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Blended Learning: A New Strategy for Using IT in Pre‐University Education 

   )*(حسين محمد أحمد عبد الباسط  /د 

@éß‡ÔßZ@ @

تؤكد االتجاهات التربوية الحديثة على ضرورة البحث عن مداخل تعليمية جديدة تُفعل استخدام 
ستراتجيات التعلم المتمركز حول المتعلم ، وبما يساهم في تحقيـق أفضـل لألهـداف    التعلم النشط وا

  .التعليمية 

مرشد التعلم االلكتروني إليوت مـازي  ولما كان تعليم المتعلمين ال يتم بطريقة واحدة كما يقول 
)Rossett, 2002 (  األمـر  ، لما بينهم من فروق فردية تًعد من أكبر معوقات تحقيق لألهداف ، فإن

يتطلب ضرورة صناعة مداخل واستراتجيات تعليمية جديدة تبتعد عن التقليدية من ناحية وتقوم علـى  
  .نظريات تربوية من ناحية أخرى 

كما أن التطور الهائل في تكتولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وتنوع وتعـدد إمكاناتهـا فـي    
راً يفرض عدم تجاهلهـا أو التغاضـي عنهـا    تطوير واستحداث مداخل واستراتجيات تعليمية ، ُيعد أم

ويحتم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة التاحة الفرص الكاملة لتوظيفها واالنتفاع بما تحويه مـن أدوات  
  .وفنيات لصياغة وبناء واستخدام تلك المداخل واالستراتيجيات التعليمية 

يصبح استخدامها في التعليم  Blended Learningلذلك فإن استراتيجية التعلم متعدد المداخل  
، المتمركز حـول المـتعلم    Active Learningالنشط أمراً حيوياً لما لها من خصائص تتضمن التعلم 

 , Groen , Li  ( ، واستراتيجيات التعلم المتمركز حول المتعلم  Peer‐to‐Peerوالتعلم فرد لـ فرد 

ة وكذلك مسـايرة التطـورات فـي تكنولوجيـا     ، األمر الذي يسهم في مقابلة الفروق الفردي)  2006
  .المعلومات واالتصاالت ، وبما يواكب االتجاهات الحديثة في التربية 

كما إن استخدام استراتيجية التعلم متعدد المداخل في التعليم ليست في حد ذاتها مجرد طريقـة  
بين مميزات التعلم وجهاً مج حديثة أو مدخالً جديداً من طرق ومداخل التدريس فحسب ، وإنما أسلوباً يد

األمر الذي يجعل منه مدخالً ) .   Jang , Kim &  Park 2006(ِلوجِه مع مميزات التََعلّم اإللكتروني 
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جيداً لصياغة البرامج التعليمية القادرة على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من ناحيـة وتحقيـق   
  .احية أخرى نتعليم متميز من 

لتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في الـتعلم متعـدد   جديدة رؤية سة الحالية الدراعرض تو
المداخل ، وذلك من حيث مفهوم التعلم متعدد المداخل وفؤائد ومكونات واشكال استخدامه في التعليم ، 

  .جامعي التعليم ما قبل البالتعلم متعدد المداخل تكنولوجيا المعلومات في مهمة الستخدام العتبارات واال

@üëc@Z@Ý‚a‡¾a@†‡Ènß@áÜÈnÛa@âìèÐßZ@ @

تناول عدد من الباحثين في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم مفهوم التعلم متعـدد  
: التعلم متعدد المداخل بأنه )    Jang , Kim &  Park, 2006(عرف  فُي، المداخل بالتعريف والتحليل 

) Face to Face )FTFبين مميزات التعلم وجهـاً ِلوجـِه   يدمج تعلم مداخل التدريب وال شكل جديد من
  . e‐Learningوالتََعلّم اإللكتروني 

بأنه التكامل المـدروس للخبـرات   : التََعلّم متعدد المداخل ) Groen , Li , 2006(كما ُيعّرف 
التعلم عبـر  من كتسبة التعليمية المكتسبة من التعلم وجهاً لوجه داخل الفصول الدراسية مع الخبرات الم

  .االنترنت

بأنه نوع من مداخل التـدريب  : التعلم متعدد المداخل ) Singh , Reed,2001, P.2(ويعرف 
التطبيـق المناسـب   : والتعلم التي تركز على تحسين تحقيق االهداف التعليمية من خالل المزج بـين  

كساب المهـارات المناسـبة ، للشـخص    لتكنولوجيا التعلم ، مع األسلوب المناسبة للتعلم الشخصي ، إل
  . المناسب ، في الوقت المناسب 

  :من التعريفات السابقة يتضح أن التعلم متعدد هو 

 .أو التعلم االلكتروني  /يستخدم التعلم الصفي العادي وجهاً لوجه  و  •

 .تكامل مدروس في تصميم المواقف التعليمية  •

  .يركزعلى تحسين تحقيق االهداف التعليمية  •

  ركز على التطبيق المناسب لتكنولوجيا التعلم ي •

الخلط أو المزج بين األشكال المتنوعة للعروض التعليمية به ، ليس هدفاً في حد ذاتـه ، بـل    •
  .وسيلة لتحقيق األهداف المرجوة 



٣ 

تمزج ، التعلم التدريب ولبرامج  ةجديد استراتجية: من هنا يمكن تعريف التعلم متعدد المداخل بأنه 
بهـدف تحسـين   ، مناسبة بين التعلم الصفي وااللكتروني ، ووفق متطلبات الموقف التعليمي بصورة 

  .وبأقل تكلفة ممكنة  ، تحقيق االهداف التعليمية 

@ @

@bîãbq@Z@@kíŠ‡nÛaë@áîÜÈnÛa@À@Ý‚a‡¾a@†‡Ènß@áÜÈnÛa@âa‡ƒna@‡öaûÏZ@ @

           يحقق عدة  أن استخدام التعلم متعدد المداخل) Alvarez , 2005 , PP 2‐3(يرى 
  :فؤائد أهمها ما يلي 

@IQ@@H@òÐÜØnÛa@bÐ¯a@Z@ @

نقل المتدربين من أماكن تواجدهم إلـى مكـان    إلىيتطلب التدريب المباشر الذي يقوده مدرب 
التدريب ، وفندق لإلقامة ، وطعام ، وتكاليف أخرى ، بينما التعلم متعدد المداخل يخفض هذه التكاليف 

  .ض الجلسات اإلرشادية إلى الحد األدنى الذي تكون فيه األهمية حيث يقوم بتخفي
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@IR@@H@pbÏb¾a@†ë‡y@åß@˜ÜƒnÛa@Z@ @

من المتوقع باستخدام التعلم متعدد المداخل أن يصل المتدربين إلى المعرفة التدريبيـة مـن أي   
لتتم .المرشد وجهاً لوجه  مكان يتواجدون فيه ، حتى يجئ الوقت الذي يجب أن يتقابل فيه المتدربين مع

بينهم المناقشات المباشرة فيما تم جمعه والحصول عليه من معرفة خالل التعلم االلكترونـي ، األمـر   
  ..الذي ينقل البرامج التدريبية من حيز المحلية إلى العالمية 

  

@ @
  إلى  العالمية   المحلية 
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€  
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@IS@@H@oÓìÛa@òãë‹ß@Z@ @

فردية والتـي يمكـن أن تُكمـل     تقدم فروع التعلم متعدد المداخل نماذج وأمثلة لدراسات ذاتية
خل للمتعلم أن يختار الوقت الـذي  ابواسطة المتعلم في أي وقت يختاره ، بمعنى يتيح التعلم متعدد المد

كما في أساليب التدريب والتـدريس   -يكمل فيه دراسته لموضوع معين بدالً من أن يكون واجباً عليه 
  .واإلرشاد  أن يكون حاضر في جميع جلسات التدريب -المعتادة 

  

  

  

@brÛbq@Z@Ý‚a‡¾a@†‡Ènß@áÜÈnÛa@pbãìØßN@ @

التعلم متعدد المداخل ال يعد جديداً ، فهو قديم إال أنه كان قاصرا في الماضي على المزج بـين  
والكتب واألدلة ... ) المعامل  –المحاضرات ( األنشطة التعليمية التي تتم داخل حجرة القاعة التدريبية 

عدد كبير من الطرق واألنشطة التدريبيـة التـي   والتعليمية أصبح للمؤسسات التدريبية  ، أما اليوم  فقد
  ) :Singh , Reed,2001, P.6:(تختار من بينها بحيث تضم بعض وليس محددة بواحدة مما يلي 

  : :Synchronous physical formatsاألشكال التقليدية المتزامنة ) أ 

  .محاضر يدير فصل ، المحاضرات  •
  .عامل وورش العمل الم •
  .الزيارات الميدانية  •

 Synchronous online formats "Live e"التعلم االلكتروني " األشكال المتزامنة على اإلنترنت ) ب 

Learning" :  

 .المقابالت عن بعد  •

 .الفصول االفتراضية  •

 .حلقات السيمنار عبر الويب  •

 .التدريب عن بعد  •

 .المراسالت الفورية  •

  

  

  الحصة یوم االثنين

  صباحًا ٨:٠٠الساعة 

  التعلم االلكتروني 

  في أي وقت 
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 : :Self‐paced, asynchronous formatsال المتزامنة  الذاتية األشك) ج 

 .استعراض المستندات الورقية وصفحات الويب  •

 .الكمبيوتر  /موديوالت التدريب القائم على الويب  •

 . التقديرات واالختبارات الذاتية واستطالعا الرآي  •

 .المحاكاة  •

 .نظم الدعم االلكترونى لألداء  •

 .حداث  ا لتدريبية التسجيل المباشر لأل •

  .المناقشة  ومنتدياتمجموعات التعلم االلكتروني  •

  : يضم المكونات التالية   أن التعلم متعدد المداخل  )Alvarez , 2005 , PP 2‐3(كما يرى 

 .تعليم يقوده معلم   •

 .تعلم الكتروني وتعلم قائم على صفحات الويب  •

 . التعليميوسائل تعليمية مرتبطة بطبيعة الموضوع  •

 .  التعليميتثقيف في مجال الموضوع  •

  . التعليميأنشطة وأحداث إضافية تدعم تحقيق أهداف الموضوع  •

@bÈiaŠ@Z@áîÜÈnÛaë@kíŠ‡nÛa@À@Ý‚a‡¾a@†‡Ènß@áÜÈnÛa@âa‡ƒna@ÞbØ’cN@ @

واستخدام األنشطة التعليمية هو الشكل األصلي للـتعلم  ، داخل القاعات والتدريس ُيعد التدريب 
اخل ، بينما أخذ هذا المدخل في التطور عبر الزمن بحيث أصبح يضم واحدة أو أكثر مـن  متعدد المد

  : )Singh , Reed,2001, PP.2‐3(األشكال التالية 

 Blendingوغير المحـدود أو المفتـوح   ، التعلم متعدد المداخل المحدود أو المغلق )  ١(  

Offline and Online Learning  :  

لمداخل المحدود أو المغلق في التعلم داخل الحجرات التقليدية ، بينما يتمثل يتمثل التعلم متعدد ا
و  LANالشكل المفتوح أوغير المحدود في التعامل مع شتى أنواع شبكات الكمبيوتر ، المحلية 

  . ، وشبكة اإلنترنت  WANالواسعة 



٦ 

 ,Blending Self‐Paced and Liveوالجمـاعي  ، التعلم متعدد المـداخل الفـردي   )  ٢( 

Collaborative Learning  :  

ويتحكم في سرعته ، بينما الـتعلم متعـدد    المتعلمالتعلم متعدد المداخل الفردي هو الذي يديره 
الجماعي باتصال دينامي وفعال بـين   التدريبأو  التدريسالمداخل الجماعي هو الذي يتضمن 

  .ركة المعرفة والخبرات فيما بينهم المتدربين ، ويتم من خالله مشاالمتعلمين أو عدد كبير من 

 Blending Structured andيـة  نالتعلم متعـدد المـداخل ذو البنيـة وعـديم الب    )  ٣( 

Unstructured Learning  :  

يؤمن مستخدمي التعلم متعدد المداخل أنه ليس من الضروري أن تتضمن كل أشـكال الـتعلم   
ـ    ابع معـين مثـل تنظـيم الفصـول     برنامج تعليمي مقصود ، بأن يكون مبنـي ومـنظم بتت

والموضوعات داخل كتاب ، كما يرون أن كثير من جوانب التعلم تحدث في مكـان وأوقـات   
العمل مثل المقابالت ، والمحادثات العابرة ، ورسائل البريد االلكتروني وهي بمثابـة مواقـف   

المحادثات الجـادة  البنية ، كما  يلتقط عادة مصممي التعلم متعدد المداخل بعض  ةتعلمية عديم
          حداث التعلم عديم البنية ليتم دمجها ضـمن برنـامج الـتعلم متعـدد المـداخل      إوالوثائق من 

  .ذو البنية 

 Blending Customمزج المحتويات التعليميـة المصـنوعة بالمحتويـات العامـة     )  ٤( 

Content with Off‐the‐Shelf Content :  

ت التعليمية والتدريبية التي يتم تصنيعها واختيارها بدقة لتحقيق على الرغم من أهمية المحتويا
إال أنها تغفل كثيراً من طبيعة المنظمة التي يتم فيها تفيـذ التـدريب ،   ، األهداف من مجموعة 

على اية حال المحتويات العامة غالباً غالية الثمن ، كما لها قيمة أعلى من المحتوي التعليميـى  
فراد   ، على العموم يمكن اليوم وعلى حسب الطلب تطوير المحتويـات  المصنوع في بناء األ

، أو دمجها مـع  ) داخل الفصول التدريبية أو عبر االنترنت ( العامة  بعدد من الخبرات الحية 
مشـاركة  في هذا المجال مثل معـايير  إيجاد معايير أن ، كما  ةالمصنوع ةالمحتويات التعليمي

من  لقدر كبيرفتح الباب   SCORMة القائمة على الوسائط  الرقمية مصادر البرمجيات التعليمي
مع المحتويات العامة لتحسين خبرات المتدربين فـي   ةالمصنوع ياتالمرونة في مزج المحتو

  .المواقف التدريبية إلى جانب تقليل التكلفة 
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  : Blending Work and Learningمزج العمل و التعلم )  ٥( 

النجاح الحقيقي والفعال للتعلم في المؤسسات التدريبيـة مـرتبط بنوعيـة    أخيراً وليس باخر 
كل عمل احتياجات تعليمية وتدريبيـة تتناسـب   حيث ل( األعمال التي تقوم بها هذه المؤسسات 

سيترتب عليه نمو ذلك  تالزم التعلم مع العمل في المؤسسة فإن وكلما، ) وتطبيقات هذا العمل 
المشتريات أوالمبيعات أو تطـوير االنتـاج ، وفـي    : العمل مثل هذا واضح في جميع أركان 

الجانب اآلخر سيصبح العمل مصدرا لتعلم المحتوى ، وهذا سيترتب عليه أن يكون من السهل 
نشر هذا المحتوى بين العاملين وسهولة تعلمهم له ، كما سيصبح أكثر قدرة على سد احتياجات 

  .العاملين في مكان العمل 

@bßb‚@Za@âa‡ƒnü@òàèß@paŠbjnÇ@À@pbßìÜÈ¾a@bîuìÛìäØm@Ý‚a‡¾a@†‡Ènß@áÜÈnÛai@áîÜÈnÛb@@@@@@@@@@@@@@@
@ïÈßb§a@ÝjÓ@bß@Z@ @

قبل الجامعي يتطلـب مراعـاة عـدد مـن     ما تفعيل استخدام التعلم متعدد المداخل في التعليم 
  :ا يلي االعتبارات المهمة المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومن بينها م

@IQ@@@H@oããüaë@‹mìîjàØÛa@âa‡ƒnbi@íŠ‡nÛaZ@ @

ن كالهما مهم إحـداهما التوظيـف الحقيقـي لتطبيقـات     ييقوم التعلم متعدد المداخل على جانب
تكنولوجيا المعلومات في المواقف التدريسية من حيث استخدام مختلف برمجيات الكمبيـوتر وتصـفح   

ال رسائل البريد االلكتروني والدخول في محادثـات عبـر   استقبووتصميم صفحات االنترنت وإرسال 
لذلك يشعر معظم المعلمين بقدر من الخوف والقلق عن إمكانية نجاحهم في ...  Chatبرامج المحادثة 

     استخدام مدخل التعلم متعدد المداخل في صياغة المواقف التدريسية وتحقيق االستفادة القصـوى منـه   
إلى تـدريب فـي هـذا      المعلمينقيق االهداف التعليمية لدى المتعلمين ، لذا يحتاج مثل هؤالء في تح

بعـض تطبيقـات تكنولوجيـا    الذين يمتلكون مهارات كافية في اسـتخدام  مثلهم في هذا مثل المجال ، 
م حيث يجدون أنفسه،  emailوالبريد االلكتروني  Word Processorمعالج الكلمات المعلومات مثل 

  .في حاجة إلى المزيد من تعلم كيف يبدأون التدريس عبر اإلنترنت 

ـ يتطلب البدء السليم للتدريس عبر االنترنت لذا  لة ائأن يصنف األساتذة توقعاتهم بشأن هذه المس
  :وتسجيلها ، ومن المفترض أن تدور هذه التوقعات حول الجوانب التالية 

 .لمتاحة على اإلنترنت االستفادة من المصادر التعليمية الشيقة ا •

 . الشعور الذاتي بالنمو المهني من خالل استمرار التواصل مع االنترنت  •

 .تحسين تقديم البرامج التعليمية باتاحتها طول الوقت للمتعلمين  •
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المتعلمين في التغلب علـى المخـاوف   سيساعد التطلع إلى أن استمرار التواصل مع االنترنت  •
 . إكسابهم مهارات جديدةوتطوير مهاراتهم الحالية ، وبيوتر ، المتعلقة بالتعامل مع الكم

التوقع بإن يزيد التدريس عبر االنترنت من درجة المرونة لـدى القـائم بالتـدريس و لـدى      •
 .   المتعلمين 

للبدء في التدريس عبـر   ثالث إجراءات أساسية) Sue Bishop, & Others, 2003(حدد كما 
  : هي كما يلي واالنترنت 

وبصورة واضحة ما يتوقعه من المتعلمين في حال التدريس لهم  المعلمبأن يتخيل : التخيل : ول األ
  :عبر االنترنت بأن يصبح المتعلمين كما يلي  

 .أكثر ثقة في استخدام الكمبيوتر واالنترنت أثناء الموقف التدرسي  •

) حسـب قدراتـه    كـلٍ ( قادرين على التقدم لألمام بخطواتهم  الخاصـة  وذوي كفاءة أعلى  •
 .الوقت الكافي لالهتمام بالمتعلمين ممن لديهم صعوبات تعلم لدي المعلم ويتركون 

 .أكثر تعودأ على الدخول إلى االنترنت واالشتراك في المنتديات العامة والمتخصصة  •

 مجرد البدء في أي مكان وحفظ المهام البسيطة التي قام بها المعلم وذلـك :  مجرد البدء : الثاني 
  :بما يلي  من خالل القيام

يجعل المتعلمين أثناء الموقف التدريسي يقومون بتحمل واستخدام بعض المعلومات من أحـد   •
 .أو من االنترنت  األسطوانات

وارسـال  ، أن يحددوا أفضل المواقع التي تتناول موضوع محدد  المتعلمينمن المعلم يطلب  •
 .ألحد المنتديات هذا الموضوع  عنوان

من المتوقع أن ، على مساعدة إلنشاء موقع خاص به يتضمن معلومات أساسية معلم اليحصل  •
 .   الموقع ذلك لجمع معلومات تدعم  Linksيحتاج المتعلمين االسترشاد بها  ، ووصالت نشطة 

 مـتعلم كـل  ل، وأن بالمعلم  الخاص  emailعنوان الـ قام بتسجيل  متعلمأن كل تأكد من ال •
 . هب خاص   emailعنوان 

يقسم المتعلمين إلى مجموعات ويكلف كل مجموعة بمهام تتطلب إجراء مناقشات بين الفصول  •
 . chatsأو برامج  emailوبعضها سواء عن طريق الـ 

مهما كانت الخطط البسيطة ، فعلى المعلم أن يتخذ القرار بالبدء الحقيقـي  :  البدء الحقيقي:  الثالث
يجرب المعلم ان يصبح متعلماً عبر االنترنـت ، وهـي مـن     في التدريس عبر االنترنت وذلك بان

طة التي يغفل عنها الكثير من القائمين بالتدريس  عبر االنترنت ، وذلك حتى يتعـرف  ياألمور البس
المعلم كيف تعمل هذه التجربة ، وإقدام المعلم على هذه الخطوة سيزيد من خبرته في مسار التدريس 

  .عبر االنترنت 
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هناك حقيقة يجب أن يضعها القائمين على استخدام مدخل التعلم متعدد المـداخل فـي تفعيـل    
تدريس مقرراتهم وهي أن المتعلمين يختلفون ويتنوعون فيما بينهم من حيث جوانب متعددة ومن بينها 

ـ قـد  كل منهم في استخدام الكمبيوتر ، فبعض المتعلمين  معارف ومهارات  ربون عنـد ذكـر   طيض
إلى قلة يرجع االضطراب ألنه لم يسبق لهم التعامل مع الكمبيوتر ، وقد يرجع ، وقد أمامهم  الكمبيوتر

خبراتهم في هذا المجال ، إال أنه في كل األحوال جميع هؤالء المتعلمين لديهم رغبة في الحصول على 
  .   لم التع

لذلك يعد من الضروري على المعلم قبل البدء في استخدام التعلم متعدد المداخل فـي التـدريس أن   
  :يجهز نفسه للتعامل مع هذه االختالفات وذلك باالعتبارات التالية 

عن افتراضاته واعتقاداته الخاصة عما يعرفه المتعلمين ، والحرص على معايشة  المعلمأن يبتعد  •
لمين وفحص معرفتهم ومهاراتهم في استخدام الكمبيوتر ، كأن ُيكلف كل منهم بتنفيذ هؤالء المتع

بعض المهام البسيطة التي تختبر من خاللها مهاراتهم في مجال استخدام الكمبيوتر ، كأن يطلب 
 .منهم مراسلته عبر البريد االلكتروني

ل مع الكمبيوتر ، يفضل أن يتـرك  المتعلمين الذين ال يتقنون مهارات التعامما يحدد المعلم وعند •
حتي يقبضوا بأيديهم على أساسيات ) وجهاً لوجه ( لهم الوقت الكافي ليتعلموا باألسلوب المعتاد 

موضوعات التعلم ، ثم عليه أن يشجعهم على العمل في مجموعات صغيرة مع الكمبيوتر ، لذلك 
 .  باشر بينهم سينجحون في مساعدة بعضهم البعض خاصة في حال حدوث احتكاك م

أن يتأكد من توافر المرونة في المواد التعليمية المستخدمة بحيث تناسب االختالفات  المعلمعلى  •
بين مجموعات المتعلمين ، فالمواد  المصممة بطريقة جيدة تتيح للمعلم فرصة الحكم بدقة علـى  

، وعليـه ان يتأكـد أن    أداء المتعلمين للمهام المكلفين بها وتحديد الوقت الكافي النجازهم لهـا 
في ارسال المهام ، وبخاصة المتعلمين الذين ال يملكون المهارات الكافية في استخدام الكمبيوتر 

 .      أن يكون لديهم خيارات أخرى مثل إرسال نسخ مطبوعة منها عن الطريق البريد ، 

ين ، كأن يـدمج بـين   على المعلم أن يصمم مهام وبدائل تعليمية تناسب االختالفات بين المتعلم •
واالعمال الكتابية في مناقشة وإعداد تلخيصات لبعض   Chatاستخدام المحادثات عبر االنترنت 

الموضوعات المتضمنة في المادة الدراسية  ، فاألولى تناسب المتعلمين الـذين يرغبـون فـي    
ء وقت فـي  يرغبون في قضا نالدخول في مناقشات غير رسمية بينما قد تكون الثانية أفضل لم

 .بها  ينالرد على المهام المكلف
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بان يرسـل  ، ُيعد من أساسيات التعلم متعدد المداخل استخدام البريد االلكتروني في التدريس  
النقاط المرتبطة باحد الموضوعات الدراسية ، كما للمتعلمين مهام أو تكليفات أو توضيح لبعض  المعلم

خرى أو تتضـمن تقريـرعن   لبعض النقاط األعدد من الرسائل تطلب توضيح  للمعلمين ميرسل المتعل
المهام المكلف بها كل منهم سواء في مجموعات أو أفراد ، من هنا يتضح أن استخدام الـتعلم متعـدد   

في ساعة  ٢٤دد من رسائل البريد االلكتروني التي ستتدفق عليه المداخل من المتوقع أن ُيغمر المعلم بع
وتتطلب الرد عليها وباهتمـام  ، أيام في األسبوع ، وقد تكون جميع هذه الرسائل مهمة  ٧ولمدة ، اليوم 

، فعند طلب المعلم لتفسير عن أحد النقاط البسيطة المرتبطة بالموضوع ، فإنه من المتوقـع ان يبعـث   
ن بالرسائل طوال الساعات وينتظرون الرد عليها في اليوم التالي ، كما أنه من المتوقع أن إليه المتعلمي

  . يجد المعلم نفسه مغموراً بكم كبير من الرسائل في االوقات التي يجد نفسه فيها مشغوًل بمهام أخرى 

المتدفقة من أن تجنب المعلم من الغرق في رسائل البريد االلكتروني لذا هناك عدة إجراءات يمكن 
  :وذلك باتباع ما يلي المتعلمين 

ارشادات وتوجيهات واضحة لألوقات التي سيسـتقبل فيهـا رسـائل البريـد      المعلمأن يضع  .١
بأنه سيخصص وقت لمدة ساعتين كـل  للمتعلمين كن أن يعطي تعليمات مااللكتروني ، فمن الم

األ يزيد عدد المـرات التـي    ساعة للرد على رسائل البريد االلكتروني ، لذا من المتوقع ٤٨
 .ثالث مرات اسبوعياً  الواردة من المتعلمين عن الرسائل فيها المعلم يفحص 

على المعلم أن يخصص إجابة أو رد للرسائل أو األسئلة المكررة ويتيحها في مكـان واضـح    .٢
، حية على صفحة الويب الخاصة بالمقرر، األمر الذي يتيح هذه اإلجابة لجميع المتعلمين من نا

 .الرسائل المتدفقة عليه من ناحية أخرى   عددويقلل 

يمكن للمعلم تقسيم الفصل إلى مجموعات وتعين قائد لكل مجموعة مهمته تنسيق وجمع وترتيب  .٣
األسئلة واالستفسارات ، على أن يقوم المنسق بالرد على االستفسارات واألسئلة المكـررة ثـم   

 .من عدد الرسائل المتدفقة للمعلم  يرسل بنسخة منها للمعلم ، وبذلك يقلل

أن يحدد المعلم للمتعلمين ضرورة كتابة اسم الموضوع وخالصة السؤال في عنوان الرسائل ،  .٤
والرد علي المتشـابهة منهـا فـي السـؤال أو     ، وهذا يخفف على المعلم عبء فتح الرسائل 

 . متعلمل االستفسار بان يخصص ملف لكل موضوع يحدد ويصنف فيه الرد المطلوب لك
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من العرض السابق يمكن اعتبار التعلم متعدد المداخل بمثابة استراتيجية جديـدة تهـدف إلـى    
من  االستفادة القصوى من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تطوير التعليم  ، من حيث وضع مجموعة

خـل الفصـول الدراسـية    الالزمة لتصميم مواقف تعليمية تمزج بين التـدريس دا األفكار و المبادئ 
بصورة شاملة و متكاملة هذه المواقف المقررات الدراسية ، تتناول والتدريس عبر االنترنت ، على أن 

التـي  التكنولوجيـة  و الوسـائل  والطرق التدريسية تنطلق نحو تحقيق أهداف معينة ، وتحدد األساليب 
مناسبة للتعـرف علـى مـدى نجاحهـا     تساعدها على تحقيق تلك األهداف ، ثم تضع أساليب التقويم ال

  .وتحقيقها لألهداف التي حددتها من قبل 

علـى   من هنا فإن تفعيل استخدام استراتيجية التعلم متعدد المداخل يمكن أن تربى المتعلمـين 
ال تتلمس الدرجة العلميـة  في الدراسة والمناقشة والبحث ، وقدرة ذاتية ممارسة القدرة الذاتية الواعية 

من مستوى إرادة ، كما ترفع مطاف ، وال طموحاً شخصياً تقف دونه كل الطموحات األخرى كنهاية ال
ذا قـدرة علـى   ، حيث تتيح له أن يكون لنفسه ومحيطه ووعيه لطموحاته ومشكالت مجتمعه  المتعلم

هـا  التحليل والبلورة والفهم ليس من خالل المراحل التعليمية فقط ولكن مستمرة ُينتظر أن توجدها وتنمي
  .  المختلفة المراحل التعليمية 

وتفعيل استخدام استراتيجية التعلم متعدد المداخل في التعليم ما قبـل الجـامعي لـم يعـد اآلن     
مستحيالً ، خاصة في ضوء الُمناخ التعليمي الحالي ، حيث تتوافر العديد من االماكانات التكنولوجية في 

 –والتي إذا ما أحسن استخدامها وإدارتها  -انات البشرية مجال تكنولوجيا المعلومات ومن قبلها االماك
  .يمكن أن تحدث نقلة نوعية في التعليم في مصر 
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