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m
شكر وتقدير

هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، الحمد هللا حمـد الـشاكرين    الحمد هللا الذي  

العارفين لجالل قدره وعظيم سلطانه، فقد سدد الخطى، وشرح الصدر، ويسر األمر حتى ظهر              

.هذا العمل في صورته المتواضعة

توجه بأسمى آيات الشكر والتقـدير      إذا كان الوفاء يقتضي أن يرد الفضل ألهله، فإني أ         

أستاذ عبد العزيز طلبه عبد الحميد      / األستاذ الدكتور والعرفان بالفضل إلى أساتذتي المشرفين،      

جامعة المنصورة، والذي كـان عونـا        -ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية        

هاته الحكيمة، وعلى تشجيعه    للباحثة في كل خطوة من خطوات البحث، وعلى مالحظاته وتوجي         

.الدائم، وتقديم كل الدعم لي، فله منى عظيم الشكر والتقدير وجزاءه اهللا عنى خير الجزاء

جمال مصطفى عبـد الـرحمن      / لألستاذ الدكتور كما أتقدم بخالص شكري وتقديري      

لـم يبخـل   جامعة المنصورة، الذي-أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية      الشرقاوى  

به على من اإلشراف والتوجيـه، حيـث كانـت           لعلى سواء بعلمه، أو بوقته وعلى ما تفض       

لتوجيهاته بالغ األثر في توجيه البحث في مراحله المختلفة، فله منى عظيم الـشكر والتقـدير                

. وجزاءه اهللا عنى خير الجزاء 

/ األستاذ الدكتور وانه لمن دواعي فخري واعتزازي أن يشارك في مناقشة هذا البحث            

له منى عظـيم     ،جامعة عين شمس   -أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية البنات      محمد عطية خميس    

من مساعدة للباحثة أثناء تحكيم أدوات البحث، وعلـى          هالشكر والتقدير واالحترام على ما قدم     

نـى خيـر   تفضله بقبول مناقشة هذه الرسالة، فله منى عظيم الشكر والتقـدير وجـزاءه اهللا ع          

.الجزاء

/ األسـتاذ الـدكتور  كما أقدم شكري وتقديري وامتناني إلى أستاذي ومعلمي الفاضـل           

جامعة المنـصورة، لتفـضله      -كلية التربية    -أستاذ تكنولوجيا التعليم    الغريب زاهر إسماعيل    

بقبول مناقشة هذا البحث، لننال من فيض علمه، وتوجيهاته البناءة، فله منى خـالص الـشكر،                

ظيم التقدير، وبارك اهللا فيه، وجعله اهللا دوما رمزا للعلم النـافع، فجـزاه اهللا عنـى خيـر                   وع

.الجزاء

كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان والعرفان بالجميل إلى كل مـن     

م الذين أمـدوا الباحثـة   عاونني في إتمام هذا البحث، والى جميع أساتذتي بقسم تكنولوجيا التعلي 



ب

بعلمهم وتوجيهاتهم، وأتوجه بخالص شكري وتقديري إلى زمالئي لما قدموه من عون لي أثناء              

.تطبيق تجربة البحث

كما أقدم شكري وتقديري ووافر احترامي إلى السادة األفاضل محكمي أدوات البحـث             

مـدرس   يد أبو المعاطى  ول/ دعلى ما بذلوه من جهد في التحكيم، كما أقدم خالص شكري إلى             

.علم النفس التعليمي بالكلية في مساعدة الباحثة في الجانب اإلحصائي

كما أتقدم بأسمى آيات الوالء والحب  والتقدير ودعواتي الطيبة من القلب لوالدي الذي              

كان أول من دفعني في هذا الطريق، وقدم لي يد العون والمساعدة، وتحمله معي مشقة الـسفر          

علمي، وإلى والدتي الفاضلة التي غمرتني بدعواتها ورعايتها في سبيل إنهـاء هـذا              والبحث ال 

العمل، وإلى أخوتي على تعاونهم وتشجيعهم لي طوال فترة البحث، وأدعوا اهللا أن يبارك لـي                

في أسرتي، كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى زوجي ومـا تحملـه                

ب، وإلى أسرة زوجي الذين ساعدوني التمام هذا البحث، فقـد عاشـوا             معي من مشاق ومتاع   

جميعا معي نبض هذا العمل بكل الحب والتشجيع فلهم منى كل الشكر، وأن يجزيهم اهللا عنـى                 

.خير الجزاء

كما أقدم خالص شكري وتقديري إلى السادة الحضور لما بذلوه مـن جهـد ووقـت                

.اهللا عنى خير الجزاءلحضور هذه المناقشة العلمية، فجزاهم 

وختاما أدعو اهللا عز وجل أن يكون هذا العمل بداية موفقـة علـى طريـق البحـث             

العلمي، ويكون فيه الخير والثواب للدين وللدنيا، وأن أكون قد وفقت فيما إليه قصدت، وال أجد                

:أبلغ ما أختم به سوى قول اهللا تعالى

﴿بسم اهللا الرحمن الرحيم     

﴾٣٢(سورة البقرة اآلية . صدق اهللا العظيم(
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لقد أدت الثورة الهائلة في مجال التكنولوجيا في تزايد المعرفة واستخدامها في شـتى              
المجاالت في ظل عصر يمكن وصفه بأنه عصر المعلومات واالنفجار المعرفي مما أدى إلـى              

صـبح العـصر الـذي      ظهور العديد من المستحدثات التكنولوجية المتزايدة بصفة مستمرة، وأ        
نعيشه أزهى العصور، لذا أصبحت قضيه تطوير التعليم تحتل قدراً كبيراً من االهتمـام لـدى                

  .الدول التي تسعى إلى اللحاق بركب التقدم
وتعد قضية تطوير التعليم من األمور الهامة التي شـغلت رجـال التربيـة بمختلـف                

مواجهة هذا التطور، لـذلك ظهـرت       انتمائهم وجعلتهم يبحثون عن أفضل الطرق والوسائل ل       
أساليب ونماذج تعليمية جديدة لمواجهة تلك التحديات على المـستوى العـالمي مثـل التعلـيم           

 ليساعد المتعلم علي التعلم في المكان الذي يريده وفي الوقت الـذي   E-learningاإللكتروني
ي التعلم مـن خـالل      يفضله دون االلتزام بالحضور إلى قاعات الدراسة في أوقات محددة وف          

محتوى علمي مختلف لما يقدم في الكتب المدرسية حيث يعتمد المحتوى الجديد على الوسـائط               
ويقدم من خالل وسـائط إلكترونيـة   )  صوت– صور فيديو - رسومات   –نصوص  (المتعددة  

  )∗()٢٨٣:٢٠٠٤أحمد محمد سالم،( .حديثة، أو داخل الفصل باستخدام تقنيات التعليم والتعلم
ا يتيح التعليم اإللكتروني تعدد مصادر المعرفة المباشرة وغير المباشرة والوسـائط            كم

ومواقع اإلنترنت التي تؤدى إلى تشجيع التعلم الذاتي والتقويم الفـردي وتـصحيح األخطـاء               
. ةواستخدام الفصول التخيلية وتبادل الخبرات وتحسين المستوى المعلوماتى والمهارات الالزم         

، المعلم إلكترونـي  لذلك ظهرت مصطلحات جديدة مثل       ) ٧:٢٠٠٣ عبد المنعم،  إبراهيم محمد (
 . اإللكترونـي  مالتقيـي ، المكتبـة اإللكترونيـة   ، المدرسـة اإللكترونيـة   ، المتعلم إلكترونيـا  

Christine,w.,2000)(  
لكن على الرغم من العديد من اإليجابيات، والفوائد التي يقدمها التعليم اإللكترونـي إال         

 يحقق كل ما هو متوقع تحقيقه فيرى البعض أنه يوجد قصور في بعض الجوانب التي لم                 نه لم أ
بأن من أهم عيوب أو سلبيات التعليم       ) ٢٩٧:٢٠٠٠(فيشير أحمد محمد سالم     . يستطع معالجتها 

اإللكتروني قد يكون التركيز األكبر على الجانب المعرفي أكثر من االهتمام بالجانب المهارى             

                                                 
 الخاص بالمراجع والتوثيق، حيث يأتى اسم العائلة، ثم سنة النشر، ثم            (APA) يستخدم فى هذا البحث نظام       ∗

  .رقم الصفحة، وتكتب بيانات المرجع كاملة فى قائمة المراجع
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 أن يقتصر تطبيق التعليم اإللكتروني حتى اآلن على التخصصات النظرية وعدم            باإلضافة إلى 
  .إمكانية التطبيق في التخصصات العملية كالطب والعلوم والصيدلة

كما أن التعليم اإللكتروني ال يركز على كل الحواس بل على حاسة الـسمع والبـصر                
 التقليديـة فـي حـضور       فمازال بعض الطالب يفـضلون الطريقـة      ، فقط دون بقية الحواس   

المحاضرات ومتابعة الدروس من الكتاب المدرسي بدال من االعتماد الكلـى علـى التقنيـات               
   ) ٢٩٨:٢٠٠٤أحمد محمد سالم،. (الحديثة

وبالنسبة للمعلم ال يستطيع مالحظة طالبه الذين يتأملون في المفاهيم الصعبة ويفكرون            
 التركيز والفهم فيقوم المعلم بتعديل مسار عملية         المحبطين أو المرتبكين من عدم     بفيها والطال 

محمـد محمـد    . (التدريس التي يقوم بهـا حتـى يـضمن التفاعـل والمـشاركة اإليجابيـة              
   )٢٩٧:٢٠٠٥الهادى،

فمجال التعليم اإللكتروني وأساليبه لن يكون ناجحا إذا افتقر لعوامل أساسـية متـوفرة              
ه العملية التربوية بصورة عميقـة نتيجـة تالقـى          أصال في التعليم التقليدي الحالي، وإلى كون      

الطلبة، وحضورهم الجماعي الذي يغرس قيما تربوية، ويعزز أهمية العمل المشترك كفريـق             
  )٦٧:٢٠٠٤عبد الرازق الفاضل،(. واحد ولكل فرد دور محدد في العملية التعليمية

لكتروني على  أن في إطار عمليه التعليم اإل     ) ٢٩٧:٢٠٠٥محمد محمد الهادى،  (ويؤكد  
الخط المباشر يعتبر الطالب منعزلين ومستقلين في العادة عن بعضهم البعض كما قـد تغيـب                
بعض العوامل األساسية المهمة في التعليم مثل الدافعيه النابعة من االتـصال والتنـافس مـع                

الدافعيه اآلخرين كما قد يفتقر الطالب الدعم والمساندة المباشرة من المدرس القادر على إشباع              
  .وإعطاء االهتمام بحاجات الطالب

لذلك حاول العديد من التربويين إيجاد أساليب ونماذج تعليمية تدمج بين مميزات كـل              
  Face-to-Face learning  ومميزات التعليم وجها لوجه  E-learningمن التعلم اإللكتروني

  )Blended learning . )Vander, W., 2003فتوصلوا بما يسمى بالتعليم المدمج 

فالتعليم المدمج يقدم مميزات كل من أشكال التعليم وجها لوجه داخل قاعـة التـدريس               
التقليدية مثل المحاضرات، المعامل، التدريب، االختبارات المطبوعة، وبـين أشـكال الـتعلم             

لم اإللكتروني المتزامن مثل التفاعل الفوري بين الطالب، التغذية الراجعة الفورية وبـين الـتع             
الذاتي مثل الموديوالت التعليمية التفاعلية، المحاكاة، أو أي شكل آخر من أشكال التعلم القـائم               

  )NSW, 2002( .على الكمبيوتر
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فالتعليم المدمج نظام متكامل يوجه و يساعد المتعلم خالل كل مرحلة من مراحل التعلم              
 مع أشـكال   )face -to- face( ويقوم هذا النظام بدمج األسلوب التقليدي للتعليم وجها لوجه 

 لخلق الخبرة التعليمية األكثر فاعلية فـي هـذا المجـال             )e-learning( التعليم اإللكتروني   
Harvey, S., et al., 2003)(  

وبذلك يقدم التعليم المدمج العديد من الفوائد التربوية ومنها إتاحـة الفرصـة للطالـب             
ان وبالتالي يوفر المرونة الكافيـة للطالـب         الحصول علي المحتوى في أي وقت وفي أي مك        

ويركز على دور الطالب النشط في الحصول على التعلم من خالل الدمج بين األنشطة الفردية               
باإلضـافة   .والتعاونية والمشاريع بدال من الدور السلبي للطالب المتمثل في استقبال المعلومات          

يتيح الفرصة للطالب للتعلم حـسب سـرعته        كما   .تدعيم التعلم من خالل العمل والتدريب     إلى  
  )Aycok,A.,et.al,2002.(الخاصة وبالتالي يراعى الفروق الفردية بين الطالب

 بأنه يوجد ثالثة أهداف عامة للتعليم المدمج وهـي   (Steve, S., 2001)ويؤكد ستيف
 ملوقـت الـالز   تخفيض التكلفة وا   زيادة فاعلية عملية التعلم، زيادة رضاء المتعلم نحو التعلم ،         

ولذلك يعد هذا المدخل من افضل وأنجـح صـيغ اسـتخدام تكنولوجيـا االتـصاالت                . للتعلم
والمعلومات ومصادر التعلم اإللكترونية في التعليم؛ ألننا ال نستطيع االسـتغناء عـن النظـام               

  .أو تجاهله، التعليمي القائم
تكنولوجيا التعليم الحديثة   وألهمية ربط التعليم بالتطور العلمي والتكنولوجي واستخدام        

فالبد من تمكـن المعلمـين مـن        ، في التدريس بما يكفل االرتقاء بالمتعلمين وأساليب إعدادهم       
  .استخدام مستحدثات التكنولوجيا وتوظيفها والتفاعل معها وقدرته على حل المشكالت التعليمية

ليميـة لكونهـا أحـد      ونظرا ألهمية األجهزة التعليمية، ودورها البارز في العملية التع        
مكونات تكنولوجيا التعليم فالبد من استخدامها في العملية التعليمية لفاعليتها في عملية التعلـيم              
والتعلم حيث يسهم استخدامها في تطوير عملية التعليم وتحقيق أهداف تعليمية محددة والتغلـب              

تخدام المتكرر لهـا قـد      إال أن االس  على بعض المشكالت التي يواجهها المعلمون والمتعلمون،        
ينتج عنه بعض المشكالت والمواقف التي قد تتسبب في حدوث تعطل أو توقف أثناء االستخدام               

  .مما يؤدي إلى عزوف المعلم عن استخدامها
بأن مـن معوقـات اسـتخدام       ) ١١٢:١٩٩٩(ويتفق ذلك مع ما أكده على عبد المنعم         

ون هذه األجهزة في حاجة إلـى عمليـات         األجهزة التعليمية وعزوف المعلم عن استخدامها ك      
صيانة مستمرة حتى ال تتعرض لحاالت العطل والتوقف، وعلى ذلك تكـون عمليـة صـيانة                
األجهزة التعليمية هي المكملة لحسن استخدامها وحسن أداءها بفاعلية وكفـاءة ألن اسـتخدام              

  .األجهزة التعليمية مرتبطة بالصيانة المتوفرة والتدريب على استخدامها
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بوجوب االهتمام بالتدريب على مهـارات      ) ١٤٥:١٩٩٠(ويؤكد عبد العظيم الفرجانى     
الصيانة واالهتمام بتقديم مقرر لصيانة األجهزة التعليمية للطالب مما يـؤدي إلـى اسـتكمال               

  .األجهزة لعمرها االفتراضي بأقل قدر من األعطال
نة لدى القائمين بها حتى تتم      إال أنه يؤكد العديد على وجود حاجة لتوافر مهارات الصيا         

عملية الصيانة على الوجه األكمل، وأن بعض األجهزة التعليمية عندما تتوقـف عـن العمـل                
يصعب صيانتها، وإصالحها لعدم توافر تلك المهارات الالزمة لدى القائمين بعمليات الـصيانة             

 لتعقد مكونات هذه    ويالحظ ذلك بصورة واضحة مع األجهزة التعليمية الحديثة، وقد يرجع ذلك          
) ١٩٩٨(التعليمية الحديثة وعدم كفاية التدريب على صيانتها منها دراسة جواد حسن جواداألجهزة 

التي أشارت إلى أن معظم االجهزة التعليمية في المدارس تعانى من ضـعف عمليـات الـصيانة              
ة في المدارس مـن     المتوفره لها، وقد أرجعت ذلك إلى عدم تمكن المسئولين عن األجهزة التعليمي           

إتقان مهارات الصيانة لهذه األجهزة وخاصة األجهزة التعليمية الحديثة، وأوصت بضرورة صقل            
  . مهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى الطالب أثناء فترة إعدادهم بكليات التربية

إلى انخفـاض مـستوى التنـور فـي         ) ٢٠٠٣(كما توصل جمال مصطفى الشرقاوى      
ـ            مستحدثات تكنولو   ةجيا التعليم لدى طالب كلية التربية ومنه استخدام وصيانة األجهـزة التعليمي

كما أشارت دراسة   . بسبب قصور في برامج اإلعداد المخصصة لتكنولوجيا التعليم بكليات التربية         
Ekhamel, 1995) (   إلى أن برامج التدريب على صيانة األجهزة التعليمية بـإدارات الوسـائل

 أن فترة التدريب على هذه المهارات غير كافيه، وأوصت بأهمية التأكيد علـى              التعليمية ضعيفة و  
  .تدريب الطالب بكليات التربية تخصص تكنولوجيا التعليم على هذه المهارات

وقد حاولت الباحثة التعرف على فعالية استخدام برنامج التعليم المدمج فـي إكـساب              
ية التربية تخصص تكنولوجيا التعلـيم، حيـث   مهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كل   

أثبتت العديد من الدراسات افتقاد الطالب لهذه المهارات وذلك يرجع إلى أسلوب تقـديم هـذه                
  .المهارات

@ @
òÜØ“¾bi@‘by⁄aZ@ @

مما تقدم يتضح وجود قصور في مهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى الطالب وقـد              
ان هذه المهارات وهذا ما تؤكد عليه نتائج الدراسـات          يرجع ذلك إلى ضعف التدريب على إتق      

>:السابقة، ومن المصادر التي أكدت لدى الباحثة اإلحساس بالمشكلة هي <

<÷æ_<VíÏe^ŠÖ]<l^‰]…‚Ö]<sñ^jÞV<< <

أنس أحمد عبد العزيـز      : تؤكد نتائج العديد من البحوث والدراسات السابقة والتي منها        
، )٢٠٠٣(، دراسة محمد جابر خلف اهللا أحمد        )٢٠٠٤ (، دراسة جابر محمد عبد اهللا     )٢٠٠٥(
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، دراسة سعد محمد    )٢٠٠١(، دراسة يسرية عبد الحميد      )٢٠٠١(دراسة السيد عيد المصيلحى     
على عدم توافر مهارات صيانة األجهزة      ) (Ekhamel 1995، دراسة إكهامل    )١٩٩٦(سعيد  

، وضرورة إكساب الطالب لهـذه      التعليمية لدى طالب كلية التربية تخصص تكنولوجيا التعليم       
المهارات قبل التحاقهم بالعمل في الميدان، وأن هناك حاجة إلى تطوير برنامج إعدادهم علـى               
تلك المهارات وتبنى أسلوب تدريبي يتناسب مع مهارات صيانة األجهزة التعليميـة إلكـساب              

  .الطالب لهذه النوعية من المهارات

ة برامج التعليم المدمج في إكـساب المهـارات         كما أشارت بعض الدراسات إلى فاعلي     
 Muionga، دراسـة مويـانج   Moiterm (2006) العملية للطالب ومنها دراسة مـوتيرم 

ــرون (2005) ــا وآخ ــة ريت ــرون Rita,et.,al (2005)، دراس ــاركر وآخ ــة ه ، دراس
Harker,et.,al (2005) (2004)، دراسة جيوتيرز Gutierrez   دراسـة سـميث ، Smith 

وقد أوصـت تلـك     .Lisa (2002)، دراسة ليزا    Franks (2002) دراسة فرانكس    ،(2003)
الدراسات بضرورة الدمج بين التعليم اإللكتروني والتعليم وجهـاً لوجـه لتحقيـق األهـداف               

>.التعليمية <

^éÞ^m<VíéÂøŞj‰÷]<í‰]…‚Ö]V< <

ة من أجل التأكد من مشكلة البحث قامت الباحثة بإعداد اسـتبانة كدراسـة اسـتطالعي     
تستهدف التعرف على مدى حاجة طالب الدبلوم المهنى تخصص تكنولوجيـا التعلـيم بكليـة               
التربية جامعة المنصورة للتدريب على مهارات صيانة األجهـزة التعليميـة خاصـة جهـاز               

  .وفيما يلى ملخص لنتائج االستبيان) المكونات المادية والبرمجيات(الكمبيوتر 
  )١(جدول 

  اسة االستطالعيةنتائج استبيان الدر   
òibvnüa@ @ â@ñŠbjÈÛa@ @

áÈã@ @ü@ @
Q@ @_òãbî—Ûa@paŠbèß@óÜÇ@kíŠ‡nÜÛ@ÝàÈ¾a@À@ÀbØÛa@oÓìÛa@‹Ïaìm@Ýç@ @SPE@ @WPE@ @
R@ @_@bîÜàÇ@òîÜ‚a‡Ûa@‹mìîjàØÛa@pbãìØß@óÜÇ@oÏ‹Èm@Ýç@ @TPE@ @VPE@ @
S@ @_@‹mìîjàØÛa@õauc@åß@õu@Ý×@kî×‹më@ÙÐi@oàÓ@Ýç@ @QPE@ @YPE@ @
T@ @óÜÇ@oÏ‹Èm@Ýç_@‹mìîjàØÛa@õauc@åß@õu@Ý×@ÞbİÇc@@ @QRE@ @XXE@ @
U@ @_@ÙÐäi@ÞbİÇþa@ÙÜm@ý–hi@oàÓ@Ýç@ @XE@ @YRE@ @
V@ @_@ÚŒbèu@óÜÇ@ÝîÌ“nÛa@áÄã@åß@âbÄã@ðc@Ýîà¥@Éîİnm@Ýç@ @RTE@ @WVE@ @
W@ @_@kÜ—Ûa@™‹ÔÛa@ÑîÄäm@Éîİnm@Ýç@ @RPE@ @XPE@ @
X@ @ßŠìÏ@ÝàÇ@Éîİnm@Ýç@pbFormat_@kÜ—Ûa@™‹ÔÜÛ@@ @QTE@ @XVE@ @

Y@ @îİnm@Ýç_@pbëÐÛa@òÛaŒg@wßa‹i@‡yc@âa‡ƒna@É@ @SUE@ @VUE@ @
QP@ @pì—Ûa@pŠb×@Ýrß@‹mìîjàØÜÛ@òÏb›¾a@pë‹ØÛa@Ñí‹Èm@Éîİnm@ÝçN@ @VE@ @YTE@ @
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وفى ضوء نتائج االستبانة تبين للباحثة أن هناك حاجة ضرورية إلكـساب الطـالب              
ليمية المستخدمة في   مهارات صيانة أجهزة الكمبيوتر التعليمية باعتبارها أحد أهم األجهزة التع         

>.المؤسسات التعليمية <

^nÖ^m<Vínu^f×Ö<íé×ÛÃÖ]<ì¤]V< <

ومما يزيد الحاجة إلجراء هذا البحث مالحظة الباحثة لطريقة تدريس مهارات صيانة            
االجهزة التعليمية حيث وجدت أن الطريقة التقليدية في التدريس هي السائدة والتي تعتمد على              

 المقرر باإلضافة إلى أن التدريبات العملية تتم داخل المعمل في           المحاضرات النظرية والكتاب  
مجموعات كبيرة العدد مما يتطلب الحاجة إلى إعادة النظر، والبحث عن أساليب جديدة تؤدى              
إلى إكساب المهارات وتساعد على تصحيح األخطاء وتجعل الطالب أكثـر نـشاطا لتحقيـق               

  .أهداف الجانب العملي لهذا المقرر
 يتضح للباحثه مدى الحاجة إلى استخدام أساليب وتقنيات حديثـة فـي تـدريس               وبهذا

وإكساب مهارات صيانة األجهزة التعليمية وهذا ما دعى الباحثة إلى استخدام برنامج التعلـيم              
  .المدمج في تنمية مهارات الصيانة والتعرف على فاعليته في تنمية تلك المهارات

 السابقة والدراسـة االسـتطالعية ومالحظـات        مما سبق وفى ضوء نتائج الدراسات     
 تخصص تكنولوجيا التعلـيم، لـديهم       - الدبلوم المهني    –الباحثة يتضح أن طالب كلية التربية       

 األسـلوب التقليـدي     ىقصور في مهارات صيانة األجهزة التعليمية وقد يرجع هذا القصور إل          
المتبع في تعليم وإكساب هذه المهارات، وفى ضوء أهمية وخصائص التعلـيم المـدمج فـان                
الباحثة تحاول من خالل هذا البحث تصميم برنامج قائم على التعليم المدمج إلكـساب طـالب                

عليمية  تخصص تكنولوجيا التعليم، مهارات صيانة االجهزة الت       – الدبلوم المهني    –كلية التربية   
@.  والتعرف على فاعلية هذا البرنامج في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية لتلك المهارات @

@ @
szjÛa@òÜØ“ßZ@ @

  :في ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي

كيف يمكن تصميم برنامج قائم علي التعليم المدمج إلكساب مهارات صيانة األجهزة            

   طالب كليه التربية ؟ التعليمية لدى

  :ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 

 -ما مهارات صيانة األجهزة التعليمية المطلوب توافرها لدى طالب كلية التربية             -١
  الدبلوم المهني تخصص تكنولوجيا التعليم ؟
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مـدمج إلكـساب     ما مواصفات البرنامج التعليمي المقترح القائم علـى التعلـيم ال           -٢
الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كلية          

   تخصص تكنولوجيا التعليم ؟– الدبلوم المهني –التربية 
 ما فاعلية البرنامج التعليمى المقترح القائم على التعليم المدمج فى تنمية الجوانـب              -٣

 الدبلوم  –مية لدى طالب كلية التربية      المعرفية لمهارات صيانة األجهزة التعلي    
   تخصص تكنولوجيا التعليم؟–المهنى 

 ما فاعلية البرنامج التعليمى المقترح القائم على التعليم المدمج فى تنمية الجوانـب              -٤
 الـدبلوم   –األدائية لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كلية التربية          

@.  تخصص تكنولوجيا التعليم-المهنى  @
szjÛa@Òa‡çc@Z@ @

  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية
مهارات صيانة األجهزة التعليمية المطلوب توافرها لدى طالب كلية          التعرف على    -١

  . تخصص تكنولوجيا التعليم- الدبلوم المهني -التربية
ج إلكـساب    تحديد مواصفات البرنامج التعليمي المقترح القائم على التعليم المـدم          -٢

الجوانب المعرفية، واألدائية لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كليـة           
 تخصص تكنولوجيا التعلـيم فـى ضـوء النمـوذج           – الدبلوم المهني    –التربية  
  .المقترح

 التعرف على فاعلية البرنامج التعليمى المقترح القائم على التعليم المدمج فى تنمية             -٣
 –لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كلية التربيـة          الجوانب المعرفية   

  . تخصص تكنولوجيا التعليم–الدبلوم المهنى 
 التعرف على فاعلية البرنامج التعليمى المقترح القائم على التعليم المدمج فى تنمية             -٤

 –الجوانب األدائية لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كلية التربيـة            
  . تخصص تكنولوجيا التعليم–لوم المهنى الدب
szjÛa@òîàçcZ@ @

  :تنبع أهمية البحث الحالي فيما يلي
  يقدم البحث نموذج للتعليم المدمج قد يمكن االستفادة منه في تنمية المهارات فـي                -١

  .مجاالت وتخصصات أخري
  .عليها تقديم قائمة بمهارات صيانة األجهزة التعليمية لتدريب طالب كلية التربية -٢
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 يعتبر هذا البحث استجابة لالتجاهات العالمية الحديثة في مجال تكنولوجيا التعلـيم             -٢
  .بضرورة االستفادة بالمستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية

 يساهم البحث في تنمية التحصيل المعرفي لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدي            -٣
@.ي أدائهم لتلك المهاراتطالب كلية التربية مما ينعكس عل @

@ @
szjÛa@pbzÜİ—ßZ@ @

  :فيما يلي توضيح لبعض المصطلحات المستخدمة في البحث الحالي@@

  :Blended Learningالتعليم المدمج 

 بأنه نظام متكامل يوجه، ويساعد المـتعلم  (Harvey, S., 2003:51) يعرفه هارفى
 األسلوب التقليدي للتعلـيم وجهـا       خالل كل مرحلة من مراحل التعليم ويقوم هذا النظام بدمج         

 لخلـق الخبـرة التعليميـة     (e-learning) مع أشكال التعليم اإللكتروني(face-to-faceلوجه
  .األكثر فاعلية

 بأنه ذلك النوع من التعليم الـذي  (Aleksej, et al., 2004) ويعرفه اليكس وآخرون 
طرق التدريس وأنماط التعلم والتـي      تستخدم خالله مجموعة فعالة من وسائل التقديم المتعددة و        

تسهل عملية التعلم ويبنى مثل هذا النوع من التعليم على أساس الدمج بين األساليب التقليديـة                
   وبين أسـاليب التعلـيم اإللكترونـي    (face- to- face)التي يلتقي فيها الطالب وجها لوجه 

(e-learning) .     

التعريف اإلجرائي التالي للتعليم المـدمج      وفى ضوء هذه التعريفات تستخلص الباحثة       
شكل جديد لبرامج التعلم والتدريب، تمزج بصورة مناسـبة بـين التعلـيم الـصفى والـتعلم                 "

االلكترونى، وفق متطلبات الموقف التعليمي، بهدف إكساب مهارات صيانة االجهزة التعليميـة            
  ".لدى طالب كلية التربية وتحقيق األهداف التعليمية 

   Skillةالمهار

بأنها سلسلة من الحركـات واألداءات التـي        ) ١٦:١٩٩٧ محمد أحمد المقدم،  (يعرفها  
  .يقوم بها المتعلم بالدقة والسرعة التي يمكن مالحظتها وقياسها

بأنها األداء السهل الدقيق لنـشاط  ) ١٨٧:١٩٩٦أحمد حسين، على الجمل،  (بينما يعرفها 
  .لمعين مع االقتصاد في الوقت والجهد المبذو
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   Instructional Equipmentصيانة األجهزة التعليمية

بأنها عملية تستهدف الحفاظ على األجهزة      ) ١٣:٢٠٠٢(يعرفها على محمد عبد المنعم      
واإلبقاء عليها في حالة جيدة بصفة دائمة مما يجعلها صالحة لالستخدام للقيام بمـا ينبغـي أن                 

  .تقوم بها من أعمال بفاعلية وكفاءة

بأنها العملية التي من خاللها نقـوم       ) ١٤:٢٠٠٣(محمد جابر خلف اهللا أحمد      ويعرفها  
بوقاية األجهزة التعليمية والحفاظ عليها وجعلها صالحة لالستخدام بصفة دائمة والقيام بعمليات            
اإلصالح البسيطة وتبديل قطع الغيار إذا لزم األمر لضمان عدم توقف الجهاز وأدائه لـدوره               

  .بفاعلية

اإلجراءات والخطوات التي تتخذ بقصد المحافظة على االجهزة        :" بأنها  الباحثة وتعرفها
  "واآلالت أو أجزائها في حالة صالحة للعمل بفاعلية وكفاءة

   Skills of Instructional Equipmentمهارات الصيانة األجهزة التعليمية

ات في الجهاز مثـل     القدرة على القيام ببعض اإلصالح    : "وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها   
ـ           المكونـات غيـر     ضعمليات الفك والتركيب والتنظيف لألجزاء األساسية للجهاز وتغيير بع

الصالحة بأخرى سليمة، كما تشمل كشف وتحديد مكان العطل وتحديد مظاهره وأسبابه ذلـك              
  ".بأقل قدر من الجهد والوقت وتحقيق الكفاءة والجوده في األداء وتوافر عنصر األمان

   Istructional Designميم التعليميالتص

عبارة عن خطه عامه لعمليه تتكـون       : بأنه) ٢٥٣:١٩٩٥(يعرفه عبد اللطيف الجزار     
من عدة عمليات فرعيه متفاعلة متتابعة تعتمد على بعضها وتتم بالتعـادل واالنتظـام الـذاتي              

  .لتحقيق هدف محدد أو مجموعة أهداف محدده
تصور عقلـي مجـرد لوصـف       : بأنه) ٥٨:٢٠٠٣أ(بينما يعرفه محمد عطية خميس      

اإلجراءات والعمليات الخاصة بتصميم التعليم وتطويره، والعالقات التفاعلية المتبادلـة بينهـا            
وتمثيلها، إما كما هي أو كما ينبغي أن تكون، وذلك بصورة مبسطه في شـكل رسـم خطـى                   

قـات، وفهمهـا،    مصحوب بوصف لفظي يزودنا بإطار عمل توجيهي لهذه العمليـات والعال          
  .وتنظيمها، وتفسيرها، وتعديلها، واكتشاف عالقات ومعلومات جديده فيها والتنبؤ بنتائجها

وواضح اإلجراءات   وتتبنى الباحثة تعريف محمد عطية خميس حيث أنه شامل ومبسط         
  .ويتناسب مع الدراسة الحالية
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szjÛa@†ë‡yZ@ @

  :اقتصر هذا البحث على الحدود التالية
، ة من طالب الدبلوم المهني تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية         عينة عشوائي  -١

  .طالبا وطالبة) ٣٨(جامعة المنصورة وعددهم 
 البرمجيـات   – Hardwareالمكونات الماديـة    ( مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر      -٢

Software (      تخـصص   – الـدبلوم المهنـي      –المقررة على طالب كلية التربية 
  .تكنولوجيا التعليم

szjÛa@wèäßZ@ @

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة الميدانية في تحديـد مهـارات             
الـالزم  ) Software البرمجيـات    – Hardwareالمكونات الماديـة    (صيانة جهاز الكمبيوتر  

 تخصص تكنولوجيا التعليم، وأيـضا فـي        - الدبلوم المهني  -توافرها لدى طالب كلية التربية    
األدبيات ذات الصلة بمشكلة البحث، ووصف وبنـاء األدوات وفـى تفـسير             وصف وتحليل   

ومناقشة النتائج، كما استخدمت المنهج شبه التجريبي للتعرف على فاعلية البرنـامج المقتـرح      
  .القائم على التعليم المدمج على كل من التحصيل واألداء العملي لتلك المهارات

@ @
szjÛa@paë†cZ@ @@ @

  :ات التاليةاستخدمت الباحثة األدو
 . اختبار تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات صيانة األجهزة التعليمية  - أ

  . بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لمهارات صيانة األجهزة التعليمية - ب
szjÛa@paÌnß@Z@ @

  :اشتمل البحث الحالي على المتغيرات التالية
١- ØÏjŠ¹]<Çj¹]Vيم المدمج وهو برنامج قائم التعل .  
٢- íÃe^jÖ]<l]Çj¹]V   

  . الجانب المعرفي لمهارات صيانة األجهزة التعليمية   - أ
 .  الجانب األدائي لمهارات صيانة األجهزة التعليمية  - ب

  : التصميم التجريبي للبحث

في ضوء طبيعة البحث وقع اختيار الباحثة على التصميم التجريبي المعـروف باسـم                
 .ستخدام مجموعتين متكافئتين إحداهما ضابطة و األخرى تجريبية البعدي با/التصميم القبلي 
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           المجموعة            التطبيق القبلي         المعالجة           التطبيق البعدي
  
  

  
 

  البعدي لمجموعتين متكافئتين/ نموذج يوضح التصميم القبلي ): ١(شكل 
  

كافئتين إحداهما ضابطة، واألخرى تجريبية حيـث       يستخدم هذا التصميم مجموعتين مت    
تطبق أدوات البحث قبليا على المجموعتين قبل التجربة، ثم تتعرض المجموعة التجريبية فقط             

، بينما تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة      )برنامج قائم على التعليم المدمج      ( للمتغير المستقل   
  . المجموعتينالتقليدية، ثم تطبق أدوات البحث بعديا على 

@ @
szjÛa@paìİ‚@Z@ @

  :قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية
االطالع على المراجع العربية واألجنبية والبحوث في مجال تكنولوجيا التعليم ذات الصلة             -١

بموضوع إعداد وبناء نماذج التصميم التعليمي للبرامج التعليمية ودراستها بهدف تـصميم            
لي باإلضافة إلى االطالع على المراجـع ذات الـصلة          نموذج يناسب وطبيعة البحث الحا    

 . صيانة األجهزة التعليمية والتعليم المدمج بهدف وضع اإلطار النظريعبموضو

 البرمجيات –  Hardwareالمكونات المادية(رإعداد قائمة بمهارات صيانة جهاز الكمبيوت -٢
Software (تخـصص   -نـي  الـدبلوم المه   - توافرها لدى طالب كليـة التربيـة       مالالز 

 :تكنولوجيا التعليم من خالل مجموعة من المصادر

  .األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت ذلك •
  .خبراء متخصصي تكنولوجيا التعليم •

       وعرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء المتخصصين في مجال تكنولوجيا          
 .باتها ومن ثم إجازتهاالتعليم وإجراء التعديالت المطلوبة للتأكد من صدقها وث

تصميم البرنامج القائم على التعليم المدمج إلكساب مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر وفقـا              -٣
 :للنموذج الذي اقترحته الباحثة كما يلي

  

  تجريبية

  ضابطة

بار  االخت-١
  التحصيلى

  
 بطاقة -٢

  المالحظة

البرنامج 
  المقترح

الطريقة 
  التقليدية

 االختبار -١
  التحصيلى

  
 بطاقة -٢

  المالحظة
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  : مرحلة التحليل-أ
تحليل خصائص المتعلمين، تحليل    :قامت الباحثة في هذه المرحلة بالخطوات التالية      

د قائمة باألهداف التعليمية المراد تحقيقها فيما يختص بمهارات صيانة          البيئة التعليمية، إعدا  
ثـم بنـاء    ) Software  البرمجيـات  – Hardware المكونات الماديـة  (جهاز الكمبيوتر 

المحتوى على ضوء تلك األهداف والمهارات وعرضها على خبراء في مجال تكنولوجيـا             
  .التعليم إلجازتها

  : مرحلة التصميم- ب
تنظيم المحتوى وتتابع عرضـه،     : حثة في هذه المرحلة بالخطوات التالية     قامت البا 

تحديد طرق تقديم المحتوى، تصميم أدوات القياس محكية المرجع والمتمثلة فـي اختبـار              
المكونـات الماديـة    (تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية لمهارات صيانة جهاز الكمبيـوتر        

Hardware –   البرمجيات Software(  الحظة لقياس الجانب األدائى لمهـارات      ، بطاقة م
) Software البرمجيـات  –  Hardwareالمكونـات الماديـة  (صيانة جهاز الكمبيـوتر  

وعرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين وإجراء التعديالت المطلوبة ثم            
برنـامج  إعدادها في صورتها النهائية، تحديد االستراتيجية التعليمية، تـصميم سـيناريو ال      

اإللكتروني الذي يحقق األهداف المطلوبة وعرضه على مجموعة من الخبراء في مجـال             
  .تكنولوجيا التعليم إلبداء آرائهم حولها وإجراء التعديالت عليه في ضوء آرائهم

  : مرحلة التطوير-ج
إنتاج البرنامج في ضوء تحديـد      : قامت الباحثة في هذه المرحلة بالخطوات التالية      

ووفقا للمهارات المستخدمة وفى ضوء الشكل النهائي للـسيناريو، ثـم عـرض             األهداف  
البرنامج على الخبراء والمحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعلـيم ثـم إجـراء              

  .التعديالت المطلوبة واجازة البرنامج للتطبيق
  : مرحلة التطبيق وإجراء تجربة البحث والتقويم-د

  :لة بالخطوات التاليةقامت الباحثة في هذه المرح
 - الدبلوم المهنـي - تطبيق البرنامج على عينة صغيرة من طالب كلية التربية -١

  .تخصص تكنولوجيا التعليم كتجربة استطالعية
 اختيار عينة البحث وتوزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين األولى تجريبية والثانية        -٢

 .ضابطة
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قبليا على عينـة    ) بطاقة المالحظة االختبار التحصيلى،   ( تطبيق أدوات البحث     -٣
  .الدراسة ورصد نتائج التطبيق

  . تقديم البرنامج المقترح القائم على التعليم المدمج لطالب المجموعة التجريبية-٤
 تدريس مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر لطالب المجموعة الضابطة بالطريقة          -٥

  .التقليدية
بعديا على عينة   ) ، بطاقة المالحظة  االختبار التحصيلى (  تطبيق أدوات البحث   -٦

 .الدراسة ورصد نتائج التطبيق

 .إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة لبيانات االختبار التحصيلى وبطاقة المالحظة -٤

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري ونتائج البحـوث المرتبطـة              -٥

 .بفروض البحث

 .تقديم توصيات البحث ومقترحاته -٦
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شهد العقد األخير من القرن العشرين ثورة كبيرة في مجال المعلومات غيرت الكثيـر              
ولعل من أهم ما يميز هذه الثورة المعلوماتيـة ظهـور           . من المفاهيم، والطرق في عالم اليوم     

 بة في مجال توليد ومعالجة وتخزين المعلومات، وكذلك ظهور شبكة حواسـي           التقنيات الجديد 
عمالقة سميت باإلنترنت حيث مكنت اإلنسان من الوصول إلى المعلومات بطريقـة سـريعة،              

 التي ساعدت على سـهولة      Multimediaوبجهد قليل، وأيضا ظهرت تقنيات الوسائط المتعددة        
  . ات في برامج التعليمإدخال النصوص والصور والفيديو واألصو

نظم وأشكال التعليم حيث تناولت الباحثة في       : ويتناول هذا الفصل ثالثة محاور، األول     
هذا المحور األشكال المختلفة للتعليم وهى التعليم التقليدي، التعليم اإللكتروني، التعليم المـدمج             

لتي ظهرت في أشـكال     كشكل جديد من أشكال التعليم ظهر للتغلب على العيوب أو السلبيات ا           
آمـا  . التعليم السابقة، حيث عرضت الباحثة مفهومه، فوائده، أبعاده، تطبيقه، تحديات تطبيقـه           

فيتناول التصميم التعليمي للتعليم المدمج، مفهومـه، أهميتـه، نماذجـه، كمـا             : المحور الثاني 
فيتنـاول  :  الثالث آما المحور . توصلت الباحثة إلى نموذج مقترح لتصميم برامج التعليم المدمج        

  . صيانة األجهزة التعليمية ودور التعليم المدمج في تنمية تلك المهارات
  :نظم وأشكال التعليم: احملور األول

   Traditional Instructionالتعليم التقليدي  : أوال
وقد . المعلم والمتعلم والمعلومة  : يرتكز التعليم التقليدي على ثالثة محاول أساسية وهى       

تعليم التقليدي منذ القدم وهو مستمر حتى وقتنا الحاضر، وال نعتقد أنه يمكن االسـتغناء               وجد ال 
فمن أهم إيجابياته التقـاء المعلـم      . عنه، لما له من إيجابيات ال يمكن أن يوجدها أي بديل آخر           

والمتعلم وجها لوجه، وهذه هي أقوى وسيلة لالتصال لنقل المعلومة بين شخصين حيث ينقـل               
  )  ٢٠١:٢٠٠٤يوسف أحمد عيادات،. (الصورة والمشاعر واألحاسيسالصوت و

أنه في العصر الحاضر يواجه التعليم      ) ١٢١:٢٠٠٥(ويشير عبد اللطيف حسين فرج      
الزيادة الهائلة في أعداد السكان وما ترتب عليها من زيادة في           : التقليدي بعض المشكالت مثل   

تربويا، االنفجار المعرفي الهائل وما ترتب عليه من        أعداد الطلبة، قلة أعداد المعلمين المؤهلين       
تشعب في التعليم، القصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، فالمعلم ملزم بإنهاء كم من               

 . المعلومات في وقت محدد، مما قد يضعف بعض المتعلمين من متابعته بنفس السرعة
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عانى الجامعات فـي الـدول      على أن ت  ) ٢٩٢:٢٠٠٤(ويؤكد كمال عبد الحميد زيتون    
تكدس الجامعات بالطالب، عدم وجـود العـدد        : العربية من العديد من المشكالت والتي منها      

الكافي من أعضاء هيئة التدريس، عدم وجود المختبرات واألجهزة والتقنيات األخرى بالقـدر             
 . المناسب لعدد الطالب الدراسيين في هذه الجامعات

ت ظهرت الحاجة إلى استخدام وسائل تعليميـة وتقنيـات          مع ظهور مثل هذه المشكال    
حديثة تساعد على التخفيف من حدة هذه المشكالت، فظهرت المرحلة الثانية وهـى اسـتخدام               

  . الكمبيوتر فى التعليم

  E- learning التعليم اإللكرتوني : ثانيا

  : مفهوم التعليم اإللكتروني

بيرة من المرادفات اللغوية التي تشير إلى       تشير األدبيات التربوية إلى وجود مجموعة ك      
التعليم اإللكتروني، األمر الذي أدى إلى وجود صعوبة في وضع مفهوم واضح محدد للتعلـيم               

 التعليم اإللكترونـي،  E-learning التعلم المباشر، Online Learning: اإللكتروني والتي منها
web- based Learning التعلم عبر اإلنترنت .  

ف بأنه التعليم الذي يتم تقديمه إلكترونيا بشكل جزئي أو كلـى مـن خـالل                حيث يعر 
اإلنترنت عن طريق مواقع معينة أو من خالل الوسائط المتعددة مثل األقـراص المدمجـة أو                

  ) Berke&Wiseman,2003:27.(أقراص الفيديو

علـى تعريـف    ) 2002 (Brian، بـران    )Randolph) 2003ويتفق كل من راندولف     
بأنه عبارة عن محتوى تعليمي أو خبرة تعليمية يتم توصيلها           E-learningم اإللكتروني   التعلي

عن طريق الوسائط اإللكترونية والتي تتضمن اإلنترنت، األقمار الصناعية، شرائط الفيـديو،            
  . CD- Roomsاألسطوانات المدمجة 

تسخر أحـدث مـا     ويعرف أيضا بأنه الثورة الحديثة في أساليب وتقنيات التعليم والتي           
تتوصل إليه التقنية من أجهزة وبرامج في عمليات التعليم، بدءاً من استخدام وسائل العـرض               
اإللكترونية إللقاء الدروس في الفصول التقليدية، واستخدام الوسائط المتعددة في عمليات التعليم            

ة التي تتـيح للطلبـة      الصفى والتعلم الذاتي، وانتهاء ببناء المدارس الذكية والفصول االفتراضي        
الحضور والتفاعل مع محاضرات وندوات تقام في دول أخرى من خالل تقنيـات اإلنترنـت               

  )٤١٨:٢٠٠٤محمد محمود الحيلة،. (والتلفاز التفاعلي



אא        אא 
 

﴿١٨﴾ 

بأنه شكل مـن أشـكال التعلـيم توظـف فيـه            ) "٢٩ :٢٠٠٧" (ياسر شعبان "ويعرفه  
 لدعم التفاعل المتزامن وغير المتـزامن       تكنولوجيا المعلومات واالتصال كاإلنترنت والشبكات    

بين المعلمين والمتعلمين، من اجل إتاحة المقررات التعليمية ومـصادر الـتعلم اإللكترونيـة              
للمتعلمين في أي زمان أو مكان بأسرع وقت واقل تكلفة وبصورة تمكن المعلمين من تقـويم                

  .المتعلمين

طريقة للـتعلم باسـتخدام     " بأنه) ١١٣:٢٠٠٥(ويعرفه عبد اهللا الموسى، أحمد المبارك     
آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكات، ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات            
وآليات بحث ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كانت عن بعد أو في الفـصل               

بأقصر وقت واقـل    الدراسي، فهو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم           
  ".جهد واكبر فائدة

بأنه التعلـيم المتـزامن وغيـر       ) ٢١٩:٢٠٠٥(بينما يعرفه جمال مصطفى الشرقاوى    
المتزامن عن طريق اإلنترنت أو الوسائط المتعددة نتيجة لتكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومـات             

  .سواء في الفصل أو عن بعد

ئة التعلم مرتبطة بالجدران األربع للفصل      ومن خالل تلك التعريفات يتضح أنه لم تعد بي        
الدراسي، ولم يعد ذلك المعلم المسلح بالكتاب المدرسي المصدر األساسي للخبـرة التعليميـة،              
فمصادر المعلومات متاحة اآلن في كل مكان ويمكن للطالب الحصول عليها في أي وقت وفى               

  . أي مكان

دوات ووسائل جديدة غير معتادة من حيث       وتعتبر بيئة التعليم اإللكتروني بيئة جديدة بأ      
السرعة الذاتية، ووحدات متعددة الوسائط لتوصيل التعليم، وتقويم أعمق للمخرجات التعليمية،           
وأيضا التفاعل المباشر بين المعلمين والمتعلمين مما يسهل عملية التغذيـة الراجعـة والتقـدم               

  .باستمرار

  :ن هماويمكن تقسيم التعليم اإللكتروني إلى نوعي

  Computer Based Learning (CBL) التعليم القائم على الكمبيوتر)١

أدى االنفجار المعرفي الضخم إلى أن يسعى العالم المعاصر بقوة إلى إدخال الكمبيوتر             
في مجاالت الحياة العملية، وأصبح استخدام الكمبيوتر ضرورة ومطلبا أساسـيا فـي العمليـة      

رة الكبيرة للكمبيوتر على تخزين المعلومات واسـترجاعها ممـا          التعليمية ويرجع ذلك إلى القد    
  .أدى إلى ضرورة استخدامه كقاعدة مهمة لتنمية الفهم والتفكير
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فإدخال الكمبيوتر في التعليم عزز استراتيجيات التعلم الفردي، وتفريد التعليم وتمركز           
ذي يناسـبه، والموضـوع     التعليم حول الطالب، وحرية الطالب في اختيار الموقف التعليمي ال         

الذي يرغب فيه، وسرعة العرض التي تناسبه، وجميع هذه النشاطات تشكل اإلجراءات العملية             
  )٣٣١:١٩٩٨محمد محمود الحيلة،.(في تنفيذ عمليتي التعلم الذاتي، والتعلم الفردي

 إلى  التعليم القائم على الكمبيوتر يعنى أنه بإمكان الكمبيوتر تقديم دروس تعليمية مفردة           
الطلبة مباشرة وهنا يحدث التفاعل بين هؤالء الطلبة والبرامج التعليمية التي يقدمها الكمبيوتر،             
ويتعلم الطالب بواسطته وفق نماذج التعلم الذاتي، يؤثر في ذلك طبيعة البرنـامج المـدروس               

 لهـذه   وأسلوب التعلم الذي يعتمده الدارس في تعلمه وقد استحدثت الكثير من البرامج والـنظم             
  :ويمكن توضيح تلك البرامج في النقاط التالية) ٤٥٥:٢٠٠١محمد محمود الحيلة،(الغاية 

   Drill and Practice:  برامج التدريب والممارسة– ١

إن هذا النوع من البرامج التعليمية يفترض أن المفهوم، أو القاعدة، أو الطريقة قد تـم                
 يقدم للطالب سلسلة من األمثلة مـن أجـل زيـادة             هذا التعليميوأن البرنامج   . تعليمها للطالب 

. براعته في استعمال تلك المهارة، والمفتاح هنا هو التعزيز المستمر لكـل إجابـة صـحيحة               
ويتميز هذا النمط بقدرته على إثـارة المـتعلم وتحفـزه،           ) ٣٥٨:٢٠٠٤محمد محمود الحيلة،  (

اته، كما أنه يقدم أساليب متعددة مـن        ويوفر الفردية، والتكرار لكل متعلم وفقا لقدراته واحتياج       
  . التغذية الراجعة من خالل عمليات التعزيز التي تلي الممارسة

   Tutorial Program:  برامج التدريس الخصوصي-٢

برامج التدريس الخصوصى هى بمثابة معلم خصوصى للطالب حيث تقدم هذه البرامج            
ى مبدأ التعليم الفردى، يقوم هذا النوع مـن         مواد تعليمية جديدة وغير مألوفة للمتعلم تعتمد عل       

البرامج التعليمية بتقديم المحتويات فى وحدات صغيرة، ويتبع كل وحدة سؤال خاص عن تلك              
الوحدة، وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بتحليل استجابة المتعلم ويوازيها باإلجابة التى قـد وصـفها               

يوسف احمد  .(ء ذلك تقدم التغذية الراجعة    المؤلف للبرنامج التعليمى داخل الكمبيوتر وعلى ضو      
ويتم التدريس في أي وقت يناسـب المـتعلم وكـذلك تبعـا لقدراتـه               ) ١٢٩:٢٠٠٤عيادات،

  .واستعداداته وخطوه الذاتي

   Simulation:  نمط المحاكاة وتمثيل المواقف–٣

 أي في صورة    –في هذا النمط يواجه المتعلم بموقف واقعي يقدم له في صورة محاكاة             
 فتكـون شاشـة     –تجريد، أو تبسيط أو تمثيل لبعض المواقف المستمدة من الحيـاة الحقيقيـة              
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الكمبيوتر في هذا النمط بيئة مناسبة ذات ظروف مالئمة لتمثيل مواقف يصعب على المـتعلم               
الحياة فيها بشكل طبيعي كإجراء بعض التجارب النووية، حيث ال يتاح إجراؤها عمليا بهـدف               

 عن طريق برمجية خاصة أن يمثل احتمال تفاعل مـادة           –تطيع الكمبيوتر هنا    التعليم حيث يس  
إبـراهيم عبـد الوكيـل      . (معينة مع أخرى أو تصاعد غاز معين أو حـدوث انفجـار مـا             

والغرض من برامج المحاكاة هو زيادة الدافعية وتحقيق التعليم باالكتشاف،          ) ٢٣٣:٢٠٠الفار،

والتفاعل االجتماعي، وتنشيط التفكير االبتكارى، واكتشاف      وتنمية المفاهيم، وإتقان المهارات،     
) ٢٧٣– ٢٧٠:٢٠٠١الغريب زاهر إسماعيل،  . (مهارات حل المشكالت، وتنمية مهارات التنبؤ     

ـ               دراسـة   دوتستخدم برامج المحاكاة عندما يصعب توافر بعض األجهزة في بيئة التعليم أو عن
ائها كالتفاعالت الكيميائية أو تحتاج لوقت      الظواهر الكونية أو تدريس مهارات خطرة عن إجر       

  ) Koopal, W.A., 1993.(طويل، أو غير قابلة للتطبيق العملي

   Gaming Programs:  برامج األلعاب التعليمية–٤

إن نمط األلعاب التعليمية عبارة عن مجموعة نشاطات منظمة تخضع لعـدة ضـوابط     
لى إتمام أحد هذه األنشطة للحصول على عدد        يطلق عليها قواعد اللعب، ويسعى فيها المتعلم إ       

أكبر من النقاط تمكنه من االنتقال إلى النشاط التالي، وقد تتم اللعبة بين اثنين من المتعلمين، أو                 
 أن تكون بين المتعلم وجهاز الكمبيوتر وعادة ما تبدأ بقيام المتعلم باختيـار مـستوى اللعـب                

  )١٣٩:٢٠٠٥ أسامه محمد عبد السالم،(

 البرامج غرضها األساسي المتعة واإلثارة والتشويق، وتوجد منها برامج ترفيهية           وهذه
بحتة ومنها العاب فكرية تعمل على تنمية روح اإلبداع واالبتكار لدى المتعلمين وتتميز أيـضا           

  ) ٢٠٠١محمد محمود الحيلة،( .بتبسيط عملية التعلم وإزالة توتر العملية التعليمية

مكن أن تكون أو ال تكون تعليمية، حيث إن هذا يعتمد فيمـا إذا              فبرامج اللعب من الم   
كانت المهارة المراد التدريب عليها ذات صلة بهدف تعليمى محدد، وعلى المعلمين أن يضعوا              
فى أذهانهم أن يكون الهدف النهائى من برامج اللعب تعليميا، ويمكن للمعلمين السماح لطلبتهم              

 محمد محمـود الحيلـة،    . (أة لهم على ما قاموا به من واجبات       باستعمال برامج ترفيهية كمكاف   
٣٦٠:١٩٩٨(  

   Problems Solving Program:  برامج حل المشكالت–٥

في مثل هذه البرامج يمكن تقديم نمطين من أساليب حل المشكالت، فقد يقـوم المعلـم               
القـات ووضـع    بنفسه بكتابة برنامج لحل مشكلة فيقوم الطالب بتحديد المشكلة، وإيجـاد الع           

خوارزميات الحل بتقسيم المشكلة لوحدات صغيرة متصلة، ويكون دور الكمبيـوتر مقتـصرا             
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على إجراء الحسابات والمعالجات الالزمة، أما النمط الثاني من هذه البرامج فـإن الكمبيـوتر               
  . يقوم بعمل الحسابات بينما تكون وظيفة الطالب معالجـة واحـد أو أكثـر مـن المتغيـرات                 

  )  ١٣٢:٢٠٠٤ أحمد عيادات،يوسف(

  :  البرامج الخبيرة والذكاء االصطناعى–٦

تعتمد البرامج الخبيرة على التصريح بالعالقات والقواعد التى تحكم ما بين المتغيرات،            
البرامج الخبيرة  (فهى أقرب إلى الطريقة الذكية التى يفكر بها اإلنسان، من هنا جاء المصطلح              

امج الخبيرة هى تلك البرامج التى تجمع خبرة العديد من الخبـراء            والبر) والذكاء االصطناعى 
ضمن برنامج حوارى، بالطريقة التى يتعامل بها اإلنسان المفكر لتقوده إلى التشخيص حيـث              
أمكن خزن برامج متخصصة خبيرة فى الحاسوب لتجيب المستفيد عن أسـئلته فـى ميـدان                

  ) ٣٦٢-٣٦١:١٩٩٨محمد محمود الحيلة، ( .تخصصه

أن جهاز الكمبيوتر يؤدى العديد من األدوار فـي         ) ١٠:٢٠٠١( ويشير الغريب زاهر  
معالجة المعلومات ونقلها بسرعة لحظية عالية، تنفيـذ بـرامج           :مجال التعليم والتي من أهمها    

التعلم الذاتي ومن أمثلتها برامج التعليم المبرمج الكمبيوترية، تنفيذ برامج التـدريب التعليمـي              
تدريب المهني لهيئات التدريس، البحث عن المعلومات وتصنيعها في البرمجيـات،           للطالب وال 

استخدامه كوسيلة  استخدامه بالمعامل إلجراء التجارب المعملية تحت ظروف وعوامل متنوعة،          
  . تعليمية بالفصول والقاعات الدراسية لعرض المعلومات

التي تدعم من فاعلية بـرامج      وتستخلص الباحثة مما سبق المميزات التالية للكمبيوتر و       
  :التعليم المدمج

يجعل التعليم أكثر فاعلية حيث يتعلم الطالب عـن طريقـه أكبـر قـدر مـن                  
 .المعلومات في اقل وقت ممكن

 على البرامج من ألوان وصور وحركة       هيوفر عوامل الجذب واالنتباه بما يضيف      
  .وموسيقى

ـ          وتر باالسـتجابة للحـدث     يحقق التفاعل مع الطالب، ويوجهه حيث يقوم الكمبي
  .الصادر عن المتعلم فيقرر الخطوة التالية

يحاكى مواقف حقيقية ال يمكن محاكاتها في غيـره مثـل إجـراء التفـاعالت                
  .النووية
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يراعى الفروق الفردية بين الطالب حيث يتيح لكل طالب أن يتعلم حسب قدراته              
  .وسرعته

يصحح أخطاءه بال خجـل     يتعامل معه الطالب بدون خوف أو رهبه فهو الذي           
  .من الزمالء

يقدم للطالب تغذية راجعة سريعة إذا أخطأ الطالب وتعزيزا متميـزا بالـصوت              
  .والصورة سلبا أو إيجابيا

) الـضمنى (لكن هناك سلبيات الستخدام الكمبيوتر فى التعليم من أهمها افتقاده للتمثيل            
 يجعله يتلقى عدة رسائل فى اللحظـة        للمعرفة، فكما هو معروف فإن وجود المتعلم أمام المعلم        

نفسها من خالل تعابير الوجه ولغة الجسم والوصف واإلشارة وغيرها من اإليماء عن طـرق               
. والتى ال يستطيع الكمبيوتر تمثيلهـا بالـشكل الطبيعـي         ) غير الصريحة (التفاهم والتخاطب   

  )   ٢٠٢:٢٠٠٤يوسف أحمد عيادات،(

بأن إغفاله لعنصر التفاعل البشرى بين      ) ٣٥٨:٢٠٠٤( كما يشير محمد محمود الحيلة    
المعلم والمتعلم كانا سببا من أسباب التقليل من أهميته كأسلوب من أساليب التعليم الفردى فـى                

  . البيئة العربية وذلك ما سوف يتغلب عليه التعليم المدمج باستخدام التفاعل وجها لوجه

خدام الكمبيوتر فـى تـدريس      وعلى الرغم من ذلك أجريت بعض الدراسات حول است        
التى درست  (بعض المقررات الدراسية، وتوصلت مجمل النتائج إلى أن المجموعات التجريبية           

التى لم تـستخدم الكمبيـوتر فـي        (قد تفوقت على المجموعات الضابطة      ) باستخدام الكمبيوتر 
بح في الوقـت    ، وشجعت هذه الدراسات على استخدام الكمبيوتر في التعليم، والذي أص          )التعليم

  . الحاضر أمرا مسلما به، وبدأ الحديث ومن ثم التخطيط الستخدام اإلنترنت فى التعليم

   Internet- Based Learning:  التعليم القائم على اإلنرتنت )٢
بدأت شبكة اإلنترنت فى الواليات المتحدة األمريكيـة شـبكة عـسكرية لألغـراض              

 فـى أمريكـا     –ريكية ثم المؤسسات األهلية والتجارية      الدفاعية، ولكن بانضمام الجامعات األم    
 جعلها شبكة عالمية تستخدم فى شتى مجاالت الحياة، لذا كانت هذه الشبكة المساهم              –وخارجها  

الرئيسى بما يشهده العالم من انفجار معلوماتي، وبالنظر إلى سهولة الوصول إلى المعلومـات              
ت األخرى التى تتمتع بها الـشبكة، فقـد أغريـت           الموجودة على الشبكة مضافا إليها المميزا     

  ) ١٢٣:٢٠٠٥عبد اللطيف حسين فرج،.(كثيرين باالستفادة منها كل فى مجاله
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" بـين " ويعنـى  Inter هي كلمة إنجليزية تتكون من جزأين األول Internetكلمة إنترنت  
الترابط "لولها تعنى   والترجمة الحرفية لها هي الشبكة البينية وفى مد       " شبكة" ويعنى   netوالثاني  

لكونها تتضمن عدداً كبيراً من الشبكات المترابطة في جميع أنحاء العالم، ومـن             " بين الشبكات 
  )٤:٢٠٠٠ الغريب زاهر،.(ثم يمكن أن يطلق عليها شبكة الشبكات المعلوماتية

إلى أن استخدام اإلنترنت ) 1995( Leui، وليو  )Bates) 1995ويشير كل من باتيز 
المرونة في الوقت والمكان، إمكانية الوصول إلى عدد أكبر         : ليم يحقق اإليجابيات التالية   في التع 

من الجمهور والمتابعين في مختلف أنحاء العالم، تغيير نظم وطرق التدريس التقليديـة ممـا               
يساعد على إيجاد فصل ملئ بالحيوية والنشاط، إعطاء التعليم الصبغة العالمية للخـروج مـن               

محلى، سرعة التعليم حيث أن الوقت المخصص للبحث عن موضوع معين باستخدام            اإلطار ال 
  . اإلنترنت يكون قليال مقارنة بالطرق التقليدية

باإلضافة إلى توفير جو من المتعة والتشويق أثناء البحث عن المعلومـات، وحداثـة              
مكانيات التي توفر   المعلومات المتوفرة على الشبكة وتجددها باستمرار وتنويع المعلومات واإل        

خيارات تعليمية للمعلمين والطالب، وإعطاء دور جديد للمعلم من خالل توفير فرص التطـور       
األكاديمي والمهني وتوفير بيئة تعليمية تتصف بالحرية وعدم االقتصار على غرفة الصف أو             

  )١١٩:٢٠٠٤جمال مصطفى الشرقاوى،( .زمن محدد

الفوائـد اآلتيـة   ) 1995 (Peha، بيهـا  ) Eastmond) 1995ويضيف كل من استاموند 
الحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين المتخصصين       : الستخدام اإلنترنت في التعليم   

في مختلف المجاالت في أي قضية علمية، سرعة الحصول على المعلومات، وظيفة األسـتاذ              
تكوين عالقات عالمية، إيجاد    تصبح بمثابة الموجه والمرشد وليس الملقى، مساعدة الطلبة على          

، عدم التقيد بالساعات الدراسية حيث يمكـن  )Classroom without walls(فصل بدون جدران 
وضع المادة العلمية عبر اإلنترنت ويستطيع الطالب الحصول عليها في أي مكـان وفـى أي                

  .وقت

إلى بعض الخدمات ) ١٠٨-١٠٦، ٢٠٠١(ويشير عبد العزيز طلبة عبد الحميد 
التدريس بمساعدة الشبكة ويقصد به استخدام اإلنترنت : لتعليمية التي يوفرها اإلنترنت وهىا

، إنشاء صفحات تعليمية على تعليمي صورة برنامج فيكوسيلة لتقديم التدريس للطالب 
اإلنترنت، البحث عن المعلومات والمصادر التعليمية وذلك عن طريق استخدام محركات 

ول إلى البرمجيات التعليمية المجانية وشبه المجانية، االتصال والتحاور البحث المختلفة، الوص
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، البريد اإللكتروني، منتديات النقاش، مجموعات )الدردشة(المرئى، والتحاور المباشر 
  .األخبار، التعليم عن بعد

 باستخدامه ةوكل هذه المميزات تجعل التعليم المدمج يحقق أهدافه ويصبح أكثر فاعلي
  .نترنت في التعليم كجزء من برنامج الدمجشبكة اإل

< <

kÞÞý]<Â<Ü×ÃjÖ]<½^´_V< <

ــشرقاوى      ــصطفى ال ــال م ــن جم ــل م ــشير ك ــى )٢٢٤:٢٠٠٥(ي   ، فيك
)(Vieki, L., 2000:426     بأن يوجد نمطان للتعلم عبر اإلنترنـت وهمـا التعلـيم المباشـر 

ــزامن  ــر المتــ  web / synchronous learningالمت ــر غي ــيم المباش   زامن ، التعل
Asynchronous learning web / (  

  

  Web/ Synchronous Learningالتعليم المباشر المتزامن : أوال

يعتمد هذا النوع من التعلم على اإلنترنت بالتقاء المعلم والطالب فى نفـس الوقـت،               
وأدواته هى اللوحات البيضاء، المشاركة فى البرامج، المؤتمرات عبر الفيديو وعبر الـصوت             

ة الدردشة، كل هذا يمكن الطالب من المشاركة فى البرامج أو قواعد البيانات أو الفيـديو                بغرف
أو الصوت، ويساعد على التواصل عن طريق التعليق والرد، ويمكن للجميع المـشاركة فـى               
النقاش أو الرد والهدف منه تزويد األشخاص بتعليم فورى وتتمثل خصائص هذا النـوع مـن                

  . لجماعى، التعلم فى وقت محدد، يستخدم فى تعلم مهارات عالية المستوىالتعليم فى التعلم ا

  

  Web/ Asynchronous Learningالتعليم المباشر غير المتزامن : ثانيا 

يعتمد هذا النمط من التعليم على اإلنترنت بالتقاء الطالب والمعلم في أوقـات مختلفـة     
البعض، والهدف من هـذا النـوع       حسب ظروف كل طالب والمتعلمون يتفاعلون مع بعضهم         

تعليم مجموعة من الطالب غير متزامنة ، وتتمثل خصائص هذا النوع من التعلم في الجماعية               
في التعليم، يتواصل الطالب مع بعضهم البعض ومع المعلم واآلخرين، والتعلم في أي وقـت               

 الموضـوعات   ويمكن استخدامه في تعلم مهارات عالية المستوى أيضا، ويفضل استخدامه في          
   .)إجابة بسيطة(التي ليس لها حلول صحيحة أو خاطئة 
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  : خصائص التعليم اإللكترونى

بأنه يوجد بعض الخصائص التي يتصف      ) ٢٩٣-٢٩٢:٢٠٠٤(يشير أحمد محمد سالم     
يوفر بيئة تعلم تفاعلية بين المتعلم واألستاذ والعكـس         :  وهى e-learningبها التعليم اإللكتروني    

م وزمالئه، كما يوفر عنصر المتعة في التعلم، يعتمد على مجهود المتعلم في تعليم              وبين المتعل 
كذلك يمكن أن يتعلم مع رفاقه في مجموعات صغيرة، كما يتميز بالمرونة            ) التعلم الذاتي (نفسه  

في المكان والزمان حيث يستطيع المتعلم أن يحصل عليه في أي مكان في العالم وفى أي وقت                 
ي اليوم طوال أيام األسبوع، يوفر بيئة تعليمية تعلميه تتوفر بها خبرات تعليمية              ساعة ف  ٢٤في  

 . بعيدة عن المخاطر التي يمكن أن يواجهها المتعلم عند المرور بهذه الخبرات في الواقع الفعلي

يضم : الخصائص التالية للتعليم اإللكتروني) Talbot)20:2003 ويضيف تالبوت 
لكترونية مثل المكتبات الرقمية، وقواعد البيانات، ومحركات البحث، العديد من المصادر اإل

ويستخدم الشبكات اإللكترونية كوسيلة لعرض المقررات التعليمية ووسيلة لالتصال والتفاعل 
بين المستخدمين، ويعمل على تلبية حاجات المتعلم في االتصال والتفاعل مع المعلم 

 ومصادر التعليم والتعلم اإللكترونية المتاحة على الشبكة والمتعلمين، ومع المؤسسة التعليمية،
باإلضافة إلى التفاعل مع محتوى المقررات التعليمية، ويستهدف فئات متعددة من المتعلمين 

  .ويرتبط بحاجاتهم وخصائصهم وقدراتهم

  : أهمية التعليم اإللكترونى

يحقـق المرونـة    : أهمية التعليم اإللكترونـى فيمـا يلـي       )  Land )2002يحدد الند   
Flexibility   والمالءمة Convenience         والحصول على مواد تعليمية أكثر، وقدرة أحـسن ،

على تذكر محتوى التعلم، والحصول على المعرفة والمعلومات وقتما يرغب الطالب، واستبعاد            
عامل الوقت أو المسافة والحدود الجغرافية، وزيادة الحصول على المعلومات ومصادر أخرى            

  .ير متاحة في بيئة التعليم التقليديغ

يزيد : على أن التعليم اإللكتروني يحقق الفوائد اآلتية      ) Nelson) 2003ويؤكد نيلسون   
من كفاءة وفاعلية التعليم، والتدريب حيث يرفع من نـسبة التحـصيل، وتـشبع االحتياجـات                

لفة التـي يـتعلم منهـا       التدريبية للمتدربين دون ترك موقع العمل، وتنوع مصادر التعلم المخت         
الطالب، ويحقق المتعة والتفاعل واإلثارة والدافعية في التعليم، ويساعد على مواجهة العديد من             

الفروق الفردية بين الطالب واألعداد المتزايدة مع ضـيق القاعـات           : المشكالت التربوية مثل  
يحقـق المرونـة فـي      وقلة اإلمكانات المتاحة والكتاب والمعلم مصدري المعرفة الوحيدين، و        

  . التعليم فيستطيع الطالب اختيار الوقت المناسب لتعلمهم ومشاركتهم على أساس فردى
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يكـسب الطـالب    : أهمية التعلم االلكترونـى فـي     ) ٣١:٢٠٠٧( ويؤكد ياسر شعبان  
والمعلمون مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال، ويعـرض المـادة العلميـة             

 الطالب، ويتيح مصادر متعددة ومتنوعة تساعد وتحفـز الطـالب علـى             بطريقة تتناسب مع  
التعلم، ويساعد الطالب في التركيز على األفكار المهمة حيث تكون المـادة العلميـة منظمـة                
بصورة سهلة، ويعتمد على الوسائط المتعددة التفاعلية في توضيح المعلومات، ويساعد علـى             

 الحوار، البريد االلكترونى، الرسائل المباشرة عبـر        اكتساب المعرفة خالل المنتديات، غرف    
المواقع التعليمية، ويستطيع الطالب عرض أفكاره وآرائه دون خجـل أو قلـق خـالل أدوات                

  .االتصال المتزامنة وغير المتزامنة

  : سلبيات التعليم اإللكتروني

نه لم يحقق كل ما     على الرغم من تلك الفوائد والمميزات العديدة للتعليم اإللكترونى إال أ          
هو مطلوب فى العملية التعليمية، مازال يوجد قصور فى بعض الجوانب التـى لـم يـستطع                 

  . معالجتها

بأن من أهم عيـوب أو سـلبيات         ) ٢٩٩-٢٩٨:٢٠٠٤(حيث يشير أحمد محمد سالم      
ثر قد يكون التركيز األكبر للتعليم اإللكتروني على الجانب المعرفي أك         : التعليم اإللكتروني هي  

من االهتمام بالجانب المهاري والجانب الوجداني، وقد ينمى االنطوائية لـدى الطـالب لعـدم            
تواجدهم في موقف تعليمي حقيقي تحدث فيه المواجهة الفعلية، بل تكون مـن خـالل أمـاكن                 
متعددة حيث يوجد الطالب بمفرده في منزله أو محل عمله، كما أنه ال يركز على كل الحواس                 

ي السمع والبصر فقط دون بقية الحواس، باإلضافة إلى صعوبة تطبيق أسـاليب             بل على حاست  
، كما يفتقر إلى التواجد اإلنساني والعالقات اإلنسانية بين المعلم والطـالب والطـالب              .التقويم

بعضهم البعض بتواجدهم في مكان واحد، ويقتصر تطبيقـه حتـى اآلن علـى التخصـصات             
في التخصصات العملية كالطب والعلوم والصيدلة، وعدد مـن         النظرية وعدم إمكانية التطبيق     

الطالب يفضلون الطريقة التقليدية في حضور المحاضرات ومتابعة الـدروس مـن الكتـاب              
 . المدرسي بدال من االعتماد الكلى على التقنيات الحديثة، فقد تسبب لهم بعض القلق والملل

 إطار التعليم اإللكترونى عـن      على أنه فى  ) ١١٩:٢٠٠٥(ويؤكد محمد محمد الهادى     
بعد يعتبر الطالب منعزلين ومستقلين فى العادة عن بعضهم البعض، كما قـد تغيـب بعـض                 
العوامل األساسية المهمة فى التعليم مثل الدافعية النابعة من االتصال والتنافس مع اآلخـرين،              

ى إشباع الدافعية وإعطاء    كما قد يفتقر الطالب الدعم والمساندة المباشرة من المدرس القادر عل          
  . االهتمام بحاجات الطالب 
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كما أن المعلم ال يستطيع مالحظة طالبه الذين يتأملون فى المفاهيم الصعبة، ويفكرون             
فيها والطالب المحبطين، أو المرتبكين من عدم التركيز والفهم، فيقوم المعلم بتعـديل مـسار               

محمد محمد الهادى،   ( .ل والمشاركة اإليجابية  عملية التدريس التى يقوم بها حتى يضمن التفاع       
١٠٠:٢٠٠٥ (  

 Nelson، نيلـسون    )٦٧:٢٠٠٤( عبـد الـرازق الفاضـل     "ويؤكد على ذلك كل من      
بأن مجال التعليم اإللكترونى وأساليبه لن يكون ناجحا إذا افتقر لعوامل أساسـية             )  2000:29(

لية التربوية بـصورة عميقـة نتيجـة        متوفرة أصال في التعليم التقليدي الحالي وإلى كونه العم        
تالقى الطلبة وحضورهم الجماعي والتفاعل اإلنساني الذي يغرس قيما تربوية، ويعزز أهميـة             

  . العمل المشترك كفريق واحد

أن التعليم اإللكترونـى لـم يحقـق اآلمـال     Bramovici)  (2004براموفيك ويشير 
المبالغـة  : مار هائل ولعل أسباب ذلك    والطموحات الكبرى المرجوة منه رغم ما حدث من استث        

في التوقعات المتعلقة بتوفير الوقت والجهد، عدم مالءمة المحتوى للتعليم اإللكترونى، استخدام            
 . طرق تعلم إلكترونية غير مالئمة، وانخفاض القبول والدافعية لدى المتعلمين

فر الخبرات اإلنسانية   فالتعليم االلكترونى ليس أفضل حاال من التعليم الصفي ألنه ال يو          
واالجتماعية التي يوفرها التعلم الصفي التقليدي فالمتعلم ال يتفاعل مع معلم بل يتفاعل مع آلة،               
وبالتالي يفتقد تأثير المعلم في توجيه تعلمه، وتحسين أخطائه، وتعديلها، أو تزويده بما ينقـصه               

  .من معلومات بشكل سليم

ماذج تعليمية جديدة تحاول التغلب علـى تلـك         كل ذلك أدى إلى البحث عن أساليب ون       
السلبيات التي ظهرت في التعليم اإللكتروني لكن مع االستفادة من فوائده ومميزاته العديدة التي              

 Blendedساعدت على حل العديد من المشكالت في بيئة التعليم التقليدية فظهر التعليم المدمج 

Learning  أو التعليم مختلط الطـرق ،Mixed- mode Instruction   الـتعلم الهجـين ،Hybrid 

Learning .  
  :  Blended Learning التعليم املدمج: ثالثا

  :مفهوم التعليم المدمج

يعد التعليم المدمج أحد المداخل الحديثة القائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في            
   الـتعلم النـشط     تصميم مواقف تعليمية جديدة، والتـي تزيـد مـن اسـتخدام اسـتراتيجيات             
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Active learning والتعلم فرد لفرد ، Peer-to-Peer  ، واستراتيجيات التعلم المتمركز حول
  .المتعلم

فهو أحد طرق التعليم الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي بأشكاله المختلفـة، والتعلـيم               
لك المواد التي تقـدم     اإللكتروني فهو يمزج ما بين أفضل الطرق التقليدية للتعليم اإلجرائي، وت          

  )Bramovici, et al., 2004(.عبر وسائط جديدة مثل اإلنترنت

ويعرف بأنه يشير إلى ذلك النوع من التعليم الذي تستخدم خالله مجموعة فعالة مـن               
وسائل العرض المتعددة وطرق التدريس، وأنماط التعلم والتي تسهل عملية التعلم سواء أكانت             

   (Alekseji, 2004).تعلم التقليدية، أو في بيئة التعلم اإللكترونيةتلك الوسائل في بيئة ال

بأنه نظام متكامل يوجه ويساعد المتعلم خالل كـل         ) Harvey) 2003بينما يعرفه هارفى    
  مرحلة من مراحل التعليم ويقوم هذا النظام بدمج األسلوب التقليـدي للتعلـيم وجهـا لوجـه                 

)Face -to- face ( اإللكترونى مع أشكال التعليم)e- learning (   لخلق الخبرة التعليميـة األكثـر
  .فعالية

على أن التعليم المـدمج ال       )2003 (Kaleta، كاليتا   ) Bleed) 2001ويؤكد كل من بليد     
يشير إلى استخدام التقنية داخل قاعة الدروس التقليدية كوسـيلة تعليميـة لتـدريس المفـاهيم                

وإنما هو فرصة إلعادة تصميم المقررات مـن حيـث          الصعبة، أو إلضافة بعض المعلومات،      
تطويرها وجدولتها وطريقة تقديمها في التعليم من خالل الدمج بين أشـكال التعلـيم التقليـدي       

  . وأشكال التعليم اإللكتروني

مـصطلح المـدخل التكـاملي      ) ٢٥٥:٢٠٠٣ب( وقد أطلق عليه محمد عطية خميس     
يم التقليدى، والتعلم اإللكترونـى، حيـث تـستخدم         وعرفه بأنه صيغة للتكامل تجمع بين التعل      

مصادر التعلم اإللكترونية ضمن المحاضرات والدروس التقليدية بشكل متكامل معها ويعد هذا            
المدخل من أفضل وأنجح صيغ استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ومـصادر الـتعلم             

نولوجيا المعلومات يمكن أن تحل محل كل       اإللكترونية فى التعليم، ألننا ال نستطيع القول أن تك        
  .الطرائق التقليدية فى كل الظروف، بينما يمكن استخدام مدخل للتعليم يقوم على التكنولوجيا

فالتعليم المدمج هو طريقة تربوية تجمع ما بين فعالية التعليم التقليدى داخل حجـرات              
ريبات العملية وبين التعلم النشط     الدراسة وما يتضمنه من فرص للتفاعل االجتماعى وكذلك التد        

  . والفعال الذى يتم تقديمه باستخدام عنصر التكنولوجيا

   )Bramovici & Stekolschic, 2004(ويوضح الشكل التالي ماهية التعليم المدمج 
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  يوضح مفهوم التعليم المدمج) ٢(شكل 

التكامـل، والتفاعـل    سا على   من خالل الشكل السابق يتبين أن التعليم المدمج يقوم أسا         
فهو يجمـع بـين     . بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني بكافة أشكالهما وأنواعهما المختلفة        

المحاضرات، ورشات العمل، االختبارات المطبوعة، التدريبات وغيرها من أشكال التـدريس           
تر مثـل تقـديم     التي تتم داخل قاعات الدراسة وجهاً لوجه، وبين التعلم القائم علـى الكمبيـو             

الموديوالت التعليمية التفاعلية، المحاكاة، وبين أشكال التعلم عبر اإلنترنت مثل التفاعل الفوري            
  .بين الطالب، نشر المقررات على شبكة اإلنترنت

شكل جديد لبرامج التعلم والتدريب، تمـزج  "ومن هنا يمكن تعريف التعليم المدمج بأنه      
 واإللكتروني، ووفق متطلبات الموقـف التعليمـي، بهـدف          بصورة مناسبة بين التعلم الصفى    
  ". تحقيق وتحسين األهداف التعليمية

على أن يعتبر التعليم المدمج إعادة تصميم جـوهري  ) Charles)2004 ويؤكد شارلز 
التحول من المحاضرة إلى التعليم المتمركـز       : للنموذج التعليمي تراعى فيه الخصائص اآلتية     

صبح المتعلمون أكثر نشاطا وقدرة على التفاعل، وزيادة حجم التفاعـل           حول الطالب، حيث ي   
بين المتعلم والمعلم وبين الطالب وبعضهم البعض، وبين الطالب والمحتـوى، وكـذلك بـين               

 . الطالب ومصادر التعلم الخارجية، وإحداث التكامل بين آليات التقويم التكويني والتجميعي

في العديد من الجامعات والمدارس كما هو الحال في         وقد استخدمت تلك الطريقة بنجاح      
التي تعد تجربتها من أفـضل      " ماكارى األسترالية "وجامعة  "  البريطانية Tessideتيسايد  "جامعة  

  طرق العلم
Learning methods 

  التعليم المدمج
Blended Learning 

  التعليم اإللكتروني
e-Learning  

  التعليم التقليدى
 Conventional Learning  

  المواد المطبوعة
Printed media 

  المحاضرات -
  ورش العمل -
  ملفات المناقشة -
  التدريبات العملية -

التعلم المعتمد على الكمبيوتر
(CBL) 

  التعلم عبر اإلنترنت
On Line Learning  
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النماذج الستخدام هذا المدخل، والذي قام على أساس محاضرات تقليدية أسبوعية تجمع بـين              
المواد : متكامل، حيث يتضمن المكون التقليدي    مصادر تعلم تقليدية، ومصادر إلكترونية بشكل       

 . التقليدية المطبوعة، والكتاب المدرسي المقرر، واألنشطة والتدريبات التقليدية

المصادر المجموعة من اإلنترنت،    : بينما يتضمن المكون اإللكترونى خمسة عناصر هي      
 ورزم وسائل متعددة،    واختبار اختيار من متعدد، وتزويد الطالب بالرجع على الخط المباشر،         

تقدم من خالل اإلنترنت، أو على أقراص مدمجة، والبريد اإللكترونى لالتصال بين األسـاتذة              
 Bulletin Boardوالطالب وإرسال الرسائل للطالب خارج الحرم الجامعي، واللوحة اإلخبارية 

ـ         ين الطـالب  الستخدامها في جلسات التعليم الخصوصي، وتشجيع العمل التعاوني، والتفاعل ب
خاصة من لم يتمكن من الحضور للحرم الجامعي، وقد استمرت تلك التجربة فـصال دراسـيا                

 ) ٢٥٥:٢٠٠٣محمد عطية خميس،ب.(وأثبتت النتائج نجاحها الفائق)  أسبوع١٦(كامال 

الحفـاظ  : الخصائص المتداخلة اآلتية) Blended learning(وبذلك يحقق التعليم المدمج 
ل المتعلم، وتوفير بيئة تعليمية ترتكز حول المعرفة، والتأكيد على التقـويم   على بيئة ترتكز حو   

 ) Fernando,et.al.,2005:217).(متفاعل(التكويني، وخلق مجتمع تعليمي تفاعلي 

وقد أصبح التعليم المدمج، واسع االنتشار بشكل متزايد مع توافر فرص الـتعلم عبـر              
، ومثال على ذلك الحلقة التعليمية التي تتضمن تعلمـا  الويب سواء المتزامنة، آم غير المتزامنة  

   . وحلقـات مناقـشة وجلـسات فرديـة        تذاتيا وشبكيا يغطـى محتـوى متبوعـا بمـؤتمرا         
)Bonk & Graham, 2005(  

فعلى سبيل المثال، في حلقة تعليم مدمج دراسية، قد يطلـب مـن الطالـب أن يقـوم                  
   )Arthur, 2002( باألنشطة التالية

  .ن مرجع متداول أو محددقراءة فصل م 

 .دراسة وحدة تعليمية قائمة على استخدام الويب في وقت محدد 

 . والمعلم وجها لوجه،حضور جلسات أو محاضرات مع الطالب 

 .المشاركة في مؤتمرات مجدولة ومتزامنة يتم بثها عبر اإلنترنت 

 .التعاون في نشاط شبكي متزامن وغير متزامن مع طالب آخرون 

 .بارات عبر الويب لمعرفة مدى تقدمهمالخضوع الخت 

  .متابعة الطالب من خالل المشاركة في مناقشات عبر البريد االلكترونى 
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  : التعليم المدمج يتميز بالخصائص التالية أن من التعريفات السابقة يتضح

  .تكامل مدروس في تصميم المواقف التعليمية 

  .نىيستخدم التعليم الصفى وجها لوجه والتعلم االلكترو 

  .يركز على تحقيق وتحسين األهداف التعليمية 

  .يركز على التطبيق المناسب لتكنولوجيا التعليم 

الخلط أو المزج بين األشكال المتنوعة للعروض التعليمية ليس هدفا في حد ذاته بـل                
  .وسيلة لتحقيق األهداف المرجوة

  : Blended learningأهمية التعليم المدمج 

ل فى أنه ال يمكننا االستغناء عن النظام التعليمى التقليـدى، أو            ترجع أهمية هذا المدخ   
  . تجاهله، وال يمكننا أيضا االستغناء عن هذه التكنولوجيا اإللكترونية، أو تجاهلها

حيث يجمع بين مزايا الوسائل اإللكترونية، سواء أكانت حية عبر اإلنترنت، أم مسجلة             
لتفاعل التقليدى المباشر، حيث تقوم هـذه الوسـائل         على أقراص مدمجة، وبين مزايا التعليم وا      

بعرض المحتوى العلمى بينما يقوم المعلم فى قاعة الدرس بعمليات إعداد الطالب وتـوجيههم              

وإرشادهم ومتابعتهم عند القيام باألنشطة الفردية والجماعية، واإلجابة عـن أسـئلتهم وتقـديم              
  )  ٣٦٧:٢٠٠٣محمد عطية خميس،ب.(الرجع المناسب لهم من خالل التفاعل الحى معهم

بأنه يوجد ثالثة أهداف عامة من نموذج التعليم المـدمج  ) ٢٠٠١(Steve ويؤكد ستيف 
زيادة فاعلية عملية التعلم، وزيادة رضاء المتعلم نحو التعلم، وتخفيض التكلفة والوقـت             : وهى

  . الالزم للتعلم

شاف المحتوى واالطالع عليه    حيث يتيح برنامج التعلم المدمج الفرصة للطالب الستك       
ودراسته في أي وقت وفى أي مكان عن طريق عرضه كدراسة ذاتية سواء أكانت عبر شبكة                

 ويتم التركيز داخل قاعة الدراسة على تطبيـق         CDاإلنترنت أم عن طريق األقراص المدمجة       
  . المهارات التي تم تعلمها والتدريب عليها ومناقشة المحتوى

يساعد : دعت إلى استخدام التعليم المدمج أنه يحقق الفوائد اآلتيةومن األسباب التي 
فالتعليم المدمج يتيح الفرصة للمعلم للجمع بين العديد من التقنيات : على تحسين بيئة التعلم

واستخدام المستحدثات التكنولوجية أثناء عملية التعلم بما يساعده على تحقيق األهداف 
، يركز على دور الطالب النشط في الحصول على )Dzuban & Moskal, 2005.(التعليمية
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التعلم من خالل الدمج بين األنشطة الفردية والتعاونية والمشاريع بدال من الدور السلبي للطالب 
  ) Johnson, 2002.(المتمثل في استقبال المعلومات

د على أنه يوجد العدي) Stekolschik )2004  وستيكولزشكBramovicويؤكد براموفيك 
سرعة ومرونة أفضل للتعلم، دون     : من المزايا المتعلقة باستخدام التعليم المدمج والتي من بينها        

التقيد بحدود الزمان والمكان، وزيادة الدافعية للتعلم وذلك من خالل استخدام العناصر التفاعلية             
مين، وتزويد  والوسائط المتعددة، والعمل الجماعي والتعلم من خالل العمل، وتوفير وقت المتعل          

 يزيد  – باإلضافة إلى التعليم داخل حجرات الدراسة        –الطالب ببعض البدائل التعليمية األخرى      
 . من خبرات التعلم لديهم

 ويتميز التعليم المدمج بقدرته على التعامل مع مختلف أساليب التعلم و إثراء الموقـف              
 في ميدان العمل بشكل أسـرع،       التعليمي بأكمله و مساعدة الطالب على تطبيق مهارات جديدة        

فمن خالله يصبح الطالب أكثر مرونة لالستفادة من نماذج التعلم الشبكي مع االحتفاظ بإمكانية              
  )Bonk & Graham, 2005.(التفاعل واالنتباه الفردي اللذان يتوافران في التعليم وجها لوجه

غفالها للتعليم المـدمج هـي      بأن أحد المزايا التي ال يمكن إ      ) Norm) 2003     ويذكر نورم   
قدرته على زيادة فعالية التعلم عن طريق المضاهاة بين المحتوى التعليمي والوسيط األفـضل              

  : وقد قدم بعض الفوائد لعدد من الوسائط التي يمكن استخدامها. الذي يمكن أن يقدم من خالله

التـدريب،   مالئمـة لـورش العمـل،       ): قاعات الدراسة التقليديـة   (الحجرة الدراسية    -١
  . التمرينات، االختبارات التحريرية، التغذية الراجعة على بعض األنشطة

التعليم اإللكترونى غير المتزامن وفقا لسرعة تقدم المتعلم عبر الشبكة أو األقـراص              -٢
 ويتالءم مع المحاكاة، النماذج التعليميـة التفاعليـة، اسـتخدام البريـد             CDالمدمجة  

 . كن أداؤها عبر الشبكةاإللكترونى، أو أى مهام يم

يمكن استخدامه للتفاعل الفورى بين الطالب      : التعليم اإللكترونى المتزامن عبر الشبكة     -٣
 . والتغذية الراجعة عبر الشبكة والمهام والدردشات والرسائل الفورية

فهناك بعض الدراسات التي تشير إلى أهمية الدمج بين التعليم التقليدي، والتعلم عبـر              
والتي يرى فيها الباحثان أنه     ) Day) 2004، داى   Agarwalمعا، منها دراسة اجاروال     اإلنترنت  

من الممكن تخصيص جزء من وقت الدراسة في الفصل التقليدي للتعلم من خـالل الـشبكات                
دون أن تقلل من قدر المعلومات داخل المقررات التي تدرس للطالب، وقد خلصت الدراسـة               

على أداء الطالب وعلى إدراكهم لفاعليـة الـتعلم فـي اسـتخدام             إلى أن هناك تأثير إيجابيا      
أنشطة التعلم التفاعلية، واإلشراف على إعداد،      : التكنولوجيا وقد ارجع الباحثان تلك النتائج إلى      
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وتجهيز الشبكة قبل اللقاءات التي تحدث داخل الفصل، ومناسبة الدروس، واالمتحانات التـي             
سية وفاعليتها، وصغر حجم الفصول، والتفاعل بين الطالب،        تبث عبر الشبكة لكل مرحلة درا     

  .والمعلم

وكذلك أشارت النتائج إلى أن الجزء األكبر من فائدة استخدام التعلم عبر اإلنترنت             
تنبع من زيادة المشاركة الفعالة بين الطالب والمعلم، إجبـار الطـالب علـى التعـاون                

  .والمشاركة خارج نطاق الفصل

تالي مشاركة الطالب وتفاعله مع كل من المعلم وزمالئـه فـي            ويوضح الشكل ال  
الفصل الدراسي وخارجه من خالل وسائل االتصال عبـر اإلنترنـت باسـتخدام البريـد               

المحادثة الصوتية، المحادثة النصية، مؤتمرات الفيديو، المنتديات، مجموعات        ، اإللكتروني
   .لنشطة في عملية التعلماألخبار، مما يزيد من إيجابية المتعلم ومشاركته ا

   

 

 

 

 
  

  يوضح أنواع التفاعل في بيئة التعليم المدمج) ٣(شكل 

  : أبعاد التعليم المدمج

  :خمس أبعاد لعمليات التعليم المدمج وهى كما بالشكل) Carman) 2002يحدد كارمان 
  

 
  
  
  
  
  

  .يوضح أبعاد التعليم المدمج) ٤(شكل 

 التـــــعاون

  مواد
  دعم
 األداء

 التعلم باألحدث الحية
  التعلم 
 الذاتي

 التقييم

 الفصل الدراسي
 الطالب

 المعلم
 الطالب

  البريد اإللكتروني
  ةالمحادثة الصوتي
  المحادثة النصية
  مؤتمرات الفيديو

  المنتديات
  مجموعات األخبار
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البد أن يحتوى على كل هذه األبعاد لكـي يحقـق           يتضح من الشكل أن التعليم المدمج       
فعاليته وهذه األبعاد هي التعلم باألحداث الحية التي تتم وجها لوجه، التعلم الذاتي والذي يتم من             

، باإلضافة إلى التعـاون  CDخالل برنامج كمبيوتر سواء كان عبر اإلنترنت أو على اسطوانة         
  .توافر عنصر التقييم المستمربين الطالب و تدعيمهم بمواد دعم األداء و

  :  األحداث الحية وجها لوجه– ١

وهى األحداث التعليمية التى يقودها المعلم والمتزامنة حيث يشترك فيها كل المتعلمين            
فى نفس الوقت ونفس المكان فى حجرة الدراسة، وهى مقوم أساسى مـن مقومـات التعلـيم                 

م ال يمكن االستغناء عنه، أو اسـتبداله، ألن لـه   المدمج ألن الموقف التعليمى الذى يقوده المعل     
  : تأثير كبير على المتعلمين ومنه

فالمعلم أو المدرب داخل الفصل قد يبدأ حـصته بإلقـاء سـؤال علـى            : جذب االنتباه  •
  . المتعلمين يفكرون فيه فيستعدون لعملية التعلم

على الموضـوع   جعل الموضوع وثيق الصلة بحياتهم الواقعية، فالمتعلم يظل تركيزه           •
عندما يعتقد أنه متصل بمواقفه الحياتية حيث يستخدم المعلم أمثلة وتشبيهات مألوفة له،             

 . ويوضح لهم كيف يطبقون ما يتعلمونه

حيث يجب أن يثق المتعلم فى قدراته ومهاراته مـن أجـل االحتفـاظ بالـدافع                : الثقة •
ن الطالب التى يجب تحقيقها     ولترسيخ الثقة فى المتعلم، يقوم المعلم بتوضيح توقعاته م        

ثم بعد ذلك إعطائهم متسع من الوقت لكى يمارسوا المهارات الجديدة، ومـن خـالل               
 . تحقيقهم تلك المهارات والوصول لتوقعات المعلم سوف يكتسبون الثقة

  التعلم الذاتى :  المقوم الثانى– ٢

تقوم بإضافة قيمة محـددة     األحداث التعليمية غير المتزامنة، والقائمة على التعلم الذاتي         
لتوازن معادلة التعليم المدمج، حيث يتيح الفرصة للطالب أن يتعلموا تعلما ذاتيا، تعلما بـدافع               
منهم وبرغبة أكيدة من داخلهم في تعلم ما يختارونه من موضوعات، في الوقت الذي يتناسب               

ـ          ،مع ظروفهم  شاف والتجريـب    واحتياجاتهم وميولهم، والذي يتيح فرصا غير محـددة لالكت
وهو ما يقابله في النظام التقليدي تعلم إجباري ليس له عالقة بذات التلميـذ              . والمحاولة والخطأ 

  ) ١٩٢:٢٠٠٠إبراهيم عبد الوكيل الفار،. (أو ميوله واحتياجاته

  التعاون:  المقوم الثالث-٣

فالبشر مخلوقات اجتماعية يطورون مفاهيم جديـدة، ومعرفـة مـن خـالل التفاعـل               
جتماعى فيما بينهم، فالتعاون التعليمى يعطى للطالب مميزات عديدة غير متاحة فى التعلـيم              اال
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التقليدى، ألن الجماعة يمكن أن تنجز وتحل مشكالت أفضل من العمل الفردى من خالل تبادل               
  . اآلراء حول كافة القضايا والموضوعات الدراسية المستهدفة

توفير بيئات حيث يستطيع فيها كـل مـن المتعلمـين           فعند تقديم التعليم المدمج البد من       
والمعلم، أن يتعاونوا سواء أكان بشكل متزامن مثل غرف الدردشة أو بشكل غير متزامن مثل               

  . البريد اإللكترونى والمناقشات فى أوقات مختلفة، وذلك من خالل شبكة اإلنترنت
  التقييم :  المقوم الرابع–٤

علمين، فالتقييم القبلى يكون قبل بداية برنـامج التعلـيم          وهو لقياس معرفة ومهارات المت    
المدمج لتحديد المعرفة السابقة لكل متعلم، وبالتالى يمكن المتعلمين من اجتياز المحتوى الـذى              
يعرفونه بالفعل، والتقييم التكوينى والتجميعى يقيس تأثير برنامج التعليم المدمج بكل عناصـره             

المعرفـة، الفهـم،    :  وهـى  Bloomيات التعلم اإلدراكى لبلوم     بحيث يشمل التقييم جميع مستو    
  . التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم

  مواد دعم األداء :  المقوم الخامس– ٥

  : وهى من أهم مقومات التعليم المدمج والتى تزيد من العائد التعليمى فى بيئة العمل مثل
  . شر مثل الكتاب الدراسىوهى المراجع القابلة للطبع والن: المواد المطبوعة  - أ
وتشتمل على الرسم البيانى، الجداول، الملخصات، قـوائم        : المهام المساعدة  - ب

الفحص التى يمكن أن تستخدم فى العمل لتدعيم األداء، فالمهـام المـساعدة          

  . تستخدم لتوضيح المعلومات التى يمكن مراجعتها بسهولة

ليم المدمج يتضمن مجموعة من     بأن التع ) Harvey) 54-51:2003بينما يشير هارفى    
أبعاد التعلم األكثر فعالية، فقد يجمع برنامج التعليم المدمج واحدا، أو أكثر من هـذه األبعـاد                 

  : وهى

  : والتعليم التقليدى) عبر اإلنترنت( الدمج بين التعليم الشبكى -١

ة وذلك الذى   يجمع التعليم المدمج فى أبسط أشكاله بين أنماط التعليم الذى يتم عبر الشبك            
يتم بعيدا عن الشبكات حيث يقصد بالتعليم الشبكى غالبا ذلك الذى يتم عبر اإلنترنت، فى حين                
يقصد بالتعليم خارج الشبكة ذلك الذى يحدث فى حجرات الدراسة التقليدية، ومثال على هـذا               

الويـب،  النوع من الدمج، برنامج تعليمى يتم خالله تقديم مواد الدراسة ومصادر البحث عبر              
وفى ذات الوقت تخصص جلسات تعليمية تتم داخل حجرات الدراسة بقيادة المعلـم كوسـيط               

   .أساسى فى العملية التعليمية
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  :  الدمج بين التعلم الذاتى والتعلم التعاونى –٢

يتم التعلم الذاتى وفقا لرغبات المتعلم ومتطلباته وبالسرعة التى يحددها المتعلم ويـتحكم             
لجانب اآلخر، يتضمن التعلم التعاونى اتصاال مستمرا بين العديد من المتعلمـين            فيها، وعلى ا  

  . مما يسهل عملية المشاركة فى المعرفة
  

،  الدمج بين أنماط التعلم المتزامن وجها لوجه وأنماط التعلم المتزامن عبر شبكة الويب             – ٣
اآلتى طرق وخيارات   باإلضافة إلى أنماط التعلم الذاتى غير المتزامن، ويوضح الجدول          

  :التعلم فى كل نمط من هذه األنماط
  

  .يوضح طرق وخيارات التعلم): ٢(جدول 
  أنماط التعلم المتزامن -
 )وجها لوجه( -

  .محاضرات ودروس فصلية يقودها المعلم -
 . معامل وورش عمل وتدريبات -

 . زيارات لمواقع العمل -

 .االمتحانات التحريرية والعملية -

ن أنماط التعلم المتزام   -
 عبر شبكة الويب

  . حجرات دراسية افتراضية -
 .حلقات مناقشة عبر الويب -

 . رسائل فورية -

 .مؤتمرات  -

  أنماط التعلم الذاتى -
 )غير المتزامن( -

  .الكمبيوتر/ موديوالت التدريب القائم على الويب -
 . وثائق وصفحات ويب -

 . محاكاة -

 ) Epss( أنظمة دعم األداء اإللكترونية  -

 .شبكة و منتديات المناقشةمجتمعات تعلم عبر ال -

 . تقييم واختبارات -

أساليب للتعليم المدمج تقدم من خاللها ) Graham  )2005وجراهام Bonkوقد قدم بونك 
سلسلة من مستويات التفاعل للمتعلمين وكذلك مدى من خيارات التقنيـة العاليـة و البـسيطة                

  :لمصممي المقررات وهي كما بالجدول
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  .ت الدمج في التعليم المدمجيوضح خيارا): ٣(جدول 

التعاون االفتراضي  الذاتي المباشر
 المتزامن

التعاون االفتراضي 
 الغير متزامن

 الذاتي الغير متزامن

 التدريب داخل -
حجرات الدراسة 

  .بقيادة المعلم
التدريب في مواقع -

 .العمل

 المؤتمرات -
  .الصوتية

  . مؤتمرات الفيديو-
 . الدردشة الشبكية-

 المناقشة عبر  حلقات-
  .الشبكة

  . البريد االلكترونى-
 . مجموعات األخبار-

 دروس خاصة عبر -
  .الشبكة

  . محاكاة-
  . التقويم الذاتي عبر الشبكة-
 . األقراص المدمجة-

إن أساس التعليم المدمج الناجح هو اختيار أفضل دمج من خالل أهداف التعليم العامة              
 يتطلبه ومدى تعقده ومن االعتبـارات الهامـة أيـضا    ومحتوى المقرر ومستوى التفاعل الذي    

دافعيه الجمهور من المتعلمين، تعودهم على التعامل مع التكنولوجيـا، اسـتخدامهم للوسـائط              
ومدى حاجاتهم للدعم الفنى، كما ينبغي أن نضع في االعتبار الوقت والتكلفة وبعض العوامـل               

 واسع، كل ذلك يشكل قائمة من العوامل      مثل حجم المتعلمين وهل منتشرين على موقع جغرافي       
  .المفتاحية الالزم مراعاتها عند تحديد مناهج التعليم المدمج

وبالتالي ينبغي على واضعي برامج التعليم المدمج أن يضعوا فـى االعتبـار أفـضل              
الممارسات لكيفية الدمج بين االستراتيجيات التعليمية المتبعة فى كل من بيئة التفاعل الـوجهى              

لبيئة التى تعتمد على الوسائط التكنولوجية فى التعلم بحيث يتم االستفادة من نـواحى القـوة                وا
  . فيهما وتجنب مواطن الضعف فى كل بيئة

  
 
 
 
 

  
  

يوضح التحديات المتعلقة بإيجاد أنماط من الدمج تستفيد من نقاط القوة بكل بيئة ): ٥(شكل 
  )Charles,2005.(وتجنب نواحي الضعف

  

 مواطن القوة بالبيئة المرغوب قيها

 دمج

 الوسائط التكنولوجية والتقليدية

 مواطن الضعف فى البيئة الغير مرغوب فيها

بيئة تعلم تعتمد على 
 الوسائط التكنولوجية

تعتمد على بيئة تعلم 
 التفاعل الواجهى
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  : تعليم المدمجتطبيق ال

إن برامج التعليم المدمج تتطلب المزيد من الفكر والتخطيط مقارنة بنماذج التعليم اإللكتروني،             
نموذج لتخطيط برنامج التعليم المـدمج قبـل تطبيقـه علـى            ) Khan) 2005ولذلك قدم خان    

  :كلالمتعلمين، وقد سمى بالهيكل الثماني حيث يتضمن هذا الهيكل ثماني أبعاد كما بالش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  Khanالهيكل الثماني لخان ) ٦(شكل 

  :  البعد األول المؤسسى–١

حيث يتساءل المسئولون عن عملية تخطيط البرنامج التعليمى حول استعدادات المؤسسة           
وتوافر المحتوى والبنية التحتية واحتياجات المتعلم والتى سوف يقوم برنامج التعلـيم المـدمج              

  . ليهع

  :  البعد الثانى التربوى–٢

وحاجـات  ) تحليل المحتـوى (يتعلق البعد التربوي بكل من المحتوى الذى ينبغى تقديمه      
حيث يخاطب هذا البعد    ) تحليل األهداف (وأهداف التعلم   ) تحليل خصائص المتعلمين  (المتعلمين  

 ثم اختيـار أنـسب      تصميم برنامج التعليم المدمج من خالل حصر أهداف تعلم البرنامج، ومن          
  .طرق التقديم وكذلك أنماط التقييم

  :  البعد الثالث التكنولوجى–٣

يأتى هذا البعد بعد تحديد طرق العرض كجزء من الدمج يصبح من الضروري تنـاول               
هذه القضايا تتناول خلق بيئة تعلم وأدوات الزمة لتقديم البرنامج التعليمي           . القضايا التكنولوجية 

 اإلدارة

 تربوى

 مؤسسى تكنولوجى

قي
خال

أ
يم  
صم

ت

عل
تفا
ال

 

 التقييم
  دعم

 المصادر

التعليم 
 المدمج
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، وأدوات التعلم عبر الـشبكة مثـل        Software والبرمجيات   Hardwareصلبة  مثل المكونات ال  
البريد اإللكترونى، والخادم الذي يدعم برنامج التعلم، وقضايا البنية التحتية، كل هذه المتطلبات             

  . البد من مراعاتها

  :  البعد الرابع تصميم التفاعالت–٤

داخل البرنامج لكـل عنـصر مـن        يخاطب هذا البعد العوامل المتعلقة بتفاعل الطالب        
عناصره، كيف يتعامل مع كل نمط من أنماط العرض، وكيفية التنقل بين األنمـاط المختلفـة،                
بحيث تضمن التكامل بين عناصر الدمج جميعها، كما أن هناك قضايا أخرى ينبغى أن تناقش               

  . ل المستخدم معهفى هذا البعد مثل بنية المحتوى، تصميمه وكيفية اإلبحار فيه، وكيفية تفاع

  التقييم :  البعد الخامس– ٥

إلمكانية االستفادة من برنامج التعليم المدمج، البد أن يكون لدى البرنامج القدرة علـى              
ففي برنامج التعلـيم المـدمج      . تقييم مدى فعالية البرنامج التعليمى، وكذلك تقييم أداء كل متعلم         

مدى فعالية كل نمط من أنماط العرض، فعلـى         ينبغى استخدام أنسب طرق التقييم للحكم على        
سبيل المثال لتقييم مشاركة الطالب فى مناقشة ما يمكن إعداد تقييم كيفى لما يضيفه كل متعلم                

  . للحوار ومدى فهمه لموضوع النقاش

  اإلدارة :  البعد السادس– ٦

نيـة التحتيـة،    يتعامل بعد اإلدارة مع قضايا تتعلق بإدارة برنامج التعليم المدمج مثل الب           
وإدارة األساليب المختلفة للعرض والتقديم، حيث أن تقديم برنامج تعليمى مدمج يتطلب مزيـد              
من العمل أكثر مما يتطلبه تقديم المقرر كله خالل أسلوب واحد للتقديم، كما يخاطب هذا البعد                

  .ملية الدمجأيضا تسجيل وجدولة وأخذ المالحظات بشأن كافة العناصر المختلفة التى تتخلل ع

  دعم المصادر :  البعد السابع– ٧

يتعامل هذا البعد مع برنامج تعليمى مدمج يتم خالله إعداد عـدة أنـواع مختلفـة مـن         
التى يتم توفيرها للمتعلم، باإلضافة إلى تنظيمها، وبالتـالى         ) الشبكية وغير الشبكية  (المصادر  

لم خصوصى، يمكن االستفادة منهـا،      دعم هذه المصادر، وتوفيرها للمتعلم يمكن أن يعمل كمع        
واالستعانة بها، على سبيل المثال تحتاج الكتب والدوريات إلى تنظيمها فى مركز الـدعم، أو               

مما يسهل عملية حصول الطالب عليها، كما       ) بطريقة مادية أو افتراضية عبر الشبكة     (المكتبة  
  .ينبغى توفير مواقع الويب للطالب للدخول عليها
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  األخالقي : ثامن البعد ال–٨

إن البعد األخالقى يتعلق بالموضوعات األخالقية التى البد أن تؤخذ فى االعتبـار خـالل           
إن . مراحل تطور برنامج التعليم المدمج، مثل الفرص المتكافئة، واالختالف الثقافى والجنـسية           

ين، كمـا ينبغـى     برامج التعليم المدمج البد أن تصمم بالطريقة التى ال يشوبها أى إهانة للمشارك            
تطويرها بالكيفية التى تساعد الطالب على اكتساب خبرات مماثلة لكل عنـصر مـن عناصـر                
  . البرنامج، كما يجب العمل على توافر الخيارات البديلة أمام المتعلمون ذوى االحتياجات الخاصة

على أن معظم المؤسسات التعليمية سواء أكانت حكومية أو         ) Khan) 2005خان  "ويؤكد  
خاصة تفضل نماذج التعليم المدمج على برامج العرض التعليمية الفردية، ألنها تفي باحتياجات             
المؤسسة وأهداف التعليم واألداء مستخدما كافة المحتويات ووسائل تكنولوجيا العرض لتحقيق           

  . أفضل النتائج المتعلقة بالتكلفة والوقت ومؤشرات الجودة 

رق للدمج بين التعليم وجها لوجه والتعلم الـشبكي،  أربع ط) Jean) 2003وقد قدم جان   
وتلقى تلك الطرق األربعة الضوء على الخيارات الهامة واألساسية التي البد مـن تحديـدها،               
وكيف تؤدى الفلسفات المختلفة للدمج إلى مستويات متباينة من التأثير على ممارسـة العمـل،               

 توفير أعلى تأثير على أداء العمل والعائد من         األكثر فعالية في  ) ٤(،  )٣(وتعد كل من الطريقة     
  :التعليم وهذه الطرق هي كاآلتي

  
  .الطرق المختلفة لتطبيق التعليم المدمج): ٤(جدول 

 مدى التأثير على ممارسة العمل نموذج التعليم المدمج 

الطريقة 
 األولى

  :النمط األول للتعليم 
فصل دراسي وجها لوجـه وجلـسات       

ير مصادر التعلم   ورش عمل و يتم توف    
الشبكي كأطر خلفية أو كمصادر يرجع      

 .إليها الطالب

عادة ما يكون تأثير المواد الـشبكية فـي مثـل هـذا      
النموذج محدود، مثلها في ذلك مثل القراءات الخلفيـة         
أو المصادر المكتبية في الفصول الدراسـية التقليديـة         
وفي هذه الطريقة يقل استخدام المواد الـشبكية حيـث        

خدمها فئة قليلة من الطالب النشطاء دون اهتمـام         يست
 .وعلى نطاق محدود

الطريقة 
 الثانية

  :نمط التعليم المدمج المتزامن
الجمع بين المـواد الـشبكية والتعلـيم        

يتم استخدام المـواد الـشبكية      : الصفى
كمصادر قبلية وبعدية متطلبة ويمكـن      

 .مراجعتها خالل المناقشات الفصلية

لمهام القبلية إلعداد وتهيئة المتعلمـين،      يمكن استخدام ا  
وسد ثغرات التعلم وتهيئة التفكير في الـدرس، أمـا          
المهام البعدية التي تعطى بعد الـدرس فمـن شـانها           

لكـن  . التشجيع على مواصلة التعلم وتسهيل متابعتـه      
عندما تكون المتابعة عملية اختيارية فلن يطبق سـوى         

 .نسبة ضئيلة من الطالب
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الطريقة 
 لثالثةا

الدمج المحكم للتعليم الفصلي والشبكي     
مع أهداف التعلم وخطط تنمية الكفـاءة       
يتم تدعيمها بالتوجيه والتدريب علـى      

 .العمل

يكون التأثير فعاال عندما يكون هناك محاسبة واضحة        
ومباشرة للطالب لسد فجوات التعلم عن طريق تحقيق        

 عمليـة  التكامل بين النظرية والتطبيق مثل إنجاز مهام      
. تتعلق بالعمل أو تقديم نتائج التعلم لألقران، التقـارير        

  :وتصبح الفعالية بالغة في الحاالت اآلتية
 إذا كانت مهمة العمل في شكل مكتوب كجزء من          -١

  .حلقة تكميلية
 إذا كان المتعلم على دراية بنتائج التقارير المكتوبة         -٢

ألقران أو الشفهية التي يتم مناقشتها مع المعلم أو ا        
. أو في المؤتمرات التي يتم عقدها لمناقشة النتائج

الطريقة 
 الرابعة

 وهـو مـصمم     :نموذج التعلم الحركي  
 قياسها وذلك   نلتقديم نتائج تعليمية يمك   
جماعي بحيث  /من خالل مشروع فردى   

يكون التركيز على التعلم مـن خـالل        
  .التطبيق

الفصلي موجـه   /حيث أن التعلم الشبكي   
خلق نتائج تعليمية إيجابية    في األساس ل  

تنشا عن مشروع فعلى ملموس، وتنمية      
الجمـاعي كهـدف    /أداء العمل الفردي  

 .رئيسي وليس كعامل ثانوي

هذا النموذج له تأثير بالغ جدا، كما انه قادر على إنتاج          
عائد غير تقليدي من بعض المشروعات وكذلك عائـد         

  .راسخ من تنمية الكفاءة بشكل عام
م بالبرنامج يسجل مستوى أعلـى مـن        فكل فرد يلتز  

التعلم الذاتي وتحسن الكفاءة وهناك حاجة إلى وضـع         
توقعات متعلقة بنتائج التعلم وذلك لخلـق المحاسـبية،         
وااللتزام المطلوبين لتحقيق عائد تعليمـي ملمـوس،        
وهناك حاجة لتصميم ورش عمل وتـدريب وإرشـاد         

ئم كمدعمات وأصول لمثل هذا النوع من الـتعلم القـا         
 .على األداء

  

وهناك العديد من األشكال المختلفة لتطبيق التعليم المدمج و توضح الرسـوم التاليـة              
  :بعض هذه األشكال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   التعليم المدمجBersinتطبيق ) ٧(شكل 
© Bersin & Associates12 Blended Learning:  What Works™Blended Learning:  What Works™

The Simplest ApproachThe Simplest Approach

InstructorInstructor
LedLed

IntroductionIntroduction
(or conference call)(or conference call)

EE--LearningLearning
CoursewareCourseware

Or Online ProgramOr Online Program

InstructorInstructor
LedLed

ExerciseExercise
or Assessmentor Assessment



אא        אא 
 

﴿٤٢﴾ 

 التعليم المدمج حيث بدأ بالتفاعل لتطبيقBersin  ليوضح الشكل السابق نموذج مبسط
ضرات التي يقودها المعلم ثم يتجه الطالب لدراسة المقرر إلكترونيا          وجها لوجه من خالل المحا    

  ) Bersin,2003 .(دراسة ذاتية ثم بعد ذلك يتجه للفصل الدراسي مرة أخرى إلجراء االختبارات
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    . للتعليم المدمجAlvarez تطبيق )٨(شكل 
  

نياً وبين المحاضرات التي    ويقوم هذا النموذج أيضاً على الدمج بين التعلم الذاتي إلكترو         
  )Alvarez, 2005 .(يقودها المعلم ويجتمع فيها الطالب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   للتعليم المدمجSinghتطبيق ) ٩(شكل 
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  :  تصميم المنهج فى إطار التعليم المدمج – ١

من أهم التحديات هى كيفية تصميم منهج فى بيئة التعليم المدمج، حيث أن المعلمـين               
يفتقدون إلى اإلعداد النظرى والخبرة العملية التى تمكنهم من ذلك، فهم ليسوا على دراية كافية               

ألنشطة التعليمية الفعالة التى تعتمد على التعليم المدمج أو أساليب وطرق تقـديم المحتـوى               با
  . المختلفة

  :  تصميم واستخدام المصادر الشبكية– ٢

حيث أن فى بيئة التعليم المدمج تتضمن أنماط مختلفة من مصادر التعلم والعديد مـن               
 بينها حيث يوجد مصادر الـتعلم عبـر         أنواع الوسائط التى البد من إحداث نوعا من التكامل        

شبكة اإلنترنت، واألنشطة التعليمية فى حجرات الدراسة التقليديـة ، لـذلك يعتبـر تطـوير                
المصادر أكثر صعوبة وكل ذلك البد أن يؤخذ فى االعتبار عند محاولة استخدام أسلوب التعليم               

  . المدمج
ق التعليم المدمج يمكن استخدامه     لذلك حاولت الباحثة تصميم نموذج تعليمى لكيفية تطبي       

للتغلب على بعض التحديات، فهو يوضح كيفية تحديد األنشطة التعليمية، وكذلك طريقة تقـديم              
المحتوى، وكذلك كيفية إحداث التفاعل والترابط بين األنشطة والمصادر اإللكترونية، وكـذلك            

  . األنشطة التعليمية داخل حجرات الدراسة
  : عتاد عليها الطالبأجيات التعليمية التى  تغيير االستراتي– ٣

إن التحدى الثالث لتطبيق التعليم المدمج يتعلق بتبنى الطـالب السـتراتيجيات تعلـم              
تختلف عن تلك التى اعتادوا على استخدامها فى حجرات وقاعات الدراسة التقليدية ، حيث إنه               

ى كما يتطلـب أن يتحمـل الطـالب         فى التعليم المدمج يكون االعتماد األكبر على التعلم الذات        
  . مسئولية تعلمهم بشكل أكبر

لذلك ينبغي أن يضع الطالب منذ البداية في أذهانهم أن طـرقهم التعليميـة الناجحـة                
السابقة قد ال تكون فعالة في بيئة التعليم المدمج، والبد أن يتعلموا من جديد كيف يتعلمون، ألن                 

باشر داخل قاعات الدراسة حيث يصبح الطالب مجبـرين         التعليم المدمج يختلف عن التعليم الم     
  ) Charles & Pasty, 2004. (على التواصل بنشاط وهمة

باإلضافة إلى ذلك يقف المستوى المهارى للطالب في التعامل مع التكنولوجيا حـائال             
ت أمام تطبيق التعليم المدمج كما أن التنمية المهنية للمعلمين لتلقـى المهـارات واسـتراتيجيا              

 األهمية كما أن التعليم المدمج يتطلب تحوال ثقافيا من          نالتدريس الشبكي تعد على قدر كبير م      
  .)Bonk, C & Graham, C (2005 . (جانب كال من المتعلمين والمعلمين
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  التصميم التعليمي للتعليم املدمج : احملور الثاني
  مفهوم التصميم التعليمي: أوال

يعد التصميم التعليمي المجال الرئيسي من مجاالت تكنولوجيا التعلـيم، ويقـوم علـى            
أساس مفاهيم ومبادئ علمية، أهمها نظرية النظم العامة التي تنظر إلـى العمليـة التعليميـة                

يق مدخل المنظومات عند تصميم الوسائل ومصادر التعلم والدروس         كمنظومة كلية تفرض تطب   
   )٨:٢٠٠٣محمد عطية خميس، أ.(والوحدات والمقررات والمناهج بل والعملية التعليمية كلها

تهدف عملية التصميم إلى وضع المخطط األساسي والتخيل النهائي لكيفية نقل الرسالة            
  ) Fox,M.T.,1995.(لقدرات المتعلموالمعلومات بطريقة واضحة ومؤثرة ومناسبة 

عبارة عن خطة عامة لعملية تتكـون       : بأنه) ٢٥٣:١٩٩٥(ويعرفه عبد اللطيف الجزار   
من عدة عمليات فرعية متتالية تعتمد على بعضها وتتم بالتعادل واالنتظام الذاتي لتحقيق هدف              

  .محدد أو مجموعة أهداف محددة

تـصور  :" ذج التصميم التعليمي هـو   أن نمو ) ٥٨:٢٠٠٣أ( ويؤكد محمد عطية خميس   
عقلي مجرد لوصف اإلجراءات والعمليات الخاصة لتصميم التعلـيم وتطـويره، والعالقـات             
التفاعلية المتبادلة بينها وتمثيلها، إما كما هي أو كما ينبغي أن تكون، وذلك بصورة مبسطة في                

مليـات  شكل رسم خطى مصحوب بوصف لفظي يزودنا بإطار عملـي تـوجيهي لهـذه الع              
والعالقات، وفهمها، وتنظيمها، وتفسيرها، وتعديلها، واكتشاف عالقات ومعلومات جديدة فيهـا           

  ". بنتائجهاؤوالتنب

  Instruction Designالتصميم التعليمي ) ٤٨:٢٠٠٤(ويعرف كمال عبد الحميد زيتون 
ند التعليم  المجال التطبيقي للدراسة التي تستهدف تطبيق مخرجات البحث الوصفي ع         "على أنه   

في شكل من التحركات التعليمية المنتظمة التي تتعلق بكيفية إعداد البرامج التعليمية والمنـاهج              
  ".الدراسية والمقررات والمشاريع التربوية بشكل يكفل تحقيق األهداف التعليمية

  فالتصميم التعليمي هو العلم الذى يبحث فى الوصول إلى أفـضل الطـرق التعليميـة               
وتصويرها فى أشكال وخرائط مقننة، تعد دليال لواضع المناهج وتعد أيضا دليال للمعلم             الفعالة  

أثناء عملية التعليم لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة، وهذه األشكال والخرائط المقننـة تعـد              
  )٢٩٣:٢٠٠١أحمد محمد أحمد سالم،. (التصميمات الهندسية لعملية البناء المراد تنفيذها

 من البداية   ةلتصميم التعليمي هو العملية التي تشير إلى بناء البرامج التعليمي         حيث إن ا  
إلى النهاية ويوجد العديد من النماذج المعدة لالستخدام بواسطة المصمم التعليمي، إن التصميم             



אא     אא  ﴿٤٦﴾ 

التعليمي يهدف إلى التركيز على التعلم وعلى العملية التعليمية وكل مكون من مكونات العملية              
مية والتحكم فيها في ضوء مخرجات التعلم، فاالنتقال من التعليم التقليدي وجها لوجه إلى              التعلي

التعليم المدمج يجعلنا نركز أكثر على التصميم التعليمي فالبد أن يكون التعلم مصمم ومطبـق               
  .بعناية أكثر حتى يستطيع المتعلم تحقيق األهداف

عليمى هو تقنيـة لتطـوير التعلـيم،        أن التصميم الت  ) ٢٧:١٩٩٩(ويذكر محمد الحيلة    
وخبراته، وبيئاته، وهو تقنية تدمج استراتيجيات التعلم المعروفـة، والمثبتـة فـى الخبـرات               
التعليمية والتى تجعل طلب المعرفة والمهارة أكثر فاعلية، واحتكاما وكفاية، وهذا أيضا تقنيـة              

  .  يمية، وتجعلها أكثر فاعليةخلق خبرات وبيئات تعليمية من شأنها أن تحسن األنشطة التعل

فالتعليم يتكون من إجراءات أو عمليات ومصادر تعلم يتفاعل معها المتعلم فـي بيئـة               
تحديد أنمـاط الـسلوك     : مضبوطة لتحقيق التعلم المطلوب وعلى ذلك فتصميم التعليم يتضمن        

وك، تحديد  ، تحديد الظروف والشروط التي يحدث في ظلها هذا السل         )األهداف(المطلوب تعلمه   
خصائص المتعلمين المستهدفين، تصميم مصادر التعلم المناسبة لخصائص المتعلمين وتحقيـق           

األهداف تحت هذه الشروط، تصميم بيئة التعليم بطريقة مضبوطة ومقصودة، بمعنـى تنظـيم              
) أفراد، وسائل، بيئات، أساليب   (، ومصادر التعلم    )سلسلة اإلجراءات التعليمية  (عمليات التعليم   

بطريقة مناسبة تساعد على تحقيق األهداف، تفاعل المتعلمين مـع مـصادر الـتعلم خـالل                
 )١١:٢٠٠٣محمد عطية خميس، أ. (العمليات، التأكد من حدوث التعلم نتيجة لعمليات التعليم

  

  : أهمية التصميم التعليمي للتعليم المدمج: ثانيا

ستفادة منه فـى محاولتـه      تتضح أهمية علم التصميم التعليمى وضرورة دراسته، واال       
الربط بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية حيث إننا بحاجة إلى التعليم على مستوى التطبيـق               
وليس االهتمام بالحفظ والتذكر واالستظهار فقط دون الممارسة فى الموقف التعليمـى وتنميـة     

 ،أحمد محمـد سـالم     .(ناسبهالطالب عقليا، واجتماعيا، ونفسيا، وجسميا، وتأهيله للمهنة التى ت        
٢٩٨، ٢٩٧: ٢٠٠١  (  

يوجه التصميم التعليمي االنتباه نحو األهـداف       : وتكمن أهمية تصميم التعليم في اآلتي     
التعليمية، ويؤدى إلى نجاح المعلم في تصميم المادة التعليمية، ويعمل علـى تـوفير الوقـت                

: ٢٠٠٣محمد محمود الحيلـة،     (. والجهد، ويعمل على االتصال والتفاعل بين مجموعة العمل       
٣٠(   

تحديد خطوات  : على أن التصميم التعليمي يساعد في     ) Carman) 2002 ويؤكد كارمن   
العمل لتحويل النظام من الطريقة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا، ويقـوم ببنـاء األسـاليب               



אא     אא  ﴿٤٧﴾ 

اء أسـاليب التقـويم     المناسبة لتحليل سمات الطالب وخصائصهم المالئمة للبرنامج، ويقوم ببن        
المناسبة لبرامج التعليم المدمج، ويحدد القرارات المناسبة لبناء النظام التعليمي والتـي تـؤثر              
على فاعلية النظام، ويحدد استراتيجيات التعلم المناسبة لبرامج التعليم المدمج، ويساعد علـى             

مدمج، يـساعد علـى التقـويم    تطبيق تكنولوجيا الوسائط التعليمية المتعددة في برامج التعليم ال     
  . الفعال لمجموعات التعلم و طرق التعلم المستخدمة في برامج التعليم المدمج

ويظهر أهميته أيضا فى مواجهة هذا التغير السريع الذى يـشهده عالمنـا المعاصـر               
والتطور التكنولوجى الذى غزا جميع جوانب الحياة، لذا كان علينا أن نبحث عن أفضل الطرق               

تراتيجيات التعليمية التى تؤدى إلى تحقيق األهداف التعليمية المنشودة فى أقـصر وقـت            واالس
وجهد ممكنين، فعلم التصميم التعليمى هو الذى يزودنا بهذه الطرق واالستراتيجيات فى صورة             

  ) ٢٩٨:٢٠٠١أحمد محمد أحمد سالم،. (أشكال وخرائط مقننة
  

  : تعليميةنماذج التصميم التعليمي للبرامج ال: ثالثا

نموذج التصميم التعليمى هو تصور عقلى مجرد لوصـف اإلجـراءات والعمليـات             
الخاصة بتصميم التعليم وتطويره، والعالقات التفاعلية المتبادلة بينها، وتمثيلها، إما كما هى أو             
كما ينبغى أن تكون، وذلك فى صورة مبسطة، فى شكل رسم خطى مصحوب بوصف لفظى،               

توجيهى لهذه العمليات والعالقات وفهمها، وتنظيمها، وتفسيرها، وتعديلها،        يزودنا بإطار عمل    
    ) ٥٨:٢٠٠٣محمد عطية خميس، أ .(واكتشاف عالقات ومعلومات جديدة فيها، والتنبؤ بنتائجها

هناك عدة نماذج لتصميم التعليم، بعضها معقد، واآلخر بسيط، ومع ذلـك، فجميعهـا              
طبيعة العملية التربوية، واالختالف بينها ينشأ من انتمـاء     يتكون من عناصر مشتركة تقتضيها      

دون أخرى، وذلك بتركيزهم على     ) سلوكية، معرفية (مبتكرى هذه النماذج إلى مدرسة تربوية       
عناصر كل مرحلة من مراحل التصميم بترتيب محدد، فهنالك مرونة فى تناول هذه العناصـر     

راجعة التى يتلقاها، ومن ثم إجـراء التعـديل         حسب ما يراه المصمم، وحسب طبيعة التغذية ال       
المطلوب وجميع النماذج اشتقت من مدخل النظم لتصميم التعليم الذى يتكون من عدة عناصر              

  ) ٧٧:٢٠٠٣محمد محمود الحيلة،. (منتظمة ومنظمة منطقيا

وهذه النماذج تختلف من حيث التصميم والمكونات والعناصر، ولذلك البد من عرض            
ابقة للوقوف على أوجه التشابه واالختالف بين النماذج، وكـذلك أوجـه الـضعف      النماذج الس 

والقوة بينها، وذلك يعتبر خطوة أساسية فى تصميم النموذج المقترح لبرامج التعلـيم المـدمج،      
ويوجد العديد من الدراسات التى تؤكد على أهمية تصميم النماذج حتى نتبع الخطوات العلميـة              

  . برامج التعليميةالمقننة فى بناء ال



אא     אא  ﴿٤٨﴾ 

 Project of a Conceptual from work( لتصميم الربامج التعليميـة ADD1E منوذج - ١

for comparing instructional design:2002(  
  

 
  
  
  
  

  
  

   لتصميم البرامج التعليمية ADD1Eنموذج ): ١١(شكل 
  

  :  يقوم النموذج على خمس مراحل أساسية وهى
   : Analysis Phase مرحلة التحليل -١

هى المرحلة األساسية لكل المراحل األخرى فى عملية التصميم التعليمى ومن خالل هذه             
المرحلة نحدد المشكلة ونحدد المصادر للمشكلة، وتحديد الحل المناسب ، وقـد تحتـاج هـذه                

 أو تحليل الوظـائف     Needs-Analysisالمرحلة إلى أسلوب بحثى معين مثل تحليل االحتياجات         
Jop Analysis أو تحليل المهام Task Analysis .    وإن مخرجات هذه المرحلـة دائمـا تـشمل

  . األهداف التعليمية وقائمة بالمهام التى يجب أن يتعلمها المتعلم
من المتعلمون؟ ما الذي يعرفونه؟ ما سمات تعلمهم؟ ما         :وتقوم عملية التحليل على تحديد    

 البيئة المالئمة للتعلم؟ ما الذي تحاول تحقيقـه مـن           الذي يحتاجونه؟  لماذا يريدون التعلم؟ ما      
خالل مادة التعلم؟ ما المعرفة والمهارات واالتجاهات التي تحتاج إلى تعلمها للمتعلم؟ ما كميـة      

 المحتوى المناسب لبرنامج التعلم؟ 

   : Design Pahse  مرحلة التصميم - ٢

حليل للتخطيط السـتراتيجية    إن مرحلة التصميم تقوم على استخدام مخرجات مرحلة الت        
تطبيق برنامج التعلم وخالل هذه المرحلة يجب أن نحدد كيف نصل إلى األهـداف التـى تـم                  
تحديدها خالل مرحلة التحليل وكذلك وضع أساسيات التعلم، وبعض عناصر التـصميم حيـث        
تشمل كتابة وصف للمجتمع المستهدف، وعمل تحليل للتعلم، وكتابـة األهـداف ومقـررات              

ختبارات، اختبار طرق االتصال ومخرجات مرحلة التصميم، تعتبر مدخالت لمرحلة البناء،           اال
  : وفى هذه المرحلة نحدد

 التطبيق التطوير التصميم التحليل

 التقويم



אא     אא  ﴿٤٩﴾ 

  ما أهداف التعلم فى شكل قابل للقياس واألهداف اإلجرائية؟  -
 ما الجوانب المعرفية والمهارية واالتجاهات التى نريد التوصل إليها؟  -

 سوف نستخدمها فى التعلم؟ ما االستراتيجيات والمصادر التى  -

 كيف يبنى المحتويات لمواد التعلم حيث تتابع العرض والتعزيز؟  -

 كيف نحدد مدى فهم المتعلمين للمحتوى وهل تم تحقيق األهداف؟  -

   : Development Phase مرحلة التطوير - ٣

 إن مرحلة التطوير تعتمد على مرحلة التحليل والتصميم، وإن الهدف من هذه المرحلة            
هو بناء برنامج التعلم، وكل مواد التعلم التي سوف تستخدم في التعليم، وبناء كل الوسائل التي                

  . تدعم العملية التعليمية، وتشمل هذه المرحلة األجهزة والمعدات والبرامج
   : Implement Phase مرحلة التنفيذ - ٤

 الفصل، أو العمل،    إن مرحلة التنفيذ تشير إلى طرق توصيل التعلم، سواء كان ذلك فى           
أو الكمبيوتر، وإن غرض هذه المرحلة هو دفع الطالب لفهم مواد التعلم ودعم الطالب إلتقان               

  . األهداف والتأكد على أن الطالب يستطيع تطبيق ما تعلمه

   : Evaluation Phase مرحلة التقويم - ٥

 والبـد أن  Effectiveness and Efficiencyهذه المرحلة تقيس الفاعلية والكفاءة للتعلـيم  
يشمل التقويم عملية التصميم التعليمى بكل أوجهة قبل وبعد التطبيق، والتقويم قد يكون تكوينى              

  .أو تجميعى

وهو ما يحدث خالل وبـين المراحـل   : Formative Evaluationالتقويم التكويني  -أ
تهاء مراحله وقبـل    والغرض من هذا النوع من التقويم هو معرفة مدى فاعلية البرنامج قبل ان            

  . التطبيق

وهو ما يحدث بعد تطبيق البرنامج، : Summative Evaluation التقويم التجميعي -ب
وهذا النوع من التقويم يؤكد على فاعلية البرنامج ككل، إن عملية التقويم هي قياس مدى قدرة                

 االختبـار الـذاتي     :وكفاءة المتعلم في تحقيق األهداف، ومن األساليب التي تستخدم في التقويم          
ويمكن وضعه أثناء البرنامج وفى نهاية البرنامج، األنشطة التي تطلب من المتعلم أثناء عملية              

التغذية الراجعة والتي تقدم معلومات عن مدى نجاح الطـالب فـي البرنـامج وتقـدم                ،  التعلم
عمله أثنـاء   المعلومات التي يحتاجون إليها عن أدائهم وكذلك تقديم صورة واضحة عما ينبغي             

 . التعلم



אא     אא  ﴿٥٠﴾ 

  )Gearlack & Ely )1980 النموذج املنظومى للتعلم جلريالك وإيلى – ٢
  
  

 
  

 
  
  
  
  
  

  

  نموذج جيرالك وإيلى للتصميم التعليمي ) ١٢( شكل
  

يستخدم هذا النموذج لتوضيح عملية التعلم مع استخدام وسائل االتصال لتسهيل عمليـة             
  ) :٧٩:٢٠٠٣ محمد محمود الحيلة،(طوات التعليم، ويتكون هذا النموذج من عدة خ

  . تحديد األهداف التعليمية العامة والسلوكية -١
تحديد المحتوى التعليمى المناسب لتحقيق األهداف، وهذا يختلـف بـاختالف الموضـوع              -٢

 . الدراسى، وخصائص الفئة المستهدفة

تعلم المحتـوى   تحديد مهارات المتطلبات السابقة التى يجب أن يكتسبها الطلبة قبل البدء ب            -٣
 . واألهداف الجديدة

وهذا يتضمن استخدام استراتيجيات تعليمية معينة مثـل        : تحديد االستراتيجيات واألساليب   -٤
طريقة الشرح، أو طريقة االستكشاف، وكذلك استخدام أساليب متنوعة مثل المحاضـرة،            

 .والمناقشة، وعرض الوسائل التعليمية

عات كبيرة أم صغيرة، أو طالبا واحـدا وذلـك          سواء مجمو : تنظيم الطلبة فى مجموعات    -٥
 : لتحقيق األهداف التعليمية بشكل مناسب، وبدرجة عالية من اإلتقان، وهذا يتطلب تحديد

  .  األهداف التي يمكن أن يحققها المتعلمون بأنفسهم-أ
  .  األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل التفاعل بين المتعلمين أنفسهم-ب
يمكن تحقيقها من خالل العروض التى يقدمها المعلم ومن خالل التفاعل            األهداف التي    -ج

  . بين المعلم والمتعلمين

تحديد 
 االستراتيجية

تنظيم 
 المجموعات

  تحديد 
 الوقت

  تحديد 
 المكان

  اختيار
 المصادر

تقدير
السلوك 
 الداخلي

 تقويم 
 األداء

تحليل التغذية 
 الرجعة

 تحديد 
 المحتوى

 تحديد 
 األهداف



אא     אא  ﴿٥١﴾ 

الطرائق، واالسـتراتيجيات،     : ويساعد هذا التحديد فى اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد       
  )٨٥:٢٠٠٣محمد عطية خميس، أ. (والمكان، والزمن المطلوب

بيعـة األهـداف، وطبيعـة االسـتراتيجيات        وهذا يعتمد علـى ط    : تحديد الوقت وتنظيمه   -٦
  . واألساليب الالزم استخدامها لتحقيق األهداف

غرفة الصف، والمختبر، وورشة العمـل، أو دراسـة         (تحديد المكان الذى سيتم فيه التعلم        -٧
 ). ذاتية

 . اختيار مصادر التعليم المناسبة من مواد وأجهزة تعليمية مختلفة -٨
لقياس مـدى تحقـق     ) ختامى(، أو فى نهاية     )تراكمى(التعليم  ويتم فى أثناء    : تقويم األداء  -٩

 . األهداف
هي عملية مستمرة تشير إلى مدى فاعلية التعليم بجميع جوانبه، ومن ثم            :التغذية الراجعة  -١٠

  . في أي خطوة من خطواتهلإجراء التغيير، أو التعدي
  

ــد( Dick and Carrey منــوذج ديــك وكــارى للتــصميم التعليمــي – ٣ ــب محم  زين
  )١١٤:٢٠٠٠أمين،

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  .نموذج ديك وكارى للتصميم التعليمي): ١٣(شكل 

  )٧٨:٢٠٠٣محمد محمود الحيلة،: (يتكون هذا النموذج من ثمانى خطوات إجرائية هي

تحليل 

الغايات

العامة

  

 تحليل
 المادة
التعليمية

  
تحليل المادة 

المدخل 
وخصائص 
 المتعلمين

تحديد

األهداف 

االجرائية

تحديد

األهداف 

اإلجرائية

بناء 
االختبار 
مرجعى 
 المحك

تطوير
االستراتيجية
 التعليمية

 تطوير
 واختبار
   مواد
 التعلم

 تصميم
وإجراءات
 التقويم
التكويني

  
تنقيح 
 التعليم

تصميم 
وإجراءات
التقويم 
التجميعي

  التقويم التحسين/التطوير التحليل
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  . تحديد األهداف العامة للمساق الدراسى المراد تصميمه -١
 . تحليل المهمات التعليمية الجزئية التى يتكون منها -٢

 . د المتطلبات السلوكية السابقة، وخصائص المتعلمتحدي -٣

 . بناء اختبار تقويمى أدائى المرجع، أو محكى المرجع وتطويره -٤

 . تطوير استراتيجيات للتعليم -٥

 . اختيار وتطوير المادة التعليمية -٦

 . تصميم عملية التقويم التكوينى، وتطبيقها بهدف التحسين والتطوير -٧

اء على ما توصلت إليـه عمليـات التقـويم التكـوينى،            مراجعة البرنامج التعليمى بن    -٨
من أجل الحكم علـى جـودة البرنـامج         ) الجمعى(وتطبيق عمليات التقويم الختامى     

  . التعليمى المصمم
  

  )٧٥:٢٠٠٣محمد عطية خميس، أ( : Kemp منوذج التصميم التعليمي لكمب – ٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .د والوحدات التعليميةنموذج كمب لتصميم وإنتاج الموا): ١٤(شكل 

       يتضح من الشكل مدى مرونة النموذج عند التطبيق، حيث يمكن البدء من أى عنـصر               
وذلك حسب ظروف الموقف التعليمي، وكذلك يمكن السير فيه وفقاً للترتيب الذى يرغب فيـه               

  

  تنقيح تعديل 
 )الرجع(

   أهداف
 المتعلم

المحتوى 
الدراسى 
 للمادة

االختبار
 القبلى

األنشطة 
والمصادر 
 التعليمية

الموضوعات 
واألهداف 
 العامة

الخدمات 
 المساندة

التقويم
 النهائى

خصائص
 المتعلم
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ناصره، الفرد وذلك فى ضوء ما يراه مناسب له، ويوضح النموذج مدى التأثير المتبادل بين ع              
حيث يؤثر أى قرار يتخذ بالنسبة ألى عنصر فى بقية العناصر، أمـا عمليـة التقـويم فيـتم                   
  . إجراؤها فى أى وقت خالل عملية التصميم، وذلك لتوافر عنصر التقويم حول جميع العناصر

 Leashin , et al منـوذج اسـرتاتيجيات التـصميم التعليمـي لليـشن وآخـرون – ٥
  )٨٠:٢٠٠٣محمد محمود الحيلة، (

  : يتصف هذا البرنامج بأن يتكون من عناصر إجرائية يمكن تطبيقها خطوة بخطوة وهى

  :تحليل االحتياجات: المرحلة األولى

  . تحليل المشكلة من حيث تحديدها وتحديد الحلول المحتملة، ومن ثم تعميم النتائج -١
 . تحليل مجاالت العمل والموضوعات التعليمية واألهداف -٢

  :اختيار المحتوى وتسلسله ويتضمن: انيةالمرحلة الث

تحليل كل مهمة وتتابع مكوناتها األساسية، وتحليل خـصائص المتعلمـين، وتحليـل              -١
  .المحتوى واختيار الوسائل

تحليل المحتوى المساند والعمل على تتابعه ويقصد بذلك محتوى المتطلبـات الـسابقة        -٢
 . ألساسى وأى معلومات أو مفاهيم ومبادئ تعلمها مع المحتوى ا

  : تطوير الدروس ويتضمن: المرحلة الثالثة

التذكر، وتطبيق المهارات،   (تصميم كل درس وإعداده بحيث يتضمن جميع أنواع التعلم          
واالستراتيجيات، واألساليب الفنية مثل التخطيط للتعلـيم،       ) وفهم العالقات، والمهارات المختلفة   

  . ختباروتحديد الوسائل وكتابة التدريبات وفقرات اال

  :استخدام وسائل االتصال التعليمية: المرحلة الرابعة

يهتم بتنفيذ الدروس التى طورتها فى المرحلة السابقة وتستخدم المواد المطبوعـة مثـل              
الكتب واألدلة، المواد المرئية مثل الكتب والرسوم والصور، المواد السمعية البـصرية مثـل              

  . يم بالحاسوبالفيديو، والتلفاز، والحاسوب مثل التعل

  : التقويم ويتضمن: المرحلة الخامسة

تقـويم  (تحسين نوعية المواد التعليميـة      : تقويم التعليم ويستفاد منه فى تحقيق غرضين      
، وبذلك فالتقويم يتضمن التقويم البنائى الـذى  )تقويم نهائى(وتحديد الفاعلية الكلية للتعلم    ) بنائى

وإجـراء  ) لخبراء، والطلبة فردا على األقل ثالثة مـنهم       مقابلة ا (يتم بعدة طرق، مثل المقابلة      
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دراسة استطالعية مثل تطبيق المجمعات التعليمية للمساق على مجموعـة مـن الطلبـة لهـا                
  . الخصائص ذاتها للذين أعدت لهم المجمعات

ويتضمن التقويم أيضا التقويم الختامى الذى يشمل جمع البيانات وتفسيرها للتأكد مـن             
  . يحقق أهدافه، ويجرى التقويم الختامى عادة بعد عام من تطبيق التعليمأن التعليم 

   ):Roberts , 1996(  منوذج روبرتس للتصميم التعليمي – ٦
يتميز هذا النموذج بأنه ليس خطيا، وهو أكثر شموال من النماذج التى سبقته، يتضمن              

  : التصميم التعليمى خمسة عشرة خطوة كما يلى
  . تحديد االحتياجات -١
 . تحديد األهداف -٢

 . إجراء التقويم التكوينى لالحتياجات التعليمية واألهداف التعليمية -٣

 . تحليل الهدف التعليمى -٤

 . تحليل خصائص الطلبة -٥

 . إجراء التقويم التكوينى لتحليل األهداف ، وخصائص الطلبة  -٦

 .كتابة األهداف األدائية -٧

 . كتابة البنود االختبارية -٨

 . ى لألهداف األولية االختباريةإجراء التقويم التكوين -٩

 . تحديد االستراتيجيات التعليمية -١٠

 . إجراء التقويم التكوينى لالستراتيجيات التعليمية -١١

 . تطوير المواد التعليمية -١٢

 . إجراء اختبار أولى للتعليم -١٣

 . تحديد التصميم حسب الحاجة -١٤

 . صياغة المواد التعليمية بشكل نهائى -١٥

ــربام– ٧ ــصميم ال ــز لت ــة منــوذج برج ــد  ( ):  Briggs (ج التعليمي ــب محم زين

  )١١٣:٢٠٠٠أمين،

يرى برجز أن تصميم البرنامج التعليمى يقوم على مجموعة من األسس والخطـوات             
تتمثل فى عشر خطوات وهى تحديد الحاجات والغايات، تنظـيم المقـرر، كتابـة األهـداف                

صول إلى تحديد دقيق لـألداءات      التعليمية، إعداد أساليب تقييم أداء المتعلم، تحليل األهداف للو        
التعليمية، تصميم إستراتيجية التعليم، تقسيم المحتوى التعليمى إلى وحدات صـغيرة أو دروس             
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وإعادة صياغتها، إجراء التقويم التكوينى، تحديد المحتوى النهائى للمقرر، التقـويم النهـائى،             
  :ويوضح الشكل التخطيطى التالى هذه الخطوات

  
  
  
  

 
 

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

  .نموذج برجز لتصميم برنامج تعليمي): ١٥(شكل 
  

ويتضح من الشكل السابق أن هذا النموذج خطى بحيـث يتـضمن عـشر خطـوات                
  .متتابعة

  
محمد عطية خمـيس،  (  منوذج حممد عطية مخيس للتصميم والتطوير التعليمي– ٨

  )٩٣:٢٠٠٣أ
ت التـصميم   يعد هذا النموذج من النماذج الشاملة التي تشتمل علـى جميـع عمليـا             

والتطوير التعليمي، والنموذج قائم على التفاعلية بين جميع مكوناته، وذلك عن طريق عمليات             
التقويم البنائى والرجع والتعديل والتحسين المستمر، ويتكون هذا النموذج من خمس مراحـل             

  .هي التحليل والتصميم والتقويم واالستخدام

  ظيمتن
 المقرر

  تحديد 
الحاجات 
 والغايات

  كتابة 
 األهداف

  تحليل 
 األهداف

إعداد التقيميات 
 آلداء المتعلم

تصميم 
استراتيجية 
 التعليم

اجراء التقويم 
 التكوينى

تصميم الدروس 
 أو الموديالت

  المحتوى 
  النهائى 
 للمقرر

  التقويم 
التجميعى/ النهائى
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  .التصميم والتطوير التعليمي لمحمد عطية خميسنموذج  ):١٦(شكل 

   تحليل المهمات التعليمية –٢لحاجات تحليل المشكلة وتقدير ا-١
  . تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلى-٣
   تحليل الموارد والقيود فى البيئة - ٤
  . اتخاذ القرار النهائى بشأن الحلول التعليمية األكثر مناسبة – ٥

 تصميم أدوات القياس محكية المرجع–٢  تصميم األهداف التعليمية-١
 تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم – ٤  ى  تصميم المحتو– ٣
  .  تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمية – ٥
  . تصميم استراتيجية التعليم العامة – ٧  . تحديد نمط التعليم – ٦
  .  وصف المصادر – ٩  .اختيار مصادر التعلم – ٨
  . ليا  اتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر أو إنتاجها مح– ١٠

   التخطيط لإلنتاج – ٢  . إعداد السيناريوهات -١
  .  عمليات التقويم البنائى – ٤  .  اإلنتاج الفعلى – ٣

  ) اختبارات ، استبيانات ، قوائم مالحظة ( إعداد أدوات التقويم- ١
  .  تطبيق األدوات – ٣. االستخدام الميدانى فى مواقف حقيقية – ٢
  . تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها– ٥  .ة  المعالجة اإلحصائي– ٤
  .  اتخاذ القرار بشأن االستخدام – ٧.تحديد المراجعات المطلوبة– ٦
 . تسجيل حقوق الملكية– ٨

  )التوظيف واالستخدام (  التنفيذ – ٣ التبنى – ٢.  النشر-١
   المتابعة المستمرة – ٥.    التثبيت والدمج – ٤

 ليلمرحلة التح:أوال

  مرحلة التصميم : ثانيا 

 مرحلة التطوير:ثالثا

مرحلة التقويم النهائى:رابعا

 مرحلة النشر واالستخدام والمتابعة:خامسا
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  :مناذج التصميم التعليمي لربامج التعليم املدمج: رابعا
ــيم املــدمج  ODP منــوذج – ١ ــربامج التعل  Office of(:  للتــصميم التعليمــي ل

Domestic Preparedness،2003(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . لتصميم التعليم المدمجODPنموذج ): ١٧(شكل 

 للتصميم التعليمي حيث يتكون من خمس       ADD1Eلنموذج قائم على نموذج     يعتبر هذا ا  
  : مراحل هي كاألتي

  :  مرحلة التحليل– ١

تعتبر مرحلة التحليل هى األكثر أهمية فى تطبيق أسلوب الدمج فى التعليم حيث يتم فيها               
؟، لمـاذا   تحديد من هم المتعلمين؟، ما الذى يعرفونه؟، ما سمات تعلمهم؟، ما الذى يحتاجونـه             
  يريدون التعلم؟، ما المعرفة والمهارات واالتجاهات التى نحتاج إلى تعلمها للمتعلم؟ 

تقييم االحتياجات، تحليـل المهمـات التعليميـة، تحديـد          : حيث تتضمن مرحلة التحليل   
 . األهداف التعليمية، تحليل طرق التقديم، تلخيص اإلطار العام للمقرر

  :  مرحلة التصميم– ٢

ها التخطيط إلستراتيجية تطبيق برنامج التعليم المدمج من خالل تحديد عناصـر            ويتم في 
التعلم وهى األهداف التعليمية، استراتيجيات التقييم، المصادر التى سوف تستخدم فى البرنامج            
التعليمى، إعداد السيناريوهات التى تصف طريقة تقديم المحتوى، تحديد األنـشطة العمليـة،             

  . ة الراجعةطرق تقديم التغذي

  

  

 التنفيذ التطوير

 التقويم التصميم

 التحليل
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  :  مرحلة التطوير– ٣

تعتمد هذه المرحلة على مرحلة التحليل، والتصميم والهدف من هذه المرحلة هو إنتـاج              
  .المواد التعليمية المسهلة لعملية التعلم، وكل الوسائل التى تدعم العملية التعليمية

  :  مرحلة التنفيذ– ٤

 الخطوات التى تم تحديدها سابقا فـى        ويتم فيها تطبيق برنامج التعليم المدمج فى ضوء       
  . مرحلة التصميم وطرق تقديم التعلم إلى الطالب، وإنجاز المهمة فى الوقت المحدد

  :  مرحلة التقويم– ٥

الهدف من هذه المرحلة قياس مدى تحقيق األهداف المطلوب، ونجاح البرنامج التعليمى            
  .  بنائهاباستخدام أدوات التقويم التكوينى والتجميعى التى تم

  

  : )Frank)2002  منوذج فرانك للتصميم التعليمي النموذجي للتعليم املدمج –٢

نموذج لتصميم برامج التعليم المـدمج أطلـق عليـه          ) Frank)2002حيث قدم فرانك    
التصميم التعليمي النموذجي يقوم على الدمج بين المصادر اإللكترونية والتقليدية لزيادة كفـاءة             

الحصول على مخرجات تعليمية أفضل وتحقيق بعض الفوائد المتوقعة من هذه           عملية التعلم، و  
الوصول إلى أكبر عدد من المتعلمين في أي وقت وفـى أي مكـان، وتفعيـل                : الطريقة وهى 

الوقت الذي يتم استغراقه داخل حجرات الدراسة بحيث يصبح قاصرا فقـط علـى التفاعـل                
  .حدود ما هو مطلوب بالفعلالمباشر الهادف بين المعلم، والمتعلم في 

  : ويقوم هذا النموذج على مجموعة من الخطوات هى

  . تحديد الهدف العام من البرنامج -١

العدد الكلى للمتعلمين، مـواقعهم، مـستوى       : تحديد خصائص المتعلمين من حيث     -٢
اهتمامهم بالمادة، أنماط تعلمهم، خبراتهم السابقة من معارف ومهارات واتجاهات،          

 . نى للتعلم اإلطار الزم

تحديد األهداف التعليمية الخاصة والمحددة المراد تحقيقها من البرنامج وما الـذى             -٣
 . ينبغى أن يعرفه المتعلمين من خالل آراء خبراء المادة والمتخصصين

بناء على األهداف التعليمية التى تم تحديدها يتم تحديد الموضـوعات الرئيـسية              -٤
م طرحها أثناء البرنامج، حيث نحـدد لكـل         والموضوعات الفرعية التى سوف يت    
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هدف تعليمى المحتوى الذى سوف يقدم لتحقيق هذا الهدف بحيث يكون المحتوى            
 . فى تتابع منطقى، ويوضع فى جدول يسمى بجدول المحتويات

تحديد نوع النشاط التعليمى الذى يعد األفضل فى توصيل هـذا المحتـوى إلـى                -٥
 صفية تتم داخل الفصل الدراسى، أو أنـشطة         المتعلمين سواء كانت تلك األنشطة    

 . إلكترونية تعتمد على مصادر التعلم اإللكترونية

بعد االنتهاء من إنتاج مخطـط المحتـوى واألنـشطة التعليميـة يـتم تطـوير                 -٦
 . استراتيجيات التعليم والتعلم وتصميم سيناريو الستراتيجيات التفاعالت التعليمية

لك لتحديد فعالية البرنامج من خالل الرجوع إلـى         تطوير استراتيجيات التقييم وذ    -٧
األهداف التعليمية التى تم تحديدها ومخطط المحتوى واألنشطة التعليمية وتحديـد           

 . األدوات التى سوف تستخدم للتقييم

تحديد وتوصيف أي مصادر يمكن أن تسهم في تسهيل عملية التعلم مثـل كتـب،                -٨
مج تدريبية، والتي يمكـن أن تـوفر        مقاالت، شرائط فيديو، أقراص مدمجة، برا     

الوقت والجهد عند بناء المقرر التعليمي ومحاولة تحديد مواقع تعليمية على شبكة            
 . اإلنترنت قريبة من موضوعات التعلم

 :تنظيم كل مخرجات العملية فى وثيقة تصميم تعليمية كما بالشكل -٩

  . عنوان المقرر -١
 . تحديد الهدف العام -٢

  .وصف جمهور المتعلمين -٣

 ).اإلطار الزمني ( المدة  -٤

 . المتطلبات السابقة  -٥

 . تحديد األهداف التعليمية -٦

 . األنشطة التعليمية/ تحديد قائمة المحتوى  -٧

لكل عنصر من عناصر المحتوى يجب تحديد كيفية توصيله إلى ( 
  )أذهان المتعلمين وكذلك تحديد الوقت المطلوب لذلك 

  . تطوير االستراتيجيات التعليمية  -٨
 . يد استراتيجيات التقييم تحد -٩

 . تحديد المصادر المسهلة لعملية التعلم  -١٠
  

   .يوضح العناصر الرئيسية لوثيقة التصميم التعليمي): ١٨(              شكل 
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عرض التصميم التعليمي على المتخصصين، والخبراء للحصول على التغذيـة           -١٠

 .الراجعة وأخذ موافقتهم والتعديل في ضوء آرائهم 

  ):Haung,2005:296(ج هانج لتصميم التعليم املدمج   منوذ–٣
  

 
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
           
           
           

               
  
  

  يوضح إجراءات تصميم التعليم المدمج لهانج): ١٩(شكل 

  تحليل
  المرجع

  تحليل خصائص المتعلمين

 تحليل بيئة التعليم المدمج

  )تصنيف المعرفة ( وعات التعلم تحليل موض

  التصميم العام للتعليم المدمج 
  األنشطة التعليمية  -
 استراتيجية عرض التعليم المدمج  -
 .  للتعليم المدمج التعليميالدعم  -

تقرير التصميم العام
  للتعليم المدمج

تقرير تصميم التعلم 
  المدمج بالتفصيل

 التقويم التعليمي
  التقويم التكويني  -
 يعي التقويم التجم -
 .تنظيم األنشطة التعليمية  -

 

  تصميم األنشطة والمصادر

 تقرير
  التحليل

  تصميم األنشطة
   تعريف األداء-
   أهداف األنشطة-
   تنظيم األنشطة-
  تقويم األنشطة-

  تصميم وتطوير المصادر
   اختيار المحتوى-
   تطوير المصادر-
  تقديم المصادر-

 التحليل القبلي
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  )Haung,2005:296: (يرتكز هذا التصميم حول ثالث مراحل رئيسية وهى
   Pre-analysis:  مرحلة التحليل القبلي – ١

تأكد من إمكانية تطبيق التعليم المدمج البد أوال مـن القيـام بـبعض المالحظـات                لل
  : والتحليالت وتتضمن تلك التحليالت ثالثة عوامل رئيسية وهى

  . التقييم المنتظم لمعرفة المتعلم السابقة وأنماط تعلمه واستراتيجياته التعليمية  -أ 
 . تحليل محتوى المنهج  -ب 

جب أن تكون األنشطة التعليمية وطـرق الـتعلم         تحليل مواصفات بيئة التعلم وي      -ج 
  .محددة بوضوح مما يساعد فى كتابة تقرير التحليل األولى

  

   Design of Activates and Resources:  مرحلة تصميم األنشطة والمصادر– ٢

  : وتضم هذه المرحلة ثالث مراحل فرعية وهى
  : طط يحدد فيه كل منويتم فيها كتابة مخ:  التصميم العام للتعليم المدمج–أ 

  . األنشطة التعليمية -
 . استراتيجيات العرض، والتقديم فى بيئة التعليم المدمج -

 . الدعم التعليمى، وكيفية تقديم التغذية الراجعة للطالب أثناء التعلم -

  : وتتضمن:  تصميم وتطوير المصادر–ب 

  . اختيار المحتوى -
 . تطوير المصادر وإنتاجها -

 . بتقديم المصادر للطال -

  : وتتضمن:  تصميم األنشطة-جـ 

  . تعريف وتحديد األداء المطلوب -
 . أهداف األنشطة التعليمية -

 . تنظيم األنشطة التعليمية -

 . كيفية تقويم األنشطة التعليمية -

ويجب التأكيد على أهمية تقرير التصميم المفصل فى هذه المرحلة، حيث يعد بمثابـة              
يركز على الطرق التدريسية التى يستخدمها المعلـم لتنظـيم   الوثيقة األساسية للتعليم المدمج، و  

المقرر واألنشطة، وكذلك المبادئ األساسية التى يكون على أساسها تقيـيم المـنهج، فـالفرق               
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الجوهرى عن التصميم التعليمى العادى أن يركز على األنشطة والمصادر التى تـتالءم مـع               
  . مع التعليم الفصلىسياق التعلم اإللكترونى، وكذلك التى تتناسب 

   Instructional Assessment:  مرحلة التقييم التعليمى -٣

تعتمد عملية التقييم على األهداف المتعلقة باألنشطة وتعريفات األداء والبيئـة العامـة             
للتعليم المدمج، فهو يستخدم بصفة أساسية لتقييم عملية التعلم باستخدام أدوات التقويم التكوينى             

مثل الحقيبة اإللكترونية ألعمال الطالب، وكذلك االختبارات كاالختبارات التى تبث          والتجميعى  
  . عبر الشبكة، وأيضا تنظيم األنشطة التعليمية وتقويمها

من خالل التحليل السابق للنموذج يتبين وجود تغذية راجعة فى كل مرحلة من مراحله              
نفيذ بـشكل مفـصل لكـن تـضمنت         لكن لم يتناول هذا النموذج مرحلة التطوير ومرحلة الت        
  .كخطوات فرعية فى مرحلة تصميم األنشطة والمصادر

فى تحليل محتوى المنهج وتحديد األنشطة التعليمية على العالقة بين          " هانج"وقد اعتمد   
األنشطة التعليمية، وأنواع المعرفة، حيث يمكن من خالل تصنيف بلوم لألهـداف التعليميـة              

 للمحتوى سواء كان التعليم فصلى أم شبكى، وقدم التصميم التالى           تحديد طرق العرض المالئمة   
الذى يوضح األنشطة التعليمية المالئمة لكل األهداف التعليمية فى بيئة التعليم المدمج، بحيـث              

  . تتكامل المعرفة، وتنظم أثناء عملية التعلم 

  .يوضح تصنيف األهداف التعليمية وتصميم األنشطة لهانج): ٥(جدول 
þa@òîàîÜÈnÛa@Òa‡ç@ @
 

òÏ‹È¾a@Þbª 
QM‹×‰nÛa@ R@–áèÐÛa@ SMÕîjİnÛa TMÝîÜznÛa@ U@MáíìÔnÛa@

 المعرفة –أ 
المرتبطة 
 بالحقائق

البحث عبر 
اإلنترنت 
 واالختبارات

 اختبارات
- - 

 المعرفة –ب 
المرتبطة 

 لمفاهيمبا
 اختبارات خرائط المفاهيم

- - 

 المعرفة -جـ 
 اإلجرائية 

قراءة الكتـب   
ــصية  النــ
ــصوص  والن
فائقة التداخل  
عبر الـشبكة   
أو األقــراص 

المناقــــــشة  CDالمدمجة 
والتواصـــــل 
وخرائط المفاهيم  
والتضامن عبـر   

 .الشبكة

الممارسة العمليـة   
فـــي الفـــصل 
الدراســي أو فــي 
بيئة العمل، حـل    

 .المشكالت

دراسة 
 التأمل الحالة

في برنامجين تعليميين حيث    وقد تم تطبيق نموذج هانج لتصميم برامج التعليم المدمج          
  : أثبت فاعليته وسوف نتناولهما فيما يلي
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  :   البرنامج األول–أ 

  . تكنولوجيا الوسائط المتعددة: اسم البرنامج

  .  فى الصينBeijinتتعلق هذه الحالة ببرنامج اإلصالح التعليمى فى جامعة بيجين 

  :  مرحلة التحليل القبلى– ١

ئط المتعددة لطالب الفرقة الثالثة فى كلية علـوم الحاسـب           يقدم مقرر تكنولوجيا الوسا    -
والهدف منه مساعدة الطالب على التعلم بنشاط واكتساب مهارات تكنولوجيا الوسـائط       

 . المتعددة وخبراتها بما يساعدهم على فهم المبادئ األساسية للوسائط المتعددة

 طالب وقد   ١٢٠ب من    أسبوع ما يقر   ١٨يتضمن البرنامج التعليمى الذى سوف يستمر        -
سبق لهم تلقى دورات كمبيوتر وبالتالى لديهم مهارات ومعرفة كافية، تمكنهم من تهيئة             
أنفسهم لتعلم تكنولوجيا الوسائط المتعددة، وقد اعتاد هـؤالء الطـالب علـى تلقـى               

 . محاضرات وجها لوجه داخل حجرات الدراسة التقليدية

 النصية، توفير بعض المواقع المرجعية عبر       الكتب: تم تحديد المصادر التعليمية وهى     -
اإلنترنت، نظام التعلم التعاونى عبر الشبكة، مجموعات المناقشة، االختبـارات عبـر            

 . الشبكة

  :  مرحلة تصميم المصادر واألنشطة– ٢

  : أنواع أساسية من األنشطة وهى٤تم تحديد 

اف التعليميـة والمحتـوى     األنشطة التمهيدية وهى التى تتم بداية المقرر لتحديد األهد          -أ 
 . وطرق التقديم

 . األنشطة الصفية، وهى التى تتم داخل الفصل الدراسى  -ب 

 .  مناقشات عبر الشبكة٤أنشطة التعلم اإللكترونى وتتضمن دراسة الحالة   -ج 

أنشطة التعلم فى مستوى المقرر حيث يتضمن المقرر نوعين أساسيين مـن أنـشطة                -د 
متعددة، وتطوير موقع يعتمد على لغـة الــ         وهما تصميم برمجية وسائط     : المشروع
HTML             والذى تقوم المجموعات التعاونية بإتمامه أثناء الوقت الذى يتم فيه اللقاء وجها 

لوجه داخل الفصل، ويمكن للمعلم التواصل مع طالبه بطريقة فردية أو جماعية مـن              
لمعلم الحـصول   خالل البريد اإللكترونى، والرسائل الفورية باإلضافة إلى ذلك يمكن ل         

 . على تقييم فورى، وتغذية راجعة عن أداء الطالب والمجموعات
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  :  مرحلة التقييم– ٣

فى نهاية المقرر تم إجراء مقابلة مع عدد قليل من الطالب لمعرفة انطبـاعهم حـول                
برنامج التعليم المدمج وبصفة عامة وجد الطالب أن أنشطة التعليم قد أمدتهم بنطاق واسع من               

علم والمصادر، وقد أبدى أغلب الطالب إقبالهم على الجمـع بـين أسـاليب التعلـيم          فرص الت 
التقليدى واإللكترونية، كما ساعد التقييم التكوينى لحقائب الطالب اإللكترونية على عدم التركيز            
على الهدف األول والشائع جدا لدى الطالب، وهو التعلم من أجل االمتحان مما جعل الطالب               

  . للتعلمأكثر حماسا 

  :  الحالية الثانية–ب 

  مدخل لتكنولوجيا التعليم : اسم المقرر

وهو أحد المقررات التى يتضمنها برنامج الحصول على درجة الماجـستير لمعلمـى             
اللغة اإلنجليزية بكلية التربية جامعة بيجين فى الصين، وتم تقديمه باستخدام نمـوذج التعلـيم               

  . ٢٠٠٥، وتم استكماله فى مايو ٢٠٠٣ى مايو المدمج، وقد  بدأ هذا البرنامج ف

  :  مرحلة التحليل القبلى– ١

تم تحديد المتعلمين وهم معلمو اللغة اإلنجليزية حيث صمم هـذا المقـرر خصيـصا                -
 أسـبوعا مـع اسـتمرار       ١٨لتقديمه أثناء الخدمة كى يتلقوه من منازلهم على مدار          

ى مزيد مـن الخبـرة والمعرفـة        مزاولتهم للتدريس فى مدارسهم، لكن مع الحاجة إل       
 . ومشاركة األفكار ونمذجتها نجد أن التعليم وجها لوجه مطلوبا فى هذه الحالة

 : تم تحليل موضوعات المقرر إلى سبعة وحدات مستقلة هى -

  . نظرة عامة حول تكنولوجيا التعليم -١

 . تكامل تكنولوجيا المعلومات ضمن المنهج -٢

 .الوسائط التعليمية -٣

 . ميةالمصادر التعلي -٤

 . التصميم التعليمى -٥

 . طرق التعلم القائمة على الشبكة -٦

 .خاتمة المنهج مع التأكيد على النمو المهنى -٧
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دراسـات حالـة، الـتعلم      : من خالل تحليل بيئة التعلم تم تحديد أنماط التعلم التاليـة           -
  . الجماعى، المناقشة، بث األنشطة التعليمية ومشتمالت المنهج عبر الشبكة

  : صميم األنشطة والمصادر مرحلة ت– ٢

تضمن هذا البرنامج وفرة من المصادر واألنشطة، ففى بداية المقرر تم تقديم نـشاطا              
  . تمهيديا يتعرض لمحتوى المقرر واألهداف التعليمية وطرق التعلم والتقييم

يعرض الجدول التالى مثال على وحدة من وحدات المقرر، وهى التـصميم التعليمـى      

 األساسى لتصميم األنشطة والمصادر الخاصة بتلك الوحدة حيـث إن فـى             حيث يمثل الهيكل  
نهاية كل نشاط سيتم عقد جلسة يتم فيها التفاعل وجها لوجه، وهكذا يمكن للمعلمـين مقابلـة                 

  .طالبهم، ومناقشة المحتوى واإلجراءات معهم

  يوضح هيكل التصميم الرئيسى لوحدة التصميم التعليمي لهانج): ٦(جدول 

‚âù]íéÛé×ÃjÖ]Í] íéeøŞÖ]íŞÞù] …^’¹] °Û×Ã¹]íŞÞ_ 
فهم المفاهيم الرئيسية   ) ١

 .للتصميم التعليمي
التعـــرف علـــى ) ٢

ــصميم   ــات الت عملي
 .التعليمي

 القراءة

مقـــاالت ، كتـــب ، 
محاضــرات يلقيهــا  
الخبراء ويتم بثها عبـر     

 الشبكة

إجابة أسئلة الطالب عبر    
الــشبكة ومــن خــالل 

 مؤتمرات الفيديو 

تصميم حالة تعليمية   ) ٣
للمــواد الخاصــة  

  .بالمتعلمين

ممارســـة وتطبيـــق 
التــصميم التعليمــي  
والمناقشة والتواصل مع   

 .الزمالء 

 دراسة حالة

 إتقان طـرق تقيـيم      )٤
حالــت التــصميم   

  .التعليمي

تحليل ودراسة حـاالت    
 .فى مجموعات

) فيـديو   ( دراسة حالة   
 وصف خطط الدروس 

تتبع التصميم وعمليـة    
تطبيق الحاالت ، تقـديم     
ــة   ــصيحة والتغذي الن
الراجعة ومناقشات وجها   

 .لوجه 

  
  :  مرحلة التقييم– ٣

استخدم التقييم التكوينى فى تقييم البرنامج من خالل التعرض للسجالت الخاصة بعملية            
ب، والبيانات الخاصة بسجل األداء والمـسجلة       التعلم والتى من بينها الحقائب اإللكترونية للطال      

  . على الحاسب
   ) Fernando,et.al.,2005,217-235(  منوذج فرناندو لتصميم التعليم املدمج – ١٢

  : يتكون هذا النموذج من عدد من الخطوات هي

يقوم المعلم بتحديد المقرر، وما يقوم بتدريسه أى تحديـد األهـداف            : تحليل المحتوى  -١
 وفقا لألهداف، جزء يـتم      ن والمحتوى التعليمى للمقرر، وتقسيمه إلى جزئيي      التعليمية
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 وجزء يتم تقديمه فى     CDتقديمه إلكترونيا عبر الشبكة أو من خالل األقراص المدمجة          
  .الفصل الدراسى

التعرف على خبراتهم ومعـارفهم ومعلومـاتهم الـسابقة         : تحليل خصائص المتعلمين   -٢
 واألهداف التعليمية للمقرر، ثـم تحديـد سلـسلة دروس           المرتبطة بالمحتوى التعليمى  

 . إلكترونية لعملية تعلم ذاتى خاصة بكل طالب يقوم بدراستها

 : تنفيذ البرنامج -٣

يبدأ البرنامج التعليمى بلقاء يتم فيه التفاعل وجها لوجه ولمدة يوم واحد حيـث       -أ 
ة المعلـم،   يتوافر لدى المتعلمين الفرصة لمقابلة بعضهم البعض، وكذلك مقابل        

الذى يقوم بمراجعة معارف المجموعة، وتقديم األهداف التعليميـة، ومناقـشة           
أهم المهام التعليمية، وكذلك توضيح طريقة التفاعل التى ستتم عبـر البريـد             

 .اإللكترونى، مؤتمرات الفيديو والمحادثة عبر شبكة اإلنترنت

ة فى أى وقت وفـى      التعلم الذاتى، يقوم كل طالب بدراسة الدروس اإللكتروني         -ب 
 . أى مكان حسب قدرته وسرعته الخاصة

بحيث يتم عقدهما مرة أسبوعيا بين المعلم       ) ساعة لكل تفاعل  (يتم عقد تفاعلين      -ج 
والطالب خالل المحادثة عبر الشبكة لتعزيز المعرفة، ويتم الحـوار بطريقـة            

 . غير رسمية ويطور بشكل غير مخطط

لثالث والسادس يتناوالن موضوعات ثم     عقد مؤتمرين يتم بثهما فى األسبوع ا        -د 
 . التخطيط لها وذلك لضمان فعاليتها

 سـاعة   ٢٤تقديم دعم دائم خالل البريد اإللكترونى واإلجابات تقـدم خـالل              -ه 
 .التالية

 . تقديم دعم تليفونى لمدة ساعة يوميا   -و 

من خالل خضوع كافة المتعلمين الختبار تقييمى وذلك للحصول على          : مرحلة التقييم  -٤
ادة باجتياز البرنامج التعليمى من خالل التعرف على ما تم اكتسابه من معـارف،              شه

  . وما حقق من أهداف فى نهاية المدة المحددة

تم وضع هذا التصميم لتدريب متخصصين فـى مجـال الحاسـب بـاإلدارة المحليـة                
ميم علـى   والمركزية بأسبانيا من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتم التص         



אא     אא  ﴿٦٧﴾ 

أساس تبنى فكرة التعليم المدمج كنوع من أنواع التعليم لتدريس هذا المقرر، حيث استمر لمدة               
  ).  ساعة تدريبية٤٠(ثمانية أسابيع 

  : تعليق عام على النماذج السابقة 
من العرض السابق لنماذج تـصميم البـرامج التعليميـة يمكـن تقـديم المالحظـات                

  : واالستنتاجات التالية 
رك جميع النماذج فى مرحلة التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق، التقويم، لكـن            تشت -١

مراحل توظيفها تختلف من نموذج آلخر حيث يتسم كل نموذج بسمات خاصة مثـل               
  .  لتصميم برامج التعليم المدمجODP، نموذج برجز، نموذج ADD1Eنموذج 

المالئمة للبرامج مثل نموذج    تهتم جميع النماذج بحاجات المتعلمين وتحديد خصائصهم         -٢
 . ديك وكارى للتصميم التعليمى

تؤكد جميع النماذج على عملية التقويم التكوينى والتقويم التجميعى للتعلم مـن خـالل               -٣
بناء االختبارات المختلفة داخل البرنامج، ويتضح ذلك من خالل نموذج جيرالك وإيلى            

 . ونموذج ديك وكارى

ة تحديد األهداف التعليمية بمستوياتها المختلفة والبد من        تؤكد جميع النماذج على أهمي     -٤
صياغة األهداف فى صورة ناتج يتوقع حدوثه فى سلوك المتعلم مثل نمـوذج ديـك               

 . وكارى، نموذج فرانك

تؤكد النماذج على بناء استراتيجيات التعلم واألنشطة داخل البرنامج مثـل النمـوذج              -٥
 . ج ديك وكارى للتصميم التعليمىالمنظومى للتعلم لجيرالك وايلى ونموذ

تؤكد النماذج على تنوع، وتعدد مصادر التعلم داخل البرنامج مثل نموذج استراتيجيات             -٦
 . التصميم التعليمي لليشن وآخرون

التأكيد على أهمية دور بناء إستراتيجية التغذية الراجعة فى بناء محتوى البرنامج مثل              -٧
 . النموذج المنظومى لجيرالك وإيلى

عظم النماذج مصممة لبرامج التعليم التقليدية وغير مصممة لبرامج التعليم المـدمج،            م -٨
 .ويتضح ذلك من نموذج ديك وكارى ونموذج جيرالك وإيلى

بعض النماذج لم توضح العالقة بين عمليات التحليل والتصميم والتطبيـق والتقـويم              -٩

 .  وإيلىحيث تتداخل المراحل معا مثل نموذج فرناندو، ونموذج جيرالك

بعض النماذج مختصرة جدا وال يوجد التفاصيل الالزمة التى توضح كيفية بناء برامج              -١٠

 . التعليم المدمج مثل نموذج فرناندو 
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أهملت معظم نماذج التعليم المدمج عنصر بناء بيئة تعلم تفاعلية قائمة على التفاعـل               -١١
 . المتزامن والتفاعل غير المتزامن، ويتضح ذلك في نموذج فرانك 

تجاهلت بعض النماذج بعض المراحل المهمة فى بناء البرامج التعليمية وتحتاج بعض             -١٢
المراحل إلى تفصيل وتوضيح مثل نموذج استراتيجيات التـصميم التعليمـى للـشن             

 . وآخرون

أهملت معظم النماذج وجود دليل عام للبرامج يساعد المتعلم على معرفـة مكونـات               -١٣
 . ، وأساليب التقويم المختلفةالبرنامج، وتحديد المطلوب منه

  
النمــوذج املقــرتح لــربامج التعلــيم املــدمج فــى ضــوء منــاذج التــصميم : خامــسا

:التعليمى السابقة 

  :  الهدف من بناء نموذج تصميم تعليمى لبرامج التعليم المدمج – ١

  : بهدف بناء هذا النموذج إلى تحقيق اآلتى
 . برامج التعليم المدمجوضع تصور مقترح للمراحل المتتابعة لبناء   -أ 

تصميم نموذج يشتمل على خطوات تفصيلية واضحة لكل مراحل بنـاء البـرامج               -ب 
 . التعليمية المدمجة

 . تصميم نموذج خاص ببرامج التعليم المدمج دون غيرها من البرامج التعليمية   -ج 

مساعدة مصممى برامج التعليم المدمج فى تحديد خطـوات واضـحة للتخطـيط               -د 
 . طوير والتنفيذ والتقويموالتصميم والت

  :  النموذج المقترح للتصميم التعليمى لبرامج التعليم المدمج – ٢

يتكون النموذج المقترح من مجموعة من المراحل األساسية، والتى يندرج تحـت كـل              
مرحلة خطوات تفصيلية حيث تقوم الباحثة بالشرح، والتحليل التفصيلى لكل المراحل التى يتم             

  .موذج المقترحبناؤها فى الن

ويوضح النموذج التالي مراحل بناء برنامج قائم على التعليم المدمج حيث تـم تحديـد               
مرحلة التحليل، مرحلة التصميم، مرحلـة التطـوير، مرحلـة          : مراحل النموذج وهى كالتالى   

  . التنفيذ، مرحلة التقويم البنائى والنهائى للبرنامج
  

  



אא     אא  ﴿٦٩﴾ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .نموذج مقترح لتصميم برامج التعليم المدمج): ٢٠(شكل 
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   Analysis Phaseمرحلة التحليل : المرحلة األولى 

تعتبر مرحلة التحليل أول مرحلة يتم البدء بها فى برامج التعليم المدمج والتـى تعتبـر                
  :الخطوة األساسية فى بناء البرنامج التعليمى، ويندرج تحتها الخطوات التالية

  : صائص المتعلمين واحتياجاتهم تحليل خ– ١
تحليل خصائص المتعلمين المستهدفين ضرورى لتصميم التعليم المناسب لهم، خاصة إذا           

  )٩٤:٢٠٠٣محمد عطية خميس،أ(:كان المتعلمون مجهولين للمعلم أو المصمم ويشمل
تحليل وتحديد الخصائص العامة للنمو حسب المراحل العمرية، من حيث الخـصائص              - أ

  .لعقلية واالنفعالية واالجتماعيةالجسمية وا
الفيزيائيـة، وسـالمة الـسمع      :  تحليل وتحديد الخصائص والقدرات الخاصة وتشمل      - ب

والبصر، واالهتمامات والميول، ومستوى الدافعية واإلنجـاز، والمـستوى الثقـافى           
واالجتماعى واالقتصادى، والقدرات العقلية، وأسـاليب تعلمهـم المعرفيـة، وذلـك            

وات وأساليب متعددة كاالستبيانات، والمقابالت، واالختبـارات، وفحـص         باستخدام أد 
 . السجالت

وأيضا يشتمل تحليل خصائص المتعلمين على تحديد الخلفية السابقة للمتعلمين، ويقـصد            
بها المعرفة والمهارات التى تتوافر لدى كل متعلم والتى تمكنه من دراسة موضـوع معـين،                

رات تشخيصية لتحديد خلفية المتعلمين السابقة، ومستوياتهم فى        ويمكن قياسها عن طريق اختبا    
المادة الدراسية ، ويمكن للمعلم تقسيم المتعلمين إلى مجموعات حسب مستوى الخلفية الـسابقة              

   )٩٠– ٨٩:١٩٨٧جيرولد كمب،: (المتوفرة لديهم ، فالبد من تحديد
  . دراسة الموضوعمدى ما يتوافر لدى كل متعلم من متطلبات التعلم المسبقة ل -١
 . مدى ما يتقنه المتعلم بالفعل من المادة الدراسية التى يتناولها الموضوع -٢

 . مقياس متطلبات التعلم المسبقة -٣

ثم بعد ذلك تحديد الخبرة السابقة للمتعلم عن استخدام الكمبيوتر واإلنترنت ، قدرة المتعلم        
ة اإلنترنـت، تحميـل الملفـات،       على التعامل مع محتوى برامج الكمبيوتر، التجول عبر شبك        

واستخدام البريد اإللكترونى، وأدوات االتصال األخرى عبر الـشبكة، ويمكـن قيـاس ذلـك               
  . باستخدام استبيان لتحديد الخبرة السابقة للمتعلم

  :  تحليل خصائص بيئة التعلم– ٢
يجب تحديد األجهزة والبرامج وطرق االتصال المالئمـة بالـشبكة، وكـذلك الكـوادر              

  . لبشرية الالزمة لبناء برامج التعليم المدمج وأماكن الدراسة، وطريقة تواجد المتعلمينا
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  :  تحليل األهداف– ٣
إن عملية تحديد األهداف العامة واألهداف السلوكية للمحتوى التعليمي للبرنامج تعتبر           

ديد األهـداف   وفي هذه المرحلة يتم تح    . عملية مهمة، وأساسية عند بناء برامج التعليم المدمج       
 وهى التي تحدد الهدف العام للبرنامج وتنقسم إلـى مجموعـة مـن األهـداف      Goals العامة

التعليمية  وهى األهداف التي تشتمل على فعل سلوكي يحدد المطلوب من المعلم ، والبـد أن                 
  .تكون هذه األهداف واضحة ومحددة ومفهومة وقابلة للقياس

  )Niki,1998(:ثة أنواعوتنقسم األهداف اإلجرائية إلى ثال
تعنى المعرفة وهى تصف مـا الـذي يكـون          : Cognitiveاألهداف المعرفية     - أ

  . المتعلم قادرا على أن يتعلمه
هي األداء وهى تصف ما الذي يفعله ويؤديه        : Performanceاألهداف األدائية    - ب

 .المتعلم

  .ف يختار المتعلميرتبط بالشعور وتصف كي : Effective األهداف الوجدانية -          ج
  ): تحليل محتوى المادة التعليمية( تحليل المحتوى التعليمى – ٣

ماذا ندرس؟ وهو يمثل نوعية المعارف التى تقدم إلى         : وهذه المرحلة تجيب على السؤال    
  . الطالب والمهارات، وأيضا الجوانب الوجدانية أو االنفعالية
ى حيث يمكن تصنيف المحتوى إلى      وتختلف طرق تحليل المحتوى باختالف نوع المحتو      

  )٣٢٢:٢٠٠١أحمد محمد أحمد سالم،:(ثالثة أنواع
  . ولتحليله يمكن استخدام التحليل الهرمى: المحتوى المعرفى -١
واألسلوب التحليلى الذى يمكن استخدامه مع الجانـب المهـارى          : المحتوى المهارى  -٢

 . الحركى هو تحليل المهارة

 . الميول، التقدير، االتجاهات، القيم: ذا المحتوىومن مكونات ه: المحتوى الوجدانى -٣

  

   Design Phaseمرحلة التصميم : المرحلة الثانية 

تعتبر مدخالت عملية التصميم تقوم على مخرجات عملية التحليل، وفى هذه المرحلـة             
يتم التخطيط لكيفية بناء برنامج تعليمى يقوم على نموذج أو أسلوب التعليم المـدمج لتحقيـق                

هداف التعليمية التى تم تحديدها فى مرحلة التحليل، وتشتمل تلك المرحلة علـى الخطـوات               األ
  :التالية
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  :  تحديد إستراتيجية تنظيم المحتوى وتتابع عرضه–١
تعرف عملية تنظيم المحتوى التعليمى بأنها تلك الطريقة التى تتبع فى تجميع المحتـوى              

ان العالقات الداخلية التى تربط أجزائه، والعالقات       التعليمى وتركيبها على وفق نسق معين، وبي      
الخارجية التى تربطه مع موضوعات أخرى، أو بشكل يؤدى إلى تحقيق األهـداف التعليميـة               

محمـد محمـود    .(التى وضع من أجلها فى أقصر وقت وجهد ممكنين وبأقل تكلفة اقتـصادية            
    )١٧٣:٢٠٠٣الحيلة،

بعات، نختار منها ما هو مناسب لطبيعة المهمات وهناك أنواع عديدة من السالسل والتتا
محمد عطية  :(التعليمية ، وخصائص المتعلمين، وخصائص المنظومة التى نقوم بتطويرها

  )   ٦٧:٢٠٠٣خميس، أ
  . ويقوم على أساس طبيعة منطق بنية العلم فى المادة الدراسية : التتابع المنطقى -١
 . تعلمين ورغباتهمويقوم على أساس حاجات الم: التتابع النفسى -٢

حيث تقسم المهمة   ) من الخاص إلى العام   (التسلسل القهقرى المرتد من أسفل إلى أعلى         -٣
 . إلى خطوات، وتبدأ بتعلم الخطوة األخيرة

الهرميات ، وهذه األفضل واألكثر استخداما، وفيه تنظم المادة من أعلى إلـى أسـفل                -٤
 . فى شكل هرمى) من العام إلى الخاص(

وتستخدم فى حالة الموضوعات المعقدة التى تشتمل       : بكى وخرائط المفاهيم  التنظيم الش  -٥
 .على عالقات متشابكة بين مفاهيم مترابطة

  
  : المحتوى) توصيل( تحديد طرق تقديم – ٢

تعتمد طرق توصيل المحتوى على األهداف التعليمية المطلوب تحقيقها فـى البرنـامج             
لمصمم الطريقة المناسبة لتوصـيل المحتـوى إلـى         التعليمى والتى تم تحديدها، حيث يختار ا      

  . المتعلم والتى تحقق األهداف من أساليب إلكترونية أو تقليدية داخل الفصل الدراسى
األساليب المناسبة للـتعلم، والتـدريب      ) ١٣١– ١٢٨،٢٠٠٣(ويحدد عبد الرحمن توفيق   

 التعليمية وترتيبها، ألن    فمن المهم تصنيف األهداف   . بناء على نوع األهداف المطلوب تحقيقها     
المفتاح الرئيسى لتحديد أساليب التقويم هو تقسيم الهدف التعليمى إلى عـدة أهـداف فرعيـة                
تفصيلية وتصنف المهارات المطلوبة لكل هدف فرعى إلى مهارات معرفية، نفـس حركيـة،              

  .ومتعلقة باالتجاهات
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  ): األهداف المعرفية( المهارات المعرفية –أ
المهارات تماما مع برامج التعلم باستخدام الشبكات حيث يمكـن توصـيلها            تتناسب هذه   

ونقلها إلى المتدربين باستخدام اللغة والنصوص واألرقام والرموز والرسوم فمجالها يتـضمن            
المهارات الذهنية مثل تذكر الشروط والمفاهيم واألسس وحل المـشكالت وتطبيـق القواعـد              

. لمختلفة، وتحليل البيانات والربط بينهـا وتقيـيم المعلومـات         والتفرقة بين العناصر والبنود ا    
  . وبالتالى تالئم برامج التعليم عبر اإلنترنت لتحقيق هذه األهداف

  ): األهداف األدائية( المهارات النفس حركية –ب 
تتطلب هذه المهارات التطبيق العملى والممارسة المتكررة وإرجاع األثر عن مدى التقدم            

تقان، لذلك فهي غير مناسبة لتقديمها عبر الشبكة، ويمكن تحقيقها فـى البيئـة              فى مستوى اإل  
  .التقليدية داخل القاعات وجها لوجه 

ولتحقيق كل من األهداف المعرفية واألدائية يتطلب ذلك مزيج، أو دمج بين كـال مـن                
  . يبات العملية برامج التعلم عبر الشبكة وأحد األساليب األخرى فى البيئة التقليدية مثل التدر

  :  المهارات المتعلقة باالتجاهات –ج 
يتطلب تغيير سلوك المتعلمين، وتدريبهم علـى كيفيـة تبنـى، واسـتخدام اتجاهـات،               
وسلوكيات جديدة استخدام أكثر من طريقة فال يتناسب معها أسلوب التدريب باستخدام الشبكات             

  .بكات واألساليب التقليديةفقط، لكن يمكن استخدام مزيج من التدريب عن طريق الش
لذلك البد من اختيار المزيج المناسب من األساليب التعليمية الذي ييسر عمليـة الـتعلم               
ويحقق األهداف المحددة للبرنامج، حيث أن في بعض الحاالت ال يتطلب األمـر إال اسـتخدام      

وس مثل اسـتخدامها    الشبكة كأداة مساعدة ومكملة للبرامج التقليدية التي تتم داخل قاعات الدر          
   .Video Conferencesكأداة للوصول إلى مواقع المؤتمرات 

بأن مجال قياس األداء أو السلوك      ) ٦٣،٢٠٠٤(كما تشير سوزان عطية مصطفى السيد       
للمتعلم يعتبر غير مناسب لبرامج التعلم من بعد عبر اإلنترنت إذا لم يـرتبط األداء باسـتخدام       

  .  وأن المجال الوجدانى صعب القياس الماوس، أو لوحة المفاتيح ،
ومن األساليب التي يستطيع المصمم استخدامها في بيئة التعليم المدمج برامج الوسـائط             

، وهى تتشابه مع برامج التعلم عبر الـشبكة         CDالمتعددة الكمبيوترية على األقراص المدمجة      
عبـد الـرحمن    . (في بعض النقاط، وتختلف عنها في نقاط أخرى كما هو موضح بالجـدول            

  )١٣١– ١٢٨:٢٠٠٣ توفيق،
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 وبرامج الكمبيوتر عبر CDأوجه التشابه، واالختالف بين برامج الكمبيوتر على ): ٧(جدول 
  . شبكة اإلنترنت

 @‹mìîjàØÛa@wßa‹i@ICDH@@ @òØj“Ûa@Ç@‹mìîjàØÛa@wßa‹i 

أوجه 
 التشابه

  . مصمم للتعلم الذاتى -١
تتناسب مـع المهـارات المعرفيـة        -٢

ة بالمعارف والفهم واالستيعاب    المتعلق
 . والتطبيق 

  . مصمم للتعلم الذاتى -
تتناسب مـع المهـارات المعرفيـة        -

المتعلقة بالمعارف والفهم واالستيعاب    
 . والتطبيق

أوجه 
 االختالف

اقتصار المادة التعليميـة علـى مـا         -١
 . يتضمنه القرص المدمج 

االتصاالت محـدودة بـين المعلـم        -٢
 .والمتعلم 

يل البرنـامج يجـب     لتحديث وتعـد   -٣
 . مراجعة القرص المدمج 

تعدد بدائل االختيار مـن الوسـائط        -٤
المتعددة بالنسبة للفيـديو والـصوت      

 والصور 

ــصميم  -٥ ــدة لت ــوافر األدوات المعق ت
ــورة  ــارين المتط ــاعالت والتم التف

 . ولمتابعة المتعلمين

يعتمد على الموارد المتاحـة عبـر        -
الشبكة العالمية، المصادر ، قواعـد      

  . ات المنشأةبيان
توافر العديد مـن البـدائل المتاحـة         -

لالتصال بين المعلم والمـتعلم مثـل       
. البريد اإللكترونى ولوحة اإلعالنات

 . من السهل تحديث وتعديل البرنامج -

قد تتسبب الوسيلة اإلعالمية القويـة       -
مثل الفيديو والصوت والصور فـى      

 . ازدحام االتصاالت على الشبكة

صميم التفاعالت  قدرة محدودة على ت    -
ــة   ــورة ومتابع ــارين المتط والتم

 .المتدربين

حيث يستطيع المصمم االستعانة بأوجه التشابه واالختالف هذه بينهما في تحديد أيهمـا             
أنسب وأفضل في توصيل المحتوى، مع األخذ في االعتبار بأن عند استخدام برامج الكمبيوتر              

  .  في االتصاالت والتفاعالت يمكن استخدام الشبكةCDعبر األقراص المدمجة 

  

  :  تصميم األنشطة التعليمية– ٣

  : وتشتمل تلك المرحلة على

تحديد األنشطة التعليمية بناء على األهداف التعليمية المطلوب تحقيقها بحيث تجمع تلك              -أ 
األنشطة بين األنشطة التقليدية مثل إجراء تدريب عملـي، قـراءة كتـب، األنـشطة               

 بحث عبر اإلنترنت، البحث عن أفضل موقع عـن موضـوع            اإللكترونية مثل إجراء  
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معين، قد تكون تلك األنشطة فردية أو جماعية مثل إجراء مشروعات جماعيـة مـع               
 . التحكم فى الوقت وإعالم الطالب بالوقت المطلوب لالنتهاء من األداء

 . تنظيم األنشطة التعليمية مع وضع وقت محدد لكل مهمة  -ب 

  . ةتقويم األنشطة التعليمي  -ج 
  

  :  تحديد طرق التفاعل– ٤

  : يوجد نوعان من التفاعل داخل بيئة التعليم المدمج وهما 

التفاعل المتزامن الحسي داخل قاعات الدرس حيث يلتقى فيه المتعلمين والمعلـم فـى                - أ
نفس الوقت وفى نفس المكان وجها لوجه، والبد على المصمم أن يحدد متـى وأيـن                

  . يحدث ذلك التفاعل

  : ت واالتصاالت عبر اإلنترنت وتنقسم إلى التفاعال - ب

   Synchronous التفاعل المتزامن – ١

وهو يسمح للمتعلم باالتصال والتفاعل مع المعلم والمتعلمين اآلخرين فى نفس           
  . الوقت

   :Asynchronous التفاعل غير المتزامن – ٢

 مـع   وهو يسمح للمتعلم باالتصال والتفاعل مع المعلم والمتعلمـين اآلخـرين          
  .اختالف الوقت

  : والجدول التالي يوضح أدوات التفاعل المتزامنة وغير المتزامنة

  يوضح أدوات التفاعل المتزامنة وغير المتزامنة): ٨(جدول 
Þb—müa@paë†c òäßan¾a äßan¾a@Ëò@

   البريد اإللكتروني
    مجموعات األخبار
    المؤتمرات الصوتية
    المؤتمرات المرئية

    البريد الصوتي
    )المحادثة ( الدردشة 

    اللوحة البيضاء
    مجموعات النقاش
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  :  تصميم إستراتيجية التغذية الراجعة وتقديم الدعم – ٥

التغذية الراجعة هى التى تقدم معلومات للمتعلم عن مدى تقدمه فى البرنامج التعليمـى،              
الفعالة تؤدى إلى تحقيق أهـداف البرنـامج وتنقـسم      وإن استخدام إستراتيجية التغذية الراجعة      

  : التغذية الراجعة فى البرنامج إلى

  :  التغذية الراجعة الداخلية–أ 

وهى تعتمد على تقويم المتعلم ألدائه بنفسه فى برامج الكمبيوتر، ويجـب مراعـاة أن               
تساعد الطـالب   تكون التغذية الراجعة فورية، إيجابية، محددة، توفر معلومات عن اإلجابات،           

على اإلجابات الصحيحة، والبد أن تعطى للطالب فرصة للفهم من خالل تقديم سؤال بعد كـل        
  . سؤال من متعدد، أملئ الفراغ، صح وخطأ: جزء جديد مثل األسئلة اآلتية

  :  التغذية الراجعة الخارجية–ب 
بد أن يوضـح    وهى تعتمد على تقويم المعلم للطالب عن طريق تعليماته وتوجيهاته، وال          

للطالب ما المتوقع منه وأن تكون مواعيد التقويم محددة سابقا، وهى قد تقدم للمتعلم فى قاعات                
  : الدرس وجها لوجه أو تقدم عبر الشبكة، لذلك البد من

  . تنظيم مواعيد االتصال بالمعلم -١
استخدام أساليب متعددة لالتصال بالمتعلم مثـل المـؤتمرات الـصوتية والبريـد              -٢

 . رونىاإللكت

 . إبالغ الطالب بنتائجهم فورا عبر البريد اإللكترونى  -٣

  . التعليق على اإلجابات بعمق حتى يعرف الطالب أسباب األخطاء  -٤

  
  :  تصميم االختبارات وأدوات التقويم– ٦

فى مرحلة التصميم يقوم المصمم ببناء االختبارات، وأدوات التقـويم بطريقـة تناسـب              
  . م واألهداف التعليميةالمحتوى التعليمى والمتعل

حيث تعد أدوات القياس والتقرير فى ضوء األهداف المحددة وبشكل متـوازى معهـا،              
  . بحيث تقيس هذه األدوات قدرة الطالب على تحقيق هذه األهداف

محمـد عطيـة خمـيس،      :(تصنف االختبارات والمقاييس حسب مجاالت األهداف إلى      
  )١٥١– ١٤٩:٢٠٠٣أ
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  : ف المجال المعرفىاختبارات أهدا: أوال 
تستخدم االختبارات التحريرية لقياس أهداف المجال المعرفى وتشمل اختبارات المقـال،           

  . االختبارات الموضوعية ، اختبارات اإلجابات القصيرة

  : اختبارات ومقاييس أهداف المجال النفسحركى: ثانيا 
ن المـتعلم مـن أداء      تستخدم لقياس أهداف هذا المجال اختبارات أداء لتحديد مدى تمك         

المهارات البدنية مثل تشغيل األجهزة، كما تـشمل المهـارات          : مهارات عملية معينة، وتشمل   
  : العقلية مثل حل المشكالت ومن األدوات التى تستخدم فى قياس األداء

  . مقاييس التقدير– ٢    . قوائم المراجعة– ١

  :قياس أهداف الجانب الوجدانى: ثالثا 
  : ئعة لقياس هذه األهداف من األدوات الشا

  .  مقاييس التقدير–ب        . االستبيانات–أ 
  .  المقابلة–د       .المالحظة-جـ 

  

   : تحديد اإلستراتيجية التعليمية–٧

إستراتيجية التعليم هي خطة عامة منظمة تتكون من مجموعة محـددة مـن األنـشطة               
 تعليمية معينة، في فترة زمنيـة       واإلجراءات التعليمية مرتبة فى تسلسل مناسب لتحقيق أهداف       

محددة، ويتطلب تصميم إستراتيجية التعليم مخرجات كل مكونات التصميم التعليمـى الـسابقة             
  )١٩٠:٢٠٠٣محمد عطية خميس، أ. (كمدخالت ضرورية لبناء اإلستراتيجية

محمد عطيـة   "، نموذج   "ديك وكارى "يوجد نماذج عديدة إلستراتيجية التعليم منها نموذج        
  .، مع تحديد ما سوف يقدم إلكترونيا وما سوف يقدم تقليديا"خميس

  

  : نموذج إستراتيجية ديك وكارى : أوال 

  : وتتكون هذه اإلستراتيجية من خمسة مكونات رئيسية وهى
  .الدافعية، األهداف، المعلومات المتطلبة: أنشطة ما قبل التعلم وتشمل -١
 : وتشمل) المحتوى(تقديم المعلومات  -٢

  .  األمثلة -جـ     . عرض المحتوى–ب     .ع التتاب–أ 
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  : مشاركة الطالب وتشمل -٣
  .  الرجع–ب     . التدريب–أ 

  :  االختبارات، وتشمل– ٤
  .  االختبار القبلى–ب     . اختبار السلوك المدخلى–أ 

  .  االختبار البعدى–د      . االختبار الضمنى-جـ
  :  أنشطة المتابعة وتشمل-٥

  . لم إثرائى تع–ب       . تعلم عالجى–أ 

  

  ": محمد عطية خميس"نموذج : ثانيا 

  : يتكون من خمس مراحل رئيسية ينبثق عن كل منها خطوات فرعية وهى 
  : استثارة الدافعية واالستعداد للتعلم وتشمل  -١

  .  العلم باألهداف -ب      . جذب انتباه المتعلمين–أ 
  .   مراجعة التعلم السابق-جـ

  :  علىتقديم التعلم الجديد، ويشتمل -٢
  .  عرض األمثلة والتشبيهات–ب      .  عرض المعلومات–أ 

  :  تشجيع مشاركة المتعلمين وتنشيط استجاباتهم وتشمل– ٣

  . أنشطة وتدريبات انتقالية موزعة  - أ

 .  التوجيهات واإلرشادات المساعدة - ب

  .  التعزيز والرجع الفعال-جـ

  ). تطبيق االختبار المحكى( قياس األداء -٤

  . لتعلم وتطبيقه فى موافقة جديدة ممارسة ا-٥

  

 :تصميم محتوى البرنامج اإللكتروني -٨

في هذه المرحلة يقوم المصمم بوضع مخطط لكيفية بناء البرنامج الكمبيوترى سـواء             
  : أكان عبر اإلنترنت أو على األقراص المدمجة وتتضمن 
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  :  إعداد السيناريو–أ 
ى خطوات تنفيذية إلنتاج مصدر تعليمى      السيناريو هو خريطة لخطة إجرائية تشتمل عل      

معين، تتضمن كل الشروط والمواصفات والتفاصيل الخاصـة بهـذا المـصدر، وعناصـره              
المسموعة والمرئية وتصف الشكل النهائى له على ورق، ومن ثم فالسيناريو هو مـصدر أو                

ل عليه مـن    وسيلة تعليمية مكتوبة، ويختلف شكل كتابة السيناريو على نوع المصدر وما يشتم           
  . وسائل متعددة وعلى كم المعلومات والمواصفات المطلوبة

  .نموذج لكتابة سيناريو برامج الوسائل المتعددة الكمبيوترية): ٩(جدول 

رقم 

 الشاشة

التعليق 

 الصوتي

النص 

 المكتوب

الصور 

والرسوم 

 الثابتة

الصور 

والرسوم 

 المتحركة

الموسيقى 

والمؤثرات

وصف 

كروكى 

 لإلطار

أسلوب 

الربط 

 واالنتقال
        

  .نموذج لكتابة سيناريو برامج التعلم عبر شبكة اإلنترنت): ١٠(جدول 

رقم اإلطار
شكل 

 الشاشة

النص 

 المرئي
 الصوت

لقطات 

 الفيديو

الرسوم 

 واألشكال

اإلبحار 

 والتفاعلية
 مالحظات

        

  :  التخطيط لإلنتاج –ب 

  : دأ عمليات التخطيط لإلنتاج وتشمل الخطوات التاليةبعد االنتهاء من كتابة السيناريو، تب

  :  تحديد المنتوج التعليمى ووصف مكوناته وتشمل– ١

  . تحديد نوع المصدر التعليمى المطلوب تطويره  - أ

الكتابة، الصور والرسـوم الثابتـة، الـصور والرسـوم          : وصف المكونات من حيث    - ب
وتية، حجم المـصدر، والكـم      المتحركة، التعليق الصوتى، الموسيقى والمؤثرات الص     

 ).عدد النسخ(المطلوب 

  :  تحديد متطلبات اإلنتاج المادية والبشرية، وتشمل– ٢

  . المكان–ب       . المواد الخام–أ 

   . المهارات المطلوبة لإلنتاج–د    . األجهزة والتجهيزات-جـ

  .  تقدير الميزانية المطلوبة–ز     .  الوقت–و    . المواد الخام-هـ 
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  .ع خطة وجدول زمنى لإلنتاج  وض– ٣
  

   Development Phaseمرحلة التطوير : المرحلة الثالثة 

مرحلة التطوير تعتمد على مرحلة التصميم حيث يتم فيها بناء مواد التعلم التي سـوف               
  : تستخدم في البرنامج وتشتمل على

  :  بناء دليل المتعلم – ١

ر فى البرنامج التعليمى حيث يحتوى      وفيه يحدد بعض المعلومات التى تساعد على السي       
  : على العناصر التالية 

  :  وصف البرنامج التعليمى من حيث–أ 

  .وصف أهداف البرنامج -

 .األنشطة التعليمية المطلوب تنفيذها -

 . وصف كل الموضوعات التى يحتويها البرنامج -

 . الوقت المتوقع لالنتهاء من دراسة البرنامج -

 . عاكيف يمكن تفاعل المتعلمين م -

 . كيف ومتى سوف تقدم التغذية الراجعة -

 . كيف ومتى يجب على الطالب االتصال بالمتعلم -

  :  التكنولوجيا المطلوبة–ب 

  ما الحد األدنى من األجهزة التى يجب أن تكون لدى الطالب؟  -

 ما البرامج التى يحتاجها الطالب لدراسة البرنامج؟ -

  :  الجدول الزمنى لدراسة البرنامج-جـ 

د مواعيد كل األنشطة والمهام التى يجب على المتعلم االنتهاء منهـا مثـل وقـت                تحدي
االختبارات ووقت تقديم المشروعات، والمناقشات، ووقت التفاعل وجها لوجه داخـل حجـرة             
الدراسة ، ووقت التدريبات العملية وميعاد بداية ونهاية كل جزء من أجزاء البرنامج وذلك فى               

  . على المتعلمين فى بداية تطبيق البرنامجشكل مادة مطبوعة توزع 
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  :  بناء محتوى برنامج الكمبيوتر أو برامج التعلم عبر الشبكة– ٢

  : حيث يتم بناء المحتوى اإللكترونى كما يلى 

  :  تنفيذ السيناريو حسب الخطة المحددة وتشمل – ١

  .  إعداد الرسوم التعليمية الثابتة–ب     .  كتابة النصوص والعناوين–أ 

  .  تصوير لقطات أو مشاهد فيديو–د    . التقاط الصور الفوتوغرافية-جـ

  .  تسجيل الصوت والحوارات–و    . تسجيل لقطات األفالم المتحركة-هـ 

  .  تسجيل الموسيقى والمؤثرات الصوتية–ز 
  

  :  عمليات اإلخراج المبدئى– ٢

، Auther Wareلجاهزة مثل لبناء برامج الكمبيوتر البد من استخدام أحد برامج التأليف ا
  : لكن لبناء برامج التعلم عبر شبكة اإلنترنت يتم استخدام أحد الطرق التالية

   . HTML - Java Script- ASPاستخدام لغات برمجة الشبكة مثل   - أ

  .  Dragging and droppingاستخدام التطبيقات الجاهزة مثل  - ب

   .Flash- Front Pageة  استخدام البرامج التى تحول لغات برمجة الشبك-جـ
  

  :  عمليات التقويم المبدئى– ٣

يتم من خالل عرض النسخة المبدئية على خبراء متخصصين فى تكنولوجيا التعليم وفى             
المادة العلمية وعلى عينة صغيرة من المعلمين والطالب للتأكد من مناسبتها لتحقيق األهداف،             

ومة والمصورة، الترابط والتكامل بين هـذه       تسلسل العرض، مناسبة العناصر المكتوبة والمرس     
العناصر والنواحى التربوية والفنية وعرض المقترحات والتعديالت الالزمة، ثم تحليل النتـائج      

  . وإجراء التعديالت الالزمة
  

  :  اإلخراج النهائى للمنتوج التعليمى– ٤

يتم إعـداد النـسخة     بعد االنتهاء من عمليات التقويم البنائى وإجراء التعديالت الالزمة          
  . النهاية وتجهيزها للعرض
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   Implemment Phase) التنفيذ ( مرحلة التطبيق : المرحلة الرابعة 

  : راسته وتشتمل على الخطوات التالية وفيها يتم إتاحة البرنامج التعليمى للمتعلمين لد

  : توصيل المحتوى اإللكترونى للمتعلمين  – ١

مـع  ) إذا تم اختيار برامج التعلم عبر اإلنترنت      (الشبكة  من خالل تحميل البرنامج على      
 باستخدام بـرامج إدارة الملفـات أو   User Name واسم المستخدم Passwordتحديد كلمة السر 

إذا تم اختيـار بـرامج الوسـائل        (توزيع األقراص المدمجة التي تحمل البرنامج الكمبيوتري        
  ). المتعددة الكمبيوترية

  

  . تيجية التعليمية التى سبق تحديدها فى مرحلة التصميم تطبيق اإلسترا – ٢

  

   Evaluation Phaseمرحلة التقويم : المرحلة الخامسة

هدف هذه المرحلة قياس فاعلية وكفاءة التعليم ويساعد التقويم فى تطوير تصميم برامج 
  : إلىالتعلم وفيها تستخدم أساليب التقويم التى سبق تصميمها، وتنقسم عملية التقويم 

  

   : Formative Evaluationالتقويم التكوينى  – ١

الغرض من هذا النوع من التقويم هو معرفة مدى فاعلية البرنامج قبل انتهاء مراحلـه               

  . وقبل التطبيق
  

  : Summative Evaluation) النهائى(التقويم التجميعى  – ٢

عليـة البرنـامج ككـل،      يحدث بعد تطبيق البرنامج وهذا النوع من التقويم يؤكد على فا          
  : ويشتمل على الخطوات التالية

 . تطبيق أدوات التقويم  -أ 

 .  المعالجة اإلحصائية -ب 

 .  تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها -ج 

  . تحديد مواطن القوة والضعف والمراجعات المطلوبة  -د 
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  : صيانة األجهزة التعليمية ودور التعليم املدمج يف إكسابها: احملور الثالث
   Equipment Maintenance: مفهوم صيانة األجهزة التعليمية : أوال

إن مفهوم صيانة األجهزة التعليمية من المفاهيم الحديثة إذا ما قورن بمفهـوم األجهـزة               
ة من صون أي حفظ، وتنقسم الـصيانة مـن          مأخوذ ) Maintenance(التعليمية، فكلمة صيانة    

ناحية المهام إلى صيانة وقائية، وصيانة عالجية، فالصيانة الوقائية هي التي تـسبق حـدوث               
   .العطل بغرض تجنبه، أما الصيانة العالجية فتتـضمن كيفيـة معالجـة العطـل الحاصـل               

  )٤:٢٠٠١ عماد عبد اللطيف، على مصطفى البوز،(
عملية تـستهدف الحفـاظ علـى األجهـزة         : " التعليمية بأنها  وقد عرفت صيانة األجهزة   

التعليمية، واإلبقاء عليها فى حالة جيدة، وبصفة دائمة، مما يجعلها صالحة لالستخدام بفاعليـة              
  )١٣:٢٠٠٢على محمد عبد المنعم،" (وكفاءة

بأن مفهوم صيانة األجهزة يختلف عن مفهوم       ) ١٤،٢٠٠٢"(ويرى على محمد عبد المنعم    
 األجهزة، فالصيانة هى عملية وقائية فهى عملية نحمى مـن خاللهـا األجهـزة مـن                 إصالح

اإلصابة باألعطال، بينما اإلصالح عملية فنية تحدث بعد أن تصاب األجهزة باألعطال وهـى              
تستهدف إعادة األجهزة إلى حالتها التى كانت عليها فيما يتعلق بتشغيلها وأدائها ، وأن إهمـال                

  . د من األسباب الهامة التى تؤدى إلى إحداث أعطالهاصيانة األجهزة يع
عمليـة  "صيانة األجهزة التعليمية على أنها      ) ٤٢،٢٠٠٣(وعرف محمد جابر خلف اهللا      

قائمة على أسس علمية لصيانة األجهزة التعليمية وتشمل حفظ وفحص وتغيير أجزاء األجهزة             
  ". فاءةالتعليمية، ضمانا لحسن أدائها وبصفة دائمة بفاعلية وك

اإلجراءات والخطوات التى تتخذ بقـصد  " ويمكن تعريف صيانة األجهزة التعليمية بأنها       
  " المحافظة على األجهزة واآلالت أو أجزائها فى حالة صالحة للعمل بفاعلية وكفاءة 

  

  : أنواع عمليات الصيانة: ثانيا

علـى  : (، وهـى  قسم بعض المهتمين عملية صيانة األجهزة التعليمية إلى ثالث مراحل         
  )٢٤:٢٠٠١مصطفى البوز، عماد عبد اللطيف،

  :  مرحلة الصيانة قبل التشغيل–أ 

وهى تتضمن عملية الصيانة الالزمة للتجهيز للعرض الضوئى، وتوفير مصدر القيـادة            
  . والمكان والمالئم، وتجريب الجهاز للتأكد من عمل المصباح واألجزاء األخرى
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  : غيل مرحلة الصيانة أثناء التش–ب 

وتتضمن هذه المرحلة المهام الواجب الحرص عليها أثناء استخدام الجهاز، من تحريـك             
  . رض، وتحديد عدد ساعات عمل الجهازالجهاز، ومدة العرض، وطريقة الع

  :  مرحلة الصيانة بعد التشغيل -جـ

وتختص بالشروط الواجب مراعاتها عند إغالق الجهاز، وإعادتـه إلـى حالتـه قبـل               

ام بالكشف عن جودة مصباح اإلضاءة، ومروحة التبريد، وتنظيف منـصة العـرض             االستخد
  . وعدسات الجهاز والمرايا العاكسة، والتأكد من سالمة الجهاز للعمل فى المرات التالية

الـسيد الـسيد عيـد      : (في حـين قـسمها الـبعض اآلخـر إلـى األنـواع التاليـة              
  )٦٠:٢٠٠١المصيلحى،

  :  الصيانة الدورية–أ 

د بها فحص الجهاز جيدا وتحديد حالة كل جزء من أجزائه واستبدال الجزء الذى              ويقص
تهالك أو انتهت فترة صالحيته ويتم هذا النوع من الصيانة بعد عدد معين من ساعات تـشغيل                 

  . الجهاز، وتتم على فترات زمنية محددة

  :  الصيانة الوقائية –ب 

وقايته من مصادر األعطال، ويمكـن      ويقصد بها حماية الجهاز من حدوث أعطال به، و        
أن يجرى هذا النوع من الصيانة فى أى وقت حسب حاجة الجهاز، ومدى تعرضـه للغبـار                 
واألتربة، وإتباع هذا النوع من الصيانة غالبا ما يؤدى إلى زيـادة فـى العمـر االفتراضـى                  

نة فيمـا يتعلـق     للجهاز، وتتم الصيانة الوقائية باتباع التعليمات المرفقة فى كتـالوج الـصيا           
  . بالتشغيل، الحفظ، الصيانة، اإلصالح

  :  الصيانة العالجية -جـ

وتتم عندما يتوقف الجهاز عن العمل نتيجة حدوث عطل فى أحد أجزائه، أو مكوناتـه               
  . وتتم باستبدال الجزء التالف بآخر سليم

يـة طـوال    ويتضح مما سبق أن عملية صيانة األجهزة التعليمية ترتبط باألجهزة التعليم          
فترة تواجدها بالمؤسسات التعليمية، وبصفة دائمة من ضبط بيئة عمل الجهاز، وتأمينه وحسن             
تشغيله واستخدامه والقيام بعمليات فحص أجزاء الجهاز ومكوناته، والتأكد من سالمتها وحسن            

  .عملها، والقيام بإصالح بعض األجزاء  وتغيير بعض المكونات الغير صالحة بأخرى سليمة
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  : األهمية التربوية لصيانة األجهزة التعليمية : ثالثا

إن العناية باألجهزة التعليمية هى عناية بالعلم والتعليم، فاألجهزة التعليمية أصبحت جزء            
ال يتجزأ من نظام التعليم، كما أن االهتمام بصيانتها والمحافظة عليها دخل المؤسسات التعليمية              

  )١٤:١٩٩٠عفاف عبد الحميد حلمي،.(ة، ويحقق التقدم العلمييزيد من عائد العملية التعليمي
فالمحافظة على األجهزة التعليمية، وصيانتها من شأنه توفير الوقت والجهد وتفادى األعطـال             

  )Timothy,et.al.,1996,256.(التي تعوق عملية التعلم لدى المدرس والطالب معا
 الكلفة فى مقابل العائد النـاتج عـن         وترتبط عملية استخدام األجهزة التعليمية بحسابات     

استخدام األجهزة، فاألجهزة التعليمية مكلفة مادياً، وكلما زاد العائد من استخدامها قلت الكلفـة،     
فتؤدى عملية صيانة األجهزة إلى تحقيق األهداف، والتغلب على المشكالت التعليمية، وعلـى             

علـى محمـد عبـد المـنعم،        :(انب اآلتية ذلك فتتمثل أهمية صيانة األجهزة التعليمية فى الجو       
١٧- ١٥:٢٠٠٢(  

  .  الحفاظ على كفاءة تشغيل األجهزة وفاعليتها–أ 
  . تقليل كلفة األجهزة بزيادة العائد منها–ب 

  . تقليل عمليات إصالح األجهزة-جـ 
  . تجنب المواقف الطارئة الناتجة عن فشل استخدام األجهزة–د 

التعليمية مرتبطا بصيانتها، فعملية استخدام األجهـزة       وعلى ذلك يكون استخدام األجهزة      
التعليمية ليست بالعمل االرتجالى أو العشوائى، بل هى عمل له من األسس والقواعـد التـى                
تساعد على زيادة فاعلية األجهزة، وحسن أدائها وكفاءتها، وهى عملية مكملة لصيانة األجهزة             

الجهاز واختباره يجنب المستخدم المواقف الطارئـة       التعليمية والحفاظ عليها، والقيام بتجريب      
  . أثناء االستخدام

  

   :مهارات صيانة األجهزة التعليمية ودور التعليم المدمج في إكسابها: رابعا
  : Practical Skills المهارة العملية  تعريف-١

مما الشك فيه أن أداء أي عمل من األعمال بصورة جيدة ومتقنة يتوقف علـى معرفـة     
طوات التي يشتمل عليها هذا العمل، وبالتالي فان القائم على هذا العمل لتلـك الخطـوات                الخ

يؤدى به في النهاية إلى أداء ذلك العمل بصورة افضل وكذلك الحال بالنسبة للمهارة، فالمهارة               
  .تشكل أهم مخرجات التعلم ونتائجه على اإلطالق
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تها، وطرق أدائها، يعرفها البعض     تعددت وتنوعت تعريفات المهارة بتعدد مصادر دراس      
األداء السهل الدقيق القائم على الفهم لما يتعلمه اإلنسان حركيا، وعقليا مع توفير الوقت              : "بأنها

  )١٨٧:١٩٩٩أحمد حسين اللقانى، على الجمل،".(والجهد والتكاليف

وهى أن يؤدى اإلنسان أى عمل بدقة وسرعة وتقاس الدقة والسرعة عن طريق معايير 
   )٢١٥:٢٠٠١ أحمد حسين اللقانى،فارغة حسن،.(أحكام يحددها المختصون فى كل مجالو

مجموعة استجابات الفرد األدائية المتناسقة التى      "وهناك من يرى أن المهارات تعبر عن        
حـسن حـسين زيتـون،      " (تنمو بالتعلم والممارسة، حتى تصل إلى درجة عالية من اإلتقـان          

١٢٠:١٩٩٩(   

القدرة على األداء والتعلم الجيد وقتمـا  "بأنها ) Cottrel)1999, 21 " كوتريل"ويعرفها 
نريد والمهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل ممارسة نشاط ما تدعمه التغذية الراجعة، وكـل               
مهارة من المهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها، والقصور في أي من المهـارات               

  ".لكلىالفرعية يؤثر على جودة األداء ا

الكفاءة العضلية التي تستند إلى نـشاطات       :"بأنها) ٢٥:٢٠٠١(تعرفها يسرية عبد الحميد     
عقلية شعورية بحيث تتم في تناسق وتآزر في أداء المهام البدنية المتعلمة للقيـام بعمـل مـن                  

  ".األعمال بسرعة ودقة وفهم

م بعمل معين بأقصى    ويتضح من التعريفات السابقة أن المهارة تتضمن القدرة على القيا         
  . قدر من الثقة، وأقل قدر من الجهد والوقت مع تحقيق الكفاءة، والجودة فى األداء

حيث إن أداء أى عمل من األعمال بصورة جيدة ومتقنة يتوقف على معرفة الخطـوات               
التى يشتمل عليها هذا العمل، وبالتالى فإن اتباع القائم على هذا العمل لتلك الخطوات يؤدى به                
فى النهاية إلى أداء ذلك العمل بصورة أفضل، وكذلك الحال بالنسبة للمهارة، فلكى تـؤدى أى                
مهارة بنجاح البد من تحليلها إلى خطوات، فكل خطوة تؤدى إلى التى تليهـا، وتـشكل هـذه                  

. الخطوات فى النهاية المهارة ككل، وممارسة المتعلم للمهارة تؤدى به إلى إتقان هذه المهـارة              
  )١٢:١٩٩٣يل محمد إسماعيل،إسماع(

القدرة علـى القيـام بـبعض       :" فتعرف الباحثة مهارات صيانة االجهزة التعليمية بأنها      
اإلصالحات في الجهاز مثل عمليات الفك والتركيب والتنظيف لألجزاء األساسـية للجهـاز،             
 وتغيير بعض المكونات غير الصالحة بأخرى سليمة، كما تشمل كشف وتحديد مكان العطـل،             

وتحديد مظاهره وأسبابه، وذلك بأقل قدر من الجهد والوقت وتحقيق الكفاءة والجودة في األداء،              
  ".وتوافر عنصر اآلمان
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  :   خصائص المهارة العملية-٢

  : بين ثالث خصائص رئيسية للمهارة) ٦٥٨:٢٠٠٢(يميز فؤاد أبو حطب وآمال صادق 
من االستجابات التى عـادة مـا       حيث يتضمن األداء الماهر سلسلة      : سالسة االستجابة  -١

تكون من النوع الحركى وكل حركة يمكن اعتبارها ارتباطا فرديا من مثير واستجابة،             
  . والمهارة هى سلسلة من هذه الحركات

يتميز السلوك الماهر أيضا بأن تآزر بين أعـضاء الحركـة           :  حركى –التآزر الحس    -٢
ية باسم المهارات اإلدراكيـة     وأعضاء الحس، ولذلك كثيرا ما تسمى المهارات الحرك       

 .الحركية

يمكن اعتبار السلوك الماهر أيـضا تنظيمـا لـسالسل المثيـرات            : أنماط االستجابة  -٣
واالستجابات فى أنماط أكبر، وأى تحليل لمهارة حركية مركبة يقودنا إلـى وصـفها              

 . على هذا النحو ألنها تتألف من وحدات المثير واالستجابة فردية كثيرة

مهارة خصائصها المهمة التى تميزها عن غيرها من األعمال وهذه الخصائص           كما أن لل  
  )٥٢:٢٠٠٠صبحي أحمد محمد موسى،: (هي كما يلي

   :  Process أو عملية Action القدرة على أداء عمل –أ 

تعبر المهارة عن القدرة على أداء عمل أو عملية، وهذا العمل أو العمليـة تكـون فـى         
ءات أو عمليات أصغر، وهى األداءات أو العمليات البسيطة الفرعيـة،           الغالب من مجموعة أدا   
 التي تتم بشكل Simple Responses أو االستجابات البسيطة Sub- Skillsأو المهارات البسيطة 

  . متسلسل ومتناسق فتبدو مؤتلفة بعضها مع بعض

  :  تعدد االستجابات بها–ب 

وهـى التـى    (، فمنها االستجابات العقلية     تتكون المهارة عادة من خليط من االستجابات      
، )يغلب عليها األداء العقلى، مثل مهارات حل المـشكالت، ومهـارات التفكيـر االبتكـارى              

وهى التى يغلب عليها األداء االجتماعى ومن أبرزهـا التعـامالت           (واالستجابات االجتماعية   
 الحركى العملى ومن أهمهـا      وهى التى يغلب عليها األداء    (، واالستجابات الحركية    )اإلنسانية

  ). المهارات المعملية والحرفية

   : Knowledge المعرفة -جـ 

يتأسس األداء المهارى على المعرفة أو المعلومات، إذ تكون المعرفـة، أو المعلومـات              
  . جزءا ال غنى عنه من هذا األداء

  



אא       אא 

  

﴿٨٨﴾ 

   : Training and Practice التدريب والممارسة –د 

ى للفرد ويحسن من خالل عمليـة التـدريب والممارسـة، فيعتبـر             ينمى األداء المهار  
التدريب على أداء المهارة شرطا أساسيا لتعلمها، كما أن التدريب ليس مجرد تكرار عـشوائي               
لألداء، بل هو تكرار واع وهادف مصحوب بالتعزيز، أي أن التـدريب يكـون نوعـا مـن                  

  . لتحسين األداءالممارسة المعززة والموجهة لغرض معين والذي يؤدى

  : خصائص للمهارة وهى) ٢٦:٢٠٠١"(يسرية عبد الحميد"كما قدمت 
  . نشاطات تتضمن استخداما متناسقا وكفاءة عضلية -١
 . القدرة على القيام بأعمال حركية معقدة -٢

 . أداء العمل بسرعة ودقة وإتقان -٣

 . براعة فى العمل -٤

 . تناسق األعصاب والعضالت أثناء العمل -٥

 . عوريةنشاطات عقلية ش -٦

 . تظهر فى سلسلة من االستجابات الحركية -٧

 . القدرة على التكيف مع المتغيرات -٨

يتضح مما سبق أن للمهارات العديد من الخصائص التـي يجـب أن تـنعكس علـى                 
المهارات العملية لصيانة األجهزة التعليمية، وقد اعتمد البحث الحالي على العديـد مـن هـذه             

  :الخصائص من ناحية

اعتبار مهارات صيانة األجهزة التعليمية من المهارات العملية التي يجب  
  .تحليلها إلى اداءات فرعية في شكل متسلسل، ومتناسق

االعتماد على االستجابات العقلية، والحركية الجسمانية فـي أداء مهـارات            
  .صيانة األجهزة التعليمية

ة على اعتبـار أن األداء      االهتمام بالجانب المعرفي لصيانة األجهزة التعليمي      
  .المهارى يتأسس على المعرفة 

إتاحة الفرصة للطالب المتدربين بالتدريب، والممارسة على مهارات صيانة          
األجهزة التعليمية على اعتبار أن التدريب على المهـارة شـرط أساسـي             

 .لتعلمها
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   Components of Skills:   مكونات المهارة -٣

ثالثة، وهى ضرورية عند تعلم المهارة، كما أنهـا متداخلـة           تتكون المهارة من جوانب     
  : وتؤثر فى بعضها البعض، وتؤثر فى اكتسابها وفى مستوى أدائها ، وهذه الجوانب هى

  . فى المهارة) المعرفى(الجانب العقلى   - أ

 . فى المهارة) السلوكى(الجانب األدائى  - ب

  . فى المهارة) االنفعالى( الجانب الوجدانى -جـ

  : فى المهارة ) المعرفى(جانب العقلى  ال–أ 

تعد المهارة نوعا من أنواع التعلم، وهى تتطلب جوانب معرفية وعمليات عقلية، فـأول              
مستويات تعلم المهارة هو اإلعداد لتعلمها، وهو يدخل ضمن العمليات العقلية الخاصـة بهـا،               

آخر هـو الجانـب العقلـى       وبالتالى فالمهارة ال تعتبر نشاطا حركيا فحسب، بل إن لها جانب            
فؤاد أبو حطب،   . (المعرفى، أى القدرة على استخدام المعرفة بفاعلية وسهولة فى موقف األداء          

  )٦٦٢:١٩٩٦آمال صادق،

لكي تؤدى المهارة البد من جانب معرفى سابق لها، فالمهارة تستلزم اكتساب مكـونين              
نين من عمل آلخـر، فالمهـارة   جانب المعرفة وجانب األداء، وتتفاوت نسب هذين المكو       : هما

تتطلب قدرا من المعلومات والمعارف التى تلزم ألداء العمل، حيـث إن الجانـب المعرفـى                
  ) ١٦:١٩٩٣إسماعيل محمد إسماعيل،.(للمهارة يمثل القدرة على األداء بفاعلية وسهولة

  : فى المهارة ) السلوكى( الجانب األدائى –ب 

الحظة من قبل المتعلم، ويكون فى صورة خطوات        وهو الجانب العملى الذى يخضع للم     
إسـماعيل محمـد    .(وأفعال سلوكية، ويتطلب الجانب األدائى توفر شرطى الدقة والسرعة معا         

  ) ١٦:١٩٩٣ إسماعيل،

المهارة كنوع من أنواع التعلم ال تظهر إال من خالل األداء، واألداء هو ما يصدر عـن                 
 ولألداء مستويات تعرف بمـستويات األداء، ويمكـن         الفرد من أفعال سلوكية قابلة للمالحظة،     

  : التمييز بين نوعين من األداء هما

  . وهو يمثل الحد األدنى من اإلنجاز الفعلى الذى يقوم به الفرد: األداء العادى -١

وهو يمثل مستوى عاليا من اإلنجاز الفعلي لدى الفرد، ويتميـز هـذا             : األداء الماهر  -٢
عادى غير الماهر، بالسرعة والدقة والمرونـة والثقـة وعـدم           األداء الماهر عن األداء ال    
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فهو األداء الذي تظهـر فيـه       . االرتباك، والقلة في األخطاء، والتكيف في العمل، والجودة       
 . خصائص المهارة

  : فى المهارة ) االنفعالى(الجانب الوجدانى -جـ 

ـ            انبين الـسابقين،   وهو الذى يتصل باإلحساس وباالنفعال، وال يقل هذا الجانب عن الج
ويعد من أهم موجهات السلوك اإلنسانى، وهذا الجانب يمكن تعديله وتغييره شأنه فى ذلك شأن               

. الجوانب األخرى للسلوك اإلنسانى، وبالتالى فهو يرتبط فى عالقة عضوية بالجوانب األخرى           
  ) ٢٨:٢٠٠١يسرية عبد الحميد فرج،(

رة جوانب متعددة متداخلة تؤثر هـذه       يتبين من خالل عرض مكونات المهارة أن للمها       
المكونات، أو الجوانب فى بناء المهارات وإعدادها، وقد ارتبطت مهارات صـيانة األجهـزة              

فى مهارات صيانة األجهـزة     ) المعرفى(التعليمية بهذه المكونات واعتبر البحث الجانب العقلى        
ئى على اعتبار أنه هو الوسيلة التى       التعليمية من الجوانب األساسية لبنائها، واهتم بالجانب األدا       

  . يظهر من خاللها األداء
  

  : مراحل اكتساب مهارات صيانة األجهزة التعليمية: خامسا

عملية اكتساب مهارات صيانة األجهزة التعليمية مثل آي مهارة أخرى البد أن تمر بعدة              
 أحمـد   طـارق محمـد   ) (٢٧٣:١٩٩٧محمد عبد الظاهر الطيب، وآخرون،    :(مراحل كما يلي  

  )٨٦:٢٠٠٤عفيفى،

  

  المرحلة المعرفية : أوال 

إن تقديم جرعات معرفية منتظمة عن تحليل المهارة أو مكوناتها وحركاتها وعالقة كل             
منها باألخرى تجعل للمتعلم القدرة على تكوين بنية معرفية تصورية لفظيـة عـن عناصـر                

  : مهارات، عليه فعل اآلتىالمهارة وتشابكها وحتى ينجح المدرب، األخصائى فى تعليم ال

  . البد أن يقدم صورة متكاملة عن المهارة باألمثلة والصور واألداء العملى -١

يقوم بتوضيح مكونات، وعناصر المهارة، وتحليلها وفق جرعات محددة طبقا لمستوى            -٢
 . التعقيد فى المهارة حتى يتقنها المتعلم

 . ية متعاقبة حول خطوات المهارةفتح الحوار والمناقشة مع المتعلمين لتكوين خطة لفظ -٣
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يضع المتعلمين فى خبرة تعرف بالتدريب االستطالعى، ويجب أن يالحظ كل جـزء              -٤
على حدة ويسجل كل المالحظات على بطاقة تقويم مبدئية، مع مالحظـة أن التقـدم               

 . السريع ليس مؤشرا للتفوق فى المهارة مسبقا

  . نوى والتغذية المرتدةأن يقوم أثناء التدريب بعمليات التدعيم المع -٥

  مرحلة التثبيت : ثانيا 

وتعتبر تلك المرحلة هى المرحلة الحقيقية فى التدريب على اكتساب المهارة، وقد تمتـد              
من أسابيع إلى شهور طبقا لنوع المهارة واستعداد المتعلم، الهدف الرئيـسى فيهـا تـصحيح                

ات الخاطئة بالتدريج لتـصل إلـى       أسلوب إخراج المهارة، والمؤشر هنا هو اختزال االستجاب       
الصفر، وعندما يصل المتعلم لمستوى متقدم من التدريب والخبرة فإنه يكتسب القـدرة علـى               

  . تنظيم سالسل المهارة فى شكل موحد منظم

  مرحلة السيطرة الذاتية : ثالثا 

وفيها يكون المتعلم قد اكتسب إجادة أداء المهارة بدقة أى أصبح يؤدى حركات العمـل               
بدون أخطاء، وتأتى تلك المرحلة لتحقيق السرعة فى األداء أى الجمع بين الدقـة والـسرعة،                
فالدقة هى المسئولة عن األداء بدون أخطاء، أما السرعة فهى تأدية المهمة بسرعة والتفاعـل               

ألنها مهارة وحتى تنجح هـذه المرحلـة البـد علـى        . الحجمى بين الدقة والسرعة ضرورى    
  : بما يلىالمدرب أن يقوم 

اإلشراف على متابعة المتعلم فى التخلص مـن أثـر تثبيـت المنبهـات، واألنـشطة                -
الخارجية، حيث يتم تقليل أو منع العوامل المتداخلة الخارجية التى من شـأنها كـف               
  . المهارة، ومعنى ذلك أن المتعلم يصل إلى مرحلة تكوين مراكز عصبية عليا فى المخ

صول إلى المستوى الالإرادى مثل ممارسة اآللة الكاتبة بدون         اإلشارة لألداء األمثل للو    -
النظر إلى المفاتيح ألن الجهاز العصبى يعطى األوامر لألصابع للحركة فـى مـدى              

 . محدود وأى خطأ فيه يؤدى لتقليل المهارة

سيؤدى بالفعـل لتكـوين برنـامج       ) بدون أخطاء (التوجيه إلى كثرة التمرين الصحيح       -
 يتم استدعاؤه من المخ بسرعة بمجرد المثول أمام العمل طبقا           – نفس حركي    –عصبى

 . لنوع المهارة

نموذجا لتعلم المهارة يمكن تلخيـصه فـى        ) ٣٢:١٩٩٥" (عبد اللطيف الجزار  " ويقدم  
  : المراحل التالية
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توفير التعليمات اللفظية المتصلة بأداء المهارات، وكذلك جوانبها المعرفية من مفاهيم            -١
ات، حتى يتم تعلم المهارة بفهم، وبجانـب التعليمـات اللفظيـة، يـتم              وحقائق ونظري 

استخدام الصور المتحركة فى تحليل العمل للمهارة أمام المتعلم، حيث توجيه انتباهـه             
  . واستعداده للتعلم

تقديم نموذج أو بيان عملى لتنفيذ المهارة أمام المتعلم ويتم تقـديم النمـاذج بطريقـة                 -٢
 .  أى شخص محترف أو باستخدام الوسائط التعليمية مباشرة من المعلم أو

توفير التدريب الفعلي من جانب المتعلم مع توفير التغذية الراجعة والتدعيم واإلثابـة              -٣
أثناء التدريب عند قيام المتعلم بالتدريب على تنفيذ المهارة، ويمكن للمـدرب تقـديم               

 . الصحيحة) ستجابات اال( توجيهات إلى المتعلم لتساعده على إصدار األفعال 

توفير التكرار والوقت الكافي حتى يصل المتعلم إلى درجة التمكن والثقة فـي تنفيـذ                -٤
 . المهارة

  : ويوضح النموذج التخطيطى التالى مراحل تعلم المهارة الحركية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  يوضح نموذج الجزار لتعلم المهارة): ٢١(شكل 

 ابتداء

عرف المتعلم بأهداف تعلم 
  المهارة ومواصفات
 أدائها وقياسها

  هل تعلم 
 لمهارةا

طبق التقويم الالزم للحكم 
 على مدى تعلم المهارة

وفر التدريب على المهارة مع
تقديم التوجيه والتعزيز 

 والتغذية الراجعة

 قدم نموذج 
 المهارة للمتعلم

 خروج وانتهاء

 ال

 نعم
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 بين التعلم وجهـا     Singhيوضح هذا الشكل نموذج مختلف للتعليم المدمج حيث دمج          
العمل الكتساب المهارات   لوجه داخل الفصل وبين التعلم عبر اإلنترنت، وبين التعلم في مكان            

  )Singh, 2001 ( .العملية، وممارستها فعليا في موقع العمل
حيث يبدأ النموذج بالتعلم عبر اإلنترنت ليتعرف الطالب على المعلومـات والمعرفـة         
والمهارات اإلجرائية ثم ينتقل الطالب إلى الفصل الدراسي لمناقشة تلك المهارات والرد علـى              

ات الطالب ثم ينتقل الطالب بعد ذلك لموقع العمل للتـدريب علـى تلـك               التساؤالت واستفسار 
  .المهارات عمليا وإجراء االختبارات العملية

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

  .  التعليم المدمجLarryتطبيق ): ١٠(شكل 

  

بين التعلم الذاتي إلكترونيا عبر اإلنترنت، وبين التعلم في موقع العمـل،             Larryدمج  
ع المختلفة التي يرجع إليها الطالب، وبين أدوات المـساعدة، والوسـائط            وبين استخدام المراج  

  .المختلفة

  :تحديات تطبيق التعليم المدمج

:  يوجد بعض التحديات التي يمكن مواجهتها عند تطبيق التعليم المدمج والتـي منهـا             
 التـي   تصميم المنهج، وتصميم واستخدام المصادر الشبكية، وتغيير االستراتيجيات التعليميـة         

  )& Zhou, 2005 Huang.(اعتاد عليها الطالب
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ب مهارات صيانة األجهزة التعليمية الخاصة بهـذه        وترى الباحثة أن مراحل تعلم وإكسا     
  : الدراسة و التي تقوم على الدمج بين األساليب اإللكترونية والتقليدية في التعليم كما يلى

مرحلة التعرف على مهارات صيانة األجهزة التعليمية التى تناولتهـا الدراسـة عـن               -١
  : طريق

  . تعرف الطالب على تركيب الجهاز ونظرية عمله -

 . عرف الطالب على أنواع الصيانة التى تتم للجهازت -

 .تعرف الطالب على األعطال التى يتعرض لها الجهاز، وكيفية تحديدها وإصالحها -

  . مرحلة مالحظة الطالب للمهارة عمليا من خالل برنامج الكمبيوتر -٢

 مرحلة فتح الحوار والمناقشة مع المتعلمين وذلك باستخدام وسائل االتصال عبر شبكة            -٣
اإلنترنت المتزامنة وغير المتزامنة، لمناقشة الصعوبات التى يواجهونها عنـد تعلـم            

 . المهارة

مرحلة بدء ممارسة الطالب للمهارة عمليا في المعمل وتسجيل األخطاء التـي فـشل               -٤
فيها، ثم تقديم التغذية الراجعة الفورية له عن طريق مراجعة المالحظـات التـي تـم      

م مبدئية ثم مراجعة خطوات أداء المهارة ومشاهدة المهارة من          تدوينها على بطاقة تقوي   
 . خالل برنامج الكمبيوتر

مرحلة تصحيح األخطاء التي وقع فيها الطالب عن طريق إعادة المحاولة مع إعطائه              -٥
 . الوقت الكافي لتعلمها

  . مرحلة اإلتقان الكامل لمهارات الصيانة المختلفة مع االقتصاد في الوقت والجهد -٦
  

  : تقويم تعلم مهارات صيانة األجهزة التعليمية: ادساس

ألن المهارة هى الدقة والكفاءة فى أداء العمل المطلوب فإن تقويمها يرتبط ارتباطا وثيقا              
بخطوات أداء تلك المهارات الفرعية المرتبطة بالمهارة الرئيسية، وأن يحدد مـستوى الدقـة              

  )٧١:٢٠٠٣اهللا أحمد،محمد جابر خلف .(المطلوب أداؤه من المتعلم

وتعتبر االختبارات نمطا من أنماط قياس المهارات العملية، حيث تقيس الجانب المعرفى            
المرتبط بالمهارات، وتمثل اختبارات األداء أهم أنواع االختبـارات فـى قيـاس المهـارات               

 كما تعد المالحظة موردا خصبا للحصول على المعلومات الحقيقية للـسلوك، فهـى            . المعملية
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صبحي أحمد محمد    .(تعتمد على المعايشة المباشرة ألشكال السلوك المطلوب أداؤه من المتعلم         
    )٥٨:٢٠٠٠موسى،

أنه يمكن قياس المهارات العمليـة المتعلقـة        ) ٣٢:٢٠٠١" (يسرية عبد الحميد  " وتشير  
  : بصيانة األجهزة التعليمية من جانبين هما

  :  الجانب المعرفى–أ 

انب عن طريق اختبار موضوعى، على أن يقـيس هـذا االختبـار             ويتم قياس هذا الج   
الحقائق المتعلقة بصيانة األجهزة التعليمية للتعرف على مهارة المتعلمين لألداء باإلضافة إلـى             

  .الخطوات التى يتم اتباعها إلنجاز هذا العمل

  :  الجانب األدائى–ب 

صيانة األجهزة التعليمية وإنجاز    وفيه يتم قياس أداء الطالب للخطوات التى تؤدى به إلى           
العمل المطلوب منه بمهارة، ويكون الحكم على هذا الجانب من خالل صحة األداء فـى كـل                 
خطوة، ويتم قياس هذا الجانب عن طريق بطاقة مالحظة أداء الطالب أثناء قيامه بأداء المهـام                

  . المطلوبة منه

ات للوقـوف علـى درجـة إتقـان         يتبين من خالل ذلك أهمية عملية تقويم تعلم المهار        
المهارات، والتمكن منها، كما أن االختبارات التحصيلية تعد من األنماط المهمة لقياس الجوانب             
المعرفية المرتبطة بالمهارات المعملية، وكذلك تعد مالحظة األداء موردا مهما للحصول على            

ذه الدراسة سوف تقـوم     وفى ه . المعلومات الحقيقية للسلوك ومدى صحة األداء فى كل خطوة        
عـن  ) المكونات المادية والبرمجيـات   (الباحثة بعملية التقويم لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر      

  :طريق

  .إعداد اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي للمهارات  - أ

 . إعداد بطاقة مالحظة لقياس الجانب االدائى للمهارات - ب

سابقة، ذات الصلة بمجـال البحـث الحـالى         هذا ويتناول الفصل التالي الدراسات والبحوث ال      
  .بغرض اإلفادة منها



 
 
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

< <
oÖ^nÖ]Ø’ËÖ] 

   البحوث والدراسات السابقة
  
I íÚ‚ÏÚ< <

I Ùæù]<…ç]<Väjé×Â^Êæ<sÚ‚¹]<Üé×ÃjÖ]<kÖæ^ßi<pçæ<l^‰]…J<

I Ùæù]<…ç]<pçæ<l^‰]…<î×Â<Ðé×ÃiJ< <

I <îÞ^nÖ]<…ç]<V<<<<<Þ^é{‘<l]…^ãÚ<h^ŠÒc<kÖæ^ßi<l^‰]…<<<ìˆ{ãqù]<í

íéÛé×ÃjÖ]J< <

I êÞ^nÖ]<…ç]<pçæ<l^‰]…<î×Â<Ðé×ÃiJ< <

I <<<<<<<<<<<<<<í{‰]…‚Ö]<»<íÏe^Š{Ö]<pç{vfÖ]æ<l^{‰]…‚Ö]<à{Ú<ì^{Êý]<äqæ_

íéÖ^£]J< <

I ovfÖ]<šæ†ÊJ< <



אא      אאא ﴿٩٦﴾ 

oÖ^nÖ]Ø’ËÖ] 

íÏe^ŠÖ]<pçvfÖ]æ<l^‰]…‚Ö]< <
íÚ‚ÏÚ< <

يتناول البحث الحالي فاعلية برنامج التعليم المدمج في تنمية مهارات صيانة األجهزة 
التعليمية لدى طالب كلية التربية لذلك قامت الباحثة بعرض الدراسات والبحوث السابقة 

  :المرتبطة بهذا البحث وفق المحاور التالية
دراسات وبحوث تناولت التعليم المدمج وتصميمه، وفاعليته فـي تنميـة           :  األول       المحور

  .المهارات
  .دراسات وبحوث تناولت إكساب مهارات صيانة األجهزة التعليمية: المحور الثاني

  :وفيما يلي عرضا لكل محور من هذه المحاور

  :نمية المهاراتدراسات وبحوث تناولت التعليم المدمج وتصميمه وفاعليته في ت: أوال 

 فقد هدفت الدراسة تحديد الكفايات الخاصة بتكنولوجيا )Lisa) 2002" ليزا"       دراسة 
المعلومات و االتصاالت الالزمة للمعلمين أثناء الخدمة ووضع برنامج قائم على التعليم المدمج 

نب النظري لتنمية تلك الكفايات لديهم حيث اعتمدت الدراسة على اإلنترنت في تقديم الجا
  .للمهارات بينما تم التدريب على الجانب المهارى في المعمل

وتوصلت الدراسة إلى فاعلية برنامج التعليم المدمج في تنمية تلك الكفايات لدى 
  .المعلمين

بالتعرف على أثر الدمج بين ) Smith) 2003في حين أن قامت دراسة سميث 
، واستخدام اإلنترنت إلجراء بعض البحوث استخدام أسلوب المحاضرة التقليدي وجها لوجه

والتعاون بين الطالب بحيث يتم إرسال تلك البحوث إلى المعلم، والرد عليها بواسطة البريد 
  .اإللكتروني

وقد توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست بأسلوب التعليم 
  .رة فقطالمدمج على المجموعة الضابطة التي درست بأسلوب المحاض

استهدفت الدراسة  دراسة وصفية) Vaughan) 2003" فيوجان"بينما كانت دراسة 
الكشف عن دور التعليم المدمج في تدعيم التطوير الجامعي في التعليم العالي حيث قامت كلية 

 بألبيرتا بتطبيق التعليم المدمج ضمن التطوير الجامعي  Calgaryالتربية جامعة كالجارى 
سة وصفية، واستخدم الباحث مقياس اتجاه لقياس اتجاه كل من الطالب، حيث إن الدرا

  .والمعلمين نحو استخدام أسلوب التعليم المدمج
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من الطالب اتجاهاتهم إيجابية نحو برامج التعليم % ٨٠وأشارت النتائج إلى أن 
ج مما المدمج، وقرر المعلمون أن الطالب يتعلمون بشكل افضل من خالل حلقات التعليم المدم

يتعلمونه خالل حلقات التعليم التقليدي، حيث أن الطالب يكتبون ورقات بحثية افضل ويؤدون 
في االمتحانات أداء أفضل وينتجون مشروعات على مستوى عال من الجودة وأكثر قدرة على 

  .إجراء مناقشات هادفة ذات معنى

فقد هدفت  ) Alison et all) 2005وتتفق مع تلك النتائج دراسة اليسون وآخرون 
الدراسة تنمية مهارات التحليل، والمالحظة لدى طالب كلية الطب ألعراض األمراض 
العصبية باستخدام أسلوب الدمج بين األنشطة الفصلية التقليدية المتمثلة في المحاضرات 
والمناقشات الجماعية وجها لوجه، وبين المواد القائمة على الكمبيوتر المتمثلة في اسطوانات 

 تحتوى على لقطات فيديو لحاالت مرضية يمكن دراستها في آي وقت وفي آي  (CD)دمجة م
  .مكان باإلضافة إلى االختبارات عبر شبكة اإلنترنت لتقيم الطالب

 طالب من طالب الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة ٨٢وتكونت عينة الدراسة من 
رنامج التعليم المدمج في تنمية تلك وتوصلت الدراسة إلى فاعلية ب. بيرمينغام ببريطانيا

  .المهارات

بتقديم مقرر علوم ) Clark, Patrick) 2005" كالك و باتريك"وقد قاما كال من  
التربة لطالب كلية العلوم باستخدام التعليم المدمج حيث دمجت بين المحاضرات وجها لوجه 

تفاعالت عبر الشبكة لتقديم وبين المقررات المنشورة عبر شبكة اإلنترنت مع المناقشات و ال
  . الجانب النظري بينما تم تقديم الجانب العملي في المعمل لتنمية مهارات الممارسة 

 طالب من طالب الفرقة األولى بكلية العلوم قسم العلوم ٦٧        وتكونت عينة الدراسة من 
وعة التجريبية وتوصلت الدراسة إلى تفوق طالب المجم. الجيولوجية جامعة جنوب استراليا

 التعليم المدمج على طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة بالتي درست بأسلو
  .التقليدية

التي هدفت إلى الدمج بين الدراسة التقليدية وجها ) Godeo) 2005" جوديو"ودراسة 
ية، حيث لوجه وبين التعلم الذاتي عبر اإلنترنت في تدريس اللغة اإلنجليزية لطالب كلية الترب

اعتمدت الدراسة على تقديم موديوالت عبر اإلنترنت للدراسة الذاتية مع استخدام بعض 
األنشطة اإللكترونية مثل البريد اإللكتروني، المحادثة، مؤتمرات الفيديو، مجموعات األخبار، 
 استخدام مواقع البحث بينما تناولت اللقاءات وجها لوجه المحاضرات والمناقشات، والرد على

  . تساؤالت واستفسارات الطالب
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 طالب وطالبة من طالب الفرقة الثانية بكلية التربية ١٥٠وتكونت عينة الدراسة من 
بأسبانيا، وقد توصلت النتائج إلى فاعلية برنامج التعليم  Castilla- La Mancha جامعة 

  .زيةالمدمج في زيادة تحصيل الطالب، وتنمية اتجاهاتهم نحو دراسة اللغة اإلنجلي

بدراسة هدفت إلى تنمية مهارات استخدام ) Muianga) 2005" مويانج"وقام 
الكمبيوتر، وشبكة اإلنترنت لدى الطالب المعلمين بكلية التربية باستخدام برنامج التعليم المدمج 

  . طالب من طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة ادوارد١٧٠وتكونت عينة البحث من 

ة إلى فاعلية برنامج التعليم المدمج في تنمية تلك المهارات وأكدت وتوصلت الدراس
الدراسة على أهمية الدمج بين األساليب التقليدية واألساليب اإللكترونية الحديثة في التعليم 

  .لتحقيق نواتج تعليمية أفضل

بدراسة استهدف فيها وضع تصميم تعليمي لبرامج ) Huang )2005 وقد قام هانج
لمدمج، وتكون النموذج من ثالث مراحل، مرحلة التحليل القبلي، مرحلة تصميم التعليم ا

األنشطة والمصادر، ومرحلة التقييم التعليمي، وقد استخدم هذا التصميم في إكساب طالب كلية 
 بالصين مهارات تكنولوجيا الوسائط المتعددة، وتكونت Beijinعلوم الحاسب بجامعة بيجين

ب من طالب الفرقة الثالثة، وتوصل البحث إلى فاعلية برنامج  طال١٢٠عينة البحث من 
  . التعليم المدمج في إكساب تلك المهارات

فقد هدفت الدراسة تقديم ) Sanch and Corral) 2006" سانشو وكورال"ودراسة 
 لطالب كلية الصيدلة باستخدام برنامج التعليم المدمج، Microbiologyمقرر الميكروبيولوجى

عليته حيث تناولت الدراسة الوسائط المتعددة التفاعلية في بيئة المعمل االفتراضية ودراسة فا
باإلضافة إلى المصادر المختلفة عبر اإلنترنت، وتقديم التدريبات العملية في بيئة العمل الحقيقة 

  . لدراسة العينات وفحصها

لية الصيدلة جامعة  طالب من طالب الفرقة الثانية بك١٨٥      وتكونت عينة الدراسة من 
Salamanca  بأسبانيا وتوصلت الدراسة إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست 

  .المقرر باستخدام التعليم المدمج في التحصيل و المهارات العملية

هدفت دراسة مقارنة  )Michael, et., al) 2006" مايكل وآخرون"بينما كانت دراسة 
عليم اإللكتروني عبر اإلنترنت، وبين التعليم المدمج في تدريس مقرر المقارنة بين استخدام الت

 طالب وطالبة من طالب ١٢٥التقييم التعليمي لطالب كلية التربية، وتكونت عينة البحث من 
  . الذين يدرسون هذا المقرر Tennesseeكلية التربية جامعة 
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ست المقرر باستخدام وتوصلت الدراسة إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية التي در
التعليم المدمج حيث اعتمدت على موديوالت عبر الشبكة مع مشروعات فردية وجماعية 

  .باإلضافة إلى المحاضرات والتفاعالت وجها لوجه

هدفت الدراسة قياس اتجاهات ) Buket et all) 2006" بوكت وآخرون"ودراسة 
ذي قدم لهم من خالل برنامج التعليم الطالب، ومستوى تحصيلهم في مقرر التصميم التعليمي ال

 طالب وطالبة من طالب الفرقة الثانية بكلية التربية قسم ٦٤المدمج، تكونت عينة الدراسة من 
علوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا التعليم جامعة هاسيبت بتركيا حيث تم تقديم المقرر عبر اإلنترنت 

 على الطالب اإلجابة عليه وإرساله  يوجد اختبارلفي شكل موديوالت، وفي نهاية كل موديو
إلى المعلم لتقيمه، ويتم عقد المقابالت وجها لوجه كل أسبوعين وفيها تناقش إجابات الطالب 

  .على االختبار، والرد على استفساراتهم

وقد توصلت الدراسة إلى أن تلك الجلسات وجها لوجه تزيد من دافعيه الطالب 
رت النتائج إلى زيادة تحصيل الطالب واتجاهاتهم ومشاركتهم واستمرارية تعلمهم وأشا
  .اإليجابية نحو برنامج التعليم المدمج

  :تعليق على دراسات وبحوث المحور األول

من خالل استعراض الدراسات والبحوث السابقة والتي اهتمت باستخدام برامج التعليم 
  :نتاج ما يليالمدمج وتأثيرها على التحصيل المعرفي، وأداء المهارات، يمكن است

الهدف األساسي لمعظم الدراسات والبحوث السابقة كانت التعرف على فاعلية استخدام            -١
برامج التعليم المدمج، وقد أثبتت تلك الدراسات فاعليته في تنمية بعـض المتغيـرات              

اليـسون وآخـرون    التابعة المرتبطة بالتحصيل وأداء المهارات العملية مثل دراسـة          
Alison et all اسـة كـالك وباتريـك   ، در "Clark, Patrick  مويـانج ، دراسـة "

Muiangaمع اختالف شكل البرنامج الذي استخدمته كل دراسة ،. 

 .ندرة البحوث التي اهتمت بوضع تصميم تعليمي يناسب برامج التعليم المدمج -٢

تناولت برامج التعليم المدمج وكيفية     ) في حدود علم الباحثة   (عدم وجود دراسات عربية    -٣
 .هتصميم

لم تتناول أي دراسة في حدود علم الباحثة فاعلية التعليم المدمج في تنميـة مهـارات                 -٤
 .صيانة األجهزة التعليمية

لذلك حاولت الباحثة تقديم نموذج لتصميم تعليمي يساعد في تطبيق التعليم المدمج، وقد                  
 ب كلية التربيـة   استخدمت ذلك النموذج في إكساب مهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طال          
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اسـتخدام برنـامج التعلـيم      ) في حدود علم الباحثة   (حيث لم تتناول آي من الدراسات السابقة        
  .المدمج في إكساب تلك المهارات

  :دراسات تناولت تنمية مهارات صيانة األجهزة التعليمية: ثانيا

 استهدفت الدراسة التعرف على واقـع عمليـات         Ekhamel (1995)"اكهامل"دراسة  
انة األجهزة التعليمية في المدارس، واشتملت الدراسة على عينـة مـن مـدارس التعلـيم                صي

الفيديو، جهـاز   (اإلعدادية والثانوية، كما تناولت الدراسة صيانة بعض األجهزة التعليمية مثل           
  ).عرض الشرائح الفوتوغرافية، التلفاز، جهاز عرض المواد المعتمة

انة األجهـزة التعليميـة فـي المـدارس،         وتوصلت الدراسة إلى ضعف عمليات صي     
وأوصت الدراسة باالهتمام بتدريب طالب كلية التربية على كل جديـد فـي مجـال صـيانة                 

  .األجهزة التعليمية

التي هدفت إلى وضع برنامج ) ١٩٩٦" (سعيد محمد إمام"وتؤكد على ذلك دراسة 
ت مسجل عليه توجيهات تعليمي باستخدام أسلوب التوجيه السمعي الذي يتكون من شريط كاس

كفايات تشغيل (محددة للطالب وشريط فيديو وكتيب مطبوع، وذلك لدراسة الكفايات العملية 
المرتبطة بمجال تكنولوجيا التعليم، ومعرفة مدى فعالية ) واستخدام أجهزة العرض الضوئي

  .يةالبرنامج المقترح في إكساب الطالب المعلمين مهارات تشغيل بعض األجهزة التعليم

وتم إعداد أدوات الدراسة، وهى بطاقة مالحظة للجوانب األدائية، واختبار تحصيلي 
للجانب المعرفي للمهارات، وتكونت عينة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة شعبة كيمياء 
وطبيعة وبيولوجي بكلية التربية، جامعة طنطا حيث قام الباحث بتقسيمها إلى مجموعتين 

والثانية تجريبية وتدرس باستخدام ) البيان العملي( بالطريقة التقليدية األولي ضابطة ودرست
  .أسلوب التوجيه السمعي المصمم بواسطة الباحث

وتوصلت الدراسة إلى فعالية البرنامج المقترح مقارنة بالطريقة التقليدية في إكساب 
وصت الدراسة بضرورة وتنمية الجوانب المعرفية، واألدائية المرتبطة باألجهزة التعليمية وأ

تدريب المتخصصين على أعمال صيانة وإصالح األجهزة التعليمية، وهذا ما تتبناه الدراسة 
  .الحالية

وقد اعتمدت هذه الدراسة على التعلم الفردي كل طالب حسب قدراته، وسرعته الذاتية 
  .في التعلم

نتاج برنامج التي هدفت إلى إ)٢٠٠١" (السيد السيد عيد المصيلحى"وأيضا دراسة 
تعليمي قائم على توظيف المواد السمعية، والبصرية، والتعرف على مدى اختالف فعالية 
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محتوى البرنامج السمعي البصري باختالف أسلوب استخدام المواد السمعية، والبصرية في 
خطوات سير البرنامج المقترح في إكساب مهارات صيانة األجهزة التعليمية لطالب شعبة 

  . التعليم بكلية التربية النوعيةتكنولوجيا

 طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طالب ٤٠وتكونت عينة الدراسة من 
الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بالمنصورة واشتملت أدوات 

  :الدراسة على

  .قائمة بمهارات صيانة األجهزة التعليمية محل الدراسة -١

 .تبار تحصيلي و بطاقة مالحظة لألداء العملي للمهاراتاخ -٢

واعتمد البرنامج على دليل مطبوع وشفافيات ضوئية، وشرائح فوتوغرافية مصحوبة 
  .بصوت مسجل يتضمن المهارات األولية لصيانة األجهزة التعليمية محل الدراسة

ت باستخدام وتوصلت الدراسة إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درس       
. البرنامج التعليمي المقترح على طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية

وقد اعتمدت الدراسة أيضا . وأوصت بضرورة االهتمام بمهارات صيانة األجهزة التعليمية
  .على التعلم الفردي

ريب على بإعداد حقيبة تعليمية للتد) ٢٠٠١" ( يسرية عبد الحميد فرج"وقد قامت 
مهارات تشغيل وصيانة بعض أجهزة العرض التعليمية على التحصيل المعرفي، واألداء 

 طالبا وطالبة تم ٧٥وتكونت عينة البحث من . المهارى لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم 
اختيارهم بطريقة عشوائية من طالب الفرقة الثانية ،شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، 

  : المنوفية واستخدمت الباحثة األدوات اآلتيةجامعة

  .استبيان لتحديد أهم األجهزة استخداما في العملية التعليمية من إعداد الباحثة -١

 .من إعداد الباحثة) تشغيل وصيانة األجهزة التعليمية(استبيان خاص بالمهارات  -٢

 .اختبار تحصيلي للجانب المعرفي للمهارات -٣

 . للمهاراتبطاقة مالحظة األداء العملي -٤

وأشارت النتائج إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحقائب 
أكدت ) البيان العملي(التعليمية على طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية 

الدراسة على ضرورة االهتمام بتنمية مهارات صيانة األجهزة التعليمية ألنها شرط أساسي 
  .تخدام األجهزة التعليميةالس
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التي هدفت المقارنة بين استخدام أسلوب ) ٢٠٠٣" (محمد جابر خلف اهللا"ودراسة 
على كل من التحصيل المعرفي واألداء ) البيان العملي(التدريس المصغر والطريقة التقليدية 

الب  طالب من ط١٣٨وتكونت عينة البحث من . المهارى لمهارات صيانة األجهزة التعليمية
الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر، وقد تم اختيار عينة البحث 
بطريقة عشوائية وقسمت إلى مجموعة تجريبية درست باستخدام أسلوب التدريس المصغر 

  .ومجموعة ضابطة درست باستخدام الطريقة التقليدية

  :واشتملت أدوات البحث على

قياس الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات صيانة األجهزة التعليمية اختبار تحصيلي ل -١
  .من إعداد الباحث

بطاقة مالحظة لقياس الجانب االدائى لمهارات صيانة األجهزة التعليمية من إعداد  -٢
 .الباحث

وتوصلت الدراسة إلى فاعلية أسلوب التدريس المصغر في تنمية مهارات صيانة 
ب شعبة تكنولوجيا التعليم، وأن يوجد قصور في تنمية تلك األجهزة التعليمية لدى طال

. المهارات باستخدام الطريقة التقليدية وأوصت بالبحث عن أساليب جديدة لتنمية تلك المهارات
  .وقد اعتمدت تلك الدراسة على أحد األساليب التقليدية في التعليم، وهي التدريس المصغر

كل من التعلم الفردي والتعلم  )٢٠٠٤" (يسىجالل جابر عبد اهللا ع"بينما استخدم 
الجماعي في البحث وقارن بينهما حيث  هدفت الدراسة المقارنة بين طريقة تقديم المحتوى بين 
برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط مقدم بطريقة فردية مع أنشطة تعلم فردية وآخر مقدم بطريقة 

في تنمية ) البيان العملي(ريقة التقليدية المجموعات الصغيرة مع أنشطة تعلم جماعية وبين الط
  .مهارات صيانة الكمبيوتر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

وتكونت عينة البحث من مجموعة من طالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعليم 
بكلية التربية جامعة األزهر، تم اختيارها وتوزيعها على مجموعات البحث بصورة عشوائية 

ت عينة البحث على اختبار تحصيلي للجانب المعرفي وبطاقة مالحظة أداء الطالب واشتمل
  .لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر

 التي درست باستخدام نأشارت النتائج إلى تفوق كال من المجموعتين التجريبيتي
ما برنامج الكمبيوتر على طالب المجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة التقليدية، ك

من خالل ) التعلم في مجموعات صغيرة(أشارت إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية الثانية 
من خالل الكمبيوتر في ) التعلم الفردي(الكمبيوتر على طالب المجموعة التجريبية األولى 
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التحصيل، ومستوى األداء المهارى، وعدم وجود فرق بين المجموعتين في زمن التعلم 
  .المستغرق

على عدم توافر الصيانة الكافية ) ٢٠٠٤" (يحيى عبد الرازق محمد"كدت دراسة وقد أ
لألجهزة في المدارس حيث هدف البحث إلى التعرف على كيفية تطوير برنامج التدريب على 
أجهزة تكنولوجيا التعليم في ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة، واستخدم استبيان للتعرف 

مين ألجهزة تكنولوجيا التعليم في المدارس وتكونت عينة البحث على معوقات استخدام المعل
 معلم ومعلمة، وتوصل البحث إلى أن من أهم تلك المعوقات ضعف مستوى الصيانة ١٤٦من 

  .لتلك األجهزة وأن أهم جهاز أكد المعلمون حاجتهم له جهاز الكمبيوتر

برنامج تعلم ذاتي قائم التي هدفت إلى إعداد ) ٢٠٠٥" (أنس أحمد عبد العزيز"ودراسة 
على الموديوالت التعليمية إلكساب مهارات صيانة بعض األجهزة التعليمية لطالب شعبة 
تكنولوجيا التعليم، والتعرف على فاعليته في تنمية تلك المهارات، وتكونت عينة البحث من 

ة النوعية مجموعة من طالب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربي
جامعة المنصورة، واشتملت أدوات الدراسة على قائمة بمهارات صيانة األجهزة التعليمية محل 

  .الدراسة، اختبار تحصيلي للجانب المعرفي للمهارات، بطاقة مالحظة للجانب األدائى

وتوصلت الدراسة إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست برنامج التعلم 
ب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية، وأكدت على ضرورة الذاتي على طال

  .االهتمام بصيانة األجهزة التعليمية وتدريب الطالب عليها

  :تعليق على دراسات وبحوث المحور الثاني

يتضح من العرض السابق لمجموعة الدراسات و البحوث السابقة والتي اهتمت بتنمية 
  :تعليمية ما يليمهارات صيانة االجهزة ال

هناك دراسات وبحوث اهتمت بإبراز معوقات عمليات االستفادة من األجهزة التعليمية  -١
في التعليم، وأثبتت ضعف عمليات صيانة األجهزة التعليمية، والتدريب على هذه 

  ).( Ekhamelالمهارات في المؤسسات التعليمية منها دراسة اكهامل 

نى أساليب حديثة لتدريب الطالب على معظم الدراسات أكدت على ضرورة تب -٢
 .مهارات صيانة األجهزة التعليمية، ومنها دراسة يسرية عبد الحميد فرج

اعتمدت معظم الدراسات على أسلوب التعلم الذاتي في تنمية مهارات صيانة األجهزة  -٣
التعليمية مثل دراسة أنس أحمد عبد العزيز، دراسة السيد السيد عيد المصيلحى، 
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رية عبد الحميد فرج ما عدا دراسة جالل جابر محمد عبد اهللا عيسى التي دراسة يس
 .توصلت إلى تفوق تعلم برنامج الكمبيوتر في مجموعات صغيرة على الطريقة الفردية

اتفقت معظم الدراسات والبحوث على عدم توافر مهارات صيانة األجهزة التعليمية  -٤
ارات وعدم مناسبة الطريقة التقليدية لدى الطالب وأن هناك قصور في تنمية تلك المه

 .في إكساب تلك المهارات) البيان العملي(

بعض الدراسات اعتمدت على األساليب التقليدية مثل التدريس المصغر كما في دراسة  -٥

محمد جابر خلف اهللا وبعضها تناولت األساليب اإللكترونية مثل برنامج الكمبيوتر كما 
 .عيسىفي دراسة جالل جابر عبد اهللا 

استخدام التعليم المدمج بالجمع بين ) في حدود علم الباحثة(لم تتناول أي دراسة  -٦
  .األساليب التقليدية واألساليب اإللكترونية في تنمية مهارات صيانة األجهزة التعليمية

مما دفع الباحثة إلى محاولة التعرف على فاعلية برنامج التعليم المدمج في تنمية 
هزة التعليمية لدى طالب كلية التربية، وإعداد نموذج لتصميم تعليمي قائم مهارات صيانة األج

  .على أسلوب التعليم المدمج يمكن من خالله إكساب هذه المهارات
@ @

òîÛb¨a@òaŠ‡Ûa@À@òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@åß@ñ†bÐnüa@éuëcZ@ @

  :استفادت الباحثة من دراسات وبحوث المحاور السابقة ما يلي
  .النظري للدراسة الحالية تحديد اإلطار -١
 : التعرف على كيفية بناء وإعداد أدوات الدراسة-٢

  . قائمة المهارات الخاصة بمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر-      
  . بطاقة المالحظة-      
  . االختبار التحصيلى-      

  .صياغة وتوجيه فروض الدراسة -٣
ج المقترح لتصميم برامج التعلـيم      تحليل نماذج التصميم التعليمي والتوصل إلى النموذ       -٤

 .المدمج

 .التوصل إلى بعض التعريفات اإلجرائية للمصطلحات المستخدمة في الدراسة الحالية -٥

  .تفسير النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة الحالة -٦
@ @
@ @
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szjÛa@ë‹Ï@Z@ @

في ضوء ما أشارت إليه الدراسات السابقة من نتائج وما تم عرضه من إطار نظري 
  :لدراسة الحالية اختبار صحة الفروض التاليةتحاول ا

بين متوسطي رتب درجات طـالب      ) ٠,٠١( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي        -١
المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي في االختبار التحـصيلى           

  . المرتبط بالجانب المعرفي لمهارات الصيانة لصالح التطبيق البعدي
بين متوسطي رتب درجات طـالب      )  ٠,٠١(ق دال إحصائيا عند مستوي     يوجد فر  -٢

المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ألداء مهـارات بطاقـة            
  .المالحظة لصالح التطبيق البعدي

بين متوسطي رتب درجات طـالب      ) ٠,٠١( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي        -٣
ة في االختبار التحـصيلى المـرتبط بالجانـب         المجموعتين الضابطة، والتجريبي  

  .المعرفي لمهارات الصيانة لصالح المجموعة التجريبية
بين متوسطي رتب درجات طـالب      ) ٠,٠١( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى        -٤

المجموعتين التجريبية، والضابطة ألداء مهـارات بطاقـة المالحظـة لـصالح            
  .المجموعة التجريبية

صل التالي، عرض إجراءات الدراسة من حيث خطوات بناء وتصميم          هذا ويتناول الف  
البرنامج المقترح القائم على التعليم المدمج، في ضوء النموذج الذي اقترحته الباحثة، وأيـضا              

  .خطوات بناء وتصميم أدوات الدراسة
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Äe]†Ö]Ø’ËÖ] 

ovf×Ö<íérãß¹]<l]ð]†qý]< <

  مقدمة
يتناول هذا الفصل عرضا لإلجراءات المنهجية للبحـث وخطـوات بنـاء وتـصميم              

 كيفيـة   لالبرنامج القائم على التعليم المدمج في ضوء النموذج الذي اقترحته الباحثة، كما يتناو            
د تم تناول هذه الجوانب في      تصميم واعداد أدوات البحث، وضبطها، والتأكد من صالحيتها، وق        

  :المحاور التالية

تصميم وبناء البرنامج القائم على التعليم المدمج إلكساب مهارات صيانة : المحور األول

  :جهاز الكمبيوتر في ضوء النموذج الذي اقترحته الباحثة

 Instructional Design قامت الباحثة بتحليل العديد من نماذج التـصميم التعليمـي  

models             ،المتعلقة بإنتاج البرامج التعليمية بصفة عامة وبرامج التعليم المدمج بصفة خاصـة 
" ديـك وكـاري  "، نمـوذج  (Gear lack & Ely)"  وإيلىكجير ال"ومن هذه النماذج نموذج 

)(Dick& Carrey روبرتس"، نموذج"(Roberts)  نمـوذج  "محمد عطية خميس"، نموذج  ،
" وفرنانـد "، نمـوذج    (Huang)" هـانج " المدمج، نمـوذج      لتصميم التعليم  (Frank)" فرانك"

(Fernando)  . قد استفادت الباحثة من النماذج السابقة في بناء نموذج قائم على التعليم المدمج
يناسب الدراسة الحالية وفيما يلي وصف تفصيلي لإلجراءات التي اتبعت في كل مرحلة مـن               

  : مراحل النموذج

  : مرحلة التحليل-١

  :ملت هذه المرحلة على الخطوات التاليةوقد اشت

  :تحليل خصائص المتعلمين ١-١

  :وقد تم تحديد خصائص المتعلمين موضوع تطبيق البحث الحالي وفق ما يلى

 دبلـوم مهنـي تخـصص تكنولوجيـا التعلـيم للعـام             -طالب الدراسات العليا   -
 .وهم خريجو كليات التربية من تخصصات مختلفة ٢٠٠٧/٢٠٠٨الجامعي

 عاماً وهى تمثل مرحلـة الرشـد المبكـر          ٢١وح العمر الزمنى للمتعلمين فوق      ويترا
: وتتميز هذه المرحلة بعدة خصائص جسمية وعقلية واجتماعية، وانفعالية ومن هذه الخصائص           

  )٤٤٢-٤٣٩،١٩٩٠آمال صادق وفؤاد أبو حطب، (
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  : خصائص النمو الجسمى-١

بيولوجى والفـسيولوجى، والقـدرة     فى هذه المرحلة يكون الفرد وصل إلى قمة نمو ال           
على النشاط البدنى، والحدة البصرية والسمعية يبلغان أقصى قوتهما ولذلك فإن المهـن التـى               

الحياة المهنية لها وخاصـة خـالل       ) ربيع(تتطلب القدرات الجسمية والحسية تعد فترة الرشد        
  . سنة التى تكون عندها هذه القدرات فى أوجها٣٥ – ٢١الفترة من 

  ):المعرفى( خصائص النمو العقلى -٢

كما هو الحال فى النمو الجسمى فإن بعض القدرات العقلية المعرفية تصل إلى قمتهـا                 
خالل الرشد المبكر، وتؤكد البحوث أن المهام التى تتطلب السرعة فى زمن االستجابة أو زمن               

دى بطريقة عالية فـى     الرجع وذاكرة المدى القصير، والقدرة على إدراك العالقات المعقدة تؤ         
  .بداية العشرينات من العمر

  : خصائص النمو االنفعالى واالجتماعى-٣

تتميز هذه المرحلة بالنضج االنفعالي والقدرة على معالجـة اإلحبـاط والـتحكم فـي                 
االنفعاالت والتحكم الذاتي وضبط النفس والمرونة والتقدير العالي للـذات، ويتعـرض الفـرد              

في المجتمع، ويقوم بالبحث عن وسائل جديدة يعبر بها         " مكانا"حقق لنفسه   لضغوط هائلة حتى تت   
عن ذاته وخاصة من مواقف العالقات اإلنسانية واالجتماعية وكثير من األشخاص فـي هـذه               
المرحلة يكون لديهم شغف بالتعرف على أصدقاء جدد، ويكون الفرد أقـل تـأثيراً برغباتـه                

ته الشخصية إذا قورن بالمراهق أو الشاب، وهذه الحريـة          ونزعاته وخياالته الخاصة فى عالقا    
 .تسمح له بتنمية عالقات شخصية ناجحة مع اآلخرين

تأكدت الباحثة من توافر مهارات استخدام الكمبيوتر واإلنترنت وقـدرتهم علـى             -
التجول عبر شبكة اإلنترنت، وتحميل الملفات، واسـتخدام البريـد اإللكترونـي،            

رى عبر الشبكة وتوافر لدى كل طالـب جهـاز كمبيـوتر            وأدوات االتصال األخ  
بالمنزل متصل بشبكة اإلنترنت بحيث يسهل للطالب الدخول على المقرر فـي أي        

 .وقت

  

  :تحليل البيئة التعليمية ٢-١

 جهاز كمبيوتر ٢٥تم االستعانة في تدريب الطالب بمعمل كمبيوتر حديث يحتوى على           
جد بالمعمل جهاز عرض البيانات من الكمبيـوتر   كما يوLocal networkمتصل في شبكة 

Date Showوسبورة بيضاء للكتابة، ومواصفات أجهزة الكمبيوتر في المعمل كالتالي ،     :  
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  P4 معالج طراز بنتيوم - 

   M.B RAM  256ميجا بايت  ٢٥٦ الذاكرة - 

   Drive Floppy 1.44 قرص مرن - 

  VGA card 32  M.Bميجا٣٢ بطاقة شاشة - 

  Hard Disk 60  G.Bجيجا ٦٠ قرص صلب - 

   Monitor 17  Inchبوصة  ١٧ شاشة - 

  CD ROM R/M 52x مشغل أقراص مدمجة - 

    Sound Card 46 BIT بطاقة صوت  - 

  Speakers 24ow سماعات خارجية - 

  ATX Case P4 وحافظة لوحدة المعالجة المركزية - 

  Keyboard, Mouse   فأرة ولوحة مفاتيح- 

   Net Cardطاقة شبكة  ب- 

   .Laser printer HP1320 طابعة ليزر - 

حيث قامت الباحثة بالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم بوضع جدول بالمواعيـد التـي              
يكون فيها العمل متاح أمام الطالب للتطبيق، وتتواجد الباحثة في تلك المواعيد لتقديم المساعدة              

ين ال يمتلكون أجهزة كمبيوتر متـصلة باإلنترنـت فـي           والتوجيه، وذلك بالنسبة للطالب الذ    
  .منازلهم فيمكنهم إنجاز مهام التعلم وأنشطته داخل معمل الكمبيوتر

  

  :تحديد األهداف المطلوب تحقيقها ٣-١

  : األهداف العامة: أوال

وهى عبارة عن األهداف المرجو تحقيقها عند إكمال أو إتمام دراسة البرنامج، وتتميز             
اف بالشمول والعمومية وتفيد عند بناء قائمة المهارات المرتبطـة بهـذه األهـداف،              تلك األهد 

وتحديد عناصر المحتوى العلمي المناسب لألهداف والمهارات المرتبطة بها، كما أنها تـساعد             
  .في تحديد وسائل وأساليب القياس للتعرف على مدى تحقيق هذه األهداف

  : وتم تحديد أهداف البرنامج من خالل
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 على الدراسات والبحوث التي تناولت صيانة االجهزة التعليمية وخاصـة           ع االطال -أ
  . جهاز الكمبيوتر، والدراسات التي اهتمت بتحديد األهداف وأسلوب صياغته

االطالع على األدبيات التي اهتمت بأساليب تحديد وتصنيف وصـياغة األهـداف             - ب
 التعليمية 

ليمية لطالب الدبلوم المهنـي تخـصص       تحليل محتوى مقرر صيانة االجهزة التع      - ج
  .تكنولوجيا التعليم، العداد قائمة خاصة بأهداف البرنامج

وتم عرض قائمة األهداف على بعض المتخصصين في المناهج، ومجاالت تكنولوجيا           
تعديل الـصياغة   :  إلبداء الرأي فيها وتمت التعديالت في قائمة األهداف والمتمثلة في          )∗(التعليم

ض الجمل والعبارات، حذف بعض األهداف، وإضافة أهـداف أخـري وتوصـلت       اللغوية لبع 
  :الباحثة إلى األهداف العامة التالية

  .التعرف على المفاهيم األساسية لصيانة الكمبيوتر - ١

  . التعرف على األعطال العامة الكمبيوتر-٢

  .اكتساب المعلومات األساسية عن مكونات الكمبيوتر الداخلية-٣

  .يفية إجراء صيانة للقرص الصلب معرفة ك-٤

  . معرفة كيفية إجراء صيانة لمحرك   األقراص المرنة-٥

  . معرفة كيفية إجراء صيانة لمحرك األقراص المدمجة-٦

  .Ram معرفة كيفية إجراء صيانة للذاكرة -٧

  . معرفة كيفية إجراء صيانة للكروت-٨

  . معرفة كيفية إجراء صيانة للمعالج- ٩

   . Softwareمعلومات األساسية حول صيانة البرمجيات   اكتساب ال-١٠

  : اإلجرائيةةثانيا األهداف التعليمي

يجب صياغة أهداف المحتوى في عبارات سلوكية بحيث تصف سلوك المتعلم، ويكون 
  .وتفيد صياغة األهداف السلوكية في. هذا السلوك قابال للمالحظة والقياس

  . التعليمية المختلفة مناسبة لقياس النواتجرتحديد معايي  - أ

                                                 
 .وات البحثقائمة بأسماء السادة المحكمين على أد) ١(ملحق ) ∗(
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 .  اختيار وبناء أدوات القياس والتقويم المالئمة - ب

 تحديد نوع األداء أو السلوك الواجب أن يقوم به المتعلم بنجاح بعد أن ينتهي من -ج
  .دراسة البرنامج

  . تنظيم المحتوى التعليمي لكل وحدة-د

 توافرها مرات الالزحيث تم تصنيف األهداف السلوكية لموديوالت برنامج تعليم المها
وللتأكد من صدق األهداف، أعدت الباحثة قائمة باألهداف " بلوم"لدى الطالب حسب تصنيف 

العامة والسلوكية وعرضها على مجموعة من المحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج 
  :وطرق التدريس وذلك بهدف استطالع رأيهم في اآلتي

  .ف تحقيق هذه األهداإمكانيةمدى  -

 . مدى مناسبة األهداف لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر -

 . دقة صياغة كل هدف، واقتراح الصياغة اللغوية المناسبة لما هو غير مناسب -

  :وقد أبدوا المحكمين المالحظات التالية

  .تعديالت في صياغة بعض األهداف -

 .دمج بعض األهداف السلوكية بعضها ببعض -

 .حذف بعض األهداف -

  .  بعض األهدافإعادة ترتيب -
وقد أجريت الباحثة التعديالت والمالحظات التي اقترحها الخبراء المحكمون، وبذلك أمكن 

  )*(.التوصل إلى القائمة النهائية لألهداف السلوكية لكل موديول

  :تحديد المحتوى التعليمي ٤-١

من خالل تحديد األهداف تم وضع تصور لبعض المواضيع التي تحقق تلك األهداف،             
ذلك باستخدام مجموعة من المراجع والكتب المتخصصة، مع االستعانة بآراء وخبرات بعض            و

وذلك من خالل تحديد المهـارات التـي يجـب أن           .  التعليم االمتخصصين في مجال تكنولوجي   
يشملها البرنامج في ضوء إعداد قائمة مهارات في صورة استبانه هدفت التعرف علـى أهـم                

ولقد ) Softwareوالبرمجيات   Hardwareالمكونات المادية(يوترمهارات صيانة جهاز الكمب
  :مر بناء قائمة المهارات بالمراحل التالية

                                                 
  .قائمة أهداف البرنامج إلكساب مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر) ٢(ملحق ) *(
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 Hardware المكونـات الماديـة   ( صـيانة جهـاز الكمبيـوتر      تجميع وتحديد مهارات     -١
  :وتم ذلك من خالل اآلتي) Software والبرمجيات

 األدبيات المتعلقة بموضـوع صـيانة        مراجعة اإلطار النظري للبحث، واالطالع على      -أ
االجهزة التعليمية وانتقاء المهارات التي يمكن أن تندرج في صيانة جهاز الكمبيـوتر             

  .موضع البحث بما يتوافق مع األهداف العامة للبرنامج

 االطالع على الدراسات والبحوث واألدبيات المعنيـة بتحليـل المهـارات العمليـة              -ب
  .وأسلوب صياغتها

حظة بعض األخصائيين في مجال صيانة جهاز الكمبيوتر لتحليل الخطوات التـي             مال -ج
  .يقوموا بها أثناء إجراء عملية الصيانة

  : إعداد الصورة المبدئية لقائمة المهارات-٢

 توصلت الباحثة من المصادر السابقة إلى وضع الصورة المبدئية لقائمة المهارات 
) Software  والبرمجياتHardware ونات الماديةالمك( الخاصة بصيانة جهاز الكمبيوتر

والالزمة لطالب الدبلوم المهني تخصص تكنولوجيا التعليم، حيث قامت بإعداد المهارات 
  .األساسية ثم قسمت كل مهارة رئيسية إلى مجموعة من المهارات الفرعية

  :ا وإقرارها عرض الصورة المبدئية لقائمة المهارات على مجموعة من المحكمين لتعديله-٣

 المكونات الماديـة  ( تم عرض الصورة المبدئية لقائمة مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر        
Hardware والبرمجيات  Software (        على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجـال

وذلك إلبداء الرأي فيها مـن حيـث صـالحيتها          .المناهج وطرق التدريس،وتكنولوجيا التعليم   
  :الخبراء والمتخصصين بعض التعديالت ومنهاللتطبيق، وقد أبدى 

  .إعادة صياغة بعض المهارات -

 .تعديل بعض المهارات واستبدالها بمهارات أخرى -

 .حذف بعض مفردات القائمة -

المكونات (وبعد إجراء كافة التعديالت، أصبحت قائمة مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر
مهارة ) ١٤( تشمل على )*(النهائيةفي صورتها ) Software والبرمجياتHardwareالمادية

  .مهارة فرعية) ١٢٦( رئيسية، وتم تحليلها إلى

                                                 
  )المكونات المادية والبرمجيات(قائمة مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر ) ٣(ملحق ) *(
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وبناء على األهداف وقائمة المهارات تم تحديد بعض موضوعات المحتوى والتي 
مقدمة عن صيانة الكمبيوتر، صيانة محركات األقراص، صيانة مكونات اللوحة األم، :منها

               .صيانة برمجيات الكمبيوتر

  

  : مرحلة التصميم-٢

  :تنظيم المحتوي وتتابع عرضه -١-٢

قامت الباحثة بتحديد عناصر المحتوى التعليمي وتنظيمه وترتيبه في تسلـسل محـدد               
لتحقيق األهداف التعليمية المحددة، حيث تم تنظيم المحتوى التعليمي الخاص ببرنامج الدراسـة      

 Hardwareالمكونات المادية (ة جهاز الكمبيوتر  الحالية والذي يهدف إلى إكساب مهارات صيان      
  :في أربع وحدات) Softwareوالبرمجيات

  .مقدمة عن صيانة الكمبيوتر وتتكون من ثالثة دروس: الوحدة األولى

  .صيانة محركات األقراص وتتكون من أربعة دروس: الوحدة الثانية

  .روسصيانة مكونات اللوحة األم وتتكون من أربعة د: الوحدة الثالثة

  . وتتكون من ثمانى دروسSoftwareصيانة برمجيات الكمبيوتر : الوحدة الرابعة

وتم تنظيم الموضوعات داخله في تتابع منطقي بحيث يسهل تعامل الطالب معها فـي              
صورة وحدات، وكل وحدة مقسمة إلى دروس ويتضمن كل درس مهام وأنشطة تعلـم وقـد                

ع عن موضوع معين وهناك أيضا تقويم ذاتـي         تكون تلك المهمة عمل بحث في بعض المراج       
يأتي في نهاية كل درس يتضمن أسئلة متنوعة بحيث يمكن للطالب التأكد من صـحة إجابتـه                 
فور استجابته بحيث ينتقل الطالب على هذه الوحدات بنفس التسلسل المحدد، ولن يسمح للطالب              

  .لتعليم اإللكترونىباختيار الوحدة التى يريد دراستها كما هو متعارف عليه في ا

  :تحديد طرق تقديم المحتوى -٢-٢

قامت الباحثة بتحديد طرق تقديم المحتوي إلى المتعلم بناء على األهـداف المطلـوب              
  :تحقيقها وهى

  : تقديم برنامج عبر اإلنترنت-١

فاألهداف المعرفية المطلوب فيها من الطالب اكتساب المعلومات والمعارف استخدمت          
التعلم عبر اإلنترنت لتحقيقها بحيث يسهل للطالب اإلطالع عليها في أى وقـت،             الباحثة برامج   
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وفي أى مكان باإلضافة إلى استخدام العديد من البدائل المتاحة لالتصال بين المعلم والمـتعلم               
  .وبين المتعلمين وبعضهم البعض

  : التدريبات العملية داخل القاعة وجهاً لوجه-٢

حيث تتطلب هذه المهارات التطبيـق      ) المهارات النفس حركية  (بينما األهداف األدائية    
العملي، والممارسة المتكررة لذلك فهي غير مناسبة لتقديمها عبر الشبكة، ويمكن تحقيقها فـي              
البيئة التقليدية داخل القاعات وجها لوجه لذلك استخدمت الباحثة التدريبات العملية في المعمـل              

  .ة جهاز الكمبيوترلتدريب الطالب على مهارات صيان

  : تصميم األنشطة التعليمية -٣-٢

قامت الباحثة بتحديد األنشطة التعليمية بناء على األهداف التعليمية المطلوب تحقيقهـا            
وتقسيم تلك األنشطة على الدروس، وقامت بتقسيم الطالب إلى مجموعات كل مجموعة مكونة             

ة المطلوبـة فـي الوقـت المحـدد          طالب بحيث تتعاون كل مجموعة في تنفيذ األنشط        ٤من  
  .وتسليمها إلى المعلم لكي يتم تقويمها، ومناقشة الطالب فيها

  :تحديد طرق التفاعل -٤-٢

  :استخدمت الباحثة العديد من طرق التفاعل واالتصال مع الطالب منها

 : (Messages)الرسائل  -١

 كما يمكـن    حيث يمكن إرسال الرسائل إلى طالب أو كل الطالب المسجلين في المقرر           
  .تلقي الرسائل بمجرد الدخول على الموقع يظهر للطالب الرسائل المرسلة إليه

  :(Bulletin Board)لوحة اإلعالنات  -٢

وهى أداة من أدوات التفاعل بين المعلم والطالب مع بعضهم البعض وتـسمح لوحـة               
  .اإلعالنات بإخبار الطالب بالمعلومات الجديدة المتعلقة بالمقرر

  :(Chat Room)ر غرفة الحوا -٣

تسمح غرفة الحوار بالتفاعل بين الطالب والمعلم، والتعايش في نفس البيئة وإرسـال             
الرسائل في الوقت الحقيقي، وقد قامت الباحثة بتحديد مواعيد الطالب بحيث يجتمعـون معـا               

  .على اإلنترنت في غرفة الحوار للمناقشة
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 :المنتدى -٤

 سؤال، أو مشكلة يمكن لكـل الطـالب         وهي أداة تسمح لكل طالب بعرض، أو طرح       
االطالع عليه واإلجابة عليه وتظهر تلك اإلجابة لكل الطالب أيضا، وهي تعتبر وسيلة تفاعـل   

  .غير متزامنة

  :تصميم إستراتيجية التغذية الراجعة -٥-٢

  :استخدمت الباحثة نوعين من التغذية الراجعة

  : التغذية الراجعة الداخلية  - أ

 المتعلم ألدائه من خالل التقويم الذاتي لكل درس حيث يتبع كل            وهي تعتمد على تقويم   
درس مجموعة أسئلة بعد إجابة الطالب عليها مباشرة يظهر له اإلجابة الصحيحة، وإن كانـت               

  .إجابته صحيحة أم خاطئة

  : التغذية الراجعة الخارجية -  ب

استخدمت وهي تعتمد على تقويم المعلم للطالب عن طريق تعليماته، وتوجيهاته حيث            
  .الباحثة أدوات االتصال عبر شبكة اإلنترنت في توجيه الطالب

  :تصميم االختبارات وأدوات التقويم -٦-٢

وهى األدوات واالختبارات التى تركز على قياس األهداف وترتبط مباشرة بمحكـات            
 األداء المحدد في األهداف، وهي االختبار التحصيلي القبلى، ويعطى للمتعلمين قبـل دراسـة             

البرنامج، ويقيس أهداف التعلم الجديد، واالختبار التحصيلي البعدي ويعطى للطالب بعد دراسة            
البرنامج، بطاقة مالحظة األداء العملي وتعطى للطالب أيضا قبل وبعـد دراسـة البرنـامج               
وسوف تتناول الباحثة بالتفصيل إعداد االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة في الجزء الخاص            

  . أدوات الدراسةبإعداد

  :تحديد اإلستراتيجية التعليمية -٧-٢

اإلستراتيجية التعليمية هى خطة عامة تتكون من مجموعة محـددة مـن اإلجـراءات        
  .التعليمية مرتبة في تسلسل مناسب لتحقيق أهداف تعليمية معينة، في فترة زمنية محددة

لم منها نموذج ديك وكاري     قد اطلعت الباحثة على العديد من النماذج إلستراتيجية التع        
(Dick& Carrey 1978) ١٩٣:٢٠٠٣محمد عطية خميس، أ(، نموذج محمد عطية خميس .(
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وقد حددت الباحثة إستراتيجية محمد عطية خميس الستخدامها عند تطبيق البرنامج مع توضيح             
  .ما سوف يقدم إلكترونيا وما سوف يقدم تقليديا وجها لوجه

  :ج اإللكترونيتصميم محتوي البرنام - ٨-٢

  :ويتم من خالل الخطوات التالية

  :إعداد السيناريو) أ

السيناريو هو وصف تفصيلي للشاشات التي سيتم تصميمها وما تتضمنه من نصوص  
ورسومات ولقطات فيديو، وكذلك الصوت والمؤثرات الصوتية والموسيقى المصاحبة، وهو 

فكرة المطروحة في البرنامج أن تنفذ في شكل يعد مفتاح العمل، أو خريطة التنفيذ التي تتيح لل
وبعد تحديد محتوي البرنامج والصورة النهائية لألهداف العامة واإلجرائية . مرئي ومسموع

وتحديد المهارات الرئيسية والفرعية واالختبار التحصيلي في صورته النهائية تأتى الخطوة 
و قد روعي في إعداد السيناريو الجوانب التالية وهى إعداد وتصميم الصورة األولية للسيناريو 

  :التالية

  .التسلسل المنطقي في عرض المحتوى وترابطه -

تحديد النصوص المكتوبه وما يصاحبها من رسومات وصور ولقطات فيديو موقع كل  -
 .منها على الشاشة

 صور - رسوم ثابتة ومتحركة-نصوص (التوظيف األمثل للوسائط المتعددة  -
 ). الصوت-يديو لقطات ف-فوتوغرافية

 .أن يكون النص متماسكا وخاليا من الحشو واإلطالة -

  .  تحديد كيفية االنتقال من شاشة ألخرى -

  :وتم تصميم السيناريو في صورته األولية من خالل أعمدة رئيسية هي

  .تحديد رقم لكل شاشة داخل البرنامج: رقم الشاشة -١

ا مكتوبـا، صـورة   عرض كل ما يظهر في اإلطار سـواء أكـان نـص         : شكل الشاشة  -٢
معروضة، رسوما ثابتة، رسوما متحركة، فيديو، سؤاال، تغذية راجعـة، تعليمـات أو             

 .إرشادات أو أنشطة

 .وصف النصوص المكتوبة على الشاشة: النص -٣
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وصف لكل األصوات، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية التى ترتبط  باإلطار          : الصوت -٤
 .في لحظة ما

 .فيديو التى تحتويها شاشة البرنامجوصف لقطات ال: لقطات الفيديو -٥

وصف للرسوم الثابتة والمتحركة واألشكال والصور التى تحتويهـا         : الرسوم واألشكال  -٦
 .شاشة البرنامج

 .وصف عمليات تفاعل المتعلم مع المحتوي، وكيفية ظهور اإلطار: اإلبحار والتفاعلية -٧

و توضـيح يـساعد     إضافة تعليقات قد تكون في شكل سؤال، أو تعقيـب، أ          : مالحظات -٨
 . المبرمج

وللتحقق من صالحية السيناريو، تم عرضه على مجموعة من الخبراء المتخصـصين            
في تكنولوجيا التعليم إلبداء الرأي في كل إطار من إطارات السيناريو، وقـد أبـدى الـسادة                 

  :المحكمين بعض التعليقات والتعديالت الهامة، ومنها

  .تكبير حجم النصوص -

 .ر المتحركة لعدم مالءمتها للمحتوى حذف بعض الصو-

 ليتم على أثـره     )∗(وتم القيام بجميع التعديالت، واعداد السيناريو في صورته النهائية          
  .إنتاج البرنامج

  :التخطيط لإلنتاج) ب

في هذه المرحلة قامت الباحثة بتحديد الصور والرسوم الثابتة، والموسيقى، والمؤثرات             
  .المطلوب لعمل البرنامجالصوتية، والتعليق الصوتي 

  

  :Development مرحلة التطوير -٣
  :بناء دليل المتعلم -١-٣

وهو لكي يساعد المتعلم على السير في البرنامج وقامت فيه الباحثة بوصف البرنـامج              
  :كالتي

  :وصف أهداف البرنامج التعليمي -١

  .في نهاية البرنامجقامت الباحثة بكتابة أهداف البرنامج المطلوب من المتعلم تحقيقها 
                                                 

  .سيناريو المقرر المصمم عبر اإلنترنت) ٧(ملحق  )∗(
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 : وصف كل الموضوعات التي يحتويها البرنامج -٢

  .تم كتابة موضوعات البرنامج التى يجب على الطالب دراستها بالتفصيل

  :األنشطة التعليمية المطلوب تنفيذها -٣

شرحت الباحثة في دليل المتعلم األنشطة التعليمية التى يجب على الطالب القيام بهـا              
  .ها وكيفية تسليمها للمعلموتحديد مواعيد تسليم

  :الوقت المتوقع لدراسة البرنامج -٤

حددت الباحثة للطالب موعد البدء واالنتهاء من دراسة البرنـامج حيـث اسـتغرقت              
 حيث استغرقت دراسة كـل      ١٥/٥/٢٠٠٨ حتى   ١/٤/٢٠٠٨الدراسة شهر ونصف إبتداء من      

الوقت فالمتعلم يعتمد علـى     وحدة أسبوع يجب على كل الطالب االنتهاء من دراستها في نفس            
التعليم الذاتي أى يتعلم الطالب من على الموقع في أى وقت وفي أى مكان لكن يجـب علـى                   

  .الطالب االنتهاء من دراسة الوحدة في الموعد المحدد

وضحت الباحثة في دليل المتعلم كيف يتفاعل الطالب مع بعضهم البعض حيث يوجد              -٥
التفاعل عبـر   ) ٢. (ها لوجه أثناء التدريب العملي    التفاعل وج ) ١(نوعين من التفاعل    

 .اإلنترنت من خالل أدوات االتصال المتزامنة وغير المتزامنة التى يتيحها الموقع

  :كيف ومتى تقدم التغذية الراجعة -٦

تقدم التغذية الراجعة للطالب بعد اإلجابة عن سؤال التقويم الذاتى بعد كل درس حيـث               
فوراً، وإن كانت صحيحة، أم خاطئة كما يقدم المعلم تغذية راجعة           يظهر للطالب نتيجة إجابته     

أيضا على إجابة الطالب باإلضافة إلى التغذية الراجعة أثناء التدريب العملى وجها لوجه، وقد              
  .وضحت الباحثة كل ذلك في دليل المتعلم

حددت الباحثة كيف يمكن للطالب االتصال بالمعلم، وذلك من خـالل إرسـال بريـد                -٧
كترونى على الموقع االلكترونى للباحثة، أو على الموقع، أو في غرفة الحوار حيث             ال

، وهي كـل  online حددت الباحثة مواعيد تواجدها في غرفة الحوار عبر اإلنترنت 
يوم من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثانية عشر مساء كمـا يمكـن االتـصال                

 .تليفونيا

األدنى من األجهزة التى يجب أن يكون لـدى الطالـب،   وضحت الباحثة للطالب الحد    -٨
 .Speakersوهى جهاز كمبيوتر متصل بشبكة اإلنترنت وسماعات 

 : الجدول الزمني لدراسة البرنامج-٩
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قامت الباحثة برسم جدول يوضح مواعيد بداية ونهاية كل جزء من أجزاء البرنـامج              
  :جها لوجه كما يوضحه الجدول التاليومواعيد تقديم األنشطة والمهام ومواعيد التفاعل و

يوضح مواعيد بداية ونهاية كل جزء من أجزاء البرنامج ومواعيد تقديم األنشطة ): ١١(جدول 
  .والمهام ومواعيد التفاعل وجها لوجه
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  األحد الموافق
٦/٤/٢٠٠٨  

  الوحدة األولى 
ة عن صـيانة    مقدم

  الكمبيوتر

 صـــيانة جهـــاز -
  .الكمبيوتر

  . أعطال الكمبيوتر-
 المكونات الداخليـة    -

  .لجهاز الكمبيوتر

 البحث عن احتياطات أمـان يجـب        -
مراعاتهــا عنــد اســتخدام جهــاز 

  .الكمبيوتر
 تحديد بعض المواقع التـى تتنـاول        -

  .األسباب العامة ألعطال الكمبيوتر
بيـوتر   عمل بحث عن مكونات الكم     -

المادية مع كتابة أهم المواقع التـى       
  .اطلع عليها

  األحد الموافق
١٣/٤/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  

  األربعاء الموافق
١٦/٤/٢٠٠٨  

  

  الوحدة الثانية
صيانة محركات 

  األقراص
  
  
  
  
  

التدريب العملي على 
مهارات صيانة 
  محرك األقراص

 فـــك وتركيـــب -
  .المحركات

ــرص  - ــيانة الق  ص
  .الصلب

ــرك  - ــيانة مح  ص
  .قراص المرنةاأل

ــرك  - ــيانة مح  ص
  .األقراص المدمجة

 االطالع على بعض المراجع وتحديد      -
أهم االختالفات بين كل من القرص      
الصلب ومحرك األقراص المرنـة     

  .ومحرك األقراص المدمجة
 البحث عن أهم المواقع التى تناولت       -

  .أعطال القرص الصلب
 البحث عن أهم المواقع التى تناولت       -

  . األقراص المرنةأعطال محرك
 االطالع على بعض المراجع ويقارن      -

بين أعراض أعطال كل من القرص      
الصلب ومحرك األقراص المرنـة     

  .   ومحرك األقراص المدمجة

  األحد الموافق
٢٠/٤/٢٠٠٨  

  
  
  
  

  األربعاء الموافق
٢٣/٤/٢٠٠٨  

  الوحدة الثالثة
صيانة مكونات 
  اللوحة األم

  
  

التدريب العملى على 
يانة مهارات ص

الذاكرة والكروت 
  والمعالج

   اللوحة األم-
   الذاكرة-
   الكروت-
   المعالج-

 البحث عن صور ألشـكال مختلفـة     -
للوحة األم وتوضيح أهـم الفـروق       

  .بينهما
 تحديد المواقع التى تتناول أعطـال       -

الذاكرة على المقارنة بـين أنـواع       
  .الذاكرة

 عمل بحث عن أنواع الكروت وأهم       -
  .أعطالها

الطالع على بعض المراجع وتحديد      ا -
أهمية المعالج وأعطـال الكمبيـوتر      

  .بسبب المعالج
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  األحد الموافق
٢٧/٤/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األربعاء الموافق
٣٠/٤/٢٠٠٨  

  

  الوحدة الرابعة
صيانة برمجيات 

 الكمبيوتر

Soft ware)    (  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

التدريب العملي على 
مهارات صيانة 
  برمجيات الكمبيوتر

  .لمكونات البرمجية ا-
 تحميل نظام التشغيل -

windows xp 
ــرص - ــف الق  تنظي

 الصلب 
Disk clean up 

ــاء - ــشاف أخط  اكت
ــصلب  ــرص ال الق

check Disk    
 تنظيم وإسراع عمل    -

ــصلب  ــرص ال الق
Defrayment   

   تعريف الكروت -
 تهيئــة القــرص  -

  .الصلب
 . فيروسات الكمبيوتر-

 حـول أنـواع      البحث عن معلومات   -
  .البرمجيات والفرق بينها

  . تحميل نظام التشغيل-
xp windows     مع كتابة الخطـوات 

  .التى قام بها
 مـع  Disk cleanup تنفيذ برنـامج -

توضيح العناصر التى يتخلص منها     
  .البرنامج

 االطالع على بعض المراجـع ثـم        -
ــة ــرامج التالي ــين الب ــارن ب  يق

Defrayment- check Disk- 
Disk clean up  ــث ــن حي  م

  .االستخدام
 عمل تهيئة للقرص الصلب وتوضيح      -

  .الخطوات التى قام بها
 تعريف كارت الـصوت وتوضـيح       -

  .الخطوات التى قام بها
 البحث عن أهم المواقع التى تنـاول        -

ــوتر    ــابة الكمبي ــراض إص أع
  .بالفيروسات

  

  :بناء الموقع عبر اإلنترنت -٢-٣

  : الباحثة بالخطوات اآلتيةلبناء الموقع عبر اإلنترنت قامت

  : تنفيذ السيناريو حسب الخطة المحددة-١

  : تجهيز وإنتاج عناصر الوسائط المتعددة-أ

  :وقد قامت الباحثة عند إنتاج عناصر الوسائط المتعددة بما يلى
استخدمت الباحثة بعض برامج التأليف المستخدمة لكتابة النصوص : النصوص •

 مراعيا في ذلك  Microsoft office word Xpحيث استخدمت برنامج الكتابة 
 وحجم الشاشة، ككل، والمساحة المخصصة Fontالتوافق بين حجم النص 
 .لعرض النص على الشاشة

 :إنتاج الصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتية •
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حيث قامت الباحثة بإدخال الصوت الخاص بالخلفيات الموسيقية، والمؤثرات الصوتية          
  :عد ذلك على تنقية الصوت المستخدم باستخدام البرامج التاليةالمطلوبة والعمل ب

o Jet – Audio 
o Sony Sound Forye 7.0b 
o Adobe audition 1.5 

 :إنتاج الفيديو •

قامت الباحثة بإنتاج لقطات الفيديو بتوصيل كاميرا فيديو ماركة باناسـونيك موديـل                
M10000        على كارت فيديو من إنتاج شركة ATI   حثة بعمل المونتـاج الـالزم       ثم قامت البا

  :للفيديو باستخدام البرامج التالية
o Adobe premier 6.5 
o MGL video wave 5 

وذلك في تسجيل لقطات الفيديو في كل من الوحدة األولى، والثانية، والثالثـة، بينمـا               
  قامت الباحثة بإعداد لقطات    Softwareالوحدة الرابعة التي تناولت مهارات صيانة البرمجيات        

، ويتيح هذا البرنامج إمكانية تسجيل      Snagit8الفيديو الخاصة بتلك المهارات باستخدام برنامج       
الصور المتحركة مباشرة من خالل جهاز الحاسوب بامتداد فيديو، ويتميز البرنـامج بـسهولة              

دمج الصوت مع الفيديو في وقت واحد، والتحكم        : االستخدام وتوفير العديد من اإلمكانات مثل     
حجم اإلطار المطلوب تصويره، وذلك بالتكبير والتصغير، وقد تم االستعانة بـه بـصورة              في  

  .مباشرة من خالل شاشة الكمبيوتر
 :إنتاج الرسوم والصور الثابتة •

استطاعت الباحثة أن توفر العديد من الصور الجاهزة من شـبكة اإلنترنـت  وهـذا                  
مجالت، والمراجع والكتالوجات المرتبطة    باإلضافة إلى الصور، والرسوم التي اختارتها من ال       

، Scanner وتم إدخال هذه الصور والرسوم من خالل الماسح الضوئي Pc hard wareبـ 
 hp photoباسـتخدام كـاميرا  (والصور التي لم تستطع الباحثة أن توفرها قامت بإنتاجهـا  

(smart 620 digitalبالتعديالت الالزمة  وتم التعامل مع الصور، والرسوم، واألشكال الثابتة 
 Adobe photo shopبحيث تكون الصورة نقية وحادة ومتباينة األلوان باستخدام برنـامج  

7.0Me               حيث تم تقطيع بعض األجزاء من الصور وتكبير بعض الصور وتـصغير بعـضها 
لتكون في حجم مناسب وصالحة     ) Gif (،)Jpg(وفق الحاجة، وقد تم حفظ هذه الصور بامتداد         

  .ى اإلنترنتللعرض عل
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  : اإلخراج المبدئي-٢

  : إنتاج وبرمجة المحتوى االلكترونى-أ

 وهو أحد Course labاستخدمت الباحثة برنامج لبرمجة المحتوى اإللكتروني يسمى 
 يستخدم إلنتاج المحتوى اإللكتروني باسـتخدام المعـايير   Authoring toolsأدوات التأليف 

  .القياسية

  :مج إلدارة المقرر رفع المحتوى على برنا-ب

 إلدارة المقـرر اإللكترونـي عبـر شـبكة      Moodleحيث استخدمت الباحثة برنامج
اإلنترنت بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة،  وهو برنامج مجاني مفتـوح      
المصدر يستخدم إلدارة المحتوى وعملية التسجيل للطالب وأعضاء هيئة التدريس، به منتديات            

و يحتوى على نظم امتحانات متكاملـة        محادثة ويتيح إرسال واستقبال بريد إلكتروني        وغرف
 وقامت الباحثة بحجز مساحة ورفع المحتوى على البرنـامج وكـذلك رفـع              وتقارير للطالب، 

  :األنشطة وبرمجة االختبارات إلكترونيا وأصبح المقرر متاح على الموقع التالي
www.mansvu.mans.edu.eg/moodle12 

  : برمجة االختبار التحصيلى-ج

بعد صياغة عبارات االختبار وفقا لجدول المواصفات تم إنتاج االختبـار االلكترونـى     
 ، وهو برنامج عمل األسـئلة  Moodle الذي يوفره برنامج Quiz Makerباستخدام برنامج 

Quiz Softwareيتيح إنتاج االختبارات االلكترونية  حيث Online Testing واإلجابة عليه 
 نوع من أنواع االختبـارات      ٢١أثناء االتصال المباشر باإلنترنت، وتستطيع االختيار من بين         

Question types   مثل أسئلة الـصواب والخطـأ ،True/False    االختيـار مـن متعـدد ،
Multiple choice إدراج الـصور، واألفـالم والـصوت   ، باإلضافة إلى إمكانية Sounds 

  . وإتاحة التغذية الراجعة على إجابة وعرض النتائج فوراColorsواأللوان

  :عمليات التقويم المبدئي -٣

 تم عرض الموقع على مجموعة من المتخصصين في تكنولوجيا التعلـيم، إلبـداء              -أ
  :رأيهم فيما يلى

  .، وسهولة قراءتهامناسبة حجم حروف الكتابة، ووضوحها على الشاشة -

 .مدى وضوح الصور والرسوم، ومناسبتها لتحقيق األهداف -

 .مناسبة أسلوب عرض، وتنظيم محتوى البرنامج -
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مدى الترابط والتكامل بين العناصر المكتوبة والرسوم المصورة وقد اقترح المحكمون           
مـات،  بعض التعديالت منها تكبير حجم بعض النصوص داخل الشاشات، إضافة بعض التعلي           

تغيير ألوان مفاتيح االستخدام عند الضغط عليها للتنقل بين الشاشات، حذف بعـض الـصور               
  .المتحركة لغير ارتباطها بالموضوع

 كذلك قامت الباحثة بإجراء تجربة استطالعية على مجموعة مـن طـالب كليـة               -ب
، بلغ عـددهم      )من غير عينة الدراسة   ( تخصص تكنولوجيا التعليم     - الدبلوم المهني    -التربية  

  :طالبا، وقد استهدفت التجربة االستطالعية ما يلي) ١٢(

 ضبط أدوات الدراسة، وبالتحديد معامالت السهولة والصعوبة، والتمييز، لكل مفـردة            -     
  .من مفردات االختبار التحصيلى، وكذلك حساب زمنه

جـوة منـه،     التأكد من مدى وضوح أهداف الموقع، وتحقيق المحتوى لألهـداف المر           -
ومالءمتها لمستوى الطالب، وهل يعرض المحتوى بطريقة شيقة وممتعة؟ مدى وضـوح            
النصوص، هل يستطيع الطالب التعامل مع الموقع والتفاعل معه؟ هل يـستطيع الطالـب              

  إرسال واستقبال رسائل خالل البريد اإللكتروني؟

  :أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية للدراسة فيما يلي

م ضبط أدوات الدراسة وهى االختبار التحصيلى من حيث تحديد الزمن المناسـب             ت: أوال
لالختبار، حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لكل مفـردة مـن مفـردات             

  .االختبار التحصيلى

تم التأكد من وضوح أهداف الموقع، وتحقيق المحتوى لألهـداف المرجـوة منـه،              : ثانيا
 وكان هناك بعض الروابط غير النشطة في الموقع تـم           ومالءمتها لمستوى الطالب،  

  . تنشيطها

  .وقامت الباحثة بإجراء التعديالت وأصبح الموقع في صورته النهائية للتطبيق

  : اإلخراج النهائي للمنتج التعليمى-٣

بعد االنتهاء من عمليات التقويم المبدئي وإجراء التعديالت، تم إعداد النسخة النهائيـة             
لعرض، حيث تم اإلخراج النهائي للبرنامج في ضوء مقترحات السادة المحكمـين            وتجهيزها ل 

  .وكذلك المالحظات من آراء طالب المجموعة االستطالعية
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   (Implement)مرحلة التطبيق : المرحلة الرابعة

  :توصيل المحتوى اإللكتروني للمتعلم -١-٤

 قامت الباحثة بتحديد كلمـة      بعد تحميل البرنامج على اإلنترنت وتحديد عنوان الموقع       
 لكل طالب من أفراد المجموعـة التجريبيـة   User Name واسم المستخدم passwordالسر 

وذلك لعدم السماح للدخول لغير هؤالء األفراد وتعريف كل طالب باسم المستخدم وكلمة السر              
  .الخاصة به وذلك في اللقاء األول مع الطالب

  :مية التعليةتطبيق اإلستراتيجي -٢-٤

قامت الباحثة بتطبيق االستراتيجية القائمة على التعليم المدمج والتي سبق تحديدها في            
مرحلة التصميم وذلك بالنسبة لطالب المجموعة التجريبية بينما تم التدريس لطالب المجموعة            

  .الضابطة بالطريقة التقليدية

  :(Evaluation)مرحلة التقويم :  المرحلة الخامسة

  : من هذه المرحلة قياس فاعلية، وكفاءة التعليم وينقسم إلى نوعينالهدف

  :التقويم التكوينى ١-٥

وهو الذى يقدم للطالب أثناء دراسة البرنامج ممثل في التقويم الذاتى بعـد كـل درس                
وأيضا االختبارات االلكترونية التى تقدم  للطالب في نهاية كل وحدة باإلضافة إلى مـشاركة               

  .له مع البرنامج وأدائه لألنشطة المطلوبةالطالب وتفاع

  :التقويم النهائى ٢ -٥

والذي يقدم للطالب بعد تطبيق البرنامج للتأكد من فاعلية البرنامج ككل، ويشتمل على             
  :الخطوات التالية

 طبقت الباحثة فى نهاية البرنامج االختبار التحصيلى الذي يقيس الجوانب المعرفية لمهارات             -أ
الكمبيوتر باإلضافة إلى بطاقة المالحظة التى تقيس المهارات العملية لصيانة          صيانة جهاز   

-التجريبية( على كل من مجموعتي البحث    ) المكونات المادية والبرمجيات  (جهاز الكمبيوتر 
  ).الضابطة

  : المعالجة اإلحصائية-ب

عـدى  بعد تقييم الطالب من خالل البيانات التى حصلت عليها الباحثة من التطبيـق الب             
، والممثلـة فـى االختبـار       )التجريبية والـضابطة  (ألدوات الدراسة على طالب المجموعتين      
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التحصيلي، بطاقة المالحظة، تم رصد تلك البيانات، ثم إجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة             
  .لها، ثم تحليل النتائج وتفسيرها فى ضوء فروض الدراسة

  :إعداد أدوات البحث: المحور الثاني

  :لزم إجراء البحث الحالى استخدام مجموعة من األدوات هىاست

المكونات المادية،  (اختبار تحصيلى معرفى مرتبط بمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر        •
  ).البرمجيات

المكونات (بطاقة مالحظة األداء العملى المرتبط بمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر           •
  ).المادية والبرمجيات

للجوانب المعرفية لمهارات صيانة جهـاز      )  البعدى –القبلى  (صيلى  إعداد االختبار التح  ) ١(

  :الكمبيوتر

قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيلى لقياس الجانب المعرفى المرتبط بهارات صـيانة              
  :، وقد مر بناء االختبار بالمراحل التالية)المكونات المادية والبرمجيات(جهاز الكمبيوتر 

 :تحديد هدف االختبار ١-١

هدف هذا االختبار إلى قياس تحصيل عينة من طالب كلية التربية الـدبلوم المهنـى               ي
جامعة المنصورة فى الجانب المعرفى المرتبط بمهارات صيانة جهاز         -شعبة تكنولوجيا التعليم  

، حيث قامت الباحثة بإعداد مجموعة مـن األسـئلة          )المكونات المادية والبرمجيات  (الكمبيوتر
  .ت على كل من المجموعتين التجريبية، والضابطةالموضوعية التى طبق

  :إعداد جدول المواصفات ٢- ١

قامت الباحثة بإعداد جدول المواصفات لالختبار، وذلك للربط بين األهداف التعليميـة              
مـستويات   للبرنامج، وبين محتوى البرنامج، ولتحديد عدد المفردات الالزمة لكل هدف فـي           

حيث بلغ عدد مفردات االختبار فى صورتها النهائية        ) التطبيقالتذكر، الفهم، التطبيق، ما فوق      (
  ). ١٤(مفردة كما هو موضح فى جدول ) ٦٠(
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  مواصفات االختبار التحصيلى): ١٢(جدول 
< <

Òa‡çþa@pbíìnß@ @
wßbãÛa@ôìn«@ @

‹×‰m@ @áèÏ@ @Õîjİm@ @ÖìÏ@bß@
äÛa@æŒìÛa@Êìàa@ @

Þëþa@‘Š‡Ûa@ @T@ @Q@ @M@ @M@ @X~SE@ @U@ @

ïãbrÛa@‘Š‡Ûa@Q@ @Q@ @M@ @M@ @S~SE@ @R@ @
@Þìí†ì¾a
Þëþa@ @

sÛbrÛa@‘Š‡Ûa@Q@ @Q@ @Q@ @M@ @UE@ @S@ @

Þëþa@‘Š‡Ûa@ @Q@ @M@ @V@ @M@ @QQ~VWE@ @W@ @

ïãbrÛa@‘Š‡Ûa@M@ @M@ @Q@ @Q@ @S~SE@ @R@ @

sÛbrÛa@‘Š‡Ûa@M@ @M@ @Q@ @Q@ @S~SE@ @R@ @

@Þìí†ì¾a
ïãbrÛa@ @

Éia‹Ûa@‘Š‡Ûa@M@ @M@ @Q@ @Q@ @S~SE@ @R@ @

Þëþa@‘Š‡Ûa@ @R@ @M@ @M@ @M@ @S~SE@ @R@ @

ïãbrÛa@‘Š‡Ûa@Q@ @Q@ @S@ @Q@ @QPE@ @V@ @

sÛbrÛa@‘Š‡Ûa@Q@ @Q@ @S@ @Q@ @QPE@ @W@ @

@Þìí†ì¾a
sÛbrÛa@ @

Éia‹Ûa@‘Š‡Ûa@M@ @M@ @S@ @Q@ @V~VWE@ @T@ @

Þëþa@‘Š‡Ûa@ @Q@ @M@ @M@ @M@ @Q~VW@ @Q@ @

ïãbrÛa@‘Š‡Ûa@Q@ @M@ @Q@ @M@ @S~SE@ @R@ @

sÛbrÛa@‘Š‡Ûa@Q@ @Q@ @Q@ @M@ @UE@ @S@ @

Éia‹Ûa@‘Š‡Ûa@Q@ @Q@ @Q@ @M@ @UE@ @S@ @

ßb©a@‘Š‡Ûa@Q@ @M@ @Q@ @M@ @S~SE@ @R@ @

‘†bÛa@‘Š‡Ûa@Q@ @M@ @Q@ @M@ @S~SE@ @R@ @

ÉibÛa@‘Š‡Ûa@Q@ @M@ @Q@ @M@ @S~SE@ @R@ @

@Þìí†ì¾a
Éia‹Ûa@ @

åßbrÛa@‘Š‡Ûa@S@ @M@ @Q@ @M@ @V~VWE@ @T@ @

Êìàa@ @RQ@ @W@ @RV@ @V@ @

äÛa@æŒìÛa@ @SPE@ @QQ~WVE@ @TS~SE@ @QPE@ @
QPPE@ @VP@ @

 

 :صياغة مفردات االختبار ٣- ١

 سؤاال موزعا على مستويات الـتعلم       ٦٠قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار فى       
  :وقد تم صياغة األسئلة فى نمطين هما)  ما فوق التطبيق–لتطبيق  ا– الفهم -التذكر( األربعة

  :نمط الصواب والخطأ  - أ
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إذا ) √(وهى عبارة عن حقيقة مصاغة في عبارة، وعلى المتعلم أن يـضع عالمـة               
  .إذا كانت العبارة خاطئة) ×(كانت العبارة صحيحة وعالمة 

  : نمط اختيار من متعدد-ب
ت الموضوعية وأكثرها شيوعا واستعماالً ويتكـون       وتعتبر من أفضل أنواع االختبارا    

كل بند اختيارى من مقدمة وأربعة بدائل وقد روعى عند صياغة هـذه البنـود االعتبـارات                 
  :      التالية

أن تكون البدائل متساوية فى الطول قدر اإلمكان وأن ترتبط كلها بمقدمة البنـود               •
 .االختيارية

ضع اإلجابة فى البنود وتوزع عشوائيا وعلى       أن تتجانس جميع البدائل، ويتغير مو      •
  . المتعلم أن يختار رقم البديل الصحيح

  :وضع تعليمات االختبار ٤-١

بعد صياغة بنود االختبار وضعت الباحثة تعليمات االختبار بلغـة سـهلة، ومناسـبة                
لمستوى الطالب، موضحة طريقة تسجيل اإلجابة ومكانها حيث تضمنت بعـض التوجيهـات             

ادات التى تمثلت فى توضيح الهدف من االختبار، عدد األسئلة التى يشملها االختبـار،              واإلرش
  .أهمية قراءة السؤال بدقة قبل اإلجابة عنه، وكذلك الزمن المحدد لإلجابة عن االختبار

  :إنتاج االختبار االلكترونى ٥-١

 االلكترونـى   بعد صياغة عبارات االختبار وفقا لجدول المواصفات، تم إنتاج االختبار           
 من أنـواع  Quiz soft ware وهو من برامج عمل األسئلة Quiz markerباستخدام برنامج 

 ، واختيار مـن   true or false المستخدمة الصواب والخطأ Question typesاالختبارات 
  .Multiple choiceمتعدد 

  :الضبط العلمي لالختبار التحصيلى ٦-١

  : التحقق من صدق االختبار-أ

ختبار الصادق هو الذى يقيس ما وضع لقياسه، ولتقدير صدق االختبار تم عـرض              اال
بهدف التأكـد   ) ١(االختبار التحصيلى فى صورته األولية على مجموعة من المحكمين ملحق           

  :من

 .مدى وضوح ودقة صياغة األسئلة والتعليمات •
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 .مدى ارتباط أسئلة االختبار باألهداف السلوكية للدرس •

 .ختبار لمحتوى البرنامجمدى مالئمة اال •

 .مدى مالئمة العبارات لمستوى فهم الطالب •

 . إضافة وحذف بعض األسئلة المهمة، وغير المهمة •

  :وقد أسفر تحكيم االختبار عن إجراء بعض التعديالت التى تمثلت فى

 .إعادة صياغة بعض العبارات •

 .استبدال أو حذف بعض الكلمات تأكيداَ للوضوح •

  . على صالحية االختبار للغرض الذي أعد من أجلهوقد أجمع المحكمون

وبناء على ذلك قامت الباحثة بتعديل الصورة المبدئية لالختبـار فـى ضـوء هـذه                
المقترحات، وعندئذ أصبح جاهزاَ لالستخدام في التجربة االستطالعية وبلغ عدد أسئلة االختبار            

  .سؤال٦٠

  :الصدق الذاتى -  ب

تحصيل المعرفى المرتبط بمهارات صيانة جهـاز       تم حساب الصدق الذاتى الختبار ال     
عن طريق تعيين الجذر التربيعى لمعامـل الثبـات         ) المكونات المادية والبرمجيات  (الكمبيوتر  

  .مما يشير إلى الصدق الذاتى لالختبار٠,٩٢وبلغ 
  

  :التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلى ٧-١

يالت الالزمة، قامت الباحثة بتطبيق     بعد عرض االختبار على المحكمين، وإجراء التعد      
االختبار التحصيلى على مجموعة من طالب الدبلوم المهنى تخصص تكنولوجيا التعليم بكليـة             

طالبـا كتجربـة    ) ١٢(بلـغ عـددهم     ) من غير عينة الدراسـة    ( جامعة المنصورة    –التربية  
  :استطالعية الهدف منها ما يلى

 .تحديد الزمن المناسب لالختبار •

 .امل السهولة، والصعوبة وتمييز كل مفردةحساب مع •

 . حساب معامل الثبات لالختبار •
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  : زمن تطبيق االختبار -أ

قامت الباحثة بتسجيل الزمن الذى استغرقه كل طالب فى اإلجابة عن جميـع أسـئلة               
  .االختبار، ثم حساب متوسط الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار

  .دقيقة٤٥= طالب ١٢÷ قيقة  د٥٤٠= زمن اإلجابة عن االختبار 

وقد تم االلتزام بهذا الزمن عند التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلى على العينة             
  .األساسية

  : حساب معامل السهولة والصعوبة-ب

ـ              خـالل   نتم حساب معامل السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبـار م
  )٤٤٩:١٩٧٩فؤاد البهى السيد،: (المعادلة التالية

      

  =          معامل السهولة 
  

 .عدد اإلجابات الصحيحة= ص  •

 .عدد اإلجابات الخاطئة= خ  •

  . معامل السهولة-١= معامل الصعوبة  •

وبناء على تطبيق هذه المعادلة يتم حذف المفردة التى يكون معامل سهولتها أكبر مـن               
) ٠,٢( معامل صعوبتها أقل من      حيث تكون سهلة جداَ وكذلك حذف المفردة التى يكون        ) ٠,٨(

  .حيث تكون صعبة جدا

مفردات من مفردات االختبار حيـث كـان معامـل          ) ٤(وكانت النتيجة أن تم حذف      
واعتبرت مفردات شديدة السهولة، كما تم حذف ثالث مفردات كـان           ) ٠,٨(سهولتهم أكبر من    

  .حيث اعتبرت مفردات شديدة الصعوبة) ٠,٢(معامل صعوبتهم أقل من 

  :تحديد معامالت التمييز لمفردات االختبار -ج

يعبر معامل التمييز عن قدرة كل مفردة من مفردات االختبار على التمييز بين األداء                
المرتفع واألداء المنخفض ألفراد العينة فى االختبار، وتـم حـسابه مـن خـالل المعادلـة                 

  )١٦١:١٩٩٥ممدوح الكتاني، جابر عيسى،:(التالية

  معامل الصعوبة× معامل السهولة=     ييز للمفردة معامل التم

      ص
 خ+   ص
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  .وبالتعويض فى المعادلة أمكن تحديد معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار

، ذات قدرة تميزيه    ),٢( وقد اعتبر أن المفردة التي تحصل على معامل تمييز اقل من            
  .ضعيفة

  : حساب ثبات االختبار-د

باسـتخدام حزمـة    ) ٠,٨٦(يقة ألفاكروبناخ، وبلغ مقداره   تم حساب ثبات االختبار بطر    
 ومن ثم يمكن الوثوق فى النتائج التى يتم الحـصول عليهـا عنـد      (Spss)البرامج اإلحصائية 

  .تطبيق االختبار على عينة البحث األساسية

  :تقدير الدرجة وطريقة التصحيح ٨-١

حيحة، وصـفر لكـل     تم تقدير درجة واحدة لكل مفردة يجيب عنها الطالب إجابة ص          
مفردة يتركها أو يجيب عنها إجابة خطا، على أن تكون الدرجة الكلية لالختبار تساوى عـدد                
مفردات االختبار ويقوم البرنامج بحساب درجات الطالب، وذلك فور انتهاءه من اإلجابة على             

  .أسئلة االختبار

 صـورته  مفردة وأصـبح فـى  ) ٥٣(وبعد هذه اإلجراءات أصبح االختبار مكون من    
  .)∗ (النهائية صالحا للتطبيق

المكونـات الماديـة    (بطاقة مالحظة أداء الطالب لمهارات صـيانة جهـاز الكمبيـوتر          ) ٢(

  ):والبرمجيات

 هي مالحظة علمية مضبوطة، فهي Systematic Observationالمالحظة المنظمة 
محمـد  (المالحظـة، تخضع لدرجه عاليه من الضبط العلمي سواء بالنسبة للمالحظة أو المادة            

، كما تعتمد المالحظة المنظمة على التحديد المـسبق للـسلوك           )١٦٧:٢٠٠١سويلم البسيونى، 
  .واألفعال المطلوب مالحظتها وقياسها

  :وقد مرت عملية إعداد بطاقة المالحظة في البحث الحالي بالخطوات التالية

  :تحديد الهدف من بطاقة المالحظة ١-٢

س مستوى أداء طالب الدبلوم المهني تخـصص تكنولوجيـا          استهدفت هذه البطاقة قيا   
المكونـات الماديـة    (التعليم بكلية التربية جامعة المنصورة لمهارات صيانة جهاز الكمبيـوتر         

  .قبل دراسة البرنامج وبعد دراسة البرنامج) والبرمجيات

                                                 
 ).٤(ملحق  )∗(
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  :تحديد األداءات التي تتضمنها البطاقة ٢-٢

) ١٢٦(مهارة رئيسية وعدد ) ١٤(نهائية على تشمل بطاقة المالحظة في صورتها ال
مهارة فرعية، وقد روعي أن ترتب المهارات ترتيبا منطقيا، كما روعي عند صياغة 

  :المهارات مراعاة الجوانب التالية

  .وصف األداء في عبارة قصيرة -

 .أن تكون العبارة دقيقة وواضحة وموجزة -

 .أن تقيس كل عبارة سلوكا محددا واضحا -

 .عبارة بفعل سلوكي في زمن المضارعأن تبدأ ال -

 .أن تصف المهارة الفرعية المهارة الرئيسية التابعة لها -

  :وضع نظام تقدير درجات البطاقة ٣-٢

  :تم استخدام التقدير الكمي لبطاقة المالحظة كالتالي

  ) لم يؤد المهارة-أدى المهارة(اشتملت البطاقة على خيارين لألداء -

 )مرتفع، متوسط ، ضعيف(ى على ثالث مستوياتيحتو) أدى المهارة(الخيار -

 :تم توزيع درجات التقييم لمستويات األداء وفق التقدير التالي -

  التقدير الكمي لمستويات األداء): ١٣( جدول

 مستوى األداء

 لم يؤد منخفض متوسط مرتفع

 صفر ١ ٢ ٣

  .إذا قام المتعلم بأداء المهارة بدقة ونجاح كامل: مرتفع المستوى -

إذا قام المتعلم بأداء المهارة مع حدوث خطأ لكنه اكتـشف الخطـأ             : ستوى متوسط الم -
 .وصححه

إذا قام المتعلم بأداء المهارة مع حدوث خطأ لكنه صـحح الخطـأ             : المستوى ضعيف  -
 .بمساعدة المعلم

 .في حالة عدم قدرة المتعلم على أداء المهارة) لم يؤد المهارة(الخيار -
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أمام مستوى أداء المهـارة     ) √( مهارات بوضع عالمة  ويتم تسجيل أداء الطالب لل    
وبتجميع هذه الدرجات يتم الحصول على الدرجة الكلية للطالب، والتي من خاللهـا يـتم               
الحكم على أدائه فيما يتعلق بالمهارات المدونة بالبطاقة، ولهذا يكون مجمـوع الـدرجات              

  ). درجة٣٧٨(ببطاقة المالحظة يساوى 

  :طاقة المالحظةإعداد تعليمات ب ٤-٢

تم مراعاة توفير تعليمات بطاقة المالحظة، بحيث تكون واضحة ومحددة في الصفحة             
األولى لبطاقة المالحظة، وقد اشتملت التعليمات على توجيه المالحظ إلى قـراءة المحتويـات              
لبطاقة المالحظة والتعرف على خيارات األداء ومستويات األداء والتقدير الكمي لكل مـستوى             

  .  وصف جميع احتماالت أداء المهارة، وكيفية التصرف عند حدوث أي من هذه االحتماالتمع

  :الصورة األولية لبطاقة المالحظة ٥-٢

بعد االنتهاء من تحديد الهدف من بطاقة المالحظة، وتحليل المحاور الرئيسية للبطاقـة             
ياغة بطاقة المالحظة في    إلى المهارات الفرعية المكونة لها واألداءات المتضمنة فيها تمت ص         

مهارة رئيسية بلغ عـدد األداءات المتـضمنة لهـا          ) ١٤(صورتها األولية، والتي تكونت من      
  .مهارة فرعية) ١٢٦(

  :ضبط بطاقة المالحظة ٦-٢

يقصد بعملية ضبط بطاقة المالحظة التحقق من صدق البطاقة وثباتها لمعرفـة مـدى              
المطلوب أدائها في هذا البرنامج وقد تم التحقق من          لتقويم المهارات    كأداةصالحية استخدامها   

  :ذلك وفق اإلجراءات التالية

  : التحقق من صدق البطاقة-أ

وللتحقق من صدق الطاقة، تم عرضها على مجموعـة مـن المحكمـين والخبـراء               
بهدف التأكـد مـن     ) المناهج وطرق التدريس، وتكنولوجيا التعليم    (المتخصصين في مجاالت    

  .ائية لمفردات البطاقة، ووضوحها، وإمكانية مالحظة المهاراتالصياغة اإلجر

  :وقد اقترح السادة المحكمون بعض التعديالت والتي منها

  .حذف بعض المهارات واستبدالها بمهارات أخرى -

 .إعادة صياغة بعض بنود البطاقة -

  .وتم إجراء التعديالت المقترحة
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  : ثبات بطاقة المالحظة-ب

بطاقة بأسلوب تعدد المالحظين على أداء الطالب الواحد، تـم          تم حساب معامل ثبات ال    
فـؤاد البهـى    ( "Cooper"حساب معامل االتفاق بين تقـديراتهم باسـتخدام معادلـة كـوبر           

  )٦٢:١٩٧٩السيد،

   

  ١٠٠ × ––––––––––––––––––––––= نسبة االتفاق 

  
م ومعرفـة  استعانت الباحثة باثنين من الزمالء، وبعد عرض بطاقة المالحظـة علـيه     

محتواها وتعليمات استخدامها في تطبيق البطاقة، وذلك بمالحظة أداء ثالثة من الطالب، تـم               
معامل االتفاق بين المالحظـين علـى       ) ١٦(حساب معامل االتفاق لكل طالب ويوضح جدول        

  .أداء الطالب الثالثة

  معامل االتفاق بين المالحظين على أداء الطالب الثالثة): ١٤( جدول
  

  مل االتفاق على أداءمعا

 الطالب األول

  معامل االتفاق على أداء

 الطالب الثاني

  معامل االتفاق على أداء

 الطالب الثالث

٩٣ %٨٤ %٨٧% 

يتضح من الجدول السابق أن متوسط معامل اتفاق المالحظين في حالة الطالب الثالثة             
ثبات، وأنهـا صـالحة     وهذا يعنى أن بطاقة المالحظة على درجة عالية من ال         %) ٨٨(يساوى

  .كأداة للقياس

  :الصورة النهائية لبطاقة المالحظة ٧-٢ 

)  ∗(بعد التأكد من صدق بطاقة المالحظة وثباتها، أصبحت البطاقة في صورتها النهائية             

صالحة لقياس أداء طالب الدبلوم المهني تخصص تكنولوجيا التعليم لمهارات صـيانة جهـاز              
  ). والبرمجياتالمكونات المادية(الكمبيوتر 

                                                 
  . مالحظة أداء الطالب لمهارات صيانة جهاز الكمبيوترالصورة النهائية لبطاقة) ٥(ملحق  )∗(

عدد مرات + عدد مرات االتفاق 
  االختالف 

 دد مرات االتفاقع
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  :التصميم التجريبي للبحث: المحور الثالث

استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي للكشف عن فاعلية البرنامج القائم على التعلـيم             
المكونات (في زيادة التحصيل وإكساب مهارات صيانة جهاز كمبيوتر       ) كمتغير مستقل (المدمج  

تتطلب ذلك استخدام التصميم التجريبي المعـروف  وقد ) كمتغيرات تابعة) (المادية والبرمجيات 
باسم التصميم القبلي، البعدي باستخدام مجموعتين متكـافئتين إحـداهما ضـابطة واألخـرى              

  .تجريبية
           المجموعة            التطبيق القبلي         المعالجة           التطبيق البعدي

  
  

  
  

  ي للبحثشكل يوضح التصميم التجريب

يستخدم هذا التصميم مجموعتين متكافئتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، حيـث           
تطبق أدوات البحث قبليا على المجموعتين قبل التجربة، ثم تتعرض المجموعة التجريبية فقط             

، بينما تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة      )برنامج قائم على التعليم المدمج      ( للمتغير المستقل   
  .قليدية ثم تطبيق أدوات البحث بعدياً على المجموعتينالت

  :التجربة الميدانية للبحث: المحور الرابع

  :مرت عملية تطبيق التجربة الميدانية بعدة مراحل هي

  :اختيار عينة البحث -١

تم اختيار عينة البحث من طالب الدبلوم المهني تخصص تكنولوجيا التعليم، وقد بلغ 
طالبا، وتم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين، ) ٣٨(ي التجربة النهائية عدد أفراد العينة ف

  .طالب) ١٩(إحداهما مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة، قوام كل مجموعة 

  :تطبيق أدوات البحث قبليا -٢

  :تطبيق االختبار التحصيلى  - أ

جموعة الم(تم التطبيق القبلي لالختبار التحصيلى المعرفي على العينة األساسية للبحث 
  .٢٥/٠٣/٢٠٠٨، وذلك يوم )التجريبية، المجموعة الضابطة

  تجريبية

  ضابطة

 االختبار -١
  التحصيلى

  
 بطاقة -٢

  المالحظة

البرنامج 
  المقترح

الطريقة 
  التقليدية

 االختبار -١
  التحصيلى

  
 بطاقة -٢

  المالحظة
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المكونـات الماديـة    ( تطبيق بطاقة مالحظة أداء مهـارات صـيانة جهـاز الكمبيـوتر             - ب
 ):والبرمجيات

المجموعة التجريبية، المجموعة (تم التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة على المجموعتين 
، وتمت هذه العملية ٢٧/٠٣/٢٠٠٨ وحتى ٢٦/٠٣/٢٠٠٨، وذلك في الفترة من )الضابطة

  .بمساعدة أحد الزمالء المعيدين في القسم داخل معمل تكنولوجيا التعليم
  .وذلك بهدف التأكد من تكافؤ المجموعتين قبل التطبيق وكذلك تحديد مستواهم

  :التأكد من تجانس المجموعتين -٣

اختبار ( يق القبلي لألدوات للتأكد من تجانس مجموعتي البحث، تم تحليل نتائج التطب
، وذلك للتعرف على )التحصيل المعرفي، بطاقة مالحظة أداء مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر

  .الفروق بين المجموعتين، ومدى داللة الفروق، والتحقق من مدى تجانس المجموعتين
  :التحقق من تجانس المجموعتين في التحصيل المعرفي: أوال

فـي التحـصيل    )  الـضابطة  -التجريبية(جانس بين المجموعتين  تم التحقق من مدى الت    
بين أزواج المجموعات في التطبيـق      ) U(المعرفي باستخدام اختبار مان ويتنى وحساب قيمة        

  . نتائج التطبيق القبلي وتكافؤ المجموعتين) ١٢(القبلي لالختبار التحصيلى، ويوضح جدول
  )١٥(جدول       

جموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي لالختبار  وداللتها للفروق بين المUقيمة 

  التحصيلى

  مستوى الدالة  Uقيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  المجموعة

  تجريبية
  ضابطة

١٩  
١٩  

٢٠,١١  
١٨,٨٩  

٣٨٢,٠٠  
٣٥٩,٠٠  

  غير دالة  ١٦٩,٠٠

 للفروق بين المجموعتين التجريبية، والضابطة      Uويتضح من الجدول السابق أن قيمة       
في التحصيل غير دالة، وذلك في القياس القبلي، وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين في القياس               
القبلي وأن الحصول على فروق بين المجموعتين بعد إجراء المعالجة التجريبية يكون راجعـا              

  .إلى المتغير المستقل
  :رالتحقق من تجانس المجموعتين في أداء مهارات صيانة جهاز الكمبيوت: ثانيا

فـي الجوانـب    )  الضابطة -التجريبية( تم التحقق من مدى التجانس بين المجموعتين      
بـين  ) U(األدائية لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر باستخدام اختبار مان ويتنى وحساب قيمة            

نتائج التطبيـق   ) ١٣(أزواج المجموعات في التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة، ويوضح جدول        
  .موعتينالقبلي وتكافؤ المج
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  )١٦(                                          جدول 

وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية، والضابطة في القياس القبلي لبطاقة Uقيمة 

  المالحظة

  مستوى الدالة  Uقيمة مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  المجموعة

  تجريبية
  ضابطة

١٩  
١٩  

١٨,٩٧  
٢٠,٠٣  

٣٦٠,٥  
  ير دالةغ  ١٧٠,٥  ٣٨٠,٥

للفروق بين المجموعتين التجريبية، والـضابطة  U يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
في بطاقة المالحظة غير دالة، وذلك في القياس القبلي، وهذا ما يشير إلى تكافؤ المجمـوعتين                
في القياس القبلي وأن الحصول على فروق بين المجموعتين بعد إجراء المعالجـة التجريبيـة               

  .جعا إلى المتغير المستقليكون را

  :تنفيذ التجربة األساسية -٤

بعد االنتهاء من التطبيق القبلي ألدوات البحث والتأكد من تجانس طالب المجموعتين 
  في الجوانب المعرفية واألدائية، تم تنفيذ التجربة األساسية الخاصة بالبحث في الفترة من

  :بة وفق اإلجراءات التالية، وقد تم تنفيذ التجر١٤/٥/٢٠٠٨ إلى ١/٤/٢٠٠٨ 

 من خالل عقد محاضرة وجها لوجه التقت فيها : استثارة الدافعية واالستعداد للتعلم-١-٤
  :الباحثة مع الطالب في بداية تطبيق البرنامج وذلك بهدف

  .تعرف الطالب على بعضهم البعض -١

اسة تعريف الطالب بصورة موجزة على أهداف البرنامج والمطلوب تحقيقها بعد در -٢
 .البرنامج مما يزيد من دافعيه الطالب

 طالب لعمل أنشطة ٤تقسيم الطالب إلى مجموعات، كل مجموعة مكونة من  -٣
 .جماعية

توزيع دليل المتعلم على كل طالب وشرح كيفية السير في تعلم البرنامج والخطة  -٤
 .الزمنية لدراسة البرنامج

ها لوجه وما هو مطلوب القيام به تحديد ما المهام المطلوب من المتعلم القيام بها وج -٥
 .إلكترونيا
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  .ويوضح الجدول التالى الخطة الزمنية لدراسة البرنامج

  
@À@õ‡jÛa@„íŠbm
ñ‡yìÛa@òaŠ†@ @

ñ‡yìÛa@æaìäÇ@ @ñ‡yìÛa@‘ëŠ†@ @òİ“ãþa@ @

  األحد الموافق
٦/٤/٢٠٠٨  

  الوحدة األولى 
مقدمة عـن صـيانة     

  الكمبيوتر

 صـــيانة جهـــاز -
  .الكمبيوتر

  .بيوتر أعطال الكم-
 المكونات الداخليـة    -

  .لجهاز الكمبيوتر

 البحث عن احتياطات أمـان يجـب        -
مراعاتهــا عنــد اســتخدام جهــاز 

  .الكمبيوتر
 تحديد بعض المواقع التـى تتنـاول        -

  .األسباب العامة ألعطال الكمبيوتر
 عمل بحث عن مكونات الكمبيـوتر       -

المادية مع كتابة أهم المواقع التـى       
  .اطلع عليها

  د الموافقاألح
١٣/٤/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  

  األربعاء الموافق
١٦/٤/٢٠٠٨  

  

  الوحدة الثانية
صيانة محركات 

  األقراص
  
  
  
  

التدريب العملي على 
مهارات صيانة 
  محرك األقراص

 فـــك وتركيـــب -
  .المحركات

ــرص  - ــيانة الق  ص
  .الصلب

ــرك  - ــيانة مح  ص
  .األقراص المرنة

ــرك  - ــيانة مح  ص
  .األقراص المدمجة

ض المراجع وتحديد    االطالع على بع   -
أهم االختالفات بين كل من القرص      
الصلب ومحرك األقراص المرنـة     

  .ومحرك األقراص المدمجة
 البحث عن أهم المواقع التى تناولت       -

  .أعطال القرص الصلب
 البحث عن أهم المواقع التى تناولت       -

  .أعطال محرك األقراص المرنة
 االطالع على بعض المراجع ويقارن      -

 أعطال كل من القرص     بين أعراض 
الصلب ومحرك األقراص المرنـة     

  .   ومحرك األقراص المدمجة
  األحد الموافق

٢٠/٤/٢٠٠٨  
  
  
  
  

  األربعاء الموافق
٢٣/٤/٢٠٠٨  

  الوحدة الثالثة
صيانة مكونات 
  اللوحة األم

  
  

التدريب العملى على 
مهارات صيانة 
الذاكرة والكروت 

  والمعالج

   اللوحة األم-
   الذاكرة-
  روت الك-
   المعالج-

 البحث عن صور ألشـكال مختلفـة        -
للوحة األم وتوضيح أهـم الفـروق       

  .بينهما
 تحديد المواقع التى تتناول أعطـال       -

الذاكرة على المقارنة بـين أنـواع       
  .الذاكرة

 عمل بحث عن أنواع الكروت وأهم       -
  .أعطالها

 االطالع على بعض المراجع وتحديد      -
ر أهمية المعالج وأعطـال الكمبيـوت     

  .بسبب المعالج
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@À@õ‡jÛa@„íŠbm
ñ‡yìÛa@òaŠ†@ @

ñ‡yìÛa@æaìäÇ@ @ñ‡yìÛa@‘ëŠ†@ @òİ“ãþa@ @

  األحد الموافق
٢٧/٤/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األربعاء الموافق
٣٠/٤/٢٠٠٨  

  

  الوحدة الرابعة
صيانة برمجيات 

 الكمبيوتر
Soft ware)    (  

  
  
  
  

  
  
  
  

التدريب العملي على 
مهارات صيانة 
  برمجيات الكمبيوتر

  . المكونات البرمجية-
 تحميل نظام التشغيل -

windows xp 
ــرص - ــف الق  تنظي

 الصلب 
Disk clean up 

ــاء - ــشاف أخط  اكت
ــصلب  ــرص ال الق

check Disk    
 تنظيم وإسراع عمل    -

ــصلب  ــرص ال الق
Defrayment   

   تعريف الكروت -
 تهيئــة القــرص  -

  .الصلب
 . فيروسات الكمبيوتر-

 البحث عن معلومات حـول أنـواع        -
  .البرمجيات والفرق بينها

  . تحميل نظام التشغيل-
xp windows     مع كتابـة الخطـوات 

  .التى قام بها
 مـع  Disk cleanup تنفيذ برنـامج -

توضيح العناصر التى يتخلص منها     
  .البرنامج

 االطالع على بعض المراجـع ثـم        -
ــة  ــرامج التالي ــين الب ــارن ب  يق

Defrayment- check Disk- 
Disk clean up  ــث ــن حي  م

  .االستخدام
 عمل تهيئة للقرص الصلب وتوضيح      -

  .ات التى قام بهاالخطو
 تعريف كارت الـصوت وتوضـيح       -

  .الخطوات التى قام بها
 البحث عن أهم المواقع التى تنـاول        -

أعــراض إصــابة الكمبيــوتر   
  .بالفيروسات

  

  مهام كل من المعلم والمتعلم أثناء دراسة البرنامج) ١٧( ويوضح جدول

  ج مهام كل من المعلم والمتعلم أثناء دراسة البرنام:)١٧( جدول
 أجزاء البرنامج

 الجزء اإللكتروني عبر اإلنترنت التفاعل وجها لوجه المهام

 مهام المعلم

 تعريف الطالب بكيفية السير فـي دراسـة-١
  .البرنامج

 حل مشاكل الطالب التي واجهـتهم أثنـاء-٢
  .دراسة البرنامج عبر اإلنترنت

 شرح كيفية أداء مهـارات صـيانة جهـاز-٣
  .الكمبيوتر في المعمل

 مساعدة الطالب في أداء مهـارات صـيانة-٤
جهاز الكمبيوتر وحـل المـشكالت التـي

 .تواجههم

  . متابعة أنشطة الطالب وتقييمها-١
 متابعة التقييم الذاتي للطـالب أثنـاء      -٢

  .دراسة الوحدة
 . توجيه الطالب أثناء دراسة البرنامج-٣
 الرد علـى استفـسارات الطـالب        -٤

تفاعل مثل  وتساؤالتهم عبر أدوات ال   
البريد اإللكتروني، غرفة المحادثـة،     

 المنتدى
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 مهام المتعلم

 القيام بمهارات الصيانة والتي درسها عبر       -١
  .اإلنترنت عمليا في المعمل

 التعاون مع باقي الزمالء فـي أداء تلـك          -٢
  .المهارات

 مناقشة المشكالت التـي واجههـا أثنـاء         -٣
 .ئهالدراسة عبر اإلنترنت مع المعلم وزمال

 

 االطالع على المحتوى اإللكترونـي      -١
  .ودراسته

 عمل األنشطة المطلوبـة وإرسـالها       -٢
  .للمعلم في الموعد المحدد

 اإلجابة على أسئلة التقييم الذاتي بعد       -٣
  .كل درس

 التفاعل مع الزمالء والمعلـم عبـر        -٤
 .أدوات التفاعل المتاحة في البرنامج

لقـاءات  لمن خـالل ا   ) التجريبية، الضابطة ( المجوعتين   تم إعالم جميع الطالب من أفراد        -
  .لموعد بداية التجربة األساسيةالمسبقة 

  : تقديم التعلم الجديد-٢-٤

  :بالنسبة للمجموعة الضابطة: أوال

مقدمة عن صيانة الكمبيوتر، صيانة محركات      (  أربع وحدات  تم تقسيم المحتوى العلمي   
و قد تم دراسته وفق الخطة الزمنية       ) مجيات الكمبيوتر األقراص، صيانة اللوحة األم، صيانة بر     

المحددة للتطبيق، على أن تتم دراسة المحتوى بالطريقة التقليدية داخل المحاضرات بالكليـة،              
  .وكان يتم اللقاء بين الباحثة والطالب مرة أسبوعيا

  :بالنسبة للمجموعة التجريبية: ثانيا

لموقع الخاص بالبرنامج فـي الموعـد المحـدد          يتجه الطالب إلى اإلنترنت للدخول على ا       -١
  .لدراسة الوحدة

يقوم كل طالب بإدخال البيانات الخاصة به، وتشمل االسم وكلمة المرور، وهـى بيانـات                -٢
خاصة لكل طالب على حده، وقد حددتها الباحثة لكل طالب بحيث ال تـسمح للـدخول إال                 

 .ألفراد المجموعة التجريبية

لمهارات العملية ومتابعة دخول الطالب مـن خـالل التقـارير           االطالع على المحتوى وا    -٣
وقاعدة البيانات والتعرف على دخول وخروج الطالب وأدائهم لالختبارات الخاصة بكـل            

 .وحدة وأدائهم ألسئلة التقويم الذاتي بعد كل درس ومدى التقدم في دراسة الوحدة

لزمالء وذلك لالستفـسار عـن      يقوم الطالب بإرسال رسائل على الموقع للباحثة ولباقي ا         -٤
بعض المشاكل التي تواجههم أثناء دراسة البرنامج، كما أن الموقع مزود بغرفة محادثـة              

إلجراء التحاور بين الطالب بعضهم البعض، وبين الطالب والباحثة، حيـث تـم تحديـد               
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ة مواعيد تواجد الباحثة في غرفة المحادثة بناءا على رغبة الطالب وهى يوميا من الساع             
 .مساء حتى الساعة الثانية عشر مساء كما يمكن االتصال تليفونياالتاسعة 

يقوم الطالب بالممارسة الفعلية للمهارات العملية لصيانة جهاز الكمبيوتر التي اطلع عليهـا    -٥
أثناء دراسة الوحدة عبر اإلنترنت، وذلك في الموعد المحدد حسب الخطة الزمنية لدراسة             

 التفاعل وجها لوجه مع تقديم التوجيه، واإلرشاد ومناقشة المـشكالت           البرنامج وذلك أثناء  
 .التي تواجهه

  : تشجيع مشاركة المتعلمين وتنشيط استجابتهم وذلك من خالل-٣-٤

  :األنشطة -١

حيث حددت الباحثة مجموعة من األنشطة التعليمية المطلوب من الطالب أدائها بعـد             
  .البريد اإللكتروني في الوقت المحددكل درس وعلى الطالب إرسالها للمعلم عبر 

  :التوجيهات واإلرشادات المساعدة -٢

حيث قامت الباحثة باإلجابة على تساؤالت الطالب واستفساراتهم أثناء دراسة البرنامج           
سواء كانت أثناء الدراسة الذاتية عبر اإلنترنت أو أثناء التدريب العملي من خالل مـساعدتهم               

  .هم أثناء التطبيقات العملية في العملفي حل المشكالت التي تقابل

  :التعزيز والرجع الفعال -٣

من خالل أسئلة التقويم الذاتي التي تقدم للطالب بعد كل درس وتقديم التغذية الراجعـة              
الفورية على إجاباتهم ومن خالل االتصاالت المستمرة بين الباحثة والطالب واإلجابـة علـى              

  .احثة للطالب أثناء التدريبات العملية وإبداء التوجيهاتتساؤالته، وأيضا من خالل مالحظة الب

  .فى البرنامج القائم على الدمجوقد استخدمت الباحثة االستراتيجيات التالية 
ínu^fÖ]^ãjÃfi]îjÖ]l^éréi]‰÷] „éËßjÖ]íéËéÒ 

إستراتيجية التعلم الذاتى عبـر      -
  .اإلنترنت

 من خالل دخول الطالب على اإلنترنـت واإلطـالع     -
  .على المحتوى واإلجابة على أسئلة التقويم الذاتى

ويتم ذلك فى المعمل من خالل قيام الباحثة بالبيـان           -  إستراتيجية البيان العملى -
العملى لمهارات الصيانة التى اطلع عليها الطـالب        

  .على اإلنترنت وتوضيحها بشكل عملى
ل بـأداء مهـارات     من خالل قيام الطالب فى المعم      -  إستراتيجية التجريب العملى -

  .الصيانة التى شاهدها
تم من خالل قيام الطالب بمساعدة بعضهم الـبعض          -  إستراتيجية التعلم التعاونى -

  .فى أداء المهارات العملية والقيام باألنشطة المطلوبة
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  :تطبيق أدوات البحث بعديا -٥

لمعرفـي،  اختبار التحصيلى ا  (بعد االنتهاء من تجربة البحث، تم تطبيق أدوات البحث          
تطبيقا بعديا وذلك للتعرف على الفرق فـي التحـصيل وأداء           ) بطاقة مالحظة أداء المهارات   

المهارات بين المجموعة التجريبية التي درست البرنامج القائم على التعليم المدمج والمجموعة            
  .الضابطة التي درست المقرر بصورته التقليدية

ـ    التجريبيـة،  ( ى مجمـوعتي البحـث  حيث تم تطبيق اختبار التحصيل المعرفـي عل
، وتم تطبيق بطاقة مالحظة أداء المهارات العملية في الفترة من           ١١/٥/٢٠٠٨يوم  ) الضابطة

 بمساعدة أحد الزمالء المعيدين في القسم، وتم تسجيل هـذه           ١٤/٥/٢٠٠٨ إلى   ١٣/٥/٢٠٠٨
  .النتائج ومعالجتها باألساليب اإلحصائية المناسبة

  :  المستخدمة في معالجة البياناتاألساليب اإلحصائية -٦

، لتحديد داللة الفـروق بـين       )Z(استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون وحساب قيمة        -
متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية فـي التطبيـق القبلـي والبعـدي              

  .لالختبار التحصيلى وبطاقة المالحظة

لتحديد داللـة الفـروق بـين      ،  )U(استخدمت الباحثة اختبار مان ويتنى وحساب قيمته       -
متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الـضابطة لالختبـار           

 .التحصيلى وبطاقة المالحظة

 .)VER10( ١٠ صدارإ SPSSإجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج  -

، هذا ويتناول الفصل التالي، عرض وتحليل النتائج التي توصل إليها البحـث الحـالي             
حيث يتم التحقق من صحة فروض البحث، وعرض النتائج الخاصة بفاعلية البرنامج المقترح             
القائم على التعليم المدمج على تنمية الجوانب المعرفية لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر لـدى              
طالب كلية التربية، وكذلك عرض النتائج الخاصة بفاعلية البرنامج المقترح القائم على التعليم             

لمدمج على إكساب الجوانب األدائية لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر لدى طالب كلية التربية،             ا
مع عرض التوصيات الخاصة بالبحث في ضـوء النتـائج، وتقـديم المقترحـات والبحـوث                

  .المستقبلية التي تكون استكماال لما توصل إليه البحث

  



  

  

  

  

  

 

‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
  

  نتائج الدراسة وتفسيرها
< <

I íÚ‚ÏÚ< <

I ÷æ_<VovfÖ]<šæ†Ê<ív‘<…^fj}]J< <

I ^éÞ^m<V^ãjÎ^ßÚæ<sñ^jßÖ]<ŠËiJ< <

I ^nÖ^m<VovfÖ]<l^é‘çiJ< <

I ^Ãe]…<VÏ¹]<pçvfÖ]íuJ< <
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‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 

^âŠËiæí‰]…‚Ö]sñ^jÞ 
íÚ‚ÏÚV< <

يتناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، وتفسيرها فى ضـوء الفـروض، ونتـائج              
  .الدراسات السابقة، ثم تقديم التوصيات، والبحوث المقترحة

  :اختبار صحة فروض البحث: أوالً

د درجات طالب   بعد عرض إجراءات الدراسة، واالنتهاء من التجربة األساسية، ورص        
، الذي يقـيس    ) بعدى   –قبلي  (  على االختبار التحصيلى  ) التجريبية والضابطة ( المجموعتين  

 –قبلي  ( التحصيل المعرفي لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر، وكذلك بالنسبة لبطاقة المالحظة           
 اإلحصائية ، التي تقيس أداء مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر، نتناول فيما يلي األساليب           )بعدى  

  .التي استخدمتها الباحثة، وذلك بهدف اختبار صحة الفروض

) ٠,٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مـستوى          " : بالنسبة للفرض األول ونصه   
بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي في             

  "ت الصيانة لصالح التطبيق البعديالتحصيل المرتبط بالجانب المعرفي لمهارا

 لتحديد داللـة    Wilcoxonوالختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسن        
 القبلي، والبعدي لالختبار التحصيلى     نالفروق بين متوسطي رتب درجات الطالب في القياسيي       

ج وكانت النتائج كمـا     للمجموعة التجريبية التي قامت بدراسة البرنامج القائم على التعليم المدم         
  :في الجدول اآلتي

 القبلي والبعدي للمجموعة ن وداللتها اإلحصائية للفروق بين القياسيي (Z) قيمة:)١٨(جدول 
  التجريبية في االختبار التحصيلى

  مستوى الداللة(Z)قيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  الرتب  المتغير

  التحصيل
  الدراسي

  السالبة
  الموجبة
  المتساوية

  صفر
١٩  
  صفر

  صفر
١٠  

  صفر
١٩٠  

  
٣,٨٥  

  
٠,٠١  
  

دالة للفروق بين القيـاس القبلـي، والبعـدي          ) Z(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
للمجموعة التجريبية في االختبار التحصيلى، لصالح القياس البعـدي، حيـث كانـت الرتـب               

صائية بين متوسـطي    الموجبة أكبر من الرتب السالبة، مما يشير إلى وجود فرق ذو داللة إح            
 القبلي والبعدي على االختبار التحصيلى      نرتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيي      
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، وذلـك   )المكونات المادية، البرمجيات  (في الجوانب المعرفية الالزمة لصيانة جهاز الكمبيوتر      
  .ض الدراسةلصالح القياس البعدي، وهذه النتيجة تشير إلى قبول صحة الفرض األول من فرو

  

) ٠,٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مـستوى         " : بالنسبة للفرض الثانى ونصه   
بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلي والتطبيـق البعـدي         

  "ألداء مهارات بطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدى

 لتحديد داللـة    Wilcoxonيلكوكسن  والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار و      
 القبلي، والبعـدي    نالفروق بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيي         

  :في بطاقة المالحظة ، وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي

 القبلي والبعدي لطالب ن وداللتها اإلحصائية لرتب الفروق بين القياسيي(Z)قيمة): ١٩(جدول 
  وعة التجريبية في بطاقة المالحظةالمجم

  مستوى الداللة(Z)قيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  الرتب  المتغير

بطاقة 
  المالحظة

  السالبة
  الموجبة
  المتساوية

  صفر
١٩  
  صفر

  صفر
١٠  

  صفر
١٩٠  

  

  
٣,٨٢  

  
٠,٠١  
  

 دالة للفروق بـين القيـاس القبلـي، والبعـدي           Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 التجريبية في بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي، حيث كانت الرتـب الموجبـة        للمجموعة

أكبر من الرتب السالبة مما يشير إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية بـين متوسـطي رتـب                  
 القبلي، والبعدي لبطاقة المالحظـة فـي أداء         ندرجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيي     

، وذلك لصالح القياس البعدي،     )المكونات المادية، البرمجيات  (يوترمهارات  صيانة جهاز الكمب    
  .وهذه النتيجة تشير إلى قبول صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة

  

) ٠,٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مـستوى         " : بالنسبة للفرض الثالث ونصه   
لتحصيل المـرتبط   بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين الضابطة، والتجريبية فى ا         

  ."بالجانب المعرفى لمهارات الصيانة لصالح المجموعة التجريبية

 -Mann)والختبــار هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان ويتنــى 

Whitney)            للفروق بين المجموعات المستقلة لتحديد داللة الفرق بين متوسطي رتب درجـات
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ل البعدي المـرتبط بالجانـب المعرفـي        طالب المجموعتين التجريبية، والضابطة في التحصي     
  ).المكونات المادية والبرمجيات( لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر 

  :وكانت النتائج كما فى الجدول اآلتى
 وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي رتب  درجات طالب (U)قيمة):  ٢٠(جدول 

  .ر التحصيلىالمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لالختبا
  مستوى الداللة(Z)قيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب    ن  الرتب   المتغير 

  التحصيل
  الدراسي

  تجريبية
  ضابطة

١٩  
١٩  

٢٧,٤٢  
١١,٥٨  

٥٢١,٠٠  
٢٢٠,٠٠  

  
٣٠  

  
٠,٠١  

للفروق بين المجموعتين التجريبية، والضابطة (U) يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
عة التجريبية حيث كان متوسط المجموعة التجريبية أكبر من         في التحصيل دالة لصالح المجمو    

المجموعة الضابطة، وذلك في القياس البعدي، مما يشير إلى وجود فرق ذو داللة إحـصائية               
بين متوسطي رتـب درجـات طـالب المجمـوعتين الـضابطة،            ) ٠,٠١(عند مستوى داللة  

الـصيانة لـصالح المجموعـة      والتجريبية في التحصيل المرتبط بالجانب المعرفي لمهـارات         
  .التجريبية، وهذه النتيجة تشير إلى قبول صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة

      

) ٠,٠١(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مـستوى          " :بالنسبة للفرض الرابع ونصه   
بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين الضابطة، والتجريبية ألداء مهـارات بطاقـة             

  ."لصالح المجموعة التجريبيةالمالحظة 

 -Mann)والختبــار هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان ويتنــى 

Whitney)            للفروق بين المجموعات المستقلة لتحديد داللة الفرق بين متوسطي رتب درجـات
طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة المرتبطة بمهارات صيانة جهاز           

  ).المكونات المادية والبرمجيات( الكمبيوتر

  :وكانت النتائج كما فى الجدول اآلتي
 وداللتها للفروق بين متوسطي رتب  درجات طالب المجموعتين (U)قيمة):  ٢١(جدول 

  .التجريبية، والضابطة في القياس البعدي لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر
  توى الداللةمس(Z)قيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  الرتب  المتغير

بطاقة 
  المالحظة

  تجريبية
  ضابطة

١٩  
١٩  

٢٧,٥  
١١,٥  

٥٢٢,٥  
٢١٨,٥  

٠,٠١  ٢٨,٥  
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 للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة      (U)يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
في بطاقة المالحظة دالة لصالح المجموعة التجريبية حيث كان متوسط المجموعة التجريبيـة             

ضابطة، وذلك في القياس البعدي، مما يشير إلى وجود فـرق ذو داللـة              أكبر من المجموعة ال   
بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين الضابطة،       ) ٠,٠١(إحصائية عند مستوى داللة     

والتجريبية ألداء مهارات بطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية، وهذه النتيجة تشير إلى            
  .لدراسةقبول صحة الفرض الرابع من فروض ا

  

  :تفسير النتائج ومناقشتها: ثانيا

يتضح مما سبق أن نتائج البحث أكدت فعالية البرنامج القائم علـى التعلـيم المـدمج                
  .بالنسبة لكل من زيادة التحصيل، وإكساب المهارات 

تفسير النتائج المرتبطة بفاعلية البرنامج القائم على التعليم المدمج فـى تنميـة الجوانـب                

  : واألدائية لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر لدى طالب كلية التربيةالمعرفية

لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر لدى     ) التحصيل الدراسي   ( فيما يتعلق بالجوانب المعرفية       - أ
  ): المجموعة الضابطة –المجموعة التجريبية ( عينة البحث 

) ٠,٠١(توى داللة   إلى وجود فرق دال إحصائيا عند مس      ) ١٨(تشير النتائج في جدول     
بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبـار             

إلـى وجـود فـرق دال       ) ٢٠( جدول فيالتحصيلى لصالح القياس البعدي، كما أكدت النتائج        
بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبيـة و         ) ٠,٠١(إحصائيا عند مستوى داللة     

رتب درجات طالب المجموعة الضابطة لالختبار التحـصيلى لـصالح المجموعـة            متوسط  
  .التجريبية

  :ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء االعتبارات التالية

 صور ثابتة   – رسوم ثابتة ومتحركة     –نص  ( عرض المحتوى باستخدام الوسائط المتعددة       -١
وضيح المفاهيم، وتفاعل الطالب    مما يساعد على ت   )  صوت ومؤثرات صوتية   –ومتحركة  

  .معه، واستثارة دافعية التعلم، وتحقيق التعلم النشط للطالب

 الموقع عبر شبكة اإلنترنت يتيح للطالب االطالع عليه فى أى وقت وفى أى مكـان دون                 -٢
التقييد بحدود الزمان والمكان مما يؤدى إلى سرعة ومرونة أفضل للتعلم حيـث يمكـن               

  . الفورى للمعلومةالطالب من الوصول
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 تعرف الطالب على األهداف التعليمية المطلوب تحقيقها قبل دراسة البرنامج مما يـساعد              -٣
على تسهيل عملية التعلم ويدرك الطالب ما هو مطلوب منه قبل بداية التعلم وذلـك مـن                 
خالل دليل المتعلم الذى قامت الباحثة بتوزيعه علـى الطـالب، وأيـضا مـن خـالل                 

  . وجها لوجهالمحاضرات

 الدور اإليجابى للطالب، وتفاعله مع البرنامج من خالل األنشطة التعليمية المتنوعة التـى              -٤
يحتويها البرنامج ويجب على المتعلم القيام بهذه األنشطة المتعلقـة بمحتـوى الوحـدات              
وإرسالها للمعلم عبر البريد اإللكتروني، مما أدى إلى بحث المـتعلم عـن المزيـد مـن                 

  .لوماتالمع

 التغذية الراجعة الفورية التى يحصل عليها الطالب بعد كل نشاط يقوم به، وبعد كل تقويم                 -٥
ذاتى لتغريز االستجابة الصحيحة، وتصحيح االستجابة الخطأ باإلضافة إلى تنوع مصادر           

  . التغذية الراجعة

 والطـالب،    تنوع وسائل االتصال، والتفاعل بين الطالب، وبعضهم وبعض وبين الباحثة          -٦
حيث تنوع تلك الوسائل ما بين وسائل متزامنة وأخرى غير متزامنة مما يـساعد علـى                
اإلجابة على أسئلة الطالب، وتوضيح النقاط الصعبة، باإلضافة إلى التفاعالت وجها لوجه            
كل ذلك يؤدى إلى تبادل الخبرات واكتساب المعلومات والمفاهيم والمعارف، مما يـساعد             

  .ات مرتفعة في التحصيل المعرفيعلى تحقيق درج

  . العمل الجماعى بين الطالب النجاز األنشطة التعليمية المطلوبة-٧

 التعلم الذاتي الذي يوفره البرنامج فكل طالب يتعلم حسب سرعته الذاتية، ويمكنه دراسـة               -٨
المحتوى االلكترونى أكثر من مرة تمشيا مع قدراته ويصبح أكثر نشاطا وإيجابية أثنـاء              
عملية التعلم ألنه يراعى الفروق الفردية بين المتعلمين، فكل فرد يختلف عن غيره فـي               

  .قدراته واستعداداته وميوله وعواطفه وانفعاالته

 تعرض الطالب أثناء دراستهم للبرنامج للعديد من االختبارات مثـل االختبـار القبلـي،               -٩
 وتعرف الطالب على مستواه،     واختبارات التقويم الذاتي الخاصة بكل درس في كل وحدة،        

مع إمكانية إعادة المحتوى للتعرف على اإلجابة الصحيحة لألسئلة التي يعجز عن اإلجابة             
عليها، مما يؤدى إلى بقاء االستجابة الصحيحة وتجنب االستجابة الخاطئة مما يؤدى إلـى     

  .زيادة معدل التعلم

ث السابقة التي تناولت وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات والبحو
، )Smith) 2003 دراسة سميث: استخدام برامج التعليم المدمج ومن بين هذه الدراسات
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، حيث أثبتت )2006 (Buket et all، دراسة بوكت وآخرون )Godeo) 2005دراسة جوديو
هذه الدراسات فاعلية استخدام برامج التعليم المدمج في تنمية التحصيل المعرفي لدى 

  .مينالمتعل

 فيما يتعلق بالجوانب األدائية لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر لدى طالب عينـة البحـث              - ب
  ) : المجموعة الضابطة–المجموعة التجريبية (

) ٠,٠١(إلى وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللـة          ) ١٩(تشير النتائج في جدول   
لقبلـي والبعـدي ألداء     بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيـق ا          

إلى وجـود   ) ٢١( جدول فيمهارات بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي، كما أكدت النتائج          
بين متوسط رتب درجـات طـالب المجموعـة         ) ٠,٠١(فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة       

التجريبية ومتوسط رتب درجات طالب المجموعة الضابطة ألداء مهارات بطاقة المالحظـة            
  . المجموعة التجريبيةلصالح

  :ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء االعتبارات التالية

 إعطاء الطالب الفرصة لمشاهدة المهارات العملية في أي وقت، وفى أي مكان، وألكثـر               -١
من مرة من خالل البرنامج عبر شبكة اإلنترنت مما يساعد الطالب على فهـم المهـارة،                

  .وتحليلها

لى المهارات فى المعمل يساعد الطالب على اكتساب تلك المهارات من            التدريب العملى ع   -٢
  .خالل العمل والخطأ، وتصحيح الخطأ

 إشراف الباحثة على التدريب العملى للطالب، وتوجيههم، وإرشادهم، وتصحيح أخطـائهم            -٣
  .فى بيئة العمل وجها لوجه

يجاد حلول للمشكالت التـى      التفاعل المستمر بين الطالب بعضهم البعض، وبين الباحثة إل         -٤
  .تواجههم أثناء التدريب العملى على المهارات

 عرض البرنامج لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر من خالل تقسيمها وتحليلها إلـى أداءات              -٥
 ومنظمة ومترابطة لتسهيل عملية تعلمها، هذا باإلضافة إلى ما تتميز بـه             ةفرعية متسلسل 

 المهارات من إمكانية التقديم والتـأخير والتثبيـت الـذي           لقطات الفيديو التي تعرض تلك    
  .يعطى للمتعلم الفرصة للتركيز على التفاصيل الدقيقة للمهارة
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 ترتبط هذه النتيجة بالنتيجة السابقة حيث أن فاعلية البرنامج القائم على التعليم المدمج فـي                -٦
تر لدى الطالب يؤدى إلى     تنمية التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات صيانة جهاز الكمبيو       

  .تحسن معدل األداء العملي عند الطالب

 استخدام الوسائل المتعددة من نص وصوت ولقطات فيديو وصور والتي توضح للطالـب              -٧
  . خطوات أداء المهارة تؤدى إلى بقاء أثر التعلم لفترة أطول

ت الفيديو يظهر    قيام الطالب بمشاهدة نموذج يوضح خطوات أداء المهارة عن طريق لقطا           -٨
الجانب األدائى للمهارة يمثل مرحلة الممارسة العقلية للمهارة الحركيـة كمرحلـة مـن              

  .مراحل ممارسة األداء العملي باإلضافة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت فاعلية 
دراسة : مج التعليم المدمج في إكساب الجوانب األدائية ومن بين هذه الدراساتاستخدام برا

، دراسة )2005 ( Muianga، دراسة مويانج)Alison et all) 2005اليسون وآخرون 
حيث أثبتت ) 2005 (Huang، دراسة هانج )Sanch and Corral) 2006سانشو وكورال 

 المدمج في إكساب الجوانب األدائية لدى هذه الدراسات فاعلية استخدام برامج التعليم
  .المتعلمين

  :التوصيات والبحوث المقترحة: ثانيا

  :التوصيات •

  :فى ضوء نتائج البحث الحالى توصى الباحثة بما يلى   

 .استخدام النموذج المقترح فى بناء برامج التعليم المدمج -١

مهارات صـيانة    األخذ بالبرنامج المصمم عند تدريب طالب كليات التربية على           -٢
 ).المكونات المادية والبرمجيات(جهاز الكمبيوتر 

 ضرورة تدريب طالب كلية التربية علـى مهـارات التعامـل مـع الكمبيـوتر،                -٣
  .واإلنترنت فى عصر يعرف بعصر التكنولوجيا

 استخدام كليات التربية برامج التعليم المدمج فى تعليم الطالب بدال مـن التعلـيم               -٤
  .التقليدى

إعداد الطالب فى كليات التربية للتعامل مع برامج التعليم المـدمج فـى دراسـة                -٥
  .المقررات المختلفة
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 تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية إعداد مقرراتهم بحيث تتناسب مع برامج             -٦
  .التعليم المدمج

 ضرورة استخدام أدوات التفاعل المتزامنة وغير المتزامنة عبر شبكة اإلنترنـت            -٧
 تعليم الطالب باإلضافة إلى التفاعالت وجها لوجه التى تزيـد مـن دافعيـة               فى

  .الطالب نحو التعلم

 أهمية التدريب العملى فى المعمل إلكساب الطالب المهارات العملية حيـث أنهـا              -٨
  .غير مناسبة لبيئة التعلم االلكترونى عبر شبكة اإلنترنت

حديثة، وبين األساليب التقليدية فى التعليم       أهمية الدمج بين األساليب االلكترونية ال      -٩
  .للحصول على أكبر فاعلية للعملية التعليمية

 :البحوث المقترحة •

  :فى ضوء البحث الحالى تقترح الباحثة الموضوعات البحثية التالية  

 دراسة أثر برنامج قائم على التعليم المدمج فى تنمية الجانـب الوجـدانى لـدى                -١
  .لها البحثالطالب، والتى لم يشم

 إجراء دراسات مماثلة على مقررات أخرى للطالب على مستوى الدرجة الجامعية            -٢
  .األولى

 فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج فى مقابل التعلم االلكترونى علـى شـبكة               -٣
  .اإلنترنت فى إكساب المهارات

ج التعلـيم    إجراء بحوث، ودراسات لتنمية اتجاهات إيجابية نحو توظيـف بـرام           -٤
  .المدمج فى كليات التربية لدى أعضاء هيئة التدريس

  . إجراء بحوث، ودراسات حول كيفية تفعيل برامج التعليم المدمج بالكليات-٥
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  المراجع العربية: أوال

تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القـرن الحـادي        ): ٢٠٠٠(إبراهيم عبد الوكيل الفار      -١

  . دار الفكر العربي: ، القاهرة٢، طوالعشرين

الندوة اإلقليمية  : التعليم اإللكتروني في الدول النامية    ): ٢٠٠٣( إبراهيم محمد عبد المنعم    -٢
  ٢٠٠٣لومات واالتصاالت في التعليم يوليوحول توظيف تقنيات المع

 تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكير االبتكـارى       ): ١٩٨٤(أحمد حامد منصور     -٣
 . ءدار الوفا: ، القاهرة)سلسلة تكنولوجيا التعليم (

، تكنولوجيا التعلـيم ومنظومـة الوسـائط المتعـددة        : )١٩٩٢(––––––––––––––– -٤
  .طباعة والنشردار الوفاء لل: المنصورة

معجم المصطلحات التربويـة المعرفـة فـي        ): ١٩٩٦(أحمد حسين القاني، على الجمل       -٥

  .عالم الكتب: ، القاهرةالمناهج وطرق التدريس

، ١، طمناهج التعليم بين الواقع والمـستقبل ): ٢٠٠١(أحمد حسين اللقانى، فارعة حسن      -٦
  . عالم الكتب: القاهرة

عالية برنامج تدريبي قائم على نمـوذج مقتـرح فـي           ف): ٢٠٠١(أحمد محمد أحمد سالم      -٧
التصميم التعليمي لتنمية مهارات ما قبل التدريس لدى الطالب المعلم          

، جامعـة   مجلة كليـة التربيـة    بشعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية،      
  . ٢٠٠١، يناير ٣٧الزقازيق، ع

، يتكنولوجيـــا التعلـــيم والتعلـــيم اإللكترونـــ): ٢٠٠٤( –––––––––––––– -٨
  .نمكتبه الرشد ناشرو:الرياض،١ط

دراسة واقع الوسـائل التعليميـة ومعوقـات اسـتخدامها          ) : ١٩٩٣(أحمد محمد صالح     -٩
، ١، ج ٢٠، جامعة الزقازيق، ع   مجلة التربية بمدارس التعليم العام،    

  يناير

فاعلية الحقائب التعليمية فى تنمية المهارات العمليـة        ): ١٩٩٣(إسماعيل محمد إسماعيل     -١٠
دة االختبارات المعملية للطـالب المعلمـين بكليـة التربيـة           في ما 

، كليـة   رسالة ماجـستير غيـر منـشورة      تخصص قوى كهربية،    
 .التربية، جامعة المنصورة
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فعالية برنامج تدريبي بواسطة الوسائط المتعددة لتنمية       ): ٢٠٠٥(أسامة محمد عبد السالم      -١١
م الـذاتي لـدى     مهارات المعلوماتية واالتصاالت واالتجاه نحو التعل     

، معهد الدراسات والبحوث    رسالة دكتوراه غير منشورة   المعلمين،  
 . التربوية، جامعة القاهرة

فعالية برنامج تعلم ذاتي في تنمية مهـارات صـيانة          ) : ٢٠٠٥(أنس احمد عبد العزيز      -١٢
األجهزة التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربيـة          

، كليـة التربيـة النوعيـة،       ير غير منشورة  رسالة ماجست النوعية،  
  .جامعة عين شمس 

فاعلية اختالف طريقة تقديم المحتوى فـي       ) : ٢٠٠٤(جالل جابر محمد عبد اهللا عيسى        -١٣
تنمية مهارات صيانة األجهزة التعليمية لطالب شـعبة تكنولوجيـا          

، كلية التربية،   رسالة ماجستير غير منشورة   التعليم بكليات التربية،    
  .٢٠٠٤األزهر، جامعة 

مـستوى التنـور فـى مـستحدثات        ): "٢٠٠٣(جمال مصطفى عبد الرحمن الشرقاوى       -١٤
تكنولوجيا التعليم لدى طالب كلية التربية الشعبة الصناعية ومعلمى         

الجمعية المـصرية للمنـاهج وطـرق       ،  "التعليم الثانوى الصناعى  

، ٩١، دراسات فى المناهج وطرق التدريس، القـاهرة، ع          التدريس
  .٥٨ – ٣٢مبر، ص ص ديس

فعالية بيئة التعلم التكنولوجية المطورة     ): "٢٠٠٤ (–––––––––––––––––––––––– -١٥
فى تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم فى تحصيل طالب كلية التربيـة           

مجلة القراءة  ،  "ومهاراتهم فى استخدام هذه البيئة واتجاهاتهم نحوها      

  .١٦٠ - ١٠٧، سبتمبر، ٣٧، ع والمعرفة

تنمية مفاهيم التعليم والتعلم اإللكترونـى      ): ٢٠٠٥ (––––––––––––––––––––––– -١٦
مجلـة كليـة    ومهاراته لدى  طالب كلية التربية بسلطنة عمـان،          

  .٢٠٠٥، مايو ٥٨، جامعة المنصورة، ع التربية

تقويم استخدام الوسائل التعليمية في المرحلـة المتوسـطة         ) : ١٩٩٨(جواد حسن جواد     -١٧
، كليـة   رسالة ماجستير غير منـشورة    لكويت،  بدولة ا ) اإلعدادية(

  .التربية، جامعة عين شمس
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: ، ترجمة احمد خيري كاظم، القاهرة تصميم البرامج التعليميـة   ) : ١٩٨٧(جيرولد كمب    -١٨
  دار النهضة العربية 

 . عالم الكتب: ، القاهرةتصميم التدريس): ١٩٩٩(حسن حسين زيتون  -١٩

  .دار القلم: ، الكويتبيةالتكنولوجيا والتر): ١٩٨٨(حسين الطوبجى  -٢٠

، ١، ط  تصميم وإنتـاج الوسـائل التعليميـة       –تكنولوجيا التعليم   ): ١٩٩٧(زاهر أحمد    -٢١
  . المكتبة األكاديمية: القاهرة

دار الهـدى   : ، المنيا ١، ط إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم   ): ٢٠٠٠(زينب محمد أمين     -٢٢
  .للنشر والتوزيع 

خدام نظام التوجيه السمعي وأسلوب الـتعلم فـي         فاعلية است ) : ١٩٩٦ (مامد محمد إ  يسع -٢٣
رسـالة  إكساب مهارات تكنولوجيا التعليم لطالب كليـة التربيـة،          

  .، كلية التربية، جامعة طنطادكتوراه غير منشوره

نموذج مقترح لبرامج التعلم عن بعد باسـتخدام        ): ٢٠٠٤(سوزان عطية مصطفى السيد      -٢٤
، معهـد   لة دكتـوراه  رسـا شبكات الحاسبات في التعليم الجامعي،      

  .الدراسات التربوية، جامعة القاهرة 

فاعلية تعميم نمط العرض المستخدم فـي مواقـف         ): ٢٠٠٠(صبحي أحمد محمد موسى      -٢٥
التعلم عن طريق الوسائل المتعددة الكمبيوترية على موقف االختبار         
في إكساب طالب شعبة تكنولوجيا التعليم مهارات إعـداد كـاميرا           

، رسالة ماجستير غير منشورة   افي واستخدامها،   للتصوير الفوتوغر 
 . كلية التربية، جامعة األزهر

تنمية مهارات إنتاج المجسمات التعليمية لدى طالب       ): ٢٠٠٤(طارق محمد أحمد عفيفى      -٢٦
رة، رسالة ماجستير غير منـشو    تكنولوجيا التعليم من خامات البيئة،      

  . معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة

دراسـة  ) : مفهومـه و مميزاتـه      ( التعليم اإللكتروني   ) : ٢٠٠٤(زق الفاضل   عبد الرا  -٢٧
  .، يوليو١، ع١، مجمجلة العلوم التربوية والنفسيةوصفية تحليلية، 

، ٢، ط التدريب عن بعد باستخدام الكمبيـوتر واإلنترنـت       ): ٢٠٠٣(عبد الرحمن توفيق     -٢٨
  . بميك" مركز الخبرات المهنية لإلدارة : القاهرة
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أثر استخدام برنامج قائم على أسـلوب تحليـل         ): "٢٠٠١(عزيز طلبة عبد الحميد     عبد ال  -٢٩
النظم في تنمية بعض المفاهيم والمهارات الالزمة للتعامل مع شبكة          

مجلة ،  "(E-Mail)،والبريد اإللكتروني   (INTERNET)اإلنترنت  

 .١٢٨ – ٩٩، يناير، ٤٥، جامعة المنصورة، ع كلية التربية

مجلـة   ،   تكنولوجيا العـروض الـضوئية    ) : ١٩٩٠(لسالم الفرجاني   عبد العظيم عبد ا    -٣٠

  .، السنة العاشرة، يناير٩٢، جامعة قطر، ع التربية

، مقدمة في تكنولوجيا التعليم، النظرية والعملية     ): ١٩٩٥(عبد اللطيف بن الصفى الجزار     -٣١
  . كلية البنات، جامعة عين شمس: القاهرة 

المجلـة   اإلنترنت فـى التعلـيم ومناهجـه،         توظيف): ٢٠٠٥(عبد اللطيف حسين فرج      -٣٢

  . ، مارس٧٤، ع ١٩، مج التربوية

المهارات والصعوبات في تصميم وإنتاج طالب كلية       ): ١٩٩٠(عفاف عبد الحميد حلمي      -٣٣
التربية لبعض الوسائل التعليمية واستخدامها خالل التربية العمليـة،         

 .١٤، عمجلة التربية المعاصرة

: التعليم اإللكتروني ): ٢٠٠٥(الموسى، أحمد عبد العزيز المبارك    عبد اهللا بن عبد العزيز       -٣٤

  .مكتبة تربية الغد: ، الرياضاألسس والتطبيقات

المستحدثات التكنولوجية في مجـال التعلـيم طبيعتهـا         ): ١٩٩٦(على محمد عبد المنعم      -٣٥
الجمعيـة   ،٤ك،٦مج ، التعليم امجلة تكنولوجي :وخصائصها، القاهرة 

  .التعليمالمصرية لتكنولوجيات 

، كلية التربية، جامعة    تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية   : )١٩٩٨( –––––––––––– -٣٦
  .األزهر

دار :، القـاهرة  تكنولوجيا التعلـيم والوسـائط التعليميـة      ): ١٩٩٩ (–––––––––––– -٣٧
  .البشري

 األسس النظريـة والجوانـب   –صيانة األجهزة التعليمية    ): ٢٠٠٢ (–––––––––––– -٣٨

  .مكتبة البشرى: قاهرة، الالعملية

، دليل صيانة أجهزة العرض التعليمية    ): ٢٠٠١(على مصطفى البوز، عماد عبد اللطيف        -٣٩
 . كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة
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توظيف المواد السمعية والبـصرية فـي برنـامج         ): ٢٠٠١(السيد السيد عيد المصيلحى      -٤٠
انة األوليـة   متكامل إلكساب طالب تكنولوجيا التعليم مهارات الصي      

  .، كلية التربية، جامعة حلوانرسالة ماجستيرلألجهزة التعليمية، 

: ، القـاهرة    )نظرة مستقبلية   ( تكنولوجيا التعليم   ): ١٩٩١(الغريب زاهر، إقبال بهبهانى    -٤١
  . دار الكتاب الحديث

ار د: لمنصورةا،  ١ط  ،  إلنترنت للتعليم خطوة خطوة   ا) : ٢٠٠٠(الغريب زاهر إسماعيل     -٤٢
  . للطباعة والنشر والتوزيعالوفاء

: القاهرة،  ١ط،  لمعلومات وتحديث التعليم  تكنولوجيا ا ) : ٢٠٠١ (––––––––––––––– -٤٣
  .عالم الكتب

نمو اإلنسان من مرحلة الجنـين إلـى مرحلـة          ): ١٩٩٠(فؤاد أبو حطب، آمال صادق       -٤٤

  . مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرة٢، ط المسنين

مكتبة األنجلو  : ، القاهرة ٥، ط   م النفس التربوى  عل): ١٩٩٦ (–––––––––––––––– -٤٥
  . المصرية

مكتبة األنجلو  : ، القاهرة ٧، ط   علم النفس التربوى  ): ٢٠٠٢ (–––––––––––––––– -٤٦
  . المصرية

، تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت     ): ٢٠٠٤(كمال عبد الحميد زيتون      -٤٧
  . عالم الكتب: القاهرة

إعداد برنامج في تكنولوجيا التعليم القـائم علـى الكفايـات            : )١٩٩٧(محمد أحمد المقدم   -٤٨
وتحديد فاعليته باستخدام مدخل التعلم الفردي لطالب كليات التربية         

  . ١٩٩٧، كلية التربية، جامعة األزهر ، رسالة دكتوراه

فاعلية أسلوب التدريس المصغر في تنمية مهارات       ) : ٢٠٠٣(محمد جابر خلف اهللا أحمد       -٤٩
األجهزة التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليـة         صيانة  

، ، كلية التربية  رسالة دكتوراه غير منشورة   ، التربية  جامعة األزهر   
   .جامعة األزهر

فاعلية أسلوب التدريس المصغر في تنمية مهارات       ): ٢٠٠٣(محمد جابر خلف اهللا أحمد       -٥٠
ا التعليم بكليـة    صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجي      
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، أسس علم الـنفس وتطبيقاتـه المهنيـة    : )١٩٩٧(محمد عبد الظاهر الطيب، وآخرون     -٥١
  . مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة

 مكتبـة دار  : ، القـاهرة  ١، ط عمليات تكنولوجيا التعلـيم   ): ٢٠٠٣(محمد عطية خميس     -٥٢
 .الكلمة

مكتبـة دار   : ، القـاهرة  ١، ط منتوجات تكنولوجيا التعليم  ): ٢٠٠٣(محمد عطية خميس     -٥٣
 .الكلمة

البحـث العلمـي فـي العلـوم التربويـة والنفـسية       ): ٢٠٠١(محمد سويلم البـسيونى   -٥٤

  .دار الكتب:، المنصورةواالجتماعية

  . دار الشروق: ، عمانالوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم): ١٩٩٧(محمد على السيد  -٥٥

القـاهرة؛  ،١، ط   التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنـت     ): ٢٠٠٥(محمد محمد الهادي     -٥٦
 .٢٠٠٥،  اللبنانيةةالدار المصري

، العـين  ١، ط التكنولوجيـا التعليميـة والمعلوماتيـة    ): ٢٠٠١(محمد محمود الحيلـة      -٥٧
  .، دار الكتاب الجامعي)اإلمارات العربية المتحدة(

دار المـسيرة   : ، عمان )نظرية وممارسة (تصميم التعليم   ): ٢٠٠٣( –––––––––––– -٥٨
  . للطباعة والنشر والتوزيع

: ، عمان ٤، ط   تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق    ): ٢٠٠٤ (––––––––––––– -٥٩
  . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

ليمنـا  رؤية فـي تحـديث وسـائل تع       ): ١٩٩٤(مصطفى سيد عثمان، أمنية سيد عثمان      -٦٠

  . مطابع روز اليوسف الجديدة: ، القاهرةبالتكنولوجيا الصغيرة

مركز : ، القاهرة تكنولوجيا التعليم دراسات عربية   ): ١٩٩٩(مصطفى عبد السميع محمد      -٦١
 . الكتاب للنشر

 .دار الفكر العربي: ، القاهرة١، ط  تقنيات ووسائل التعليم):٢٠٠٢(مهدى محمود سالم  -٦٢

فاعلية التعلم التعاوني و الفردي القـائم علـى         ): ٢٠٠٧(محمد  ياسر شعبان عبد العزيز      -٦٣
 الشبكات في تنمية مهارات استخدام البرامج الجاهزة لـدى طـالب          
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 ،  رسالة دكتوراه كليات التربية و اتجاهاتهم نحو التعلم اإللكتروني،        
  .كلية التربية، جامعة المنصورة
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الصورة النهائية لقائمة أهداف البرنامج 

  إلكساب مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر

 



                            
  
  
  

  جامعة المنصورة
     آلية التربية

  قسم تكنولوجيا التعليم
  

      
    

قائمة أهداف الربنامج املقرتح إلكساب مهارات صيانة جهاز 
  )املكونات املادية و الربجميات( الكمبيوتر 

  
  

  إعداد
  رشا حمدي حسن على هداية                               

  دة بقسم تكنولوجيا التعليمالمعي
   جامعة المنصورة–كلية التربية 

  

                                       إشراف
  

  األستاذ الدكتور

  دعبد العزيز طلبة عبد احلمي
  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  األستاذ الدكتور 

  مجال مصطفى عبد الرمحن الشرقاوى

  تاذ تكنولوجيا التعليم المساعدأس

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  
  

   م   ٢٠٠٨                                             
  
  



  
  /السيد األستاذ الدكتور

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
  

        تجرى الباحثة دراسة لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص تكنولوجيـا التعلـيم             
 صيانة االجهزة التعليميـة     تتصميم برنامج قائم على التعليم المدمج إلكساب مهارا        "بعنوان

  ."لدى طالب كلية التربية
  

       ومن ضمن إجراءات الدراسة إعداد قائمة بأهداف البرنامج المقترح إلكساب مهـارات            
كليـة  لطالب  ) Softwareو البرمجيات Hardwareالمكونات المادية   (صيانة جهاز الكمبيوتر  

 تخصص تكنولوجيا التعليم، والباحثة ترجو من سيادتكم المعاونة في          -الدبلوم المهني -التربية  
  : إجازة هذه القائمة وذلك بإبداء الرأي فيما يلي

  .دقة الصياغة اللغوية لكل هدف .١
  .مدى ارتباط األهداف بالمحتوى .٢
  .حذف بعض األهداف غير الهامة من وجهة نظركم .٣
  .هداف الهامة من وجهة نظركمإضافة بعض األ .٤
     

     والباحثة تتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهد الذي تبذلونه سيادتكم في إبـداء            
  .رأيكم ولتعاونكم الصادق

  
  شكري وتقديري

  

                                                                     الباحثة
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قائمة باألھداف العامة للبرنامج المقترح

رأى الخبیر
دقة صیاغة الھدف 

إمكانیة تحقیقھيالتعلیم الموضوع
:صیغة الھدف 

یھدف البرنامج إلى إكساب الطالب القدرة 
غیر مناسب:على 

غیر ممكنمناسب
ممكن

مقدمة عن

صيانة

الكمبيوتر

التعرف على المفاهيم األساسية    - ١

.انة الكمبيوتر لصي

التعرف على األعطال العامة -٢

.الكمبيوتر 

اكتساب المعلومات األساسية عن -٣

.مكونات الكمبيوتر الداخلية

صيانة

محركات

األقراص

معرفة كيفية إجراء صيانة للقرص -١

.الصلب 

معرفة كيفية إجراء صيانة لمحرك   -٢

.األقراص المرنة 
اء صیانة لمحرك معرفة كیفیة إجر-٣

.األقراص المدمجة 

صيانة مكونات 

وحدة 

النظام

معرفة كيفية إجراء صيانة للذاكره -١

Ram.

معرفة كيفية إجراء صيانة للكروت -٢

.معرفة كيفية إجراء صيانة للمعالج-٣

صيانة 

البرمجيات
Software

اكتساب المعلومات األساسية حول -١

.Softwareصيانة البرمجيات  



﴿١٧٤﴾

قائمة األهداف اإلجرائية للربنامج املقرتح

رأى الخبیر
دقة صیاغة الھدف 

إمكانیة تحقیقھيالتعلیم :صیغة الھدف 
غیر مناسب:بعد دراسة الطالب لھذا البرنامج ینبغي أن یكون قادر على أن 

غیر ممكنمناسب
ممكن

.صيانة الكمبيوتر التعرف على المفاهيم األساسية ل-١

.يذكر تعريف لمفهوم الصيانة - ١

.يذكر أنواع الصيانة بجهاز الكمبيوتر - ٢

.يقارن بين أنواع الصيانة بجهاز الكمبيوتر - ٣

يذكر احتياطات األمان و السالمة و الوقاية لجهاز - ٤

.الكمبيوتر 

تركيب يذكر احتياطات الصيانة العالجية لعمليات الفك وال- ٥

.التعرف على األعطال العامة للكمبيوتر -٢

. يحدد أنواع األعطال بجهاز الكمبيوتر - ١

.يشرح األعطال التي تحدث الجزاء الكمبيوتر المادية- ٢

اكتساب المعلومات األساسية عن مكونات الكمبيوتر -٣

.الداخلية 

. تر يعدد المكونات الداخلية للكمبيو-١

يشرح وظيفة كل مكون من مكونات الكمبيوتر  -٢

.يتعرف على مكونات الحاسب الداخلية -٣

.معرفة كيفية إجراء صيانة للقرص الصلب -٤

.يتعرف على التوصيالت الخارجية للقرص الصلب - ١

.يفك القرص الصلب بطريقة سليمة- ٢

.لصلب بطريقة سليمةيركب القرص ا- ٣

.يشخص أعطال القرص الصلب- ٤

.يصلح أعطال القرص الصلب- ٥

:معرفة كيفية إجراء صيانة لمحرك األقراص المرنة -٥

يتعرف على التوصيالت الخارجية لمحرك األقراص - ١

.المرنة



﴿١٧٥﴾

رأى الخبیر
دقة صیاغة الھدف 

إمكانیة تحقیقھيالتعلیم :صیغة الھدف 
غیر مناسب:بعد دراسة الطالب لھذا البرنامج ینبغي أن یكون قادر على أن 

غیر ممكنمناسب
ممكن

.بطريقة سليمةيفك محرك األقراص المرنة- ٢

.بطريقة سليمة يركب محرك األقراص المرنة- ٣

. يشخص أعطال محرك األقراص المرنة - ٤

.يصلح أعطال محرك األقراص المرنة - ٥

معرفة كيفية إجراء صيانة لمحرك األقراص المدمجة  -٦

يتعرف على التوصيالت الخارجية لمحرك األقراص - ١

.المدمجة

.بطريقة سليمةاص المدمجةيفك محرك األقر- ٢

.بطريقة سليمةيركب محرك األقراص المدمجة- ٣

.المدمجةيشخص أعطال محرك األقراص- ٤

.المدمجةيصلح أعطال محرك األقراص- ٥

.Ramمعرفة كيفية إجراء صيانة للذاكره -٧

.يذكر مكونات اللوحة األم- ١

.Ramلذاكرة يميز بين أنواع ا- ٢

.من على اللوحة األمRamيفك الذاكرة - ٣

.على اللوحة األمRamيركب الذاكرة - ٤

.بجهاز الكمبيوترRamيشخص أعطال الذاكرة - ٥

.Ramيستطيع إصالح أعطال الذاكرة - ٦

.معرفة كيفية إجراء صيانة للكروت -٨

.يذكر أنواع الكروت بجهاز الكمبيوتر- ١

.يشرح وظيفة الكروت بجهاز الكمبيوتر- ٢

يفك أي نوع من أنواع الكروت المختلفة بطريقة       - ٣

.سليمة

يركب أي نوع من أنواع الكروت المختلفة بطريقة سليمة - ٤

يشخص أعطال كل من كارت الشاشة و كارت        - ٥

.الصوت



﴿١٧٦﴾

رأى الخبیر
دقة صیاغة الھدف 

إمكانیة تحقیقھيالتعلیم :صیغة الھدف 
غیر مناسب:بعد دراسة الطالب لھذا البرنامج ینبغي أن یكون قادر على أن 

غیر ممكنمناسب
ممكن

الشاشة و كارت يستطيع إصالح أعطال كل من كارت - ٦

.الصوت

:معرفة كيفية إجراء صيانة للمعالج -٩

.يفك المعالج من على اللوحة األم- ١

.ميركب المعالج على اللوحة األ–٢
.یشخص أعطال المعالج- ٣

.يستطيع إصالح أعطال المعالج- ٤

برمجيات  اكتساب المعلومات األساسية حول صيانة ال-١٠

Software.

.Softwareيعرف ماهية البرمجيات- ١

.Softwareيذكر أنواع البرمجيات - ٢

Windowsنظام التشغيل يتعرف على خطوات تحميل - ٣

XP.

.Windows XPيقوم بتحميل نظام التشغيل - ٤

و برنامج Disk cleanupيميز بين وظيفة برنامج - ٥

Defragment.

.Disk cleanupدد خطوات تشغيل برنامج يح- ٦

.Defragmentيحدد خطوات تشغيل برنامج - ٧

.Check Diskيشرح وظيفة برنامج - ٨

.Check Diskيحدد خطوات تشغيل برنامج - ٩

.للقرص الصلبformatingيستطيع عمل تهيئة -١٠

.يستطيع تعريف الكروت المضافة للكمبيوتر-١٠

.كر تعريف فيروسات الكمبيوتريذ-١١

.يحدد أعراض إصابة الكمبيوتر بالفيروسات-١٢

.يوضح أنواع البرامج المضادة للفيروسات-١٣

.يستطيع تشغيل برنامج مضاد للفيروسات-١٤
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قائمة المهارات الالزمة لطالب كلية التربية 

  إلكساب مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر

  



  
                       

  
  
  
  
  
  
  

  جامعة المنصورة
     آلية التربية

  قسم تكنولوجيا التعليم
        

  
املكونات املادية (هارات صيانة جهاز الكمبيوترقائمة م

Hardwareو الربجميات Software(  
  
  إعداد

  رشا حمدي حسن على هداية                               
  المعيدة بقسم تكنولوجيا التعليم

   جامعة المنصورة–كلية التربية 
  

                                       إشراف
  

  األستاذ الدكتور

  دعبد العزيز طلبة عبد احلمي
  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  األستاذ الدكتور 

  مجال مصطفى عبد الرمحن الشرقاوى

  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  
  

    م  ٢٠٠٨                                             



  
  

  /السيد األستاذ الدكتور

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
  

       تجرى الباحثة دراسة لنيل درجة الماجستير في التربية تخـصص تكنولوجيـا التعلـيم              
 صيانة االجهزة التعليميـة     تتصميم برنامج قائم على التعليم المدمج إلكساب مهارا       "بعنوان  

  ."لدى طالب كلية التربية
  

المكونـات  (ومن ضمن إجراءات الدراسة إعداد قائمة بمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر                
الدبلوم -والمطلوب إكسابها لطالب كلية التربية      ) Softwareوالبرمجيات Hardwareالمادية  
 تخصص تكنولوجيا التعليم، والباحثة ترجو من سيادتكم المعاونة فـي إجـازة هـذه               -المهني

  :لرأي فيما يليالقائمة وذلك بإبداء ا
  .مدى أهمية المهارات -١
 .مدى ارتباط المهارات باألهداف -٢

 .مدى مناسبة تحليل المهارات -٣

 .مدى صحة تسلسل خطوات األداء -٤

 .مدى سالمة الصياغة اللغوية لبنود قائمة المهارات -٥

 .إضافة أي مهارات ترون سيادتكم أنها مطلوبة للدراسة -٦

   .حذف أي مهارة غير مناسبة من وجهة نظركم -٧
    والباحثة تتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهد الذي تبذلونه سيادتكم فـي إبـداء             

  .رأيكم ولتعاونكم الصادق
  

  شكري وتقديري

  

                                                                     الباحثة

  

  
  



﴿١٨٠﴾

)المكونات المادية والبرمجيات(قائمة مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر

الالزمة لطالب كلية التربية

درجة 

األهمية

االرتباط 

بالمحتوى

االرتباط 

باألهداف
المهارة 

الرئيسية
المهارات الفرعية

مة
مه

مة
مه

ر 
غي

طة
رتب

م

طة
رتب

 م
ير

غ

طة
رتب

م

طة
رتب

 م
ير

غ

غلق جهاز الكمبيوتر بعد التأكد من عـدم         -١

.وجود أقراص في المشغالت 

فصل كل التوصيالت الكهربائية المتـصلة    -٢

.بالكمبيوتر 

فـك مــسامير تثبيـت وحــدة المعالجــة   -٣

. المركزية 

مهارة فك –١

صندوق 

Caseالحاسب 

) Case( رفع غطاء صندوق الحاسـب       -٤

.في االتجاه الصحيح 

H.Dمهارات فك القرص الصلب : أوال 

فصل كابل الطاقة من القـرص الـصلب         -١

. بطريقة سليمة 

فصل كابل البيانات من القرص الـصلب        -٢

. بطريقة سليمة 

.فك مسامير تثبيت القرص الصلب-٣

ة سحب القرص الصلب بلطف من الجهـ       -٤

. األمامية إلى الخلف 

ف القـرص الـصلب ومكانـه مـن         تنظي -٥

. األتربة

فحص كابل الطاقة والتأكد مـن سـالمة          -٦

. Pinsاألرجل 

ارة مه–٢

صيانة القرص 

H.Dالصلب 

فحص كابل البيانات والتأكد مـن سـالمة         -٧

.Pinsاألرجل 



﴿١٨١﴾

درجة 

األهمية

االرتباط 

بالمحتوى

االرتباط 

باألهداف
المهارة 

الرئيسية
المهارات الفرعية

مة
مه

مة
مه

ر 
غي

طة
رتب

م

طة
رتب

 م
ير

غ

طة
رتب

م

طة
رتب

 م
ير

غ

مهارات تركيب القـرص الـصلب      : ثانيا  
H.D

الصلب في مكانه بحرص  وضع القرص-١

ربط مسامير تثبيـت القـرص الـصلب         -٢

. الخاصة به 

توصيل كابل البيانـات مـن اللوحـة األم       -٣

Mother board  إلى القرص الصلب بحيـث

pin 1يكون الخط األحمر بالكابل في محـاذاة  

. الخاص بالقرص الصلب Soketفي 

بالقرص الصلب فـي     توصيل كابل الطاقة   -٤

.االتجاه الصحيح 

مهارات فك محرك األقراص المرنة : أوال 

.فصل كابل الطاقة من المحرك-١

.فصل كابل البيانات من المحرك-٢

فحص كابل الطاقة وكابل البيانات والتأكد       -٣

. هما من سالمت

. فك مسامير تثبيت المحرك-٤

إخراج المحرك برفق من المجرى الخاص       -٥

. به من الجهة األمامية للصندوق المعدني 

.تنظيف المحرك ومكانه من األتربة-٦

مهارات تركيب محـرك األقـراص     : ثانيا  

. المرنة 

مهارة -٣

صيانة محرك 

األقراص 

F.D.Dالمرنة 

رى من الجهـة    إدخال المحرك داخل المج    -١

. األمامية 
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ربط مسامير تثبيت المشغل جيدا من كـال         -٢

. الجانبين 

توصيل كابل الطاقة بطريقة صحيحة مـن       -٣

مصدر الطاقة في وحدة النظام بجزء التغذيـة        

.في القرص المرن

توصيل كابل البيانات بالمحرك من اللوحة       -٤

يث يكـون الخـط     األم إلى القرص المرن بح    

Skotفـي    pin1األحمر بالكابل في محـاذاة      

.الخاص بالمحرك 

مهارات فك محـرك االسـطوانات      : أوال  

. المدمجة 

.فصل كابل الطاقة من المحرك-١

.فصل كابل البيانات من المحرك-٢

كابل الطاقة وكابل البيانات والتأكد     فحص   -٣

.األرجل بهما) pins( من سالمة 

فك مسامير تثبيت المحرك وحفظهما فـي        -٤

. مكان آمن 

إخراج المحـرك مـن الجهـة األماميـة          -٥

. للصندوق المعدني 

.تنظيف المحرك ومكانه من األتربة-٦

محرك االسطوانات  مهارات تركيب   : ثانيا  

. المدمجة 

مهارة -٤

صيانة محرك 

االسطوانات 

C.D.Dالمدمجة 

إدخال المحرك في مكانـه مـن الجهـة          -١

. األمامية 
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تثبيت مسامير المحرك من كال الجانبين-٢

.توصيل كابل الطاقة بطريقة صحيحة-٣

توصيل كابل البيانات بحيث يكون الخـط        -٤

. في المحرك pin1األحمر به في محاذاة 

مهارات فك المعالج من داخل مقبس      : أوال  

.ZIFمن النوع 

لمس آي جزء معدني من وحدة النظام-١

نزع كابل المروحة الخاصة بالمعالج مـن        -٢

على اللوحة األم 

. نزع المروحة الخاصة بالمعالج من فوقه -٣

قليال  Zifتحريك الرافعة الخاصة بالمقبس      -٤

لتحريرها من وضع الغلق ثم تحريك الرافعـة        

مرة أخرى ألعلى لتخفيـف الـضغط علـى         

. السنون 

نزع المعالج خارج مكانه ووضعه علـى        -٥

.منضدة بحيث تكون السنون ألعلى

مهارات تركيب المعالج في مقـبس      : ثانيا  

. ZIFمن النوع 

مهارة -٥

استبدال المعالج 
Processor

حدد المكان المـشطوف علـى المعـالج         -١

وكذلك على المقبس ووضع المعـالج بحيـث        

يوازى الركن المشطوف على المعـالج ركـن        

. يتخذ نفس الشكل في المقبس 
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التأكد من سالمة وضع المعالج في مكانـه         -٢

مع عدم الضغط عليه بقـوة أثنـاء     Soketفي  

. تثبيته 

يك الرافعة الخاصة بـالمقبس ألسـفل    تحر -٣

. وغلقها 

تثبيت المروحة فوق المعـالج ووضـعها        -٤

بشكل عمودي على القاعـدة الموجـودة فـي         

. اللوحة األم 

توصيل كابل المروحـة فـي الموصـل          -٥

. الموجود على اللوحة األم 

.رت مهارات فك الكا: أوال 

تحديد مكان فتحة الكارت ونـوع الفتحـة         -١

. على اللوحة األم 

فصل الكوابل المتصلة بالكارت المراد فكه       -٢

 .

.فك مسامير تثبيت الكارت -٣

.سحب الكارت من الفتحة برفق ألعلى-٤

. وضع الكارت في مكان آمن -٥

.مهارات تركيب الكارت : ثانيا 

تحديد مكان تركيب الكارت حـسب نـوع    -١

AGP / PCIالتجويف الخاص به 

مهارة -٦

استبدال 

الكروت

.مسك الكارت من األطراف العليا له –٢
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وضع الكارت في مكانه مـع مراعـاة       -٣

محاذاة قاعدة الكارت لنقاط االتـصال فـي      

. الفتحة المثبت بها 

.رفق إلى أسفل لتثبيت الكارتالضغط ب-٤

ربط مسامير تثبيت الكارت فـي المكـان         -٥

. المخصص له 

توصيل الكوابل المتصلة بالكارت بوضـع       -٦

. صحيح 

RAMمهارات فك شرائح الذاكرة : أوال 

الـذاكرة  التثبيت لشرائح Clipsفك مشبك    -١

. للخارج 

. تحريك الشريحة يمينا ويسارا -٢

. سحب الشريحة برفق ألعلى -٣

مهارات تركيـب شـرائح الـذاكرة       : ثانيا  
RAM

تثبيت الـشريحة مـن      Clipsفك مشبك    -١

.الجانبين 

.مسك الشريحة من األطراف الجانبية -٢

الشريحة في مكانهـا باللوحـة األم       وضع   -٣

. والضغط عليها برفق لتثبيتها في مكانها 

مهارة -٧

استبدا شرائح 

RAMالذاكرة 

تثبيت الـشريحة مـن      Clipsربط مشبك    -٤

. الجانبين 

. تشغيل الجهاز -١
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Windows XPوضع اسطوانة التحميل -٢

)bootable( االسطوانات في مشغل

فـي لوحـة     Deletالضغط على مفتـاح      -٣

المفاتيح مباشرة عند تشغيل الجهـاز للـدخول        

. Biosلشاشة اإلعدادات 

) االختيار الثـاني    ( Advancedاختيار   -٤

.Biosمن شاشة 

first Boot device CD-Romاختيار -٥

.من لوحة المفاتيحpag upبالضغط على 

مـن   F10حفظ اإلعدادات بالضغط على      -٦

Save and Exitلوحة المفـاتيح أو اختيـار   

Setup    من شاشةBios      فيتم إعـادة تحميـل

. الجهاز 

لالستمرار في   Enterالضغط على مفتاح     -٧

عملية اإلعداد فتظهر شاشـة تحتـوى علـى         

.اتفاقية التراخيص 

للموافقة علـى    Enterالضغط على مفتاح     -٨

. شروط االتفاقية 

اختيار االختيار األول وهو اختيـار قـسم         -٩

partition)( موجود لتثبيتwindows من

الشاشة التي تظهر و هي تحتوى على ثـالث         

Enterاختيارات بالضغط عليه  بمفتاح 

مهارة –٨

تحميل نظام 

التشغيل 
Windows XP

ر و  بزر الفارة األيـس    Partitionتحديد   -١٠

فتظهر شاشة تهيئة   Enterالضغط على مفتاح    

.القسم الذي تم اختياره
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ثم الضغط على FAT 32اختيار نظام -١١

Enterمفتاح 

متابعة شاشات التثبيت بالـضغط علـى        -١٢

حتى يتم غلق الجهـاز وإعـادة        Enterمفتاح  

. التحميل 

مـن   ضبط اإلعدادات ولغات اإلدخـال     –١٣

الــشاشة التــي تظهــر بالــضغط علــى زر 

Customize .

من مربـع    Languageالنقر على زر     -١٤

.الحوار الذي يظهر 

install files for complexاختيـار  -١٥

script         بنقر المربع الذي بجانبه ثـم الـضغط

. Applyعلى الزر 

مـن مربـع     Detailsالضغط على زر     -١٦

. وار السابق الح

مـن مربـع     Applyالضغط على زر     -١٧

. الحوار الذي يظهر 

مـن المربـع   Arabic Egyptاختيار -١٨

. input Languageالذي أسفل 

من المربع الذي Arabic (101)اختيار -١٩

.Key board layout /1MEأسفل 

ربـع  ثـم يظهـر م     OKالنقر على زر     -٢٠

Arabic ( Egypt -Arabicحوار يتم اختيار 

Defaultمن المربـع الـذي أسـفل    ( 101

input language .
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فيظهر مربع الحوار    OKالنقر على زر     -٢١

ثـم اختيـار   Regional optionsيتم نقـر  

Arabic Egypt ثم النقر على زرOK.

. Nextالنقر على زر -٢٢

كتابة االسم واسم الشركة مـن الـشاشة        -٢٣

. Nextالتي تظهر ثم الضغط على زر 

ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنيـة       -٢٤

من شاشة الوقت والتاريخ والضغط علـى زر        

Next         فيتم إعادة التشغيل دليل على انتهـاء ،

. Windowsتحميل الـ 

إغالق جميع البـرامج المفتوحـة علـى         -١

. الجهاز 

بالضغط على My Computerفتح نافذة -٢

زر الفأرة األيسر ضغطة مزدوجة على أيقونة       

My Computer .

اختيار القرص المراد اختباره والنقر عليه       -٣

مـن  prpertiesبزر الفأرة األيمن واختيـار  

. نسدلة القائمة الم

مهــــارة -٩

تفحص أخطاء  

القرص الصلب 
Check Disk

ــى تبويــب -٤ ــع Toolsالــضغط عل مرب

Properties ثم النقر على زرCheck now

. Check nowفيظهر مربع حوارى باسم 
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تنشيط الخيـارات اآلتيـة مـن المربـع          -٥

Automatially fisx file errorالحـوارى  

للبحث عن الخطأ الموجـود علـى القـرص         

Scan for Attempt Recoveryوإصالحه 

for bad sector للبحث عن العطل الموجود

. على الجهاز 

. لبدء االختبار Startالنقر على زر -٦

بالضغط بزر My Computerفتح نافذة -١

الفأرة األيسر ضغطة مزدوجة علـى أيقونـة        

My Computer .

اختيار القرص المراد اختباره والنقر عليه      -٢

مـن   propertiesبزر الفأرة األيمن واختيار     

.القائمة المختصرة

ثم النقـر    Generalالضغط على تبويب     -٣

. Disk Clean upعلى زر 

النقر في المربع المجاور بكل نـوع مـن          -٤

الملفات التي تحتاج إلى إزالة لكي تمسحه من         

. قرص الصلب ال

لكـي تبـدأ عمليـة       OKالنقر على زر     -٥

. التنظيف 

ــارة -١٠ مهـ

تنظيف القرص  

Diskالصلب 
Clean up

للتأكيد على حـذف     Yesالنقر على زر     –٦

الملفات فيظهر مربع حوار يعـرض تطـور        

نسبة اإلنجاز ويختفـى عنـدما تـتم عمليـة          

. التنظيف 
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إغالق جميع البـرامج المفتوحـة علـى         -١

. الجهاز 

بالـضغط  MY Computerفتح نافـذة  -٢

على زر الفأرة األيسر ضغطة مزدوجة علـى        

.MY Computerأيقونة 

اختيار القرص الـصلب المـراد ترتيـب         -٣

الملفات له ثم النقر بزر الفأرة األيمـن عليـه          

. ئمة المنسدلة من القاPropertiesواختيار 

ــب -٤ ــشيط تبوي ــع Toolsتن ــن مرب م

Properties      ثم النقر على زرAnalyze  ثم

Analyze Completeيظهر المربع الحوارى

.بعد تحليل القرص المختار 

لرؤية View Propertiesالنقر على زر -٥

على  Windowsتفاصيل التحليل الذي أجراه     

. القرص المختار 

ـ  Defragmentالنقر علـى زر      –٦ ريظه

.Disk Defragmentمربع حوارى 

اختيار اسم مشغل القرص المـراد إعـادة        -٧

. تنظيمه 

مهــارة –١١

تنظيم وإسـراع   

عمل القـرص   

الصلب بواسطة  
Defragment

إلنهـاء عمليـة     Closeالنقر علـى زر      -٨

Disk Defragment .

وضع اسـطوانة التعريـف فـي مـشغل         -١

.األقراص المرنة 

Controlيـتم اختيـار   Startمن قائمة -٢

panal .
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مــن مربــع Add hardwareاختيــار -٣

فتظهـر كـل     Nextالحوار ثم الضغط على     

. مكونات الجهاز 

تحديد الكارت المطلوب تعريفه ثم الضغط       -٤

.فيظهر مربع حوار Nextعلى 

لحـوار يـتم اختيـار المكـان      من مربع ا   -٥

-CDالمطلوب البحث فيـه عـن التعريـف         

Room ) االختيار األول(

مهــارة –١٢

تعريف الكروت

وتبـدأ عمليـة     Nextالضغط علـى زر      -٦

. التعريف 

.غلق جميع النوافذ المفتوحة على الجهاز-١

Myوجـا علـى رمـز    النقر نقرا مزد-٢

Computer تظهر نافذةMy Compute

توجيه المؤشر على الرمز الخاص بمشغل       -٣

.القرص الذي تريد تهيئته

Formatثم اختيار أمـر  Fileفتح قائمة -٤

. Formatيظهر مربع حوارى بعنوان 

يتم تحديد االختيارات    Formatمن مربع    -٥

ب نوع التهيئة ثم النقر علـى زر        المناسبة حس 

Start .

ــارة -١٣ مهـ

ــزء  ــة ج تهيئ

partition  من

أجزاء القرص  

الصلب

من المربع الحـوارى     OKالنقر على زر     -٦

الذي يظهر وهو يؤكد على أن جميع الملفـات         

. الموجودة على القرص ستمحى 
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ــع Closeالنقــر علــى زر -٧ مــن مرب

Format Resultsعند إنهاء عملية التشكيل.

ــع Closeالنقــر علــى زر -٨ مــن مرب

Formatالذي يظهر مرة ثانية .

بـزر الفـارة   startالنقر على قائمـة  -١

األيــسر و اختيــار مــن القائمــة المنــسدلة 
programs

الضغط على الملـف التنفيـذي لتـشغيل         -٢

.البرنامج المضاد للفيروسات 

ــوب partitionاختيــار القــرص -٣ المطل

فحصه

لكي يبدأ البرنامج    scanالضغط على زر     -٤

.في فحص الفيروسات 

مهارة -١٤

إزالة 

الفيروسات

عند اكتـشاف    removeالضغط على زر     -٥

.البرنامج الفيروس 
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الصورة النهائية لالختبار التحصيلى للجانب المعرفي 

المكونات المادية (لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر

  )والبرمجيات



   
  
  
  

                            
  
  
  

  جامعة المنصورة
     آلية التربية

  قسم تكنولوجيا التعليم
  

       
االختبار التحصيلى للجوانب املعرفية ملهارات صيانة جهاز  

  )املكونات املادية و الربجميات(الكمبيوتر 
  

  إعداد
  رشا حمدي حسن على هداية                               

  تعليمالمعيدة بقسم تكنولوجيا ال
   جامعة المنصورة–كلية التربية 

  

                                       إشراف
  

  األستاذ الدكتور

  دعبد العزيز طلبة عبد احلمي
  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  األستاذ الدكتور 

  مجال مصطفى عبد الرمحن الشرقاوى

  يم المساعدأستاذ تكنولوجيا التعل

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  
  

  م٢٠٠٨



  
  

  /السيد األستاذ الدكتور

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
         

       تجرى الباحثة دراسة لنيل درجة الماجستير في التربية تخـصص تكنولوجيـا التعلـيم              
يانة االجهزة التعليميـة     ص تتصميم برنامج قائم على التعليم المدمج إلكساب مهارا       "بعنوان  

  ."لدى طالب كلية التربية
  

       ومن ضمن إجراءات الدراسة إعداد اختبار تحصيلي يتناول الجانب المعرفي المـرتبط            
 والبرمجيـات   Hardwareالمكونـات الماديـة     (بالمهارات العملية لصيانة جهاز الكمبيوتر      

Software (      تخـصص تكنولوجيـا     -دبلوم المهني ال-والمطلوب إكسابها لطالب كلية التربية 
التعليم ، والباحثة ترجو من سيادتكم المعاونة في إجازة هذا االختبار التحصيلى وذلك بإبـداء               

  : الرأي فيما يلي
  .مناسبة االختبار للمستوى التعليمي للطالب .١
  .مدى ارتباط عبارات االختبار باألهداف التعليمية للمحتوى .٢
  . المناسبة واقتراح أسئلة أخرى تضاف لالختبارتحديد األسئلة المناسبة وغير .٣
  .مدى مناسبة البدائل ألسئلة االختبار من متعدد لكل سؤال .٤
  .مدى دقة األسئلة علميا ولغويا .٥
  .مدى مناسبة الصياغة اللغوية لعبارات االختبار .٦

  
    والباحثة تتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهد الذي تبذلونه سيادتكم فـي إبـداء             

  . ولتعاونكم الصادقرأيكم
  

  شكري وتقديري

  

                                                                     الباحثة

  

  



﴿١٩٦﴾

:تعليمات االختبار

عزيزي الطالب هذا االختبار وضع لقياس مدى تحصيلك للجوانب المعرفية لمهارات 

Hard ware & Soft)صيانة جهاز الكمبيوتر المكونات المادية، والمكونات البرمجية 

ware) و ينقسم االختبار إلى قسمين:

نقر على اختيار إجابة صحيحة إذا أسئلة صواب أو خطا، والمطلوب منك ال:  القسم األول

.على اختيار إجابة خاطئة إذا كانت اإلجابة خاطئة ركانت اإلجابة صحيحة، أو النق

أسئلة اختيار من متعدد حيث يتبع كل سؤال أربع إجابات محتملة إحداهما فقط : القسم الثاني

.صحيحة، وعليك أن تختار اإلجابة الصحيحة

. سؤال بعناية و أن تختار اإلجابة الصحيحة  و المطلوب منك أن تقرا كل

أسئلة صواب أو خطا: القسم األول

تمحى البیانات من علیھا بانقطاع التیار الكھربي عن الجھازRAMالذاكرة -١

تنقسم عملیات الصیانة الخاصة بجھاز الكمبیوتر إلى صیانة دوریة وصیانة -٢
.عالجیة فقط 

.تندرج تحت صیانة البرمجیاتRamرائح الذاكرة صیانة الكروت وش-٣

.كل شھرین ) الكروت ( یتم التأكد من تثبیت بطاقات التحكم -٤

یجب تشغیل جھاز الكمبیوتر عند فك أو تركیب أي من أجزائھ المادیة-٥

ال یعتبر التیار الكھربي من أكبر مصادر األعطال في أجھزة الكمبیوتر-٦

.طال إلى أعطال برمجیة وأخرى مادیة تنقسم األع-٧

صح

صح

صح

صح

صح

صح

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطاصح



﴿١٩٧﴾

وحدة التغذیة الكھربیة تقوم بتحویل التیار الكھربي من تیار مستمر إلى تیار متردد-٨

توصیل كابل البیانات بمحرك األقراص المدمجة بشكل معكوس ال یستطیع الكمبیوتر عند -٩
.التعرف علیھ 

لقرص الصلب بطریقة سلیمة، وذلك بتغیر كابل البیانات باJumberیتم توصیل الـ - ١٠

.لعمل صیانة لمحرك األقراص المرنة یتم استبدالھ بآخر سلیم فقط -١١

.إذا كان محرك األقراص المدمجة غیر قادر على قراءة اسطوانة یكون العطل في المحرك -١٢

سبب أن القرص    عند تشغی) Access Denied( ظھور الرسالة -١٣ ل محرك القرص المرن ب
.المرن محمى ضد الكتابة 

ب       -١٤ ل و یج ھ عط رك ب ى أن المح دل عل ة ی راص المرن رك األق ي مح ة ف اءة اللمب دم إض ع
.استبدالھ

ین اللوحة األم و محرك        IDEفتحة   -١٥ ربط ب ھي الفتحة الخاصة بتوصیل كابل البیانات الذي ی
.األقراص المدمجة 

.أثناء إجراء عملیة الصیانة یتم فصل كل التوصیالت الكھربائیة -١٦

ل           -١٧ ر بالكاب ة یجب أن یكون الخط األحم راص المرن عند توصیل كابل الطاقة في محرك األق
.في المحرك ) Pin1( محاذیا مع السن رقم واحد 

خطاصح

خطاصح

خطاصح

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا

خطا
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صح

صح

صح

صح

صح

خطاصح



﴿١٩٨﴾

.بالكمبیوتر ال یمكن توصیل أكثر من قرص صلب واحد أو اثنین فقط -١٨

Slave or( بالقرص الصلب أولى أو ثانوي Jumperیتم تحدید الوضع الجید للـ -١٩
Master ( قبل التشغیل.

.Mother board یوجد شكل واحد للوحة األم - ٢٠

في أي فتحة من فتحات ) الكروت ( یمكن إدخال أي نوع من بطاقات التحكم - ٢١
.ة األم التوسع على اللوح

یكون في عكس اتجاه عقارب ) الكروت ( فك المسامیر الخاصة ببطاقات التحكم - ٢٢
.الساعة 

وع     -٢٣ ن الن ذاكرة م وع        DDRAM شریحة ال ات من الن ل البیان دل نق ي مع أسرع ف
SDRAM بمعدل الضعف.

. من األطراف RAMمن الخطأ مسك شریحة الذاكرة -٢٤

تظھر عند حدوث تلف جزئي في شریحة الذاكرة Errior in memoey locationرسالة - ٢٥

كلما قل زمن الوصول للبیانات Ramكلما زادت سعة الذاكرة -٢٦

عند عدم ظھور آي إضاءة  بالشاشة یجب استبدال كارت الشاشة - ٢٧

صح

صح

خطا

خطا
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﴿١٩٩﴾

.لرقمیة إلى بیانات صوتیة فقط یقوم كارت الفاكس بتحویل البیانات من صورتھا ا- ٢٨

.سخونة المعالج قد ترجع إلى تشغیل جھاز الكمبیوتر لفترات طویلة - ٢٩

.عدم سماع صوت في جھاز الكمبیوتر یرجع إلى عطل بكارت الصوت  - ٣٠

.بحذف محتویات سلة المھمالت Disk clean upیقوم برنامج -٣١

سیطرة على    Applciation Programsالبرمجیات التطبیقیة -٣٢ التحكم و ال ھي المختصة ب
.وحدات الكمبیوتر المختلفة 

یؤدى الخطا في أحد خطوات التحمیل إلي فشل عملیة التحمیل -٣٣

Windowsآلیا عند االنتھاء من تحمیل Restart یتم عمل -٣٤

.توقف الجھاز عن العمل یرجع إلى إصابتھ بفیروس - ٣٥

بزیادة سرعة عمل الكمبیوتر وفحص الملفات Check Diskیقوم برنامج -٣٦

.المضادة للفیروسات قادرة على إزالة الفیروس و توقف نشاطھ كل أنواع البرامج- ٣٧

صح

خطاصح

خطا
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خطاصح
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﴿٢٠٠﴾

تختلف الخطوات األساسیة لتعریف الكروت من كارت الخر  -٣٨

ھیحتاج تعریف أي كارت إلي اسطوانة تعریف خاصة ب-٣٩

.القرص الصلب ىفي إعادة الملفات المفقودة علDefragmentیستخدم برنامج -٤٠

آلیا عند حدوث عطل بالقرص الصلب Disk clean upیعمل برنامج -٤١

. Editریر من قائمة تحformatیتم اختیار لعمل تھیئة للقرص-٤٢

بنقل الملفات من القطاعات التالفة إلى قطاعات سلیمة Check Diskیقوم برنامج -٤٣

Formaیمكن استرجاع البیانات التي یتم حذفھا من على القرص الصلب بعد عمل التھیئة - ٤٤

أسئلة اختیار من متعدد: القسم الثاني

: الج ھو المسئول عن المع–٤٥
. توصیل مكونات الكمبیوتر ببعضھا–أ 

. تعریف مكونات الكمبیوتر باللوحة األم –ب 
. معالجة البیانات وتنفیذ األوامر -جـ
.قراءة بیانات القرص الصلب –د 

Disk boot failure . Insert system disk and pressظھور رسالة -٤٦
enter قد ترجع إلى:

یوجد فیرس نشط على القرص-جسم القرص الخارجي بھ كسر                ب-ا
كابل البیانات غیر متصل بشكل صحیح  - یوجد أجزاء تالفة على سطح القرص      د-ج

طاخ صح

خطاصح

خطا

خطا

خطا
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خطاصح

خطاصح



﴿٢٠١﴾

: یتم توصیل كابل بیانات محرك األقراص المدمجة من المحرك إلى - ٤٧
. Power Supplyمصدر الطاقة –أ 

. Mother boardاألم اللوحة–ب 
. Hard Diskالقرص الصلب -جـ 
. Floppy diskالقرص المرن –د 

: من Caseیتم تركیب محرك االسطوانات المضغوطة داخل الصندوق –٤٨
. الواجھة األمامیة لصندوق وحدة النظام –أ 

. داخل وحدة النظام –ب 
. فك غطاء الصندوق ثم إدخال المشغل -جـ 
.أ ، ب معا –د 

: الخطوة األولى لفك غطاء وحدة الجھاز بعد فصل التیار الكھربي عنھ ھي –٤٩
. فك مسامیر تثبیت الغطاء –أ 

. فك مسامیر تثبیت األقراص المرنة والصلبة –ب 
. فك الواجھة األمامیة لوحدة المعالجة المركزیة -جـ 
. للقاعدة سحب الكابالت المتصلة بالواجھة الخلفیة–د 

: یجب توصیل قرص صلب إضافي مع كابل –٥٠
.بیانات االسطوانات المدمجة –ب .بیانات القرص المرن –أ 

. الطاقة باالسطوانات المدمجة –د .الطاقة بالقرص المرن -جـ 

: ماعدا RAMما یأتى یعد من مھارات تركیب شریحة الذاكرة –٥١
. الساكنة بجسدك بلمس أي جزء معدني تفریغ الكھرباء –أ 

. تثبیت الشریحة Clipsفك مشبك –ب 
. توصیل كابل البیانات بطریقة صحیحة -جـ 
. مسك الشریحة من األطراف الجانبیة ووضعھا في التجویف برفق –د 

: ما یأتى یعد من مھارات فك الكروت ماعدا –٥٢
. ھ تحدید مكان فتحة الكارت المراد فك–أ 

. فصل الكابالت المتصلة بالكارت –ب 
. اختیار نوع الكارت المتوافق مع نوع اللوحة األم -جـ
.وضع الكارت في مكان آمن وبشكل أفقي على سطح مستوى –د 

: یحدد Processorالناقص في ) Pins( األرجل –٥٣
. نوعھ –ب .سرعتھ –أ 

.جمیع ما سبق –د . اتجاھھ -جـ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥(ملحق 

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  
  
  

الصورة النهائية لبطاقة مالحظة الجانب األدائى لمهارات 

  )المكونات المادية والبرمجيات(صيانة جهاز الكمبيوتر

  



  
  

                            
  
  
  

  جامعة المنصورة
     آلية التربية

  قسم تكنولوجيا التعليم
  
    

      
  نة جهاز الكمبيوتر بطاقة مالحظة اجلوانب االدائية ملهارات صيا

  )املكونات املادية و الربجميات (
  
  إعداد

  رشا حمدي حسن على هداية                               
  المعيدة بقسم تكنولوجيا التعليم

   جامعة المنصورة–كلية التربية 
  

                                       إشراف
  

  األستاذ الدكتور

  دحلميعبد العزيز طلبة عبد ا
  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  األستاذ الدكتور 

  مجال مصطفى عبد الرمحن الشرقاوى

  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  
  

    م٢٠٠٨                                             



  

  /السيد األستاذ الدكتور

  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته،السال
  

       تجرى الباحثة دراسة لنيل درجة الماجستير في التربية تخـصص تكنولوجيـا التعلـيم              
 صيانة االجهزة التعليميـة     تتصميم برنامج قائم على التعليم المدمج إلكساب مهارا       "بعنوان  

  ."لدى طالب كلية التربية
  

طاقة مالحظة للجوانب االدائية لمهارات صـيانة              ومن ضمن إجراءات الدراسة إعداد ب     
والمطلوب إكـسابها   ) Softwareو البرمجيات Hardwareالمكونات المادية   (جهاز الكمبيوتر 

 تخصص تكنولوجيا التعليم، والباحثة ترجو من سيادتكم        -الدبلوم المهني -لطالب كلية التربية    
  : ما يليالمعاونة في إجازة هذه البطاقة وذلك بإبداء الرأي في

  .مدى مناسبة العبارات لعينة البحث .١
  .مدى دقة الصياغة اللغوية للعبارات .٢
  .مدى ارتباط البطاقة باألهداف .٣
  .مدى صالحية البطاقة للتطبيق .٤
  .كتابة آي إضافات ترون أنها مطلوبة للبطاقة .٥
 . حذف آي عبارات غير مناسبة من وجهة نظركم .٦

  
 للجهد الذي تبذلونه سيادتكم فـي إبـداء             والباحثة تتقدم بخالص الشكر والتقدير    

  .رأيكم ولتعاونكم الصادق
  

  شكري وتقديري

  

                                                                     الباحثة

  

  
     



﴿٢٠٥﴾

تعليمات البطاقة
:هدف البطاقة

تهدف هذه البطاقة إلى قياس أداء طالب الدبلوم المهني تخصص تكنولوجيا التعليم 

).المكونات المادية والبرمجيات(بكلية التربية لمهارات صيانة جهاز الكمبيوتر

:ولكي تتمكن عزيزي المالحظ من مالحظة المهارات بدقة اتبع ما يلي

.جيدا، قبل أن تقوم بعملية المالحظةاقرأ محتوى البطاقة-١

.في المكان الذي تراه مناسب لمستوى أداء الطالب) Ö(ضع عالمة -٢

الحظ أداء الطالب للمهارات التي اشتملت عليها البطاقة مع العلم أن البطاقة تعطى -٣

).لم يؤد المهارة-أدى المهارة(لكل مهارة فرعية مستويان لألداء هما

)ضعيف-متوسط-مرتفع(يشتمل على ثالث مستويات لألداء )أدى المهارة(البند -٤

:يتم توزيع درجات التقييم للمستويات األربع وفق ما يلي-٥

.ثالث درجات) مرتفع(المستوى-أ

.درجتان) متوسط(المستوى-ب

.درجة) ضعيف(المستوى-ج

يحصل على الدرجة ) لم يؤد المهارة(في حالة عدم قدرة الطالب على أداء المهارة-٦

.صفر

فى المستوى ) Ö(عالمة إذا قام المتعلم بأداء المهارة بدقة ونجاح كامل، يتم وضع -٧

.مرتفع

إذا قام المتعلم بأداء المهارة مع حدوث خطأ لكنه اكتشف الخطأ وصححه، يتم وضع -٨

.في المستوى متوسط) Ö(عالمة 

، يتم إذا قام المتعلم بأداء المهارة مع حدوث خطأ لكنه صحح الخطأ بمساعدة المعلم-٩

.في المستوى ضعيف) Ö(عالمة وضع 

أمام لم يؤد ) Ö(عالمة في حالة عدم قدرة المتعلم على أداء المهارة، يتم وضع -١٠

.المهارة

.قم بتدوين بيانات الطالب بدقة، مع إكمال جميع بنود البطاقة-١١

م معناوشكرا لحسن تعاونك

الباحثة
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/ ................................التخصص .........                / ...................اسم الطالب 
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جـود  يغلق جهاز الكمبيوتر بعد التأكـد مـن عـدم و          -١

.أقراص في المشغالت 

المتصلة ) الكابالت(يفصل كل التوصيالت الكهربائية       -٢

.بالكمبيوتر 

. يفك مسامير تثبيت وحدة المعالجة المركزية -٣

مهارة فك –١

صندوق 

aseCالحاسب 
في االتجـاه   ) Case( يرفع غطاء صندوق الحاسب      -٤

.الصحيح 

H.Dمهارات فك القرص الصلب : أوال 

. يفصل كابل الطاقة من القرص الصلب بطريقة سليمة-١

يفصل كابل البيانات من القـرص الـصلب بطريقـة           -٢

. سليمة

.يفك مسامير تثبيت القرص الصلب-٣

يسحب القرص الصلب بلطف من الجهة األمامية إلى          -٤

. الخلف 

. نظف القرص الصلب ومكانه من األتربةي-٥

Pinsيفحص كابل الطاقة والتأكد من سالمة األرجل -٦

Pinsيفحص كابل البيانات والتأكد من سالمة األرجل -٧

H.Dمهارات تركيب القرص الصلب : ثانيا 

مهارة –٢

صيانة القرص 

H.Dالصلب 

يضع القرص الصلب في مكانه بحرص -١



﴿٢٠٧﴾

مستوى األداء

فع
رت

م

سط
تو

م

ض
خف

من

ؤد
م ي

ل المهارة 

الرئيسية
األداءات السلوكية المكونة للمهارة

فر٣٢١
ص

جة
در

ال

. ير تثبيت القرص الصلب الخاصة به يربط مسام-٢

Motherيوصل كابل البيانـات مـن اللوحـة األم    -٣

board          إلى القرص الصلب بحيث يكون الخـط األحمـر

الخـاص بـالقرص   Soketفي pin 1بالكابل في محاذاة 

. الصلب 

يوصل كابل الطاقة بالقرص الـصلب فـي االتجـاه           -٤

.الصحيح 

مهارات فك محرك األقراص المرنة : أوال 

.يفصل كابل الطاقة من المحرك -١

.يفصل كابل البيانات من المحرك-٢

يفحص كابل الطاقة وكابـل البيانـات والتأكـد مـن            -٣

. سالمتهما 

. يفك مسامير تثبيت المحرك -٤

يخرج المحرك برفق من المجرى الخـاص بـه مـن        -٥

. الجهة األمامية للصندوق المعدني 

.ينظف المحرك ومكانه من األتربة-٦

مهارات تركيب محرك األقراص المرنة  : ثانيا 

. يدخل المحرك داخل المجرى من الجهة األمامية -١

. المشغل جيدا من كال الجانبين يربط مسامير تثبيت-٢

يوصل كابل الطاقة بطريقة صـحيحة مـن مـصدر           -٣

.الطاقة في وحدة النظام بجزء التغذية في القرص المرن

هـــارة م-٣

صيانة محـرك   

ــراص  األقــ

F.D.Dالمرنة 

يوصل كابل البيانات بالمحرك من اللوحـة األم إلـى           -٤

القرص المرن بحيث يكون الخط األحمـر بالكابـل فـي           

.ص بالمحرك الخاSkotفي pin1محاذاة 
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مهارات فك محرك االسطوانات المدمجة  : أوال 

.يفصل كابل الطاقة من المحرك-١

.يفصل كابل البيانات من المحرك-٢

يفحص كابل الطاقة وكابل البيانات والتأكد من سـالمة    -٣

 )pins (رجل بهمااأل.

. يفك مسامير تثبيت المحرك وحفظهما في مكان آمن -٤

يخرج المحرك من الجهة األمامية للصندوق المعدني-٥

.ينظف المحرك ومكانه من األتربة-٦

. مهارات تركيب محرك االسطوانات المدمجة : ثانيا 

. هة األمامية يدخل المحرك في مكانه من الج-١

يثبت مسامير المحرك من كال الجانبين -٢

.يوصل كابل الطاقة بطريقة صحيحة-٣

مهارة -٤

صيانة محرك 

االسطوانات 

المدمجة 
C.D.D

يوصل كابل البيانات بحيث يكون الخط األحمر به في          -٤

. في المحرك pin1محاذاة 

خل مقبس مـن النـوع      مهارات فك المعالج من دا    : أوال  

ZIF.

يلمس آي جزء معدني من وحدة النظام -١

ينزع كابل المروحة الخاصة بالمعالج من على اللوحة         -٢

األم 

. ينزع المروحة الخاصة بالمعالج من فوقه -٣

مهارة -٥

استبدال المعالج 
Processor

قليال لتحريرهـا    Zifيحرك الرافعة الخاصة بالمقبس      -٤

ريك الرافعة مـرة أخـرى ألعلـى        من وضع الغلق ثم تح    

لتخفيف الضغط على السنون 
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ينزع المعالج خارج مكانه ووضعه على منضدة بحيث         -٥

.تكون السنون ألعلى

ZIFمهارات تركيب المعالج في مقبس من النوع : ثانيا 

يحدد المكان المشطوف على المعـالج وكـذلك علـى         -١

بحيث يوازى الـركن المـشطوف       المقبس ووضع المعالج  

. على المعالج ركن يتخذ نفس الشكل في المقبس 

Soketيتأكد من سالمة وضع المعالج في مكانه فـي           -٢

. مع عدم الضغط عليه بقوة أثناء تثبيته 

. يحرك الرافعة الخاصة بالمقبس ألسفل وغلقها -٣

عها بشكل عمـودي    يثبت المروحة فوق المعالج ووض     -٤

. على القاعدة الموجودة في اللوحة األم 

يوصل كابل المروحة في الموصل الموجـود علـى           -٥

. اللوحة األم 

.مهارات فك الكارت : أوال 

يحدد مكان فتحة الكارت ونوع الفتحة علـى اللوحـة           -١

. األم 

. لكوابل المتصلة بالكارت المراد فكه يفصل ا-٢

.يفك مسامير تثبيت الكارت -٣

.يسحب الكارت من الفتحة برفق ألعلى-٤

. يضع الكارت في مكان آمن -٥

.مهارات تركيب الكارت : ثانيا 

مهارة -٦

استبدال 

الكروت

يحدد مكان تركيب الكارت حـسب نـوع التجويـف           -١

AGP / PCIالخاص به 
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.يمسك الكارت من األطراف العليا له –٢

يضع الكارت في مكانه مع مراعـاة محـاذاة قاعـدة            -٣

. الكارت لنقاط االتصال في الفتحة المثبت بها 

.يضغط برفق إلى أسفل لتثبيت الكارت-٤

.يربط مسامير تثبيت الكارت في المكان المخصص له-٥

. يوصل الكوابل المتصلة بالكارت بوضع صحيح -٦

RAMمهارات فك شرائح الذاكرة : أوال 

. التثبيت لشرائح الذاكرة للخارج Clipsيفك مشبك -١

. يحرك الشريحة يمينا ويسارا -٢

. يسحب الشريحة برفق ألعلى -٣

RAMمهارات تركيب شرائح الذاكرة : ثانيا 

.تثبيت الشريحة من الجانبين Clipsيفك مشبك -١

.يمسك الشريحة من األطراف الجانبية -٢

يضع الشريحة في مكانها باللوحة األم والضغط عليها         -٣

. برفق لتثبيتها في مكانها 

مهارة -٧

استبدا شرائح 

RAMالذاكرة 

. بيت الشريحة من الجانبين تثClipsيربط مشبك -٤

. يشغل الجهاز -١

في مـشغل  Windows XPيضع اسطوانة التحميل -٢

)bootable( االسطوانات 

في لوحة المفاتيح مباشـرة      Deletيضغط على مفتاح     -٣

. Biosدات عند تشغيل الجهاز للدخول لشاشة اإلعدا

مهارة –٨

تحميل نظام 

التشغيل 
Windows

XPيختار   -٤Advanced )   مـن شاشـة    ) االختيار الثاني

Bios.
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بالـضغط  first Boot device CD-Romيختـار  -٥

.من لوحة المفاتيحpag upعلى 

مـن لوحـة     F10يحفظ اإلعدادات بالـضغط علـى        -٦

مـن شاشـة   Save and Exit Setupالمفاتيح أو اختيار 

Biosادة تحميل الجهاز فيتم إع .

لالسـتمرار فـي عمليـة       Enterيضغط على مفتاح     -٧

.اإلعداد فتظهر شاشة تحتوى على اتفاقية التراخيص 

للموافقـة علـى شـروط       Enterيضغط على مفتاح     -٨

. االتفاقية 

)(partitionيختار االختيار األول وهو اختيار قسم -٩

من الشاشة التي تظهر و هـي       windowsموجود لتثبيت   

Enterتحتوى على ثالث اختيارات بالضغط عليه  بمفتاح         

 .

بزر الفارة األيسر ويضغط علـى   Partitioneيحدد   -١٠

.فتظهر شاشة تهيئة القسم الذي تم اختيارهEnterمفتاح 

ثم يـضغط علـى مفتـاح    FAT 32يختار نظام -١١

Enter .

Enterيتابع شاشات التثبيت بالضغط علـى مفتـاح      -١٢

. حتى يتم غلق الجهاز وإعادة التحميل 

يضبط اإلعدادات ولغات اإلدخال من الشاشة التـي         –١٣

. Customizeتظهر بالضغط على زر 

من مربع الحوار الـذي      Languageينقر على زر     -١٤

.يظهر 
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بنقـر  install files for complex scriptيختار -١٥

. Applyالمربع الذي بجانبه ثم يضغط على الزر 

من مربع الحوار الـسابق  Detailsيضغط على زر    -١٦

 .

من مربع الحـوار الـذي       Applyيضغط على زر     -١٧

. يظهر 

من المربـع الـذي أسـفل    Arabic Egyptيختار -١٨

input Language .

Keyمن المربع الذي أسفل Arabic (101)يختار -١٩

board layout /1ME.

ثم يظهر مربـع حـوار يختـار    OKينقر على زر  -٢٠

Arabic ( Egypt -Arabic 101 )   من المربـع الـذي

. Default input languageأسفل 

فيظهر مربع الحوار يـتم نقـر        OKينقر على زر     -٢١

Regional options ثم يختارArabic Egypt ثم النقر

.OKعلى زر 

. Nextينقر على زر -٢٢

يكتب االسم واسم الشركة في الشاشة التي تظهر ثـم       -٢٣

. Nextالضغط على زر 

يضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية من شاشـة         -٢٤

ـ Nextالوقت والتاريخ ويضغط علـى زر    تم إعـادة  ، في

. Windowsالتشغيل دليل على انتهاء تحميل الـ 

. يغلق جميع البرامج المفتوحة على الجهاز -١
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بالضغط على زر الفأرة My Computerفتح نافذة ي-٢

. My Computerاأليسر ضغطة مزدوجة على أيقونة 

يختار القرص المراد اختباره والنقر عليه بزر الفـأرة          -٣

. من القائمة المنسدلة prpertiesاأليمن واختيار 

ثـم   Propertiesمربـع    Toolsيضغط على تبويب     -٤

فيظهر مربع حواري باسـم  Check nowينقر على زر 

Check now .

ي ينــشط الخيــارات اآلتيــة مــن المربــع الحــوار-٥

Automatially fisx file error    للبحـث عـن الخطـأ

Scan for Attemptالموجود على القرص وإصـالحه  

Recovery for bad sector للبحث عن العطل الموجود

. على الجهاز 

مهارة -٩

تفحص أخطاء 

القرص الصلب 
Check Disk

. لبدء االختبار Startينقر على زر -٦

بالـضغط بـزر الفـأرة    My Computerيفتح نافذة-١

. My Computerاأليسر ضغطة مزدوجة على أيقونة 

يختار القرص المراد تنظيفه وينقر عليه بـزر الفـأرة       -٢

.من القائمة المختصرةpropertiesاأليمن ويختار 

Diskثم ينقر على زر Generalيضغط على تبويب -٣

Clean up .

نقر في المربع المجاور بكل نوع من الملفـات التـي        ي -٤

. تحتاج إلى إزالة لكي تمسحه من القرص الصلب 

مهارة -١٠

تنظيف القرص 

Diskالصلب 
Clean up

. لكي تبدأ عملية التنظيف OKينقر على زر -٥
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للتأكيد على حذف الملفات فيظهر      Yesينقر على زر     –٦

مربع حوار يعرض تطور نسبة اإلنجاز ويختفـى عنـدما          

. تنظيف تتم عملية ال

. يغلق جميع البرامج المفتوحة على الجهاز -١

بالضغط على زر الفأرة MY Computerيفتح نافذة -٢

.MY Computerاأليسر ضغطة مزدوجة على أيقونة 

الملفات لـه ثـم      يختار القرص الصلب المراد ترتيب     -٣

مـن   Propertiesالنقر بزر الفأرة األيمن عليه واختيـار        

. القائمة المنسدلة 

ثم ينقر Propertiesمن مربع Toolsينشط تبويب -٤

Analyzeثم يظهر المربع الحواريAnalyzeعلى زر 

Complete بعد تحليل القرص المختار.

لرؤيـة تفاصـيل   View Propertiesينقر على زر -٥

. على القرص المختار Windowsالتحليل الذي أجراه 

مربع حـواري    ريظه Defragmentينقر على زر     –٦

Disk Defragment.

. يختار اسم مشغل القرص المراد إعادة تنظيمه -٧

مهارة –١١

تنظيم وإسراع 

عمل القرص 

الصلب بواسطة 
Defragment

ــى زر -٨ ــر عل ــة Closeينق ــاء عملي Diskإلنه

Defragment .

.يضع اسطوانة التعريف في مشغل األقراص المرنة -١

. Control panalيختار Startمن قائمة -٢ مهارة –١٢

من مربع الحوار ثم الضغط Add hardwareيختار -٣تعريف الكروت

. فتظهر كل مكونات الجهاز Nextعلى 
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مستوى األداء

فع
رت

م

سط
تو

م

ض
خف

من

ؤد
م ي

ل المهارة 

الرئيسية
األداءات السلوكية المكونة للمهارة

فر٣٢١
ص

جة
در

ال

Nextيحدد الكارت المطلوب تعريفه ثم الضغط على         -٤

.فيظهر مربع حوار 

من مربع الحوار يختار المكان المطلوب البحث فيـه          -٥

)االختيار األول ( CD-Roomعن التعريف و هو 

. وتبدأ عملية التعريف Nextيضغط على زر -٦

.فتوحة على الجهازيغلق جميع النوافذ الم-١

تظهر My Computerينقر نقرا مزدوجا على رمز -٢

.My Computerنافذة 

يوجه المؤشر على الرمز الخاص بمـشغل القـرص          -٣

.الذي يريد تهيئته 

يظهر مربع Formatثم اختيار أمر Fileيفتح قائمة -٤

. Formatحواري بعنوان 

يحدد االختيارات المناسبة حـسب      Formatع  من مرب  -٥

. Startنوع التهيئة ثم ينقر على زر 

من المربع الحواري الذي يظهـر       OKينقر على زر     -٦

وهو يؤكد على أن جميع الملفات الموجودة على القـرص          

. ستمحى 

Format Resultsمن مربع Closeينقر على زر -٧

.كيل عند إنهاء عملية التش

مهارة -١٣

تهيئة جزء 

partition من

أجزاء القرص 

الصلب

الـذي  Formatمن مربـع  Closeينقر على زر -٨

. يظهر مرة ثانية 

بزر الفـارة األيـسر و مـن    startينقر على قائمة -١

programsالقائمة المنسدلة يختار 



﴿٢١٦﴾

مستوى األداء

فع
رت

م

سط
تو

م

ض
خف

من

ؤد
م ي

ل المهارة 

الرئيسية
األداءات السلوكية المكونة للمهارة

فر٣٢١
ص

جة
در

ال

يضغط على الملف التنفيذي لتشغيل البرنامج المـضاد         -٢

.للفيروسات 

المطلوب فحصهpartitionيختار القرص -٣

لكي يبدا البرنامج في فحـص       scanيضغط على زر     -٤

.الفيروسات 

مهارة -١٤

إزالة 

الفيروسات

عنـد اكتـشاف البرنـامج    removeيضغط على زر  -٥

.الفيروس 
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﴿٢١٨﴾

الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

ظھور تدریجي موسیقىصیانة مكونات اللوحة االم ١
للنص بتأثیر حركة 

مسح و زر ابدا 
لالنتقال للشاشة 

التالیة 

: المودیولمبررات دراسة ٢
ة      ات المادی عزیزي الطالب تعد المكون

Hard Ware    ام جدا لجھاز الكمبیوتر جزء ھ
دة      ي الوح ا ف د تناولن ھ ، وق یانة ل ل ص د عم عن
ات األقراص ،       السابقة كیفیة عمل صیانة لمحرك
ل     ة عم دة كیفی ذه الوح ي ھ اول ف وف نتن وس
ة وھى اللوحة      صیانة لباقي تلك المكونات المادی

ا ، زاء  األم ومكوناتھ ن األج ر م ى تعتب وھ
الرئیسیة في جھاز الكمبیوتر ، التي تحدد فعالیتھ 
ا    ضمن لھ د أن ن ذلك الب اءة ، ول ھ بكف وعمل
الصالحیة والكفاءة والفاعلیة في األداء من خالل 

. معرفة كیفیة عمل الصیانة لمكوناتھا 
ول  ودراستك عزیزي الطالب      ذا المودی تمكنك  لھ

. من ذلك 

عزیزي الطالب 
تعرف معا على ن

مبررات دراسة 
ھذا المودیول 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة 



﴿٢١٩﴾

الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

: المودیولأھداف دراسة ٣
ول  عزیزي الطالب بعد دراستك     ذا المودی لھ

:  ى أن یجب أن تكون قادرا عل
. تذكر مكونات اللوحة األم -١
تذكر أنواع الذاكرة بجھاز الكمبیوتر -٢
. Ramتمیز بین أنواع الذاكرة -٣
ذاكرة -٤ ك ال ى RAMتف ن عل م

. اللوحة األم 
ذاكرة -٥ ب ال ة RAMترك ى اللوح عل

.األم 
از   -٦ ذاكرة بجھ ال  ال شخص أعط ت

.الكمبیوتر
.تستطیع إصالح أعطال الذاكرة -٧
كروت تذكر أنواع ال-٨

بجھاز الكمبیوتر

عزیزي الطالب 
نتعرف معا على 

أھداف دراسة 
.ھذا المودیول 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة

:تابع أھداف دراسة المودیول ٤
از   -٩ روت بجھ ة الك شرح وظیف ت

.لكمبیوتر ا
روت     -١٠ واع الك ن أن وع م ك أي ن تف

.بطریقة سلیمة 
روت   -١١ واع الك ن أن وع م ب أي ن ترك

.بطریقة سلیمة 
.تشخص أعطال الكروت-١٢
.تستطیع إصالح أعطال الكروت -١٣
ى    -١٤ ن عل الج م ك المع تف

. اللوحة األم 
.تركیب المعالج على اللوحة األم -١٥
.تشخص أعطال المعالج -١٦
.ل المعالج تستطیع إصالح أعطا-١٧

عزیزي الطالب 
تابع أھداف 

دراسة المودیول
.

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة



﴿٢٢٠﴾

الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

: المودیولمحتوى ٥
ي     اول ف وف نتن ب س زي الطال ذا عزی ھ

ول درالمودی ن ال ة م ي مجموع ددھا ف وس نح
: اآلتي 

. اللوحة األم : الدرس األول 
RAMالذاكرة : الدرس الثاني 
)الكروت ( بطاقات التحكم : الدرس الثالث 
المعالج: الدرس الرابع 

عزیزي الطالب 
سوف نتناول في 

ھذا المودیول 
مجموعة من 

الدروس و ھي 
كالتالي 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 

تالي مسح ،  زر ال
لالنتقال للشاشة 

التالیة ، زر السابق 
لالنتقال للشاشة 

السابقة

الدرس األول ٦

: Motherboardاللوحة األم 
ة   ي البنی صندوق ھ ل ال ة األم داخ اللوح
رة       ة كبی رة إلكترونی وتر، وھى دائ ة للكمبی التحتی
ام      رائح النظ الج وش ھ المع ت ب ان تثب ل كمك تعم

وذاكرة القراءة فقط RAMى مثل الذاكرة األخر
ROM   ة األم ى اللوح د عل ا ، وتج وغیرھ

وصالت خطوط العنونة وخطوط الناقل العمومي        
ة األم     ل اللوح ع ، وتعم ات التوس ات وفتح للبیان
ة     ع بقی شرائح م ات وال ة المكون ل كاف ى وص عل

. العناصر والمكونات الفیزیائیة في الكمبیوتر 

عزیزي الطالب 
رف معا على نتع

الدرس األول و 
ھو اللوحة االم 

صورة ثابتة 
توضح شكل 
اللوحة االم 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة



﴿٢٢١﴾

الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

: شكل اللوحة األم ٧
الفا شكل وحجم اللوحة األم یختلف اخت
كبیرا من جھاز إلى آخر ، فقد تجد بعض 

اللوحات األم كبیرة وبعضھا صغیرة ، كما تجد 
اختالف في أماكن وضع الكثیر من المكونات مثل 

وغیرھا ، كما نجد Biosرقاقات البایوس 
اختالف كبیر في أداء اللوحات األم بغض النظر 

عن شكلھا أو حجمھا ، أما األجزاء األساسیة من 
األم فال تختلف من جھاز إلى آخر كثیرااللوحة

عزیزي الطالب 
ىنتعرف معا عل

شكل اللوحة االم 

صور ثابتة 
توضح األشكال 
المختلفة للوحة 

االم 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة

: كونات األساسیة للوحة األم الم٨
ة -١ ، Primary IDEفتح

Secondary IDE  رك صص لمح المخ
صلبة والمضغوطة     IDE ).األقراص ال

Controller Hard Drive & CD
Rom)

فتحة مخصص لمحرك األقراص المرنة -٢
 ControllerFloppy .

ذاكرة  -٣ ة بال ات خاص Slotفتح
Memory .

اتیح  ) Port(  منفذ -٤ Keyلوحة المف
board

.Mouseالفأرة ) Port( منفذ -٥

عزیزي الطالب 
ىنتعرف معا عل

المكونات 
األساسیة  للوحة 

االم

صورة ثابتة 
توضح مكونات 

اللوحة االم 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
ةالسابق



﴿٢٢٢﴾

الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

عزیزي الطالب تابع اللوحة االم ٩
ھذه الصورة 

توضح مكونات 
اللوحة االم 
بالتفصیل و 

لمشاھدة لقطة 
الفیدیو التي 
توضح تلك 

المكونات اضغط 
على زر التالي 

لقطة فیدیو توضح 
مكونات اللوحة االم 

صورة ثابتة 
توضح مكونات 

اللوحة االم 

ظھور تدریجي 
حركة للنص بتأثیر

مسح ،  زر التالي 
تظھر لقطة فیدیو 

توضح مكونات 
اللوحة االم  ، زر 

السابق لالنتقال 
للشاشة السابقة

الدرس الثاني ١٠
: RAMالذاكرة 

ات      زین البیان تم تخ ة ی ساحة معین ي م ھ
ل ألن      اء العم ت أثن شكل مؤق ا ب رامج علیھ والب

ل موج   رامج تظ ات والب ل  البیان ا ظ ودة طالم
ار    صل التی م ف شغیل ، وإذا ت د الت از قی الجھ
الكھربي أو تم إغالقھ فسوف تضیع ھذه البیانات 
ا یجب           ات قمت بوضعھا وتغییرھ ، لذلك أي بیان

وھذه الذاكرة . علیك حفظھا على القرص الصلب 
ن      ھ یمك شوائي ألن ول الع رة الوص سمى ذاك ت
شكل   ذاكرة ب ى ال ان عل ى أي مك ول إل الوص

. ائي عشو
من صف أو صفوف من RAMتتألف الذاكرة  

ذاكرة    ذه ال ز ھ ة ، وتتمی ات اإللكترونی الرقاق
ذه   م ھ ا ازداد حج ة وكلم ول عالی سرعة وص ب

الذاكرة كلما كان الحاسب أسرع

عزیزي الطالب 
ننتقل إلى 

الدرس الثاني و 
ھو الذاكرة 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

تقال للشاشة لالن
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة



﴿٢٢٣﴾

الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

: RAMأنواع الذاكرة ١١
وھى النوع األقدم من : SIMMشریحة 

الذاكرة ومن الممكن أن تحتوى ھذه الوحدات 
1سنا وتتراوح سعتھا من ٧٢سنا أو ٣٠على 
MB 64حتى MB.

ذي وھى النوع األحدث ال: DIMMشریحة 
یستخدم في أجھزة الحاسب الحدیثة ، وھى تشبھ 

سنا ، ١٦٨ولكنھا تحتوى على SIMMوحدة 
، وسعتھا تتراوح SD RAMویطلق علیھا 

MB 512حتى 4MBبین 
وتعد تطورا للذاكرة : DDRAMشریحة 

SDRAM حیث یتم نقل البیانات أسرع بمعدل
سنا١٨٤الضعف وتتكون من 

عزیزي الطالب 
تعرف على 

نواع المختلفة األ
Ramللذاكره 

صور ثابتة 
ألنواع شرائح 

Ramالذاكرة 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة

تابع أنواع الذاكرة١٢
RDRAM : وھى النوع المطور للذاكرة حیث

ذ   یس ھ رع ل دل أس ل بمع ضا  تعم ا أی ط لكنھ ا فق
تخدامھا    ستطیع اس ك ت ا تجعل ممت بتكنولوجی ص

في أنظمة األلعاب المختلفة ،
سنا أیضا لكن یمكن ١٨٤وھى تتكون من   

ن    ة م واع المختلف ذه األن ین ھ ة ب التفرق
. الشكل الخارجي 

ومن السھل تحدید نوع وحدة الذاكرة 
ة التي یتطلبھا جھازك بالنظر إلى وحدات الذاكر

الموجودة في الجھاز ، ویتم تثبیت وحدات 
الذاكرة

في اللوحة األم مثلھا Socketداخل تجویف 
مثل الكروت ، ھذه التجاویف أضیق وأقصر من 

تجاویف الكروت ، وتكون غالبا في زاویة من 
زوایا اللوحة األم

عزیزي الطالب 
تابع أنواع 

Ramالذاكرة 

صورة ثابتة 
لشكل شریحة 

الذاكرة من 
النوع 

RDRam

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة



﴿٢٢٤﴾

الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

من Ramخطوات فك و تركیب شرائح الذاكرة ١٣
DDRamالنوع 

Ramأوال خطوات فك شرائح الذاكرة 
clipsقم بفك مشبك -١

تثبیت الشریحة للخارج 
لشریحة یمینا و حرك ا-٢

.یسارا 
.اسحب الشریحة برفق العلى-٣

عزیزي الطالب 
تعرف على 
خطوات فك 

شرائح الذاكرة 
Ram و

لمشاھدة لقطة 
الفیدیو اضغط 
على زر التالي

لقطة فیدیو توضح 
خطوات فك شرائح 

Ramالذاكرة 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 
تظھر لقطة فیدیو 

وات فك توضح خط
شرائح الذاكرة 

Ram زر ،
السابق لالنتقال 
للشاشة السابقة

RAMخطوات تركیب شرائح الذاكرة : ثانیا ١٤
شبك -١ ك م ت Clipsف تثب

. الشریحة من الجانبین 
ن  -٢ شریحة م سك ال ام

. األطراف الجانبیة 
ضع الشریحة في مكانھا  -٣

ضغط   ة األم وال باللوح
ا في       علیھا برفق لتثبیتھ

. مكانھا
شبك   ط م ن   Clipsارب شریحة م ت ال تثبی

.الجانبین

عزیزي الطالب 
تعرف على 

خطوات تركیب 
شرائح الذاكرة 

Ram و
لمشاھدة لقطة 
الفیدیو اضغط 
على زر التالي 

لقطة فیدیو توضح 
خطوات تركیب 
شرائح الذاكرة 

Ram

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 
تظھر لقطة فیدیو 

توضح خطوات 
تركیب شرائح 

، Ramالذاكرة 
زر السابق لالنتقال 

للشاشة السابقة



﴿٢٢٥﴾

الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

: RAMأعطال الذاكرة ١٥
أ    : العطل Errior inقد تظھر رسالة الخط

memoey location    د ع أح ك م اء تعامل أثن
البرامج 

: التشخیص 
الرسالة قد تدل على وجود عیبا بشرائح -١

ذاكرة ا دما RAMل أ عن ائل الخط ر رس الن تظھ
تالف–لیس كلھا –یكون جزء من الذاكرة 

عزیزي الطالب 
تعرف على 

أعطال الذاكرة
Ram

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة

Ramلذاكرة تابع أعطال ا١٦
رائح   : اإلصالح  راج ش ة إخ ذه الحال ي ھ ب ف یج

شریحة       ك ال وات ف اع خط ك باتب ذاكرة و ذل ال
م        م ق راق ث ار لالحت سر أو آث ن ك ث ع والبح

بتغییرھا 
إذا لم تجد كسر أو آثار لالحتراق من المحتمل أن 
ى اللوحة األم ،       یكون العیب في فتحة الذاكرة عل

. ولیست الشریحة ذاتھا 
تبدیل أماكن شریحة الذاكرة في فتحة    : ح  اإلصال

أخرى من فتحات الذاكرة على اللوحة أالم   ، أما 
ر         إذا كانت شریحة الذاكرة بأكملھا ال تعمل أو غی
ى اللوحة         ا عل مثبتة جیدا في الفتحة الخاصة بھ
فارة          األم ، فلن یعمل الجھاز وستسمع صوت ص

. طویلة متكررة 

عزیزي الطالب 
تابع أعطال 

Ramذاكرة ال

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة
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اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

Ramتابع أعطال الذاكرة ١٧
ال یعمل الجھاز مع سماع صوت صفارة : العطل 

طویلة متكررة عند بدایة التحمیل
دا   شریحة ال  -١: التشخیص   ذاكرة غیر مثبتة جی

في الفتحة الخاصة بھا على اللوحة األم
شریحة الذاكرة بأكملھا ال تعمل-٢

الح  ادة  -١: اإلص شریحة و إع ك ال م بف أوال ق
تركیبھا في الفتحة الخاصة بھا على اللوحة االم 

تبدال  -٢ م باس ل ق تمر العط إذا اس
. الشریحة بأخرى سلیمة

عزیزي الطالب 
تابع أعطال 

Ramالذاكرة 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة

ل ١٨ ذاكرة   : العط ة ال دم كفای ائل ع ور رس ظھ
Insufficient Memory

شخیص  د : الت الة عن ذه الرس ر ھ اول تظھ ما تح
وتر       ون الكمبی امج و یك ن برن ر م شغیل اكث ت
ستندات       سع لتخزین الم ى ذاكرة ال تت وى عل یحت

.الخاصة بھذه البرامج 
الح  ادة     : اإلص م إع رامج ث ذه الب اء ھ ب إنھ یج

ن     تشغیل   الجھاز و إذا استمرت الرسالة ابحث ع
أحد الحلین 

ن       -١ ر ضروریة م ات الغی ض الملف قم بإزالة بع
ة على     على الجھاز  ساحة الخالی ادة الم وذلك لزی

.القرص الصلب 
إذا كانت التطبیقات التي تستخدمھا تحتاج إلى 
ذاكرة كبیرة فقم بإضافة ذاكرة أخرى في فتحة 
من فتحات التوسعة الخاصة بالذاكرة بشرط أن 
.تكون من نفس نوع الذاكرة الموجودة بالجھاز 

عزیزي الطالب 
تابع أعطال 

Ramالذاكرة 

ور تدریجي ظھ
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة
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اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

الدرس الثالث١٩

: Cards) الكروت ( البطاقات 
یحتوى جھاز الكمبیوتر على مجموعة من 

التي یتم من Cards) الكروت ( البطاقات 
تحكم في بعض األجھزة الملحقة خاللھا ال

بالكمبیوتر مثل كارت الشاشة وكارت الفاكس 
وكارت الصوت 

عزیزي الطالب 
ننتقل للدرس 
الثالث و ھو 

Cardsالكروت 

صورة ثابتة 
لنوع من أنواع 

الكروت

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة

ى اللوحة األم    ٢٠ أنواع الكروت التي یتم تركیبھا عل
: بجھاز الكمبیوتر 

: VGA) كارت الشاشة ( بطاقة العرض 
ات و    ھي المسئولة عن عرض البیان
وتر ،    ة الكمبی ى شاش صور عل وال
ة     ي درج تحكم ف ا ال ن خاللھ تم م وی

Resolutionوضوح الصورة 
ام    ل بنظ ة تعم ات الحدیث و البطاق

AGP  ن دأ م رة تب 8ذات ذاك
MB ى سمح MB 128حت ى ت وھ

ومات     صور والرس رض ال بع
اد خاصة التي       ة األبع المجسمة ثالثی

.MB 32تبدأ بذاكرة 

عزیزي الطالب 
تعرف على

أنواع الكروت 

صورة ثابتة 
توضح شكل 

( بطاقة العرض 
)كارت الشاشة 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة
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اإلبحار و 
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تابع أنواع الكروت التي یتم تركیبھا على اللوحة    ٢١
االم بجھاز الكمبیوتر 

:Sound Card كارت الصوت 
و ھو یقوم بتحویل البیانات الرقمیة إلي    
و    سماعات وھ الل ال ن خ سموع م وت م ص
رامج الصوت سواء             ع ب المسئول عن التعامل م
في إصدار الصوت أو في تسجیل الصوت أو في        
ة     ك بطاق یح ل ث تت وات ، حی ى األص رف عل التع

الصوت تشغیل وتسجیل األصوات

ي الطالب عزیز
تعرف على 

النوع الثاني 
للكروت و ھو 
كارت الصوت 

صورة ثابتة 
توضح شكل 

كارت الصوت 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة

: Modem Card كارت الفاكس مودم ٢٢
یھ أن أغلب استخدام الكمبیوتر مما ال شك ف

بوقتنا الحاضر ھو الدخول إلى اإلنترنت ، ویمكن  
ذلك باستخدام المودم فھو یقوم بترجمة 

اإلشارات الصوتیة التماثلیة إلى رقمیة والعكس

عزیزي الطالب 
تعرف على 

النوع الثالث 
للكروت و ھو 

كارت المودم

صورة ثابتة 
توضح شكل 
كارت المودم

یجي ظھور تدر
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة
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: خطوات فك و تركیب الكارت ٢٣
:خطوات فك الكارت  : أوال 
اء    -١ رامج و إنھ ات والب ل التطبیق إغالق ك م ب ق

Windows     زع اء ون صل الكھرب م بف م ق ، ث
. ن مخرج الكھرباء الفیشة م

م المس   ) Case( انزع غطاء الصندوق   -٢ ث
. أي جزء معدني لتفریغ الشحنة االستاتیكیة 

ل     -٣ ارت مث صلة بالك ل المت ل الكواب صل ك ف
ارج      ن مخ ون م سماعات والمیكروف لة ال وص
صل     شاشة المت ات ال ل بیان صوت و كاب ارت ال ك

.بكارت الشاشة 
ارت    -٤ ت الك سامیر تثبی ك م م بف س   ق ي عك ف

. اتجاه عقارب الساعة 
. اسحب الكارت برفق من الفتحة ألعلى -٥

.قم بوضع الكارت في مكان آمن 

عزیزي الطالب 
تعرف على 
خطوات فك 

و الكارت
لمشاھدة لقطة 

الفیدیو التي 
توضح تلك 

الخطوات  اضغط 
على زر التالي

لقطة فیدیو توضح 
خطوات فك الكارت

ظھور تدریجي 
یر حركة للنص بتأث

مسح ،  زر التالي 
تظھر لقطة فیدیو 

توضح خطوات فك 
الكارت  ، زر 

السابق لالنتقال 
للشاشة السابقة

:خطوات تركیب الكارت:ثانیا ٢٤
ارت في التجویف      -١ قم بتحدید مكان تركیب الك

و   ھ وھ اص ب ارت  AGPالخ ب ك د تركی عن
شاشة و  صوت آو  PCIال ارت ال ب ك د تركی عن

. كارت المودم آو آي كارت آخر 
. امسك الكارت من األطراف العلیا لھ -٢
اذاة    -٣ اة مح ع مراع ھ م ي مكان ارت ف ع الك ض

ي الفتحة المثبت          اط االتصال ف قاعدة الكارت لنق
.بھا 

ارت حتى          -٤ ت الك فل لتثبی ى أس ق إل اضغط برف
.  یستقر في مكانھ تماما

ي ال    -٥ ارت ف ت الك سامیر تثبی ط م ان  ارب مك
اء    ي اتجاه   Caseالمخصص لھ في جسم الغط ف

. عقارب الساعة 
.قم بإعادة غطاء وحدة النظام إلى مكانھ-٦

عزیزي الطالب 
تعرف على 

خطوات تركیب 
و الكارت

لمشاھدة لقطة 
الفیدیو التي 
توضح تلك 

الخطوات  اضغط 
على زر التالي

لقطة فیدیو توضح 
خطوات تركیب 

الكارت

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 
تظھر لقطة فیدیو 

توضح خطوات 
تركیبالكارت  ، زر 

السابق لالنتقال 
للشاشة السابقة
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أعطال الكروت ٢٥
: أعطال الشاشة : أوال 

ل  شاشة وال  :  العط اءة بال ور أي إض دم ظھ ع
: إضاءة مفتاح التشغیل 

:التشخیص 
.تصل بالشاشة كابل الطاقة غیر م-١
ارت  -٢ شاشة وك ین ال ات ب ل البیان كاب

.غیر متصلVGAالشاشة 
كارت الشاشة بھ عطل و یجب استبدالھ -٣

: اإلصالح 
ل الطاقة     -١ في ھذه الحالة تأكد من توصیل كاب

. مع الشاشة 
تأكد من توصیل كابل البیانات ما بین الشاشة -٢

. VGAوكارت الشاشة 
قم باستبدال كارت إذا استمرت المشكلة–٣

الشاشة فقد یكون العطل بھ باتباع خطوات الفك 
.و التركیب

عزیزي الطالب 
تعرف على 

أعطال الكروت 

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة

تابع أعطال الكروت٢٦
.الصورة تبدو باھتة :  عطلال

كارت الشاشة یحتاج إلي إعادة : التشخیص 
.تعریف 

یحتاج الكارت إلى إعادة التعریف ، :  اإلصالح 
فقم بتعریف كارت الشاشة بشكل سلیم و سوف 
تتعرف على تلك الخطوات في المودیول الرابع

عزیزي الطالب 
تابع أعطال 

الكروت 

ظھور تدریجي 
حركة للنص بتأثیر 

مسح ،  زر التالي 
لالنتقال للشاشة 

التالیة ، زر السابق 
لالنتقال للشاشة 

السابقة
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: أعطال الصوت : ثانیا ٢٧
عدم وجود صوت  : العطل

إذا كنت ال تسمع أي  شئ من : التشخیص 
الجھاز فھناك العدید من األسباب علیك التأكد 

: منھا أوال كما یلي 
صیل السماعة  عدم تو  -١

ا    ي مكانھ از ف ي الجھ ف
ارت  ي ك صحیح ف ال

.الصوت 
عدم توصیل السماعة    -٢

.في مصدر الطاقة 
كارت الصوت لدیك یحتاج إلي إعادة تعریف-٣
.

عزیزي الطالب 
تابع أعطال 

الكروت

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

تقال للشاشة لالن
السابقة

: اإلصالح ٢٨
ي    -١ سماعة ف یل ال ن توص د م تأك

الجھاز في مكانھا الصحیح في كارت 
.الصوت 

ي      -٢ سماعة ف یل ال ن توص د م تأك
.مصدر الطاقة 

صوت و  -٣ ارت ال ف ك م بتعری ق
سوف تتعرف على تلك الخطوات في 

.المودیول الرابع 
ى أي   -٤ إغالق الجھاز     إذا لم تصل إل م ب شئ ق

. لدقیقة واحدة ثم أعد تشغیلھ مرة أخرى 
) : غیر نقى ( الصوت مشوش :  العطل 

:التشخیص 
ب   -١ صوت قری ارت ال ون  ك د یك ق

.من أي كروت  أخرى 
.السماعة قد تكون قریبة من الشاشة -٢

عزیزي الطالب 
تابع أعطال 

الكروت

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 

ح ،  زر التالي مس
لالنتقال للشاشة 

التالیة ، زر السابق 
لالنتقال للشاشة 

السابقة
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تأكد أن كارت الصوت -١: اإلصالح ٢٩
بعیدا عن أي كارت آخر كي ال یحدث   
أي مجال كھربي بین الكروت بعضھا 

ھ في فتحة       ، البعض قم بفكھ و تركیب
أخري من فتحات التوسعة 

د   تأكد أن  -٢ ان بعی السماعة في مك
عن الشاشة 

عند تركیب أحد الكروت یتوقف الجھاز :  العطل 
الكارت لم یدخل كامال في الحیز -١: التشخیص 

عیب في فتحة التوسعة التي تم تركیب -٢
.البطاقة علیھا 

.عیب في الكارت نفسھ -٣
الح  ت   -١: اإلص ادة تثبی از و إع ق الجھ م بغل ق

.الخاصة بھ الكارت في الفتحة
ن   -٢ رى م ة أخ ي فتح ارت ف ب الك ة تركی تجرب

.PCIالنوع 

عزیزي الطالب 
تابع أعطال 

الكروت

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة

ارت  إذا استمرت المشكلة قم باستبدال الك  ٣٠ ارت بك
.آخر سلیم 

ى    وى عل ة تحت ات أالم الحدیث ب اللوح اغل
ة     ة الصوت آو بطاق ا كبطاق ة داخلھ ات مبنی بطاق
العرض و قد یحدث تلف بتلك البطاقات المبنیة و 
تخدام         م اس ا ث ن تعطیلھ د م ة الب ذه الحال ي ھ ف
ات      د فتح ي أح ا ف ة و تركیبھ ة خارجی بطاق

تم تعطی    ى اللوحة أالم و ی ة التوسعة عل ل البطاق
أو Setupالمبنیة إما عن طریق برنامج اإلعداد 

سور       ق استخدام الج أو أن Jumpersعن طری
اللوحة أالم تقوم من تلقاء نفسھا بتعطیل البطاقة 
ك       ة و یمكن ة خارجی ب بطاق شعر بتركی دما ت عن
معرفة الطریقة التي یتم اتباعھا عن طریق كتیب  

.التشغیل المرفق مع اللوحة أالم 

یزي الطالب عز
تابع أعطال 

الكروت

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة
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: الدرس الرابع ٣١
: Processorماھیة المعالج 

ن   غیرة م ة ص ن رقاق ارة ع و عب الج ھ المع
على دوائر إلكترونیة معقدة السیلیكون تحتوى

وھو یعتبر بمثابة الدماغ بالنسبة للحاسب 
ویمكن من خاللھ إصدار األوامر لجمیع أقسام 
الحاسب والتنسیق فیما بینھا من أجل القیام 

. بالوظائف المطلوبة فیما بینھا 
ولذلك فھو یعتبر من المكونات الھامة جدا والتي 

بیرا من االھتمام تستحق أن تولیھا قدرا ك
وتقاس كفاءة المعالج بالسرعة ، فكلما زادت 
سرعة المعالج كلما كان أفضل وتقاس سرعة 

أي ملیون MHZالمعالج بوحدة میجاھرتز 
ذبذبة في الثانیة الواحدة

عزیزي الطالب 
ننتقل للدرس 
الرابع و ھو 

المعالج 
Processor

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 

تالي مسح ،  زر ال
لالنتقال للشاشة 

التالیة ، زر السابق 
لالنتقال للشاشة 

السابقة

ن       : أوال  ٣٢ ن داخل مقبس م الج م خطوات فك المع
قم بلمس أي جزء معدني من       -١: ZIPالنوع  

ام  دة النظ ـ ( وح ة ) Caseال غ الكھرب لتفری
.االستاتیكیة 

.انزع كابل المروحة الخاصة بالمعالج -٢
. انزع المروحة الخاصة بالمعالج  من فوقھ -٣
المقبس     -٤ اص ب ع الخ ك الراف م بتحری ZIPق

ك      م بتحری م ق ق ث ع الغل ن وض ره م یال لتحری قل
ى     ضغط عل ف ال ى لتخفی رى ألعل رة أخ ع م الراف

. السنون 
ن    -٥ ق م الج برف زع المع دة  ان ب القاع المرك

علیھ 
دة وضعھ على المنضالقاعدة ارفع المعالج خارج 

مع مالحظة أن . بحیث تكون السنون ألعلى 
ركن یتخذ نفس ھركن المعالج المشطوف یواز ی

الشكل في المقبس

عزیزي الطالب 
تعرف على 
خطوات فك 

و المعالج
لمشاھدة لقطة 

الفیدیو التي 
توضح تلك 

الخطوات  اضغط 
على زر التالي

لقطة فیدیو توضح 
خطوات فك المعالج

ظھور تدریجي 
ثیر حركة للنص بتأ

مسح ،  زر التالي 
تظھر لقطة فیدیو 

توضح خطوات فك 
المعالج  ، زر 

السابق لالنتقال 
للشاشة السابقة
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الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

ا ٣٣ ن    : ثانی بس م ي مق الج ف ب المع ارات تركی مھ
: ZIPالنوع 

قم بتحدید المكان المشطوف على -١
ع     م ض المعالج وكذلك على المقبس ث

القاعة المعالج في مكانھ في 
تأكد من سالمة وضع المعالج في -٢

وة      ھ بق ضغط علی دم ال ع ع ھ م مكان
. أثناء تثبیتھ 

المقبس  -٣ ة ب ة الخاص رك الرافع ح
. ألسفل وغلقھا 

الج    -٤ قم بتثبیت المروحة فوق المع
ى      ودي عل شكل عم عھا ب ووض

ي   ودة ف دة الموج Motherالقاع
board اللوحة االم .

الموصل الموجود على وصل كابل المروحة ب-٥
اللوحة األم

عزیزي الطالب 
تعرف على 

خطوات تركیب 
و جالمعال

لمشاھدة لقطة 
الفیدیو التي 
توضح تلك 

الخطوات  اضغط 
على زر التالي

لقطة فیدیو توضح 
خطوات تركیب 

المعالج

ظھور تدریجي 
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 
تظھر لقطة فیدیو 

توضح خطوات 
لمعالج  ، تركیب ا

زر السابق لالنتقال 
للشاشة السابقة

: أعطال المعالج ٣٤
الج  -١ خونة المع ر :س ال % ٧٠یعتب ن أعط م

ؤدى         الكمبیوتر ترجع إلى سخونة المعالج حیث ی
ف      رة توق ى كث الج إل رارة المع ة ح اع درج ارتف
الجھاز عن العمل و إلى إعادة تشغیل الجھاز كما 

اح     لو تم الضغ   ى بطء   Restartط على مفت و إل
والسبب في سخونة المعالج قد شدید في األداء ، 

. عطل المروحة الخاصة بالمعالج –أ : یكون 
.عدم التثبیت الجید للمروحة فوق المعالج –ب 

إذا كان الجھاز یقوم بإعادة التشغیل من   : الحل  
شغیلك     ل ت تلقاء نفسھ من دون أن یكون ذلك بفع

ن   الحد الب  رامج و إذا كان الجھاز یتوقف فجأة ع
ات       ذ العملی ي تنفی ا ف صبح بطیئ ل أو ی العم
رارة      ى أن ح ذا یعن ة فھ رة ثابت د فت ة بع المختلف
ن أن المروحة       المعالج قد ارتفعت فعلیك التأكد م

المثبتة فوق المعالج تعمل بكفاءة

عزیزي الطالب 
تعرف على 

أعطال المعالج

ظھور تدریجي 
حركة للنص بتأثیر

مسح ،  زر التالي 
لالنتقال للشاشة 

التالیة ، زر السابق 
لالنتقال للشاشة 

السابقة
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الرسوم و لقطات الفیدیوالصوتالنصشكل الشاشةم
األشكال

اإلبحار و 
مالحظاتالتفاعلیة

تابع أعطال المعالج ٣٥
: بطئ جھاز الكمبیوتر في تنفیذ األوامر 

بالرغم من أن إضافة شرائح ذاكرة جدیدة 
واحد من الخیارات الواردة لزیادة سرعة النظام 

ن إضافة معالج جدید ھي أفضل وسیلة ، إال أ
لزیادة سرعة الجھاز ، فإذا كان الجھاز یشتمل 

مثل ( ءالبطيPantiumعلى معالج من نوع 
75 MHz( فإن تركیب معالج من النوع

MMX 50ذو السرعةMH2 سیضاعف
السرعة ویحسن أداء الجھاز بصفة عامة

عزیزي الطالب 
تابع  أعطال 

المعالج

ي ظھور تدریج
للنص بتأثیر حركة 
مسح ،  زر التالي 

لالنتقال للشاشة 
التالیة ، زر السابق 

لالنتقال للشاشة 
السابقة
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  دليل المتعلم لدراسة البرنامج
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  دليل المتعلم لدراسة البرنامج

  : مقدمة
  عزيزي الطالب،

هذا الكتيب خاص بدليل دراسة البرنامج القائم على التعليم المدمج إلكسابك مهـارات             
، والذي سوف يوضح لك كيفية الـسير        )المكونات المادية والبرمجيات  (صيانة جهاز الكمبيوتر    

  . ف تتبعهافي دراسة البرنامج والتعليمات، والخطوات التي سو

  :التعريف بالبرنامج
       هذا البرنامج قائم على أساس الدمج بين التعلم االلكترونى عبر شبكة اإلنترنت، والتعليم             
التقليدي، وتقدمه الباحثة ضمن متطلبات الحصول على درج الماجستير في التربية تخـصص             

  :نتكنولوجيا التعليم، والبرنامج مقسم إلى جزئيي
 بكة اإلنترنت من خالل الموقع التالي التعلم عبر ش -١

www.mansvu.mans.edu.eg/moodle12 
 وحدات تعليمية تتضمن الجانب النظري لمهارات صيانة جهاز ٤     حيث يقدم 

  . الكمبيوتر باإلضافة إلى الصور ولقطات الفيديو التي تشرح تلك المهارات بالتفصيل 
 المحددة في العمل وجها لوجه، ويتم فيهـا         التعليم التقليدي، ويكون من خالل اللقاءات      -٢

  . التدريب العملي على تلك المهارات، والمناقشات حول الموضوع

  :األهداف العامة للبرنامج
         عزيزي الطالب فيما يلي األهداف العامة المطلوب تحقيقها بعد دراسـتك للبرنـامج             

  :وهي
  .تر التعرف على المفاهيم األساسية لصيانة الكمبيو - ١
  . التعرف على األعطال العامة الكمبيوتر -٢
  .اكتساب المعلومات األساسية عن مكونات الكمبيوتر الداخلية-٣
  . معرفة كيفية إجراء صيانة للقرص الصلب -٤
  . معرفة كيفية إجراء صيانة لمحرك   األقراص المرنة -٥
  . معرفة كيفية إجراء صيانة لمحرك األقراص المدمجة -٦
  .Ram كيفية إجراء صيانة للذاكره  معرفة-٧
   معرفة كيفية إجراء صيانة للكروت -٨
  . معرفة كيفية إجراء صيانة للمعالج- ٩
   . Software اكتساب المعلومات األساسية حول صيانة البرمجيات  -١٠

  :األهداف السلوكية للبرنامج
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  :ية وهى وحدات تعليمية لكل وحدة عدة أهداف سلوك٤     يتكون البرنامج من 
  ):مقدمة عن صيانة الكمبيوتر( أهداف الوحدة األولى: أوال

  :           بعد دراستك عزيزي الطالب لهذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرا على أن
  .تذكر تعريف لمفهوم الصيانة .١
  .تذكر أنواع الصيانة بجهاز الكمبيوتر .٢
  .يقارن بين أنواع الصيانة بجهاز الكمبيوتر .٣
  .ألمان و السالمة و الوقاية لجهاز الكمبيوتريذكر احتياطات ا .٤
  .يذكر احتياطات الصيانة العالجية لعمليات الفك و التركيب .٥
  .يحدد أنواع األعطال بجهاز الكمبيوتر .٦
  .يشرح األعطال التي تحدث الجزاء الكمبيوتر المادية .٧
  .يعدد المكونات الداخلية للكمبيوتر .٨
    .يشرح وظيفة كل مكون من مكونات الكمبيوتر .٩
  .تتعرف على مكونات الحاسب الداخلية - ١٠
  ):صيانة محركات األقراص( أهداف الوحدة الثانية : ثانيا

  :     بعد دراستك عزيزي الطالب لهذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرا على أن   
  تتعرف على التوصيالت الخارجية للقرص الصلب .١
  .تفك القرص الصلب بطريقة سليمة .٢
  .طريقة سليمةتركب القرص الصلب ب .٣
  .تشخص أعطال القرص الصلب .٤
  .تصلح أعطال القرص الصلب .٥
  .تتعرف على التوصيالت الخارجية لمحرك األقراص المرنة .٦
  .بطريقة سليمة تفك محرك األقراص المرنة .٧
  .بطريقة سليمة تركب محرك األقراص المرنة .٨
  .تشخص أعطال محرك األقراص المرنة .٩

  .تصلح أعطال محرك األقراص المرنة-١٠
  .تتعرف على التوصيالت الخارجية لمحرك األقراص المدمجة-١١
  .بطريقة سليمة  تفك محرك األقراص المدمجة-١٢
  .بطريقة سليمة  تركب محرك األقراص المدمجة-١٣
  .المدمجة تشخص أعطال محرك األقراص-١٤
    .المدمجة تصلح أعطال محرك األقراص-١٥
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  ):ات اللوحة االمصيانة مكون( أهداف الوحدة الثالثة : ثالثا

  :بعد دراستك عزيزي الطالب لهذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرا على أن    
  .تذكر مكونات اللوحة االم .١
  .Ramتميز بين أنواع الذاكرة  .٢
  . من على اللوحة االمRamتفك الذاكرة  .٣
  . على اللوحة االم Ramتركب الذاكرة  .٤
   بجهاز الكمبيوتر Ramتشخص أعطال الذاكرة  .٥
   .Ramإصالح أعطال الذاكرة تستطيع  .٦
  .تذكر أنواع الكروت بجهاز الكمبيوتر .٧
  .تشرح وظيفة الكروت بجهاز الكمبيوتر .٨
  .تفك أي نوع من أنواع الكروت المختلفة بطريقة سليمة .٩
  .تركب أي نوع من أنواع الكروت المختلفة بطريقة سليمة-١٠
  .تشخص أعطال كل من كارت الشاشة و كارت الصوت-١١
  .إصالح أعطال كل من كارت الشاشة و كارت الصوتتستطيع -١٢
  .تفك المعالج من على اللوحة االم-١٣
  .تركب المعالج على اللوحة االم-١٤
  .تشخص أعطال المعالج-١٥
  .تستطيع إصالح أعطال المعالج-١٦
  :)Softwareصيانة برمجيات الكمبيوتر ( أهداف الوحدة الرابعة: رابعا

  :الب لهذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرا على أن      بعد دراستك عزيزي الط
 .Software تعرف ماهية البرمجيات .١

  .Software تذكر أنواع البرمجيات .٢
 .Windows XPنظام التشغيل تتعرف على خطوات تحميل  .٣

  .Windows XPتقوم بتحميل نظام التشغيل  .٤
  .Defragment و برنامج Disk cleanupتميز بين وظيفة برنامج  .٥
  .Disk cleanup تشغيل برنامج تحدد خطوات .٦
  .Defragmentتحدد خطوات تشغيل برنامج  .٧
  .Check Diskتشرح وظيفة برنامج  .٨
  .Check Diskتحدد خطوات تشغيل برنامج  .٩
  . للقرص الصلبformatingيستطيع عمل تهيئة ت١٠
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  .تستطيع تعريف الكروت المضافة للكمبيوتر-١١
  .تذكر تعريف فيروسات الكمبيوتر-١٢
  .أعراض إصابة الكمبيوتر بالفيروساتتحدد -١٣
  .توضح أنواع البرامج المضادة للفيروسات-١٤
  .تستطيع تشغيل برنامج مضاد للفيروسات-١٥

  :الجدول الزمني لدراسة البرنامج

لجدول يوضح مواعيد بداية ونهاية كـل جـزء مـن أجـزاء              ا هذا عزيزي الطالب   
  :يد التفاعل وجها لوجه كما يليالبرنامج ومواعيد تقديم األنشطة والمهام ومواع

ë…^iخ<»<ð‚fÖ]<
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  األحد الموافق
٦/٤/٢٠٠٨  

  الوحدة األولى
 مقدمة عن صيانة الكمبيوتر

 صـــيانة جهـــاز -
  .الكمبيوتر

   أعطال الكمبيوتر -
المكونــات الداخليــة -

  .لجهاز الكمبيوتر

ن  البحث عن احتياطـات أمـا      -
يجب مراعاتها عنـد اسـتخدام      

  .جهاز الكمبيوتر
 تحديد بعـض المواقـع التـي        -

تتناول األسباب العامة ألعطال    
  الكمبيوتر 

 عمــل بحــث عــن مكونــات -
الكمبيوتر المادية مع كتابة أهم     

  .المواقع التي اطلع عليها
  األحد الموافق

١٣/٤/٢٠٠٨  
  
  
  
  
  
  

  األربعاء الموافق
١٦/٤/٢٠٠٨  

  
  
  

  نيةالوحدة الثا
  صيانة محركات األقراص

  
  
  
  
  
  

التدريب العملي على 
مهارات صيانة محرك 

  األقراص

  
 فـــك وتركيـــب -

  .المحركات
ــرص  - ــيانة الق  ص

  .الصلب
ــرك  - ــيانة مح  ص

  .األقراص المرنة
ــرك  - ــيانة مح  ص

  .األقراص المدمجة

 االطالع على بعض المراجـع      -
وتحديد أهم االختالفات بين كل     
من القرص الصلب ومحـرك     

ألقــراص المرنــة ومحــرك ا

  .األقراص المدمجة
 البحث عن أهم المواقـع التـى        -

  .تناولت أعطال القرص الصلب
 البحث عن أهم المواقـع التـى        -

تناولت أعطال محرك األقراص    
  .المرنة

 االطالع على بعض المراجـع      -
ويقارن بين أعراض أعطال كل    
من القرص الصلب ومحـرك     
األقــراص المرنــة ومحــرك 

  .   لمدمجةاألقراص ا
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  األحد الموافق
٢٠/٤/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  

  األربعاء الموافق
٢٣/٤/٢٠٠٨  

  الوحدة الثالثة
  صيانة اللوحة األم

  
  
  
  
  
  

التدريب العملي على 
مهارات صيانة الذاكرة 
  والكروت والمعالج

   اللوحة األم-
   الذاكرة-
   الكروت-
   المعالج-

 البحث عـن صـور ألشـكال        -
هم مختلفة للوحة األم وتوضيح أ    

  .الفروق بينهما
 تحديد المواقـع التـي تتنـاول        -

أعطال الذاكرة على المقارنـة     
  .بين أنواع الذاكرة

 عمل بحث عن أنواع الكـروت       -
  .وأهم أعطالها

 االطالع على بعض المراجـع      -
وتحديد أهمية المعالج وأعطال    

  .الكمبيوتر بسبب المعالج

  األحد الموافق
٢٧/٤/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   الموافقاألربعاء
٣٠/٤/٢٠٠٨  

  
  

  الوحدة الرابعة
 صيانة برمجيات الكمبيوتر

Soft ware)    (  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

التدريب العملي على 
مهارات صيانة برمجيات 

  الكمبيوتر

  . المكونات البرمجية-
 تحميل نظام التشغيل -

windows xp 
ــرص - ــف الق  تنظي

 الصلب 
Disk clean up 

ــاء - ــشاف أخط  اكت
ــر ــصلب الق ص ال

check Disk    
 تنظيم وإسراع عمل    -

ــصلب  ــرص ال الق
Defrayment   

   تعريف الكروت -
 تهيئــة القــرص  -

  .الصلب
 . فيروسات الكمبيوتر-

 البحث عن معلومـات حـول       -
  .أنواع البرمجيات والفرق بينها

  . تحميل نظام التشغيل-
xp windows ــة ــع كتابـ  مـ

  .الخطوات التى قام بها
 Disk cleanup تنفيذ برنـامج -

مع توضـيح العناصـر التـي       
  .يتخلص منها البرنامج

 االطالع على بعض المراجع ثم      -
 يقارن بـين البـرامج التاليـة   

Defrayment- check 
Disk- Disk clean up  مـن 

  .حيث االستخدام
 عمل تهيئة للقـرص الـصلب       -

وتوضيح الخطوات التـي قـام      
  .بها

ــصوت  - ــارت ال ــف ك  تعري
قـام  وتوضيح الخطوات التـي     

  .بها
 البحث عن أهم المواقـع التـي        -

تناول أعراض إصابة الكمبيوتر    
  .بالفيروسات
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  تعليمات الدخول على الموقع على شبكة اإلنترنت 

  الدخول على الموقع التالي   -١
www.mansvu.mans.edu.eg/moodle12 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  .  و كلمة المرور كما هو موضح بالشكلمكتابة اسم المستخد -٢
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  .  يفتح الموقع و تصبح قادر على الدخول على محتوياته-٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 للدخول على كل موديول البد من الحصول على كلمة السر من المعلم، ثم قم أوال بالدخول -٤

   .على االختبار التحصيلى
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 قم بعد ذلك بالدخول على الموديول األول و هو مقسم إلى اختبار قبلي، محتوى، أنشطة، -٥
و تقويم ذاتي لكل درس ثم اختبار بعدى، قم باالجابه على االختبار القبلي، ثم دراسة المحتوى،  

  في الموعد المحدد لهوعمل األنشطة، و حل تقويم كل درس، ثم االجابه على االختبار البعدي 
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   . الموقع يوفر لك العديد من وسائل االتصال بزمالئك و بالمعلم مثل غرفة الحوار-٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    الرسائل-
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   المنتدى-
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  جامعة المنصورة
     آلية التربية

  قسم تكنولوجيا التعليم
        

                              ملخص البحث باللغة العربية
  

تصميم برنامج قائم على التعليم املدمج إلكساب مهارات صيانة 
  األجهزة التعليمية لدى طالب كلية الرتبية

  
  رسالة مقدمة من

  رشا حمدي حسن على هداية/                         الباحثة
  تعليمالمعيدة بقسم تكنولوجيا ال

  للحصول على درجة الماجستير في التربية
  )تخصص تكنولوجيا التعليم ( 

  

                                       إشراف
  األستاذ الدكتور

  دعبد العزيز طلبة عبد احلمي
  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

  ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  الدكتوراألستاذ  

  مجال مصطفى عبد الرمحن الشرقاوى

  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

  جامعة المنصورة–كلية التربية 

  
  

   م   ٢٠٠٨                                             
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  :مقدمة
لقد أدت الثورة الهائلة في مجال التكنولوجيا في تزايد المعرفة، واستخدامها فـي شـتى                    

المجاالت في ظل عصر يمكن وصفه بأنه عصر المعلومات، واالنفجار المعرفي مما أدى إلى              
ظهور العديد من المستحدثات التكنولوجية المتزايدة بصفة مستمرة، وأصـبح العـصر الـذي              

 أزهى العصور لذا أصبحت قضيه تطوير التعليم تحتل قدراُ كبيراُ من االهتمـام لـدى                نعيشه
  .الدول التي تسعى إلى اللحاق بركب التقدم

       لذلك ظهرت أساليب، و نماذج تعليمية جديدة لمواجهة تلك التحديات علـى المـستوى              
ي التعلم في المكان الذي يريده  ليساعد المتعلم عل E-learningالعالمي مثل التعليم اإللكتروني 

و في الوقت الذي يفضله دون االلتزام بالحضور إلى قاعات الدراسة في أوقات محددة، و في                
التعلم من خالل محتوى علمي مختلف لما يقدم في الكتب المدرسية حيـث يعتمـد المحتـوى                 

 من خالل   ، ويقدم ) صوت – صور فيديو    - رسومات –نصوص  (الجديد على الوسائط المتعددة     
  .وسائط إلكترونية حديثة

لكن على الرغم من العديد من اإليجابيات، والفوائد التي يقدمها التعليم اإللكترونـي إال                     
انه لم يحقق كل ما هو متوقع تحقيقه فما زال يوجد قصور في بعض الجوانب التي لم يستطيع                  

  . معالجتها
اد أساليب، و نماذج تعليمية جديدة للتغلـب علـى             لذلك حاول العديد من التربويين إيج          

 بحيث يـدمج   Blended Learningعيوب التعليم اإللكتروني فظهر ما يسمى التعليم المدمج 
 والتعليم وجها لوجه داخـل قاعـة التـدريس    ، e-Learningبين كل من التعليم اإللكتروني 

  . التقليدية 
ليمي قائم على التعليم المـدمج، والبحـث عـن                 وتحاول هذه الدراسة تصميم نموذج تع     

لـدى  ) المكونات المادية والبرمجيـات     ( فاعليته في إكساب مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر        
  . طالب كلية التربية 

  .              ومن هنا جاءت مشكلة البحث لتجيب على هذه التساؤالت

     :مشكلة الدراسة
  :ساؤل الرئيسي التالييمكن صياغة مشكلة الدراسة في  الت

كيف يمكن تصميم برنامج قائم علي التعليم المدمج إلكساب مهارات صيانة األجهزة            

  التعليمية لدى طالب كليه التربية؟ 

  :ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية
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 الـدبلوم      -يةما مهارات صيانة األجهزة التعليمية المطلوب توافرها لدى طالب كلية الترب           -١
  المهني تخصص تكنولوجيا التعليم؟

 ما مواصفات البرنامج التعليمي المقترح القائم على التعليم المـدمج إلكـساب الجوانـب               -٢
 الـدبلوم  –المعرفية، و االدائية لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كلية التربية           

   تخصص تكنولوجيا التعليم؟–المهني 

 البرنامج التعليمي المقترح القائم على التعليم المدمج في تنمية الجوانب المعرفية            ة ما فاعلي  -٣
تخـصص  – الدبلوم المهني    –لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كلية التربية         

  تكنولوجيا التعليم؟

ب االدائيـة    البرنامج التعليمي المقترح القائم على التعليم المدمج في تنمية الجوان          ة ما فاعلي  -٤
تخـصص  – الدبلوم المهني    –لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كلية التربية         

  تكنولوجيا التعليم ؟
  : أهداف الدراسة

  :      تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية

مهارات صيانة األجهزة التعليمية المطلوب توافرهـا لـدى طـالب كليـة              التعرف على    -١
  . تخصص تكنولوجيا التعليم- الدبلوم المهني -ربيةالت

 تحديد مواصفات البرنامج التعليمي المقترح القائم على التعليم المدمج إلكـساب الجوانـب              -٢
 –المعرفية، واالدائية لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طـالب كليـة التربيـة              

  .تخصص تكنولوجيا التعليم–الدبلوم المهني 

 البرنامج التعليمي المقترح القائم على التعلـيم المـدمج فـي تنميـة              ة على فاعلي   التعرف -٣
 الدبلوم  –الجوانب المعرفية لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كلية التربية           

  . تخصص تكنولوجيا التعليم–المهني 

ـ         ة التعرف على فاعلي   -٤ دمج فـي تنميـة      البرنامج التعليمي المقترح القائم على التعلـيم الم
 الدبلوم  –الجوانب االدائية لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب كلية التربية           

  . تخصص تكنولوجيا التعليم –المهني 
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  :أهمية الدراسة 
  :تنبع أهمية هذه الدراسة فيما يلي 

عمليـة فـي    البحث نموذج للتعليم المدمج يمكن االستفادة منة في تنمية المهـارات ال         يقدم  -١
  .مجاالت وتخصصات أخري

جهـاز الكمبيـوتر المكونـات الماديـة         ( تقديم قائمة بمهارات صيانة االجهزة التعليميـة         -٢
  .لتدريب طالب كلية التربية عليها) والبرمجيات

 يعتبر هذا البحث استجابة لالتجاهات العالمية الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم بضرورة             -٢
  .ستحدثات التكنولوجية في العملية التعليميةاالستفادة بالم

 يساهم البحث في تنمية التحصيل المعرفي لمهارات صيانة األجهزة التعليمية لدي طـالب              -٣
  .كلية التربية مما ينعكس علي أدائهم لتلك المهارات

  :منهج الدراسة
  :استخدمت الباحثة كل من المنهجين التاليين

المكونـات  (د مهارات صيانة جهاز الكمبيـوتر  لتحدي: المنهج الوصفي التحليلي   
  - الدبلوم المهني  - توافرها لدى طالب كلية التربية       مالالز) المادية والبرمجيات 

تخصص تكنولوجيا التعليم وفي وصف وتحليل األدبيات ذات الـصلة بمـشكلة            

 .البحث، ووصف و بناء األدوات وفى تفسير ومناقشة النتائج

تطبيق وقياس فعالية البرنامج المقترح القائم على التعليم        ل: المنهج شبه التجريبي   
المدمج على كل من التحـصيل، واألداء العملـي لمهـارات صـيانة جهـاز               

  .الكمبيوتر
  :أدوات الدراسة

     :      استخدمت الباحثة األدوات التالية
 اختبار تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات صيانة جهاز الكمبيـوتر            - أ

  ). المكونات المادية والبرمجيات(
المكونـات  ( بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لمهارات صيانة جهاز الكمبيـوتر            - ب

 ).المادية و البرمجيات
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  : متغيرات الدراسة 
  :اشتمل البحث الحالي على المتغيرات التالية   
  :المتغير المستقل وهو -١
  .   برنامج قائم التعليم المدمج -      
  : غيرات التابعةالمت -٢

المكونـات الماديـة    (الجانب المعرفي لمهارات صـيانة جهـاز الكمبيـوتر            - أ
  ). والبرمجيات

المكونـات الماديـة    (الجانب األدائي لمهـارات صـيانة جهـاز الكمبيـوتر            - ب
 ). والبرمجيات

  : عينة الدراسة

 الدبلوم المهني   -ية التربية   طالبا وطالبة من طالب كل    ) ٣٨(       تكونت عينة الدراسة  من      
تخصص تكنولوجيا التعليم، جامعة المنصورة ومن مبررات اختيار تلـك العينـة دراسـتهم              -

مجموعة ضابطة مكونة   : لمقرر صيانة االجهزة التعليمية، وتم توزيع الطالب على مجموعتين        
فر لـديهم   طالبا وطالبـة، يتـوا    ) ١٩(طالبا وطالبة، مجموعة تجريبية مكونة من       ) ١٩( من  

  .مهارات استخدام الكمبيوتر واستخدام شبكة اإلنترنت

  :التصميم التجريبي للدراسة
        اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي للكشف عن فاعلية البرنامج القائم علـى التعلـيم              

في كل من زيادة التحصيل، واكتساب المهارات المرتبطـة بـصيانة           ) كمتغير مستقل (المدمج  
، وقد تطلب ذلك اسـتخدام      )كمتغيرات تابع   ) (المكونات المادية والبرمجيات  ( كمبيوتر  جهاز ال 

البعدي باستخدام مجمـوعتين متكـافئتين      / التصميم التجريبي المعروف باسم التصميم القبلي       
إحداهما ضابطة تدرس المحتوى بالطريقة المعتادة في التدريس، واألخرى تجريبيـة تـدرس             

ى التعليم المدمج مع تطبيق أدوات قياس المتغيرات التابعة قبليا، وبعديا على            البرنامج القائم عل  
  . مجموعتي الدراسة

  : إجراءات الدراسة
  :قامت الباحثة باتباع اإلجراءات التالية

االطالع على المراجع العربية واألجنبية والبحوث في مجال تكنولوجيـا التعلـيم ذات              -١
لتصميم التعليمي للبـرامج التعليميـة ودراسـتها        الصلة بموضوع إعداد وبناء نماذج ا     
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بهدف تصميم نموذج يناسب وطبيعة البحث الحالي باإلضافة إلـى االطـالع علـى              
 صيانة االجهزة التعليمية و التعليم المدمج بهدف وضع         عالمراجع ذات الصلة بموضو   

 .اإلطار النظري

 – Hardwareيـة المكونـات الماد  (رإعداد قائمة بمهارات صيانة جهـاز الكمبيـوت        -٢
 - الـدبلوم المهنـي    - توافرها لدى طالب كلية التربية     مالالز) Softwareالبرمجيات

 :تخصص تكنولوجيا التعليم من خالل مجموعة من المصادر

  .األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت ذلك •
  .خبراء متخصصي تكنولوجيا التعليم •

ء المتخصصين في مجال تكنولوجيا            وعرضها على مجموعة من المحكمين والخبرا     
 .التعليم وإجراء التعديالت المطلوبة للتأكد من صدقها وثباتها ومن ثم إجازتها

تصميم البرنامج القائم على التعليم المدمج إلكساب مهارات صيانة جهـاز الكمبيـوتر              -٣
 :وفقا للنموذج الذي اقترحته الباحثة كما يلي

  : مرحلة التحليل-أ
تحليل خصائص المتعلمين، تحليل    : هذه المرحلة بالخطوات التالية    قامت الباحثة في  

البيئة التعليمية، إعداد قائمة باألهداف التعليمية المراد تحقيقها فيما يختص بمهـارات            
ثـم  ) Software البرمجيـات  – Hardwareالمكونات المادية (صيانة جهاز الكمبيوتر  

عرضها على خبراء في مجـال      بناء المحتوى على ضوء تلك األهداف و المهارات و        
  .تكنولوجيا التعليم إلجازتها

  : مرحلة التصميم-ب
تنظيم المحتوى وتتابع عرضـه،      :قامت الباحثة في هذه المرحلة بالخطوات التالية      

تحديد طرق تقديم المحتوى، تصميم أدوات القياس محكية المرجع والمتمثلة في اختبار            
 المكونات الماديـة  (ت صيانة جهاز الكمبيوتر   تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية لمهارا    

Hardware – البرمجيات Software( اقة مالحظـة لقيـاس الجانـب األدائـى         ، بط
ــوتر   ــاز الكمبي ــيانة جه ــارات ص ــة ( لمه ــات المادي – Hardware المكون

وعرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمـين  )  Softwareالبرمجيات
ثم إعدادها في صورتها النهائيـة، تحديـد االسـتراتيجية          وإجراء التعديالت المطلوبة    

التعليمية، تصميم سيناريو البرنامج اإللكتروني الذي يحقق األهداف المطلوبة وعرضه          
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على مجموعة من الخبراء في مجال تكنولوجيا التعليم إلبداء آرائهم حولهـا وإجـراء              
  .التعديالت عليه في ضوء آرائهم

  : مرحلة التطوير-ج
إنتاج البرنامج في ضوء تحديـد      :الباحثة في هذه المرحلة بالخطوات التالية     قامت  

األهداف وفقا للمهارات المستخدمة وفى ضوء الشكل النهائي للسيناريو، ثـم عـرض             
البرنامج على الخبراء والمحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم ثم إجـراء            

  .يقالتعديالت المطلوبة وإجازة البرنامج للتطب
  : مرحلة التطبيق وإجراء تجربة البحث و التقويم-د

  :قامت الباحثة في هذه المرحلة بالخطوات التالية
 - الدبلوم المهني  - تطبيق البرنامج على عينة صغيرة من طالب كلية التربية         -١

  .تخصص تكنولوجيا التعليم كتجربة استطالعية
عتين األولـى تجريبيـة      اختيار عينة البحث و توزيعهم عشوائيا إلى مجمـو         -٢

 .والثانية ضابطة

قبليا على عينـة    ) االختبار التحصيلى، بطاقة المالحظة   ( تطبيق أدوات البحث   -٣
 .الدراسة ورصد نتائج التطبيق

 . تقديم البرنامج المقترح القائم على التعليم المدمج لطالب المجموعة التجريبية-٤

المجموعة الضابطة بالطريقة    تدريس مهارات صيانة جهاز الكمبيوتر لطالب        -٥
 .التقليدية

بعديا على عينـة    ) االختبار التحصيلى، بطاقة المالحظة   ( تطبيق أدوات البحث   -٦
 .الدراسة ورصد نتائج التطبيق

 . إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة لبيانات االختبار التحصيلى وبطاقة المالحظة-٤

ء اإلطار النظري ونتائج البحـوث المرتبطـة         عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها في ضو      -٥
  .بفروض البحث

  . تقديم توصيات البحث ومقترحاته-٦
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  :نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 بين متوسـطي رتـب  درجـات طـالب             )٠,٠١( وجود فرق دال إحصائيا عند مستوي        -١
لبعدي في االختبار التحصيلى المرتبط     المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي، والتطبيق ا      

  . بالجانب المعرفي لمهارات الصيانة لصالح التطبيق البعدي

 بين متوسطي رتب درجـات طـالب        )٠,٠١( وجود فرق ذات دال إحصائيا عند مستوي         -٢
المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي، والتطبيق البعدي ألداء مهارات بطاقة المالحظة           

  . البعديلصالح التطبيق

 بين متوسـطي رتـب درجـات طـالب          )٠,٠١( وجود فرق دال إحصائيا عند مستوي        -٣
المجموعتين الضابطة، والتجريبية في االختبار التحصيلى المرتبط بالجانـب المعرفـي            

  .لمهارات الصيانة لصالح المجموعة التجريبية

طـالب   بين متوسـطي رتـب درجـات         )٠,٠١( وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى        -٤
المجموعتين التجريبية و الضابطة  ألداء مهارات بطاقة المالحظة لـصالح المجموعـة             

  .التجريبية
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Introduction: 

According to the fast and continuous development of the 

information and communication technology and their various applications 

in the educational field, the term of e-learning has  been appeared, spread 

very fast, this is due to the advantages of this type  of learning. It gives 

the opportunity to the learner to bear this learning responsibility, beside 

that the learning is being according to the learner's speed and his personal 

abilities, also at any time and in any place. 

But despite all the merits of e-learning, it couldn't achieve all it's 

expected objectives. Still, there are some certain defaults in one aspect or 

another that e-learning couldn't tackle. 

So educators tried to find new solutions that treat the demerits of e-

learning. Finally, the new concept of blended learning appeared to melt or 

blend e-learning with face to face traditional learning classes. 

The study tried to design anew learning model based on blended 

learning and research the effectiveness of this model in aquireing the 

skills of instructional equipment maintenance to the students of colleges 

of education. 

Problem of the study: 

The problem of the research can be formulate as follows: How to 

design a program based on blended learning for helping students of the 

college of education aquireing the skills of instructional equipment 

maintenance? 

The study tries to answer the following questions: 

1- What are the descriptions of the suggested model of designing and 

building blended learning programs? 
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2- What are the maintenance skills of educational apparatuses needed 

to be acquired by professional Diploma students at the faculty of 

Education (educational technology)? 

3- What are the descriptions of the suggested educational program, 

which is based upon Blended learning to help professional 

Diploma students at the faculty of education acquire and develop 

both achievement and performance skills of instructional 

equipment maintenance? 

4- What is the effectiveness of the program based on blended learning 

on the acquire and develop both achievement and performance 

skills of instructional equipment maintenance of professional 

Diploma students at the faculty of Education? 

Purpose of the study: 

The study aims to the following: 

1- Determining the description of the suggested model of designing 

and building a blended learning program. 

2- Identifying the skills of instructional equipment maintenance, 

needed to be acquired at professional Diploma students (Education 

Technology Section). 

3- Determining the description of the suggested instructional program 

based on blended learning in developing and acquiring 

achievement and performance skills of instructional equipment 

maintenance at professional Diploma students (the Education 

technology section) at the faculty of Education. 

4- Define the effectiveness of the suggested program based on 

blended learning in developing and acquiring achievement and 

performance skills of instructional equipment maintenance at 
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professional Diploma student (the Education technology section) at 

the faculty of Education. 

Significance of the study: 

The importance of the study comes in the following points: 

1- The study introduces a model for blended learning that can be 

effectively used in developing practical skills in other different 

dimensions and varied fields. 

2- It introduces a list of skills related to maintaining instructional 

equipment (the computer's both hard and software) which can 

be acquired at students of the faculty of Education. 

3- The study comes as a reflection to the modern world trends in 

the field of education technology, science it is vital to make use 

of the latest technologies in developing the educational process. 

4- The research help in developing knowledge and performance 

skills of maintaining instructional equipment at students of the 

education faculty, the thing that may reflect on their 

performances on such skills. 

Methods of the study: 

 The research in this study tended to use the following two methods: 

1- The analytical descriptive method: to determine the skills of 

maintaining computers (Hardware – Software) that need to be 

developed at students of professional Diploma (Education 

technology section) faculty of Education, to describe and analyze 

the literature related to the problem of the study, to describe and 

build the tools and in interpreting and discussing the study 

outcomes. 
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2- Experimental method to apply and measure the effectiveness of 

the suggested program based on blended learning on both 

achievement and performance of maintaining computer skills. 

Study Tools: 

 The present study depends on the following tools: 

1- Achievement test: measures the recognition aspect related to 

computer maintenance skills (Hardware – Software). 

2- Observation card: measures the performance aspect related to 

computer maintenance skills (Hardware – software). 

Study variables: 

1- Independent variable: 

• a program based on blended learning a program. 

2- Dependent variables:  

• The achievement side of computer maintenance skills 

(Hardware – Software). 

• The performance side of computer maintenance skills 

(Hardware – Software). 

 

Study sample: 

 The sample of the study consists of 38 students (male and female) 

selected from professional Diploma students (Education technology 

section) at the faculty of Education Mansoura University. This sample 

was particularly chosen due to those students already study maintaining 

computers and instructional equipment among other subjects. 
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The  students were divided into two groups: 

• Control group: consists of 19 students (male and female). 

• Experiment group: consists of 19 students (male and female) 

who have skills of using the computer and dealing with the 

internet. 

The experimental design of the study: 

The research in this study tended to use an experimental method to 

find out how the program, based on blended learning (as an independent 

variable) , is effective in increasing achievement and requiring the skills 

relevant to maintaining computer apparatuses (Hardware and software) as 

a dependent variable). 

This, consequently required using an experimental design known 

as the pre/post design using two equal groups: an experimental groups 

and a control group. The control group studies content according to the 

traditional method of teaching, while experimental group studies the 

program based on blended learning, with a pre/post application of the 

measuring tools of depended variables to both groups of the sample. 

Procedures of the study: 

The researcher has followed the following procedures: 

1- Going through Arabic and foreign resources in the fieled of 

education technology that are relevant to preparing and 

building models of instructional designing of educational 

programs and studing them with the aime of designing a model 

that suits the nature of the current research in addition to 

references related to maintaining instructional equipment and 

blended learning with the aime of putting a theoritical frame. 
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2- Making a list of computer maintaining skills (Hardware and 

Software) that are needed to be available with the students of 

the college of education,The professional deploma specialized 

in education technology through a set of resorce: 

• The literary works and previous studies dealt with that. 

• Specialized experts in the educational technology. 

     And exposing them befor agroup of judges and experts who are 

specialized in the filed of education technology and making needed 

modifications to be sure of its truth and stability and turn passing 

them. 

3- Desiging a program based on blended learning for acquiring  

computer maintaining skills (Hardware and Software) according to 

the suggested model by the researcher as following: 

A- Analysing Stage: 

The researcher in this stage has made the following steps:- 

analysing learners characteristics, analysing educational 

environment, determining educational aims that are to be achieved 

reladed to computer maintaining skills (Hardware and Software), 

then building the content based on the aims, and skills and 

exposing them before agroupe of experts of the filed of education 

technology to pass it. 

B- Desiging Stage:  

The researcher in this stage has made the following steps: 

Organizing the content and consequence, determining 

methods of presenting the content, desiging measuring tools 

similar to those of the reference and found in the acquistion test 
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measure the recognition aspect related to maintaince skills of 

computer (Hardware and Software), observing card to  measure 

practical side of   maintaince skills of computer (Hardware and 

Software), and  exposing it in its primary image before agroup of 

experts and making needed modifications, then preparing it in its 

final picture, determining the educational stratey, preparing a 

scenario of a program that achieves the desired gaals objectives 

and exposing it before a group of experts in the filed of education 

technology to give their opinions and make modofication due to 

their  opinions. 

C- Developing Stage:   

             The researcher in this stage has made the following steps:- 

  Producing a program in the light of determining goals due to the 

used skills and so the final figure of the scinario, then exposing it 

before agroup of expertes and espcialized judges in the filed of 

educational technology, then making need modofication and 

passing it. 

D- Applying Stage, doing an experiment and valuation: 

The researcher in this stage has made the following steps: 

1- Applying the program on a small simple of students from the          

college of education, the professional deploma, education 

technology section as a pioneering experiment. 

2- Choosing the research simple and dividing them without  

arrangement into two groups, the first one is experimental and 

the second one is controller. 
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3- Pre-Applying the research tools (the acquistion test and 

observation card) on the stude simple and recording the 

application results. 

4- presenting the suggested programe which is based on the 

blended learning of the experimental group students. 

5- teaching maintenance skills of computer to controllar group in 

the traditional way. 

6- Post- Applying the research tools(the acquistion test , the 

observation card) on the studey simple and recording the 

application results. 

4- Treating the data satistically that are suitable to the data of the 

acquistion test and the observation card. 

5- Exposing the results and explaing and discussing them in the light 

of theoritical frame and the results of researches related to the 

objectives of resarch. 

6- Making recommendations and suggestions of the resarch. 

 

Results of the study: 

 The study came to following results: 

1- There are statistically significant differences (at 0.01 level) 

between the means of marks' rated of the experimental group in 

both, the pre-and post applications of achievement related to the 

cognitive domain of maintenance skills in favor of the post – test. 

2- There are statistically significant difference (at 0.01 level)  between 

the means of marks rates of the experimental in both the pre - and 

post application of the observation card in favor of the post – test. 
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3- There are statistically significant difference (at 0.01 level) between 

the means of marks' rates of the experimental and control group in 

achievement test related to the cognitive domain of maintenance 

skills in favor of the experimental group. 

4- There are statistically significant differences (at 0.01 level) 

between the means of marks' rates of the experimental and control 

groups in the observation card in favor of the experimental group. 
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