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  الملخص:

فةةي يمثل هذا البحث خطوة أولى نحو تبني التعلم المدمج في التخصصات الهندسية في البلدان العربيةةة أسةةوة لمةةا تؤةةهد  متسسةةات التعلةةيم العةةالي 

المتطةةورة ق وأسةةاليب الةةتعلم  ائةة المتقدمة من عملية التحول من التعليم التقليدي إلى عملية التعلم من خالل تبني التقنية الحديثة وممارسة طرالبلدان  

والحديثة. يهدف البحث إلى التحقق من إمكانية تبني التعلم المدمج في التخصصات الهندسية وعلى وجه الخصوص تخصص هندسة الحاسب. لقةةد 

لم الةةتعلم المةةدمجت الةةتع ة بعناصر البحث والتي شملت موضوعاتتمت عملية التحقق تلك من خالل التحليل الوصفي لألدبيات والوثائق ذات العالق

المدمج في التخصصات الهندسيةت وخصائص الخطة الدراسية لبرامج هندسةةة الحاسةةب الصةةادرة عةةن مرجعيةةة دوليةةة. كمةةا أكةةدت نتةةائج البحةةث 

 ارات تتطةةابقإمكانية تبني التعلم المدمج في التخصصات الهندسية في البلدان العربية كونه يتمتع بمزايا تفوق مزايا التعليم التقليدي وأنةةه يقةةدم مهةة 

العديةةد مةةن التوصةةيات ذات   إلى حد ما مع تلك التي يتعلمها طالب هندسة الحاسب حسب المرجعية الدولية. بناء علةةى تلةةك النتةةائجت فقةةد تةةم طةةر 

 دة في تبني وتطبيق التعلم المدمج في التعلم/التعليم الهندسيت خاصة في تخصص هندسة الحاسب.   جوانب ع

التقليديت التعلم اإللكترونيت التعلم المةةدمجت الةةتعلم الهندسةةيت هندسةةة الحاسةةبت الخطةةه الدراسةةية لهندسةةة الحاسةةب : التعليم  ةالمصطلحات الرئيس
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ABSTRACT:   

This research represents a first step towards adopting blended learning in education engineering in Arab 

countries. This is to cope with what the higher education institutions witness the process of transformation 
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from a traditional teaching-based process to a learning-based process incorporating ICT and practicing 

developed learning methods in advanced countries. The research aims at verifying the possibility of 

incorporating blended learning in educational engineering, and in particular in a computer engineering major. 

The verification process has been achieved by using the descriptive analysis to research subjects, which 

include blended learning, blended learning in engineering education, and the characteristics of an international 

curriculum for computer engineering. Also, the results ensure the possibility of incorporating blended learning 

in engineering education in Arab countries due to its merits and it provides skills that are almost identical to 

that a student of computer engineering education learns. Based on that result, the paper suggests a number of 

recommendations to incorporate the blended learning paradigm in engineering education, particularly in 

computer engineering programs. 

Key terms: Traditional Education, Electronic Learning, Blended Learning, Engineering Education, Computer 

Engineering, CE Curricula 2016.  

 

 

األدوات الماديةةة والبرامةيةةة التةةي تسةةمن لهةةم بلنةةةا  العمليةةات 

الهندسةةية األساسةةية مةةن تحليةةلت تصةةميمت وتنفيةةذ بيسةةر وسةةهولة 

وعنةةد   وسرعة فائقة في انتاج منتوجات ذات جودة عاليةةة فةةي ذاتهةةا

 استخدامها. 

 مقدمة عامة .1

 تمهيد 1.1

تقنيةةة فةةي اآللي في بداية ظهور  قد استخدم بصفته إذا كان الحاسب  

تطبيقات محدودة من أنؤطة اإلنسانت إال أنه فيما بعةةد أحةةدر ثةةورة 

علمية وتقنية استخدام نؤهد تطورها المستمر حتى يومنةةا هةةذا وفةةي 

التعليم والتعلم. إن اسةةتخدام   يع مةاالت الحياة من ضمنها عمليتاجم

يعد ترفاّ وإنمةةا ضةةرورة فرضةةتها مزايةةا  التقنية اإللكترونية اليوم لم

وفوائد تلك التقنية وايضاً المهارات التي يكتسبها مسةةتخدموها أثنةةاء 

بل تةاو   تعمليتي التعليم والتعلم. لم يتوقف األمر على ذلك فسحب

ق التعلةةيم والةةتعلم وفةةي العالقةةة ائةة إلى إحدار ثورة في أساليب وطر

تلةةك األسةةاليب العديةةد مةةن ق علةةى بةةين المعلةةم والمةةتعلم. لقةةد أطلةة 

مثل التعليم/التعلم اإللكترونيت الةةتعلم عةةن بعةةدت الفصةةول   ياتسمالم

االفتراضيةت التعلم الذاتيت التعلةةيم المقلةةولت الةةتعلم المةةدمجت الةةتعلم 

التعاونيت الةةتعلم النؤةةهت الةة .. مةةن األسةةماء التةةي أصةةبحت فضةةاء 

مةةن جامعةةات تمارس من خالله عمليتي التعلةةيم والةةتعلم فةةي الكثيةةر  

 العالم تقريباً في جميع التخصصات اإلنسانية والعلمية.

تبنةةى العديةةد مةةن البلةةدان المتقدمةةة تلةةك األسةةاليب  مةةن رغمعلةةى الةة 

الحديثة في معظم التخصصات الةامعية بما فةةي ذلةةك التخصصةةات 

الهندسيةت إال أنه في بلدان العةةالم الثالةةث ومنهةةا البلةةدان العربيةةة مةةا 

 وامةةلع الت التخصصات الهندسية حبيسة التعلةةيم التقليةةدي نظةةراً ل

سياسةةية ت واجتماعيةةةتقنيةت ثقافيةت    . شملت تلك العوامل جوانبدةع

باعتبار التخصصات الهندسية ذات طابع عملي تتطلب من الطالةةب 

الحضور إلى قاعات المحاضرات والمعامل والةةورو وغيرهةةا مةةن 

سةةاحات التطبيةةق الميةةداني نتيةةةة عةةدم اسةةتفادة القةةائمين علةةى تلةةك 

التعليميةةة التةةي تؤةةهدها المنظومةةة التخصصةةات مةةن التطةةورات 

 التعليمية على المستوى الدولي.

 اعارض(تبصفته 19ول أن جائحة  كورونا )كوفيد  من المسلمات الق

أو غير مباشةةرت قةةد صةةنفت بلةةدان   امباشر  اسببا وليس بصفته  عابر

ين فيما يتعلق بوضةةعية أنظمةةة التعليم/الةةتعلم صنفين رئيس العالم إلى

ل المتقدمة والناميةت حيث األول والذي يمثل الدوففيما الصنف   .[1]

دون أن تتأثر بعارض جائحة   استمرت منمية  يالعملية التعلأن سير  

دول العةةالم وفةةي  قيةةةكورونةةات فةةلن الصةةنف الثةةانيت والةةذي يمثةةل ب

ن التخصصةةات الهندسةةية ال مقارنةةة بالتخصصةةات اإلنسةةانيةت فةةل

سال معرفة المةةةال فقةةه وإنمةةا القةةدرة علةةى تطبيةةق تلةةك تتطلب اك

تتمثةةل فةةي تةةوفر المهةةارات التي  المعارف فكرياً ويدوياً. تلك القدرة  

ختلفةةة خةةالل مرحلةةة تأهيةةل المهندسةةين الموالتخصصةةية المكتسةةبة 

والتي تتين لهم ممارسة وظائفهم بعد تخرجهم مستخدمين العديد من 
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نتيةة لما كؤفته جائحة كورونا من هؤاشةةة نظةةم التعلةةيم فةةي بلةةدان 

العةةالم العربةةي والتةةي أدت إلةةى تعليةةق )تعطيةةل( الدراسةةةت بةةادرت 

بعض المتسسات ذات العالقة بدعوة المهتمين إلى إجةةراء األبحةةار 

والدراسات العلمية في تقييم وضع تلك األنظمة وتقويمةةه مةةن خةةالل 

لمواكبةةة التطةةورات التةةي تؤةةهدها البلةةدان  تقةةديم الحلةةول الناجعةةة

المتقدمة ولمواجهة الظةةروف الطارئةةة. مةةن تلةةك المتسسةةات اتحةةاد 

الةامعات الدولي الذي دعا إلى عقد متتمر علمةةي بعنةةوان ممةةتتمر 

التعلةةيم الرقمةةي / اإللكترونةةي .. المدرسةةة والةامعةةة الرقميةةة بةةين 

 الحاجة والضرورةم.        

طليعتهةةا دول العةةالم العربةةيت فةةلن سةةير عمليةةة التعلةةيم قةةد توقفةةت 

   تماماً!

كرورنةةا أن البلةةدان المتقدمةةة ومعظةةم الناميةةة قةةد لقد كؤفت جائحةةة  

أعدت العدة منذ  من بعيدت لةةيس لمواجهةةة الةائحةةةت وإنمةةا لتحقيةةق 

أهةةداف تنمويةةة مسةةتدامة منهةةا تعليميةةة وتعلميةةة ضةةمن دراسةةات 

وأبحار علمية وظفت نتائةها في إعداد خطةةه اسةةتراتيةية لتطةةوير 

تلةةك الخطةةه علةةى أنظمتها التعليمية وتحسين مخرجاتها حيث نفذت 

 ي:واقع وكانت نتائج تلك الخطه االتأرض ال

االنتقال من عمليةةة التعلةةيم إلةةى عمليةةة الةةتعلم وتطةةوير األنؤةةطة  (أ

، 2] والتي بدورها عملت على تحسين مخرجةةات الةةتعلم المرافقة

3  .] 

 .  مشكلة وأسئلة البحث   2.1

مةةن المتعةةارف عليةةه أن طبيعةةة التعلةةيم والةةتعلم الهندسةةي يتميةةز  

بالتطبيق العملةةي والميةةداني وبالتةةالي فهةةو يحتةةاج إلةةى أدوات دعةةم 

ماديةةة خاصةةة )اسةةتخدام أجهةةزةت مكونةةاتت أدوات قيةةاست مةةوادت 

وغيرها( وبرامةية يسةةتخدمها الطالةةب أثنةةاء دراسةةتهت ناهيةةك عةةن 

المهارات التي يكتسبها الطالب أثناء التعليم التقليدي. وجميةةع   بعض

تلك األدوات والمهارات يتصور الكثيةةرت إن لةةم يكةةن كةةل المعنيةةين 

بالتعليم/التعلم الهندسيت في البلدان العربية أنه ال يمكةةن أن يوفرهةةا 

التعليم/التعلم اإللكتروني وبالتالي مثلةةت عائقةةاً أمةةام تبنيةةه وانتؤةةار 

مه ومثلت مؤكلة تواجه جميع أطراف التعلةةيم الهندسةةي فةةي استخدا

ذلةةك  إلةةىبلداننا العربية. لكن إذا ما امعنةةا النظةةر فةةي حقيقةةة األمةةر 

التصور لدى المعنيين غير متطابق مع الواقع حيث نسمع ونقرأ بل 

ونؤاهد نؤاط تبني وانتؤار استخدام الةةتعلم اإللكترونةةي فةةي العديةةد 

لنامية وفي العديد مةةن البةةرامج الهندسةةية إمةةا من البلدان المتقدمة وا

اإلشةةارة  هةةذا اإلطةةار تةةةدر بنةةا [. وفي8] بصورة كاملة أو جزئية

وكالة االعتماد للبةةرامج الهندسةةية والتقنيةةة مؤةةهورة   إلى أن منظمة

الصيت عالمياً فةةي تقيةةيم جةةودة البةةرامج األكاديميةةة والتخصصةةات 

االعتماد األكةةاديمي   تمنن  (ABET)  الهندسية والمعروفة باختصار

البرامةي فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة للبةةرامج الهندسةةية فةةي 

التعليم والتعلم اإللكتروني مسةةتخدمة نفةةس معةةايير اعتمةةاد البةةرامج 

. إن الفضل فةةي ذلةةك لحةةل [9]الهندسية المتبعة في التعليم التقليدي  

التعليمت   المؤكلة يعود إلى التطور في طرق وأساليب التعلم بدالً من

ومنها التعلم المةةدمجت التةةي وفةةرت للمةةتعلم كسةةب مهةةارات بةانةةب 

[ وإلةةى تةةوفر العديةةد مةةن العتةةاد 9ت 8ت 7ت 6تحصةةيله المعرفةةي ]

التةةي فةةي الوقةةت نفسةةه وفةةرت للمةةتعلم فةةرص ي المةةادي والبرامةةة 

اكتسال تلك المهارات وبالتالي سهلت عليه تحقيق مخرجات الةةتعلم 

 ةبناء وتؤييد أنظمة التعلةةيم والةةتعلم اإللكترونةةي ذات أداء وكفةةاء (ل

   . [5ت 4] عاليتين وتزويد المعنيين بمهارات استخدامها

وظائف سةةوق العمةةل المطلوبةةة ومتطلباتةةه لمعرفة كمية ونوعية   (ج

 [. 7ت 6] المعرفية والمهاراتية

في المقابلت فقد كؤف جائحة كورونا العارضة مدى هؤاشةةة الةةنظم 

الثالةةث التعليمية فةةي معظةةم دول العةةالم وفةةي طليعتهةةا بلةةدان العةةالم  

ومنهةةا أغلبيةةة الةةدول العربيةةة حيةةث شةةملت جوانبهةةا األكاديميةةةت 

واإلداريةت والبنى التحتيةةة. نتيةةةة تلةةك الهؤاشةةة ظهةةرت صةةورتها 

بوضو  عندما بلغت تلك الةائحة ذروتهات فؤهد العالم أجمع تعليةةق 

عمليةةة الدراسةةة فةةي جميةةع متسسةةات التعلةةيم بمراحلهةةا المختلفةةة 

ةامعية في معظم البلدان ولفترة ناهزت خمسةةة األساسيةت الفنيةت وال

سب معايؤة الباحث لةةذلك الوضةةع(. أشهر في بعضها )في اليمنت ح

المحةةاوالت العديةةدة التةةي بةةذلتها تلةةك البلةةدان فةةي   مةةن  رغموعلى ال

ت إال التغلب على عارضة كورونا من خالل تبني التعليم اإللكتروني

 ية:تحقق المأمول وذلك لألسبال االت لمأن تلك المحاوالت 

شةةحة الدراسةةات واألبحةةار والخطةةه االسةةتراتيةية المتعلقةةة  (أ

يتعةةد أدراج  لموالةةتعلم ومةةا أنةةةز منهةةابتطةةوير أنظمةةة التعلةةيم 

 المكاتب التي كتب عليها.

عدم توفر البنى التحتية ألنظمةةة التعلةةيم اإللكترونةةي لةةدى بعةةض  (ل

 اآلخر. همبعضوضعفها إن وجدت لدى  البلدان

ق ائةة استمرار أنظمة التعليم في معظم تلةةك البلةةدان فةةي إطةةار طر (ج

وأسةةاليب التعلةةيم التقليةةدي المعتمةةد علةةى الفرديةةة وعلةةى عمليةةة 

   التلقين.   
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ا يتعلةةق بالةانةةب العملةةيت فلنةةه مةةن للتخصصةةات الهندسةةية. وفيمةة  البحث هدف وإجراءات. 3.1

الممكن حل تلك المؤكلة جزئياً من خالل تبني المعامل االفتراضةةية 

ت 30ت 29ت 28ت 10بالنسبة للحقيقية منهةةا ] وتقنيات التحكم عن بعد

32  .] 

لهذا البحث يكمن في   أسئلة الدراسةت فلن الهدف الرئيسانطالقاً من  

ي برامج هندسية الحاسةةب. مةةن أجةةل التأكد من تبني التعلم المدمج ف

 ة:اإلجراءات االتي سيتم التحقق منه من خاللذلكت 

إجةةراء مقارنةةة بةةين المزايةةا المختلفةةة التةةي يتمتةةع بهةةا الةةتعلم  (1

المدمج والتي يقةةدمها التعلةةيم التقليةةدي علةةى مسةةتوى كةةل مةةن 

 المتسسة التعليمية والطالب.

إذا كان التعليم /التعلم اإللكترونيت والمدمج على وجه الخصةةوصت 

العديد من البلدان المتقدمة كما تمت في المةال الهندسي قد نةن في  

في المةاالت الهندسية في العالم العربي  اإلشارة أعال ت إال أن تبنيه

وجةةود  غيةةر متةةوفرت وربمةةا يبةةدو الحةةديث عنةةه مسةةتغرباًت بةةرغم

جامعات عربية مفتوحة تستخدم التعلم/التعليم ولها فروع فةةي كثيةةر 

بةةدرجات مختلفةةة فةةي   من البلدان العربية وتمنن الؤهادات الدراسية

التخصصةةات اإلنسةةانية والعلميةةة وبعةةض التقنيةةة التةةي تعتمةةد فةةي 

تحصيلها المعرفي والمهةةاراتي علةةى وسةةائل وأدوات التعلم/التعلةةيم 

 [ بأنواعه المختلفة. 12ت 11اإللكتروني ]

السةةابقة التةةي تبنةةت التعرف على نتائج الدراسةةات والتةةةارل   (2

 التعلم المدمج في التخصصات الهندسية.

استقصاء وجود مرجعية دولية تصف مخرجات تعلةةم لبةةرامج  (3

فر إمكانيةةة اتخصةةص هندسةةة الحاسةةبت أنةةوع المعامةةلت وتةةو

تحديةةد نسةةبة مةةن مقةةررات المةةواد العملةةي مقارنةةة بةةالمواد 

 النظري.

علم التعةةرف علةةى طبيعةةة المهةةارات المكتسةةبة للممارسةةة الةةت (4

المدمج وبةةين المهةةارات التةةي يكتسةةبها طالةةب بةةرامج هندسةةة 

 الحاسب.

ن السةةتال انطالقا ممةةا سةةبق فةةلن هةةذ  الدراسةةة تحةةاول اإلجابةةة عةة 

 ي:الرئيس االت

ني التعلم المدمج في برامج هندسةةية الحاسةةب فةةي هل من الممكن تب

 البدان العربية؟ 

 استخالص نتائج هذ  الدراسة. (5

 أهمية البحث 6.1
 ية:يمكننا طر  األسئلة الفرعية االتأعال   من الستال الرئيس

 ية:في الةوانب االت تكمن أهمية البحث
الستال األول: ما المزايا والمهةةارات المختلفةةة التةةي يوفرهةةا الةةتعلم 

المةةدمج مقارنةةة بتلةةك التةةي يقةةدمها التعلةةيم التقليةةدي علةةى مسةةتوى 

 لتعليمية؟     الطالب والمتسسة ا

ق الةةتعلم اإللكترونةةي التةةي يمكةةن ائةة طر ىحةةدتكؤةةف عةةن ا (1

 استخدامها في البرامج الهندسية.

يمكةةن للقةةائمين علةةى   بةةديالتتناول دور التعلم المةةدمج بصةةفته   (2

 البرامج الهندسية تبني تطبيقه.

ة وى توجه ومةةدى رضةةى األطةةراف الرئيسةة الستال الثاني: ما مست

)الطلبةةة واألسةةاتذة( فةةي تبنةةي الةةتعلم المةةدمج فةةي التخصصةةات 

ل الطالب مهارات مختلفةةة اكسإدور التعلم المدمج في  توضن   (3 الهندسية؟

تةعله يعتمد على نفسه والتخلص من اساليب الحفةةو والتلقةةين 

 التي تتدي إلى الملل في عملية التعليم التقليدي.

فر مرجعية دوليةةة تصةةف مخرجةةات الةةتعلم اهل تتو الستال الثالث:

لبرامج هندسة الحاسبت تحدد أنواع المعاملت وتتين إمكانيةةة تقةةدير 

للقائمين علةةى البةةرامج الهندسةةية فةةي تبنةةي الةةتعلم تمثل حافزاً   (4 نسبة مقررات العملي مقارنة بمقررات النظري؟

الستال الرابع: مةةا طبيعةةة العالقةةة بةةين المهةةارات المكتسةةبة اثنةةاء   ه على باقي التخصصات.مالمدمج عن بعد وتعمي

ممارسة التعلم المدمج وبين المهارات التةةي يكتسةةبها طالةةب بةةرامج 

 هندسة الحاسب؟ 

تمثل مرجعية للقةةائمين فةةي اإلشةةراف علةةى متسسةةات التعلةةيم  (5

العالي لالستفادة منها في وضع ضةةوابه وشةةروط للتةةراخيص 

  وتطوير معايير إدارة الةودة واالعتماد األكاديمي.  

على  األولى من نوعها الدراسةت فلنها تعدهذ   نتائجبناء على  (6

مسةةتوى العةةالم العربةةي فةةي اقتةةرا  تبنةةي الةةتعلم المةةدمج فةةي 

التخصصات الهندسيةت وبالتالي فهي تفتن البال للبةةاحثين فةةي 

مةال تطوير التعليم والتعلم وجوانبه المختلفة إلجةةراء بحةةور 
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نظرية وتقييم تةةةارل وتبنةةي تطبيقةةه فةةي بةةاقي التخصصةةات  مكونات وتنظيم البحث 8.1

 ية التطبيقية.العلم
هذ  المقدمةت نُظةةم البحةةث بحيةةث احتةةوى علةةى مكونةةات   فضال عن

التعلم المدمجت التعلم المةةدمج فةةي التخصصةةات الهندسةةيةت تضمنت:  

نتائج البحةةثت مرجعية دولية لتصميم خطه برامج هندسة الحاسبت  

 التوصياتت والخاتمة.  

 . منهجية البحث7.1

التحليل الوصفي لألدبيةةات ذات العالقةةة بةةالتعلم المةةدمج وتبنيةةه فةةي 

 ي:. منهةية هذا البحث تمت حسب االتالتعليم/التعلم الهندسي

   . التعلم المدمج  2
تحديةةد مؤةةكلة البحةةث وجمةةع األدبيةةات السةةابقة ذات العالقةةة  (1

العربيةةة والمؤةةتملة علةةى أبحةةار ودراسةةات علميةةة بةةاللغتين 

 واإلنةليزية.

 تعريف 1.2

النةةوع مةةن  ذلةةكهو  (Alekse, et al, 2004عرفه ) التعلم المدمج

 التقةةديم وسةةائل مةةن فعالةةة مةموعةةة خاللةةه تسةةتخدم التعلةةيم الةةذي

 الةةتعلّمت عمليةةة التعلّم التي تسهل وأنماط التدريس قائوطر المتعددة

 فيهةةا يلتقةةي التةةي التقليديةةة األسةةاليب بةةين الةةدمج أساس على ويبنى

 الةةتعلّم أسةةاليب وبةةين (face-to-faceالطةةالل وجهةةاً لوجةةه  )

  [.14(ت نقالً عن ]E-learningاإللكتروني )

قراءة وتحليل األدبيات التي تم جمعهةةا وتكةةوين صةةورة أوليةةة  (2

ه وأهدافةة   هوكتابة ملخةةص البحةةث الةةذي تةةم فيةةه تحديةةد دوافعةة 

تةةم ارسةةاله إلةةى لةنةةة  وتكوين تصور أولي عن نتائةه والةةذي

تقييم الملخصات التابعة لمتتمر التعلةةيم الرقمةةي / اإللكترونةةي 

والتةةي   الرقمية بين الحاجة والضةةرورة  .. المدرسة والةامعة  

 ت عليه.قفبدروها وا

كتابة مكونات البحث بالتزامن مع مراجعة المراجةةع المعتمةةدة  (3 التعلم المدمج والتعليم التقليدي   2.2

 كلما دعت الضرورة.
يتميز التعلم المدمج عةةن التعلةةيم التقليةةدي بكثةةر مةةن المزايةةا والتةةي  

يةدها أي باحث في معظةةمت إن لةةم يكةةن كةةلت األدبيةةات مةةن أبحةةار 

ودراسات سابقة. الةدول أدنا  يمثل نتيةة ما تم االسترشةةاد بةةه مةةن 

ت 13ت  8بعض المراجع التي تم االعتمةةاد عليهةةا فةةي هةةذ  الدراسةةة ]

 .    [18ت 17ت 16ت 15ت 14

مراجعةةة نهائيةةة لةميةةع مكونةةات البحةةث مةةن جانبيةةه الفنةةي  (4

 والموضوعي.

 

 (: مقارنة بين مزايا كل التعليم التقليدي والتعلم المدمج.1جدول رقم )

 التعليم التقليدي  التعلم المدمج الخاصية )ميزة(

 المرونة

نمه التواصل والمؤاركة: عالي من أي مكان وفي أي  (1

 .وبصورة مستمرة  مان

في الواقعين الحقيقي وجهاً لوجه طبيعة اللقاء:  (2

 واالفتراضي.

 بدائل التعلم: اختياري واجباري.  (3

 تناول مصادر التعلم: سهلة لتوفرها على الدوام. (4

ق التعليم والتعلم: متعددةت تعليم وتعلم بأنواعه ائ طر (5

ة وتحسينها ة والتي تكسب المتعلم مهارات عدالمختلف

 باستمرار. 

ان التواصل والمؤاركة: محدود من مكان وفي  م (1

 محددين.

 وجهاً لوجه في الواقع الحقيقي فقه.طبيعة اللقاء:  (2

 بدائل التعلم: اجباري. (3

تناول مصادر التعلم: مقيدة بقيود مفروضة على   (4

 أماكنها.

 ق التعليم والتعلم: وحيدة وهي التعليم فقه.ائ طر (5

 استخدام التقنية 
ضروري استخدام تقنية وعلى الدوام منتةة ما تكسبه من 

 مهارات تقنية وترفع من مستوى األداء. 
 ليس ضروري استخدام تقنية وحسب توجه المعلم. 
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 التكلفة
أقل تكلفة على مستوى المتسسة والطالب نظراً الستخدام 

 التقنية التي تكلفتها أقل مقارنة بتكلفة المباني وصيانتها.
 عالية نظراً لتكاليف المباني وصيانتها.

المسئولية  تحمل 

 واتخاذ القرار 

األخير يؤعر   مؤتركة بين المتسسة والمعلم والمتعلم كون

 ولية وأمامه خيار في صناعة القرار. بدور  في تحمل المست

على المتسسة التعليمية والمعلم في الغالب والطالب يؤعر  

 خيار أمامه. أي فراأن دور  مقيد لعدم تو

 من قبل المتسسة فقه ووقتي.  دامة ومن قبل المتسسة بصورة وقتية. مستمؤترك: ذاتية و التوجه والدافعية 

 توفير الوقت والجهد
يتطلب وقت أقصر وجهد أقل لتوفر موارد التعلم  

 واستخدامها بصورة دائمة وفي أي مكان. 

يتطلب وقت أطول وجهد أكبر لتوفر موارد التعليم  

 واستخدامها بصورة متقتة وفي أماكن محددة.

اكتساب نمط 

 مخرجات التعلم

راً للدافعية المدمةة وتحمل سريعة وبفاعلية أعلى نظ

 لية وكثافة استخدام التقنية. المستو

بطيئة وبفاعلية أقل نظراً للقيود المفروضة من المتسسة 

 ومحدودية استخدام التقنية. 

 تعزيز العالقات
يوطد العالقة بين المتعلمين بعضهم مع بعض ومع معلميهم 

 بحيث يسود  البساطة والزمالة واإلخاء ودون حواجز.

تظل العالقة رسمية ويسودها حواجز خاصة بين 

 المتعلمين ومعلميهم ونسبياً بين المتعلمين فيما بينهم. 

تنمية القدرات  

 الشخصية

جلها من اهتمام المتعلم من خالل الدور الذي اتين له مما 

 ذكر واحساسه بدور  الفعال.

ومةت كون اهتمام المعلم ينصب في القاء  تقريباً معد

المحاضرات النظرية والعملية وال يتم تقييمها وال  

 تقويمها.

  

: بنةةاء علةةى نتةةائج دراسةةة )علةةيت تنميةةة التفكيةةر اابتكةةاري (5

 .[17(ت نقالً عن دراسة أبو الريش ]2012

 التعلم المدمج وتنمية مهارات وقدرات المتعلم  4.2

المزايا التةةي يقةةدمها الةةتعلم المةةدمج وخاصةةة تلةةك المتعلقةةة بةةالمتعلم 

سال العديد من المهارات وتنمية قدراته. المهةةارات اك  فرصة  تمنحه

والقدرات التي سيتم عرضها في هذا الةزء هةةي عبةةارة عةةن نتةةائج 

ل المتعلمةةين اكسةة الدراسةةات ميدانيةةة عةةن دور الةةتعلم المةةدمج فةةي 

 ي:هارات مختلفة وهي على النحو االتم

: كما أكدتها نتائج دراسة غةةادة شةةحاته تنمية مهارات الحاسب (6

[20 .] 

تةةائج دراسةةة حسةةب نتنمية مهارات انتاج النماذج التعليميةة:   (7

 [. 15(ت نقالً عن دراسة ]2010)خلف هللات 

ت Fu,2006))  حسةةب نتةةائج دراسةةةتنمية مهارات المحادثة:   (8

   [.14نقالً عن دراسة عبدهللا ذيال ]
: كمةةا أكةةدتها نتةةائج دراسةةة عروبةةة مهةةارات التفكيةةر التةة ملي (1

 [.  16الؤهوان ]
ت 14حسب نتائج  دراسات ]رفع مستوى التحصيل الدراسي:   (9

 [.18ت 17ت 16ت 15
 ,Job): حسب نتائج دراسة المهاممهارات سرعة ودقة أداء   (2

 [.14(ت نقالً عن بحث بالل الذيابي ]2003
   [. 18ت 15ت 14] بناء على نتائج أبحارتعزيز التوجه:  (10

والتي توصلت إليهةةا دراسةةة إبةةراهيم تنمية التفكير الهندسي:   (3

 [. 19الغامدي ]
 & Jinyu: حسةةب نتةةائج دراسةةة كةةل مةةن )تعزيةز الدافعيةة (11

Zhonggen, 2016  Wentao, )(ت وTseng & Walsh, 

    [. 15]ت نقالً  عن (2016
(ت نقةةالً 2010حسب دراسة )عمةةارةت   تنمية التخيل البصري: (4

 [.17عن بحث إلهام أبو الريش ]



 

 
198 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  ........نحو التعلم   – علي و خالد  209-192صفحات   

تعميةةق فهةةم الطلبةةة لمواضةةيع المحاضةةرات التةةي تةةم تغطيهةةا فةةي 

المقرر. من خالل مقارنةةة نتيةةةة التةربةةة مةةع نتةةائج تةربةةة سةةابقة 

لمقرر هندسة األنظمةت أشار الباحثان إلى أن النتيةةةة متؤةةابهة وأن 

 االمتحانةةات التحفيزيةةة عبةةر النةةتوجةةدوا طريقةةة اسةةتخدام الطلبةةة 

 ممتعة. 

حسةةب مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة ق الةةتعلم: ائةةتحسةةين  ر (12

(Graham et- al    2005[ ت نقالً عن)14.] 

 حسةةب نتةةائج دراسةةةرفةةع مسةةتوى فعاليةةة الةةتعلم الفعةةا :   (13

(2015,Eryilmazت) [. 15] نقالً عن 

كمةةا توصةةلت إليهةةا نتةةائج دراسةةة تحسةةين جةةودة الةةتعلم:   (14

   [. 15]  (ت نقالً عن2013)الكندري والفرينت  
[ عرضةةوا تةربةةة اسةةتخدام الةةتعلم 24]  كوردروسةةتامي و مةةيال

المدمج في مقةةرر علةةم الميةةا  اإلحصةةائي المتقةةدم لطلبةةة الماجسةةتير 

تخصص هندسة مدنيةةة وبيئةةة فةةي جامعةةة سةةدني الغربيةةة. التةربةةة 

جانةةب التةةدريبات أحةةد أنؤةةطة   تمثلت في استخدام التعلم المدمج في

تمرين في مقةةاطع مرئيةةة متحركةةة   11تعلم المقرر حيث تم تسةيل  

وتم وضعها على صفحة الؤبكة العنكبوتيةةة الخاصةةة بالةامعةةة كةةي 

تكون في متناول الطلبة يستخدمونها في تصميم المؤةةروع الخةةاص 

بالمادة. تم مالحظة مؤاهدة الطلبة خالل الفصل الدراسي والتي بلغ 

مؤةةاهدة. نتيةةةة التةربةةة أشةةارت إلةةى أن  76متوسةةه مؤةةاهدتها 

ر فائةةدة مقارنةةة ببةةاقي استخدام التعلم المدمج في المقةةرر كةةان األكثةة 

دة للطلبة استخدام المقةةاطع مةةرات عةة   ية حيث أتا اعلف  األنؤطة وذا

 حسب احتياجهم وفي أي وقت مناسب لهم.    

 تخصصات الهندسيةال. التعلم المدمج في 3

تةةم اإلشةةارة فةةي المقدمةةة أن الةةتعلم المةةدمج قةةد حظةةي باهتمةةام لقةةد 

القائمين على التعليم/التعلم الهندسي في العديد مةةن البلةةدان المتقدمةةة 

والنامية حيث تم تبنيه تطبيقياً ونظرياً ونؤرت العديد من الدراسات 

واالبحار حول ذلك. في هذا الةزء سيتم عرض العديةةد مةةن نتةةائج 

 ت في ذلك المةال. الدراسات التي تم

[ دراسةةة نظريةةة عةةن وضةةعية الةةتعلم 21] أجةةرى أحمةةد و مةةال   

المدمج فةةي التخصصةةات الهندسةةية فةةي بةةنةالدو. توصةةلت نتةةائج 

الدراسة إلى أن معظم الةامعةةات الحكوميةةة فةةي بةةنةالدو ما الةةت 

تعتمد على التعليم التقليديت وأن الةامعات الخاصة تسةةتخدم بعةةض 

التعليم الهندسي. كما ناقؤةةت الدراسةةية امكانيةةة   التقنيات الحديثة في

ادخةةال الةةتعلم اإللكترونةةي المباشةةر فةةي التخصصةةات الهندسةةية 

نموذج لةامعة بنةالدشية مفتوحة وتقنيةةة الهواتةةف واقترحت أن اال

 الةوال رخيصة الثمن ستكون مفيدة.    

طةةوروا   األمريكيةةة[ من جامعة والية مونتانةةا  25]  الميرس و مال 

أساسةةيات  نظام تعلم تكيفي يستخدم عبر الؤبكة العنكبوتيةةة لتةةدريس

 اتعام يتميةةز بتكييةةف عمليةةة تعلةةم الموضةةوالمنطةةق الرقمةةي. النظةة 

حسب مستوى قدرات ومتعة الطلبة وبطريقة تلقائية. النظام يحتةةوي 

( online( عبر النت )Quizعلى مخزن )بنك( من أسئلة التحفيز )

األسةةئلة  درجةةة. كلمةةا كانةةت إجابةةة الطلبةةة عةةنذات صةةعوبة مت

صحيحةت يةةتم طةةر  اسةةئلة أكثةةر صةةعوبة. إذا كانةةت اإلجابةةة غيةةر 

دراسة أولية لتطبيق النظةةام صحيحة يعطون أسئلة أسهل. تم إجراء  

من قبل مةموعة من الطلبة خالل ثالثة فصةةول دراسةةية مسةةتخدمة 

مخرج تعلم مةةن مخرجةةات الةةتعلم المعتمةةدة مةةن هيئةةة االعتمةةاد   55

( لتقيةةيم أداء الطلبةةة. نتةةائج ABETالهندسةةي والتقنةةي األمريكيةةة )

ت عملية التقييم التراكمية المتواصلة لتلك الدراسةةية األوليةةة أوضةةح

أن الطلبة تمكنوا مةةن تحسةةين فهةةم مواضةةيع المقةةرر دون اسةةتهالك 

وقت المعلةةمت وأن أداءهةةم فةةي االمتحانةةات المتتاليةةة ايضةةاً تحسةةنت 

دراسة هذ  التةربة . اشارت  3.5و    3بحيث كانت تقديراتهم ما بين  

ة تتمثل فةةي تطةةوير النظةةام ليغطةةي العديةةد مةةن أن ثمة خطوات مقبل

ؤةةر  علةةى نطةةاق واسةةع عةةن طريةةق أحةةد مخرجات التعلم وايضةةاً ن

معةةةةايير نظةةةةام إدارة المقةةةةرر مثةةةةل الترغيةةةةب فةةةةي الةةةةتعلم 

[ ُخصصةةت لمراجعةةة تةربةةة تنبةةي 22]  دراسة دوقةةالس و مالئةةه

المدمج لبعض مقررات الهندسة المدنية في جامعةةة ال تةةرول التعلم  

(La Trobe االسترالية. توصلت الدراسة إلى أنةةه ال يوجةةد فةةرق )

ملحةةوظ بةةين التعلةةيم التقليةةدي والةةتعلم المةةدمج فيمةةا يتعلةةق بالنتةةائج 

 اإيةابيةة   االنهائية للطلبة. فيما اعضاء هيئة التدريس قد الحظوا تأثير

دمجت فلن مالحظات الطلبةةة كانةةت إيةابيةةة. مةةن في ادخال التعلم الم

ذلك خلصت الدراسة أنةةه ال يتةةوفر دليةةل فةةي أن الةةتعلم المةةدمج فةةي 

 التخصصات الهندسية  يحسن تعلم الطلبة. 

اسةةتخدما   [ من جامعةةة سةةدني الغربيةةة23[  الباحثان هاجار ورحمن

الةةتعلم المةةدمج إللقةةاء المحاضةةرات إلحةةدى مةةواد الهندسةةة المدنيةةة 

 [GoSoapBoxة البنةةى التحتيةةة( عةةن طريةةق برنةةامج ])هندسةة 

( لتقييم فهم الطلبة عن طريق النةةت quizوإجراء امتحان تحفيزي )

. نتيةةةة التةربةةة ااسةةبوع  13عند نهاية كةةل محاضةةرة وعلةةى مةةدى  

اشارت إلى أن االمتحانات التحفيزية عن طريق النت ربما أدت إلى 
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تةارية أُنتةت للسوق من قبل شركات متخصصة في صناعة 

  البرمةيات.  

(Desire2Learn والذي سيةعل معظم الطلبة يقبلون أكثةةر علةةى )

  استخدام تمارين نظام التعلم التكيفي.         

معامل عن بعد: هي خليه من النةةوعين األول والثةةاني بحيةةث  .3

يتم استخدام النوع الثاني للتحكم فةةي تؤةةغيل النةةوع األول عةةن 

 WebLab-Deustoبعةةد. أمثلةةة مةةن تلةةك المعامةةل شةةملت: 

,UTS , Remote Labs,iCampus, iLabs ,VR-Lab 

,LiLa. 

بهةةدف تقيةةيم تةريبيةةة تبنةةي نظةةام الةةتعلم اإللكترونةةي )نظةةام غيةةر 

لهندسية في جامعة سدني الغربية أجرى متزامن( في التخصصات ا

[ دراسةةة اسةةتطالعية باسةةتخدام االسةةتبيان 26ناباثيرانا وميةةر ا ]الي

للتعرف على أراء عينة من الطلبة الذين حضروا المحاضرات فقةةه 

والذين يفضلون التعليم التقليديت وأخرى من أعضاء هيئة التةةدريس 

في التخصصات الهندسية. أظهرت نتائج الدراسة أن معظةةم الطلبةةة 

رجحوا استخدام التعلةةيم تقبلوا التعلم المدمج وأنه مفيد لتعلمهم لكنهم  

التقليدي وأنه مفيد أكثر ألنه يسمن لهم بالتفاعةةل مةةع اسةةاتذتهم ومةةع 

 مالئهةةمت الحصةةول علةةى إجابةةة ألسةةئلتهمت أثنةةاء المحاضةةرةت وأن 

البيئة نؤطة للتعلم. من وجهة نظر أعضاء هيئة التةةدريست أظهةةرت 

م المةةدمج نتائج الدراسة أن عدداً كبيراً منهم ال يرون فائدة فةةي الةةتعل

ألن إحصةةائية تعقةةب متابعةةة الطلبةةة لمحاضةةرات الةةتعلم المةةدمج 

أوضحت أن نسبة بسيطة من الطلبة يسةةتخدمون محاضةةرات الةةتعلم 

المدمج عبر النت وأن تلك النسبة ترتفةةع فةةي األسةةابيع األخيةةرة مةةن 

الفصةةل الدراسةةي. ايضةةاً ارتفةةع عةةدد مةةرات طلةةب الطلبةةة لمقابلةةة 

األسئلةت وأن معدل الرسةةول ارتفةةع فةةي األساتذة لطر  عليهم نفس  

لتلةةك   حةةالمقةةررات التةةي انخفةةض فيهةةا الحضةةور. بصةةفته  بعض ال

االخفاقاتت اقتةةر  أعضةةاء هيئةةة التةةدريس إدخةةال جلسةةات تمةةارين 

نمةةوذج  اإلحةةالل الةزئةةي للةةتعلم اأكثر تفةةاعالً خاصةةة إذا تةةم تبنةةي  

 المدمج.   

جميعها برامج خاصة طورت من قبل جامعات مستخدمة معماريةةة 

ظمةةة المو عةةة فةةي بعضةةهات العميل ومقدم الخدمة في أغلبهات واألن

  .  لبعضهمخدمة والبرامج بصفتها 

فيما يخص المعامل الهندسةةية فةةي جامعةةة سةةدني الغربيةةة عرضةةت 

الةامعةةة   الدراسة نتائج دراسات سةةابقة تفيةةد أنةةه فةةي إطةةار مبةةادرة

بتبني التعلم المدمج تم استخدامه في مقةةرر ميكانيكةةا الموائةةع حيةةث 

ضةةها فةةي موقةةع الةامعةةةت تحميةةل أنه تم تسةيل المحاضرات وعر

على اليوتيةةولت وممارسةةة االختبةةارات التحفيزيةةة عبةةر   اترينالتم

النت. بالنسبة للةانب العمليت عرضت الدراسةةة أهةةم تةةةربتين مةةن 

التةارل التي تم إجرا هةةا عةةن بعةةد للةةتحكم بةةأجهزة المعامةةل عةةن 

طريق استخدام برامج تةارية وأخرى خاصة تم تطويرها. جاء في 

الةةتعلم المةةدمج رفةةع   الدراسة أن الدراسات السابقة خلصةةت إلةةى أن

 رضى الطلبة وحّسنت مخرجات التعلم بؤكل عام.  

[ اجروا دراسة نظريةةة ذات شةةقين. فيمةةا الؤةةق 28و ميال  ]  اباندي

األول اخةةةتص بتحديةةةد وضةةةعية تطبيقةةةات الةةةتعلم اإللكترونةةةي 

والممارسة الحالية له في التعليم الهندسيت فلن الؤق الثةةاني اخةةتص 

م فةةي متسسةةات التعلةةي يةةيم تبنةةي أدواتةةهبدراسةةة حالةةة ميدانيةةة لتق

فيما يتعلق بالؤق األولت صنفت الهندسي في والية جامو وكؤمير.  

الدراسة وضعية التعلم اإللكتروني فةةي التعلةةيم الهندسةةي إلةةى ثالثةةة 

جوانب: مكونات التعلم اإللكتروني في التعليم الهندسي وتطبيقاتهةةات 

طةةوير مكونةةات ندسةةيت وتممارسة التعلم اإللكتروني في التعلةةيم اله

   تعلم بمةهودات فردية.

تحديةةد وضةةع [ اجريا دراسة نظرية ل27شافي نور واطور رحمن ]

معامل التخصصات الهندسية من خالل دراسات سةةابقة فةةي اإلطةةار 

األكاديمي علةةى مسةةتوى العةةالم بؤةةكل عةةام وعلةةى مسةةتوى جامعةةة 

سدني الغربية. أظهرت نتائج تلك الدراسةةة المتعلقةةة بالمعامةةل علةةى 

ع من المعامل وهي على النحةةو المستوى الدولي أن هناك ثالثة أنوا

 ي:االت

ة: هي تلك المكونة من معةةدات وأجهةةزة ملموسةةة معامل حقيقي .1

 يتم التعامل معها باليد.
انطالقاً من نتائج الدراسة النظريةت تم تنفيذ الؤق الثاني عن طريةةق 

اسةةتبانتين و عتةةا علةةى مةموعةةة مةةن األكةةاديميين. فيمةةا االسةةتبانة 

األولى ركزت على تبني تقنية المعلومات واالتصةةاالت فةةي التعلةةيم 

ركزت على تبنةةي الةةتعلم اإللكترونةةي التقليديت فلن االستبانة الثانية  

)عبةةر الويةةب(. فيمةةا يتعلةةق باالسةةتبانة األولةةىت أوضةةحت نتةةائج 

% من األكاديميين ال يستخدمون تقنية المعلومةةات 47.5الدراسة أن  

معامةةل افتراضةةية: عبةةارة عةةن برمةيةةات تطبيقيةةة تسةةتخدم  .2

لمحاكاة المعامل الحقيقية وتؤغيلها وأخرى للتصميم الهندسي. 

 ,LabVIEW, MATLAB/Simulinkمن تلك البرامج: 

ANSYS, Java Applet, and Flash وهةةي بةةرامج .
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 [30ضةةمن النظةةام النظةةري المقتةةر  مةةن قبةةل ديبنةةار و مالئةةه ]

المتعلةةق بتبنةةي الةةتعلم المةةدمج فةةي التخصصةةات الهندسةةيةت حةةددوا 

مي والصغرى فةةي التخصصةةات الهندسةةية المختلفةةة ضرورته العظ

وفي مةموعة من مةاالت المعرفة من تخصةةص تقنيةةة المعلومةةات 

واالتصاالت باستخدام أدوات تعلم مدمج شملت الةةتعلم اإللكترونةةيت 

العةةرضت الصةةوت والصةةور الحيةةة )الفيةةديو( والتعلةةيم التقليةةدي 

ك األدوات لكةةل تلةة   ارياضةةي  انموذجةة اواستخدام السةةبورة. ثةةم قةةدموا  

لتحديد النسبة المطلوبة في تبني التعلم المدمج لكل تخصةةصت ومنةةه 

في المةةةاالت الهندسةةية والتةةي % مطلوبة  78توصلوا إلى أن نسبة  

 األعلى بباقي التخصصات العلميةت اإلداريةت والتطبيقية. تعد

% 18.4واالتصاالتت وأن النسبة المتبقية تو عت بنسب متفاوتةةة:  

يت % اسةةتخدام عةةال8.6% اسةةتخدام متوسةةهت  10.2استخدام نادرت  

% اسةةتخدام مكثةةف. نتةةائج الدراسةةة فيمةةا يخةةص موضةةوع 15.3

% من األكاديميين ال يسةةتخدمون 83.3االستبانة الثانية أظهرت أن  

التعلم اإللكتروني عبر الويبت فيما النسبة الباقية تو عت إلى نسةةب 

% 7.6% استخدام نةةادرت  7.5فرعية متفاوتة من درجة االستخدام:  

 % استخدام مكثف.    0.5دام عاليت و % استخ1.2استخدام متوسهت  

[ مةةن مدرسةةة الهندسةةة التابعةةة لةامعةةة 29سانتيويسةةت و مةةيال  ]

كارلوس الثالث مدريد طبقوا التعلم المدمج مةةع الةةتعلم المقلةةول فةةي 

تسع مقررات هندسية: خمس مةةواد متطلبةةات )رياضةةياتت فيزيةةاءت 

دسةةة وكيميةةاء(ت وأربةةع مةةواد تخصصةةية )ميكانيكةةا اإلنؤةةاءاتت هن

النسيجت الر يا االصطناعية )عن طريق الحاسب(ت والبرمةة(. من 

تةةةارل تلةةك المةةواد فةةي اسةةتخدام الةةتعلم تةةم عةةرض تةربةةة مةةادة 

 612والتةةي تُعطةةى لعةةدد    2015ميكانيكا اإلنؤاءات للعام الدراسي  

طالةةب مةةن أربعةةة تخصصةةات فةةي الهندسةةة )الميكانيكيةةةت قةةوى 

ات صةةناعية(. مواضةةيع وطةةرق كهربائيةت إلكترونية صناعيةت تقني

االستخدام في تلةةك المةةادة تقةةدم للطلبةةة إلكترونيةةاً عبةةر النةةت والتةةي 

طع فيةةديو تتعلةةق بالمفةةاهيم محاضةةرة مسةةةلة فةةي مقةةا 72شةةملت: 

ين تقييم ذاتيت مناقؤة جماعيةةةت تمر  168ة ومسائل محلولةت  الرئيس

ة تعلم تفةةاعلي أثنةةاء المحاضةةرة بةةين الطلبةةة واألسةةاتذة فةةي مناقؤةة و

تعلقة بمواضةةيع المةةادة. الةانب النظري وحل المزيد من المسائل الم

م المدمج ممتا ة وعلى النحةةو جاءت نتائج الدراسة أن استخدام التعل

 ي:االت

أما فيما يتعلق بالةانةةب التطبيقةةيت فقةةد تةةم تطةةوير موقةةع إلكترونةةي 

البرمةةةة فةةي   اترينلية وتم تحميله على النت خاص بتماباللغة البنغ

العديد من لغاتها المختلفة حيث يسمن للطلبة البنغةةال اسةةتخدامه فةةي 

فهم مسةةائل البرمةةةة بسةةهولةت الحصةةول علةةى أفكةةار عنهةةات توليةةد 

أفكارت وتنفيذ البرنامج. لتقيةةيم فعاليةةة النظةةام تةةم تصةةميم اسةةتبانتين: 

األولى لطلبة الفصةةل الثةةاني والةةذين سيدرسةةون لغةةة برمةةةة جافةةات 

نية للطلبة الذين سبقت لهم دراستها وذلةةك مةةن خةةالل تزويةةدهم والثا

برمةية بنةةوعين مةةن الوسةةائه: صةةور متحركةةة وأخةةرى بتمرينات  

حية )فديو(. ُطلب من طلبة التعلم عبر الموقع واعطيت لهم فرصةةة 

التعلم التعاوني والنقاو الةماعي وذك قبل الحضور إلةةى محاضةةرة 

ت مناقؤةةة بةةين األسةةتاذ والطلبةةة. التعليم التقليةةدي والتةةي خاللهةةا تمةة 

تمثلت تقييم أداء التةربة من خالل نتيةتين: مالحظةةة األسةةتاذ أثنةةاء 

المحاضرة ومن عملية تحليل االستبيان. النتيةة األولى أظهةةرت أن 

سةةئلة بسةةرعة وأنهةةم اسةةتوعبوا الطلبة تمكنةةوا مةةن اإلجابةةة علةةى األ

% مةةن الطلبةةة 93بسهولة. النتيةة الثانيةةة بينةةت فيمةةا    اتعوضالمو

% فهموهةةا مةةن 7من الصور الحية )فيةةديو(ت فةةلن  التمرينات  فهموا  

% 78الصور المتحركة. نتيةة التقيةةيم الكلةةي للتةربةةة وضةةحت أن 

% منهم يةةدعمون التعلةةيم 22من الطلبة يدعمون التعلم المدمجت وأن 

 التقليدي. 

% من الطلبة حصلوا علةةى أكثةةر مةةن 52عبر النت:    اترينتم -

 % من الدرجة العظمى.90

 .6.45إلى  5.41الدرجة النهائية: ارتفعت من  -

بةةة كمةةا خلصت الدراسة إلى تقييم التةربةةة مةةن قبةةل األسةةاتذة والطل

 ي:يأت

لتقدير نسةةبة تطبيةةق   اتذجانمو[ صمموا ثالثة  8شوكالين و ميال  ]

نمةةوذج التعلم المدمج والتعليم التقليدي في البرامج الهندسية. فيمةةا اال

نمةةوذجين الثةةاني األول ُخصةةص لمرحلةةة البكةةالوريوست فةةلن اال

والثالةةث ُخصصةةا لمرحلةةة الدراسةةات العليةةا بؤةةقيها الماجسةةتير 

والدكتورا . جميع تلةةك النمةةاذج مبنيةةة علةةى مخرجةةات الةةتعلم التةةي 

كةةل مرحلةةة. النسةةب التقديريةةة لكةةل يفتةةرض أن يتحلةةى بهةةا خةةريج 

أطول مةةن  ااألساتذة: التعلم المدمج يمكن تبنيه لكنه يتطلب وقت -

 التعليم التقليدي.

تةربة إيةابية معتقدين أنها عمقت لديهم فهةةم المفةةاهيم   الطلبة: -

األساسية للمواد وحصلوا على درجات أعلىت لكن ذلك تطلب 

 منهم بذل جهد كبير اسبوعياً.    
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درت مةةن قبةةل مطةةوري البةةرامج  نموذجا ؟أات لماذا هندسة الحاسب 1.4 مخةةرج تعلةةم للنمةةاذج الثالثةةة قةةُ

األكاديميةةة وخبةةراء ممثلةةين عةةن األطةةراف المختلفةةة فةةي مقةةدمتهم 

باحثون وصناعيون. وقد أتخذوا القةةرارات لتلةةك النسةةب بنةةاء علةةى 

تقييم امكانية وصول قدرات الخةةريةين )مخرجةةات تعلةةم البرنةةامج( 

طلوبة للعمل في مراحل مختلفة من األنؤطة الهندسية فيما يتعلق الم

بالتعلم عبر النت. وقةةد توصةةلت نتةةائج الدراسةةة أن النسةةب المثاليةةة 

ت و 60 ت40لتبني التعلم المدمج في المراحل التعليمية/التعلمية هةةي: 

 لكل من البكالوريوست ماجستيرت دكتورا  على التوالي. 70

نموذجةةاً ومحةةل استؤةةهاد أإن اختيار برنامج هندسة الحاسب ليكةةون 

 ية:لمدمج جاء من خالل المبررات االتلتبني التعلم ا

ة المعلومةةات تخصةةص هندسةةة الحاسةةب هةةو أحةةد وأهةةم تقنيةة  .1

البنية التحتيةةة األساسةةية بؤةةقيها المةةادي  واالتصاالت التي تعد

 لنمه التعلم اإللكتروني.والبرامةي  

 دالطالب خالل دراسته التخصةةص تعةة   المهارات التي يكتسبها .2

من المهارات المطلوبة في الةةتعلم اإللكترونةةيت وبالتةةالي فهةةي 

ضوا تةربة التعلم المدمج في قسم هندسةةة [ عر13يةيت و مال   ] تساعد على تسهيل وتبسيه عملية التعلم بؤكل عام.

الحاسب التابع لةامعة سليمان ديميريةةل ثةةم عرضةةوا نتيةةةة تطبيةةق 

التةربة لمادتي الخوار ميات والبرمةة. فيما يتعلةةق بالؤةةق األولت 

الدراسةةة أوضةةحت أنةةه تةةم إدخةةال الةةتعلم المةةدمج إلةةى قسةةم هندسةةة 

( يعمةةل LMS)باستخدام نظام إدارة تعلةةم    2011الحاسب في العام  

عن بعد. النظام يحتوي علةةى مةةواد المقةةرر مةةدعوماً بتقنيةةة الصةةور 

المتحركةت سةل الطلبةت أدوار المسةةتخدمت نظةةام تقيةةيم عةةن طريةةق 

( والمتطابقةةة مةةع معةةايير Quizzesاالستبيانت وامتحانات التحفيز )

(SCORM فيمةةا نسةةبة طةةالل الةةتعلم المةةدمج .)مةةن العةةدد 70 %

%. 30اجمالي الطلبة المسةلينت فلن نسبة طةةالل التعلةةيم التقليةةدي  

للحفاظ على الةودةت األساتذة الذين يدّرسةةون نفةةس المقةةررات لكةةل 

من طلبة التعليم التقليدي وطلبة الةةتعلم المةةدمجت ومواضةةيع المةةوارد 

نةةات المةةواد )النصةةفية والنهائيةةة( موحدة للمةموعتين. أيضاًت امتحا

متساوية لةميع الطلبةةة وتةةتدى فةةي مكةةان واحةةد. الؤةةق الثةةاني مةةن 

 100الدراسة كان تقييم التةربة من قبةةل الطلبةةة الةةذين بلةةغ عةةددهم  

من طلبةةة التعلةةيم التقليةةدي   50من طلبة التعلم المدمج و    50طالب:  

لنهةةائي. عةةن طريةةق أدائهةةم فةةي الواجبةةات واالمتحةةانين النصةةفي وا

بالمقارنةةة بةةين المةمةةوعتين أظهةةرت النتيةةةة أن األداء متقةةارل. 

التعلم المدمج فعال وله فوائةةد وعليه خلصت الدراسة إلى أن طريقة  

دة بالنسبة لألساتذة والطلبة منها توفير الوقت والتكلفة ورفع نسةةبة ع

 الطلبة المسةلين.      

خبرتةةه الطويلةةة كونةةه معرفةةة الباحةةث بتفاصةةيل التخصةةص و .3

عديةةد مةةن والةةتعلم لل تعلةةيمعمليةةة المةةارس ومةةا  ال يمةةارس 

مقةةررات التخصةةص لةميةةع مسةةتويات البرنةةامج: المتطلبةةات 

 العامةت المتطلبات الهندسيةت ومواد تخصص البرنامج.   

 

   اختيار المرجعية 2.4

أحد الةوانب المهمة في عمليةةة البحةةث العلمةةي   العمل بمرجعية يعد

كونةةه يةةةرد أي عمةةل مةةن االجتهةةادات الؤخصةةية الفرديةةة وتكةةون 

نتائةه منطقية وذات مصةةداقية. المرجعيةةة التةةي تةةم اختيارهةةا لهةةذ  

تقريةةر  الدراسة فيما يتعلةةق بالخطةةة الدراسةةية لهندسةةة الحاسةةب هةةو

(CE2016 الذي تم إعةةداد  مةةن قبةةل لةنةةة )شةةرافية إ(Steering 

Commitee)  ( مكونة من سبعة مندوبين عنACM وأربعة عن )

(IEEE تسعة من الواليات المتحدة األمريكية واثنةةين مةةن الصةةين )

بمؤاركة آخرين من مةتمع هندسةةة الحاسةةب علةةى مسةةتوى العةةالم. 

( من التقريرت فلن عملية اإلنةا  تمت Dحسب ما جاء في الملحق )

 من خالل مرحلتين رئيسيتين.         

أهم ما أورد  التقرير والذي يهمنا في هذا الدراسةةة هةةي: مخرجةةات 

التعلمت أنواع المعامةةلت عةةدد كةةل مةةن المقةةررات النظةةري والعملةةي 

 العملي والنظري والتي لها عالقة  بأسئلة وهدف الدراسة.  

 . الخطة الدراسية لبرامج هندسة الحاسب  4
    

ا كان كل ما سبق قد ناقش جوانب التعلم المدمج في التخصصةةات إذ ت التعلممخرجا  3.4

الهندسية والذي يمثل ثلثي هذ  الدراسةت فلنه من الضروري مناقؤة 

الثلةةث منهةةا والمتعلةةق بتخصةةص هندسةةة الحاسةةبات. هةةذا الةةةزء 

سةةيركز علةةى جوانةةب مهمةةة مةةن الخطةةة الدراسةةية لبةةرامج هندسةةة 

    الحاسبات.

احتوي التقريةةر فةةي البةةال الرابةةع منةةه علةةى العديةةد مةةن مخرجةةات 

 ي:لمعرفية والمهاراتية اشتملت االتالتعليم ا
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: مخصصةةة إلجةةراء التةةةارل معامةةل المةةواد المقةةررات الدراسةةية

 ي:غالباً تحتوي على االتبالمقررات الدراسية والتي 

: تعريفةةةاتت الوصةةةفت النظريةةةاتت الطةةةرق معرفيةةةة وفهةةةم .1

واالسةةاليبت االسةةتراتيةياتت الحقةةائق العلميةةة واالجتماعيةةة 

المختلفةةة ذات العالقةةةت ت التطبيقاتت القضايا  .واالقتصادية ال .

 ثقافة المةتمعات.
: مثةةةةل الةةةةدوائر اإللكترونيةةةةة والرقميةةةةةت العتةةةةاد المةةةةادي (1

(FPGAs/CPLDs) ت أنظمةةةةة الةةةةتحكم متناهيةةةةة الصةةةةغر

(Microcontrollers( ت نمةةةةةاذج أوليةةةةةة)Prototying ت)

(ت Implementation of firmwareبرمةةةةة العتةةةاد )

 (.Bread-boardingلوحات تةارل )

: متابعةةة التغيةةر والحداثةةةت التعةةرف مهارات التعلم مدى الحياة .2

علةةى االحتياجةةات المعرفيةةة والتقنيةةة الةديةةدةت المقةةدرة علةةى 

البحةةث وتحديةةد المعلومةةات ذات العالقةةةت تقيةةيم وتطبيةةق تلةةك 

 المعارف والتقنيات. 
: مثةةل بةةرامج المحاكةةاة الخاصةةة العتةةاد البرامجةةي التطبيقيةةة (2

محاكةةاة بتصميم األنظمة الحاسوبية بما فيها الرقمية. بةةرامج ال

ارسةةة هندسةةة الحاسةةب مم تقةةدم قيمةةة جوهريةةة كةةةزء مةةن

المهنيةت وأدوات مفيدة في نمذجةةة أنظمةةة حقيقيةةة وهةةي غالبةةاً 

مفضلة وضرورية كونها تسمن للطلبة بدراسةةة األنظمةةة التةةي 

ال يمكن تصميمها وتنفيةةذها عمليةةاً ومةةوفرة المةةوارد والوقةةت. 

ذلةةكت ينبغةةي اسةةتخدام بةةرامج إدارة المكونةةات  فضةةال عةةن

من العتاد المادي والبرامةةةيت   الحاسوبية والتحكم بالنس  لكل

 تتنوع بناء على فلسفة واحتياجات كل برنامج أكاديمي.والتي 

: تعريةةف المؤةةكلة وتحليلهةةا وتصةةميم حلهةةا مهةةارات ذهنيةةة .3

 والتفكير الناقد.

اءة والكتابةةة والمراجعةةة : القةةرمهارات التعامةل مةع النصةو  .4

 والتقييم لما تحتويه مختلف الوثائق العلمية والفنية وعيرها.

 : تركيبت تؤغيلت فحص وتقييم. مهارات تطبيقية فنية .5

: الحةةوار والمحادثةةة والتواصةةل والعةةرض مهةةارات التفاعةةل .6

 والمقابلة.

: الؤعور العامت فن التعامل مع النةةاست تنمية شخصية )ناعمة( .7

لول االقنةةاعت الحكمةةة فةةي ن واإليةةةابيت اسةة التصةةرف المةةر

 التأقلم مع المتغيرات والمستةدات.   المواقفت
: عبةةارة عةةن مسةةاحات مخصصةةة إلنةةةا  المعامل المفتوحةة (3

مؤاريع بحث و/أو تخرج يقوم ومةموعة من الطلبة بلشراف 

أحةةد األسةةاتذةت وعةةادة تلةةك المعامةةل مةةزودة بمعةةدات حديثةةة 

وأجهزة الكترونية )مثالً روبوتات( وغيرها مةةن المسةةتلزمات 

 المطلوبة للمؤروع.    

 : من خالل المؤاركة والعمل الةماعي.  مهارات الفريق الواحد .8

: التخطةةةيهت إدارة الوقةةةتت إدارة مهةةةارات إداريةةةة وقياديةةةة .9

المؤةةاريعت إدارة المعلومةةةت تطةةوير المهنةةةت الةةوعي المةةدمجت 

 د في المةالت ريادة األعمالت صناعة القرار. متابعة كل جدي
ري : معامل مخصصة لدمج المحاضرة النظالمعامل المدمجة (4

بةةالعملي بحيةةث يخصةةص جانةةب مةةن المعمةةل للنظةةري وبعةةد 

االنتهاء منه يتم التحول إلى جانب آخر مخصص للعملي. فةةي 

الوقت المحاضرة يؤتركون الطلبة في تعلةةم نؤةةه مسةةتخدمين 

( وأجهةةةةزة القيةةةةاس breadboardsلوحةةةةات التةةةةةارل )

 الخاصة إلجراء الةانب العملي.    

 : تنقل من نؤاط معين إلى آخر دون تدريب.المهارات النقلية  .10

: عقد عالقات اجتماعية التي تسهل لهم ساب الخبرة العمليةإك  .11

عةةد التخةةرجت ومةةن خةةالل التةةدريب الحصةةول علةةى العمةةل ب

 قت في الؤركات ذات العالقة.  المو

 هيزهاأنواع المعامل وتج 4.4

ة تحتوي على العديةةد مةةن : عبارة عن مركز أو ورشدعم فني (5

المسةةةتلزمات والمعةةةدات واألدوات الفنيةةةة مثةةةل المكونةةةات 

ثالثيةةة من ضةةمنها  اإللكترونية والدوائر المتكاملةت  وطابعات  

األبعادت والمتحكماتت وقطع التلحيم وغيرها التي تقةةدم الةةدعم 

 الفني لعملية التصميم والتةربة. 

في مرحلة تأهليهم تعليمياًت الطلبة عادة يكونون متحفزين لكل ما هو 

طابع مهنةةي وحرفةةي )االسةةتخدام اليةةدوي( فةةي الهندسةةة. التةةةارل 

هةةذ  المتعةةة لتةةوفير أسةةاس لعناصةةر أخةةرى مهمةةة   المعملية تستثمر

لألنؤةةطة العمليةةة. الواجبةةات المعمليةةة المخططةةة ينبغةةي أن تسةةاعد 

الطلبةةة فةةي تعزيةةز لةةديهم الثقةةة بقةةدرتهم التقنيةةةت تطةةوير الخبةةرة 

ر كل من فنيي المعامل اوإلنتاج منتةات جديدةت وتثمين اد  المطلوبة

لةةذلك يةةةب تةةوفر   و والمهنيةةين علةةى مختلةةف تخصصةةاتهم.والور

 ي:لمعامل ورد في التقرير منها االتالعديد من ا

خيصةةة واحةةةام : مع توفر معةةدات بتكةةاليف رمقتنيات الطلبة (6

صغيرةت فلن ذلك قد أتا  للطلبة امتالك ما يحتاجونه من تلةةك 

المعةةدات والبةةرامج واحضةةارها إلةةى قاعةةات المعامةةل. وهةةذا 
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نسةةة  بةةةرامج للطلبةةةة للنمذجةةةةت المحاكةةةاةت وأدوات تطةةةوير (د

   البرامج.  

سمن لهم أيضاً بلجراء التةارل العملية خارج بيئات المعامةةل 

 ي:ية. مما يمكن للطبة امتالكه االتالنظام

مثةةةةةل عةةةةةارض اإلشةةةةةارة أجهةةةةةزة قيةةةةةاس شخصةةةةةية (أ نسبة مقررات العملي والنظري  5.4

(Oscilloscope)( ت جها  متعدد القياساتMultimeter ت)

ت مولةةةةد اإلشةةةةارة (Logic analyzer)محلةةةةل المنطةةةةق 

(Waveform generatorموصةةةل )محمةةةول  ة بحاسةةةب

 محتوياً برامج قياس.

مةةن التقريةةر لمناقؤةةة خمسةةة نمةةاذج دوليةةة:  (Bُخصةةص المحلةةق )

(ت النمةةوذج A, B, Cثالثة منها من الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة )

 2-ت والنموذج الخامس يمثل اتفاقية بولونيا(D)الرابع يمثل الصين  

(E).  خصةةائص عامةةة عةةن كةةل نمةةوذج والتةةي تةةم تلخيصةةها فةةي

 (ت والموضن أدا .2الةدول رقم )
(ت مةةةدمةاً بهةةةا تغذيةةةة Breadboardsلوحةةةات تةةةةارل )(ل

 كهربائيةت لتركيب دوائر إلكترونية. 

( ولوحةةات تطةةوير Microcontrollersمتحكمات صةةغيرة )(ج

(FPGA .ذات التكلفة المنخفضة ) 

 . CE 2016عدد المقررات النظرية والعملية لنماذج الخطه الخمس المؤكلة من قبل اللةنة اإلشرافية على تقرير (: 2جدول رقم )

 رمز الخطة وعالقتها بالخاصية 

 الخاصية

A B C D E 

 50 56 36 39 39 العدد اإلجمالي للمقررات 

 العملي مقارنة بالنظري عدد مقررات 
+ مؤروع   11

 تخرج 

بما فيها مؤروع   9

 تخرج 

بما فيها مؤروع   5

 تخرج 

بما فيها مؤروع   9

 تخرج 

بما فيها مؤروع   26

 تخرج 

نسبة مقررات العملي/ اجمالي  

 المقررات 
12 /39 =31 % 10 /39 =26 % 6/36=17 % 12 /56 =21 % 27 /50 =54 % 

 

للعديد من التخصصاتت إال أنه ال يتوفر برامج تعلم إلكتروني 

 تمنن شهادات في التخصصات الهندسية. 

 النتائج.  5

سيتم عرض نتائج هذا البحةةث بنةةاء علةةى مةةا تةةم التوصةةل إليةةة مةةن 

 جميع األجزاء السابقة. 
مثل اعتماد البرامج الهندسية الخاضعة للتعليم التقليديةت كؤف  (3

هذ  الدراسة أنه يةةتم مةةنن شةةهادات اعتمةةاد البةةرامج الهندسةةية 

 نتائج الجزء األو : مقدمة عامة  1.5 الخاضعة للتعلم اإللكتروني في الدول المتقدمة.  

اسةةتكمال نتةةائج  هةةذا الةةةزء والمتعلقةةة  5.5سةةيتم فةةي البنةةد 

 باإلجابة على األسئلة والتحقق من هدفها العام. 

 :   مة هذا البحث بينت النتائج االتيمقد

أكدت معظم الدراسةةات والتوجهةةات الحديثةةة ومعايؤةةة الواقةةع  (1

المتقدمةةة قةةد تبنةةت أنةةواع أثناء فترة جائحة كرورنات أن الدول 

التعلم  اإللكترونيت منهةةا الةةتعلم المةةدمج منةةذ فتةةرةت فيمةةا دول 

العالم الثالث ومنها معظم الدول العربيةةة مةةا  ال تحةةت مظلةةة 

 التعليم التقليدي.

 نتائج الجزء الثاني:  التعلم المدمج  2.5

 :علم المدمج أوضحت النتائج االتيةالةزء الخاص بالت

 اإللكتروني.التعلم المدمج هو خليه من التعليم التقليدي والتعلم  (1

التعلم المدمج يقدم مزايةةا عديةةد مقارنةةة بةةالتعليم التقليةةدي منهةةا:  (2

المرونةةة فةةي الةةتعلمت اسةةتخدام التقنيةةةت تةةوفير الوقةةت والةهةةد 

توفر متسسات تعلةةيم/تعلم إلكترونةةي بأنواعةةه   من  رغمعلى ال (2

يةةة المختلفة فةةي بعةةض البلةةدان العربيةةة وتمةةنن شةةهادات جامع
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اوتت نسبة الطلبة المسةلين في التعلم المدمج إلى المسةلين تف .7

فةةي التعلةةيم التقليةةديت كمةةا أشةةارت بعةةض الدراسةةاتت فمنهةةا 

 . 26: 74ت أي بمتوسه 30:70ت ومنها 22: 78أوردت 

سةةال مخرجةةات الةةتعلمت لفةت تنمية قدرات الطالبت نمه إكوالتك

 تحمل المسئولية وصنع القرارت وتعزيز وتسهيل العالقات.  

على تنمية مهارات وقدرات المتعلم منهةةا:   التعلم المدمج يساعد (3

مهةةةارات التفكيةةةر والتصةةةور والتخيةةةل واالبتكةةةارت مهةةةارات 

الحاسةةةبت  مهةةةارات التفاعةةةل والمحادثةةةةت تعزيةةةز الدافعيةةةةت 

 والتوجهت رفع أداء المتعلمت تحسين جودة التعلم. 

لم يتم الحصول على أي دراسة تؤير إلةةى أن أيةةاً مةةن البلةةدان  .8

نةةت الةةتعلم العربيةت بل والؤرق األوسه )باستثناء تركيا( قد تب

 المدمج في التخصصات الهندسية.   

 نتائج الجزء الثالث: التعلم المدمج في التخصصات الهندسية  3.5
    نتائج الجزء الرابع: الخطة الدراسية لبرامج هندسة الحاسب  4.5

 ة:الثت يمكن استخالص النتائج االتيالةزء الثمن  
تتوفر مرجعية دولية فيمةةا يتعلةةق بتصةةميم الخطةةه الدراسةةية   (1

لهندسة الحاسب تصدرها منظمات هندسة معترف لهةةا عالميةةاً 

(ت IEEE( و )ACM)في عمةةل مؤةةترك  بةةين كةةل جمعيتةةي  

 .(CE2016) 2016وأن أحدر اصدار هو تقريرها لسنة 

انتؤار استخدام التعلم المدمج في البرامج الهندسية فةةي العديةةد  .1

مةةن منةةةاطق العةةالم شةةةملت الواليةةات المتحةةةدة األمريكيةةةةت 

 استراليات أوربات آسيا. 

استخدام الةةتعلم المةةدمج غطةةى العديةةد مةةن البةةرامج الهندسةةية:  .2

بت إلكترونيةةةةت الكهربائيةةةةت المدنيةةةةت الميكانيكيةةةةت الحاسةةة 

الصناعيةت والنسيجت وقد تعلقت بمقررات دراسةةية ذات طةةابع 

عملةةي واقعةةي )مةةادي( وافتراضةةي )برامةةةي( لتلةةك البةةرامج 

ولمراحل الدراسات الةامعية الثالر: بكالوريوست ماجستيرت 

 ودكتورا .

مةةن   دد مةةةاالت المعرفةةة الرئيسةةية تعةةدالخطة المرجعيةةة تحةة  (2

مثةةل متطلةةب صةةميم تخصةةص هندسةةة الحاسةةبت وإضةةافيةت ت

 ة. وداعم للمةاالت الرئيس

العديةةد مةةن مخرجةةات الةةتعلم التةةي حةةددت المرجعيةةة الدوليةةة  (3

ت شةةملت: بهةةا ينبغي لخةةريج هندسةةة الحاسةةب التحلةةي والتمتةةع

معرفة وفهةةمت مهةةارات الةةتعلم مةةدى الحيةةاةت مهةةارات ذهنيةةةت 

مهةةارات التعامةةل مةةع النصةةوصت مهةةارات تطبيقيةةة فينةةةت 

مهةةارات التفاعةةلت تنميةةة الؤخصةةيةت مهةةارات عمةةل الفريةةق 

الواحدت مهارات إداريةةة وقياديةةةت المهةةارات النقليةةةت اكتسةةال 

 الخبرة العملية.  

فيمةةا معظةةم الدراسةةات تعلقةةت بتةةةارل تطبيقيةةة مةةن خةةالل  .3

خدام الةةتعلم المةةدمج فةةي التخصصةةات تصةةميم وتطةةوير اسةةت

الهندسيةت فلن القليل منها كةةان عةةن تقيةةيم تةةةارلت استقصةةاء 

 حاالت ووضع التعلم المدمجت وجوانب نظرية عنه. 

أوضحت بعض الدراسات أنةةه تةةم اسةةتخدام المعامةةل الواقعيةةة  .4

 قائةة عن بعد وكذلك عملية تقييم أداء الطلبة مةةن باسةةتخدام طر

ت (Quizzes)حانةةةةات التحفيزيةةةةة : الواجبةةةةاتت االمتعةةةةدة

 .واالمتحانات النصفية والنهائية

أنةةواع عديةةدة لممارسةةة الةانةةب  المرجعيةةة الدوليةةة أوردت (4

العملةةةي مةةةن تخصةةةص هندسةةةة الحاسةةةب شةةةملت: معامةةةل 

المقةةررات التعليمية/التعلميةةة )العتةةاد المةةادي والبرامةةةي(ت 

المعامةةل المفتوحةةةت المعامةةل المدمةةةةت دعةةم فنةةيت ومقتنيةةات 

الطلبة الماديةةة. ومنهةةا قةةد حةةددت معامةةل تسةةتخدم فةةي الةةتعلم 

ليمةةة البرامةيةةةت المعامةةل المةةدمج )معامةةل المقةةررات التع

 المدمةةت وتقنيات الطلبة المادية(. 

تم تقييم تةارل تبني واستخدام التعلم المدمج مةةن قبةةل الطلبةةة  .5

واألكاديميين والتي كانت نتائج الدراسات فةةي أغلبهةةا إيةابيةةة 

ي التخصصةةات الهندسةةية وقةةد ولصالن تبني الةةتعلم المةةدمج فةة 

خمسةةة نمةةاذج للخطةةة الدراسةةية  أوردت المرجعيةةة الدوليةةة (5 معظم الطلبة واألساتذة.  نالت رضى

لبةةرامج هندسةةة الحاسةةب علةةى مسةةتوى العةةالم بينهةةا جميعةةاً 

مؤتركات وتتمتع كل منهةةا بخصةةائص فةةي كةةل مةةن مةةةاالت 

 المعرفة والساعات المعتمدةت وأخرى عامة.    

اشارت بعض الدراسات أن استخدام التعلم المدمج عمل علةةى  .6

تحسين مستوى الفهم لةةدى الطلبةةة واكسةةبتهم مهةةارات مختلفةةة 

منها التواصلت التفاعةةلت العمةةل الةمةةاعيت وتحسةةين مسةةتوى 

تةةوفير المرونةةة والسةةرعة عةةن األداء بؤةةكل عةةامت ناهيةةك 

 والسهولة التي يتمتع بها. 

تلك النماذجت والذي يهمنا في هذ  الدراسةت أن   من خصوصية (6

هذا البحث أظهر أن  النسبة المئوية مةةن المقةةررات الدراسةةية 

ذات الطابع العملي مةةن اجمةةالي المقةةررات متفاوتةةة بةةين تلةةك 
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تهيئةةة بيئةةة تعلميةةة إلكترونيةةة متكاملةةة تؤةةمل مراجةةع وكتةةب  (1

الدراسةةية ووسةةائل الةةدعم اإللكترونيةةة التةةي تغطةةي المقررات  

( وبحيةةث تكةةون فةةي LMSالمقةةررات ونظةةام إدارة الةةتعلم )

 متناول الطلبة بصورة مستمرة.  

%ت 54%ت 21%ت 17%ت 26%ت 31النمةةاذج هةةي التةةالي: 

%. من هذ  النسبةت فلن نسبة مقةةررات الةانةةب 30وبمتوسه  

 %. 70النظري  

 

 (Desire to Learn, D2Lتةةوفير نظةةام الكترونةةي نظةةام ) (2

الةةذي يرغةةب طلبةةة الةةتعلم المةةدمج فةةي االهتمةةام بةةواجبهم 

طتهم علةةى الةةدوام وتؤةيعهم وتحفيزهم على ذلك ومتابعة انؤ

والتي تتين لهم التعلم التعاوني والتحاور اإللكتروني الصةةوتي 

 والمرئي وبؤقيه المتزامن وغير المتزامن والتواصل.

 نتائج أسئلة وهدف البحث 5.5

مةةن هةةذا الةةةزءت   2.5إجابة السةةتال األول: مةةن خةةالل نتةةائج البنةةد  

يتضةةن أن الةةتعلم المةةدمج يتميةةز بمزايةةا ومهةةارات عديةةدة مقارنةةة 

بةةةالتعليم التقليةةةدي والةةةذي يعةةةود بالفائةةةدة علةةةى مسةةةتوى الطالةةةب 

 والمتسسة.
استقطال أساتذة يتمتعون بخبرة ومعرفةةة وبمهةةارات التعامةةل  (3

مع مبادئ وأساليب التعلم المدمج وذات الصلة بالحياة التعلمية 

 للطلبة.

بةةةالء أن مسةةتوى التوجةةه يوضةةن    3.5إجابة الستال الثةةاني: البنةةد  

لتبني التعلم المدمج في التخصصات الهندسية يحظى بانتؤار واسةةع 

ى المعنيةةين في العديد من بلدان العالم المتقدمة منهةةا وأنةةه نةةال رضةة 

ن وعمل على تحسين مخرجات التعلم لةةدى الطلبةةة ورفعةةت الرئيسي

مستوى أدائهمت وما يدل على ذلك التوجه والرضى أن متوسه نسبة 

% مةةن إجمةةالي الطلبةةة 74تسةيل الطلبة فةةي الةةتعلم المةةدمج بلغةةت  

 المسةلين.  

دريب فعةةال ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس الةةذين ال إعداد برنامج ت (4

تتةةوفر لةةديهم خبةةرة ومعرفةةة سةةابقة بهةةدف اكسةةابهم معرفةةة 

ومهارات التعلم اإللكترونةةي وطةةرق الةةتعلم الحديثةةة المختلفةةة 

اإلدارية منها واألكاديمية ليستطيعوا القيام بةةدورهم التةةوجيهي 

 واالرشادي والتحفيزي أثناء عملية التعلم.  

تحضيري لطلبة التعلم المدمج في بدايةةة تعلمهةةم   إعداد برنامج (5

لكسبهم مهاراتةةه وتنميةةة قةةدراتهم فةةي اسةةتخدام جميةةع وسةةائل 

وأدوات تقنية المعلومات واالتصاالت والتي تعينهم في متابعة 

 أنؤطتهم التعلمية المختلفة. 

تتكةةد تةةوفر مرجعيةةة دوليةةة   4.5إجابة الستال الثالةةث: نتةةائج البنةةد  

لتخصص هندسة الحاسب تصف مخرجات تعلم البرامج الهندسةةيةت 

متوسه نسبة مقررات العملي   تقدير  وحددت أنواع المعاملت وإتاحة

ن إجمةةالي المةةواد الدراسةةية. وهةةذ  النسةةبة مةةن % م30والتي بلغت  

العملي يمكن تنفيذ الةزء منهةةا عةةن طريةةق الطالةةب دون الحضةةور 

دامه البةةرامج التطبيقيةةة إلى قاعة المحاضرات وذلك من خالل استخ

 ت له تقنياته المادية الذاتية. وإذا توافر

جعل عملية التعلم اإللكتروني ثقافةةة عامةةة مةةن خةةالل تحةةديث  (6

خاصةةة بةةالتعليم والةةتعلم وعبةةر وسةةائل التؤريعات القانونيةةة ال

االعةةالم والتواصةةل االجتمةةاعي وممارسةةة ذلةةك علةةى أرض 

الواقع في جميع التخصصةةات بؤةةكل عةةام وفةةي التخصصةةات 

 التطبيقية بؤكل خاص وفي مقدمتها الهندسية.
أن ثمةةة   4.5و    2.5إجابة الستال الرابع: يتضن مةةن نتةةائج البنةةدين  

عالقة تطابق بين المهارات المكتسبة اثنةةاء ممارسةةة الةةتعلم المةةدمج 

  التي يكتسبها طالب برامج هندسة الحاسب. وتلك 

التعاون مع متسسات التعلةةيم العةةالي فةةي البلةةد لصةةياغة نظةةام  (7

م المدمج ومناقؤته مةةع معايير تراخيص واعتماد أكاديمي للتعل

الو ارة المعنية واعتماد  ليكون مرجعية فةةي تسةةيير ومتابعةةة 

أنؤطته المختلفة اإلدارية )مع التركيز على عملية القبةةول مةةن 

خالل تؤخيص ملكات وقدرات وخبرات والسمات الؤخصةةية 

للطلبةةة(ت واألكاديميةةة )مةةع التركيةةز علةةى توصةةيف البرنةةامج 

 األكاديمي( والمالية. والمقرات والطاقم البؤري  

للبحث: جميع إجابةةات علةةى األسةةئلة الفرعيةةة   إجابة الستال الرئيس

ت وبالتةةالي فةةلن البحةةث قةةد حقةةق ابة الستال الرئيسأعال ت تؤكل إج

لم المةةدمج فةةي بةةرامج هندسةةة العةةام وهةةو إمكانيةةة تبنةةي الةةتع هدفةةه

 الحاسبات في البلدان العربية اسوة  ببلدان العالم المتقدمة والنامية.   

 التوصيات .6
التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصةةة فةةي بلةةدان اقليميةةة  (8

ودولية التي يتواجةةد فيهةةا طلبةةة الةةتعلم المةةدمج بغةةرض إتاحةةة 

الفرصة للطلبة لالطالع واالستفادة مما تملكه تلةةك القطاعةةات 

يةةد مةةن التوصةةيات بناء على نتائج الدراسةت فلنةةه يمكننةةا طةةر  العد

 : وعلى النحو االتي
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المدمج بأشكاله المختلفة: األكاديميةةةت التعرف على مزايا التعلم   (1

واإلداريةةةت واالجتماعيةةةت واالقتصةةاديةت الةة .. علةةى مسةةتوى 

 جميع األطراف.

مةةةن تقنيةةةة المعلومةةةات واالتصةةةاالت وتطبيقاتهةةةا المختلفةةةة 

االنتاجية التحويلية وكذلك إتاحة فرصة الصناعية والتةارية و

 التدريب أثناء اإلجا ة الصيفية. 

التعةةرف علةةى مزايةةا الةةتعلم المةةدمج بؤةةكل خةةاص فةةي مةةةال  (2

 التخصصات الهندسية.

اشةةراك المةتمةةع فةةي إدارة الةةتعلم المةةدمج فةةي التخصصةةات  (9

 الهندسية خاصة في البداية لضمان جودة التعليم/التعلم.

للخطة الدراسةةية لبةةرامج   تعرف على طبيعة مخرجات التعلمال (3

 هندسة الحاسب وخصائصها المختلفة. 

إجةةراء المزيةةد مةةن االبحةةار العلميةةة النظريةةة والدراسةةات   (10

 الميدانية في تطوير وإثراء التعلم المدمج وبصورة مستمرة.    

وللقيام بكل ما ذكر أعال  يةةةب أوالً وأخيةةراً العمةةل بالمقولةةة   (11

م فةةي مواجهةةة الخطةةر مةةرة واحةةدة خيةةر مةةن الخةةوف الةةدائمم

يخةةل قةةد  كترونةةي  مةةن أن الةةتعلم اإلل  بعضهممواجهة ما يردد   

بسير عمليةةة التعلةةيم الحاليةةة ويهةةدد أحةةد طرفيهةةا األساسةةيين: 

[ت مذكرين أن التقنيةةة اإللكترونيةةة وسةةيلة 14المعلم والمتعلم ]

وليست غاية تساعد وتسهل بل وتطور مهارات وقةةدرات كةةال 

الطرفين. ففيما المعلم سيتحول دور  من ملقي للمعلومات إلةةى 

ور الطالةةب سةةيتحول مةةن متلقةةي مرشد وشرف ومتابعت فلن د

إلةةى مؤةةارك فعةةال فةةي جميةةع جوانةةب العمليةةات األكاديميةةة 

واإلدارية ذات العالقة وهذا سيتهله أن يكون جاهزاً ومستعداً 

 لممارسة تخصصه في سوق العمل عند تخرجه.                 

علةةى الدراسةةة    ومن خالل ذلك االسلول المتدرج فقةةد أكةةدت نتةةائج

 تبني التعلم المدمج في برامج هندسة الحاسب. 

اختالفاً لما جرت عليه العادة بأن جل الباحثينت إن لم يكن جميعهمت 

يكتفون بكتابة عبارة مبناء على معرفة الباحث أنه ال توجةةد دراسةةة 

سابقة أو أنها األولى من نوعها أو أنها من الدراسات النادرةمت فةةلن 

هذ  الدراسة قد أثبت وبطريقة علمية أنها فعالً األولةةى مةةن نوعهةةا. 

الل المراجةةع التةةي استؤةةهد بهةةا فةةي الةةةزء الثةةاني مةةن هةةذا من خف

فةةي العديةةد مةةن   قارئ أن االهتمةةام بةةالتعلم المةةدمجالبحثت يالحو ال

البلدان العربية  عبارة عن دراسات استقصائية ميدانية أجريت مةةن 

ق ائةة قبل المتخصصين وطلبة الدراسةةات العليةةا )ماجسةةتير( فةةي طر

س يةةة طبقةةت علةةى طلبةةة المةةداريةةات التربوأساليب التدريس في كل

بةميع مراحلها )الثانويةةةت المتوسةةهت وابتدائيةةة( وقةةد كتبةةت باللغةةة 

العربيةةة. فةةي المقابةةلت يمكةةن للقةةارئ مالحظةةة أن المراجةةع التةةي 

استؤهد بها في الةزء الثالث والمتعلق بوضةةع حالةةة الةةتعلم المةةدمج 

ر فةةي التعليم/الةةتعلم الهندسةةي جميعهةةا عبةةارة عةةن دراسةةات وأبحةةا

أجريةةت فةةي الةةدول المتقدمةةة والناميةةة وباللغةةة اإلنةليزيةةة. وعليةةه 

أول دراسة عن تبني التعلم   ديتضن جلياً من ذلك أن هذ  الدراسة تع

المدمج في التعليم/الةةتعلم الهندسةةي فةةي البلةةدان العربيةةة علةةى وجةةه 

 الخصوصت وربما في الؤرق األوسه على وجه العموم.    

 

 الخاتمة .5

من الحقائق الواقعية والملموسة أن عمليةةة التعلةةيم والةةتعلم تعةةد مةةن  

أهم المةاالت الحياتية في بنةةاء الحضةةارات وتقةةدم الؤةةعول ورقةةي 

حياة مةتمعاتها. وكما هو مؤاهد ومعاو في وقتنا الحاضةةرت وكمةةا 

كؤةةفته هةةذ  الدراسةةةت أن البلةةدان التةةي أهتمةةت بتطةةوير أنظمةةة 

التعليم العالي على وجه الخصوص حققت التعليم/التعلم بؤكل عام و

تنمية شاملة ومستدامة حافظت على مسةةتويات معيؤةةة مرتفعةةة فةةي 

[. ومن اهتمامات تلك البلدان تبنةةي الةةتعلم 32حياة الفرد والمةتمع ]

اإللكتروني بأشكاله المختلفة فةةي العديةةد مةةن التخصصةةات الةامعةةة 

 ومنها البرامج الهندسية.   

خطةةوة أساسةةية  عةةدذ  الدراسةةة هةةذ  تإذا كانةةت محتةةوى ونتةةائج هةة 

تمهيدية في تبني التعلم المدمج في التخصصات الهندسية في بلةةداننا 

ستؤةةةع علةةى إجةةراء العديةةد مةةن  نفسةةه العربيةةةت فلنهةةا فةةي الوقةةت

األبحار والدراسات النظرية والتطبيقية واالستقصائية الميدانية في 

 المستقبل. 

الدراسة إمكانية تبني الةةتعلم اإللكترونةةي بؤةةكل عةةام   لقد أكدت هذ  

والمدمج على وجه الخصوص في البرامج الهندسية ومنهةةا برنةةامج 

هندسة الحاسب وذلك من خةةالل الطريقةةة البحثيةةة التةةي تةةم اتباعهةةا 
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