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Yomna Mohey Al Deen

أسس الحاجات النفسية لطالب التصميم الداخلى فى ظل التعلم الهجني
Basis psychological needs of interior design students in hybrid learning
م .يمنى محمود سيف النصر أحمد محى الدين
معيدة بقسم التصميم الداخلى  ,كلية الفنون والتصميم  ,جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واألداب MSA
Yomnamahmoudhamdy1@gmail.com
ملخص البحث :Abstract

أصبحت التكنولوجيا الحديثة تشمل جميع مناحى الحياة ومن أهمها التعلم اليوم ،ويعد التعلم المدمج أحد الوسائل
التعليمية الجديدة الت تحسين الفوائد التحفيزية والسلوكية المحتملة للتعليم ،كما يشير التعلم المدمج إلى ممارسة
استخدام خبرات التعلم عبر اإلنترنت وجها ً لوجه عند تدريس الطالب.تغيرت إعدادات الفصول الدراسية التقليدية
من نهج تعليمي وجها ً لوجه وموجه نحو المعلم فقط إلى أسلوب ديناميكي تعليمي متكامل يسمى بالتعلم المدمج مع
هذا التغيير في السياق التعليمي ومع تبني الدولة للتعليم الهجين كوسيلة تعليمية حديثة ،تعتمد في مضمونها على
تغير المكان ،وبُعد المسافة بين المعلم ومجموعة للطالب الدراسية في مواجهة كورونا ،يتطلب الحفاظ على صحة
الطلبة النفسية خالل مراحل التعلم عن بعد التي تضمن نجاح هذه التجربة التعليمية واالستفادة من كافة الدروس
والبرامج المتوفرة حيث يركز التعلم المدمج على الجمع بين التعلم غير المتصل باإلنترنت والتعلم عبر اإلنترنت ،
في حين أن التعلم المختلط يدور حول إيجاد المزيج المناسب لك من بين جميع االحتماالت في التعلم  ،في سياق
إعادة فتح الجامعات خالل فيروس كورونا  ،سيقلل نموذج التعلم الهجين من عدد الطالب المتواجدين في المبنى
عن طريق نقل بعض تسليم الدورة عبر اإلنترنت ،بغض النظر عما إذا كانت غير متصلة باإلنترنت أو عبر
اإلنترنت ،من الضروري معرفة ما يلي :هل يتم تلبية الحاجات النفسية األساسية للطالب وتحقيقها بشكل أفضل؟
لإلجابة على هذا السؤال  ،اعتمد هذا البحث على المالحظة عن قرب للطالب وعرض عليهم استبيان الكتشاف ما
إذا كان التعلم المدمج يلبي الحاجات النفسية األساسية للطالب  ،وكيفية تحقيقها ان لم توجد  ،والتي تتمثل في
تحقيق االنتماء والكفاءة واالستقاللية  .وبعد عمل النتائج تم التوصل إلى أن هناك الكثير من المعواقات للتعليم
الهجين في طرق تدريس التصميم الداخلى وكانت نسبة رضا الطالب متوسطة مما أثر على نفسيتهم بالسلب وقلل
من دافعيتهم للتعلم االلكتروني .

كلمات دالة :Keywords
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مقدمة Introduction
تعتبر الحاجات النفسية األساسية في مجال علم النفس التربوي
مهمة جدا  ،من أجل تنميتهم ورفاهيتهم البشر .و تتمثل تلك األهمية
فى تحقيق الحاجات النفسية األساسية في نظرية التحديد الذاتى
( )Deci and Ryan 1985, 2000ويفترض Deci
 )2008( and Ryanأن الناس موجهون نحو التطور النفسي
بطبيعتهم وتشرح النظرية تأثير دوافع الفرد على ميول نموه
وحاجاته النفسية  ،وأنه الى اى مدى يمكن ان تؤثر الدوافع الذاتية
للفرد على اتخاذ قراراته واختياراته دون التعرض ألى تأثير
خارجي وتشوش .تم تطورت نظرية التحديد الذاتى لتكون متعلقة
بالدوافع الخارجية والداخلية للفرد من خالل العالقة بين نفسيه
الفرد وعالقاته المحيطة به .و نتج عن هذا التطور النفسي رغبة
الناس في تلبية حاجاتهم النفسية األساسية وتحقيق االنتماء والكفاءة
واالستقاللية.
إن مفهوم الحاجات النفسية األساسية بارز في التعلم  ،ففى ظل
الظروف الخاصة في الفصول الدراسية كاإلفراط في أسئلة
األستاذ للطالبه أو تحكمه الشديد بهم ،ينتج عنه قلة نشاط الطالب
وعدم تقدمه ألن نظرة الطالب لذاته قد تهددت وتأثرت .
( 2002 ،Ryan & Deci؛ . )2007 ،Martens
وإن تأثرت نظرة الطالب الي ذاته  ،فسيقوم ببعض السلوكيات
الدفاعية تجاه االستاذ والتي قد تكون معادية للمجتمع أيضا وذلك
من أجل حماية ذاته .لتسهيل صحة النمو السيكولوجي في البيئات
التعليمية الفعالة هناك بعض االعدادات الصحية االزمة للتطور
النفسي للطالب خالل العملية التعليمية  ،تتمثل في اعطاء الطالب
حرية االختيار  ،التحدى والمنافسة  ،المشاركة  ،المتابعة الوافية له
ووضع مشاعره في االعتبار وبدورها تنمي الدوافع الداخلية
والخارجية الى تعمل على تلبيه حاجاته النفسية .
& (Deci, Ryan & Williams, 1996; Guay, Ratelle
)Chanal, 2008
يهدف التعلم المدمج الي دمج فوائد التعلم عبر اإلنترنت والتوجيه

الشخصي  ،حيث يمكن للطالب العمل بشكل مستقل ولكن تحت
المتابعة واالشراف الشخصي المقدم له من المعلم في الفصل
الدراسي ويقلل من الوقت والجهد المبذول من المعلم في إعطاء
دروس للصف بأكمله  ،واعطاء المزيد من الوقت للمناقشات مع
الطالب بشكل فردي لمساعدتهم فى المشاكل التعلمية التى
تواجههم.
و من خالل الربط بين الرضا النفسي األساسي والحاجات النفسية
التي تعزز عن نظرية التحديد الذاتى  ،يمكن اعتبار التعلم المدمج
أداة قوية لتعزيز دافعية المتعلمين ()Wang, 2008
مشكلة البحث :Research problem
 -1دراسةةة الحاجةةات النفسةةية لطالةةب التصةةميم الةةداخلى بكليةةات
التصميم .
 -2هل يحقق نظام الةتعلم الهجةين الحاجةات النفسةية االساسةية فةى
نظرية التحديد الذاتى (االنتماء  ،الكفاءة الذاتيةة  ،االسةتقاللية)
لطالب التصميم الداخلى بكليات التصميم ؟
أهداف البحث :Research Objectives
يهةةةدف البحةةةث للتعةةةرف علةةةى مةةةدى تحقيةةةق نظةةةام الةةةتعلم الهجةةةين
للحاجةةات النفسةةية االساسةةية فةةى نظريةةة التحديةةد الةةذاتى (االنتمةةاء ،
الكفةةةاءة الذاتيةةةة  ،االسةةةتقاللية) لطةةةالب التصةةةميم الةةةداخلى بكليةةةات
التصميم
فروض البحث :Research Hypotheses
هناك عالقة طردية بين تنمية أنظمة التعلم المدمج والهجين وتحسن
نفسية طالب كليات التصميم الداخلى ومةدى تحقيةق الرضةا النفسةي
للطالب المتمثلة في شعورهم باالسةتقالل والكفةاءة واالنتمةاء خةالل
التعلم الهجين .
منهج البحث :Research Methodology
التحليلى المسحي  ،التحليلى من خالل تحليل بعض اراء الدراسةات
السابقة ونتائج االستبيانات المقدمة للطلبة والمسحي ألن البحةث يةتم
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علةى شةةريحة مةةن طةةالب التصةةميم الةداخلى فةةي مصةةر مةةن مختلةةف
الجامعات .
 التعلم التقليدي والتعلم الهجين والتعلم عن بعد :
التعلم عن بعد هو وسيلة تعليمية تتم من خالل اإلنترنت واستخدام
جهاز الحاسوب أو الهاتف الجوال أو الشاشات الذكية .وتتيح هذه
الوسيلة فرصة التعلم في آي وقت وفي أي مكان حيث يُمكن
للطالب أن يتابع المحاضرات من أي مكان بدون التقيد بقاعة
المحاضرات المرئية .ويمكنه أيضًا تصفح المحتوى الدراسي في
أي وقت وفي أي مكان .
في التعلم التقليدي  ،تُعقد المحاضرات داخل الكلية (المؤسسة

التعليمية المعنية) بالفعل ،ولكن تكنولوجيا التعلم المتاحة في هذا
النموذج بسيطة جدا وتستخدم لتسهيل العملية التعليمية ،من أنشطة،
أو اختبارات ،أو محتوى دراسي.
التعلم الهجين وسيلة تعلم جديدة تجمع بين “التعلم وج ًها لوجه”
“والتعلم عن بعد ”.علي سبيل المثال ،قد يضع المحاضر المحتوى
التعليمي من فيديوهات ومراجع وأشرطة سمعية وأقراص مدمجة
على التطبيق الخاص بالجامعة كي يتصفحه الطالب من أجل
مناقشته وج ًها لوجه داخل قاعة المحاضرات (O’Byrne and
Pytash, 2015).

شكل ( )1يمثل التعلم الهجين الناتج عن دمج التعلم التقليدي والتعليم عن بعد
الفرد في اشباع حاجاته النفسية وحريته في االختيار وهو ما تؤكده
 حاجات التعلم :
نظرية التحديد الذاتىSelf-determination theory
في فترة السبعينيات قام إدوارد ديسي بإجراء بحث عن الدوافع
إطارا للدوافع البشرية  ،وسلطت الضوء
( )SDTحيث حددت
الذاتية لدى اإلنسان  ،وقارن بين الدوافع الذاتية (الداخلية) والدوافع
ً
على تفاعالت الفرد وتصوراته عن بيئته وتدعم التكامل الفردي
الخارجية أو بمعنى أخر أن يفعل اإلنسان شيء ما من أجل
الحصول على مكافأة خارجية سواء كانت تلك المكافأة ً
لتطوير هوية الطالب وهو الدعامة للتحفيز المستدام في مرحلة
ماال أو
التعليم العالي ويعد التحديد الذاتى مفهو ًما مه ًما يشير إلى قدرة كل
مديح أو أي شيء أخر يرغب فيه اإلنسان .تعتبر الحاجات النفسية
هى مطالب نفسية فطرية وأساسية للوصول إلى السعادة والتكامل
شخص على اتخاذ الخيارات وإدارة حياته الخاصة ،حيث تلعب
والنمو النفسي السليم وللحاجات النفسية أهمية كبيرة في حياة الفرد
دورا مه ًما في الصحة النفسية للفرد وتعطيه الشعور
هذه القدرة ً
الكامل بأن لديهم سيطرة كاملة على خياراته وحياته والتي
 ،فعدم إشباعها يشعره باالحباط ويعيق صحته النفسية ويضعف
يتضمن ثالثة حاجات عالمية وفطرية ونفسية  :الشعور بالكفاءة
دافعيته الداخلية ،بينما إشباعها يؤدى الي النمو النفسي الصحى
واالستقاللية واالنتماء ) Deci&Ryan:2000).
للفرد ويحميه من التعرض لالضرابات النفسية  .تطبيقا لما يحتاجه

شكل ( )2نموذج يوضح مفهوم األبعاد الزمنية لنظرية التحديد الذاتى لبيئات التعلم الهجين
األنظمة التعليمية على الكثير من الوسائل الحديثة في التعلم .حيث
يمكن أيضًا تسمية نظرية التحديد الذاتى على أنها نظرية التحفيز
أصبح للطالب القدرة على اإلطالع على المحتوى الدراسي والبنية
ألنها تتعامل مع االتجاهات الداعمة نحو تحقيق الهدف ونحو
المعلوماتية في أي وقت وفي أي مكان .وهو ما يمنحهم وقت أكثر
السلوك الفعال والحاجات االساسية الثالثة هم :
لالستيعاب والفهم بكل مرونة وبدون أي ضغط ،سواء كان ذلك
االستقاللية  : autonomyويقصد بها شعور الفرد بأن أنشطته
بشكل زمني أو مكاني .كما أصبح لديهم اآلن وقتًا أكثر لمناقشة
وأهدافه من اختياره وتعكس إرادته وتتفق مع قيمه ومفهومه لذاته
المحتوى الدراسي داخل قاعة المحاضرات بعد ومشاهدة
و يساعد التعلم الهجين بالجامعات على زيادة مرونة التعلم عبر
ً
الفيديوهات القصيرة ولكن المفيدة ً
طويال
بدال من استهالك وقتًا
نظرا لقدرة الجيل الحالي على استخدام
االنترنت لدى الطالب
ً
داخل قاعة التدريس في اإلطالع على الكتب والمذكرات الدراسية.
اإلنترنت واهتمامه بوسائل االتصال وأجهزة الحاسوب والهاتف
الحديثة ،فإن التعلم اإللكتروني أمر حتمي االستخدام وإلحتواء هذه
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شكل ( )3نموذج يوضح العناصر األساسية لتحقيق نظرية التعلم المستقل
مهاراته بكل أريحية حيث أصبح الطالب بحاجة إلى من يستمع إلى
الكفاءة  :competenceويقصد بها رغبة الفرد في التعامل
آرائهم واقتراحاتهم مما يزيد من رغبتهم في التعلم.لقد الحظ العديد
بفاعلية مع البيئة المحيطة والوصول إلى األهداف المرغوبة مثل
من الدراسات الطولية للباحثين في مجاالت التعلم أن رضا الطالب
زيادة التفاعل واإلبداع لدى الطالب حيث يتيح استخدام التعلم
عن تعاملهم مع أستاذتهم ووضوح التعليمات ومالئمة األنشطة
الهجين بالجامعات للطالب المزيد من الحرية للتصفح واإلطالع،
تعزز دافعيتهم للتعلم أكثر من طريقة التدريس نفسها .
وبالتالي إظهار نقاط القوة لديه .فحين يشعر الطالب أنه يشارك في
)Henrie et al. (2015
تطوير المحتوى الدراسي أو أن لديه القدرة على التعلم بالطريقة
التي تناسبه ،فإن ذلك سوف يزيد من شعوره بالثقة وبالتالي إظهار

شكل ( )4نموذج يوضح العناصر األساسية لتحقيق نظرية الكفاءة في العملية التعليمية
صا فقط للمناقشات وتقديم
االنتمااء  : relatednessويقصةد بةه اسةتعداد الفةرد للتواصةل مةع
على أن يكون وقت قاعة التدريس مخص ً
المشروعات المختلفة وإظهار اإلبداع الطالبي .وبذلك تكون
اآلخةةرين والتفاعةةل معهةةم بأسةةلوب تعةةاوني ينطةةوي علةةى االهتمةةام
المحاضرات أكثر متعة بالنسبة للطالب ،ألن األمر غير ُمقتصر
والةةروابط الحميمةةة وال شةةك أن الةةتعلم اإللكترونةةي لديةةه العديةةد م ةن
فقط على وجود محاضر يتحدث وطالب ينصتون إليه ولكنه يعتمد
المميزات .ولكن من أهم عيوبةه المزعومةة أنةه يخلةق لةدي الطةالب
أكثر على المشاركة والمناقشة،ففي دراسة أجراها Grolnick
الشعور بالعزلة وعدم اإلنتماء وألن التعلم الهجاين بالجامعاات مان
و ، Ryanأكدوا أن الطالب الذين وجدوا أن معلميهم باردين وغير
المفترض ان يحافظ على التواجد الطالبي داخل قاعة التدريس
ً
تحفيزا جوهريًا ألن المعلمين لم يلبوا
مهتمين بهم كانوا أقل
لذلك فمن المهم أن يكون للطالب وقت مخصص داخل قاعة
حاجاتهم من الترابط واالنتماء ( .)1989 ،Grolnick & Ryan
التدريس ،حيث يتم التواصل بين المحاضر والطالب وجها ً لوجه

شكل ( )5نموذج يوضح كيفية تفاعل الطالب مع سلوك األستاذ في ظل تحقيق محاور نظرية التحديد الذاتى
تسعى جميع المؤسسات التعليمية جاهدين التغلب على أزمة التعلم
 مقررات التصميم الداخلى في ظل التعلم الهجين :
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

390

Basis psychological needs of interior design students in hybrid learning

الحالية وتقليل التأثير السلبي للوباء  Covid -19على العملية
التعليمية قدر اإلمكان  ،هناك بعض االستراتيجيات األساسية
المستخدمة في تدريس مقررات التصميم الداخلى والتي يمكن أن
تسهل نتائج التعلم المرجوة تتمحور معظمها حول الطالب وتختلف
من طريقة الي أخرى حسب طبيعة المقرر  ،من ضمن تلك
االستراتيجيات ان تدريس التصميم يعمل على تعليم الطالب طرق
حل المشكالت من خالل الحلول التصميمة الموضعة من الطالب
في تصميم الحيزات المختلفة ويتضمن أيضا التدريس التعاوني
والذي يشترك من خالله الطالب مع زمالئة في تقديد مشروع واحد
 ،تندرج استراتيجية التعلم القائم على دراسة حالة تحت اساليب
تدريس مقررات التصميم الداخلى  ،يحظى تعليم التصميم بجزء
كبير من إشراك الطالب في المشاريع والعروض التقديمية
واعطائم حرية االختيار ابتداءا من اختيار نوع المشروع حتى
ينتهي فى شكل اخراجه االخير (كيمبر وماكنوت .)2007 ،
تهدف أنظمة التعلم الهجين الي تعزيز قدرات الطالب وإشراكه في
العملية التعليمية بأكملها بالمقارنة مع األساليب التقليدية ومراعاه
الفروق الفردية لكل طالب على حدي ،والعمل على خلق بيئة
تفاعلية وجذابة للطالب واتاحة الفرصة والوقت لهم لتطبيق
صا به
معرفتهم ومع ذلك  ،ال يمتلك التعلم الهجين أسلوبًا تعليميًا خا ً
 ،ولكنه يستمد قوته من النظريات الخمس األساسية للتعلم :
 .1السلوك  .2المعرفي  .3البنائية  .4التجريبية  .5االجتماعية

يمكن تقسيم مقررات التصميم الداخلى الي اربعة مقةررات رئيسةية
من حيث طبيعة البرنامج وأهدافة وهم  :المواد التصةميمية  ،المةواد
التقنيةةةة  ،المةةةواد المكملةةةة  ،المةةةواد النظريةةةة  .هنةةةاك الكثيةةةر مةةةن
التحديات التى تواجه طالةب التصةميم الةداخلى ،حيةث يشةكل الوقةت
عائقا امام بعض طةالب التصةميم الةداخلى فةي المةواد التقنيةة والتةي
ينبغى فيها على الطالب تطبيق ما تعلموه  ،فبعد سماعهم محاضةرة
حول موضوع ما  ،أحيانا ال يتبقى هناك وقت كاف للسةماح لةبعض
الطالب تطبيق ما تعلموه وذلةك للفروقةات الفرديةة والمهاريةة بيةنهم
لةذا فأوجةد نظةام الةتعلم الهجةين حةل لهةذا الشةأن بمةا يسةمى بالفصةةل
الدراسةةةي المقلةةةوب  flipped classroomوهةةةو أسةةةلوب مةةةن
أسةةاليب الةةتعلم المةةدمج حيةةث يةةتم يتلقةةى الط ةالب المحاضةةرات فةةي
المنةةزل ويعملةةون فةةي تطبيةةق المشةةاريع فةةي الجامعةةة وهةةو عكةةس
الممارسة األكثر شيوعًا المتمثلةة فةي القةاء المحاضةرات بالجامعةة،
ثةم تعيةين الواجبةةات المنزليةة والمشةةاريع إلكمالهةا مةةن قبةل الطةةالب
بشكل مستقل في المنزل .
اما فيما يخص المواد النظرية والمكملة غالبًا ما يتضمن الشكل
التقليدي للتدريس في الجامعة عن طريق محاضرات تُلقى
لمجموعات كبيرة من الطالب  ،ويتم االستعانة بالتعلم الهجين من
تأثيرا
خالل خلق أفكار وطرق جديدة تجعل محاضراتك أكثر
ً
وجاذبية للطالب وتجعل الطالب مسؤوالً عن تعلمه من خالل
أنشطة هادفة.

شكل ( )6يوضح طريقة تطبيق نظام ال flipped classroom
جدول ( )1يستعرض بعض التحديات والمميزات والعيوب في نظام التعلم الهجين
عيوب استمرار التعلم الهجين بالجامعات
مميزات استمرار التعلم
التحديات التي يمكنها عرقلة استمرار
الهجين بالجامعات
التعلم الهجين بالجامعات
 من الممكن أن يفقد الطالب حماسهم  زيادة مرونة التعلم  اختالف امكانيات الطالب المادية من حيث توفير
مناخ مناسب للتعليم عن بعد مثل توفير جهاز
عبر اإلنترنت لدى
للتعلم إن لم تكن هناك وسيلة اتصال
حاسوب ووسيلة اتصال باإلنترنت جيدة أو هاتف
الطالب حيث انتشار
سهلة بين كل من الطالب
ذكي .ولكن من الممكن التغلب على هذه المشكلة عن
التطبيقات التي تتيح
ومحاضرينه.
طريق تخصيص التعلم وج ًها لوجه ،أو الحضور
طرق جديدة للتدريس
 من الممكن أن يفقد التعلم المدمج أو
عامة داخل الحرم الجامعي للطالب غير القادرين
بعيدًا عن الطرق
الهجين قيمته إذا لم يكن هناك تطور
على أن يتابع باقي الطالب المحاضرات عن بعد.
التقليدية
دائم في استخدامهما.
 البد من التخطيط الصحيح من جانب  الحفاظ على التواجد  عدم وجود وعي كاف تجاه تكنولوجيا التعلم لدي
أعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات
الطالبي داخل قاعة
أعضاء هيئة التدريس من أجل نجاح
العربية المختلفة .ولكن يمكن التغلب على هذه
التدريس مع تقليل
هذه المنظومة الجديدة .فالبد من أخذ
المسألة أيضًا عن طريق توفير التدريب الالزم
الكثافة الطالبية داخل
الوقت الكافي لتحضير المحتوى
ألعضاء هيئة التدريس قبل بداية العام الدراسي.
قاعة المحاضرات أو
الدراسي قبل بداية العام وتحضير
وهذا ما تفعله معظم الشركات التي تصدر تطبيقات
نسبة حضور الطالب
المراجع والمصادر المناسبة للطالب
التعلم عن بعد .وتقوم أيضًا هذه الشركات بتزويد
مما يحد من انتشار
كي تتناسب مع تفكيرهم وحاجاتهم
الجامعات بدليل مستخدم مناسب للطالب وأعضاء
الوباء
وتستدعي تفاعلهم وحضورهم.
هيئة التدريس وخدمات استشارية طويلة وقصيرة
والبد أيضًا من توضيح شكل  توفير الوقت والجهد
األمد ،حسب احتياج كل مؤسسة تعليمية.
لدى أعضاء هيئة
االختبارات التي سيخضع لها
 من الممكن أن يفقد تقييم الطالب مصداقيته إذا كان
التدريس.
الطالب منذ البداية .لذلك ،على
التعلم يحدث عن بعد .فمن الممكن أن يقع غش من
المحاضر أن يضع أهدافًا محددة قبل  التعرف أكثر على
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جانب بعض الطالب .وبالتالي سيكون من الصعب
المستوى التعليمي لكل
بداية العام ومتابعة تطورها ومن
تقييم هؤالء الطالب ،بل إن تقييم الصف كله بنفس
طالب.
الممكن أن يتم تعديل هذه األهداف
المعايير لن يكون ً
عدال .
 رفع مستوى التفاعل
إذا لزم األمر.
واإلبداع لدى الطالب  .عدم تفاعل جميع الطالب مع التعلم الهجين ألنه
 البد أيضًا من انتقاء األنشطة
يعتمد بجزء كبير على دافعية الطالب نحو التعلم .
الطالبية التي تتناسب مع التعلم عن
ويمكن التغلب على هذة المشكلة بدوام تفاعل الطالب
بعد والتعلم وج ًها لوجه.
ومتابعته المستمرة من قبل أعضاء التدريس
 على المحاضر أن يوجه الطالب إلى
ومراعاتهم الفروق الفردية لكل طالب على حدى .
كيفية إدارة الوقت واالعتماد أكثر
على الذات.
 العوامل النفسية والسلوكية :
إن دراسات السيكولوجية والسلوك هى دراسات الفكر البشري
والعمل الفردي والجماعي وتتضمن دراسات الطرق التي يستجيب
بها الناس لمواقف ومحفزات معينة .اشار "آرثر د .ستاتس" أن
السلوك النفسي هو شكل من أشكال السلوكية  -وهي نظرية رئيسية
في علم النفس تنص على أن السلوكيات البشرية يتم اكتسابها بشكل
عام . Staats, A. W. (1993).
إن مسألة التعلم في المقام األول هي مسألة تتعلق بسيكولوجية
الطالب وشخصيته  ،إذا كانت هناك مشاكل وضيق وتوتر نفسي
فالطالب ال يستطيع أن يبدع وال أن يتلقى المعلومة وتبقى في ذهنه
إ ،وتظهر هذه المشاكل بشكل أوضح في التعلم عن بعد ،ألن
الطالب يجلس وحده لفترات طويلة ويتعلم دون تفاعل شخصي أو
متابعة مباشر ،في البداية تكون تجربة التعلم الجديدة ممتعة ويشعر
المتعلم بالحماسة والدافعية ،لكن سرعان ما يتبدد هذا اإلحساس
ليحل محله شعور باإلحباط ناتج عن إدراك المتعلم للفجوة بين
النتائج المرجوة وبين ما هو قادر على تحقيقه فعلياً ،هذا الشعور
المحبط أو ما يسمى بالحاجز النفسي للتعلم هو الذي يؤدي
بالشخص إلى االنسحاب من تجربة التعلم قبل إتمامها .
وبعد أن شكلت أزمة كورونا ،نقطة تحول تاريخية في مسار
العملية التعليمية  ،تبرز أهمية التركيز على الجوانب الوقائية
لحماية الطلبة من األمراض النفسية على تنوعها وتفاوت درجات
خطورتها ،ألن الصعوبات التي يواجهها الطالب في برامج
المنصات اإللكترونية تلقي بثقلها على األهل أيضاً؛ إذ يعانون
ضغوطات عدة جراء مواكبة أوالدهم لهذه العملية ،يدرك القائمون
على التعليم من مخططين ومديرين ومعلمين أهمية العوامل النفسية
للطلبة وتأثيرها في تحصيلهم الدراسي ،ومما ال شك فيه ّ
أن هناك
أن تؤدّي إلى الفشل الدراسي ،وأه ُّمها الحالة ُ
أسبابا ً عديدة يمكن ْ
النفسيّة للطالب ،تلك التي يمكن ْ
أن تحدث بسبب الظروف
االجتماعية المحيطة بالطالب ،أو بسبب سوء األحوال االقتصادية
المحيطة به ،أو تغيُّر بيئة التعلم أو نمطه .ومن هذا المنطلق أخذنا
في تسليط الضوء على عدد من العوامل النفسية والسلوكية التي من
المحتمل ْ
أن تواجه الطلبة ،عند االنتقال من عملية التعلم النظامي
إلى عملية التعلم عن بُعد (االفتراضي) ،هذه العملية التي يعيشها
نتغلب على هذه األمور علينا ْ
أن
الطالب في الفترة الحالية ،ولكي
َ
نراعي عمل األنشطة التي تحفز الطالب على التعلم إلكترونيا ً،
والقيام باألنشطة البدنية داخل المنزل مع الحرص على تنويع
المصادر التعليمية وزيادة فرص التواصل مع المعلم ومشاركة
الطالب وتنمية الحافز والدافع للتعليم عند الطالب وتعزيز ثقته
بنفسه وتشجيعه بشكل مستمر حتى ال يشعر بالملل .
إن العملية التعليمية عالقة متبادلة بين الطالب وأستاذة  ،لذا
يستدعي أن يعي كل منهم الدور المحوري المناط به ،هذا الدور
الذي يجب االلتزام بها من أجل تحقيق االستعداد النفسي للتعلم لدى
الطالب ،ومساعدته على أن يكون منشرحا ً بالعملية التعليمية،
وحريصا ً على التفوق ،وتجاوز العقبات النفسية ،وان تكون لديه
القدرة على تحقيق أهدافه من خالل توظيف مهاراته وقدراته بشكل
سليم بعيدا ً عن التوتر والقلق  .يعدُّ دور األسرة في هذه المرحلة
مه ّما ً جـدّا ً ،ويجب عليهم توعية أبنائهم حول أهمية التعلم عن بُعد
في ظل هذه الظروف الحالية ،وإطالعهم على الطرق الصحيحة

للدراسة ،باتّباع هذا النظام ،كما يتعين على األسرة توفير بيئة
مناسبة تحفّز الطالب على الدراسة ،وإلزام الطلبة الوقت الزمني
المخصص وفق الجدول المعتمد  ،السيما من جهة المعلم الذي
يتطلب منه تكييف البيئة التعليمية اإللكترونية لتغدو جاذبة
ومريحة ،وأن يكون دوره موجها ً ومنظما ً للمحتوى التعليمي
ويعمل على تشجيع الطلبة بتقوية دافعية المشاركة والتفاعل ،إضافة
إلى ربط المعارف والمعلومات والمهارات والقدرات بالواقع
المحيط بالمتعلم ،والبيئة الواسعة التي يدور فيها تعلمه واكتسب من
خاللها معارفه ولذلك يجب على المتعلم ْ
أن يكون على دراية كاملة
بكيفية تنظيم الوقت والحفاظ على الروتين الطبيعي لليوم الدراسي
لتجنب الشعور بعدم االرتياح.
متطلبات التعلم
هناك بعض المتطلبات التى يجب مراعاة توافرها لضمان عملية
تعليمية متكاملة  .تتمثل هذا المتطلبات في توفر المعلومة الكاملة ،
من أجل التعلم  ،يحتاجون الطالب إلى قدر من الوعي واالطالع
بالموضوع المطروح مسبقا  ،ويجب أن تعود عليهم المواضيع
المطروحة بالفائدة .ويجب على المعلمين تحسين االرتباط بطالبهم
 ،وشعور الطالب باالهتمام من قبل األستاذ وإستخدام أساليب
التحفيز وتعزيز السلوكيات اإليجابية لديهم وتقديم الدعم لهم في
جميع األوقات من خالل مالءمة محتوى المقررات .
يمكن تحفيز الطالب على التعلم عن طريق تخصيص ركن مناسب
للدراسة  ،وتخصيص دفتر مالحظات لكتابة المشاكل التى تواجه
الطالب للتأكد من وضع الحلول لها الحقا ً مع األستاذ اثناء المتابعة
 ،يحتاج الطالب أيضا لعمل على توفير المتطلبات الخاصة بهذا
ي ومستقر بشبكة اإلنترنت،
النوع من التعلم ،مثل توفير اتصال قو ّ
إلى جانب تطوير مهارات الطالب في استخدام الحاسب اآللي،
والوسائل التقنية المختلفة ،إضافة لضرورة استيعاب طرق تجنب
أي اختراق إلكتروني أو حتى تلف بجهازه الخاص ،ما يستدعي
منه فهم آليات الحماية اإللكترونية والنسخ االحتياطي وهذا ما يزيل
من على عاتقة القلق والتوتر من فقد معلوماته الدراسية ..
في المقابل ،معظم الجامعات الخاصة ال تعطي الصحة النفسية
أولوية خالل التجربة الجديدة للتعليم ،وأن إداراتها بحاجة إلى
إمكانات بشرية وبرامج وأنشطة تعليمية ،تمكنها من أداء دورها
بكفاءة عالية ،ألن غياب هذه اإلمكانات ،يؤدي إلى مضاعفة
المشاكل النفسية لدى الطالب  ،فيزداد قلقهم أو توترهم أو
صراعاتهم الداخلية ،بدالً من أن تقل؛ حيث إن الطالب يعيشون
ضغوطا ً نفسية كثيرة ،بسبب غياب الحرم الجامعى والجلوس أمام
الكمبيوتر فترات طويلة ،إضافة إلى فقدان الحافز التعليمي،
وانخفاض روح المنافسة .في سياق التعليم العالي  ،طرق التدريس
يجب أن تعتمد على الشمولية التنوع واالختالف بين الطالب من
أجل فهم وتلبية حاجات التعلم الفردية للطالب ( ،Hockings
)2010
تنمية السلوك
تتمثل تنمية السلوك والعمل على تطويره فى تعليم الطالب القيم
والمبادئ والحفاظ عليها ،إضافة إلى توفير األساليب التربوية
المهمة في إنجاح هذا النوع من التعلم " ،يجب أن يتعلم المعلمون
كيفية التدريس والتدريب على استخدام أساليب تعليمية أكثر
فاعلية" (. )B. F. Skinner 1972
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يحدث التغيير السلوكي في الفصل الدراسي بأستخدام النظرية
السلوكية  ،فأنها تعود بالفائدة على كل من الطالب والمعلم  ،حيث
يعمل الطالب من أجل األشياء التي تجلب لهم مشاعر إيجابية ،
لنيل رضا األشخاص الذين يحبونهم  ،ويغيريون ويتجنبون
السلوكيات التي تربطهم بعدم الراحة ويطورون سلوكياتهم
االعتيادية (.) Parkay & Hass 2000
ويفضل وضع ضوابط للتعامل مع الطلبة على اختالف أنماط
شخصياتهم  ،وال بد من وجود آليات واضحة للتعامل مع صحتهم
النفسية عن بعد ورصد بعض السلوكيات والممارسات اإللكترونية
التي تشير إلى تحول في الشخصية ،فيصبح أن هناك حاجة إلى
تطور بعض األدوات التعليمية حتى نتفادى مسببات االضطرابات
النفسية.
مجتمع تفاعلي
إن تجربة التعلم االلكتروني مفيدة جدا ً ،خاصة في ظل التطور
المستمر ،لكن يجب على أطراف العملية التعليمية بأكملها أن تكون
على دراية كاملة بضرورة دورهم  ،اوال أن يشعر الطالب بأنه
يعيش داخل مجتمع تفاعلي وليس وحيدا ً أمام منصة إلكترونية أو
قناة تعليمية ،فإذا أصبح الطالب أسيرا ً للعزلة ستفشل مهام التعلم
االفتراضي وسنرجع خطوات للوراء لذا على االساتذة إدراك أن
معظم الطالب هم متعلمون جيدون إذا امتلكوا الكفاءات األساسية،
لكن ربما تعجز الكفاءات األساسية لدى معظم الطلبة عن تحقيق
التعلم الجيد إذا لم تقترن بتشجيع ودعم مناسب من أولياء أمورهم
ومعلميهم  ،لذلك وجب ارفاق وتعلم بعض االستراتيجيات التربوية
التي أثبتت فاعليتها في تشجيع الطالب وتحفيزهم على التعلم  ،مما
قد يخفف من اإلرباك المتوقع مع الدراسة بأسلوب التعلم عن بعد أو
التعلم الهجين  .أنه من المهم تحديد المشكلة النفسية لدى الطالب إن
وجدت ومعالجتها مبكرا ً قبل أن يتطور األمر  ،ومن أهم األعراض
الشائعة الشعور الدائم بالحزن وقلة الثقة بالنفس والخجل وقلة
الدافعية الدراسية وقد يتطور إلى قلق وحالة اكتئاب ،و يجب معرفة
تضمن االستبيان العبارات االتية :

اإليجابيات أو النتائج الجيدة التي يمكن أن يحدثها هذا التعلم عن بعد
والهجين وتعزيزها ،هناك بعض التحديات للتعليم الهجين في
المجتمع منها :
 تحديات بشرية :عدم الرغبة في التغيير والتمسك بالتعلم
التقليدي بالنسبة للمعلم وعدم توافر العديد من المهارات لدى
المتعلم مثل المشاركة والتفاعل والتعلم الذاتي ومهارة
استخدام الكمبيوتر.
 تحديات تقنية :توفير نظام إلدارة التعلم (Learning
) Management Systemأو توفير مقرر إلكتروني لكل
مادة E-course
 تحديات اجتماعية واقتصادية :تتمثل في انخفاض الوعي
بالتعلم المدمج وارتفاع تكلفة األجهزة.
 دراسة الجانب النفسي لطالب التصميم الداخلى :
تم عمل دراسة لتقييم وتحليل الجانب النفسي والسيكولوجي الذي
يمر به طالب التصميم الداخلى خالل نظام التعليم الهجين وتأثير
كل عنصر من عناصر هذة المنظومة التعليمية عليهم وأثرها على
متطلبات التعلم .
تم عمل استبيان ل  100طالب وطالبة من طالب التصميم الداخلى
جميعهم من كلية تصميم بجامعة خاصة
العامل المشترك :منظومة التعلم الهجين ،المقررات الدراسية،
األستاذ،المؤسسة التعليمية بما فيها من امكانات مادية واجتماعية .
شمل االستبيان محاور نظرية التحديد الذاتى (Self-
 )determination theory SDTالثالثة ألنها نظرية تتعامل مع
االتجاهات الداعمة نحو تحقيق الهدف ونحو السلوك الفعال في
المنظومة االنسانية وخاصا التعليم والمحاور الثالثة هم
( االستقاللية  ،الكفاءة  ،االنتماء ) .
و هذة الرموز المشار اليها فاالسبيان (االستقاللية = aالكفاءة = c
االنتماء = ) r
STD

العبارات

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير موافق
بشدة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

التعلم التقليدي افضل من التعلم الهجين
افضل ان ال اذهب الي الجامعة اطالقا واتابع جميع دراستي ومقرراتي عن
بعد
يراعى في التعلم الهجين الفروق الفردية للطالب
ينمى التعلم الهجين طرق تفكيرى ومهاراتي
المحاضرات عن بعد تثير وتجذب انتباهى
التعلم الهجين يقلل من تفاعل الطالب مع األستاذ
التعلم الهجين يقلل من التحصيل الدراسي للطالب ويشعره بالتشتت
التعلم الهجين يزيد من الضغط النفسي والتوتر
ال اشعر باالرتياح والقدرة على التعبير عن ذاتي في التعلم الهجين
يتناسب ويتالئم مقدار ونوع الواجبات مع نظام التعلم الهجين
في ظل الضغط النفسي لكورونا  ،يزيد كثرة الواجبات من الضغط النفسي
والتوتر
يضعف التعلم الهجين عالقاتي االجمتاعية مع زمالئى
أجد الحرية الكاملة الختيار الطريقة االنسب لي للدراسة من خالل التعلم
الهجين
أجد صعوبة في تفاعلى مع معلمى والتواصل معه
االهل لهم دور كبير في نجاح نظام التعلم الهجين
من مسؤليتي كطالب توفير االنترنت والحاسوب والوسائل االلكترونيه المالئمة
للعملية التعليمية
يشكل األستاذ دور كبير في زيادة دافعية الطالب نحو التعلم
يشكل المجتمع جزء في نجاح التعلم الهجين وتغيير اساليب التعلم
اشعر بالمساواة بيني وبين زمالئي في مدة المتابعة التي يقضيها المعلم مع كل
منا
ال اجد الدعم المطلوب في دراستي من خالل نظام التعلم الهجين
اجد صعوبة في ادارة وقتي وجهدي في التعلم الهجين
يؤثر خوفي من العدوى على نسبة حضورى للحرم الجامعي
اشعر بالظلم من خالل التقييم عن بعد
اى من المواد تفضل دراستها بنظام التعلم الهجين
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جامعة E-Learning
تحليل النتائج في ظل محاور نظرية التحديد الذاتى (Self-
و الن تطبيق مبدأ االستقاللية في التعلم ليس باألمر السهل على
 )determination theory SDTالثالثة:
اإلطالق على الطالب الذين نشأوا على طرق التعلم التقليدية وألن
بعد عرض اراء الطالب تم استنتاج بعض االيجابيات التي تعزز
فكرة "التعلم المستقل " تعد عملية مطولة ومعقدة ألن جزء كبير
أهداف التعلم الهجين والسلبيات التي تؤثر على سلوك طالب
من تعلم الطالب يتم خارج الحرم الجامعي وبدون متابعة مباشرة .
التصميم الداخلى وصحته النفسية في ظل التعلم الهجين وما يلى
ً
استقالال تا ًما للطالب في التعلم الفردى
وألن مفهوم االستقاللية ليس
تحليل لكل محور على حدى .
 ،ولكنها نظرية االعتماد المتبادل بين األستاذ وطالبه  ،لذا يجب
"االستقاللية" :
توجيه الطالب في المقام األول وحثه على كيفية التعلم الذاتى
لم يستوفى محور االستقاللية أهدافه المرجوه  ،حيث يجب إثارة
واألهم من ذلك إعداد الطالب وتهيئته نفسيا لذلك  ،ويجب على
دافعية الطالب وتدريبهم وتعريفهم بأهمية التعلم المستقل وسبله
األستاذ ادراج أساليب التعلم المستقل ضمن المتطلبات االكاديمية
وتوجييهم لتطبيقة بشكل فعال  ،واالستمتاع به وبذل الجهد المناسب
للمقررات .
لتحقيق التعلم المناسب وعبر المنصات االلكترونية الخاصة بكل
جدول( )2يوضح مدى تحقيق االستقاللية في ظل التعلم الهجين وتأثيرة النفسي على الطالب
تحليل أراء الطالب
إجابات الطالب
عبارات االستبيان
م
ينمى التعلم الهجين طرق
1
 ال يشعر  %49من الطالب ان التعلم الهجين أثقل مهاراتهم
تفكيرى ومهاراتي
ونمى طرق تفكيرهم لعدم قدرتهم على توظيفه مع مهاراتهم
وقدراتهم .
 اما  %33منهم ربط التنمية الذاتية بالفروق الفردية لكل
منهم .
 %17 فقط من الطالب كانوا قادرين على توظيف أنظمة
التعلم الهجين فى تنمية مهاراتهم وطرق تفكيرهم .
التعلم المستقل يزيد من
2
 قلة دافعية الطالب نحو التعلم المستقل .
الضغط النفسي والتوتر
 أكد  % 67من الطالبعلى انهم غير متكيفين على التعلم
المستقل لعدم إعدادهم النفسي المسيق .
 عدم توافر الدعم بشكل صحيح لجمع الطلبة .
3

ال اشعر باالرتياح
والقدرة على التعبير عن
ذاتي في التعلم الهجين



ذكر  %58من الطالب أنهم غير قادرين على التعبير عن
ذاتهم لعدة أسباب أهمها يتعلق بسوء تنظيم الوقت خالل
تواجد األستاذ مع الطالب عن بعد .

4

في ظل الضغط النفسي
لكورونا  ،يزيد كثرة
الواجبات من الضغط
النفسي والتوتر



5

أجد الحرية الكاملة
الختيار الطريقة االنسب
لي للدراسة من خالل
التعلم الهجين




أكد  %80من الطالب ان كثرة متطلبات المشاريع تزيد من
توترهم ألنها ال تتالئم مع أنظمة التعلم الحديثة في المتابعة
والتوجيه .
أوضح الطالب بأن الضغط المفرط عليهم في التسليمات
والمتطلبات و ضعف االنترنت
أكد الطالب على ان عدم توافق مواعيد المقررات وتنسيقها
ببعضها في مواعيد التسليمات فهى تشكل ضغط نفسي كبير
عليهم .
نسبة ذكر عدم مالئمة بعض المشاريع لنظم التعلم الهجين .
يعطى التعلم الهجين الحرية لمعظم الطالب في اختيار
الطريقة األنسب لهم في الدراسة بما يتوافق مع قدراتهم
واستيعابهم .

6

اجد صعوبة في ادارة
وقتي وجهدي في التعلم
الهجين



أوضح بعض الطالب أن الدراسه في الحرم الجامعى تعطي
التركيز الكامل في وقت المحاضرات والتفاعل مع الزمالء
واالساتذه وهذا غير متواجد في التعلم عن بعد ونسبته قليله
وغير متكافئة مع أنظمة التعلم الحديثة.




تحليل الكفاءة :
يشير التعلم القائم على تحقيق الكفاءة إلى أنظمة التدريس والتقييم
والمتابعة والتي تستند على تحقيق مخرجات التعلم بالمقررات
وعمل عناصر تقييم فعالة تقاس من خاللها مدى المعرفة
والمهارات التي يتلقاها الطالب أثناء العملية التعليمية  .ولم تحقق

طرق التعلم الهجين الحالية الحاجات المتعلقة بتحقيق الكفاءة الذاتية
حيث يجب بنا ًء منهج يتوافق مع قدراتهم على إتقان مهارة أو
كفاءة وفقًا لسرعتهم الخاصة  ،حيث يتم تطبيق هذا المحور لتلبية
قدرات التعلم المختلفة ومراعاه الفروق الفردية ألنها بالطبع تؤدي
إلى نتائج طالبية أكثر كفاءة .
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م
1

جدول( )3يوضح مدى تحقيق الكفاءة في ظل التعلم الهجين وتأثيرة النفسي على الطالب
تحليل أراء الطالب
إجابات الطالب
عبارات االستبيان
التعلم التقليدي افضل
 يميل  %67من الطالب الي التعلم التقليدي لما فيه من تةاصل
من التعلم الهجين
من مباشر وسريع ما االستاذ وتنظيم الوقت وايجاد وقت أطول
لمتابعة المشاريع مع الهيئة المعاونة ولكن اذا وجد كل هذا في
التعلم الهجين بالطبع سوف يشعرون بالفرق

2

يراعى في التعلم
الهجين الفروق
الفردية للطالب



 %73من الطالب لم يذكروا ان التعلم الهجين يساعد في
مراعاة الفروق الفردية للطالب ألنه به جزء متروك للطالب
فى إدراة وقته وتنظيم جهده .

3

التعلم الهجين يقلل من
التحصيل الدراسي
للطالب ويشعره
بالتشتت



 % 65من الطالب يشعرون بالتشتت خالل التعلم الهجين لعدة
أسباب منها سوء تنظيم الوقت للمحاضرة عن بعد  ،وان هناك
الكثير من المشاكل التقنية المتعلقة باالنترنت تواجههم
ويفضلون تسجيل كافة المحاضرات للرجوع اليها اي وقت
اخر.

4

يتناسب ويتالئم مقدار
ونوع الواجبات مع
نظام التعلم الهجين



 %50من الطالب أكد على تناسب مقدار المتطلبات في المواد
النظرية بينما ال تتناسب مع المواد العملية والتقنية .

5

من مسؤليتي كطالب
توفير االنترنت
والحاسوب والوسائل
االلكترونيه المالئمة
للعملية التعليمية



اقر  %75من الطالب ان ضعف االنترنت وقلة االمكانات
تؤثر عليهم وتجعلهم تحت ضغط وألنهم جزء من المسؤلية
فيمكن نصحهم وتدريبهم على كيفية خلق بيئة تعليم الكترونية
متكاملة بالمنزل في بداية الفصل الدراسي .

6

اشعر بالمساواة بيني
وبين زمالئي في مدة
المتابعة التي يقضيها
المعلم مع كل منا



سوء تنظيم وقت المحاضرة جعل  %80من الطالب ال
يشعرون بالمساواة بينهم وبين زمالئهم  ،وهذا يؤثر على
دافعيتهم ويشعرهم باالحباط احيانا ويقلل من تحصيلهم
الدراسي احيانا أخرى

7

اشعر بالظلم من خالل
عملية التقييم عن بعد



 %65من الطالب يشعرون بالظلم أثناء عملية التقييم عن بعد
ألنهم غير قادرين على المناقشة (وجهه-لوجه) وبعض مواد
التصميم تحتاج للمناقشة الفردية بين الطالب وأستاذة ألن
المناقشة تثرى وتحقق أهداف بعض المقررات .

8

اى من المواد
تفضل/يصعب دراستها
بنظام التعلم الهجين



9

ال اجد الدعم المطلوب
في دراستي من خالل
نظام التعلم الهجين

 %91من الطالب أكدوا تناسب دراسة المواد النظرية في ظل
التعلم الهجين وقدرتهم على تحصيلها  ،اما المواد التصميمية
والتطبيقية يصعب عليهم جدا العمل بها في ظل التعلم الهجين
او باالخص التطبيق الفردى لكل منهم بالمنزل .
أنهم يفضلون االستماع للماحضرة بالمنزل ومن ثم التطبيق
بالحرم الجامعى وتحت االشراف المباشر .
أن عملية التعلم الهجين تنتقص تقديم الدعم المستمر للطالب
لعدم قدرة بعضهم على التواصل مع األساتذة والهيئة المعاونة
.
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10

المحاضرات عن بعد
تثير وتجذب انتباهى



يشعر بعض الطالب بالتشتت لعدم وجود الوقت الكافى
واالنترنت الجيد لالستماع ومشاركة أسئلتهم مع األستاذ ،
ويفضلون تسجيل المحاضرات مسبقا ألمكانية الرجوع اليها
اي وقت الحق مع اماكنية تحضير كافة اسألتهم لألستاذ حين
التواصل معهم .

الطالب انه ينتمى للمؤسسة التعليمية ويحبها وان يكون على
تحليل االنتماء :
تواصل جيد باساتذته واقرانه وان يعمل صداقات ونشاطات مثمرة
أن االنتماء مهم لألفراد ومرتبط بالدوافع الجوهرية لديهم  ،فكيفما
خالل فترة دراسته وهذا تحقق بنسبة كبيرة بين الطالب الذين
يحتاج الناس في حياتهم إلى الشعور باالنتماء والتعلق بأشخاص
يحبون جامعتهم ومتعلقون بها ولكن يحب إعادة النظر في عالقة
آخرين حولهم أو اماكن  ،يحتاج الطالب أن يعيش نفس التجربة ،
الطالب بأستاذة والعمل تعزيزها .
لجعل رحلة دراسة الطالب الجامعية ناجحة يجب أن يشعر بها
جدول( )4يوضح مدى تحقيق االنتماء في ظل التعلم الهجين وتأثيرة النفسي على الطالب
تحليل أراء الطالب
إجابات الطالب
عبارات االستبيان
م
افضل ان ال اذهب الي
1
 أوضح  % 79من الطالب انتمائهم للجامعة ورغبتهم فى
الجامعة اطالقا واتابع
الذهاب اليها وذلك للتطبيقات العملية التى تحتاج تقديم الدعم
جميع دراستي
والمتابعة المباشرة للطالب.
ومقرراتي عن بعد


أكد  %70من الطالب أن أنظمة التعلم الهجين الحالية قللت
تقاعل الطالب مع األستاذ لعدم توافر الوقت والتنظيم لعملية
المتابعة بأكملها.
أوضحوا جميعهم أن األستاذ يشكل دور كبير في دافعية
الطالب للتعلم ويساهم في جزء من تقدمه .
أكد  %59من الطالب ان عالقتهم االجتماعية تأثرت بشكل
كبير في ظل التعلم الهجين  ،لعدم رؤيتهم وتواصلهم المباشرة
مثل ما كان يحدث بالسابق .

2

التعلم الهجين يقلل من
تفاعل الطالب مع
األستاذ

3

يضعف التعلم الهجين
عالقاتي االجمتاعية مع
زمالئى



4

أجد صعوبة في
التواصل مع معلمى



 %62من الطالب يجدون صعوبة في التواصل مع األستاذ ،
لعدم وجود بعض األساتذة على مواقع التواصل المتعددة .

5

االهل لهم دور كبير
في نجاح نظام التعلم
الهجين



أوضح  %30من الطالب ان لألهل دور ولكن ينحصر في
تهيئة الجو العام بالمنزل وتقديم الدعم المعنوى ان لزم األمر .

6

يشكل المجتمع جزء
في نجاح التعلم الهجين
وتغيير اساليب التعلم



 %49من الطالب أكدوا على تفعيل دور المجتمع فى توعيته
للطالب وتدريبه في كافة التعامالت على االنطمة االلكترونية
الحديثة والمأمول تداولها بشكل كامل في المستقبل القريب .

7

يؤثر خوفي من العدوى
على نسبة حضورى
للحرم الجامعي



أقر  % 35من الطالب أن الخوف من انتقال العدوى يشكل
قلق شديد ويمنعهم احيانا من االلتزام في حضورهم في الحرم
الجامعى خالل األوقات المخصصة لهم .

8

يشكل األستاذ دور
كبير في زيادة دافعية
الطالب نحو التعلم



أكد الطالب على أهمية دور األستاذ في العملية التعليمية حيث
أنه لديه القدرة على تشجيع الطالب وزيادة دافعيتهم التعليمية .
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مقترحات الباحثة من خالل تحليل االستبيان :
 أهمية إطالع الطالب على الخطة الدراسية في بداية الفصل
الدراسي وإشراكه فيها مع االلتزام بها ألن ذلك يشعرهم
باالستقرار والطمأنينة وعدم التشتت وبدوره ينمى لديهم
مهارات إدارة الوقت وتنظيم الجهد وتقسيمها بشكل متساوى
على متطالبات المقرر والمهام المطلوبة منهم من البداية
وبالتالي رفع كفاءة العملية التعليمية .
 إهتمام األستاذ بالطالب المتواجدون عن بعد مثلما يهتم
بالطالب المتواجدون بالحرم الجامعى ،و تقسيم الوقت
بالتساوى بينهم عن طريق وضع خطة مسبقة ويشاركها مع
الطالب في بداية العام الدراسي لما يعطيهم الشعور بالمساواة
بينهم وبين اقرانهم ويعزز قدرتهم على االستيعاب وبالتالي
يبث فيهم روح االنتماء .
 إيجاد طرق وسبل مختلفة لتواصل الطالب مع أستاذة ليجد
الدعم المستمر وال يتحول التعلم إلى فردي مما يشعر بعض
الطالب بالعزلة واالحباط والضياع .
 تقسيم عدد الطالب في مجموعات بما يتالئم مع طبيعة المقرر
 ،لتحقيق أعلى كفاءة في إدارة وقت المحاضرات وتنظيم
الجهد المبذول من األساتذة والهيئة المعاونة لهم  ،ألن شعور
الطالب بأنه على متابعة مباشرة مع أستاذة وان لديه الوقت
الكافى للتفاعل والمناقشة يزيد دافعيته نحو التعلم .
 إيجاد سبل أفضل لعرض الطالب لمشاريعهم عن بعد الن
عرضها على برامج zoomو  teamsمثال ال يشعرهم
بالخصوصية حيث يتم عرض الطالب لمشروعة أمام زمالئة
والتعديل عليها من قبل األساتذة وهناك بعض المشاريع تكون
ضعيفة وذلك يشعر أصحابها باالحراج ويؤثر بالسلب عبى
نفسيتهم .
 إن المجتمع له دور كبير في نجاح األنظمة التعليمية الحديثة
مثل التعلم الهجين وتهيئة سبل التعلم للطالب من حيث
االمكانات والخطط الموضوعة لتحقيق هذا الشأن  ،أما األهل
فعليهم مساندة ذويهم وتقديم الدعم المعنوى لهم وتهيئة الجو
العام بالمنزل ليصبح بيئة صحية للطالب العمل بها .
 اذا تم االستمرار علي نمط التعلم عن بعد بأن يكون اكثر
فاعليه خاصة في المواد العمليه وبطريقه تشد انتباه الطالب
اكثر وتوفير نشاطات بين المحاضرات ألراحة الذهن من
النظر المستمر لشاشة الكمبيوتر.
 أن تقديم التشجيع اإليجابي غير المتوقع على أداء الطالب
ألنه يزيد بدوره الدافع الذاتي والشعور بمزيد من الكفاءة ،
وهو أحد الحاجات األساسية للنمو السيكولوجي .
 بنا ًء على النتائج التي تم جمعها من الدراسة  ،ليس من
الصعب إدراك وتحقيق الحاجات النفسية األساسية الثالثة
مترابطة بأرض الواقع وان تلبية الحاجات النفسية األساسية
ليست نتيجة وانما بداية .
 عند تصميم المقرر يجب دراسة العالقة بين أساليب التعلم
الحديثة وتلبيتها للحاجات النفسية األساسية للطالب .
النتائج : Results
 -1أن إشباع الحاجات لنفسية فى التعلم (حرية االختيار،
الكفاءة،الشعورباالنتماء ) شيء هام جدًا ،بقدر أهمية
إشباع حاجات الطعام والشراب ،ألن ذلك يساعد اإلنسان
على اإلبداع وكذلك أن يعيش في صحة جيدة.
 -2يجب بدء العمل بنظام الفصل الدراسي المعكوس او ال
 ، flipped classroomحيث يستمع الطالب للمحاضرة
في المنزل بشكل فردى والعمل على التطبيق فى الحرم
الجامعى وان يكون تحت المتابعة المباشرة من األساتذة .
قدرا
 -3إن امتلك الطالب حرية اختيار لما يريد  ،وأيضًا بلغ ً
عاليًا من الكفاءة في تنفيذه ،مع وجود ارتباط بينه وبين
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قادرا على تحفيز ذاته
مجتمعه ومن حوله بما يفعله ،يصبح ً
وأال يحتاج إلى الدوافع الخارجية كالدرجات أو الجوائز
للمتابعة فيما يفعل ،على عكس من يفعل شيئ ًا باإلجبار.
 -4كلما زاد دعم اآلخرين لهذه الثالث حاجات (حرية
االختيار ،الكفاءة،الشعورباالنتماء ) كلما ازداد الدافع
الداخلي لدى الفرد وكلما زادت إبداعاته السلوكية وصحته
النفسية.
التوصيات : Recommendations
 -1يجب على المعلمين تعزيز العالقات بين الطالب عبر
اإلنترنت وفي الحرم الجامعي ،والتي تتمثل فى اعطائهم
جزء من حرية االختيار فاالساليب المستخدمة في التعلم
والمرونة بدالً من التحكم والضغط .
 -2يجب على مصممي المقررات إنشاء مساحة تعلم افتراضية
مفتوحة وتفاعلية  ،يمكن للطالب مناقشة مشاعرهم
وأفكارهم واهتماماتهم بحرية.
 -3يجب االهتمام بالجانب النفسي للطالب بالقدر المعطى
للنواحي االكاديمية  ،من خالل تحقيق المساواة بينه وبين
أقرانه ومراعاه الفروق الفردية واالهتمام المباشر والمستمر
وعدم انقطاع التواصل بينهم .
 -4عمل دراسات مستقبلية لما إذا كان التعلم المدمج يلبي
الحاجات النفسية األساسية ويزيد دافعية الطالب للتعلم.
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