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 ملخص البحث:
لذلك تسعى المإسسات التعلٌمٌة لتطوٌر تعلٌمها،  وفً ظل التغٌر ٌمثل التعلٌم الدعامة األساسٌة فً تقدم الشعوب واألمم ، 

 بل واإلنترنت، الكمبٌوتر عصر فً للتعلٌم كافٌة أسالٌب التعلٌم التقلٌدٌة تعد المتالحق ونمو المعرفة بمعدالت سرٌعة لم

 المعرفٌة التطورات ٌناعل تفرضها ملحة ضرورة التعلٌم فً وتوظٌفها التكنولوجٌة هذه المستحدثات مع التعامل أصبح

والتكنولوجٌة المعاصرة حٌث أصبح من المهم تطوٌر تعلٌم تصمٌم االنشاءات المعدنٌة من اسلوب تقلٌدي الً أسالٌب 

 أدى وقد المدمج، وبخاصة اسلوب التعلٌم األكادٌمٌة والتقنٌة، الجوانب جمٌع حدٌثة تتسم بمواكبة تكنولوجٌا المعلومات فً

 التعلٌم تقنٌات توظٌف من تمكنهم جدٌدة وقدرات مهارات هٌبة التدرٌس أعضاء الكتساب الحاجة ورظه إلى التطور هذا

 بفاعلٌة مع التعلٌم التقلٌدي فً تعلٌم التصمٌم من خالل وضع منهجٌة مقترحة لذلك االسلوب.  واستخدامها اإللكترونً

 ( تعلٌمٌة منهجٌة -تصمٌم المنشآت المعدنٌة -التعلٌم االلكترونً  -)التعلٌم المدمج الكلمات المفتاحٌة:

The Abstract 

Education is the mainstay of the progress of peoples and nations, so educational institutions 

seek to develop their education, and in the wake of rapid change and rapid knowledge growth, 

traditional teaching methods are no longer sufficient for education in the computer age and 

the Internet. Contemporary technological and technological developments It has become 

important to develop metal construction design education from traditional to modern methods 

that are compatible with information technology in all academic and technical aspects, 
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Especially blended learning Method ,This development has led to the need for faculty 

members to acquire new skills and capabilities that enable them to employ e-learning 

techniques and effectively use them with traditional education in design education by 

developing a proposed methodology for that approach. 

Keywords: (blended learning- e-learning- metal construction design- methodology) 

 المقدمة:

وتقدٌم البرامج التعلٌمٌة فً للتطورات الحدٌثة فً مجال االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات اثار عدة على تصمٌم أضحى 

التعلٌم العالً, وأصبح للتقدم فً تكنولوجٌا التعلٌم تؤثٌراً إٌجابٌاً فً تحقٌق التواصل الفعال بٌن المعلم والمتعلم، وقد ٌسر 

هذا للمعلم سبالً عدٌدة لتوصٌل المعلومات والمهارات بؤسالٌب وطرق متنوعة تثري عملٌة التعلم وتزٌد من فاعلٌتها 

ثرها, حٌث توصً كثٌر من االتجاهات التربوٌة الحدٌثة بضرورة البحث عن أفضل الطرابق والوسابل المعنٌة بتوفٌر وأ

 بٌبة تعلٌمٌة تفاعلٌة مناسبة لجذب اهتمام الطالب، وحثهم على التعلم، وتبادل اآلراء والحوار.

تسّخر أحدث ما تتوصل إلٌه التقنٌة من أجهزة و برامج فً وٌعتبر التعلٌم المدمج ناتجاً من انتشار التعلٌم اإللكترونً والتً 

عملٌات التعلٌم، مع دمجها بالوسابل واإلجراءات التقلٌدٌة لتحقٌق الفابدة الثنابٌة، بدًءا من استخدام وسابل العرض 

لً والتعلٌم الذاتً، اإللكترونٌة إللقاء الدروس فً الفصول التقلٌدٌة واستخدام الوسابط المتعددة فً عملٌات التعلٌم الفص

وانتهاًء بالتواصل االفتراضً الذي ٌتٌح للطالب الحضور والتفاعل مع محاضرات قد تكون مقامة فً دول أخرى من 

 مادة لتعلٌم معاً  مختلفه إتصال وسابل فٌه خالل تقنٌات اإلنترنت التفاعلٌة. فالتعلٌم المدمج هو بمثابة نمط تعلٌمً ُتستخدم

 الذاتً.  والتعلم االنترنت، عبر والتواصل المحاضرات، قاعة فً المباشر اللقاء من الوسابل مزٌجاً  هذه تتضمن معٌنة، وقد

وفً مجال تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة أصبحت الحاجة ملحة فً هذا العصر نحو تغٌٌر بنابٌة شخصٌة الطالب وتحوٌله 

لقٌا للمعلومات فقط، بل مشاركا اٌجابٌا وصانعا للخبرة، وباحثا إلى طالب متفاعل ودابم البحث عن المعلومات، فال ٌكون مت

عن المعلومة والمعرفة بكل الوسابل الممكنة، مستخدما مجموعة من اإلجراءات العلمٌة، كالمالحظة والفهم والتحلٌل 

 قوٌمه. والتركٌب، والقٌاس، وقراءة البٌانات، واالستنتاج، تحت إشراف هٌبة التدرٌس التً تقوم بتوجٌهه وت

 المشكلة البحثٌة: 

تتزاٌد االهتمامات نحو توظٌف التعلٌم المدمج فً األنظمة التعلٌمٌة فً مصر، على اعتبار انه احد الصور التً ٌستخدم 

فٌها التعلٌم االلكترونً، اضافة لكونه نمطا تعلٌمٌا فرٌدا مكمالً لعملٌة التعلٌم التقلٌدي برإٌة معاصرة، وعلٌه فإن المشكلة 

بحثٌة تكمن فً الحاجة الملحة لتوظٌف هذا النهج فً تعلٌم مقرر تصمٌم المنشآت المعدنٌة، والسعً نحو تقنٌن عملٌات ال

دمج الوسابل الحدٌثة وتفاعلها مع األسالٌب التعلٌمٌة األعتٌادٌة، لتقدٌم نمط فعال ومستحدث من انماط تعلٌم التصمٌم، 

وسابل التعلٌمٌة والمحتوي الدراسً، وذلك بؤقل تكالٌف ممكنة، وبصورة ٌتوافق مع خصابص الطالب واحتٌاجاتهم وال

 تتٌح ضبط وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة وقٌاسها وتقٌٌم االداء والمخرجات بشكل دوري ووضع خطط التحسٌن المناسبة.

 أهداف الدراسة : 

 تهدف الدراسة إلى تقدٌم رإٌة مقترحة لرفع كفاءة تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة باستخدام منهجٌة مبتكرة للتعلٌم المدمج 

 المنهج المتبع فً الدراسة:

 ٌنتهج البحث فً سٌاق الدراسة المنهج الوصفً.

 محاور البحث : 

 لتحقٌق هدف البحث تقوم الدراسة على المحاور التالٌة:
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 األول : تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة بٌن أسلوب التعلٌم التقلٌدي وااللكترونً  المحور 

 المحور الثانً :  التعلٌم المدمج فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة

 المحور الثالث :  منهجٌة مقترحة للتعلٌم المدمج تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة

 المحور األول: تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة بٌن أسلوب التعلٌم التقلٌدي وااللكترونً   

ٌختلف فً مفهومه عن أسالٌب تعلٌم بعض العلووم األخورى، تصمٌم المنشآت المعدنٌة إن تعلٌم التصمٌم بشكل عام متضمناً 

ات تحقوق الغورض الوذي أنشوبت مون أجلوه وهوو حول حٌث ٌتطلب أسلوباً معٌناً لتدرٌب الدارسٌن علوى كٌفٌوة إبتكوار تصومٌم

مشكلة ما، حٌث انه عملٌة تهتم بتحضٌر وتجهٌز مصممً المستقبل بالمهارات المالبموة والضورورٌة، فتعلوٌم التصومٌم فوً 

هذه المرحلة ٌهتم بكل من المعرفوة واالبتكوار والقودرة علوى التنفٌوذ، ولهوذا السوبب ٌحتواج طلبوة التصومٌم إلوى تكامول أبحواث 

 التصمٌم مع عملٌاتهم االبتكارٌة فً التصمٌم.

ومن ثم ٌندرج إن تعلٌم التصمٌم ضمن نظام بناء الشخصوٌة اإلبداعٌوة وٌسوتهدف تنمٌوة قودرات ومهوارات االبتكوار الطالوب 

 Aesthetic   Educationمن خالل الجمع بٌن مجموعة من قٌم التربٌوة الجمالٌوة وتنمٌوة المودارك العلمٌوة والمهارٌوة 

and  development of Scientific Perceptions  ومون منظوور هوذه المفواهٌم ارتكوزت مالموح تطوور تعلوٌم ,

تصمٌم على موابمة التطور العلمً والتكنولوجً والبعد االجتماعً والثقوافً، مون ارتبواط وظٌفوة الفون بالحرفوة إلوى مفهووم 

السووتهالك المتغٌوورة وتحوودٌات التمٌووز و القوودرة علووى متطووور للتصوومٌم كقٌمووة مضووافة تواكووب التطووور التكنولوووجً وأنموواط ا

وخاصوة خوالل فتورة موا بعود الحورب  -المنافسة, و بدأت تتشكل مالمح هذا التغٌور  فوً النصوف األول مون القورن الماضوً 

حٌث اكتسبت أهمٌوة التصومٌم كعنصور جموالً مضواف لوظٌفوة األشوٌاء ,  كموا تحولوت  -العالمٌة وظهور مدارس التصمٌم 

، و تنوعوت اهتماموات from pleasure to differentiation ة الجمالٌوة مون السورور إلوى التنوول و التمواٌز الوظٌفو

  9( ص8رقم ) مرجعومضمون عملٌة  التصمٌم ومنهجٌة حل المشكالت. 

 ةلتلبٌو موجهوه ذات تسلسول واضوح وعلٌوه ٌمكون القوول بوان التصومٌم فوً مجوال االنشواءات المعدنٌوة الخفٌفوة ٌعتبور عملٌوة

 حلوول إٌجاد الى واقتصادٌة.. الخ وٌهدف جمالٌة بٌبٌة، انشابٌة، وظٌفٌة، إرتباطات لها متباٌنه وهو حل مشكالت أغراض

 المعرفٌوة المصومم بقودرات ٌتوؤثرا ومنطقوً إبوداعً تفكٌور وتقٌٌمهوا، وتتضومن وتحلٌلهوا بودابل طور  خوالل مون مبتكورة

وعلووى ذلووك اسووتخدمت األسووالٌب التقلٌدٌووة وااللكترونٌووة فووً تعلووٌم التصوومٌم  1137( ص9رقععم ) مرجععع والمهارٌووة واالبتكارٌووة

كمنهجٌووات لتحقٌووق البنوواء الفعووال للشخصووٌة اإلبداعٌووة و تنمٌووة قوودرات ومهووارات االبتكووار لوودى طووالب التصوومٌم, وموون ثووم 

االلكترونوً تمهٌوداً لبٌوان ٌستعرض هذا المحور الفروق بوٌن تعلوٌم التصومٌم باالسولوب التقلٌودي وتعلوٌم التصومٌم باالسولوب 

 أهمٌة الدمج بٌنهما فً اسلوب التعلٌم المدمج ) محور اهتمام البحث( .

 توظٌف األسلوب التقلٌدي فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة -أ

ٌمكن تعرٌف تعلٌم التصمٌم بصفة عامة على أنه ممارسوة بصوورة دورٌوة وذات غورض للتودرٌب علوى كٌفٌوة حول مشواكل 

وجد بها شا من الصعوبة، وغالباً ما تتاثر عملٌة تعلٌم التصمٌم بالبٌبوة التوً توتم بهوا، سووأء كانوت بٌبوة تتضومن تصمٌمٌة ٌ

فراغات مادٌة ذات مكونات تقلٌدٌة أو مكونات رقمٌة لعناصر المنظومة التعلٌمٌة، أو تجوري فوً بٌبوة تعلٌمٌوة غٌور نمطٌوة 

 وحٌبذ ٌنجز التعلٌم بالتواصل الرقمً او عن ُبعد.تتضمن فراغات افتراضٌة معدة بواسطة الكمبٌوتر 

ومن منطلق أن تعلٌم التصمٌم هو بمثابة عملٌة موجهة ومنظمة لهوا هودف محودد هوو نقول المعوارف إلوً أشوخاص محوددٌن 

تعلم )الطالب( بداعً تنمٌة قدراتهم فً مجال التصمٌم، فإنة ٌوجد طرفٌن مختلفٌن لتلك العملٌة وهما عضو هٌبة التعلٌم وال

 )المرسل، المعلم( الطالب للمعرفة )المستقبل، المصمم، المتعلم(.
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وفً هذا النمط من التعلٌم، تستخدم كثٌر من مدارس وكلٌات التصمٌم اإلستدٌو )المراسم او القاعات الدراسٌة( بشكل ممٌوز 

مووٌهم، وكووذلك بعووض كمكووان مركووزي للتعلووٌم، وهووو مكووان ٌتجمووع فٌووه الطلبووة وٌعملووون تحووت إشووراف ومتابعووه موون معل

المتخصصٌن من المصممٌن فً سوق العمل الفعلً المهتمٌن بالمجال التعلٌمً، و ٌعتبر اإلسوتدٌو هوو مكوان لعملٌوة التعلوٌم 

بالممارسة العملٌة, بحٌث إن الطلبة تواجه سلسلة من المشاكل لحلها، وهذا ٌعمل علوى تعلوٌم التصومٌم مون خوالل الممارسوة 

ن دراسته وتحلٌله فقط نظرٌاً عبور الشوروحات المكتوبوة او المصوورة, حٌوث أنوه مون الصوعب تعلوم )الجانب العملً( بدال م

 التصمٌم دون ممارسة حقٌقٌة .

لٌاته ووسابله، حٌث ٌتطلب أسلوباً معٌناً لتدرٌب الدارسوٌن آإن تعلٌم التصمٌم باألسلوب التقلٌدي ٌختلف كثٌراً فً مفهومه و

تحقق الغرض الذي أنشبت من أجله وهو حل مشكلة ما , وٌمكن تعرٌف تعلٌم التصومٌم بصوفة على كٌفٌة إبتكار تصمٌمات 

عامة على أنه "ممارسة ثابتة ذات مغزى للتدرٌب علوى كٌفٌوة حول مشواكل تصومٌمٌة زابودة التعقٌود." وتتعودد أسوالٌب تعلوٌم 

  41( ص7)رقم مرجع  -تصمٌم المنشآت المعدنٌة والتً ٌمكن توضٌحها فً الجدول التالً:

 ( ٌوضح الفرق بٌن أسالٌب تعلٌم التصمٌم التقلٌدٌة1جدول )

 أسالٌب تعلٌم 
 تصمٌم المنشآت المعدنٌة

 وصف األسلوب

اإلستودٌو كؤسلوب لتعلٌم 

 التصمٌم

 Studio as A Mode 

of Design Learning 

العمل فً مكان مشوترك، ٌقووم فٌوه الطوالب بتطووٌر المهوارات التصومٌمٌة مون خوالل 

سلسوولة موون التطبٌقووات المرتبطووة بتصوومٌم المنشووآت المعدنٌووة، التووً ٌكووون فٌهووا العموول 

 مستمر وٌتم مناقشة المخططات المربٌة بٌن مجمول الطالب والمعلمٌن.

أسلوب الممارسة العاكسة 

Reflective Practice  

عمل وتعلم تصمٌم المنشآت المعدنٌة مون خوالل التجربوة ومون خوالل النمذجوة  أسلوب

modeling  وموون خووالل الووتعلم موون النتووابج والممارسووة وٌعتموود هووذا االسوولوب علووى

 أساس تعلم التصمٌم كإنعكاس للخبرة والممارسة . 

أسلوب المناقشة واإلنتقاد 

Culture of 

Critiquing 

 

ٌسووتخدم خاصووة فووً مجوواالت التعلووٌم فووً الفنووون والكثٌوور موون مجوواالت  هووو أسوولوب

التصمٌم ومنها مجال تصومٌم المنشوآت المعدنٌوة ، وهوو مسوتند علوى التقٌٌموات الثابتوة 

المتكوررة ألعمووال الطوالب موون قبول الممارسووٌن والمعلموٌن ذوى الخبوورة أو موا ٌسوومى 

 "  Frequent Frank Evaluationsبؤسلوب " التقٌٌم المتكرر 

أسلوب تعلم التطبٌقات 

 )المطالب(

Learning 

Representations 

 

ٌمثل التصمٌم المعماري وتصمٌم المنشآت المعدنٌة مثاالً واضحاً لذلك االسلوب حٌث 

ٌتعلم الطالب من خالل مجموعة المطالب المختلفة ) وهو ما ٌمكن تسومٌته المشوارٌع 

ة موون عموول تصوومٌمتهم، حٌوووث إن الطالبٌووة( التووً ٌسووتخدمونها لعموول حلوووول مختلفوو

التصمٌم الذٌن ٌعملون فٌه ٌحقق فً اغلب األحٌان واحد أو أكثر من هذه المتطلبوات، 

 فالتصمٌم ال ٌمكن أن ٌعلم نظرٌاً، ولكن بصوره تطبٌق لحل المتطلبات المتنوعه.

 أسلوب العمل الجماعً

Working  in Teams  

فوً حول المشواكل بؤنهوا ٌجوب أن تتضومن إن العمل الجماعً ٌساٌر النظورة الشومولٌة 

مصممٌن بمهارات وخلفٌات متعددة مكونٌن فرٌقاً للعمل سوٌاً وهوو اسولوب عمول ٌوتم 

اسووتخدامه لتقوودٌم رإٌووة تكاملٌووة موون وجهووات نظوور متعووددة حووول مشووكالت مرتبطووة 

 بتصمٌم المنشآت المعدنٌة.
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األسلوب الشمولً مقابل تركٌز 

 الضوء على سمة واحدة

 Holistic vs. 

Focused on One 

Aspect 

إن ما ٌمٌز تعلٌم التصمٌم فً المجاالت التقنٌة والفنٌة كتصمٌم المنشآت المعدنٌوة هوً 

حاجته للتكامل عبر اإلهتمامات المختلفة والمواد وتقنٌات التصمٌم المتعوددة , وتشومل 

هووذه الطرٌقووة تعلووٌم تصوومٌم المنشووآت المعدنٌووة موون خووالل إدراك جمٌووع المتطلبووات 

)التركٌوووز علوووً الطوووراز الشوووكلً فوووً الواجهوووة  والتركٌوووز علوووى متطلوووب واحووود مثووول

االنشابٌة(، ثم التوافق مع باقً المتطلبات بحٌث ٌتعلم طالب التصمٌم سمة واحدة موع 

 إدراك ابعاد التصمٌم الشمولً. 

أسلوب التعامل مع مشكلة 

 Frame Aواإلستجابة لها 

Problem and 

Respond to It 

إلستجابة لهوا مون خوالل وضوع مونهج لتصومٌم إن التصمٌم حاجة ومشكلة مقادة ، ٌتم ا

المنشووآت المعدنٌووة ٌبنووى علووى أسوواس المشووكلة وكٌفٌووة اإلسووتجابة لهووا. وهووً طرٌقووة 

تسوووتخدم لتووودرٌب طوووالب التصووومٌم علوووى كٌفٌوووة التعامووول موووع المشووواكل التصووومٌمٌة 

 واإلستجابة والتفاعل معها .

 

  -إن للتعلٌم التقلٌدي فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة مجموعة من المزاٌا والعٌوب ٌمكن رصدها علً النحو التالً:

 -مزاٌا التعلٌم التقلٌدي فً تعلٌم التصمٌم: -اوالا 

 . التواصل المباشر بٌن المعلم )عضو هٌبة التدرٌس( والطالب داخل المحاضرة التقلٌدٌة .1

طرق توصٌل المعلومات بطرق أخرى عن طرٌق استخدام المجسمات باإلضافة إلى استخدام  ٌتٌح إمكانٌة تطوٌر .2

 رسوم توضٌحً داخل المحاضرة التقلٌدٌة.

إمكانٌة رإٌه المعلم فً تدرٌب عملً مثل التلوٌن فً التصمٌم او رسم  منظور، مما ٌتٌح  للطلبه اكتساب مهارات  .3

 ما ٌتطلب وقت أطول من المخصص للمحاضرة. ًمطلوبه فً عمل التصمٌمات، وهو امر غالبا

لو امكن االستفاده من وقت المحاضرة التقلٌدٌة بصوره مثالٌه لتمكن بعض الطلبه من نقل مهارتهم الً زمالبهم  .4

 بطرٌقه سهله لتقاربهم داخل اجواء المحاضرة .

 للتعلم التقلٌدي اثر كبٌر على تنمٌة الجانب الوجدنً والسلوكً للطالب .5

 -عٌوب التعلٌم التقلٌدي فً تعلٌم التصمٌم: ثانٌاا:

التركٌز على اسلوب التلقٌن فً شر  المحاضرة والذي ٌؤخذ معظم وقت المحاضرة، وإهمال األنشطة العملٌة التً  .1

 تظهر المهارات والمواهب و رو  االبتكار فً المحاضرة.

الل رسوماته والتً اصبحت فً معظم الوقت  عدم وجود وقت كافً لالهتمام بالجانب العملً التطبٌقً للطالب من خ  .2

تتم باكملها خارج وقت المحاضرة مع انها العنصر االساسً فً التقٌٌم ، وإهمال الجوانب االخرى مثل تنمٌة رو  التعاون 

 مع الزمالء فً بعض االحٌان. 

 در التعلم.ال ٌقٌس الفروق الفردٌة بٌن الطالب بشكل دقٌق، وٌفتقر الى آلٌات عدة فً اختٌار مصا .3

ضٌق وقت الفصل الدراسً قد ٌنعكس سلبا على التقٌٌم الدوري للطالب فً بعض االحٌان لعدم وجود وقت كافً لتقٌٌم  .4

جمٌع الطلبه او تقاعس الطلبه عن أداء مهامهم، والتركٌز على االعتماد على نتابج التقٌمات النهابٌة فقط، علً الرغم من 

ام الدراسً، مما ٌإدي الً االفتقار الى الدقة واالصالة فً بعض المشارٌع المقدمة وٌنعكس اهمٌة المتابعة الجٌده طوال الع

  سلبا على معدالت التقٌٌم للطالب.

إهمال المعلم )عضو هٌبة التدرٌس( لجانب االستقصاء والبحث عن معلومات إضافٌة فً بعض االحٌان لعدم التزام  .5

 عة تلك المعلومات.الطالب وضٌق الوقت المخصص للمحاضرة لمراج
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الزٌادة المطردة ألعداد الطالب فً القاعات الدراسٌة، ٌتطلب فً بعض االحٌان اعادة الشر  اكثر من مره ما ٌإدي  .6

الً ضٌال وقت المحاضرة فً تكرار الشر  كما ٌإدي الى خفض قٌمة التواصل المباشر بٌن المعلم والطلبة، وبالتالً 

 طالب لصعوبة االستجابة لجمٌع التساإالت.انخفاض فً القدرات اإلنتاجٌة لل

شعور المعلم والطالب بالملل بعد مرور وقت قصٌر من المحاضرة، وذلك لكون المعلم جهازاً للتسجٌل، والطالب   .7

 مستمع دابما حٌث ال ٌتمٌز جمٌع الطلبة بالقدرة االستٌعابٌة عن طرٌق السمع.

 التخفٌوف علوى تسواعد وتقنٌات حدٌثوة تعلٌمٌة وسابل استخدام إلى الحاجة المشكالت والعٌوب ظهرت هذه مثل ظهور ومع

 التعلٌم. فً استخدام االنترنت والحاسب اآللً وهى الثانٌة المرحلة فظهرت المشكالت، هذه حدة من

 توظٌف أسلوب التعلٌم االلكترونً فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة -ب

التحدٌات الٌوم فً ظل تطوور التكنولوجٌوا الرقمٌوة وتطبٌقاتهوا المتعوددة فوً شوتى ٌواجه تعلٌم التصمٌم فً مصر العدٌد من 

مجاالت الحٌاة، وأصبح هناك اتجاه متزاٌد نحو استمرار تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات فً خدمة تعلٌم التصمٌم والذي ٌسوٌر 

ات تطووٌر أسوالٌب التعلوٌم اإللكترونوً فوً فً اتجاه متزاٌد عالمٌاً. ما استدعى توجه الكثٌر من البواحثٌن نحوو رصود إمكانٌو

 117( ص18رقم )مرجع  مجال تعلٌم التصمٌم فً مصر لالستفادة بخصابص التقنٌات الرقمٌة فً التعلٌم.

وٌعد توظٌف التعلٌم االلكترونً فً مجال تعلٌم التصمٌم بمثابة أسلوب تعلٌمً إبوداعً إلٌصوال المعلوموات الخاصوة بتعلوٌم 

المعدنٌووة الخفٌفووة بؤقصوور وقووت وأقوول جهوود وأكثوور فابوودة، موون خووالل مجموعووة موون الموودخالت االلكترونٌووة تصوومٌم المنشووآت 

المتنوعة مثل: استخدام الوسابط المتعددة من نصوص مكتوبة، فٌدٌوهات توضوٌحٌة ألعموال المنشوآت المعدنٌوة، شوروحات 

ت مدمجة او بؤي صورة رقمٌة وذلك فً الزمان مسموعة وتمارٌن تفاعلٌة وذلك عبر شبكة االنترنت او من خالل اسطوانا

 والمكان وبالسرعة التً تناسب كل طالب طبقا لقدراته االستٌعابٌة.

وتتنول خصابص التعلٌم االلكترونً مون حٌوث المزاٌوا والعٌووب، وٌمكون اسوقاط تلوك الخصوابص بمجوال الدراسوة فوً هوذا 

 ً النحو التالً:البحث وربطها بمقرارت تعلٌم التصمٌم بصورة عامة وهً عل

  -اوالا: مزاٌا توظٌف التعلٌم االلكترونً فً مقرارات التصمٌم:

ٌتمٌز التعلٌم اإللكترونً لمقرر تصمٌم المنشآت المعدنٌة بسهولة تحدٌث وتعدٌل المعلومات المقدمة مع تحقٌق األهداف  .1

ٌٌم الطالب، وال ٌقتصر فقط على تقدٌم التعلٌمٌة المطلوبة باسلوب تفاعلً مع اقتصاد فً الوقت والجهد وتعدد طرق تق

  التقوٌم(. -األسالٌب واألنشطة -المحتوى  -المحتوى ولكنه ٌهتم بجمٌع عناصر المنهج )األهداف 

تحقٌق التعلم بطرق تتوافق مع تباٌن خصابص الطالب وبؤسلوب مشوق مع إمكانٌة التواصل لتبادل اآلراء والخبرات  .2

 ٌهم وبٌن الطالب وبعضهم البعض.ووجهات النظر بٌن الطالب ومعلم

توفٌر مصادر ثرٌة للمعلومات حول تصمٌم المنشآت المعدنٌة، بنماذج وتطبٌقات على المستوى المحلً او العالمً،  .3

 ٌمكن للطالب الوصول إلٌها فً وقت قصٌر والتعلم منها فً أي وقت وأي مكان وفقاً لقدرته.

عتماد على نفسه فً اكتساب الخبرات والمعارف وإكسابه أدوات التعلم تحفٌز الطالب علً مهارات التعلم الذاتً واال .4

 الفعالة مع امداد الطالب بالتغذٌة الراجعة المستمرة خالل عملٌة التعلم. 

 ٌكسب التعلٌم االلكترونً لمقرر تصمٌم المنشآت المعدنٌة الدافعٌة للمعلم والطالب فً مواكبة العصر والتقدم المستمر .5

 .المجاالت التكنولوجٌا والعلوم والتواصل مع المستجدات فً شتىفً 

 التعلٌم االلكترونً على مشكلة األعداد المتزاٌدة للطالب مع ضٌق قاعات الدراسة.   ٌتغلب .6
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 -ثانٌاا: سلبٌات توظٌف التعلٌم االلكترونً فً مقررات التصمٌم:

ٌري الباحثٌن انه وعلى الرغم من العدٌد من الممٌزات واإلٌجابٌات للتعلٌم اإللكترونً، إال أن أن توظٌفة فً بعض  

 التخصصات قد ٌتسبب فً بعض قصور معٌن، وٌتطلب لمسات إنسانٌة  محسوسة بٌن الطالب وعضو هٌبة التدرٌس.

 (35( ص2رقم ) مرجع : )قارن وٌمكن توضٌح بعض تلك السلبٌات على النحو التالً:

ان توظٌف التعلٌم إلكترونً فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة ٌحتاج إلى جهد مكثف لتدرٌب وتؤهٌل اعضاء هٌبة  .1

التدرٌس المعنٌٌن بتدرٌس المقرر وبعض الطالب بشكل خاص استعدادا لهذه التجربة، فً ظروف تنتشر فٌها ضعف ثقافة 

 التعامل االلكترونً عند البعض.

االتصاالت ,  ان التعلٌم اإللكترونً لمقرر تصمٌم المنشآت المعدنٌة ٌرتبط بعوامل تقنٌة أخرى مثل كفاءة شبكات .2

 . وتوافر األجهزة والبرامج , ومدى القدرة على إنتاج برامج الكترونٌة بشكل محترف

 . إرتفال عامل التكلفة فً عملٌات التجهٌز والصٌانة المستمرة .3

 . من دور عضو هٌبه التدرٌس كمإثر تربوي مهم ترونًٌقلل التعلٌم اإللك .4

الجدٌة فً  المنزل والمدرسة والحٌاة الٌومٌة ربما ٌإدي إلى ملل المتعلم من هذه الوسابط وعدم كثرة توظٌف التقنٌة فً .5

 . التعامل معها

 والمتعلم. التعلم االلكترونً ٌفتقر احٌانا الى االلفة االجتماعٌة والعالقات االنسانٌة بٌن المعلم .6

التعلم االلكترونً ٌنمً احٌانا االنطوابٌة والعزلة لدى الطلبة لعدم تواجدهم فً موقف تعلٌمً حقٌقً تحدث فٌه  .7

 المواجهة الفعلٌة والتفاعلٌة بٌن المعلمٌن والطلبة.

 م. ما زال هناك العدٌد من الطالب واعضاء هبٌة التدرٌس من ٌفضلون الطرٌقة التقلٌدٌة فً تعلٌم التصمٌ .8

 

وبناء على ما سبق، وسعٌا الى االستفادة من مزاٌا االسلوبٌن التقلٌدي وااللكترونً، ٌتجه الباحثون نحو توظٌف االسلوب 

المدمج فً تعلٌم تصمٌم المنشات المعدنٌة، باعتبارة االكثر مالءمة واالنسب فً الوصول الى البناء المعرفً والمهاري 

)الطالب( بشكل متدرج وتراكمً ومن دون قفزات، ووفقا لمنهجٌة واضحة تمتزج وتتكامل والوجدانً لمصمم المستقبل 

فٌها اسالٌب تعلٌم التصمٌم، وٌراعً فٌها القدرات االستٌعابٌة والكفاءات التدرٌسٌة واالمكانات المإسسٌة. وٌمكن توضٌح 

 ذلك فً المحور التالً

 تصمٌم المنشآت المعدنٌة المحور الثانً : توظٌف التعلٌم المدمج فً تعلٌم 

 : مفاهٌم التعلٌم المدمج -أ

النول من التعلم ٌجمع بٌن التعلم االلكترونً والتعلم  االلكترونً، فهذا كتطور طبٌعً للتعلم ظهر مفهوم التعلم المدمج

التقلٌدي الصفً العادي, فهو تعلم ال ٌلغً التعلم االلكترونً وال التعلم التقلٌدي، بل هو مزٌج من االثنٌن، وكذلك ظهر 

ج إحدى الدراسات أشارت نتابالتعلم المدمج كمحاولة للتغلب على ماظهر للتعلٌم اإللكترونً من سلبٌات، وفً هذا الصدد 

إلى أن الطالب فً التعلٌم المدمج والذٌن أتٌحت لهم فرصة التواصل والعمل وجها لوجه استطاعوا القٌام بمناقشات 

 وعالقات أكثر تماسكا من أقرانهم الذٌن كانوا فً التعلٌم اإللكترونً فقط.

ض المعلومووات و التقٌووٌم المتعووددة وطوورق لوذلك فهووو نووول موون التعلووٌم الوذي تسووتخدم خاللووه مجموعووة فعالووة موون وسوابل عوور

التدرٌس وأنماط التعلم والتً تسهل عملٌة التعلم، وٌبنى على أساس الدمج بوٌن األسوالٌب التقلٌدٌوة التوً ٌلتقوً فٌهوا الطوالب 

 ". E-learningوبٌن أسالٌب التعلٌم اإللكترونً  Face – to - faceوجهاً لوجه 
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 متكامول، نمووذج فوً اإلنترنت عبر والتعلم التقلٌدي التعلٌم الصفً من كل خصابص بٌنتم عبره المزج  كما ان هذا النمط

 المعلوموات نقول وسوابل مختلوف بوٌن الفعوال ٌحدث التكامل الذي منهما. وهو التعلٌم لكل التقنٌات المتاحة أقصى من ٌستفٌد

 26( ص13رقعم )مرجعع  لوجوه". وجها التفاعل مٌّزات لأفض مع المدمجة التكنولوجٌا من خالل استخدام والتّعلم، التعلٌم فً بٌبات

( مووع الووتعلم Face –to -Faceنظووام متكاموول ٌوودمج األسوولوب التقلٌوودي للووتعلم وجهووا لوجووه )وٌعوود هووذا الوونمط بمثابووة 

( لتوجٌه ومساعدة المتعلم كؤحد المداخل الحدٌثة القابمة علوى Web- based e-Learningااللكترونً عبر االنترنت )

 15( ص4رقم ) مرجع استخدام تكنولوجٌا التعلٌم فً تصمٌم مواقف تعلٌمٌة جدٌدة .

 النحو على المعدنٌة المنشآت تصمٌم تعلٌم مجال فً المدمج للتعلٌم اجرابً مفهوم وضع ٌمكن السابقة؛ التعرٌفات ضوء فً

 التعلووٌم وبووٌن التقلٌدٌووة الصووفً التعلووٌم أشووكال بووٌن الوودمج خووالل موون التصوومٌم لتعلووٌم طرٌقووة هووو الموودمج التعلووٌم " التووالً:

 متنوعوه ووسوابل بطورق الوتعلم على الطالب مساعدة بهدف وخارجها، الدراسة قاعات داخل المتعددة بؤنماطهما اإللكترونً

 المستهدفة". التعلم مخرجات من للتحقق متنوعه تقٌٌم وأسالٌب لالداء داعمه مواد توفر مع

 المدمج: نماذج توظٌف أسلوب التعلٌم -ب

مع زٌاده اعداد الطالب وضٌق وقت المحاضرات، ظهرت حاجة ملحة إلى مواكبة التطور المتزاٌد فً نظم التعلٌم موع   

, لذلك  Face to Faceالحفاظ على خصابص تعلٌم التصمٌم بشكله الفعال كعملٌة تحتاج إلى التواجد المادي وجهاً لوجه 

ٌة تعلٌم التصمٌم إلى التركٌز على االتجاهات الحدٌثة فً التعلٌم مثل التعلٌم المدمج، اتجهت الكثٌر من الهٌبات الداعمة لعمل

وتجدر االشارة هنا الى ان عملٌة الدمج او المزج بٌن االسالٌب التعلٌمٌة المختلفة، ال تتم بطرٌقة عشوابٌة غٌور مرتبوة، بول 

الموقووف التعلٌمووً، ممووا جعوول بعووض االكووادٌمٌٌن بإسوولوب علمووً موونظم ومتجووانس، تحكمووه عوودة معوواٌٌر، تتعلووق بمتطلبووات 

 -حٌث ٌوضح المخطط التوالً نمواذج توظٌوف التعلوٌم المودمج  -وبالطبع التقلٌدي  -ٌفضلونه على النظام االلكترونً المنفرد

وهو معهد متخصص  فوً االبحواث التربوٌوة وفوً مجوال التعلوٌم،  ٌوجود فوً    Christensen Institute )وذلك بحسب

وسطن فً امرٌكا حٌوث توم اجوراء دراسوة متخصصوة فوً مجوال التعلوٌم  المودمج علوً دول مثول البرازٌول ومالٌزٌوا والٌه ب

(74( ص12رقم ) مرجع)قارن :  -وجنوب افرٌقٌا( :
 

 

 ( ٌوضح نماذج توظٌف التعلٌم المدمج فً العملٌة التعلٌمٌة 1مخطط )

  Blended learning  التعلٌم المدمج

 التناوب
Rotation 

 المرن
Flexmodel 

 حسب الطلب
A la carte 

التعلم االفتراضً 
 المكثف

Enriched virtual 

 التعلٌم التقلٌدي
face-to-

face 

التعلٌم 
 االلكترونً

E-Learning 

   Station Rotation التناوب المتمركز
 

   Lab Rotation التناوب المعملً
 

   Self  Rotation التناوب الذاتً
 

  Flibbed classالصف المقلوب )المعكوس( 
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  -: Rotation  أوال نموذج التناوب

فً هذا النموذج من الّتعلّم ٌتشوارك الّتعلوٌم الصوفً التقلٌودي والّتعلوٌم اإللكترونوً بشوكل تبوادلً فوً تقودٌم الودرس الواحود أو 

 (75-74( ص12رقم ) مرجع ).الماّدة الواحدة

تناوب الطالب ضمن الدرس الواحد أو  وٌتم من خالل  ٌشار إلٌه أٌضا باسم الدوران فً الصف،  : التناوب المتمركز  - 1

بوٌن الّتعلوٌم التقلٌودي والتعلوٌم اإللكترونوً مورة  وفق جدول محدد أو بنواًء علوى توجٌوه عضوو هٌبوه التودرٌس المادة الواحدة 

ٌُنّفوذ مون خوالل تقسوٌم واحدة علوى األقول. وٌوتم ذلوك كلوه فوً الفصول  الواحود دون انتقوال الطوالب مون مكوان إلوى آخور. وقود 

أو العمول الجمواعً، فوً حوٌن تتلقوى  الطالب إلى مجموعات بعضها ٌتلقى تعلٌمه من خالل توجٌهات عضو هٌبوه التودرٌس

 .مجموعة أخرى تعلٌمها عبر اإلنترنت ومن ثم تتناوب المجموعات فٌما بٌنها

وفوق جودول محودد أو بنواًء علوى توجٌوه  : ٌتناوب الطالب ضمن الدرس الواحد أو المادة الواحودة  معملالتناوب علً ال - 2

الصف إلى معامل الحاسوب  بٌن الّتعلٌم الصفً والتعلٌم اإللكترونً، ولكن من خالل تنّقل الطالب من  عضو هٌبه التدرٌس

 .اآللً فً المبنى الّتعلٌمً

وفوق جودول محودد أو بنواء علوى توجٌوه عضوو  الب ضمن الدرس الواحد أو المادة الواحدة ٌتناوب الط :التناوب الذاتً - 3

بٌن الّتعلٌم الصفً والتعلٌم اإللكترونً، و ٌكون الجدول ُمحدداً لكول طالوب علوى حودة، ٌقووم بوضوعه عضوو   هٌبه التدرٌس

 .ح هذا التقسٌمهٌبه التدرٌس وذلك حسب تقدٌره لما ٌناسب كل متعلم، أو باستخدام برنامج ٌتٌ

وفق جدول محدد أو بناء على توجٌه  حٌث ٌتناوب الطالب ضمن الدرس الواحد أو المادة الواحدة   :الصف المعكوس -4

عضو هٌبه التدرٌس بٌن الّتعلٌم الصفً وجهاً لوجه فً حرم المإّسسة الّتعلٌمٌة خالل الٌوم الدراسً والتعلٌم اإللكترونً 

ٌُقدم غالبا على شكل مقاطع فٌدٌو فً نفس الموضول المناقش فً الفصل أو استكماال له عبر تسلٌم المحتوى الّتعل ٌمً الذي 

من خالل اإلنترنت بعد الٌوم الدراسً، فٌّطلع الطالب علٌه وقتما ٌرٌدون وفً أي مكان ٌختارونه ومن ثم ٌناقشونه 

ٌّة فً وقت آخر داخل الفصل وقد أشارت نتابج بعض الدراسات إلى أهمٌة  وٌستخدمون محتواه على شكل نشاطات تعلّم

التعلم المقلوب فً تحسٌن بعض المهارات ومستوٌات انجاز الطالب فً مختلف المستوٌات والمراحل التعلٌمٌة ومنها 

رقم  مرجع )(.2115) أكرم مصطفً،  ( (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015)،  (Ogden, 2015)دراسة 

 ( 8( ص 10رقم ) مرجع،   (17رقم ) مرجع ،6, 5( ص14)

 -: Flex model ثانٌا المرن

فً هذا النموذج ٌتشارك الّتعلٌم الّصّفً والّتعلٌم اإللكترونً تبادلٌاً فً تعلٌم المادة الواحدة وفق جدول زمنً محدد، غٌر أن 

التودرٌس الودعم وجهواً لوجوه التركٌز األكبر ٌكون علوى الّتعلوٌم اإللكترونوً. وأثنواء الوّتعلّم داخول الفصول، ٌقودم عضوو هٌبوه 

للطالب فقط عند طلبهم، وٌتم ذلك مون خوالل األنشوطة مثول تعلوٌم المجموعوات الصوغٌرة والمشوارٌع الجماعٌوة أو الودروس 

 .الفردٌة

  À la carte ثالثا حسب الطلب

ترنوت توابع للمإسسوة ٌتلقى الطالب تعلٌمه لمادة أو أكثر إلكترونٌوا وبشوكل كامول بمسواعدة عضوو هٌبوه التودرٌس علوى اإلن  

الّتعلٌمٌة التً ٌنتمً إلٌها الطالب، وفً الوقت نفسه ٌستمر فً الحصول على الخبرات الّتعلٌمٌة فً حرم المإسسة فً مواد 

 .أخرى. وٌمكن للطالب أن ٌتعلم المادة إلكترونٌاً داخل المإسسة أو خارجها
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  Enriched virtual model  رابعا الّتعلّم االفتراضً المكّثف

تووم تطبٌقهووا علووً مقوورر محوودد، وفٌهووا ٌقسووم الجهووات التعلٌمٌووة، ووهووً تجربووة تعلٌمٌووة اسووتخدمت وثبووت نجاحهووا فووً بعووض 

الطوووالب وقوووتهم بوووٌن الحضوووور إلوووى المإسسوووة الّتعلٌمٌوووة والوووّتعلّم عووون بعووود باسوووتخدام اإلنترنوووت حٌوووث ٌجووودون المحتووووى 

ثوم توضوع بورامج مدمجوة لتزوٌود  بوتعلّم كامول علوى اإلنترنوت  المكّثوف موا ٌبودأ نموط الوّتعلّم االفتراضوً  وعوادة  الّتعلٌموً. 

 .الطالب بتجربة الّتعلّم ضمن المإسسة الّتعلٌمٌة

وقد تطور مصطلح التعلٌم المدمج لٌشمل ابعاد هامة وقد ٌشتمل نموذج توظٌف التعلٌم المدمج علً  بعد واحود او اكثور مون 

 (7( ص6رقم ) مرجع ،37-36( ص4رقم ) مرجع)من األبعاد اآلتٌة: 

التعلٌم بصورة شبكٌة الكترونٌا علً االنترنت او من مثل  :Offline and Onlineبٌن نماذج التعلٌم المختلفة الدمج  .1

خالل الفصل التقلٌدي وذلك من خالل البرامج التعلٌمٌة التً تطلب بحث عن المعلومات عبر االنترنت ودراسة المواد 

 عبرها وذلك خالل التواجد فً الفصول التقلٌدٌة أو فً آي مكان اخر.المتاحه 

:  Blending Self –Pacedمثل التعلم الذاتً، )التعلم النشط( والتعلم التعاونًبٌن اسالٌب التعلٌم المختلفة: الدمج   .2

Collaborative Learning مكانٌته وقدراته حٌث ٌتم التعلم الذاتً بصوره فردٌة من خالل المتعلم ذاته طبقا ال

وسرعته علً االستٌعاب، كما ٌتم تحرٌك المتعلم نحو التعلم النشط والمستمر من خالل البحث عن ماهو جدٌد متعلق 

من  ًبموضول التعلٌم ذاته واثاره شغفه باستخدام تقنٌات التكنولوجٌا الحدٌثة، كما ٌتم استخدام التعلٌم التعاونً فً كثٌرا

الطالب الً مجموعات عمل صغٌره ومناقشة تطبٌقات تلك الطالب بصوره الكترونٌة او داخل  االحٌان من خالل تقسٌم

 224( ص3رقم ) مرجع الفصل التقلٌدي وذلك لعموم الفابده علً جمٌع الطالب.

: ٌحدث فً كثٌر من االحٌان Structured and Unstructuredوالغٌر مخطط  ًدمج التعلٌم المخطط مسبقا .3

)الغٌر نظامً( وذلك للتغلب علً موقف تعلٌمً محدد مثل اكتساب معرفة ًلتعلٌم الغٌر مخطط له مسبقااستخدام نموذج ا

بصوره محدده ومطلوبه غٌر موجوده فً البرنامج التعلٌمً اما التعلٌم المخطط له )النظامً( فهو محدد بوحدات تعلٌمٌة 

المدمج ٌتطلب رصد لتلك المواقف التعلٌمٌة الغٌر مخطط بترتٌب وفق تسلسل واضح للوحدات لذا فؤن التعلٌم  ًمعده سلفا

 لها وتوثٌقها ووضعها داخل مستودعات التعلٌم عبر االنترنت والتً ٌمكن االستفاده منها فً اي وقت.

 Blending Custom Content with Off-the-Shelfدمج المحتوى المخصص بالمحتوى الجاهز .4

Content:-  التعلٌمٌة محتوٌات جاهزه عند بعض الجامعات االخري والتً ٌمكن االستفاده منها توجد فً بعض البرامج

من خالل شرابها حٌث تغفل تلك المحتوٌات امكانٌات المإسسات التعلٌمٌة المالٌة وقدراتها من ناحٌة البنٌة التحتٌة ولكن 

جزبٌات وتحوٌله بالدمج مع المحتوي خاص ٌمكن من خالل استخدام امكانٌات التعلٌم المدمج الحد من االنفاق فً بعض ال

 ٌناسب المإسسة التعلٌمٌة.

 مكونات رئٌسٌة فً التعلٌم المدمج: -ج

 8( ص 6رقم ) مرجع هناك خمس مكونات ربٌسة للتعلم المدمج، ٌمكن توضٌحها على النحو التالً:
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 ( المكونات الرئٌسٌة للتعلٌم المدمج2مخطط )

ةأوال  ٌّ : حٌث ٌقدم المعلم أحداثا متزامنة مثل حلقة النقاش المتزامن ٌشارك فٌها كل  Live Events  األحداث الح

. وٌمكن ذلك من virtual classroomالمتعلمٌن فً نفس الوقت وصوال إلى ما ٌمكن أن ٌسمى الفصل االفتراضً 

، Attentionالطالب  والذي ٌتكون من أربع خطوات متمثلة فً: جذب انتباه Kellerالذي قدمه  ARCSخالل نموذج 

وذلك حفاظا على تركٌز المتعلم بإدراكه الصلة بٌن التدرٌب واحتٌاجاته المختلفة، والثقة  Relevanceوالصلة 

Confidence  حٌث ٌجب أن ٌثق المتعلم بما لدٌه من مهارات وإمكانات لٌبقى متحفزا لعملٌة التعلم، الرضا

Satisfaction المتعلم عن نتابج خبرات التعلم التً مر بها.  والذي ٌتمثل فً ضرورة أن ٌرضى 

وذلك بتقدٌم خبرات تعلٌمٌة ٌستطٌع المتعلم إنجازها بمفرده  Self-Paced Learningثانٌا الَتَعلّم ذو الخطو الذاتً 

 وبما ٌتناسب مع سرعته فً التعلم وفٌما ٌناسبه من وقت.

وذلك من خالل توفٌر بٌبات تعلٌمٌة ٌستطٌع المتعلم فٌها أن ٌتواصل مع اآلخرٌن عن  Collaborationثالثا التعاون 

 Peer-to-Peerطرٌق البرٌد اإللكترونً أو الدردشة على اإلنترنت. وٌوجد هناك نوعان من التعاون األول ما ٌسمى 

وٌتم  Peer-to-Mentorً ما ٌسمى وٌسمح فً هذا النول بمناقشة العدٌد القضاٌا بٌن المتعلمٌن بعضهم البعض، والثان

 117( ص5رقم ) مرجعفٌه النقاش بٌن المتعلم والمعلم. 

ٌتم تقٌٌم معارف الطالب سواء تلك التً لدٌه قبل المرور بخبرات التعلم عن طرٌق  وفٌها Assessmentلتقٌٌم ارابعا 

الضعف وتحسٌنها باعاده الشر  او ،أو من خالل تقٌٌم مرحلً للوقوف علً مناطق Pre-Assessmentالتقٌٌم القبلً 

 -Postاضافه مواد تعلٌمٌة داعمة أو تلك التً اكتسبها نتٌجة المرور بالخبرات التعلٌمٌة عن طرٌق التقٌٌم النهابً 

Assessment . 

وهً تلك المواد التً تدعم عملٌة التعلم فً Performance Support Materials خامسا المواد الداعمة لألداِء 

م المدمج مثل المصادر التعلٌمٌة المتنوعة مثل )الوسابط المتعدده سواء ملفات نصٌة او فٌدٌو او صور، مواقع التعل

 انترنت، كتب الكترونٌه، عناصر اخري ....الخ(.  

 

ة   ٌّ األحداث الح
Live Events  

الَتَعلّم ذو الخطو 
 ً  Self-Pacedالذات

Learning  

التعاون 
Collaboration  

التقٌٌم 
Assessment  

المواد الداعمة 
لألداِء  

Performance 
Support 

Materials 
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 مزاٌا استخدام التعلم المدمج فً تعلٌم تصمٌم االنشاءات المعدنٌة:  -د

من منطلق ان تعلٌم تصمٌم االنشاءت المعدنٌة هو نشاط ربٌسً فوً برنوامج التخصوص، تتجموع حولوه وتصوب فٌوه وتنبثوق 

عنه باقً المقررات، وهو بوتقة االبودال الوذي تنصوهر فٌهوا جهوود االسواتذه والطوالب، والنوواة الصولبة فوً البنواء المعرفوً 

، فووإن الوودمج بووٌن األسوولوب التقلٌوودي (1153( ص9مرجععع رقععم ))مسووتقبلٌة والمهوواري للطالووب والبوصوولة التووً تحوودد ابداعاتووة ال

  -وااللكترونً فً تعلٌم التصمٌم تظهر له العدٌد من المزاٌا والفوابد كما ٌلً:

تحقٌق األهداف التعلٌمٌة المحددة  لتصمٌم االنشاءات المعدنٌة من خالل استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال برامج  .1

 لً واالنترنت وعرض المعلومات بطرٌقة تفاعلٌة مع استخدام الوسابل التقلٌدٌة.الحاسب اال

تحقٌق التفاعل أثناء التعلٌم فهو ٌساعد علً الحصول علً متعة التعامل مع معلمهم وزمالإهم وجها لوجه أو من خالل  .2

 وسابل التفاعل اإللكترونٌة.

 طالب وأنماط التعلم لدي المتعلمٌن باختالف قدراتهم العقلٌة.المرونة الكافٌة لمقابلة كافة االحتٌاجات الفردٌة لل .3

ٌتناسب التعلٌم المدمج لتصمٌم االنشاءات المعدنٌة مع معطٌات العصر فهو األسلوب األمثل لتهٌبة جٌل المستقبل للحٌاة  .4

 والعملٌة . العلمٌة

 الخاصة بالمواد.تنمٌة مفاهٌم العمل الجماعً والعمل التعاونً بٌن الطالب والمناقشات  .5

اتا  التعلٌم المدمج امكانٌة الوصول الً المعلم بصوره سرٌعة وفً اي وقت من خالل وسابل اتصال سرٌعه كالبرٌد  .6

االلكترونً وذلك خارج االوقات الرسمٌة للتعلٌم التقلٌدي فاصبح من االمكان ارسال االستفسارات الخاصة بالدرس له 

 و  اعاده شرحها  فً قاعة الدرس التقلٌدٌة مره اخري.واالجابه عنها  فً نفس التوقٌت ا

 مثل طباعة االوراق بالمقارنة بالتعلٌم التقلٌدي وحده. خفض النفقات باستخدام التعلٌم المدمج علً المدي الطوٌل .7

ٌسمح للطالب التعلم فً حال عدم تمكنه من حضور الدرس فإنه ٌستطٌع تعلم مالم ٌتمكن من حضوره فً نفس الوقت  .8

 الذي ٌتعلم فٌه زمالإه دون أن ٌتؤخر عنهم  كما أنه مفٌد للطلبة سرٌعً التعلم فً الحصول علً أكبر كم من المعلومات.

التعلٌم المدمج ٌتٌح للمعلم إمكانٌة دعم المعلومات والمهارات المقدمة من خالل المواقع بالصور والرسوم الثابتة  .9

داف التعلٌم وتعزٌز الرسالة المقدمة وهو ما ٌسهل تقدٌمه للمتعلمٌن عبر والمتحركة ولقطات الفٌدٌو، وذلك لتحقٌق أه

 اإلنترنت.

من خالل التعلٌم المدمج ٌمكن ربط المتعلمٌن بمجموعة كبٌرة من مصادر المعلومات المتوفرة إلكترونٌا علً شبكة  .11

ات والمواقع التعلٌمٌة والدورٌات اإلنترنت، والمتمثلة فً الكتب والدورٌات والموسوعات اإللكترونٌة وقواعد البٌان

 المتخصصة والفٌدٌوهات التعلٌمٌة.

امكانٌة تغٌٌر اسلوب التدرٌس  للطالب باكثر من طرٌقة من خالل االسلوب التقلٌدي )وجه لوجه( الً  االسالٌب   .11

مختلفٌن فً قدرات  االلكترونٌة المقررإه او المسموعة والفٌدٌوهات البصرٌة المتنوعة والتً تناسب مجموعة من الطالب

 االستٌعاب بالطرق التقلٌدٌة وٌمكن  للمعلم التركٌز علً النقاط الهامة من خالل االسالٌب  االلكترونٌة المتنوعة.

توفٌر المحتوى العلمً  بصورة دورٌة من خالل الشر  التقلٌدي مع وجود نسخة الكترونٌة باسلوب اخر علً مدار  .12

ل تلك المادة العلمٌة من قبل الطالب فً وقت ما شاء كما تستخدم فً المراجعه ساعة وطوال الوقت ٌمكن استرجا 24

 اٌضا.

سهولة تحدٌث المعلومات الخاصة بتصمٌم االنشاءات المعدنٌة الخفٌفة عبر البرامج الموجوده فً الحاسب االلً  .13

 وشبكة االنترنت الدولٌة.
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 وجود مشكالت الى الدراسات بعض خلو من معوقات، حٌث انتهتورغم المزاٌا السابقة للتعلٌم المدمج، إال ان االمر ال ٌ

 بالتعلم مختصة دراسات ثمان قاموا باستعراض الباحثٌن أن مالٌزٌة دراسة ذكرت حٌث التعلم، من النول هذا تواجه قد

 على المدمج التعلم تفضل العالً التعلٌم مإسسات أن الدراسات هذه ملخص - وكان   2113-2111األعوام   المدمج بٌن

 اإلعداد حٌث من العمل العبء فً زٌادة مثل التعلم هذا مشكالت من ٌخشون التدرٌس هٌبة أعضاء أن إال التعلٌم التقلٌدي؛

فً التعامل مع أجهزة الكمبٌوتر والشبكات وهذا ٌمثل  ونقص المهارات الوقت، من مزٌد إلى والحاجة االفتراضٌة للدروس

 من التدرٌس هٌبة ٌشتكً أعضاء وكذلك وتطبٌقاته، باإلنترنت والمتعلقة المدمج بالتعلم لمتعلقةأهم عوابق التعلٌم المدمج ا

 تحقٌقها الدراسة وأنهت (48-45( ص 15رقم ) مرجع )االفتراضٌة، طرٌق الفصول عن والتدرٌس لوجه وجها التدرٌس بٌن التكٌف

األمر حٌث ال ٌخلو نمط التعلٌم المدمج من  هذا فً ومساندتهم ودعمهم التعلم النول من هذا على العاملٌن تدرٌب باقترا 

بعض المشكالت والمعوقات االخري مثل عدم تكافإ األجهزة الموجودة لدى الطالب فً منازلهم أو فً أماكن التدرٌب 

التعلٌمٌة،  التً ٌدرسون بها، واختالفها من حٌث القدرة والسرعة والتجهٌزات وصالحٌة تشغٌل المحتوى المنهجً للوحده

مع وجود ضعف فً البنٌة التحتٌة التكنولوجٌة فً الجامعات، واالفتقار إلى النماذج العلمٌة المدروسة لدمج الّتعلّم التقلٌدي 

 بالّتعلّم اإللكترونً فً تعلٌم التصمٌم.

ان معظوم دول العووالم انوه وعلووً الورغم مون السوولبٌات التوً ٌمكون ان تطورأ علووى هوذا النوول موون التعلوٌم اال  وٌوري البواحثٌن

المتقدمه فً التعلوٌم، قود طبقتوه بصووره فعلٌوه فوً معظوم البورامج التعلٌمٌوة مثول الطوب، الهندسوة، العلووم التطبٌقٌوة والعلووم 

االفتراضوٌة او  الفصوول طرٌوق تعلٌموه عون بواقً وتلقٌوه للصوف الطالوب حضوور بوٌن ٌجموع المودمج النظرٌة..الخ. فالتعلٌم

 النسوب فٌوه سوتختلف االفتراضوً حتموا والتلقً الشخصً الحضور بٌن ترونٌة المتاحه، وان التقسٌماستخدام االدوات االلك

 % من العبء25بنسبة منخفضه ولتكن  بحضور والنظرٌة ٌكتفً اإلنسانٌة العلوم فً ًٌكون افتراضا فقد التخصص حسب

 التخصصوات وفوً الدراسوً، العبء % من51نسبة متوسطة  ٌكتفً بحضور والبحتة األساسٌة العلوم فً بٌنما الدراسً،

 فوً مرونوة هنواك % لذلك75مرتفعه تصل الً   بنسبة إلى حضور وجها لوجه ٌحتاج قد مثل التصمٌم  والتطبٌقٌة الطبٌة

 عدمه . من التخصص والبرنامج التعلٌمً من حٌث أهمٌة الحضور حسب الجامعة تحدده الجانب هذا

 تعلٌم المدمج تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌةالمحور الثالث: منهجٌة مقترحة لل 

أضحى من الضروري دمج األسالٌب التقنٌة وااللكترونٌة الحدٌثة فً عملٌات تعلٌم التصمٌم بشكل عام وعملٌة تعلٌم 

التصمٌم المنشآت المعدنٌة كمحور اهتمام البحث بشكل خاص، كما اضحى من الضروري مشاركة كافة أطراف عملٌة 

التصمٌم ضمن برامج شاملة وهادفة، تتسم باألداء النوعً والجودة العالٌة لكً تعكس الرإى المستقبلٌة لتعلٌم تصمٌم تعلٌم 

المنشآت المعدنٌة. حٌث اصبحت عملٌة تعلٌم التصمٌم فً العصر الحالً علم وفن ومهنة، ال ٌحسنه اال من اكتسب قواعده 

والتطبٌقات الحدٌثة والمتطورة ، وكذلك التؤقلم والتحكم بمعطٌات  واستراتٌجٌاته وتدرب علٌها واستخدم االدوات

التكنولوجٌا وثورة المعلومات واالتصاالت، فً ظل الظروف الزمانٌة والمكانٌة المناسبة، لتفعٌل عملٌة الحوار الجماعً 

ع التعامل مع مفردات والفردي، واالتصال التعلٌمً، وصوال الى مخرجات تعلٌم تصمٌم متخصصة، عالٌة الجودة، تستطٌ

 العصر والتكٌف مع متغٌرات الحاضر والمستقبل، المتمثل بالثورة المعرفٌة والتقنٌة وااللكترونٌة.

االهداف الرئٌسٌة من اعداد منهجٌة لتوظٌف التعلٌم المدمج فً مجال تعلٌم تصمٌم المنشآت  -أ

 المعدنٌة:

عداد منهجٌة قابمة على توظٌف أسلوب التعلٌم المدمج فً تعلٌم استنادا الى ما سبق ٌمكن تعٌٌن األهداف الربٌسٌة إل

 تصمٌم المنشآت المعدنٌة وذلك على النحو التالً:
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 الموجود داخل توصٌف المقرر الخاص بتصمٌم المنشآت المعدنٌة  ILOsتحقٌق النتابج التعلٌمٌة المستهدفة  .1

مستمره فً تعلٌم التصمٌم ، وتزوٌده بالمادة العلمٌة من خالل تسهٌل التواصل مع الطالب من خالل توفٌر بٌبة تفاعلٌة  .2

التواجد المتزامن عبر االنترنت، وذلك من خالل استخدام الوسابط المتعدده للملفات النصٌة و الصور ومقاطع الفٌدٌو وذلك 

 عبر االستخدام األمثل للموارد المادٌة واالفتراضٌة لتكنولوجٌا التعلٌم فً مجال التصمٌم.

اتجاهات اٌجابٌة نحو بعضهم البعض حٌث ٌوفر آلٌات اتصال وتواصل  وفٌر وتكوٌن جو تعاونً بٌن الطلبة وتنمٌةت .3

هادفة، وٌعزز العالقات االجتماعٌة والتشاركٌة مع تحسٌن المهارات فً التصمٌم المشترك المتعاون والعمل مع اآلخرٌن ، 

  هٌبة التدرٌس، الطالب(. وزٌادة التفاعل بٌن أطراف العملٌة لتعلٌمٌة )عضو

توثٌق عملٌة التصمٌم بطرٌقة ٌمكن إعادة استخدامها مرة أخرى حٌث تم استخدام جزء الكترونً بها ٌمكن االستفاده به  .4

 فً سنوات اخرى الحقة او ٌمكن افاده الطالب االخرٌن منها من خالل المنصة التعلٌمٌة. 

وقات المحاضرات الرسمٌة او الساعات المكتبٌة، ومساعدة الطالب دعم التواصل بٌن هٌبة التدرٌس والطلبة خارج أ .5

على ارسال استفساراته الى هٌبة التدرٌس ومتابعة المهام المطلوبة فً وقت الحق من خالل البرٌد اإللكترونً أو 

 المنصات التعلٌمٌة وهذه من االمور تزٌد من المشاركة والتفاعل مع هٌبة التدرٌس. 

وز قٌود الزمان والمكان فً تعلٌم التصمٌم ، والحصول على المعلومات عبر شبكة المعلومات اتاحة الفرصة لتجا .6

 االلكترونٌة لحظٌاً، والتركٌز على مختلف الجوانب المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة دون تؤثٌر احدهم على األخر.

ل المحاضرة ، والبحث عن الحقابق تمكٌن الدارسٌن من التعبٌر عن أفكارهم وتوفٌر الوقت لهم للمشاركة فً داخ .7

 والمعلومات بوسابل أكثر وأجدى مما هو متبع فً قاعات المحاضرة التقلٌدٌة.

تخفٌض األعباء اإلدارٌة للمقررات الدراسٌة من خالل استغالل الوسابل واألدوات االلكترونٌة فً إٌصال المعلومات  .8

، واستخدام أسالٌب متنوعة أكثر  اداء الطلبة  ق تقٌٌم تطوروالواجبات والفروض للطالب، إضافة إلى سهولة وتعدد طر

 دقة وعدالة فً تقٌٌم أدابهم .

تحسٌن المستوى العام للتحصٌل والتفكٌر واإلبدال واإلبتكار وتوفٌر بٌبة تعلٌم تصمٌم جذابة مع التركٌز على استقاللٌة  .9

 المتعلم وزٌادة دافعٌته وخبراته.   

 هات االكادٌمٌة والجهات الصناعٌة والخدمٌةاٌجاد الٌات تعاون بٌن الج .11

 منهجٌة مقترحة للتعلٌم المدمج فً مجال تصمٌم المنشآت المعدنٌة: -ب

تعكس المنهجٌة التعلٌمٌة المقترحة أهمٌة تطبٌق معاٌٌر التعلٌم المدمج وضمان جودته فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة، 

مراحل تضم بدورها عدد من القواعد واإلجراءات، التً تطال األهداف المنهجٌة على مجموعة من التلك حٌث تنطوي 

التعلٌمٌة وطرابق التدرٌس وأنشطتها، والمحتوى التعلٌمً، وكٌفٌة توظٌف تكنولوجٌا التعلٌم االلكترونً، والبنً التحتٌة، 

اعلٌة جذابة، وبالتالً تعمل واإلمكانٌات المادٌة، وتقنٌن دور كل من الطالب وعضو هٌبة التدرٌس فً بٌبة تعلٌمٌة تف

المنهجٌة المقترحة على إرساء ودمج التقنٌات الرقمٌة الحدٌثة فً األنماط التدرٌسٌة التقلٌدٌة السابدة لتعلٌم تصمٌم المنشآت 

المعدنٌة، من اجل تقدٌم نهج مدمج لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة، وسد احتٌاجات الطلبة، وخدمة المجتمع، واللحاق بركب 

 ور العلمً فً مجاالت تصمٌم المنشآت المعدنٌة.التط

ان الوصول الى منهجٌة فعالة ومبتكرة فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة باستخدام التعلٌم المدمج، تتطلب أن ٌنفذ هذه 

 ( على النحو التالً :3الوحدات باالعتماد على: الخطوات االساسٌة التالٌة التً ٌوضحها المخطط  )
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 -التجهٌزات واالمكانات المطلوبة للتعلٌم االلكترونً المدمج )مرحلة الرصد(:رصد  -1

ان تحقٌق عملٌة الدمج االلكترونً بصورة جٌده، ٌتطلب بداٌة رصد االمكانٌات التعلٌمٌة والقدرات البشرٌة المتوفرة حتً 

 ساسٌة التً تهتم بها المنهجٌة:ٌتثنً وضع خطة مدروسة الجراء عملٌة التطوٌر للمقرر المستهدف، ومن العناصر اال

 :العوامل البشرٌة-  

 وتتضمن بصفة اساسٌة كال من اعضاء هبٌة التدرٌس والطالب

والقابمٌن علً المنظومة التعلٌمة داخل المإسسة )االدارٌوٌن وغٌورهم( ونجوا  المنهجٌوة ٌتطلوب  اعضاء هٌئة التدرٌس -

تصمٌم االنشاءات المعدنٌة حد ادنى مون القودرة علوً اسوتخدام وسوابل  عضو هٌبة التدرٌس القابم بتعلٌمبداٌة ان ٌتوفر لدى 

 تكنولوجٌة فً عملٌة التعلٌم والتعلم.

فى ظول التعلوٌم المودمج، البود مون اسوتٌعاب ان الطوالب مشوىاركون فوى العملٌوىة التعلٌمٌوىة  الملتحقٌن بالبرنامج: الطالب -

 ٌتوفر لدٌهم مهارة التعامل مع الحاسب اآللً واالنترنت. ولٌس متلقٌن فقط مثلما ٌحدث فً التعلٌم التقلٌدي وان

 :العوامل التقنٌة- 

ان العامل التقنً ٌعتمد علً مجموعه من النقاط المتنوعه والتً ٌمكن االستعاضه عن توافر بعضها نتٌجه للتكلفه المرتفعه 

فً التعلٌم المدمج متعدده ومنها: قاعات  فً بعض االحٌان بانماط تكنولوجٌة اخري، حٌث ان االدوات التقنٌة التً تستخدم

تدرٌس التصمٌم تقلٌدٌة )بٌبة حقٌقٌة(، منصات تعلٌمٌة ٌتطلب التعامل معها الى توافر أجهزة حاسب اآللً سواء فً 

المنزل او فً الكلٌة او هواتف او اجهزه زكٌة، فصول إفتراضٌة )بٌبة افتراضٌة(، وسابط متعددة لتوجٌه فٌدٌو تفاعلً او 

 رٌد إلكترونً، اجراء محادثات علً شبكة االنترنت، برامج تفاعلٌة متصلة بشبكة اإلنترنت وغٌرها من االدوات. ب

حٌث تستخدم معظم تلك االدوات فً التعلٌم االلكترونً والتعلٌم التقلٌدي بصورة تبادلٌة وٌمكن استخدام اي اداة تكنولوجٌة 

 السرٌع.تظهر بصوره مستحدثة مع التطور التكنولوجً 

  



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

38 

 

ٌة3شكل ) ٌم االمنشآت االمعدن ٌم تصم ً مجال تعل ٌم المدمج ف  ( منهجٌة مبتكرة للتعل
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 -تحلٌل احتٌاجات الجهات المستفٌدة )مرحلة التحلٌل(: -2

رصود واقعوً وتحلٌول علموً الحتٌاجوات ان اجراء عملٌة تطوٌر تعلٌم تصمٌم المنشاءت المعدنٌة، ٌستند بشكل اساسً الوى 

المستفٌده من خرٌجً القسوم العواملٌن فوً مجوال تصومٌم وتجهٌوز وتشوٌٌد المنشوآت المعدنٌوة، وهوً جهوات متنوعوه الجهات 

ومتعدده منها جهات صناعٌة، واخرى اكادٌمٌة وثالثة خدمٌة، وجمٌعها ذات الصولة بمجوال االنشواءات المعدنٌوة. وعوادة موا 

القووة فوً الخورٌج التوً تتطلوب تعزٌوز، ومجموعوه اخورى مون  تنتهً مرحلة تحلٌل االحتٌاجات باستقراء مجموعه من نقاط

نقاط الضعف فً الخرٌج التً تتطلب تحسٌن، وفً ضوء ذلك التحلٌول ٌوتم مراجعوة وتطووٌر نوواتج التعلوٌم والوتعلم للمقورر 

اط اكثور المستهدف، اضافة الى مراجعة وتطوٌر المحتوي الدراسً )مشرول التصومٌم( ودعوم اسوالٌب التعلوٌم والتقٌوٌم بانمو

فاعلٌة، مع تعزٌز اسالٌب ومصادر التعلٌم والتعلم المتصلة بالمقرر، ما ٌساعد فً تنمٌة قدرات ومهارات الخرٌج بما ٌتفوق 

 مع حاجه السوق والجهات المستفٌدة.

 -)مرحلة تحدٌد االهداف(: تحدٌد األهداف المطلوبة من تطوٌر مقرر تصمٌم المنشات المعدنٌة-3

( والتوً توم 13م تحدٌد االهداف الربٌسٌة لعملٌة تطوٌر المقرر المستهدف، )ذكرت سوابقا فوً البنود أ صفً هذه المرحلة ٌت

استخالصها من عملٌات الرصد والتحلٌل السابقة، وٌوتم صوٌاغة تلوك االهوداف بحٌوث تكوون محوددة، وقابلوة للقٌواس، وقابلوة 

 مسبولٌات واضحة.للتطبٌق، وواقعٌة ولها اطار زمنً محدد النجازها وفقا لمهام و

 -توظٌف التعلٌم المدمج فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة )مرحلة التوظٌف(: -4

للوصول الً التطوٌر المستهدف، ٌتم فً هذه المرحلوة االسوتقرار علوى توظٌوف التعلوٌم المودمج فوً عملٌوة تعلوٌم التصومٌم، 

ٌتعلوق بوى )اسوالٌب التعلوٌم والوتعلم المتفوردة لكول اسوولوب او بغٌوة الجموع بوٌن مزاٌوا الونمط التقلٌودي والونمط االلكترونوً فٌموا 

المشتركة فٌما بٌنهما، اسالٌب تقٌوٌم، مصوادر تعلوم متنوعوة، وسوابل مسوانده اخوري(. وعوادة موا ٌؤخوذ الودمج بوٌن االسولوبٌن 

 -صور عده منها:

االلكترونً بصورة منفرده، وٌتم الدمج المتوالً: وهو دمج خطة العمل االسبوعٌة فً استخدام النمط التقلٌدي او  

 استخدامه فً حاالت مرصودة مثل )اجازات رسمٌة تصادف موعد المحاضرة، او اوقات طوارئ(.

 الدمج  المتوازي: هو استخدام النمطٌن بصورة مستمره معا اسبوعٌا. 

 مده الدراسةالدمج المركب: وهو استخدام الصور السابقة للدمج معا علً طول خطة العمل االسبوعٌة طول  

اختٌار نماذج مختلفة لتوظٌف التعلٌم المدمج مثل التناوب، النموذج المرن، الفصل المقلوب ..الخ فً هذه المرحلة اٌضا ٌتم 

 بسبب المزاٌا التالٌة :التعلم المقلوب ومن المنتظر ان ٌتم التركٌز فً عملٌة التطبٌق على نموذج 

 ا ٌتٌح وقًتا أكبر لألنشطة القابمة على التطبٌق. ٌضمن االستغالل الجٌد لوقت المحاضرة، مم 

 التعلم متمركز حول الطالب وٌتٌح إعادة الدرس أكثر من مرة بناءاً على الفروق الفردٌة بٌنهم. 

  .توفٌر أنشطة تفاعلٌة وتعاونٌة فً الفصل تركز على مهارات االبتكارٌة واالستقصاء 

 المساعدة وٌبنً عالقات أقوى بٌن الطالب والمعلم.ٌستغل المعلم الفصل أكثر للتوجٌه والتحفٌز و 

ٌتحول الطالب إلى باحث عن مصادر معلوماته مما ٌعزز التفكٌر الناقد والتعلم الذاتً وبناء الخبرات ومهارات  

 التواصل والتعاون بٌن الطالب.

قصٌرة أو كتابة  منح الطالب حافز للتحضٌر واالستعداد قبل وقت المحاضرة وذلك عن طرٌق إجراء اختبارات 

 .واجبات قصٌرة على اإلنترنت أو حل أوراق عمل مقابل درجات
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توفٌر آلٌة لتقٌٌم استٌعاب الطالب، فاالختبارات والواجبات القصٌرة التً ٌجرٌها الطالب هً مإشر على نقاط الضعف  

 .والقوة فً استٌعابهم للمحتوى، مما ٌساعد المعلم على التركٌز علٌها

 لكاملة للطالب فً اختٌار الوقت والزمان والسرعة التً ٌتعلمون بهاتوفٌر الحرٌة ا 

  ، والتدرٌس العالج للطالب الضعاف..توفٌر تغذٌة راجعة فورٌة للطالب من المعلمٌن فً وقت المحاضرة 

  .تحفٌز التواصل االجتماعً والتعلٌمً بٌن الطالب عند العمل فً مجموعات تشاركٌة صغٌرة 

 فجوة المعرفٌة التً ٌسببها غٌاب الطالب عن الفصول الدراسٌة .المساعدة على سد ال 

 -اختٌار المنصة التعلٌمٌة المناسبة )مرحلة االختٌار(: -5
لالهداف المرصودة واالمكانات المتوفرة، ووفقاً  ًفً هذه المرحلة ٌتم اختٌار المنصة التعلٌمٌة )نظام ادارة التعلم( طبقا

لمجموعة من المبررات المنطقٌة مثل: توافر اللغة  العربٌة، سهولة استخدام المنصة لتشابهها مع مواقع التواصل 

 -الجزء االلكترونً من خالل: ، انخفاض التكلفة بسبب مجانٌة المنصة. وٌتم استخدام المنصة فً تعلٌماالجتماعً

ام اسالٌب تعلٌم للتصمٌم متنوعه كما ٌتم تحدٌد االعمال المطلوب من الطالب تسلٌمها فً المحاضرة التقلٌدٌة او استخد 

 فً المنصة االلكترونٌة، مع عقد حلقات النقاش بٌن الطالب واعضاء هٌبة التدرٌس بصورة متزامنه او غٌر متزامنة .

ة من خالل عمل بعض االختبارات االلكترونٌة )ذاتٌة التصحٌح( كما تستخدم فً عملٌة التقٌٌم بصورة مبدبٌة ومرحلٌ 

للطالب للوقوف علً المستوي العلمً للتاكد من وصول المعلومات بطرٌقة صحٌحه، مع وجود بنوك اسبلة متاحه لتكوٌن 

 اختبارات الكترونٌة او تقلٌدٌة.

المتعلقة بالمادة التعلٌمٌة داخل المنصة  كما تدعم عملٌة تعلٌم التصمٌم بمصادر متعدده حٌث ٌتم وضع المحتوٌات 

التعلٌمٌة فً صورة شر  للمحاضرات التعلٌمٌة بطرٌقة الفٌدٌو مع اعطاء بعض الملفات التعلٌمٌة مع المواقع المساعده 

بصورة الكترونٌة لمساعده الطالب علً فهم المحتوي العلمً للمادة، ورفعها علً المنصة االلكترونٌة قبل موعد 

ة باستخدام اسلوب التعلٌم المقلوب التابع لمنهجٌة التعلٌم المدمج، عمل توثٌق للماده المشروحه بصوره الكترونٌة المحاضر

 لالستفاده منها فً السنٌن القادمه مع توثٌق المشارٌع الجٌده كتطبٌقات.

 -لمنصة التعلٌمٌة مثل:وفً ذات االطار ٌنبغً على عضو هٌبة التدرٌس االهتمام ببعض االعتبارات عند العمل علً ا

  تحلٌل المحتوى العام فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة إلى وحدات متدرجة تضم الحقابق والمفاهٌم والتعمٌمات

والمبادئ المرتبطة بالنظم اإلنشابٌة وتفاصٌلها اإلنشابٌة، كً ٌسهل فهمها وشرحها وتحلٌلها وتركٌبها ونقدها وتقوٌمها من 

 ً واإلنشابً واإلنتاجً والتنفٌذي.خالل البعد التصمٌم

  اعداد خطط اسبوعٌة للفصل الدراسً حول الطرٌقة واالسلوب التً سٌتم بها تنفٌذ كل مفردة من مفردات المحتوى

 وفق المشرول المعلن للطالب والمرتبط بمشكلة تصمٌمٌة متعلقة بتصمٌم المنشآت المعدنٌة.

 تهم والفروقات الفردٌة بٌنهم.تحدٌد احتٌاجات الطالب والتعرف على اهتماما 

 .)تنظٌم المتطلبات والقٌود لتنظٌم بٌبة العمل)سجالت الحضور والمتابعة والغٌاب وأوقات المحاضرات 

 .تحدٌد الظروف الزمانٌة والمكانٌة الضرورٌة للبرنامج 

 اعداد الخطة التنفٌذٌة )مرحلة الممارسة الفعلٌة( : -6

م التطبٌق المتدرج لمراحل وخطوات المنهجٌة المقترحة، ومتابعة ورصد وتقٌٌم بعد وضع  خطط العمل االسبوعٌة، ٌت

 -للجدول الزمنً المعلن حول المراحل االساسٌة لمشرول التصمٌم كما ماٌلً: ًممارسات الطالب بشكل دوري طبقا
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او ستودٌو  جمع المعلومات حول التصمٌم المطلوب من مصادر تعلٌمٌة متعدده ومن خالل المنصة االلكترونٌة 

 التصمٌم فً الكلٌه او من خالل البحث عن المعلومة من خالل التعلم النشط والذاتً للفرد.

 تحلٌل البٌانات والمعلومات وتصنٌفها ثم ابدال االفكار والحلول المبتكرة لمشرول التصمٌم 

 فرز األفكار المنتجة والتحقق من أنسبها من حٌث المالبمة الفعلٌة لمتطلبات المشرول 

 وضع المخططات والرسومات والتفاصٌل المطلوبة لمشرول التصمٌم 

 االخراج والنمذجه النهابٌة واعداد ملف التصمٌم النهابً 

 -اجراء التقٌٌم النهائً )مرحلة التقٌٌم(: -7

لٌم ان التحقق من فعالٌة المنهجٌة المقترحة ٌتطلب اجراء تقٌٌم نهابً لكل مراحلها وخطواتها، وذلك بعد ان ٌتم تس

المشرول واعالن النتابج، بهدف استخالص النقاط التً تتطلب تحسٌن او تعزٌز مثل: فاعلٌة المنصة التعلٌمٌة المستخدمة 

)نظام ادارة التعلم( ، كفاءة اسالٌب تعلٌم التصمٌم التً تم توظٌفها، مدى تطور معدالت االنجاز للطالب مقارنة عن 

ٌم المطبقة، كفاءة التجهٌزات والوسابل التكنولوجٌة المتوفره لهذا النول من التعلٌم، بالسنوات السابقة، كفاءة اسالٌب التقٌ

كفاءة المواده التعلٌمٌة الداعمة من )ملفات نصٌة، شروحات فٌدٌو، صور، اخري... الخ(، كفاءة النموذج المطبق فً 

 علً هذا التقٌٌم.أ التعلٌم الدمج وهو نموذج الفصل المقلوب فً هذه الحالة، اي عناصر اخري تطر

 -اجراءت التصحٌح )مرحلة التغذٌة الراجعة( : -8

هً من المراحل المهمة جدا التً تإكد على ضرورة التطوٌر الدابم فً مقرر تصمٌم المنشآت المعدنٌة، ففً ضوء التغذٌة 

نقاط القوة فً  الراجعه لجمٌع مراحل وخطوات المنهجٌة، ٌتم استقراء مجموعه من اجرءات التصحٌح بغرض تعزٌز

المنهجٌة وتحسٌن نقاط الضعف التً اتضحت عند تطبٌقها، وٌمكن ان تطال تلك اجراءات كال من:  تطوٌر نواتج التعلٌم 

للنتابج الخاصة  ًالمستهدفة، تطوٌر وتنوٌع فً أسالٌب التعلٌم والتعلم، مراجعة وتعدٌل فً اسالٌب التقٌٌم المستخدمة طبقا

لوجٌا المتاحة، تطوٌر وتوسع فً مصادر التعلٌم والتعلم، تطوٌر فً الوحدات التعلٌمٌة )الكابن للتكنوًبالطالب وطبقا 

التعلٌمً(، تغٌٌر فً وسابل التعلٌم المساعدة سواء ما ٌتصل منها بالفصل التقلٌدي او بالتعلٌم الكترونً مثل برامج هامة 

تعلٌمٌة )نظام ادارة التعلم( وفقا لمعطٌات المشرول ومدتة فً تطوٌر المحتوي او برامج بنوك االسبلة، تغٌٌر المنصة ال

ونمط المفردات التعلٌمٌة، مساحات التخزٌن للملفات، لغة التواصل على المنصه، امتددات الملفات.....الخ(، أي اجرءات 

 أخر من شؤنها أحداث تغٌٌر اٌجابً فً تعلٌم تصمٌم االنشاءات المعدنٌة.

 نتائج البحث :

اهات العالمٌة الحدٌثة فً تعلٌم التصمٌم بشكل عوام وتعلوٌم تصومٌم المنشوآت المعدنٌوة بشوكل خواص أهمٌوة أبرزت االتج -1

تغٌٌر بنابٌة شخصٌة الطالب وتحوٌله إلى طالب متفاعل ودابم البحث عن المعلومات فال ٌكوون متلقٌوا للمعلوموات فقوط، بول 

 معرفة بكل الوسابل الممكنة.مشاركاً اٌجابٌاً وصانعاً للخبرة وباحثا عن المعلومة وال

تنبع أهمٌة التعلٌم المدمج لتصمٌم المنشآت المعدنٌة فً القدرة على الدمج بوٌن أشوكال التعلوٌم الصوفً التقلٌدٌوة للتصومٌم  -2

وبٌن التعلٌم اإللكترونً للتصمٌم بؤنماطه المتعددة داخل قاعات الدراسوة وخارجهوا، بهودف مسواعدة الطالوب للوتعلم بسوهولة 

 نٌة وجود أسالٌب تقٌٌم متنوعة لتحقٌق مخرجات التعلم المستهدفة.مع إمكا

تعكووس المنهجٌووة التعلٌمٌووة المقترحووة أهمٌووة تطبٌووق معوواٌٌر التعلووٌم الموودمج وضوومان جودتووه فووً تعلووٌم تصوومٌم المنشووآت  -3

المعدنٌة، وتنطوي تلك المنهجٌة على مجموعة من القواعد واإلجراءات، التوً تطوال األهوداف التعلٌمٌوة وطرابوق التودرٌس 
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وجٌا التعلٌم االلكترونً، والبنٌة التحتٌوة، واإلمكانٌوات المادٌوة، وتقنوٌن وأنشطتها، والمحتوى التعلٌمً، وكٌفٌة توظٌف تكنول

 دور كل من الطالب وعضو هٌبة التدرٌس فً بٌبة تعلٌمٌة تفاعلٌة جذابة.

ترتكووز المنهجٌووة التعلٌمٌووة المقترحووة علووى التوودرج المتسلسوول لثمووان مراحوول اساسووٌة تبوودأ بمرحلووة رصوود التجهٌووزات  -4

تحلٌل االحتٌاجات ثم تعٌٌن اهداف التطوٌر، ثم توظٌف اسلوب التعلٌم المدمج، واختٌوار المنصوة التعلٌمٌوة واالمكانات ٌلٌها 

 المناسبة ثم اعداد الخطة التنفٌذٌة وتقٌٌم المنهجٌة واخٌرا مرحلة اجراءات التصحٌح.

بشوكل كبٌور فوً تقلٌول جهوود ان تطبٌق منهجٌة التعلوٌم اإللكترونوً المودمج فوً مجوال تصومٌم االنشوات المعدنٌوة ٌسواهم  -5

وأوقات التعلٌم المبذوله داخل الفصل التقلٌدي، وٌسمح بالتطوٌر المستمر لكآفوة االهوداف واالنشوطة والمحتوٌوات التعلٌمٌوة، 

 وٌوفر مصادر تعلٌمٌة دابمة ومتنوعه ومتاحة للطالب فً كل االوقات.

ت تصووومٌم االنشووواءات المعدنٌوووة، ٌسووومح بتطووووٌر ان الووودمج بوووٌن االسووولوب التقلٌووودي وااللكترونوووً فوووً اكسووواب مهوووارا -6

استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم وٌوفر بودابل عودة تتوافوق موع قودرات الطوالب المختلفوة، سوواء أكانوت: طورق مربٌوة أو مقورإة 

 لتنمٌة القدرات البصرٌة، او طرق عملٌة وحركٌة لتنمٌة القدرات التخٌلٌة. 

مٌم ٌسوومح بتطبٌووق أسووالٌب تقٌووٌم متعوودده ٌمكوون موون خاللهووا تحسووٌن نقوواط ان توظٌووف التعلووٌم الموودمج فووً مقووررات التصوو -7

الضعف لدى الطالب من خالل خطط عمل مباشرة ودورٌة، كما ٌوفر برامج محاكاة افتراضٌة ٌعواٌش مون خاللهوا الموتعلم 

صوانع االنشواء المعودنً الواقع الحقٌقى دون التؤثر بؤوضاعه أو مواقفه الخطٌرة أو الصعبة مثال تحمل مشقة االنتقال بوٌن م

 ومواقع التركٌب.

ان التوسع فً تطبٌق المنهجٌة المقترحة على كآفة مقررات التصمٌم والمقررات ذات الصولة بصوورة متوازٌوة؛ ٌسواعد  -8

فً اثراء العملٌة التعلٌمٌة بالقسم واحداث نقلة نوعٌة فً مواصفات الخرٌج، وتتعواظم هوذه النقلوة اذا توم التوجوه نحوو اعوداد 

ة موون المقووررات االكترونٌووة ووضووعها فووً صووورة مسووتودعات تعلٌمٌووة جامعووة كمصووادر للووتعلم وربطهووا بووالمقرارات حزموو

 الرسم التنفٌذي، ..... الخ(. -المنظور الهندسً-المساندة )الرسم المعماري

فوة أطوراف عملٌوة ان دمج األسوالٌب االلكترونٌوة الحدٌثوة باالسوالٌب التقلٌدٌوة فوً عملٌوات تعلوٌم التصومٌم، ومشواركة كا -9

التعلٌم والتعلم ضمن برامج شاملة ومنهجٌوات هادفوة، ٌسواهم بشوكل كبٌور فوً االرتقواء بواألداء النووعً للخورٌج وٌسوهم فوً 

 توطٌن أنماط التعلٌم الحدٌثة لكل مجاالت التصمٌم فً مصر.
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