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  رسالة ماجستیر بعنوان: ملخص
أثر برنامج كمبیوتري في تنمیة مهارات طالب شعبة معلم الحاسب 

  لتصمیم شبكة داخلیة
  شیماء سمیر محمد

من مسلمات العصر الذي نعیشه أن المستقبل أصبح لألمة المتعلمة 
 تا تحدثنا عن تطویر التعلیم وتحدیث المقرراموللتعلیم المتطور الجید، ومه

مدخالت العملیة التعلیمیة یظل تطویر المعلم یمثل حجر الزاویة في وتحسین 
صرح البناء التربوي والعمود الفقري للموقف التعلیمي والذي تقوم على عاتقة تنفیذ 

  سیاسات وخطط تطویر التعلیم.
  

مما ال شك فیه أن المجتمعات اإلنسانیة بشكل عام تعیش الیوم ثورة و 
قة، األمر الذي یفرض على كافة التنظیمات و معرفیة وتكنولوجیة غیر مسبو 

والتعلیم شأنه شأن أي  ،المؤسسات مراجعة أهدافها، وأسالیبها، وآلیات عملها
نشاط إنساني یتطور في أهدافه ومضمونه، وأسالیبه وتقنیاته، متأثرًا في هذا 

، یةاإلقلیمو  ،العلمیة، والمحلیةو  بالتطورات االجتماعیة، والثقافیة واالقتصادیة،
  . ةوالعالمی

  

من أبرز مستحدثات تكنولوجیا التعلیم التي فرضت نفسها  الشبكاتوتعد 
على المستوى العالمي خالل السنوات القلیلة الماضیة حتى أصبحت أسلوبًا 

الذي أطلق علیه من أحد معالم العصر الحدیث وأصبحت للتعامل الیومي، 
من أثار عمیقة ات الشبكته عصر ثورة المعلومات لما أحدث(عصر الشبكات) أو 

  .و تغیرات جذریة في أسالیب وأشكال التواصل في شتى نواحي الحیاة
  

األسالیب التكنولوجیة الحدیثة التي استخدمت  وتعتبر الشبكات من أهم
ي القضاء عل يمن المستحدثات التي تساعد عل يفي المجال التعلیمي وه
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مطالب أكثر من جب على المعلم اآلن الممارسات التدریسیة التقلیدیة، وبالتالي فی
أي وقت مضى بتطویر معلوماته ومهاراته للتعامل مع هذه التكنولوجیا كي یظل 

التكنولوجي  المستوى جد في اختصاصه علىستدائمًا على اتصال بأحدث ما ی
  .المعاصر

  

ولكي یواكب المعلم عصر المعلومات علیه أن یمتلك مهارات جیدة في 
، وعلیه فإن الحاجة إلى وجود الشبكاتتكنولوجیا التعلیم مثل  استخدام مستحدثات

ن یعد من األمور التي یجب أ اتشبكالاستخدام تصمیم و برامج للتدریب على 
  .تسعى إلیها المؤسسات التعلیمیة

  

وتعتبر عملیة إعداد المعلم وتدریبه عملیة شدیدة األهمیة ألن نجاح 
على نوع اإلعداد الذي تلقاه أثناء الدراسة المعلم في عمله یتوقف بالدرجة األولى 

ً كان ذلك  بالكلیة ومستوى هذا اإلعداد، ویتبع ذلك في األهمیة تدریب المعلم سواء
  .قبل الخدمة أو في أثنائها

  

 ت الدراســـیة التــــي تقـــدم بشــــكل منظــــوميوعلـــى الــــرغم مـــن وجــــود المقــــررا
اكبـــة التطـــورات مو متكامـــل فـــي إكســـاب المهـــارات التـــي تجعـــل الخـــریج قـــادر علـــى 

فجـوة كبیـرة بـین  تهذا الهدف بالواقع وجد ة عند مقارنةإال أن الباحث وسوق العمل
مـن ذلـك بعـد إجـراء دراسـة اسـتطالعیة  توتحققـ ،ما هو مأمول وما هو واقع فعلیـا

هــدفت إلــى التعــرف علــى التــي  شــعبة معلــم الحاســب اآللــيعلــى عینــة مــن طــالب 
  هذه المهارات.ومدى تمكنهم من  ةشبكة داخلیمدى قدرتهم على تصمیم 

  

شعبة معلم الحاسب الماسة إلى إكساب طالب  مما سبق تتضح الحاجة
تقدیم هذه المهارات إلى و  شبكة داخلیةمهارات تصمیم بكلیة التربیة النوعیة  اآللي

  تلك المهارات.أخرى تساعدهم على التمكن من  الطالب بشكل وطرق تدریس
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ُ إف لذلك نتاج برنامج ن البحث الحالي ی ٕ عد محاولة لإلسهام في تصمیم وا
شعبة معلم الحاسب طالب شبكة داخلیة لإلكساب مهارات تصمیم  كمبیوتري

من خالل االستفادة من تطبیقات تكنولوجیا التعلیم، وفاعلیة برامج الوسائط اآللي 
  المتعددة التعلیمیة في إثراء وتطویر العملیة التعلیمیة.

  

    البحثمشكلة  

  البحث الحالي إلى اإلجابة عن السؤال الرئیسي التالي:سعى 
تنمیة مهارات طالب شعبة معلم الحاسب لتصمیم في  برنامج كمبیوتريأثر ما "

  شبكة داخلیة" ؟
  

  :  اآلتیة التساؤالت الفرعیةویتفرع من هذا السؤال 
ما المهارات الالزم تنمیتها لطالب شعبة معلم الحاسب لتصمیم شبكة داخلیة  - ١
  ؟
 لتنمیة مهارات تصمیم شبكة داخلیة لطالب شعبة معلمالالزم  البرنامجما  - ٢

  الحاسب ؟
لمهارات تصمیم شبكة على األداء المهاري للطالب هذا البرنامج  أثر ما - ٣

  ؟ داخلیة
  

      البحثأهداف 

  لحالي إلى تحقیق األهداف التالیة:سعى البحث ا

 إعداد قائمة بالمهارات الالزمة لتصمیم شبكة داخلیة. -١

نتــاج برنــامج  -٢ ٕ داخلیــة لــدى طــالب شــبكة  لتنمیــة مهــارات تصــمیمتصــمیم وا
 شعبة معلم الحاسب.
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شــــعبة معلــــم  لطــــالبمســــتوى األداء المهــــاري البرنــــامج علــــى  أثــــرقیــــاس  -٣
   .داخلیة شبكة الحاسب في مهارات تصمیم

 
     البحثأھمیة 

اإلســهام فــي اإلعــداد المهنــي لطــالب شــعبة معلــم الحاســب بإكســابهم مهــارات  -١
 تصمیم شبكة داخلیة.

فــي تطــویر إعــداد المعلــم مــن خــالل تخــریج معلمــین حاســب یتســموا اإلســهام  -٢
 عصریة لمواكبة سوق العمل. بسمات 

األساسـیة الالزمـة عالج بعض األخطاء الشائعة وأوجه القصور في المهـارات  -٣
   الداخلیة. اتشبكال لتصمیم

محاولـــة إفـــادة المتخصصـــین فـــي مجـــال تكنولوجیـــا التعلـــیم خصوصـــا والتربیـــة  -٤
 الشبكات. تصمیمبصفة عامة في مجال 

ــــى  -٥ ــــة الحدیثــــة التــــي تؤكــــد عل یعــــد البحــــث الحــــالي مســــایرًا لالتجاهــــات التربوی
 توظیف التقنیات الحدیثة في العملیة التعلیمیة.

تقــدیم المســاعدة الفنیــة الدائمــة للمتعلمــین وتــدریبهم علــى اســتخدام التكنولوجیــا  -٦
   الرقمیة الحدیثة في قاعات الدراسة.

  

      البحثحدود 

  :   اآلتیةلتزم البحث بالحدود ا
طـالب الفرقـة الرابعـة اقتصر تطبیـق البحـث علـى عینـة مـن حدود العینة:  -١

جامعـة ـ كلیة التربیة النوعیـة  ـ علیمقسم تكنولوجیا التبحاسب معلم الشعبة 
  .  ) طالب وطالبه٦٠قوامها ( المنیا
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المتغیــر المســتقل وهــو برنــامج الكمبیــوتر المعــد حـدود المتغیــرات المقاســة:  -٢
لتصـــمیم  بتقنیـــة الوســـائط المتعـــددة، والمتغیـــر التـــابع وهـــو األداء المهـــاري

 .  داخلیة شبكة

مـــــادة شــــبكات الحاســـــب علــــى حــــدود المــــادة التعلیمیـــــة: یقتصــــر البحـــــث  -٣
ویقتصـــر البحـــث أیضـــا علـــى نـــوع واحـــد فقـــط مـــن الشـــبكات وهـــو الشـــبكة 

 .الداخلیة
  

       البحث اتاأد

میم  -١ ارات الخاصة بتص ة بالمھ ین حول قائم استبانھ الستطالع آراء المحكم
  شبكة داخلیة ـ من إعداد الباحثة ـ.

  داخلیة.شبكة  تصمیمات مهار بیم الجانب األدائي المرتبط یبطاقة مالحظة لتق -٢
  

  فروض البحث 
  سعى البحث الحالي إلى التحقق من الفروض التالیة:

بین متوسط درجات القیاس البعدي لطالب ًا إحصائی الق دیوجد فر  - ١
المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات القیاس البعدي لطالب المجموعة 

ب الضابطة في بطاقة المالحظة لصالح متوسط القیاس البعدي لطال
 المجموعة التجریبیة.

بین متوسط درجات القیاس القبلي ومتوسط ًا إحصائی الق دیوجد فر  - ٢
درجات القیاس البعدي لطالب المجموعة التجریبیة في بطاقة المالحظة 

  لصالح القیاس البعدي.
بین متوسط درجات القیاس القبلي ومتوسط ًا إحصائی الق دیوجد فر   - ٣

موعة الضابطة في بطاقة المالحظة درجات القیاس البعدي لطالب المج
 لصالح القیاس البعدي.
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  نتائج البحث
  توصل البحث الحالي إلى:

بین متوسط درجات القیاس  )٠,٠٥ًا عن مستوى (إحصائی الد فرق دو وج - ١
البعدي لطالب المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات القیاس البعدي لطالب 

ح متوسط القیاس البعدي لطالب المجموعة الضابطة في بطاقة المالحظة لصال
 المجموعة التجریبیة.

بین متوسط درجات القیاس  )٠,٠٥ًا عن مستوى (إحصائی الد فرق دو وج - ٢
القبلي ومتوسط درجات القیاس البعدي لطالب المجموعة التجریبیة في بطاقة 

  المالحظة لصالح القیاس البعدي.
متوسط درجات القیاس بین  )٠,٠٥ًا عن مستوى (إحصائی الد فرق دو وج -٣ 

القبلي ومتوسط درجات القیاس البعدي لطالب المجموعة الضابطة في بطاقة 
  المالحظة لص


