية البحث) فى حالة مراعاة النقاط السابق
ذكرها.
وهذا يؤدى إلى نتيجة نهائية أخرى وهى أن التواجد بالحرم الجامعى شىء ضرورى لكل أنواع الدورات بنسب مختلفة ،ورغم
أن أقل نسبة كانت من نصيب دورات غير التصميم إال أنها ضرورية أيضا ُ بل قد يكون للتعليم الهجين دور إيجابى فى جعل إلقاء
تلك الدورات أكثر متعة للطالب مما قد يوثر على النتيجة النهائية أيضاُ .وبهذا تم تأكيد فرضية البحث فى أن التعليم الهجين قد
يكون نهج مالئم لتدريس التخصص فى حالة تطبيقه بالشكل السليم.

.6إستراتيجيات مقترحة لكل من أنواع الدورات الثالث ( من عمل الباحثة )
 .1.6بالنسبة لدورات التصميم
محاضرات عن بعد

متابعة تطور الطالب إسبوع عن بعد كونه أكثر تنظيما ُ وإسبوع بالحرم الجامعى .
مع إتاحة فرصة أن يختار الطالب الطريقة التى تالئمه (حسب قدراته الخاصة) ،وتقسيم
أعضاء هيئة التدريس بالتبادل أيضاُ.

●وبذلك يخدم النظام الهجين فكرة توفير الوقت لتطبيق المهارات المكتسبة من معرفة وفهم فى تصميم المشروعات ومتابعة نتاج الفهم.

 .2.6بالنسبة للدورات التقنية
يمكن لتطبيق فكرة ال ) )flipped classroom techniqueأو الفصل الدراسي المعكوس أن تكون مثالية لذلك النوع من
الدورات حيث يقوم الطالب بسماع المحاضرة مسجلة وتجهيز نفسه بأن يقوم بتطبيق ما قام بسماعه بالحرم الجامعي عبر تدريبات،
حيث يتحول وقت التعلم بالحرم الجامعي إلى مناقشة النقاط غير الواضحة والتطبيق تحت إشراف مباشر من المحاضر والهيئة
المعاونة.
محاضرات عن بعد – قد تكون
مسجلة قبل ميعاد المحاضرة بالفعل.

الحضور بالحرم الجامعي لمتابعة التدريبات بشكل مباشر مع أعضاء هيئة التدريس

● وبذلك يخدم التعليم الهجين توفير الوقت لمتابعة الرسم التقنى الصحيح ومناقشة مختلف الحلول التنفيذية وإختيار األصلح تبعا ُ
لطبيعة المشروع بالمتابعة المباشرة من المحاضر و بالتالى إكتساب مهارات المناقشه وغيرها بعد إكتساب مهارات المعرفة
أثناء المحاضرة.
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 .3.6بالنسبة لدورات غير التصميم
محاضرات عن بعد

متابعة عن بعد مع محاولة إضافة أنشطة على هيئة مجموعات تتطلب تحقيق التفاعل
والتواصل االجتماعي ولو مره أو إثنين بالحرم الجامعي وزيادة عدد مشاريع يمكن
تطبيقها على أرض الواقع بحيث يشعر الطالب بأهمية تلك الدراسة النظرية وتصبح شيقة
أكثر .للدراسة.

استغالل التعليم الهجين الستخدام التكنولوجيا فى تقديم المحتوى النظري بشكل شيق أكثر واكتساب مهارات التميز المطلوبة.
وبوجه عام لكل الدورات ،محاولة مراعاة تطبيق فكرة التعليم الهجين ليس فقط فى طريقة التدريس وإنما بالتدريبات المقدمة نفسها
الخاصة بكل دورة داخل المنهج الدراسي الخاص بها بهدف استغالل التكنولوجيا فى صالح جعل العملية التعليمية أكثر تشويقا .

.7محددات االستبيان:
لقد تمت الدراسة على مجموعة من الطالب الذين ينتمون إلى مؤسسة تعليمية واحدة.

.8توصيات:
● استخدام اإلستراتيجيات المقترحة لكل دورة ،محاولة تطبيقها ومراقبة النتائج بعد التجربة الفعلية للنهج (التعليم المختلط) خالل
العام الدراسي المقبل.
● دراسة أكثر عمقا ُ فى كيفية االستفادة من التعليم الهجين لتحقيق مخرجات التعليم المرجوة داخل كل دورة ببرنامج العمارة
الداخلية وتصميم التدريبات المالئمة لتحقيقها.
● يوصى باستكمال الدراسة على عدد أكبر من الطالب بمختلف المؤسسات التى توفر التخصص لتأكيد صحة النتائج.
● التركيز على زاوية أخرى جديدة لم يتطرق إليها الكثير من الباحثين وهو كيفية تحقيق التعليم الشامل وتوفير فرص متساوية
لكافة الطالب على اختالف النوع والخلفية الثقافية لما قد يكون له من تأثير على العملية التعليمية وقياس إن كان للتعليم المختلط
دور إيجابي فى تحقيق ذلك.
● توفير التدريبات التقنية الالزمة من قبل المؤسسة ألعضاء هيئة التدريس كى يتم تطبيقها داخل المقررات بالشكل المالئم لكل
دورة ألفضل النتائج.
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