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 البخح مطتخلص 

تحديد ى المشروعات اإللكترونية و ىدؼ ىذا البحث إلى تطوير بيئة تعمـ مرف قائـ عم 
 .أثرىا فى تنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميـ

وفى سبيؿ تحقيؽ ذلؾ أعدت الباحثة استبانة لتحديد ميارات تصميـ قواعد البيانات 
. Microsoft Accessبرنامج الالزمة لطالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعميـ باستخداـ 

وكذلؾ استبانة لتحديد معايير تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى استراتيجية المشروعات 
ا لقياس ميارات تصميـ قواعد البيانات باستخداـ ا معرفيً اإللكترونية. كما صممت الباحثة اختبارً 

رات تصميـ قواعد . وكذلؾ بطاقة مالحظة الجانب األدائي لمياMicrosoft Accessبرنامج 
 عف بطاقة تقييـ المشروعات . فضاًل Microsoft Accessالبيانات باستخداـ برنامج 

اإللكترونية المنتجة، ومقياس لمثقة بالذات، كما قامت كذلؾ بتطوير بيئة تعمـ مرف قائـ عمى 
عبة طالًبا مف طالب الفرقة األولى ش 54 وقد تكونت عينة البحث مفالمشروعات اإللكترونية. 

 .9102/9191تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية جامعة دمياط فى العاـ الجامعى 
النتائج إلى أنو حقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات خمصت  حيث
فى تنمية الجانب المعرفى وكذلؾ الجانب األدائي 2 ≥ (05,1 )حجـ تأثير مربع إيتا اإللكترونية 

حقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة  وأنوواعد البيانات لدى طالب عينة البحث، لميارات تصميـ ق
% فى بطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة. كما حقؽ استخداـ  54إتقاف ال تقؿ عف 

فى 2 ≥ (05,1 )حجـ تأثير مربع إيتا بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية 
 ات لدى طالب عينة البحث.تنمية الثقة بالذ
توصيات البحث إلى أىمية تشجيع القائميف عمى العممية التعميمية عمى أشارت وقد 

واالستفادة مف قائمة  ،االىتماـ بتطوير بيئات تعمـ مرف في ضوء مبادئ وأسس تصميميا
لتعمـ المعايير التصميمية التى تـ التوصؿ إلييا فى البحث الحالى عند تصميـ وتطوير بيئات ا

وكذلؾ ضرورة تشجيع القائميف عمى العممية التعميمية  ،المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية
 عمى توظيؼ استراتيجية المشروعات اإللكترونية  فى تنمية ميارات الطالب المختمفة.

 -قواعد البيانات -استراتيجية المشروعات االلكترونية -تعمـ مرف:  الكممات المفتاحية
 ة بالذاتالثق
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Abstract 

     This research aimed at developing a flexible learning environment based on 

electronic projects and investigating its effect on enhancing database design 

skills and self-confidence among education technology students. In order to 

achieve that, the researcher developed the following tools and materials: a 

questionnaire to identify database design skills that are necessary for the first 

year education technology students in using Microsoft Access Program, a 

questionnaire to identify the criteria of designing a flexible learning 

environment based on electronic projects strategy, a cognitive test  to assess 

database design skills needed for using Microsoft Access Program, an 

observation card to assess the performance skills of the database design needed 

for using Microsoft access program ,an evaluation card for  produced electronic 

projects as well as a self-confidence scale. The researcher also developed a 

flexible learning environment based on electronic projects. A random sample 

of forty five first grade educational technology students participated in the 

research in the 2019/ 2020 academic year at the faculty of Education, Damietta 

University. Findings revealed that: Using the flexible learning environment 

based on electronic projects achieved η2≤ 0.14 in enhancing the cognitive as 

well as the performance skills for the database design among the research 

sample, Evaluation card for produced learning projects revealed that the degree 

of students' proficiency in the research sample in producing learning projects is 

not less than 85%. The findings also revealed that using the flexible learning 

environment based on electronic projects achieved η2≤ 0.14 in enhancing self –

confidence among the research sample. 

     The research recommendations concluded on the importance of encouraging 

those in charge of the educational process to care about developing flexible 

learning environments in light of the principles and foundations of their design 

and  to benefit from the list of design criteria that were reached in the current 

research when designing and developing flexible learning environments based 

on electronic projects  as well as the need to encourage those in charge of the 

educational process to employ  electronic project strategy in developing 

students' various skills. 
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 :مقدمة
، والزيادة فى شتى المجاالت المتسارعالتكنولوجى المعرفى و التطور يتسـ العصر الحالى ب    

امعات والتى نتج عنيا تكدس الطالب فى الجالمتطردة فى أعداد المنتسبيف لمتعميـ العالى، 
الصورة مى تمبية االحتياجات التعميمية بعالتعميـ العالي مؤسسات والمعاىد، وعدـ قدرة 

 خصائص الطالب والتغير فى مع سمات ىذا العصر تماشىبما ي ،المالئمة لمطالب
 .وسموكياتيـ

ممعمومات لالسريع وصوؿ الطالب  ضرورة ا لما تفرضو طبيعة ىذا العصر مفووفقً     
، والحصوؿ عمى الدعـ المناسب فى عممية التعمـ التكنولوجيةوالتطبيقات وتوظيؼ األدوات 

ا توفير بيئات تعمـ بديمة عف البيئات التقميدية تتيح فرصً  ف الميـأصبح مفقد  بسيولة.
 لتعمـ والمرونة فى إجراءاتو.عمميات امتكافئة ل

 ،ااجتماعيً المتعمميف انخراط و  ،إمكانية تعزيز عمميات التعمـوتتيح بيئات التعمـ المرف     
ات حوؿ موعد ومكاف وفر لممتعمميف خيار فيى تات سوؽ العمؿ المتغيرة، لمتطمب تيـوتييئ

عمى مبدأ أساسي وىو التعمـ المرف يرتكز حيث  .0(Joan,2013, 36)وكيفية حدوث التعمـ 
اختيار طريقة الدراسة والوسيط ووقت الدراسة ومكانيا فى مرونة الحرية و التمتع المتعمـ ب

وآخروف  مولير شار إليووىو ما أ .(Naidu & Roberts, 2018, 280ووتيرتيا)
(Müller et al.,2018)   ف المتعمميف مف الوصوؿ والمرونة فيما مف أف التعمـ المرف يمك

يتعمؽ بثالثة أبعاد عمى األقؿ مف األبعاد اآلتية: الوقت، المكاف، السرعة، أسموب التعمـ، 
 بأنوالتعمـ المرف  ( (Joan, 2013, 36جوف يعرؼو  المحتوى، التقييـ، مسار التعمـ.

 المزيد مف الفرص التعميميةتيتـ بتوفير  نظمة التعميمية التىمجموعة مف الفمسفات واأل 
ا الىتمامات التعمـ وفقً أنشطة تخطيط يتـ  حيث .المتعمـ والمالءمة والخصوصية والتى تناسب

أندراد  أما .يزود المتعمـ بخيارات حوؿ أيف ومتى وكيؼ يحدث التعمـ، و ـاستعداداتيو  يفالمتعمم
را إلى التعمـ المرف بأنو استراتيجية قد أشاف  (Andrade & Rivers, 2019,1) وريفيرز

والتعمـ  ،ويشمؿ التعميـ عبر اإلنترنت ،ميمة لزيادة فرص الحصوؿ عمى التعميـ العالي
 والتعميـ القائـ عمى الكفاءة والموارد التعميمية المقترحة.  ،المدمج

                                                           
1
 بعاإلصدار السا APAاتبعت الباحثة فى توثيق المراجع  قواعد جمعية علم النفس األمريكية   
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جة قضايا التخصص ويمكف لمتكنولوجيا أف تتيح المرونة؛ ألنيا تساعد فى معال    
ومف أمثمة بيئات التعمـ المرف  .والتى تعد سمات نموذجية وتحديات لمتعميـ العالى ،والمستوى

بيئات التعمـ االفتراضية، وأنظمة إدارة التعمـ، والتعمـ المتنقؿ، والتعمـ المدمج مع توافر 
  (.Joan,2013,39)المحتوى إلكترونًيا 

تنمية و  يساعد فى تعزيز جودة التعميـ،حيث  متعمـ المرفنظًرا لالمكانات المتعددة لو     
التواصؿ الشفوي والكتابي، وكذلؾ ميارات التفكير الناقد وحؿ المشكالت والقيادة والتعاوف، 

 ,Benada) ، فضال عف تنمية القدرة عمى التكيؼوالوصوؿ إلى المعمومات وتحميميا
الجوانب المختمفة لمتعمـ  تناوؿ والبحوث إلىعديد مف الدراسات  قد سعتف (،2019,55

إلى  واىدف ذيفالباحثيف ال مفو بغرض تحديد طبيعتو، والتعرؼ عمى فاعميتو وأثره.  ؛المرف
 حيث (Tucker  et al. ,2012)  وآخروفتوكر  اتيـ:دراسفى  تحديد طبيعة التعمـ المرف

نماذج تعميمية صورة ى ف صمموا تعمًما مرًناو بناء نظاـ بيئى،  توظيؼ التعمـ المرف فى واتناول
يـ يوذلؾ لسد الفجوة بيف توقعات الطالب لممرونة واستعداد مدرس ؛مستنيرة بمتطمبات محددة

عمى توفير تمؾ المرونة ضمف حدود السياؽ التربوى والموارد التعميمية، وبما يضمف  ـتياوقدر 
بينما  قمي متسارع.فى عالـ ر والتعامؿ معيا اجتياز التعقيدات الكامنة فى تصميـ المرونة 

إلى تحديد طبيعة التعمـ المرف مف خالؿ  ((Eickholt et al., 2019 وآخروفسعى إكولت 
إحداىما بيئة تعمـ مرف اقتصادية تـ  ،بيف بيئتيف لمتعمـ القائـ عمى المشروعاتالمقارنة 

ت ربطيا مع فصوؿ الدراسة التقميدية، واألخرى نموذج لفصؿ تعمـ نشط، وضعت فييا سبورا
صغيرة؛ لتبادؿ المحتوى الرقمي،  LCDبيضاء، تسمح لمطالب بتوصيؿ أجيزتيـ مع شاشات 

أكبر حجًما الفصؿ بأكممو، حيث يمكف لممعمـ االختيار مف شاشات  LCDوتخدـ شاشة 
األكبر حجًما عمى مستوى الفصؿ  LCDالعرض الفردية، وبث إشارة محددة إلى شاشة 

بجامعة ميدوسترف عدـ بحث ة تـ تقديميا لطالب عينة البأكممو، وقد أظيرت نتائج استبان
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف فصؿ التعمـ النشط وفصؿ التعمـ المرف فيما يتعمؽ 

كذلؾ  البحث وقد خمصبتقييـ تأثير التكنولوجيا وقدرات الطالب عمى العمؿ مع أقرانيـ والتعمـ، 
 عمـ وتتميز بانخفاض تكمفتيا االقتصادية.أف بيئات التعمـ المرف تدعـ أىداؼ التإلى 
فمنيا وأثره  التعمـ المرففاعمية التى سعت إلى التعرؼ عمى والبحوث عف الدراسات أما     

إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ المرف فى تعزيز  والتى ىدفت (Joan, 2013)جوف دراسة 
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مرونة واالختيار الفردى وتوفير تـ التركيز عمى توظيؼ ال ، حيثالمتعمميفلدى واإلنجاز التعمـ 
 ؛المقابمة تاستخدم وقدتخاذ خيارات الحياة المستقبمية، مف اف المتعمميف منيج شامؿ يمك  

ف المتعمميف مف االنتقاؿ أف التعمـ المرف يمك  النتائج ظيرت وأ .لمتعرؼ عمى نتائج التعمـ
.وأنو فعاؿ ف ،المزيد مف التدريبيدفعيـ إلى و  ،بنجاح إلى العمؿ  ى تنشيط االىتماـ بالعمـو

متعمـ المرف فى لاألثر الكبير إلى   (Teriele, et al., 2016)وآخروفتيريمي  ؿصتو فيما 
مف خالؿ التواصؿ والتفاعؿ داخؿ  تعزيز التحصيؿ الدراسي وتعميؽ االنتماء واليوية المشتركة

 ,.Müller, et  al مولير وآخروف دراسة تجريبية أجراىابينما تناولت  مجموعات التعمـ.
طالب لدـ نتائج االختبار الذى ق   تماثمتفاعمية التعمـ المرف، حيث التعرؼ عمى ( (2018

لطالب فى ا مع نتائجبجامعة زيورخ لمعمـو التطبيقية تعمموا مف خالؿ مسار التعميـ المرف 
 مرفمسار التعميـ الوذلؾ عمى الرغـ مف انخفاض وقت التعمـ فى  ،التقميدىالتعمـ مسار 

 بمقدار النصؼ. 
فى دراستيـ السمات  (Cassidy, et  al., 2016, 83) وآخروفحدد كاسدى قد و     

تركيز عمى الطالب، العتماد عمى خيارات التعمـ والتقييـ، و االالتالية لمتعمـ المرف وىى: 
تاحو المرونة فى وصوؿ الطالب لممعمومة، و   :عديدة ومنيا يةمياستخداـ استراتيجيات تعم ةا 

 الفصوؿ المقموبة، التعمـ المدمج، التعمـ القائـ عمى المشروعات.
 Project-Based Learning يعد التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونيةو     

Electronic ـ الذاتي ماالستراتيجيات التعميمية الحديثة التي تمثؿ نمًطا مف أنماط التع ىحدإ
نظاـ يشتمؿ عمى كافة العناصر التي تساعد المتعمميف  وأو التعمـ المتمركز حوؿ المتعمـ، في

يصبح المتعمـ فيو محور و  .يـمكانياتوا  راتيـ قدالمحددة، وفقا ليمية مالتع ىداؼعمى تحقيؽ األ
ويعرفو . بما ينمي معرفتو ومياراتو التى تتعمؽ بمجاؿ المحتوى وتطبيقاتو ،العممية التعميمية

حيث يتيح  تعميـ والتعمـ، متمركز حوؿ المتعمـ،ذج لم( بأنو نمو 919، 9105ألعصر )سعيد ا
 و.ذى يفضمىذا النموذج لممتعمـ حرية اختيار بيئة التعمـ المناسبة لو، وكذلؾ نمط التعمـ ال

 وتفسيرا، يبني معرفتو بنفسو، مف خالؿ جمع ا إيجابيً ستمـز مف المتعمـ أف يكوف نشطً ي وىو
عادة صيوتحميمالمعمومات  عديد مف تيا فى صورة جديدة وذلؾ بتوظيؼ اغيا وتصنيفيا وا 
يتبادؿ فييا المتعمموف  ، أو فى مجموعات صغيرةعتمد عمى العمؿ بشكؿ فردىوي الميارات.
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، 9102 )ىبة عبد العاؿ، مع زمالئيـ خالؿ تنفيذ المشروعات وفتواصموي ،المعمومات واآلراء
031). 
أحد التحوالت التربوية التى استفادت مف ية اإللكترونويمثؿ التعمـ القائـ عمى المشروعات     

لتعمـ القائـ عمى المشروعات فا .اإلنترنت فى التعميـشبكة توظيؼ مجاالت التطورات فى 
 ؛فرصة لممتعمميفيعد اإللكترونية والذى يدار مف خالؿ أنظمة ومنصات التعمـ اإللكترونية 

حيث يوظؼ  .ياالتحقؽ فيـ مف خالؿ حؿ المشكالت و لتنمية معارفيـ وتطوير مياراتي
 ،والحصوؿ عمى المعمومات المطموبة لمتقصى ؛المتعمموف األدوات اإللكترونية المتوفرة

 مف ؛ بغرض حؿ المشكالت والوصوؿ إلى استنتاجات خاصة بيـ بدالً  يـأقرانوتبادليا مع 
وتشير نجالء فارس  .(Pappas, 2015,3)عمييـ  عروضةرد قراءة المعمومات الممج
ا ما يستخدـ لمعالجة مشكالت غالبً  ات( إلى أف التعمـ القائـ عمى المشروع256، 9105)

ا بمفيـو التعمـ األصيؿ، حيث يستدعى مف ا وثيقً وقضايا حقيقية، لذا فيو يرتبط ارتباطً 
بالتعمـ القائـ عمى "ا وحؿ الغموض؛ لذلؾ يمكف تسميتو أيضً  ث والتقصى والربطالمتعمميف البح

، فعممية التعمـ ال تتجزأ عف تحصيؿ المعارؼ "التعمـ عف طريؽ العمؿ"أو  "االستقصاء
نتاج المشروعات التى تمزج بيف الميارات العممية والموضوعات األكاديمية.  والميارات وا 

المستخدمة المشروعات  اتصفاو م (Eickholt et al.,2019,1) وآخروف ويحدد إيكولت
متعمميف، وتتطمب العمؿ عمى نحو واسع لم ريةضرو أصيمة و فى ىذا النمط مف التعمـ بأنيا 

  .ومستقؿ لفترة زمنية طويمة؛ لتقديـ منتج واقعى
الميمة البنائي وتستخدـ استراتيجية المشروعات اإللكترونية كإحدى استراتيجيات التعمـ     

 واتخاذالتى تدفع المتعمميف إلى العمؿ التعاونى، واكتساب المعمومات والخبرات التعميمية، 
 العممية يـوتطور مياراتمي ميارات التفكير لدى المتعمميف، تن حيثالقرار، 

(Kizkapan&Bektas, 2017, 38) ، أثناءـ لممتعمميف لتحقيؽ ذواتي تتيح الفرصو 
عديد مف  بإتاحتيا وذلؾطالع عمى المعمومات، فى اال ىـتساعدو ، قياميـ بيذه المشروعات

تحسف كما  (.911، 9109محسف عبد القادر، ات )عمـ المرتبطة بيذه المشروعمصادر الت
مف خالؿ تييئة بيئة تعميمية أكثر مساواة  متعمميفلدى الواإلنجاز مف التحصيؿ األكاديمي 

(Kingston, 2018,3)   ، حيث لدى المتعمميفتنمي الميارات ما وراء المعرفية وكذلؾ ،
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 ,Kizkapan& Bektas, 2017)لممشكالت ا ناجحة، ويقيموف حموليـ يضعوف خططً 
38). 
( عمى أف استخداـ التعمـ القائـ عمى المشروعات ضمف 023، 9112) وتؤكد سمر الشيف   

المتعمموف بصياغة  المناىج الدراسية لو أىمية كبيرة فى تنشيط عممية التعمـ، حيث يقـو
 ، وذلؾأىداؼ المشروع، ثـ التخطيط لو، وتنظيـ إجراءات التنفيذ مف أجؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ

فى ( أنو (Yazdanpanah, 2019, 3 ويوضح يزدنبنا ا لطبيعة ومستوى المشروع.وفقً 
مف فى مشروع عمى مدى فترة زمنية ممتدة  المشروعات يعمؿ المتعمموف التعمـ القائـ عمى

، أو اإلجابة ويحاولوف حميا مشكمة فى العالـ الحقيقي أسبوع حتى فصؿ دراسي، ويتناولوف
  .لمجميور احقيقيً  اتقديميً  اعرضً يقدموف أو  اعامً  امنتجً  وفر ـ يطو ثسؤاؿ معقد،  فع
بيدؼ  ؛لكترونيةاإل  اتالتعمـ القائـ عمى المشروعالدراسات البحوث و مف وقد تناولت عديد     

تقديـ تصور مقترح لمراحمو وخطواتو وكيفية توظيؼ األدوات التكنولوجية فى إجرائو، وكذلؾ 
 ذيفال فباحثينب التعمـ المختمفة، والمقارنة بيف نمطيو. ومف الالتعرؼ عمى أثره فى جوا

أمؿ  تيـ وبحوثيـ:ادراسفى لتعمـ القائـ عمى المشروعات تطوير اتصور مقترح لوضع ب وااىتم
مكانات شبكات التواصؿ  تصور تقديـ ىإل ىدفتوالتى ( 9103عمر ) لتوظيؼ أدوات وا 

، حيث طبقت الباحثة التصور المقترح عمى عينة االجتماعي فى التعمـ القائـ عمى المشروعات
طالبة، وقد توصمت الباحثة  45مف طالبات كمية التربية لمبنات بجامعة أـ القري، بمغ عددىف 

إلى وجود عالقة طردية بيف توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي فى التعمـ القائـ عمى 
تعمـ القائـ عمى المشروعات، حيث أوصت باستخداـ الو المشروعات وزيادة الدافعية لإلنجاز، 

اقترح سعيد كما يعزز قدرات التعمـ الذاتى لدى الطالبات ويحثيف عمى التعمـ التعاونى. 
( استراتيجية لمتعمـ اإللكتروني القائـ عمى المشروعات في ضوء النظريات 9105األعصر )
الزمة لطالب الدبمـو العاـ لتوظيفيا فى تنمية ميارات إدارة المقررات اإللكترونية ال ؛البنائية

فى التربية، وتعرؼ أثرىا فى تنمية الجانب األدائي ليذه الميارات وكذلؾ اتجاىات الطالب نحو 
حيث تـ تصميـ أداتيف لمقياس ىما بطاقة مالحظة ألداء  .التعمـ القائـ عمى المشروعات

الستراتيجية المقترحة الطالب ومقياس اتجاه، وقد توصمت النتائج إلى وجود أثر داؿ إيجابى ل
حصة الشايع وأفناف العييد  قدمتعمى أداء الطالب لميارات إدارة المقررات اإللكترونية. بينما 

ستخداـ شبكة جوجؿ بمس االجتماعية في التعمـ بالمشروعات ال امقترحً  اتصورً  (9104)
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ت مقابالت عمى الطالبات بجامعة األميرة نورة ومدى رضائيف عنو، حيث أ جريوتعرؼ أثره 
شخصية وص ممت استبانة لقياس رضاء الطالبات، وقد أشارت النتائج إلى إيجابية التجربة 

( أنموذج لمتعمـ القائـ عمى المشروعات 9102حمد الكمثـ ) صمـو  ورضاء الطالبات عنو.
لطالب المعمميف بجامعة التنمية الميارات التدريسية اإللكترونية لدى  ؛Wikiباستخداـ الويكى 

ـ القرى، حيث أظيرت النتائج فاعمية ىذا األنموذج وارتفاع مستوى أداء الطالب المعمميف أ
 لميارات التدريس اإللكترونى.

التعمـ القائـ استراتيجية إلى تعرؼ أثر  يـتادراسبحوثيـ و حثيف الذيف سعوا فى االب ومف    
( 9109عادؿ سرايا ) فى جوانب التعمـ المختمفة اوفاعميتي اإللكترونية عمى المشروعات

فاعمية استراتيجية تدريبية لمتعمـ اإللكترونى القائـ عمى المشروعات فى إلى خمص ى ذوال
تنمية الميارات األدائية والجوانب المعرفية المرتبطة بتصميـ الحقائب التدريبية لدى أخصائي 

( إلى فاعمية 9102ت دينا جويدة )مصتو  كمامراكز مصادر التعمـ بكمية المعمميف بالرياض. 
التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية فى تنمية ميارات تطوير الرسومات المتحركة لدى 

تـ جمع و طالًبا وطالبة بكمية التربية بدمياط، حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي،  61
كيردبؿ  ؼىدالبيانات باستخداـ اختبار تحصيمي وبطاقة مالحظة وبطاقة تقييـ منتج. فى حيف 

(Kerdpol,  2016)   التعمـ القائـ عمى المشروعات استراتيجية فاعمية التعرؼ عمى إلى
ا بالصؼ العاشر بتايالند فى تطوير أدلة سياحية صغيرة، وكذلؾ طالبً  41فى تحسيف ميارات 

بيدؼ تقييـ  ؛استبانة لمطالبمت ق د  قدراتيـ عمى التواصؿ، واتجاىاتيـ ورضائيـ عنو، حيث 
رضائيـ عف منيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات، كما استخدمت المقابمة الجماعية  مدى

( 9105) نجالء فارس سعت بينما عف المالحظات اليومية. المركزة مع كؿ مجموعة، فضاًل 
فى تنمية اعى عبر نظـ إدارة التعمـ االجتمأثر التعمـ القائـ عمى المشروعات  إلى التعرؼ عمى
لدى طالب كمية التربية النوعية، والمثابرة األكاديمية شروعات جماعية إبداعية ميارات إنتاج م

قياس مدى تحقؽ األكاديمية وبطاقة تقييـ منتج؛ ل وقد استخدمت الباحثة مقياس المثابرة
 ،مف مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة بحثعينة الأىداؼ البحث، حيث تكونت 

 2ا، وتـ تقسيـ الطالب فى كؿ مجموعة إلى طالبً  95 ابمغ عدد الطالب فى كؿ منيم
األثر نتائج ال تقد أظير و طالب،  5عدد الطالب فى كؿ مجموعة فرعية  ،مجموعات فرعية

الكبير لمتعمـ القائـ عمى المشروعات فى تنمية ميارات إنتاج المشروعات اإلبداعية والمثابرة 
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يا بيف بحث( فى 9104قارنت أحالـ دسوقى )و  .األكاديمية لدى طالب كمية التربية النوعية
نمطى التعمـ القائـ عمى المشروعات عبر الويب )فردى/ تشاركى( فى تنمية ميارات تطوير 

حيث تكونت  .الكتب اإللكترونية لدى الطالبات المعممات واتجاىاتيف نحو استراتيجية التعمـ
 31لتجريبية الثانية كذلؾ مف طالبة، وتكونت المجموعة ا31بية األولى مفيالمجموعة التجر 

طالبات، واستخدمت  4مجموعات فرعية، كؿ مجموعة مكونة مف  2طالبة، وتـ تقسيميف إلى 
 األدوات التالية: اختبار تحصيمي إلكترونى، وقائمة مالحظة ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية،

نتاج الكتاب اإللكترونى، باإلضافة إلى  مقياس اتجاىات نحو وبطاقة تقييـ جودة تصميـ وا 
وجود فرؽ بيف متوسطى درجات المجموعتيف فى كؿ  نتائجت الأظير استراتيجية التعمـ، وقد 

مف: قائمة المالحظة وبطاقة تقييـ المنتج ومقياس االتجاىات نحو استراتيجية التعمـ لصالح 
متوسطى  ، وعدـ وجود فروؽ بيفالمجموعة التجريبية الثانية التى استخدمت النمط التشاركى

نتاج الكتب اإللكترونية. بينما ىدؼ عادؿ  المجموعتيف فى االختبار المعرفى لميارات تصميـ وا 
( إلى تعرؼ أثر التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية فى تنمية ميارات 9102ناظر )

تصميـ مواقع الويب لدى طالبات جامعة األقصى بغزة، حيث تكونت عينة البحث مف 
طالبات، وقد صمـ 01طالبة، واألخرى ضابطة قواميا 00إحداىما تجريبية قواميا مجموعتيف 
أظيرت النتائج . و ا وبطاقة مالحظة لقياس ميارات تصميـ مواقع الويبا تحصيميً الباحث اختبارً 

وجود فروؽ دالة إحصائية فى التطبيؽ البعدى لكؿ مف االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة 
 تجريبية.لصالح المجموعة ال

 نبغىالتى ي ساسيةتعتبر ميارات تصميـ قواعد البيانات مف الميارات األومف جية أخرى     
ا مف مياـ عمميـ المستقبمي ا رئيسً تعميـ إتقانيا، فيى تعد ركنً عمى طالب تكنولوجيا ال

 ا،كأخصائيي تكنولوجيا التعميـ، حيث تسيؿ قواعد البيانات التعامؿ مع البيانات التى تتضمني
والبحث عنيا  ا،ياسترجاعوحفظيا، و إضافة وتعديؿ البيانات عمييا،   لممستخدـتتيح فيى 

 ويعرفيا ياسر الصاوي. وىو ما يؤدى إلى السرعة فى الحصوؿ عمى المعمومات بسيولة،
( بأنيا مجموعة مف عناصر البيانات المرتبطة مع بعضيا البعض بعالقة 090، 9116)

يسمى  كمبيوترىحيث يقوـ برنامج  ،عمى نحو منظـ كمبيوترلتخزف في جياز امنطقية، و 
إمكانية اإلضافة مع  ،محرؾ قاعدة البيانات بتسييؿ التعامؿ معيا والبحث ضمف ىذه البيانات

 والتعديؿ عمييا.
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ولقد تعددت البحوث والدراسات التى تناولت ميارات تصميـ قواعد البيانات مثؿ )عمرو    
( والتى أكدت عمى أىمية 9105أحمد العشماوى، ؛9100العادلى، عبد اهلل ؛9112القشيرى 

قواعد البيانات، وضرورة تنمية ميارات تصميميا لدى المتعمميف، كما أوصت بضرورة إجراء 
لتوظيؼ المستحدثات التكنولوجية  فى معالجة ضعؼ المتعمميف  المزيد مف البحوث والدراسات

ة استخداميا فى المستقبؿ لمواكبة تنظيـ الكـ يتوقع تزايد أىميحيث ، ميارات تصميمياب
تقاف طالب األمر الذى  اليائؿ مف البيانات المتدفقة كؿ يوـ، تكنولوجيا يجعؿ مف تعمـ وا 

 ضرورة حتمية. قواعد البيانات لميارات تصميـالتعميـ 
( إلى أف استخداـ التكنولوجيا فى التعميـ بصورىا 436، 9106يشير محمود جميمة )و     
عف فى ذاتو  تومف ثقيزيد و  ،ينمى ميارات المتعمـمتعددة ) ومنيا بيئات التعمـ المرف( ال

طريؽ زيادة الكفاءة الذاتية، وتحسيف حضور المتعمميف، وتكويف مواقؼ تعمـ أكثر إيجابية، 
    .وزيادة مشاركة المتعمميف فى أنشطة التعمـ

حيث فى األعواـ األخيرة،   ConfidenceSelfقد تزايد االىتماـ بمفيوـ الثقة بالذات لو    
، وىى عد الثقة بالذات خاصية أساسية يتسـ بيا المجتمع الذى ينعـ بدرجة عالية مف السواءت  

وعامؿ أساسي فى تحقيؽ ، إحدى سمات الشخصية المرتبطة بالتوافؽ العاـ لمفرد بكؿ جوانبو
نجازه لقدرة عمى مواجية الظروؼ وعنصر ميـ فى التكيؼ وا ،الفرد لذاتو، وفى طموحو، وا 

تمثؿ نقطة البداية فى كثير مف  ذاتفالثقة بال الصعبة واتخاذ القرارات واالعتماد عمى الذات.
سواء فى إطار  ا فى تشكيؿ التفاعالت االجتماعيةا كبيرً كما أف ليا دورً السموكيات اإليجابية. 

  (.32، 9100كريمة خطاب، األسرة أو العمؿ )
وىى سمة  .االتزاف االنفعالى والتحصيؿ األكاديميببالذات بصورة إيجابية  وترتبط الثقة    

شخصية فى اتجاه الفرد نحو الذات واآلخريف، وال يقتصر تأثيرىا عمى مجاؿ معيف مف 
فالثقة  (.52، 9104مجاالت التوافؽ، بؿ ترتبط بالتوافؽ العاـ بكؿ جوانبو )محمد أبو راسيف، 

فطرية، بؿ تدريب عقمي  ير عقالنية، وليست موىبة طبيعية أوبالذات ليست حالة شعورية غ
وىى أحد العوامؿ الميمة  .(515، 9104 )نجالء عبد اهلل، مصحوب بحالة وجدانية معينة

)Malkoç&  التى تؤثر ليس فقط عمى نجاح المتعمميف، ولكف عمى تطورىـ الميني 
Mutlu,2019,279). 
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 ،فى التعميـ Self Confidence ذاتالثقة بال بحوثوال قد تناولت عدد مف الدراساتلو     
 Ylänne, 2011)-(Postareff & Lindblomبحث بوستاريؼ ولندبمـو يالنى ومنيا 

دراسة والذى أظير أف المعمميف األكثر مينية يتمتعوف بمستويات عالية مف الثقة بالذات. و 
، حيث داد الطالب المعمـفى إع ذات( والتى بحثت فى دور الثقة بالSadler, 2013)سادلر 

كما  .المعمميف إعدادج مف خالؿ برام ذاتتنمية الثقة بالأىمية إلى ت نتائج الدراسة شار أ
دمج أنشطة لتنمية الثقة ب( Malkoç & Mutlu,2019) ممكوؾ وموتمو دراسة وصتأ
 .كميات التربيةفى برامج  ذاتبال
لبحث عف بيئات تعمـ مرنة ا ألف التطور العممي السريع يتطمب ضرورة اونظرً     

لدى طالب تكنولوجيا التعميـ  الثقة بالذاتتنمية غير تقميدية تساعد فى تعميمية واستراتيجيات 
. ولذلؾ فقد استشعرت الباحثة بأىمية تصميـ بيئة لدييـ وتنمي الميارات المطموب توافرىا

نية وتعرؼ أثرىا فى تنمية تعمـ مرنة توظؼ استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترو 
 لدى طالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعميـ.بالذات ة ثقالميارات تصميـ قواعد البيانات و 

 وحتديدٍا خحـــكلة البـــمص

" لطالب الفرقة األولى 9تشغيؿ وقيادة الكمبيوترخالؿ قياـ الباحثة بتدريس مادة "مف     
متتابعة، الحظت انخفاض درجات الطالب فى أسئمة  شعبة تكنولوجيا التعميـ عدة سنوات

االمتحانات المتعمقة بوحدة "قواعد البيانات". ولمتعرؼ عمى أسباب ذلؾ قامت الباحثة بإجراء 
مف  طالب الفرقة األولى 011قت عمى طب(، 0"دراسة استكشافية" باستخداـ استبانة )ممحؽ

. 9102/ 9105الثانى مف العاـ الجامعى شعبة تكنولوجيا التعميـ فى نياية الفصؿ الدراسي 
ىدفت منيا التعرؼ عمى أكثر الوحدات الدراسية صعوبة فى ىذا المقرر، وأسباب ىذه 

 -الصعوبة مف وجية نظرىـ، حيث أظيرت نتائج الدراسة االستكشافية أف:
% مف طالب العينة االستكشافية يروف أف وحدة " قواعد البيانات" ىى أكثر الوحدات  29 -

 ".9الدراسية صعوبة فى مقرر" تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر
% مف طالب العينة االستكشافية يروف أف مف أسباب صعوبة ىذه الوحدة طبيعة  56 -

 المحتوى العممي ليا.
% مف طالب العينة االستكشافية يروف أف مف أسباب صعوبة ىذه الوحدة عدـ  59-

  العصر الذى نعيشو. ئصخصاتتناسب مع استخداـ استراتيجيات تعميمية 
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؛  9103سمير البمعاوى،؛ 9112عمرو القشيرى أظيرتو دراسات كؿ مف )وفى ضوء ما    
( مف وجود قصور لدى 9105وفارعة حسف وعبير عونى وحسف فاروؽ،      محمد سميماف

 Piotrowski, etكؿ مفليو دراسات إت شار الطالب فى ميارات تصميـ قواعد البيانات. وما أ
 al., 2005)  ؛Neil,2005 مف 9105؛ أحمد العشماوى،9100عبد اهلل العادلى،؛ )

  أىمية إتقاف الطالب لميارات تصميـ قواعد البيانات.
( مف أىمية تضميف أنشطة Malkoç & Mutlu, 2019و مالكو وموتمو )ب وصيوما أ    

 آخروفر و جعفأشار إليو كؿ مف فى برامج كميات التربية. وما  ذاتلتنمية الثقة بال
(Jaaffar, et  al.,2019) وباس(Bas, 2019)  االىتماـ بتناوؿ الثقة بالذات ضرورة مف

  .لدى الطالب المعمميف بالبحث والدراسة
( مف أف التعمـ المرف يؤدى إلى Cook, et  al., 2019)آخروف ه كوؾ و كدأووفًقا لما     

 مولير وآخروف وإلي شارأوما  .تحسف فى أداء الطالب ومياراتيـ والتغمب عمى مخاوفيـ
(Müller et al.,2018)  ونادو وروبرت(Naidu& Roberts, 2018)  ضرورة مف

متغمب عمى التحديات التى استخدامو لو  ،توظيؼ التعمـ المرف كأسموب لتطوير التعميـ والتعمـ
( Cassidy et al.,2016وما أوضحو كاسدى وآخروف ) .تواجو مؤسسات التعميـ العالى

أىمية تبني استراتيجيات التعمـ القائمة عمى مبادئ التعمـ المرف ومنيا استراتيجية التعمـ مف 
 Mahasnehمحسنو وعمواف و   (9104،000أحالـ دسوقى )و ب تأوصوما  بالمشروعات.

& Alwan, 2018,511) التعمـ القائـ عمى المشروعات فى مواقؼ التعميـ  توظيؼ( مف
تدريب الطالب المعمميف أىمية ( مف 39، 9102حمد الكمثـ )و يعم كدوما أ، المختمفة والتعمـ

سعيد األعصر و إلي ، وما أشارقائـ عمى المشروعاتالتعميـ البكميات التربية عمى نموذج 
؛ مزيد مف الدراساتإجراء ضرورة مف  (263، 9105نجالء فارس )( و 924، 9102)

ما أوصى و  .الطالب المختمفةية ميارات فى تنم التعمـ القائـ عمى المشروعاتأثر لمتحقؽ مف 
 كحؿنظـ إدارة التعمـ اإللكترونية )السحابية(،  توظيؼمف  Warren, 2014)وارف ) وب

، وتوفر لممتعمـ تتيح إدارة المشروعات حيث ؛اإللكترونية عبر اإلنترنت اتعإلدارة المشرو 
 ا متنوعة لمتواصؿ.المحتوى، وتقدـ فرصً  إمكانية تخزيف
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وجود تدنى فى ميارات "فقد تحددت مشكمة البحث الحالى فى ًسا عمى ما سبؽ وتأسي    
والحاجة إلى تنمية الثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى شعبة تصميـ قواعد البيانات 

 "تكنولوجيا التعميـ
عمى استراتيجية المشروعات اإللكترونية  بيئة تعمـ مرف قائـ طويرتوعميو توجد "حاجة ل   
لدى طالب الفرقة األولى شعبة ثقة بالذات ال وكذلؾتصميـ قواعد البيانات ميارات  تنميةل

  ."تكنولوجيا التعميـ
 أضــــئلة البــــخح  

 -:تالىالسؤاؿ الرئيس ال البحث الحالى مف خالؿ اإلجابة عفيمكف تناوؿ مشكمة      
تنمية وتحديد أثرىا فى ية كيؼ يمكف تطوير بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترون   

 شعبة تكنولوجيا التعميـ؟طالب الفرقة األولى لدى  والثقة بالذاتميارات تصميـ قواعد البيانات 
 -األسئمة الفرعية اآلتية: فوبشكؿ أكثر تحديًدا يحاوؿ البحث الحالى اإلجابة ع     
ة األولى تكنولوجيا ما ميارات تصميـ قواعد البيانات المراد تنميتيا لدى طالب الفرق  -

 التعميـ؟
ميارات لتنمية  المشروعات اإللكترونيةقائـ عمى  تعمـ مرفما المعايير التصميمية لبيئة  -

 ؟تكنولوجيا التعميـ ىاألول فرقةالالب لدى ط والثقة بالذات تصميـ قواعد البيانات
لتنمية ميارات  المشروعات اإللكترونيةعمى  قائـ تعمـ مرفما التصميـ المقترح لبيئة  -

 ؟طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـلدى الثقة بالذات و  تصميـ قواعد البيانات
ميارات الجانب المعرفى لفي تنمية  المشروعات اإللكترونيةقائـ عمى  تعمـ مرفما أثر بيئة  -

 ؟تكنولوجيا التعميـ ىاألول فرقةال البلدى ط تصميـ قواعد البيانات
مـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في تنمية الجانب األدائي لميارات ما أثر بيئة تع -

 ؟تصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ
 البلدى ط تنمية الثقة بالذاتفي ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية  -

 ؟تكنولوجيا التعميـ ىاألول فرقةال
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 ــداف البـــخح    أٍـ

  -ىدؼ البحث الحالي إلى:     
الجانب المعرفى مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في تنمية تعمـ تحديد أثر بيئة  -

 .تكنولوجيا التعميـ ىاألول فرقةال البلدى ط البياناتميارات تصميـ قواعد ل
تنمية الجانب األدائى تحديد أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في  -

 لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.
تنمية الثقة بالذات في بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية التعرؼ عمى أثر  -

 .طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـلدى 
 فــسوض البخـــح

والتعمـ القائـ الدراسات السابقة مف األثر اإليجابي لمتعمـ المرف  فى ضوء ما أشارت إليو    
الوجدانية انب المعرفية والميارية و فى تنمية عديد مف الجو عمى المشروعات اإللكترونية 

 -لمطالب فقد تمت صياغة فروض البحث فى صورة فروض بديمة موجية، وذلؾ كما يمي:
طالب عينة بيف متوسطى درجات  )14,1) ≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى  -0

 تصميـ قواعد البياناتى لميارات عرفالبعدى لالختبار المالقبمي/ يففى التطبيق البحث
 .التطبيؽ البعدىلصالح 

درجات طالب عينة بيف متوسطى  )14,1) ≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى  - 9
 رات تصميـ قواعد البياناتلبطاقة مالحظة ميا البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى

 التطبيؽ البعدى.لصالح 
% فى بطاقة تقييـ  54يحقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة إتقاف ال تقؿ عف  -3

 اإللكترونية المنتجة.المشروعات 
بيف متوسطى درجات طالب عينة  )14,1) ≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى  -5

 .ياس الثقة بالذات لصالح التطبيؽ البعدىالبحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لمق
مربع  ريأثتحجـ  المشروعات اإللكترونيةالقائـ عمى  التعمـ المرفيحقؽ استخداـ بيئة  -4

إيتا 
لدى  تصميـ قواعد البياناتميارات الجانب المعرفى لفى تنمية ( 05,1) ≤ 2

 .عينة البحث البط
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ر مربع يأثتحجـ المشروعات اإللكترونية  يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى -2
إيتا 

فى تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب ( 05,1) ≤ 2
 .عينة البحث

ر مربع يأثتحجـ يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية  -6
إيتا 

 .عينة البحثب فى تنمية الثقة بالذات لدى طال( 05,1) ≤ 2
 حــبـخـسات الــمتغـي

 .استراتيجية المشروعات اإللكترونيةبيئة تعمـ مرف قائـ عمى  :المتغير المستقؿ تمثؿ فى 
 .تصميـ قواعد البياناتميارات الجانب المعرفى ل - تمثمت في: ةالتابع اتالمتغير  

 قواعد البيانات. الجانب األدائي لميارات تصميـ -                               
 .ثقة بالذاتال -                               

 ميَــجا البخـــــح 

 -ارتكز البحث الحالى عمى منيجيف بحثييف ىما:    
الوصفى التحميمى: والذى استخدـ خالؿ عرض ومعالجة اإلطار النظرى لمبحث،  المنيج -

ذلؾ خالؿ التوصؿ إلى قائمة بمعايير البحوث ذات االرتباط، وكو  الدراسات السابقة وتناوؿ
فى واستخدـ كذلؾ  ،استراتيجية المشروعات اإللكترونيةعمى  مرف قائـتصميـ بيئة تعمـ 

 تكنولوجيا التعميـ. تصميـ قواعد البيانات الالزمة لطالب الفرقة األولىميارات تحديد 
استراتيجية عمى  القائـالتعمـ المرف والذى استخدـ لتحديد أثر بيئة المنيج التجريبي:   -

 تصميـ قواعد البياناتميارات الجانبيف المعرفى واألدائي لفي تنمية  المشروعات اإللكترونية
 ى تكنولوجيا التعميـ.األول الفرقة طالبلدى الثقة بالذات و 

 التصنيه شبُ التجسييب للبخــح

كعينة لمبحث  "جريبيةت" ةفي تحديد مجموعالتصميـ شبو التجريبي لمبحث الحالى تمثؿ       
، وتطبيؽ االختبار دمياطجامعة  –مف طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية 

 مقياس الثقة بالذاتاعد البيانات و و وبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قفى عر الم
االختبار المعرفى يؽ تطب يعقبو، لمبحث تطبيؽ المعالجة التجريبية ثـ، طالب عينة البحثعمى 

المشروعات تقييـ لميارات تصميـ قواعد البيانات وبطاقة وبطاقة مالحظة الجانب األدائي 
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، ثـ معالجة النتائج عينة البحثطالب بعدًيا عمى ومقياس الثقة بالذات  اإللكترونية المنتجة
 .اإحصائيً 

 
 
 

 
 

 
  ( انتصمُم شجه انتجسَجٍ نهجذث1شكم )

 ـحأٍنـيــة البــخـ

 -ترجع أىمية البحث الحالى إلى ما يمي:   
مف خالؿ  ،تطوير كفايات إعداد أخصائي تكنولوجيا التعميـقد تساعد تجربة ىذا البحث فى  -

تقديـ نموذج تدريسي لمتعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية، يمكف تطبيقو بعد التخرج 
 لتعميـ والتعمـ.لممواقؼ التعميمية، مما يثرى مف عمميتي افى تصميمو 

يف عف التعميـ العالي بيئات التعمـ المرف، يمكف لممسئولتقديـ قائمة بمعايير تصميـ   -
 .االستفادة منيا عند تطوير بيئات التعمـ المرف

بيئات التعمـ قد تساعد نتائج ىذا البحث في تبنى المؤسسات التعميمية المعنية استخداـ   -
 تعميمية لمطالب بالصورة المناسبة ليـ.لتمبية االحتياجات ال؛ سعًيا المرف

لدى  والثقة بالذات تصميـ قواعد البياناتميارات  نميةتجربة البحث في ت ىـتسا يمكف أف -
 عينة البحث. طالب

 حــدود البخــح
 -يمكف النظر إلى نتائج ىذا البحث وتفسيرىا فى ضوء الحدود التالية: 

 دمياط.  جامعة - بكمية التربية ـشعبة تكنولوجيا التعمي ىاألول فرقةال البط  -
 .9102/9191ى جامعالثانى مف العاـ الالدراسي الفصؿ  -
 ."9تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر " قررممف " قواعد البياناتوحدة "  -

 

 

عخ انمجمى

 انتجسَجُخ

 

 انتطجُك انمجهً

 الختجبز انمعسفًن

 وثطبلخ انمالدظخ

ممُبس انثمخ و

 ثبنراد

 

 خانمعبنج

 انتجسَجُخ

 

 يجعدان انتطجُك

 انمعسفً نالختجبز

  وثطبلخ انمالدظخ

تمُُم  ثطبلخو

 انمشسوعبد

 اإلنكتسووُخ

 انثمخ ممُبسو
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 خحـــأدوات الب

 -:اآلتى أدوات البحث الحالى في تتمثم  
 -أدوات جلنع املعلومات وٍى: -ا
د البيانات الالزمة لطالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا استبانة لتحديد ميارات تصميـ قواع -

 . مف إعداد الباحثة.Microsoft Accessالتعميـ باستخداـ برنامج 
عمى استراتيجية المشروعات  قائـاستبانة لتحديد معايير تصميـ بيئة تعمـ مرف  -

 اإللكترونية. مف إعداد الباحثة.
  -وٍى: أدوات التكييه بالبخح -

. Microsoft Accessباستخداـ برنامج  تصميـ قواعد البياناتلميارات  رفىعاختبار م -
 مف إعداد الباحثة.

ميارات تصميـ قواعد البيانات باستخداـ برنامج الجانب األدائي ل مالحظةبطاقة  -
Microsoft Access.  .مف إعداد الباحثة 

 بطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة. -
 مف إعداد الباحثة. مقياس الثقة بالذات -

المشروعات والتى تمثمت فى بيئة تعمـ مرف قائـ عمى  :أدوات املعاجلة التجسيبية -ج
 اإللكترونية.

 وات البخــــحــطـــخ

 غرض؛ وذلؾ بالمرتبطة بموضوع البحثلدراسات الألدبيات و إجراء دراسة مسحية تحميمية  -
 و فروضو، ومناقشة نتائجو.إعداد اإلطار النظري لو، واالستدالؿ بيا في توجي

استبانة؛ لتحديد ميارات تصميـ قواعد البيانات الالزمة لطالب الفرقة األولى  إعداد -
فى مجاؿ تكنولوجيا  محكميف المتخصصيفوعرضيا عمى مجموعة مف ال ،تكنولوجيا التعميـ

 التعميـ، والتوصؿ مف خالليا لقائمة بميارات تصميـ قواعد البيانات.
لميمات التعميمية الرئيسة، والتى يتـ اشتقاقيا مف قائمة ميارات تصميـ قواعد تحديد ا - 

 البيانات.
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تحديد األىداؼ التعميمية وصياغتيا في صورة إجرائية، وعرضيا عمى مجموعة مف  -
في مجالى تكنولوجيا التعميـ والمناىج وطرؽ التدريس؛ وذلؾ لمتأكد  محكميف المتخصصفال

 طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.مف دقتيا ومناسبتيا ل
 تحديد عناصر المحتوى التعميمي، بما يتالءـ مع األىداؼ اإلجرائية السابؽ تحديدىا. -
تصميـ قواعد تصميـ أدوات القياس بالبحث، والتى تمثمت في اختبار معرفى لميارات  -

، وبطاقة اعد البياناتتصميـ قو ، وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات البيانات
 .تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة ومقياس الثقة بالذات

المشروعات قائـ عمى  مرفاستبانة؛ لتحديد المعايير التصميمية لبيئة تعمـ  إعداد -
في مجاؿ تكنولوجيا  محكميف المتخصصيفال، وعرضيا عمى مجموعة مف اإللكترونية

المشروعات عمى  قائـمرف ئمة بمعايير تصميـ بيئة تعمـ التعميـ، والتوصؿ مف خالليا لقا
 .اإللكترونية

عمى المشروعات  طوير بيئة تعمـ مرف قائـلتتحديد المنصة اإللكترونية المناسبة  -
  اإللكترونية.

، وعرضيا عمى خبراء متخصصيف المشروعات اإللكترونيةعمى  قائـ مرفتطوير بيئة تعمـ  -
جراء التعديالت الالزمة.تكنولوجيا التعممجاؿ في   يـ، وا 

عمى  القائـ المرفبالبحث وبيئة التعمـ  يـتقيإجراء التجربة االستطالعية ألدوات ال -
تكنولوجيا التعميـ الفرقة األولى عمى عينة استطالعية مف طالب  المشروعات اإللكترونية

 جامعة دمياط. -بكمية التربية 
ظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات االختبار المعرفى وبطاقة مالحتطبيؽ  -

 البحث التجريبية. عينةقبمًيا عمى طالب  ومقياس الثقة بالذات
 إجراء التجربة األساسية لمبحث. -
االختبار المعرفى وبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات تطبيؽ  -

بعدًيا عمى طالب لمنتجة ومقياس الثقة بالذات وبطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية ا
 البحث التجريبية. عينة

 ىا.تفسير و  ،وتحميميا ،ومعالجتيا إحصائًيا ،رصد النتائج -
  .ببحوث مستقبميةمقترحات و ، إجرائية تقديـ توصيات -
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  اتـسيف املصطلخــتع

 Flexible Learning    التعله املسٌ  
 أو نة فى أحد أبعاد التعمـ التالية عمى األقؿ: الوقتبالمرو  ىو التعمـ الذى يتسـ    

 ,.Müller et alمسار التعمـ التقييـ أو  أو المحتوى أو أسموب التعمـ أو السرعةأو المكاف 
2018, 44).) 

خيارات فيما يتعمؽ بالوقت والمكاف يتميز بويعرؼ إجرائًيا فى ىذا البحث بأنو تعمـ     
ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات إلكترونية، لتنمية  ويقدـ مف خالؿ بيئةوالسرعة 

 ى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.لد
  Project-Based Learning التعمـ القائـ عمى المشروعات

 ظمة تشغؿ عقؿتيجية تدريس منراستابأنو  (55،  9100)فاوى موليد الح ويعرف    
معقدة ومرتبطة االكتشاؼ حوؿ أسئمة يات معم خالؿ فت، مراايـ المعرفة والممـ في تعمالمتع
ا يتبعيالتي  ـامف الميمجموعة خالؿ  مف ،ـمالتع ىدؼ قؽائي يحنيج، وبناء منتج بالمني
 ـ.مالمع قبؿ مفـ بعناية مالمتع
استراتيجية تعميمية قائمة عمى مجموعة مف فى ىذا البحث بأنو  ايعرؼ إجرائيً و     

شطة العممية المنظمة والمتتابعة والمتكاممة، والتى يستطيع طالب الفرقة اإلجراءات واألن
األولى تكنولوجيا التعميـ مف خالليا إجراء مشروع إلكترونى باالعتماد عمى أدوات التواصؿ 

بغرض تنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة  ؛والتفاعؿ اإللكترونى المتاحة ببيئة التعمـ
  لدييـ. بالذات

    Databases واعد البياىاتق
جمع لبيانات متعمقة  بأنيا قواعد البياناتإلى ( (Singh, 2009, 89سنجو  يشير       

 .ببعضيا البعض بصورة إلكترونية
المتاحة مف خالؿ بأنيا مجموعة مف الجداوؿ اإللكترونية فى ىذا البحث ا عرؼ إجرائيً ت  و       

مع بعضيا  بيا البيانات والمعمومات المرتبطةتوضع التى ، و  Microsoft Access برنامج 
تنظيميا وحفظيا واسترجاعيا بطريقة تعديميا و حيث يتـ  ،منطقيةضمف عالقات  ،البعض
 . ؿ وصوؿ المستخدـ لممعمومةتسي
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  Self- Confidence الجكة بالرات
  بمشاعرهووعيو  ،وحبو لنفسو ،دراؾ الفرد لقدراتوإ ات عرؼ الثقة بالذات بأني       

(Jaaffar et al., 2019, 191) . 
طموح الطالب بالفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ  وتعرؼ إجرائًيا فى ىذا البحث بأنيا      

، ، واتزانو االنفعالىواعتماده عمى ذاتو، وقدرتو عمى مواجية المواقؼ الصعبة ،فى الحياة
  . الثقة بالذات قاس بمقياستو واتسامو بالعقالنية فى مواجية األمور، 

 ظسىــــاز اليـــاإلط

 بدأحيث  .محاورسبعة تـ تناوؿ اإلطار النظرى فى البحث الحالى مف خالؿ     
المحور شتمؿ افى حيف  .ستعرض التعمـ المرف، ومميزاتو وخصائصوابالمحور األوؿ والذى 

خصائصيا  مف حيث استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونيةعمى الثانى 
أما  .وكيفية تصميـ األنشطة بيا أثناء إجرائيا،والقواعد التى ينبغى مراعاتيا فى  ومميزاتيا،

ثـ المحور  .تناوؿ قواعد البيانات مف حيث أىدافيا وخصائصيا وعناصرىاف المحور الثالث
ذى فالمحور الخامس وال .والعوامؿ المؤثرة فى بنائيا ،تناوؿ الثقة بالذاتالرابع والذى 

معايير  تناوؿالمحور السادس والذى  عقبوا. النظريات المرتبطة بالبحث الحالى ستعرضا
تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية لتنمية ميارات تصميـ قواعد 

نموذج التصميـ التعميمي تناوؿ المحور السابع والذى  وأخيرًا .البيانات والثقة بالذات
 .التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية المستخدـ في بيئة

  التــــعله الـــنسٌ -

تزود المتعمميف  ،التعمـ المرف ىو عبارة عف مجموعة فمسفات ونظـ تعميمية معينة     
ا ما يتـ تصميـ وغالبً  .فى التعمـ الراحة والخصوصيةوفر ليـ وت ،تعميمية تناسبيـ بخيارات

واألساليب التى تزود  ة مف نظريات التعمـ والتدريسموعة كامممجالتعمـ المرف باستخداـ 
 ,Joan, 2013راء والخبرات والمساىمة باألفكار واآلبفرص الوصوؿ لممعمومات  المتعمميف

التعمـ المرف بأنو أسموب   (Cassidy et al., 2016, 83)كاسدى وآخروف ويعرؼ .((37
ور، ويعتمد فى ذلؾ عمى استخداـ الوقت والمكاف والجميفى مرونة التربوى يسمح ب

التكنولوجيات ضمف المناىج الدراسية، حيث يعمؿ عمى تحسيف تجربة التعمـ لمجتمع طالبي 
( إلى Gorden, 2016, 2ر جوردف )يشيبينما  .يقدـ المزيد مف المشاركة واالختيار ،أوسع
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" ىو اليدؼ األسمي، عمـمتاختيار ال"يكوف فأسموب لتطوير التعميـ والتعمـ،  بأنوالتعمـ المرف 
 ويكوف االختيار مف خالؿ ثالثة أبعاد ىى:

الطالب وذلؾ بإتاحة أشكاؿ مختمفة مف التعمـ، بما يناسب تفضيالت  طريقة التعمـ: -
 .المتعددة

 ويشير إلى وقت التعمـ، وسرعة المتعمـ فى التقدـ. الزمف: -
صؿ الدراسي أو المنزؿ أو ث التعمـ والتقييـ، وقد يكوف الفو مكاف حد ويقصد بو المكاف: -

 العمؿ.
( فقد ذكرا أف التعمـ المرف Andrade & Rivers, 2019,2أما أندريد وريفيرز ) 

وقد حددا العناصر األساسية يوفر لممتعمميف خيارات فى كيفية وماذا وأيف ومتى يتعمموف. 
 فى التعمـ وىى: لممرونة التالية 

 تعمـ سابؽ.ى معاـ جزئي، أو االعتماد التعمـ بدو أو : التعمـ السريع،  Paceالخطو -
 التعمـ المتنقؿ.أو المنزؿ، أو : والذى قد يشمؿ الفصؿ الدراسي، Placeالمكاف  -
 : والتى تشير إلى النمط والنيج المستخدـ فى تقديـ التعميـ.Modeالطريقة  -

ممرونة أف ل( (Naidu& Roberts, 2018, 280 نايدو وروبرت وضحفى حيف أ  
تضمف خيارات فيما يتعمؽ بنقاط الدخوؿ ت حيث ،"بالمتعمميف" تعمؽف: األوؿ يفى التعمـ شقي

 يرتبط اآلخرو  .رد التعميميةصاوالم ،ومياـ التقييـ ،واختيار أنشطة التعمـ ،والخروج
وطريقة التواصؿ  ،عمى خيارات فيما يتعمؽ بتخصيص وقتيـالمرونة نطوى ت حيث ،"لمعمميفبا"

 .ة التعميميةمع المتعمميف وكذلؾ المؤسس
ى ـ اإللكترونشكؿ مترادؼ مع مصطمحات مثؿ التعموغالبا ما يستخدـ التعمـ المرف ب     

وقد  Tucker&Morris, 2012).ف بعد أو التعمـ المدمج )أو التعميـ المفتوح أو التعمـ م
التدريس التقميدى مف خالؿ األساليب المدمجة، أو يحؿ محمو تماًما مع  التعمـ المرفيكمؿ 

 2016,2) إال أف براوف(.  Gorden, 2016, 2ـ اإللكترونى )التعماالنتقاؿ إلى 
Brown,حقيقي يجب مزج العناصر عبر اإلنترنت والعناصر  رف( أوضح أنو مف أجؿ تعمـ م

وجيا لوجو مع بعضيا البعض بطريقة ىادفة، وال يكفى مجرد تحميؿ المستندات عمى نظاـ 
كما أشار مولير  .حقيقًيا اا مرنً مً تعمـ المدمج يإعداد التعم، لكي يصبح LMS)) إدارة التعمـ
إلى أنو ينبغى التغيير فى نظـ التعميـ والتعمـ  (Müller et     al., 2018, 44)وآخروف 
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بما يضمف إتاحة المحتوى بطريقة تمكف الطالب مف الوصوؿ إليو فى أى وقت ومكاف، كما 
يف درجات أعمى مف الحرية، وبالتالى متعممال يجب إعادة ىيكمة المقرر بشكؿ أساسي لمنح

قادريف عمى تحديد المحتوى أو التقييـ أو مسار التعمـ بشكؿ منفرد وكذلؾ سرعة  فويكون
  .وأسموب تعمميـ

د مف المتغيرات المتفاعمة التعمـ عمى عدعة ومستويات المرونة فى تحديد طبيويعتمد     
يف واستعدادىـ لمتعمـ والمعمم متعمميفموقع الو  ،توى الدراسةومس ،مثؿ: طبيعة الموضوع

  .(Naidu & Roberts, 2018, 281) التكنولوجيات والبنية التحتية وتوفرالمرف، 
  نسٌــعله الــيصات التــمم -

 : أنو منيا( Gorden, 2016, 4لمتعمـ المرف مميزات متعددة )   
خداـ مجموعة متنوعة مف حيث يتيح است المتعمميف المختمفة فى التعمـ،دعـ أساليب ي -

 المصادر التى تغطى موضوًعا معيًنا، بما يجعؿ تجربة التعمـ مالئمة لممتعمميف. 
، كما يسمح المختمفة متعمميفاحتياجات ال يوفر خيارات متعددة بما يتناسب مع  -

 لممتعمميف بتجربة تعمـ المواد بطرؽ وسرعة تناسبيـ.
 .المحتوى إلعادة عرضتاحة الفرصة مع إ، يسمح بتقديـ األفكار بطرؽ متنوعة  -
 .مكاف حدوث التعمـاختيار  متعمـلم حتيي فيوعمى الويب عتماده نظًرا الو   -
، بما متعددة مف التعمـ أنماطوترى الباحثة أف أىـ ما يميز التعمـ المرف إتاحتو     

تيح لكؿ أنو يكما ، ـ مع ظروفووسرعتو فى التعمـ، ويتالءوتفضيالتو يناسب قدرات المتعمـ 
 امتعمـ بناء عممية تعممو بنفسو، والمشاركة فى استخداـ كؿ مصادر المعمومات المتاحة وفقً 

عطاء قدر متماثؿ ، فضاًل الىتماماتو  عف أنو يسمح لممعمـ بتقديـ التغذية الراجعة المناسبة، وا 
 .مف االىتماـ والدعـ الفنى والمعنوى لكؿ المتعمميف

 سٌــله املـعـائص التـخص -

( خصائص التعمـ المرف فى Cassidy et al., 2016, 84)كاسدى وآخروف حدد     
 -اآلتى:
 تطبيؽ مدخؿ النظـ. -
 .وأدلة متعددة تطوير مجموعة مف أنشطة ومصادر التعمـ -
 .ةحقيقي بصورة تخطيط وتنفيذ إجراءات التعمـ وتقييميا -



 م0201( 20) -0ج-عدد فبراير                                                     ...              تطوير بيئة تعلم مرن

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 538 - 

 .بيف المتعمميف وبيف المعمـ التعاوف والتواصؿ بشكؿ فعاؿ -
 .لدى المتعمـ اقدتفكير النتشجيع ال -
أف إلى فقد أشارا  (Naidu& Roberts, 2018, 281)نايدو وروبرت أما     

 -:اآلتيفى يمكف توضيحيا  لتعمـ المرفخصائص ا
قادرا عمى تحقيؽ أقصى استفادة مف كؿ متعمـ يجب أف يكوف فتصميـ تجربة التعمـ:  -

 فرص التعمـ المنتجة.
وتفاعميـ مع الموضوع بطرؽ  ،يتعمؽ بمشاركة المتعمميفو ماىارتباط المحتوى بالمتعمـ: و  -

 تيـ.اتناسب أساليبيـ فى التعمـ ووقتيـ وأماكنيـ وسرع
المعمـ: ويتعمؽ األمر بالخيارات التى لدى المتعمميف فيما يتعمؽ بطريقة  -ارتباط المتعمـ -

 مع المعمميف. مشاركتيـ وتفاعميـ
 تفاعميـ مع أقرانيـ.لممتعمميف لخيارات المتاحة لا فى المتعمـ: ويتمثؿ -ارتباط المتعمـ -
يتعمؽ بالوصوؿ والتفاعؿ والقابمية لمتكيؼ ىو ما مشاركة المتعمميف فى بيئة التعمـ: و  -

 .والتواصؿ مع بيئة التعمـ
 .إشراؾ المتعمـ فى أنشطة التقييـ، وتفاعمو مع التغذية الراجعة -
بالتواصؿ  والمتعمقة ،التى تتاح لممتعمميفالخيارات فى  ويتمثؿارتباط المتعمـ بالمؤسسة:  -

  مع الخدمات المؤسسية التعميمية.
مى ع( Naidu& Roberts, 2018, 288) يؤكد نايدو وروبرتمف جية أخرى و      

. ومف التعمـ المرف باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشطبيئات أىمية تعزيز تفاعؿ المتعمـ فى 
 .ائـ عمى المشروعات اإللكترونية"ىذه االستراتيجيات "التعمـ الق

قد استفادت الباحثة مف المحور السابؽ باإلطار النظرى فى تحديد خصائص بيئة التعمـ و     
ومعايير تصميميا، وتحديد أنسب االستراتيجيات التى يمكف استخداميا مف خالؿ بيئة المرف 

 .اإللكترونية التعمـ المرف أال وىى استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات
 ةـات اإللكرتوىيـسوعـعله الكائه على املصـية التـاضرتاتيج  -

مف خالؿ  عمـيركز عمى الت ،شامؿ نموذج تعميميـ القائـ عمى المشروعات ىو التعم    
، األفكار ومناقشة، وطرح أسئمة، المعروضة فى البحث عف حموؿ لممشكالت متعمميفراؾ التشا

، ويستخمصوف النتائج، المعموماتويحمموف  ،البيانات يصمموف الخطط، ويجمعوف حيث
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 ,Mahasneh & Alwan, 2018) ويشير إليو محسنو وعمواف عمى اآلخريف. ياويعرضون
مف قبؿ معممييـ خالؿ إجراءات  متعمميفطريقة تدريس فعالة، حيث يتـ توجيو ال بأنو (513

جراء تقييـ حقيقي لمخطة، و ، وضع خطةو تحديد المشكمة،  :طوة وىىحؿ المشكالت خطوة بخ ا 
 عرؼ إيكولت وآخروف. فى حيف لمخطة أثناء تصميـ وتنفيذ المشروع متعمميفتأمؿ الو 

(Eickholt et al., 2019, 1) التعمـ أنماط مف  مطالتعمـ القائـ عمى المشروعات بأنو ن
الذاتى  لمعرفتو، ويركز عمى تطبيؽ المعرفة والتوجيو المتعمـالنشط الذى يتمحور حوؿ بناء 

ويمكف وصؼ المشروعات المستخدمة فى ىذا النمط مف التعمـ بأنيا أصيمة  .لممتعمـ
وضرورية لممتعمميف، وتتطمب العمؿ عمى نحو واسع ومستقؿ لفترة زمنية طويمة؛ لتقديـ منتج 

بالمقارنة  اتوجيييالمتعمميف دوف  اتجيودميتمثؿ دور المعمـ خاللو فى تسييؿ و  .واقعى
  .ؽ التدريسبغيره مف طر

متعمـ أو مجموعة يتـ تعييف أعماؿ مشروع إلى  اتوفى التعمـ القائـ عمى المشروع    
بدعـ مف  روع باختيار موضوع معيف مف المتعمميف، بعد ذلؾ تبدأ أعماؿ المشمف المتعمميف

الحظة، وتوفر حميا مف خالؿ تجربة أو م والموضوع يمثؿ مشكمة يمكف لممتعمميف .المعمـ
عمى ذلؾ تمكف ىذه األعماؿ  ا لتنمية تحصيميـ، عالوةفرصً  لمشروع لممتعمميفمياـ ا

حيث  .(Bas,2011ا فى بيئة حقيقية مف خالؿ التعاوف فى ميمة )مف العمؿ معً  المتعمميف
 ثـ، ةالمحدد شكمةفى المعمومات المتعمقة بالم بحث والتقصىأو مجموعة بال متعمـيبدأ كؿ 

يقـو كؿ  عقب ذلؾ، ويطمؽ عمى ىذا االقتراح "خطة المشروع"، ياحما لاقتراحً  يقدـ المتعمموف
 ،، ويجروف تجاربلحؿ المشكمةالمعمومات الالزمة البيانات و أو مجموعة بجمع  متعمـ

ة باكتيتـ وفى النياية  ،ويسجموف النتائج ،ويقوموف بالمراقبة، ويجمعوف ويفسروف البيانات
ويقيـ مف خالؿ  ،ث تتـ مناقشة المشروع المقدـعرض فى الفصؿ، حييو  عف كؿ مشروع تقرير

وخالؿ  . Kizkapan& Bektas, (2017, 39)الفصؿ بأكممو والمعمـ  المتعمميف فى
المشروعات ينتقؿ المتعمموف مف مرحمة المعرفة إلى مرحمة التعمـ القائـ عمى استراتيجية 

يـ، وينمى ميارات التفكير العميا الفيـ إلى التطبيؽ فالتحميؿ فالتركيب والتقويـ، مما يعزز قدرات
 (.031، 9102لدييـ )ىبة عبد العاؿ،

طريقة ىو أف التعمـ القائـ عمى المشروعات إلى ( 60، 9101محمد كماؿ ) شيروي     
تسمح لممتعمـ بشكؿ مستقؿ أو عبر العمؿ فى مجموعات تعاونية صغيرة ببناء التعمـ الخاص 
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غايتو فى النتائج مف التعمـ ، ويحقؽ ىذا النمط يةعف طريؽ إجراء المشروعات التعميم بو
 الواقعية التى أنتجيا المتعمـ. 

وترى الباحثة أف التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية يعتمد عمى قياـ المتعمميف     
 يتـ فييا -ا أو مف خالؿ مجموعات تعاونيةسواء كاف ذلؾ فرديً  -بتنفيذ مشروعات إلكترونية 

ويتحمؿ  ،صادر التعميمية اإللكترونية المتاحة، حيث يبنى المتعمـ معرفتو بنفسوتوظيؼ الم
مما يعزز ثقتو بنفسو. ويتمثؿ دور  ،اإللكترونى فى تنفيذ المشروعالمنوطة بو مسئولية ال

جيود  وجيوتتسييؿ عممية التعمـ و فى اإللكترونية المعمـ فى التعمـ القائـ عمى المشروعات 
 .المتعمميف

 ةـسوىيـات اإللكتـسوعـرتاتيجية املصـاض خصائص -

اإللكترونية التعمـ القائـ عمى المشروعات استراتيجية ىناؾ عدة خصائص تميز     
( فى أنيا تعمـ متمحور حوؿ المتعمـ وداعـ لدور المعمـ، 44، 9109حددىا عادؿ سرايا )

عاتيـ اإللكترونية، دفعيـ لتحمؿ مسئولية مشرو وتحيث تعزز الثقة بالنفس لدى المتعمميف، 
أنشطة تعمميـ، واكتسابيـ الخبرات  أداءىـ فى تساعدمتعمميف دعائـ تعميمية لم توفركما 

خصائص استراتيجية  أوضح( فقد 9104،69التعميمية والتدريبية الجديدة. أما محمد الباتع )
ة فى المياـ المشروعات اإللكترونية فى أنيا تحفز المتعمميف عمى المشاركالتعمـ القائـ عمى 

تقدـ لممتعمميف أسئمة تستمـز  نياأكما الواقعية، حيث تركز عمى األىداؼ التعميمية المحددة، 
دراؾ العالقات، مما يساعد فى تنمية ميارات التفكير العميا مثؿ التفكير  التعمؽ فى المحتوى، وا 

 دة فى تذليؿ العقبات.الناقد وتقييـ العالقات، ويكوف دور المعمـ ىو اإلرشاد والتوجيو والمساع
( إلى الخصائص التالية الستراتيجية التعمـ 9104،59) دسوقىبينما أشارت أحالـ      

 -القائـ عمى المشروعات اإللكترونية:
اإلجراءات القابمة لمتنفيذ و تتضمف مجموعة مف األنشطة  ،استراتيجية تعميمية تدريبيةأنيا   -

 بمصادر التعمـ اإللكترونية.داخؿ بيئات التعمـ اإللكترونية الغنية 
جيدا فى تطوير يبذؿ خالليا  ،باالعتماد عمى وضع المتعمـ فى خبرات تعميميةالتعمـ  ي بنى -

مشروعات مستمدة مف الحياة، ومف ثـ يكتسب المتعمـ ميارات وخبرات تعميمية وحياتية 
 .متعددة
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ستكشاؼ، والتحميؿ يستمـز إنجاز المشروع أف يقـو المتعمـ بممارسة عمميات البحث واال -
واقتراح حموؿ لممشكالت المطروحة، وممارسة ميارات التواصؿ االجتماعي اإللكترونى 

 المتزامف وغير المتزامف.
نجاز مشروعو. و، وتحممعزز الثقة بالنفس لدى المتعمـت -  مسئولية التعمـ، وا 
ائـ عمى خصائص استراتيجية التعمـ القأف  (409، 9105إيماف حممي ) أضافتفيما      

  -:اآلتي فىتتمثؿ  ات اإللكترونيةالمشروع
 لممعرفة. وليس ناقاًل  ،وداعـ لدور المعمـ كميسر لمتعمـ ،تعمـ متمركز حوؿ المتعمـأنيا   -
 الالمحدودة.المشاركة في المياـ الواقعية ذات النيايات التفاعؿ و ز المتعمميف عمى تحف  -
 ية والعالمية.ممتوافقة مع المعايير المحوال ،ةمحدديمية المالتعىداؼ ى األمالتركيز ع -
دراؾو وطرح األفكار،  ،في المحتوىالتعمؽ ب مة تتطمأسئ ـتقدي - ـ مووضع المتع ،العالقات ا 

 .الواقعية الحياةب مرتبطةشروعات خالؿ م  فم يميةمت تعار بفي خ
 أدوات مثؿ ،التكنولوجية توظيؼ الوسائطى معاإللكترونية يعتمد تنفيذ المشروعات  -

  .طبيقات الويبوت
 اتخصائص استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروع و يمكف تحديدوترى الباحثة أن    

 -فى اآلتى:اإللكترونية 
كؿ متعمـ وفًقا لقدرات  تـ التعمـيا لمعممية التعميمية، حيث يكوف المتعمـ فييا محورً  -

مكاناتو الخاصة بو.   وا 
 .ات المتعمميفيتـ اختيار مجاالت التعمـ فى ضوء احتياج -
 التركيز عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة.   -
مما يتطمب مف  ذات الطبيعة اإلشكالية، واألسئمة المفتوحةاإلجرائية ز عمى المياـ يركتال -

 المتعمـ توظيؼ ميارات التفكير العميا.
ساعد مما ي، ومسئولية تعمم ومتحم  و ، ممتعمـتتيح التفاعمية والمشاركة اإليجابية الفاعمة ل -

  .لديووميارات إدارة الوقت جوانب التعمـ المختمفة )معرفية وميارية ووجدانية(  ةتنميفى 
لتوظيؼ المعارؼ والميارات التى  ؛لممتعمـ ةحيث تتيح الفرص ،ربط النظرية بالتطبيؽ -

 إلييا فى مواقؼ حقيقية. توصؿ
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 المشروعات تطويرمات و توظيؼ األدوات والتطبيقات اإللكترونية فى الوصوؿ إلى المعمو  -
 .اإللكترونية

دارتيا،  - الحرية فى اختيار المعمومات، فالمتعمموف مسؤلوف عف الوصوؿ إلى المعمومات وا 
 واتخاذ القرارات المناسبة. 

 يتـ التقويـ بصورة مستمرة، حتى الوصوؿ إلى المنتج النيائي. -
 ةـوىيسوعات اإللكرتـائه على املصـعله الكـة التــل اضرتاتيجيــمساح -

الغريب زاىر  ىناؾ عدة مراحؿ تتكوف منيا استراتيجية المشروعات اإللكترونية حددىا    
  -: فى اآلتى( 305، 306، 9112)
فى العممية التعميمية،  لؾ مف خالؿ رصد ردود أفعاؿ المتعمميف: وذ Creativityاالبتكار -

والتخطيط  ،ة اإللكترونيةبتوظيؼ شبكات المعمومات واألجيز  ، وذلؾوبناًء عمييا ابتكارا
 الستخداميا بمشاركة المتعمميف.

لتقديـ أمثمة وظيفية لممعمومات دوف  ؛: حيث يتعاوف المتعمموفAdventureالمغامرة  -
 كبداية لممشروع اإللكترونى. ، وذلؾباستخداـ شبكات المعمومات ،يااستعراضؿ مف خج

بيف استخداـ المتعمميف  دمجيتـ الحيث : Practical Skillsالميارات التطبيقية  -
لممصادر والبرامج اإللكترونية وتطبيقاتيا التعميمية ومعمومات وميارات المادة العممية، 

مثؿ مواقع  ،وابتكار المتعمميف الستخدامات تعميمية متعددة ومرتبطة بالخدمة اإللكترونية
 اإلنترنت كتطبيقات فى المشروع اإللكترونى.

 ،يحتاج بعض المتعمميف إلى المساعدةوفييا :  Volunteer Serviceالخدمة التطوعية -
االىتماـ بتدريب المتعمميف عمى  نبغيي لؾفى إحدى مراحؿ تنفيذ المشروع اإللكترونى، لذ

فى تنفيذ ليـ  دعًما ؛عند الحاجة إلييا يـألقرانا تقديـ المساعدة التعميمية إلكترونيً 
 المشروع اإللكترونى. إجراءات

التعمـ القائـ  استراتيجيةأف مراحؿ فقد أشار إلى ( 954، 9105) ألعصرسعيد ا أما      
 -تى:عمى المشروعات تتمثؿ فى اآل

توضيح وجو، و لا مرحمة التييئة والتوجيو: وتشمؿ إجراء مقابالت مع المتعمميف وجيً  -
 ليات وأدوات التقييـ،آو  التعمـ القائـ عمى المشروعات، والتعريؼ بمحركات البحث إجراءات

 والتحقؽ مف توافر المتطمبات القبمية.
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لمياـ وا الموضوعاتوتحديد  ،لممشروع امرحمة التخطيط لممشروع: وتتضمف وصفً  -
 .الرئيسة

مرحمة تنفيذ المشروع: وتشمؿ تجميع الموضوعات مف خالؿ البحث، والتفاعالت، واتخاذ  -
 مصادر المعمومات.ب المتعمقةالقرارات 

 التغذية الراجعة.كذلؾ التقارير، و العروض و تقديـ شمؿ وتمرحمة إنياء المشروع:  -
وتقديـ  وتتضمف تقييـ اإلجراءات، وتطبيؽ أدوات التقييـ، :مرحمة تقويـ المشروع  -  

 التوصيات والمقترحات.
مراحؿ استراتيجية التعمـ القائـ عمى أف ( 56، 9104أحالـ دسوقى ) فى حيف وضحت        

 فى اآلتى:تتمثؿ  المشروعات اإللكترونية
 ،مرحمة التخطيط لممشروع: حيث يقـو المتعمموف فرادى أو مجموعات بتخطيط المشروع -

وصياغة أىدافو، وتحديد إجراءات تنفيذه واألنشطة المطموبة، وتصميـ خطة المشروع 
 .وعرضيا عمى المعمـ، وتنقيحيا

مي، حيث يقـو كؿ مرحمة تنفيذ المشروع: وفييا يتـ تحويؿ خطة المشروع إلى واقع فع -
تسجيؿ النتائج، مع رصد المالحظات، و بتنفيذ الجزء المتعمؽ بو فى الخطة، ويتـ  متعمـ

رشاد مف جانب المعمـ.  وجود مراقبة مستمرة وتوجيو وا 
مرحمة متابعة وتقويـ المشروع: التقويـ عممية مستمرة أثناء مرحمتي تخطيط وتنفيذ  -

 ، ومف ثـ يقـو األقراف والمعمـ بعممية التقويـ.لمنتجاتيـ متعمميفالمشروع، ثـ عرض ال
قائـ التعمـ ستراتيجية الالإطار عمؿ (  (Yazdanpanah, 2019, 3,4يزدنبناقدـ و          

 -:ويتمثؿ فىعالية،  جودةذى  ات؛ لتحقيؽ تعمـعمى المشروع
ف ويسعوبعمؽ،  وفيتعمميفكر المتعمموف بشكؿ نقدى، و التحدى الفكرى واإلنجاز: حيث  -

 التفوؽ.اإلنجاز و مف أجؿ 
 وذات صمة بثقافتيـ وحياتيـ ومستقبميـ. ،ليا معنىمشروعات ل وذلؾ باختيار المتعمميفاألصالة:  -
 عبر اإلنترنت، ويتمقوف التوجيو مف الخبراء. ف المتعمموف مع زمالئيـالتعاوف: حيث يتعاو -
 .ى تمكنيـ مف تحقيؽ التقدـ فيووالت ،عمميات المشروعإدارة  فالمتعمموف يتولوف :المشروعإدارة  -
 عمميـ وتعمميـ فى جميع أجزاء المشروع. المتعمموفحيث يتأمؿ التأمؿ:  -
 بالمناقشة والنقد. القياـ، أو ا عمنًياعرضً  فيـ المتعمميقدبت وذلؾ :المنتج العاـ -
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 ةػػات اإللكترونيػروعػػائـ عمى المشػمـ القػػة التعػجيػيزات استراتيػمم -

مميزات الستراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات حددىا سعيد األعصر ىناؾ عدة     
(  فى أنو يتمركز حوؿ المتعمـ بما يراعى خصائصو واحتياجاتو، وينمي 995، 9105)

شعوره باإلنجاز، ويزيد مف دافعيتو لمتعمـ. كما أنو ينمي المعارؼ وميارات التفكير العميا لدى 
يتيح لممتعمميف الفرص لتحسيف و لتعمؽ فى محتوى التعمـ، المتعمميف، حيث يساعدىـ عمى ا

تيـ فى ضوء معايير محددة لإلنجاز المتوقع. كما اأدائيـ باستمرار، مف خالؿ تقييميـ إلجراء
 يساىـأنو يساعد فى تنمية ميارات التعمـ والحصوؿ عمى المعرفة مف مصادر متعددة، وكذلؾ 

يـ بأنفسيـ، مف خالؿ المشاركة الفعالة فى أنشطة فى تنمية ميارات إدارة المتعمميف لتعمم
التعمـ، ويتيح الفرص المالئمة لممتعمميف الكتساب القيـ والمعتقدات المالئمة، وينمي لدييـ 

 .الشعور بمتعة التعمـ
( إلى أف المتعمـ خالؿ استراتيجية التعمـ 69، 9104فى حيف أشارت أحالـ دسوقى )    

إذا ما أعطى الفرصة لتولى  - كتسب ميارات حؿ المشكالتالقائـ عمى المشروعات قد ي
ميارات اتخاذ القرار كذلؾ و  -مسئولية تعممو مف خالؿ مياـ فردية فى إطار اجتماعى

إعداد التقارير  توالمبادرة، وميارات العمؿ مع اآلخريف والتواصؿ معيـ عبر اإلنترنت، وميارا
 وعرضيا.

أف التصميـ الجيد لممشروعات يشجع  أوضحت ( فقد403، 9105أما إيماف حممي )    
البحث النشط، ويمنح المتعمميف الفرص لمواجية مشكالت معقدة ومثيرة لمتحدي، كما أنو 
يساىـ في إشراؾ المتعمميف في التخطيط والتنظيـ والتنفيذ واإلشراؼ والتقويـ لمعممية 

ي لدييـ وتحسيف أدائيـ التعميمية، مما يساعد في تحفيز وتعزيز ميارات التعمـ التعاون
ما سبؽ إلى  (Mahasneh & Alwan,2018,513)محسنو وعمواف  وأضاؼاألكاديمي. 

ف التحصيؿ المعرفى مف خالؿ التجربة والخطأ، والتعمـ يحسالتعمـ القائـ عمى المشروعات أف 
مف خالؿ الخبرة العممية، مما يساعد فى تنمية الصبر والمرونة لدى المتعمميف، وتطبيؽ 

جراء البحث و ا عمى المواقؼ واألحداث. لمعرفة المكتسبة حديثً ا تنمية ميارات التفكير العممى وا 
حسف مف الميارات ما وراء المعرفية لدييـ، مما يعزز مف يوصنع القرار لدي المتعمميف، كما 

 .قدراتيـ عمى التخطيط بنجاح
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بيئة  قدـمميزات متعددة فيو ي وترى الباحثة أف لمتعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية   
والتى توفر لممتعمميف الدعـ  -بالمصادر وأنشطة التعمـ والتفاعالت التعميمية-تعمـ ثرية 

والتعزيز المالئـ، كما أنو يتيح الفرص المالئمة لممتعمميف الكتساب المعرفة وتطبيقيا فى 
ميارات التكنولوجية لدى يحسف مف الكذلؾ و   مواقؼ جديدة خارج أسوار المؤسسة التعميمية، 

يساعد فى تنمية ميارات التفكير العميا  عف أنو فضاًل الثقة بالنفس، لدييـ ينمى و ، المتعمميف
يعزز مف قدرة المتعمـ عمى التعمـ الذاتى، و  .التفكير الناقد واتخاذ القرارات :لدى المتعمميف مثؿ

قدراتو عمى حؿ المشكالت مف  ىنموي ،ويشجعو عمى اإلبداع واالبتكار وتحمؿ مسئولية تعممو
جراء التجارب وجمع وتحميؿ  خالؿ طرح األسئمة ومناقشة األفكار والتنبوء بالمالحظات وا 

 .البيانات واستخالص النتائج
 ةـاإللكرتوىي اتـسوعـساعاتَا فى التعله الكائه على املصـد التى ييبغى مـالكواعض ـبع -

التى ينبغي مراعاتيا فى  قواعدبعض ال( 032، 035، 9102حددت ىبة عبد العاؿ )    
ا ومواكبً  متعمـا لحاجات الالمشروعات أال وىى: أف يكوف المشروع مشبعً التعمـ القائـ عمى 

خبرات  متعمـكسب الواستعداداتو، وأف ي   متعمـأف يراعى المشروع قدرات الو . الىتماماتو
 باإلضافة إلى .لممشروع ى الزمنىالمد أف يراعىو  الواقعية. متعمـأف يرتبط بحياة الو  متنوعة،

مف إعداد الخطة وتنفيذىا حتى الوصوؿ إلى  اأف يكوف التقويـ مستمًرا بدءً ماسبؽ فإنو ينبغي 
وجو القوة والقصور أا موضحً  متعمـالمنتج النيائي، وعمى المعمـ فى ذلؾ متابعة عمؿ ال

شراؾ الالحقا فييا، وكيفية تالفييا واألخطاء التى وقع فى عممية التقويـ، وعرض  ميفمتعم، وا 
 لمشروعاتيـ ومناقشتيا بشكؿ جماعى. متعمميفال

األسس ( بعض Kizkapan&Bektas, 2017,39كزكباف وبكتاز )أوضح فى حيف     
 وىى:اإللكترونية  اتالقواعد التى ينبغى مراعاتيا أثناء تنفيذ التعمـ القائـ عمى المشروعو 

 مشروعتحديد مدة الو إمكانية تطبيؽ خطة المشروع،  مراعاةو بوضوح،  مشروعف حدود اليتعي
المنوطة المسئولية  -حالة المشروعات الجماعية فى -تحمؿ كؿ عضو وكذلؾ بشكؿ صحيح، 

  .مشروعفى البو 
أىمية تقديـ الوقت الكافى  مىأكد عفقد ( (Yazdanpanah, 2019, 12يزدنبنا أما     

لى تزويدىـتافى التعمـ القائـ عمى المشروع لممتعمميف لتوضيح األىداؼ  ؛مخططب ، وا 
كذلؾ و يـ، التى تناسبوالسماح ليـ باختيار الموضوعات والمتطمبات وجعؿ التقدير أسيؿ، 
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ومشاركتيـ العمؿ فى  ،لألدوار متعمميفالتأكد مف تحديد الو ، توفير نموذج ومثاؿ تحميمي
معمـ المالحظات فى جميع تقديـ ال عف ما ساىـ بو، فضاًل لمتعمـ مجموعاتيـ، وتوضيح كؿ 

 Eickholt et) إكولت وآخروفأشار فيما  .اتالتعمـ القائـ عمى المشروع مراحؿ وخطوات
al., 2019, 2 )ة يحصحالخبرة الى أنو ينبغى أف يتيح التعمـ القائـ عمى المشروعات لإ

 المستخدمة. اختيار األداةفى والحرية  ،متعمميفلم
 لمحور السابؽ باإلطار النظرى فى تحديد خصائص استراتيجيةوقد استفادت الباحثة مف ا     

والتى تـ مراعاتيا أثناء تصميـ مواقؼ التعمـ ببيئة  التعمـ القائـ عمى المشروعات االلكترونية
التعمـ المرف، وكذلؾ تحديد المراحؿ والخطوات التى تتكوف منيا استراتيجية التعمـ القائـ عمى 

تى تـ اتباعيا أثناء التطبيؽ اإلجرائي لتجربة البحث ببيئة التعمـ المشروعات اإللكترونية وال
  المرف.

 سوعاتـائه على املصـعله الكـطة فى التـه األىصــتصني -

( بعض العناصر التى يجب أخذىا فى 240، 241، 9105ت نجالء فارس )أوضح   
 -االعتبار عند تصميـ األنشطة فى التعمـ القائـ عمى المشروعات وىى:

 بالنسبة ليـ.واألىمية  األصالةبالتحدى، وتتسـ ب متعمموفتحديد مشكمة يشعر مف خالليا ال  -
 المياـ. إنجازوالتى تمكنيـ مف  المتعمميف،توفر قدر مف المعرفة والميارات األساسية لدى  -
فى جميع مراحؿ المشروع  متعمميفحرية االختيار واتخاذ القرار، والتى ينبغى أف تتاح لم - 

 ؿ اختيار المصادر وطريقة عرض المشروع.مث
، وره، والتقصى والتحقؽ فى الموضوعلمتأمؿ الذاتى فى أداء د متعمـإتاحة الفرصة لكؿ  -

 وخاصة فى حالة وجود تحديات تواجو المشروع.
وتكوف  النتائج التى توصموا إلييا، فى نياية المشروع عف متعمموفف العم  يجب أف ي   -

 التوصؿ ليذه النتائج. إجراءاتمناقشتيا، وتوضيح رضيا و علدييـ القدرة عمى 
فى التعمـ خطة درس جامدة  ال توجد( إلى أنو Helm& Katz, 2011ويشير ىمـ وكاتز )   

وتحديد المسار  ،بالبحث والتقصى بعمؽ متعمميفيسمح لم حيث ات.القائـ عمى المشروع
 ,Kizkapan&Bektasف وبيكتز )كزكابا أوصىفيما  المرغوب لتحقيؽ أىدافيـ التعميمية.

لتييئة  ؛اتإجراء أنشطة قبمية لمتعمـ القائـ عمى المشروع ضرورةب (37-39 ,2017
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حدود الدراسة بصورة جيدة؛ لحدوث  وتوضيح والمعمميف قبؿ المعالجة التجريبية. المتعمميف
 . لتقميؿ أعباء ووقت التعمـ  ة؛فعال إجرائيةخطة  متعمميفووضع التعمـ ذى معنى، 

 د البيـــاىـــات ـــقـــواع

ىي عبارة عف مجموعة مف المعمومات الم نّظمة والمرتبة بطريقة تسمح بالوصوؿ إلييا،    
ة ت سّمى "ن ظـ إدارة خاصوتعديميا، وحفظيا واسترجاعيا بسيولة. ويتـ إدارتيا مف خالؿ برامج 

ات الم ختمفة، وعمى أشكاؿ متعددة ت تيح لمستخدمييا ميزة تخزيف البيانقواعد البيانات"، والتى 
كالصفوؼ واألعمدة والحقوؿ الييكمية، وغالًبا ما تتضمف ىذه البرامج "واجيات رسومية"، تتيح 

 لممستخدـ القياـ بالتعديؿ عمى البيانات المختمفة.
وتعتمد ن ظـ إدارة قواعد البيانات لغات برمجة خاصة يطمؽ عمييا "لغات االستعالـ"، ويدير    
البيانات ذاتيا، وم حرؾ  :ـ إدارة قواعد البيانات ثالثة أمور متعّمقة بقاعدة البيانات وىينظا

قاعدة البيانات، والذي يتيح الوصوؿ إلى البيانات، أو تعديميا، أو حجبيا، باإلضافة إلى 
مخطط قاعدة البيانات. وجميع ىذه األمور تيدؼ إلى ضماف أمف البيانات، وموثوقيتيا، 

الوصوؿ إلييا في ذات الوقت، باإلضافة إلى توفير األدوات بكثر مف مستخدـ والسماح أل 
 المناسبة إلدارة قاعدة البيانات عمى أفضؿ وجو.

أف إلى ( 45، 9105ويشير محمد سميماف و فارعة حسف وعبير عونى وحسف فاروؽ )    
، الكثير مف الجيد عممية تصميـ قاعدة بيانات فاعمة تتطمب اإللماـ بعديد مف الميارات وبذؿ

دارة القاعدة، ويساعد فى الحفاظ عمى توافقية  فالتصميـ الجيد يسيؿ عممية استخداـ وا 
 البيانات.  

قواعد البيانات، فيو عبارة  مف أىـ برامج نظـ إدارة Microsoft Accessعد برنامج ي  و    
كونة مف مجموعة م ،قواعد بياناتعف برنامج يستخدـ لحفظ البيانات والمعمومات فى صيغة 

مف الجداوؿ المنظمة التى تربطيا عالقات منطقية، وعرضيا بطريقة تيسر االستفادة مف تمؾ 
 ضافة واالستعالـ وطباعة التقارير.واإلوالحذؼ السماح بالتعديؿ  مع ،المعمومات

 اىاتـــد البيـواعــــداف قـــأٍ -

ت بطريقة سيمة، والحد مف تكرار تيدؼ قواعد البيانات اإللكترونية إلى تنظيـ البيانا    
والوقت، فيى تجمع البيانات الخاصة بموضوع معيف  المعمومات، كما تعمؿ عمى توفير الجيد

مف جميع الممفات وتدمجيا مًعا؛ لتصميـ التقرير النيائي الذي يحتاجو المستخدـ، مما يؤدي 
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( 090، 9116) ياسر الصاوي  حدديو  .إلى السرعة في استخداـ المعمومات الشاممة
 منيا:و  عد البيانات إلى تحقيقياوامجموعة مف األىداؼ التي تسعى ق

 ، وترتيبيا وتنظيميا داخؿ الممفات.التسجيؿ اإللكتروني لمبيانات، واالحتفاظ بيا -
 .ياسيؿ استرجاعيتصميـ البيانات لتكوف خالية مف التكرار و  -
 مشاكؿ.حدوث وف د عمى البياناتأو الحذؼ سيولة التعديؿ واإلضافة  -
بناء  فى صيغة نماذج أو تقارير بناء مواقع متكيفة مع المستخدـ، تظير فييا المعمومات -

 عمى ما يطرحو المستخدـ مف تساؤالت وما يدخمو مف بيانات.
 Normalizingمف خالؿ نماذج التطبيع ) ،جعؿ البيانات أقرب لمطبيعة التصنيفية -

Formsقواعد البيانات.بة تاح( الم 
 اتــاىــد البيــواعــس قـعياص -

تتكوف قاعدة البيانات مف مجموعة مف الكائنات التي يتكوف منيا شكؿ القاعدة، والتي      
تتمثؿ وىذه الكائنات  ،لمقاعدة يلشكؿ النيائإلى االوصوؿ  التصميـ لحيف اتستخدـ في عمميت  

 :(02 ، 05، 9112محمود ومختار المتولي،  خالد)فى 
 Tables لاجلداو -
المكوف  ىجداوؿ ىلفا ،جداوؿ ىو الخطوة األولى في بناء قاعدة البياناتلا عد تصميـي     

 داوؿ مع بعضيا.لجذلؾ يتـ ربط ىذه ا عقب ،ياميلقاعدة البيانات وأساس تصمالرئيس 
 Queries االضتعالمات -
المصمـ يضعيا  ،معينةلشروط  نيا تخضعأولكف تتميز ب ،جداوؿلتشبو إلى حد كبير ا ىوى   

 ذات أىمية خاصة ىفي لؾلذو  ،ا ليذه الشروطمجموعة مف البيانات وفقً  تحديدل ؛بنفسو
  .بقاعدة البيانات

 Forms اليناذج -
 ض البيانات.اعر استبة إلدخاؿ أو لجاذا عناصرال ىوى   
 Reports التكازيس -
يريدىا التى و  ة،صمخالمعمومات المستتظير  والتى ،طباعتيا مكفالصفحات التي ي ىوى  

 قاعدة البيانات. مف خدـالمست
 Pages الصفخات -
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 الصفحات التي سنتشر مف خالليا البيانات عمى شبكة اإلنترنت. وىى  
وقد استفادت الباحثة مف محور "قواعد البيانات" باإلطار النظرى لمبحث فى تحديد ميارات    

، وفى إتقانياة األولى تكنولوجيا التعميـ التى ينبغى عمى طالب الفرقتصميـ قواعد البيانات و 
االختبار المعرفى المرتبط بميارات تصميـ  إعدادتصميـ األىداؼ اإلجرائية لمبحث، وكذلؾ فى 

 قواعد البيانات.
 الجـــكـة بالـــرات 

ىى شعور الفرد بكيانو الذاتى، ووعيو بحقيقة إمكاناتو، وتطمعو لتحقيؽ طموحاتو، وتوافقو    
وما ينشأ عنو مف توافؽ اجتماعي يظير فى عممو وسموكو. ويعر ؼ عصاـ زيداف النفسي، 

( الثقة بالذات بأنيا  إدراؾ الفرد لقدراتو عمى تحمؿ مسئولية أفعالو، وحسف 362، 9115)
تقانيا، واالستقاللية فى القرارات، والدافعية المرتفعة، والكفاءة فى إشباع الحاجات،  أدائيا، وا 

ت البيئة وبموغ األىداؼ المحددة، وتحقيؽ التوافؽ النفسي واالجتماعي، وتقبؿ ومواجية متطمبا
 Malkoçمالكوتش وموتمو . ويشير إلييابأماف وطمأنينة الذات واآلخريف، والسعى فى الحياة

& Mutlu, 2019, 274)  بأنيا اعتقاد الفرد بأف لديو القدرة عمى النجاح فى ميمة ما )
وىى شعور موجود فى كؿ فرد بدرجات متفاوتة، وتتكوف مف  بناء عمى قدراتو الخاصة،

( أف جوىر 513، 9104وترى نجالء عبد اهلل )عنصريف أساسييف ىما: المحبة والكفاءة. 
يكمف فيما يعتقده األفراد عف أنفسيـ ودرجة يقينيـ التى يممكونيا فى ذواتيـ، الثقة بالذات 

فراد فى تعامالتيـ مع المواقؼ الحياتية؛ لدعـ فيى طريقة التفكير اإليجابي الذى يعتمده األ
 ذواتيـ بدال مف ىدميا. 

ويعتمد بناء الثقة بالذات عمى بعض العوامؿ منيا: القدرة عمى مواجية المواقؼ الصعبة     
، وقدرتو عمى مضاعفة الشعور بالثقة اد الفرد بقيمة أفكاره ووجية نظرهوالتغمب عمييا، واعتق
 9104وتمتعو بقدر مف النجاح فى حياتو العممية )محمد أبو راسيف،  بالذات عند الحاجة،

بقدر مف النجاح فى  ولخبرات إيجابية مف قبؿ اآلخريف، وتمتع وتعرض فضاًل عف(. 52،
 .(324، 9104الحياة العممية )نجالء عبد اهلل،

خر يتصؿ والثقة بالذات ليا مستوياف، أحدىما يتصؿ بذاتية الفرد وكيانو الشخصي، واآل    
بالموقؼ الذى يوجد فيو، باإلضافة إلى جانب وجداني يزداد اكتسابو بالتعميـ والتدريب فى 

(. ويمكف تمخيص خصائص األفراد ذوى الثقة 515، 9104مواقؼ مناسبة )نجالء عبد اهلل،
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عمى أنيـ طموحوف، وموجيوف نحو تحقيؽ األىداؼ، وذوو بصيرة، وقادروف  ذاتالعالية بال
ف عالقات جيدة مع اآلخريف، وأكثر تركيزا عمى النجاح والتقدـ، ومستعدوف لمواجية عمى تكوي

 ,Malkoç &Mutluالتحديات، ولدييـ االعتقاد بأنيـ قادروف عمى التغمب عمى العقبات 
2019, 275)).  

وقد استفادت الباحثة مف محور "الثقة بالذات" باإلطار النظرى لمبحث فى تصميـ األىداؼ     
رائية لمبحث، وفى تحديد عناصر الثقة بالذات، وكذلؾ فى تحديد أبعاد مقياس الثقة بالذات اإلج

 ومفرداتو.
 ىـالـخح احلـبالب تاٌطـاملستب تاٌالرتبوي ٌاتظسيــالي

، والتى تؤكد لجاف بياجيو بالنظرية البنائيةاإللكترونية  تبط التعمـ القائـ عمى المشروعاتير    
 ،اإلرشادالتوجيو و المستمر مف المتعمـ، وعمى تغير دور المعمـ إلى عمى التفاعؿ والنشاط 
عمى أف أفضؿ الظروؼ لحدوث التعمـ عندما يواجو  وفيؤكدفالبنائيوف  وتيسير عممية التعمـ.

استدعاء تفسيرات متعددة )ىبة المتعمـ بمشكمة أو ميمة حقيقية تتحدى تفكيره وتشجعو عمى 
ات المشروع القائـ عمىتعمـ لما يعد الفمسفة األساسية وىو م (.031، 9102عبد العاؿ، 
ثارة اىتماميـ بمشكالت العالـ الحقيقي متعمميفيركز عمى إشراؾ الوالذى  ،اإللكترونية ، وا 

وتحفيزىـ عمى اكتساب وتطبيؽ المعرفة الجديدة في سياؽ حؿ  ،والدعوة لمتفكير الجاد فييا
 .المشكمة

لنظريات المؤسسة لمتعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية، كما ت عد نظرية النشاط مف ا    
فيى تؤكد عمى انخراط المتعمـ فى أنشطة ذات سياقات حقيقية، وأف "األدوات" مثؿ المغة 
وأنظمة العد والرسومات والخرائط وغيرىا ىى مفتاح بناء جميع جوانب المعرفة، ويحدث التعمـ 

دوات؛ لتحويؿ شئ إلى نتيجة عف طريؽ الميمات التى عندما يتمكف المتعمـ مف استخداـ األ
ا لممعرفة، فيى (. وتعطى نظرية النشاط معنى جديدً (Gaery ,2011ينخرط فى إجرائيا 

ا بالمجتمع، مشتقة مما يخبره المتعمـ فى حياتو، وتعطى كذلؾ لمتفكير مكانة مرتبطة دائمً 
قيامو بحؿ المشكالت التى تقدـ إليو. ميمة، وىى تدرس وتحمؿ كيؼ يقـو المتعمـ بالتفكيرعند 

وىو ما يرتبط بالتعمـ القائـ عمى المشروعات، والذى يمنح المتعمميف الفرص لمواجية 
مشكالت فى مناخ نشط، والتفكير العميؽ فى حميا بطريقة منطقية، ويحفزىـ عمى اكتساب 

 المعرفة وتطبيقيا لحؿ المشكالت.
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تصنيه قواعد لتينية مَازات  املصسوعات اإللكرتوىيةى قائه عل تعله مسٌمعايري تصنيه بيئة 

 البياىات والجكة بالرات

التي تناولت تصميـ واألدبيات التربوية والبحوث مدراسات لقامت الباحثة بمراجعة وتحميؿ      
 (Naidu& Roberts, 2018; Andrade& Rivers,2019 ومنيا ،مرفبيئات  التعمـ ال

(Cassidy,et al., 2016;    واالطالع عمى قوائـ معايير تصميـ بيئات التعمـ التى
وقائمة معايير التعمـ ، جامعة ساحؿ خميج فموريدا وجامعة ميتشجافوضعتيا كؿ مف 

اإلصدار الثامف وكذلؾ  ،اإللكتروني المطبقة في مدارس وجامعات والية مينسوتا األمريكية
والبحوث التى تناولت  دبياتعة األ. كما قامت الباحثة أيًضا بمراج SCORMمعايير سكوـر ل

 ;Kizkapan&Bektas, 2017)ومنيا   قائـ عمى المشروعات اإللكترونيةالتعمـ ال
Eickholt,et al., 2019; Yazdanpanah,2019)  حيث تـ التوصؿ إلى أحد عشر

، ويندرج مف كؿ معيار المشروعات اإللكترونيةقائـ عمى تعمـ مرف معياًرا لتصميـ بيئة 
  -مف المؤشرات التي تدؿ عمى مدى تحققو، وذلؾ كاآلتي: مجموعة

تتيح بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية المرونة لممتعمميف المعيار األوؿ: 
  مؤشرات. 2، ويتضمف فى اختيار الوقت والمكاف المناسبيف لمتعمـ

يولة التعامؿ لمشروعات اإللكترونية بستتصؼ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى االمعيار الثانى:     
 مؤشرات. 2معيا، ويندرج منو 

تشتمؿ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية عمى أىداؼ  المعيار الثالث:
 .اتمؤشر  01ويتضمف  ،واضحة ومحددة ودقيقة

مى المشروعات يتـ اختيار المحتوى التعميمي ببيئة التعمـ المرف القائـ عالمعيار الرابع: 
 .اتمؤشر  01اإللكترونية وفؽ األسس العممية والنظرية السميمة ، ويشمؿ 

ي نظـ المحتوى التعميمي فى بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات  المعيار الخامس:
 مؤشرات. 2اإللكترونية بشكؿ ييسر عمى المتعمميف استيعابو، ويتضمف 

المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية الوسائط بيئة التعمـ  وظؼتالمعيار السادس: 
 ا.مؤشرً  00المتعددة بصورة مناسبة، ويشمؿ 

يتبع فى بيئة التعمـ المرف مبادئ استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات المعيار السابع: 
 ا.مؤشرً  02اإللكترونية بصورة سميمة، ويتضمف 
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القائـ عمى المشروعات اإللكترونية أنشطة تعميمية  تشتمؿ بيئة التعمـ المرف المعيار الثامف:
والثقة بالذات لدى مناسبة تساعد في تنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات 

 مؤشرًا. 02المتعمميف، ويتضمف 
توفر بيئة التعمـ أدوات لمتفاعؿ بيف المتعمميف وبعضيـ وبينيـ وبيف المعمـ، المعيار التاسع: 

 مؤشرات. 2ويتضمف 
أنماطًا مناسبة مف التغذية الراجعة والتعزيز، ويحتوى عمى  تقدـ بيئة التعمـر العاشر: المعيا

 مؤشرات.2
تحتوى بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية أدوات المعيار الحادى عشر: 

 مؤشرات. 6لمساعدة وتوجيو المتعمميف فى عممية التعمـ، ويتضمف 
بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات بوع أساليب وأدوات التقويـ تتنالمعيار الثانى عشر: 

 مؤشرات. 5اإللكترونية، ويشتمؿ عمى 
وسوؼ يتـ استعراض اإلجراءات التى اتبعت فى تصميـ ىذه القائمة وذلؾ في اإلطار    

 التجريبي مف ىذا البحث. 
 ائه على املصسوعات اإللكرتوىية منوذج التصنيه التعليني املطتخدو يف بيئة التعله املسٌ الك -

لمحصوؿ عمى بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية وعمى قدر مرتفع مف     
. ولذلؾ قامت صورة محكمة ودقيقةبالضبط والجودة، فإف األمر يستمـز تصميـ ىذه البيئة 

بيئة، الىذه تصميـ متصميـ التعميمي التي يمكف االعتماد  عمييا فى لنماذج الباحثة بدراسة 
، حيث يتميز ىذا النموذج بمرونة التعديؿ "9105محمد الدسوقى ووقع اختيارىا عمى نموذج "

والحذؼ لعناصر وخطوات فى كؿ مرحمة مف مراحمو، وذلؾ عمى اعتبار أف لكؿ واإلضافة 
مف المتغيرات  جموعةوتوقيت وخصائص متعمـ تتضمف موتكنولوجيا موقؼ تعميمي محتوى 

جراءاتتتطمب شكؿ التي  ( 9ويوضح شكؿ ) تختمؼ مف تصميـ آلخر ومف توقيت آلخر. وا 
 لمتصميـ والتطوير التعميمي. 9105نموذج محمد الدسوقى 
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 نهتصمُم وانتطىَس انتعهُمٍ  2814( َىضخ ومىذج مذمد اندسىلً 2 كم )ش

  

التقييم 

 المدخلي
قيبس الوتطلببث 

 الوذخليت

 -قص فً ضىء:نلجت اوجه البهع
 .تحليل خبراث الوتعلوين-
 تحذيذ الوتطلببث الىاجب تىافرهب.-
 .تحذيذ البنيت التحتيت التكنىلىجيت-

 .صيبغت األهذاف اإلجرائيت-
 .تصوين الوحتىي التعليوي الونبسب-
 تصوين الىسبئط الوتعذدة.-
 تصوين األنشطت وههبم التعلن.-
 .تصوين استراتيجيبث التعلين والتعلن-
تصوين واجهبث التفبعل والتفبعالث البينيت بين -

 .الوشبركين
 نتبج الىسبئط وههبم كل فرد.إتحذيذ فريق -
 تحذيذ براهج اإلنتبج ولغبث البرهجت-
 تصوين أدواث التقيين والتقىين.-

 إنتبج الىسبئط الوتعذدة الخبصت ببيئبث التعلن.-
 إنتبج الوحتىي واألنشطت.-
 فبعالث البينيت.إنتبج واجهبث التفبعل والت-
 إنتبج أدواث التقيين والتقىين.-

 اختببر بيئت التعلن.-
رصذ نتبئج االستخذام علً الوتغيراث التببعت -

 الوختلفت.
 .إجراء التعذيالث النهبئيت-

 .تحذيذ األهذاف العبهت للوحتىي التعليوي-
 .تحذيذ احتيبجبث الوتعلوين وخصبئصهن-

 االستخذام النهبئي لبيئت التعلن.-
 شر واإلتبحت واالستخذام الوىسع.الن-
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استعراض الخطوات اإلجرائية التى ـ الحًقا في اإلطار التجريبي مف البحث وسوؼ يت      
 بالتفصيؿ.كؿ مرحمة مف مراحؿ ىذا النموذج تناوؿ  الباحثة فى  اتبعتيا

 اإلطـــاز التـجسييب للبــخــح
 -تـ تناوؿ اإلطار التجريبي لمبحث وفًقا لإلجراءات التالية:    
  لطالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا الالزمة  ناتتصميـ قواعد البياتحديد ميارات

 .التعميـ
  المشروعات اإللكترونيةقائـ عمى  تعمـ مرفتحديد معايير تصميـ بيئة. 
 .تصميـ المعالجات التجريبية وتطويرىا 
 .تصميـ أدوات التقييـ والتقويـ بالبحث 
  .تحديد عينة البحث 
 .إجراء التجربة األساسية لمبحث 
 صائية لمبيانات.المعالجة اإلح  

 تصنيه قواعد البياىاتأوًلا: حتــديد مَــازات 

لطالب الفرقة األولى الالزمة  تصميـ قواعد البياناتتـ تصميـ استبانة؛ لتحديد ميارات     
 -:وفًقا لإلجراءات التالية تكنولوجيا التعميـ

  حتديد اهلدف مً االضتباىة  -أ

 ىاألول فرقةال البلط تصميـ قواعد البيانات الالزمة ىدفت االستبانة إلى تحديد ميارات    
المشروعات القائـ عمى التعمـ المرف ؛ تمييًدا لتنميتيا مف خالؿ بيئة تكنولوجيا التعميـ

 .اإللكترونية
  حتديد مصادز بياء االضتباىة - ب
 تصميـتـ ذلؾ مف خالؿ االطالع عمى عديد مف األدبيات والدراسات التى تناولت ميارات    

 .قواعد البيانات
  إعداد االضتباىة فى صوزتَا األولية وضبطَا -ج

 تصميـ قواعد البياناتقامت الباحثة بإعداد استبانة تشمؿ مجموعة مقترحة مف ميارات     
سادة ، وعرضتيا عمى مجموعة مف الالفرقة األولى تكنولوجيا التعميـالالزمة لطالب 
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(؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ أىمية ىذه 9)ممحؽ تعميـتكنولوجيا المحكميف المتخصصيف فى ال
 .الميارات، واقتراح اإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ بيذه الميارات

   تصنيه قواعد البياىاتالتوصل إىل الصوزة اليَائية لكائنة مبَازات   -د

، تـ التعديؿ فى الصياغة المغوية لبعض مفردات فى ضوء آراء السادة المحكميف    
تصميـ قواعد البيانات تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لقائمة بميارات  ستبانة، وبذلؾاال

 :-ميارة فرعية، وذلؾ كاآلتى 64رئيسة، و  ةميار  09(، حيث تكونت مف 3)ممحؽ 
 2، وتشمؿ  Microsoft Accessالتعامؿ مع الواجية الرئيسة لبرنامج الميارة األولى: 
 .ميارات فرعية
 .ميارات فرعية 6، وتشتمؿ عمى البياناتالتسمية العامة لكائنات قاعدة نية: الميارة الثا

 .فرعية ةميار  09، وتتضمف تصميـ جداوؿ قاعدة البياناتالميارة الثالثة: 
 .فرعية ةميار  09 شمؿ، وتاألعمدةتصميـ الميارة الرابعة: 

 ميارات فرعية. 5، وتشتمؿ عمى تصميـ الفيارسالميارة الخامسة: 
 ميارات فرعية. 5التعامؿ مع الحقوؿ داخؿ جدوؿ البيانات، وتشمؿ  ارة السادسة:المي

 ميارات فرعية. 5التعامؿ مع العالقات بيف الجداوؿ، وتتضمف  الميارة السابعة:
 ميارات فرعية. 6شمؿ تالتعامؿ مع النماذج فى قاعدة البيانات، و  الميارة الثامنة:

 ميارات فرعية. 4تضمف تعالـ فى قاعدة البيانات، و الميارة التاسعة: التعامؿ مع االست
 ميارات فرعية. 3الميارة العاشرة: التعامؿ مع التقارير فى قاعدة البيانات، وتشمؿ 

 ميارات فرعية. 5الميارة الحادية عشرة: طرؽ العرض، وتتضمف 
 ميارات فرعية. 3، وتشمؿ ثانية عشرة: األمافالميارة ال

 املصسوعات اإللكرتوىيةالكائه على  التعله املسٌد معايري تصنيه بيئة ثاىيــًا: إجساءات حتدي

 .تصنيه قواعد البياىات والجكة بالراتلتينية مَازات 

اإللكترونية وفًقا التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات تـ إعداد قائمة بمعايير تصميـ بيئة     
 -:لإلجراءات التالية

  إعداد اضتباىة باملعايري - أ

، قائـ عمى المشروعاتلرجوع إلى األدبيات والدراسات التى تناولت تصميـ بيئات التعمـ الاب   
، تـ تحديد ثقة بالذاتوال تصميـ قواعد البيانات، وميارات رفوكذلؾ التى تناولت التعمـ الم
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معياًرا، ويندرج مف كؿ  09، حيث تكونت مف والمؤشرات لالستبانةمعايير مجموعة مف ال
 .موعة مف المؤشرات التى تدؿ عمى مدى تحققومعيار مج

   عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف- ب
تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ     

، ات التى يتضمنيامؤشر ال(؛ وذلؾ بغرض التحقؽ مف الدقة العممية لكؿ معيار و 9)ممحؽ
صياغتو المغوية، ومدى ارتباط كؿ مؤشر بالمعيار المندرج منو، واقتراح التعديؿ أو وصحة 

 .اإلضافة أو الحذؼ ليذه المعايير أو المؤشرات
  اإللكترونيةالتعمـ المرف القائـ عمى المشروعات التوصؿ إلى قائمة بمعايير تصميـ بيئة  -ج
ذكرىا توصمت  بؽعمى البنود السا% مف السادة المحكميف  51جماع أكثر مف إل اوفقً    

اإللكترونية التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات الباحثة إلى قائمة بمعايير تصميـ بيئة 
( 005( معياًرا و)09(. حيث تكونت مف )5والمؤشرات الدالة عمى تحقؽ ىذه المعايير )ممحؽ

 -:عمى تحقؽ ىذه المعايير، وذلؾ كما يمى ا داالً مؤشرً 
 .مؤشرات 2 ، ويتضمفمواصفات بيئة التعمـوؿ: المعيار األ 

 مؤشرات. 2سيولة االستخداـ، ويشمؿ المعيار الثاني: 
 .اتمؤشر  01األىداؼ التعميمية، ويشمؿ المعيار الثالث: 
 .اتمؤشر  01: المحتوى التعميمي، ويشتمؿ عمى المعيار الرابع

 .مؤشرات 2ويتضمف  ،تنظيـ المحتوى التعميمي: المعيار الخامس
  .امؤشرً  00ويشمؿ  ،المعيار السادس: الوسائط المتعددة

 .مؤشًرا 02ويشتمؿ عمى االستراتيجية التعميمية، المعيار السابع: 
 .مؤشًرا 02المعيار الثامف: أنشطة التعمـ، ويشتمؿ عمى 

 .مؤشرات 2ويتضمف ، المعيار التاسع: أدوات التفاعؿ
 .مؤشرات 2ويشمؿ  ،التغذية الراجعة والتعزيز المعيار العاشر:

 .مؤشرات 6المعيار الحادي عشر: المساعدة والتوجيو، ويشمؿ 
 .مؤشرات 5التقويـ، ويتضمف المعيار الثانى عشر: 
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  ثالجــًا: تصنيــه املعــاجلات التــجسيبيــة وتطويــسٍــا

نية اإللكترو التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات فيما يمى شرح إلجراءات تصميـ بيئة     
" لمتصميـ والتطوير التعميمي، مع 9105وتطويرىا، وذلؾ وفًقا لنموذج "محمد الدسوقى 

جراءاتو بما يتناسب مع طبيعة خطواتو و التعديؿ في بعض   البحث.ىذا ا 
 التكييـه املـدخـلى  - أ

وبيئة التعمـ. وفيما يتعمؽ  باحثةوال المدخمي لكؿ مف الطالب التقييـفى ىذه المرحمة تـ     
طالب  011( عمى 0دراسة استكشافية )ممحؽ لالباحثة إجراء فقد تـ ذلؾ مف خالؿ  الببالط
 تكنولوجيا التعميـ فى نياية الفصؿ الدراسي الثانى مف العاـ الجامعى ىاألول فرقةبال

بمقرر تشغيؿ  "قواعد البيانات"صعوبة وحدة ، حيث تبيف مف ىذه الدراسة 9105/9102
والتى تمثمت في ق درتيا عمى تطوير إمكانات الباحثة،  تحديد وتقييـ . كما تـ9وقيادة الكمبيوتر

والتقويـ،  تقييـ، وكذلؾ تصميـ أدوات اللكترونيةاإل  عمى المشروعات قائـتعمـ مرف بيئة 
، Winjigoوكذلؾ تـ تقييـ منصة  .ومعالجة البيانات التى تسفر عنيا وتطبيؽ تجربة البحث
لممشاركة  ـالمتاح دعوتي البباستخداميا مف حيث عدد الط رفالتعمـ الم والمزمع تطوير بيئة

مكانية تحميؿ المحتوى التعميمى عمييا، تاحتيا  بالتجربة بيا، وا  لتفاعؿ بيف الطالب اوا 
ووجود بنؾ لألسئمة  تقييـ المياـ عميياإمكانية فضاًل عف  وبعضيـ وبينيـ وبيف الباحثة،

 . خاص بيا
 مسحـلة التَيـئـة  - ب
 -اإلجراءات التالية:اتباع ى ىذه المرحمة وتـ ف     
شعبة  ىاألول فرقةبال االبً ط ـموضع البحث: مف حيث كوني البتحميؿ خبرات الط -0

مع  تمكنيـ مف التعامؿ ميارات ـدمياط، لديي جامعة -تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية
 بيئة التعمـ المرف.

بيئة  طويرمنصة إلكترونية، يمكف ت تحديد المتطمبات الواجب توافرىا: والتى تمثمت في -9
مف خالليا، وتسميتيا باالسـ المناسب مشروعات اإللكترونية القائـ عمى الالتعمـ المرف 

ليا، وكذلؾ وضع تعميمات استخداـ البيئة واألىداؼ اإلجرائية، وتصميـ المحتوى العممى 
رسو  ،والتحكـ فى توقيت عرضوبالوسائط المتعددة المناسبة،  امدعمً  اؿ رسائؿ لمطالب ا 

 فر قاعدة بيانات مرتبطة بالبيئة،اتو   عفمف خالؿ البيئة، والتواصؿ معيـ. ىذا فضاًل 
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إنجاز وتقـو بإرساؿ إشعارات لمباحثة حاؿ تسجؿ إنجاز الطالب لممياـ المكمفيف بيا، 
 . نجازإل ىذا امتابعة الباحثة مف  مك فت  و يذه المياـ، لالطالب 

، البتكنولوجية: والتى تمثمت في وجود جياز كمبيوتر لدى كؿ طتحديد البنية التحتية ال -3
. التعمـ المرفإلى بيئة  ولوجكؿ طالب الل تيحوكذلؾ توافر االتصاؿ بشبكة اإلنترنت، بما ي

يمكف مف  عمى شبكة التواصؿ االجتماعى الفيسبوؾ (جروبمجموعة )فضاًل عف وجود 
 وكذلؾ تحميؿ برنامج  ،البمطل التعمـ المرفبيئة دخوؿ  إجراءاتشرح  اخاللي

Camtasia Studioوالمتاح مجاًنا عمى شبكة اإلنترنت . 
 ـلـــلة التخـليــسحــم -ج

 -وتـ في ىذه المرحمة اتخاذ اإلجراءات التالية:    
   :حتديد األٍداف العامة -1

 اإللكترونية فيالتعمـ المرف القائـ عمى المشروعات لبيئة األىداؼ العامة  مثمتوقد ت
باستخداـ برنامج  اناتبيتصميـ قواعد الميارات الجانبيف المعرفى واألدائي لتنمية 

Microsoft Access ،  شعبة  ىاألول فرقةال البلدى ط الثقة بالذاتوكذلؾ تنمية
 .جامعة دمياط –بكمية التربية  تكنولوجيا التعميـ

  : هوخصائصَ البحتديد احتياجات الط -2
ة بالتدريس لطالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعميـ عدة قياـ الباحثمف خالؿ      

ما وكذلؾ متابعة نتائجيـ فى االمتحانات، و  "9تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر"سنوات متتالية مقرر 
شعبة  ىاألول فرقةال طالبلدى  صعوبة"دراسة استكشافية" تبيف وجود  قامت بو الباحثة مف

األمر . عمى ثقتيـ بذواتيـ وىو ما قد يؤثر "قواعد البيانات تصميـ"وحدة في  تكنولوجيا التعميـ
 ثقة بالذاتوال تصميـ قواعد البياناتتنمية ميارات لعينة البحث  البحاجة طيشير إلى  الذى
 . لدييـ
تكنولوجيا  ىاألول فرقةبال البعينة البحث فقد تمثمت فى اآلتي: ط البأما خصائص ط    

مستوى  وعاًما. ذو  90: 05ما بيف  ـدمياط، تتراوح أعمارىة جامع -التعميـ بكمية التربية
 التعامؿ مع المواقع التعميمية اإللكترونية. فى خبرة سابقة  ـاجتماعى متوسط، لديي
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 مسحـلة التصـنيـه  -د

 -إلجراءات التالية:ل اوفقً وقد تـ تناوؿ ىذه المرحمة     
  تصنيه األٍداف اإلجسائية: -1

الخاص بالفرقة األولى  "9تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر"توصيؼ مقرر بعد االطالع عمى     
القائـ عمى  التعمـ المرففي ضوء األىدؼ العامة لبيئة و  ،تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية

صممت الباحثة قائمة باألىداؼ اإلجرائية، ورتبتيا ترتيًبا منطقًيا.  ،المشروعات اإللكترونية
، المتوقع وأف يصؼ أداء الطالب محدًدا،و واضًحا دقيًقا و دؼ م راعية في ذلؾ أف يكوف الي

 وأف يكوف قاباًل لممالحظة والقياس. 
إجرائي عمى مجموعة مف  ىدؼ 011الباحثة ىذه القائمة والتى تضمنت عرضت وقد     

(؛ وذلؾ لمتأكد مف 9السادة المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ )ممحؽ
. حيث أشاروا ببعض التعديالت فى الصياغة المغوية ودقتياياغتيا وحسف صمناسبتيا 

قائمة األىداؼ اإلجرائية فى  ضحتلبعض األىداؼ بالقائمة، والتى أجرتيا الباحثة، وبذلؾ أ
 (.4صورتيا النيائية )ممحؽ 

  تصنيه احملتوى التعليني املياضب: -2

والمراجع التى تناولت برنامج  الكتبد مف دعوتـ ذلؾ مف خالؿ اطالع الباحثة عمى               
Microsoft Access ، التى تشرح إجراءات استخداـ ىذا د مف الفيديوىات مراجعة عدو

، التعمـ المرف لبيئةحيث تـ تصميـ المحتوى التعميمى  ،YouTubeموقع مف خالؿ  البرنامج
 قرر" بمد البياناتتصميـ قواعوحدة " إلكترونية تغطىتعميمية  دروسست والذى تمثؿ في 

مميزات خصائص قواعد البيانات، ، مفيـو قواعد البيانات، وىى: 9تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر
حفظ وطباعة قاعدة ، تصميـ استعالـ، تصميـ قاعدة بيانات، استخداـ قواعد البيانات وأنواعيا

 .البيانات
  تصنيه الوضائط املتعددة: -3

و  والصور الثابتة والمتحركة ومقطوعات الفيديوالصوت تشمؿ الوسائط المتعددة ممفات     
عند تصميـ ىذه الوسائط مجموعة مف المؤشرات التى تـ  ت الباحثةعا، وقد ر النصوص 

اإللكترونية التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات تحديدىا بقائمة معايير تصميـ بيئة 
لفيديوىات التى ترتبط وا والرسومات  (. كما تـ عمؿ  بحث موسع عف الصور5)ممحؽ
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، واختيار أكثرىا Microsoft Access  باستخداـ برنامج تصميـ قواعد البيانات"بميارات
، وذلؾ مع مراعاة  حقوؽ  جرائية السابؽ تحديدىا ومراجعتو؛ لتحقيؽ األىداؼ اإلدقة ومناسبة

 الممكية الفكرية.
  :أىصطة التعله تصنيه -4

بإعداد مجموعة مف أنشطة  ، قامت الباحثةالسابؽ تحديدىا اإلجرائيةىداؼ ألا فى ضوء    
القياـ بعمميات  الب، وتستمـز مف الطىذه األىداؼ( التى تساعد في تحقيؽ 2)ممحؽ  التعمـ

، حؿ أسئمة تقرير، نقاش حوؿ موضوعات المقرر كتابةو جمع معمومات، و تحديد لممشكمة، 
 تصميـ أجزاء مف قاعدة بيانات.وكذلؾ ، لتعمـا اختبارية مف خالؿ بنؾ األسئمة الموجود ببيئة

 تصنيه اضرتاتيجيات التعليه والتعله: -5

اعتمد لبناء خبرة التعمـ. وقد  ؛استراتيجية التعميـ ىى خطة يستخدميا المصمـ التعميمي   
، والتى تضمنت اتباع األساليب المشروعات اإللكترونيةاستراتيجية  الحالى عمى حثالب

 تالية:التعميمية ال
، بوؾإنشاء مجموعة عمى شبكة الفيسأسموب المناقشة اإللكترونية: وتـ ذلؾ مف خالؿ  -

    URL))اإللكترونى  وعنوانيا
https://www.facebook.com/groups/204011890703518،  وربطيا

 Camtasiaبرنامج كيفية تحميؿ إجراء مناقشات حوؿ  تخدامياباستـ حيث ببيئة التعمـ، 
Studio مناقشة إجراءات السير فى وكذلؾ  ،عمى أجيزة الكمبيوتر الخاصة بالطالب
 .اإلجراءات المتبعة فى تصميـ قاعدة البيانات، و التجربة

أسموب العصؼ الذىنى اإللكترونى: وتـ فى ىذا األسموب تشجيع الطالب عمى إجراء   -
وتوجيو الباحثة، بغرض طرح أكبر  شراؼلتوليد أفكار المشروعات تحت إ ؼ ذىنى،عص

  مف خالؿ تصميـ قاعدة بيانات.قدر ممكف مف األفكار والمشكالت التى تتطمب حموالً 
 تحميؿ أسموب المحاضرة اإللكترونية: وتـ ذلؾ مف خالؿ البيئة اإللكترونية، والتى أتاحت -

 الزمة لشرح المحتوى.سائط التعميمية الالو  فضمتت محاضرات إلكترونية
أما استراتيجيات التعمـ فيى عمميات عقمية معقدة تساعد المتعمـ عمى إدراؾ المعمومات      

معالجة المعمومات فى تناوؿ و وىى ترتبط بكيفية  .وفيميا وتنظيميا وتخزينيا واسترجاعيا
ىالدماغ. وقد  وع  . أوليما "استراتيجية التعمـ البـ الطفى البحث الحالى استراتيجيتيف لتعم ر 

https://www.facebook.com/groups/204011890703518
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المعرفية"، والتى تيتـ بمعالجة المعمومات وتكامميا وتنظيميا وترميزىا في العقؿ، حيث أتاحت 
محتوى  ابي -التعمـعبر بيئة  ةمقدم ة إلكترونيةتعميمي ادروسً  البلمطالمرف بيئة التعمـ 

العمميات العقمية المرتبطة بكؿ عمى توظيؼ الطالب  تساعد -عممي ووسائط متعددة وأنشطة
مف االنتباه واالستقباؿ االنتقائي واالسترجاع وتجييز المعمومات والتفكير واتخاذ القرارات. 

التنظيـ الذاتى والتقويـ التوجيو لمفيـ و وأخرىما "استراتيجية التعمـ فوؽ المعرفية"، والتى تيتـ ب
المشروعات  القائـ عمى استراتيجيةـ ألنشطة التعم البالذاتى، وذلؾ مف خالؿ تنفيذ الط

 .اإللكترونية
  تصنيه واجَات التفاعل: -6

 كتابةفبعد (، 5مراعاة المعايير التصميمية السابؽ تحديدىا )ممحؽبىذه الخطوة تمت              
، يتـ  Winjigoبمنصة عمى شاشة تفاعمية البريد اإللكترونى لممستخدـ وكممة المرور 

والمتاف  أو إلى "واجية تفاعؿ الطالب"،"واجية تفاعؿ المعمـ" إلى ما إ توجيو المستخدـ
بالسيولة في التنقؿ بيف محتوياتيما، وعدـ ازدحاميما بالرسوـ والصور. حيث  اتسمتا

سسة التعميمية التى تنتمي البيئة، والمؤ  عنواف :تضمنتا البيانات األساسية لمبيئة مف
، والبيانات ، واسـ أستاذ المقررممقررل دارسيفلجامعة دمياط(، وعدد الطالب ا)إلييا

 ،يوضع بو أسماء الطالب المتميزيفالذى و مستطيؿ "لوحة الشرؼ" و األساسية لو، 
بيئة التعمـ. وكذلؾ مستطيؿ ل ةؼ العاماىدعمى األ تى اشتمموالت "معمومات عف المقرر"و

إرفاؽ ممؼ عمى  وأومالحظة صوتية أتفاعمى يتيح لممستخدـ إضافة مشاركة مكتوبة 
  .الصفحة الرئيسة لمبيئة

والتى  ،"المقرر"أيقونة  باحتوائياالتعمـ المرف بيئة المعمـ بواجية تفاعؿ  تميزت وقد               
ا  تخطيطيً شكاًل  والتى تتضمف" الخطة"وأيقونة  .الرئيسة لبيئة التعمـ مكوناتتتيح عرض ال

التحكـ فى تاريخ ومدة لممعمـ )لمباحثة(  ، وتتيحميالتعمي ا لمكونات )أجزاء( المحتوىتفاعميً 
 ةتعميمي ةنشطأميـ وأيقونة "األنشطة" والتى تتيح لممعمـ تص .بدقةالتعميمي عرض المحتوى 

 إتاحتو مدةو  وتحديد نوع النشاط وتاريخكذلؾ ، و اإللكترونية (ضراتامحدروس )البال ياوربط
نظير تميزىـ إلكترونية ت الطالب أوسمة ومكافألتى تتيح منح وا ""المكافأتأيقونة و  .لمطالب

الميارات  بداعى والتفكير النقدى والتواصؿ" أو"التعاوف والتفكير اإل فى ميارات التعمـ مثؿ
أما أيقونة  الحياتية مثؿ "اإلنتاجية والقيادة والمبادرة والمرونة والميارات االجتماعية".



 م0201( 20) -0ج-عدد فبراير                                                     ...              تطوير بيئة تعلم مرن

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 561 - 

رساؿ ب المسجميأسماء جميع الطالاستعراض ب"األعضاء" فتسمح  رسائؿ ف ببيئة التعمـ وا 
ؿ إلقاء نظرة عامة عمى بيئة التعمـ، والحصولممعمـ " شخصية ليـ. وتتيح أيقونة "التقرير

عدد المحاضرات التى تـ إنشاؤىا، وعدد المحاضرات  اصة بالبيئة مثؿعمى إحصائيات خ
عدد األوسمة الممنوحة ، وعدد المنشورات عمى الصفحة الرئيسة، و تالمفعمة، وعدد التقييما

فى . وتاريخ آخر تسجيؿ دخوؿ لو بالبيئةبيئة التعمـ، لمرات دخوؿ كؿ طالب لمطالب، وعدد 
فقد وكذلؾ . قي مةالم مياـو فى الدرجاتالتقدـ" باستعراض اسـ الطالب و حيف تسمح أيقونة "

ة التعمـ، مستطيؿ يحتوى عمى رمز )كود( الدخوؿ إلى بيئاحتوت واجية تفاعؿ المعمـ عمى 
 .مةنشطة غير المفع  ة واأل قي مغير المو"إشعار" ألنشطة الطالب 

"المقرر" أيقونة  :خمس أيقونات رئيسة ىىفقد تضمنت  "واجية تفاعؿ الطالب" أما              
تظير خريطة والتى ، وأيقونة "الخطة" والتى تتيح عرض المكونات الرئيسة لبيئة التعمـ

بيا الزمني يوفؽ ترت اإللكترونية ضمف الروابط الخاصة بالمحاضراتتت، حيث لمحتوى المقرر
طموب منو ألنشطة المااستعراض لمطالب  تتيحى صممت بو. وأيقونة "األنشطة" والتى ذال

 "تأالمكاف". وأيقونة األنشطة-فى تقييـ أدائو ليذه  ، ودرجاتو التى حصؿ عميياإنجازىا
" والتى تسمح ءعمييا الطالب. وأيقونة "األعضا ت التى حصؿأوالتى تتيح استعراض المكاف

و لمباحثة. وفى أرساؿ رسائؿ خاصة ليـ ا  و  مقرربالالطالب المسجميف أسماء ض اعر استب
والتى تتيح استعراض  ،عضيايقونات المرتبة تحت بقصي يميف الشاشة مجموعة مف األأ

كذلؾ و لمستخدمة االمغة كممة المرور الخاصة بو و لصفحتو الشخصية، وتغيير الطالب 
  تسجيؿ الخروج.

 :تصنيه التفاعالت التعلينية -7

 ،بفاعمية في ىذا التعمـ البينبغى مشاركة الط التعمـ المرفلتحقيؽ تعمـ فعاؿ ببيئة              
. وقد تـ الباحثة يـ، أو معزمالئ مع ، أوالتعمـ بيئة محتوىمع ـ سواء مف خالؿ تفاعمي

ـ  سيناريو خا (، قسمت فيو األىداؼ اإلجرائية إلى 6ص بالتفاعالت التعميمية )ممحؽتصمي
أىداؼ يمكف تحقيقيا مف خالؿ تفاعؿ الطالب مع محتوى بيئة التعمـ المرف، وأىداؼ يمكف 

تفاعؿ مف خالؿ الوضوؿ ليا أىداؼ يمكف ، و زمالئومع  البمف خالؿ تفاعؿ الطإنجازىا 
  .مع الباحثةالطالب 
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  ات التكييه والتكويه:تصنيه أدو -8  

وبطاقة ، تصميـ قواعد البياناتلميارات  اختبار معرفيحيث قامت الباحثة بتصميـ      
المشروعات تقييـ مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات، وبطاقة 

بعت تـ استعراض  اإلجراءات التى اتقد . و الثقة بالذاتوكذلؾ مقياس ، اإللكترونية المنتجة
 في ذلؾ بالتفصيؿ في المحور  الخاص بتصميـ أدوات التقييـ والتقويـ.

  مسحـلة التـكويــه: -ٍـ

 -وقد تضمنت ىذه المرحمة تنفيذ اإلجراءات التالية:    
عرض بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية عمى مجموعة مف  -0

(، والتعرؼ عمى أرائيـ فى 9ممحؽميـ )صيف فى مجاؿ تكنولوجيا التعالمتخص محكميفال
إضافة المزيد مف الروابط  محكميفالبيئة، ومقترحاتيـ لتحسينيا. وقد اقترح بعض ال

 تصميـ قواعد البيانات.بالشرح إجراءات التى تتناوؿ 
: وتـ ذلؾ مف خالؿ إجراء المشروعات اإللكترونيةالقائـ عمى التعمـ المرف اختبار بيئة  -9

تكنولوجيا التعميـ بكمية  ىاألول فرقةبال البة" عمى مجموعة مف الط"تجربة استطالعي
حيث قامت  .اطالبً  54 ـبمغ عددى ،مف خارج عينة البحث -دمياط جامعة  -التربية 

، 3/3/9191الموافؽ  ثالثاءيـو ال طالب التجربة االستطالعيةالباحثة باالجتماع ب
  وىو  (URL) التعمـ المرفعنواف بيئة وتعريفيـ ب

https://learn.winjigo.com/Course#!/view/13103/false/19208/A
ctivities   ،إجراءات الدخوؿ عمى البيئة والكود الالـز لذلؾوتوضيح ومكوناتيا ،

 . وطمبت منيـ الدخوؿ إلى بيئة التعمـ والتحقؽ مف صحة وسالمة الروابط بيا
االستطالعية مرة أخرى فى يـو  تـ االجتماع بطالب التجربةرصد نتائج االستخداـ:  -3

 ،يـتعرؼ عمى الصعوبات والمشكالت التى واجيتلم؛ 01/3/9191الثالثاء الموافؽ 
المشروعات القائـ عمى  التعمـ المرفحوؿ إيجابيات وسمبيات بيئة رائيـ آواستطالع 
صعوبة في  أىوجود عدـ  البطال أوضحومقترحاتيـ حوؿ تحسينيا. حيث  اإللكترونية

 . التعمـ المرف والتعامؿ معيابيئة  إلى ولوجال
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 محكميففى ضوء آراء ال: التعمـ المرفإجراء التعديالت النيائية عمى بيئة  -5
المزيد مف الروابط المنتقاة بعناية  إضافة تتم المتخصصيف فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ

المرف القائـ بيئة التعمـ ، وبذلؾ أصبحت تصميـ قواعد البياناتإجراءات تتناوؿ التى و 
 صالحة لمتطبيؽ النيائي. عمى المشروعات

  مـسحـلة التـطبيـل: -و

وفي ىذه المرحمة تـ الحصوؿ مف إدارة كمية التربية بجامعة دمياط عمى خطاب     
الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ فى الفصؿ بعمى طالب البحث  تجربةتطبيؽ بالموافقة عمى 

تـ توضيح اإلجراءات قد و  .(5)ممحؽ 9191 /9102 الجامعى الدراسي الثانى مف العاـ
 الميدانية التي اتبعت في تطبيؽ ىذا البحث في محور خاص بذلؾ.

 زابـــًعا: تصنيــــه أدوات التكييه والتكويـــــه فى البخح وإجاشتَا

عرفى ممرتبط بالجانب الفي اختبار الحالي تمثمت أدوات التقييـ والتقويـ في البحث     
بطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد و  ،ميارات تصميـ قواعد البياناتل

وفيما يمي . ومقياس الثقة بالذات ،المشروعات اإللكترونية المنتجةبطاقة تقييـ و  ،البيانات
 إلجراءات التى اتبعت فى تصميـ ىذه األدوات.ل استعراض

 واعد البياىاتاملعسفى ملَـازات تصنيه ق االختبــاز - أ
 -:باتباع اإلجراءات التاليةالمعرفي تـ تصميـ االختبار   

 -:تحديد اليدؼ مف االختبار - 
وىو استخدامو لقياس الجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة     

 .استخداـ نتائجو فى اختبار فروض البحث البحث، ثـ
 -:صياغتياتحديد نوع مفردات االختبار و  -
بعد مراجعة الباحثة ألدبيات ودراسات تناولت أساليب التقويـ وأدواتو، وفى ضوء طبيعة     

ميارات تصميـ  قواعد البيانات المراد تقويميا، اختارت الباحثة نوعيف مف األسئمة ىما: أسئمة 
 "االختيار مف متعدد" "والصواب والخطأ". 

ا حددت األىداؼ اإلجرائية المراد قياسيا وفقً  حيث :فىإعداد جدوؿ مواصفات االختبار المعر  -
وقد قامت الباحثة  : التذكر، الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ.بعة مستويات لألىداؼ المعرفية ىىألر 

بمغ عدد مفردات و عينة البحث،  الببصياغة مفردات االختبار بأسموب واضح يناسب ط
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 05و ،مف نوع "االختيار مف متعدد"ة مفرد 92 .( مفردة51االختبار في صورتو األولية )
 . مفردة مف نوع "الصواب والخطأ"

 -:وضع تعميمات االختبار - 
رشادات توضح كيفية استخداـ االختبار، واإلجابة عف مفرداتو.       تـ وضع  تعميمات وا 

 -طريقة التصحيح وتقدير الدرجات: -
لكؿ إجابة صحيحة عف أى تـ إعداد مفتاح تصحيح االختبار، بحيث تعطى درجة واحدة 

مفردة باالختبار، وصفر لإلجابة غير الصحيحة، وقدرت الدرجة النيائية التي يحصؿ عمييا 
 الطالب بمجموع اإلجابات الصحيحة.

عداده فى صورتو األولية: -  -برمجة االختبار وا 
، حيث ي عد مف المواقع المستخدمة فى Google formتمت برمجة االختبار باستخداـ     
ى فوالتى تتيح التصحيح اإللكترونى وحفظ وتخزيف النتائج  ،طوير االختبارات اإللكترونيةت

، ووضع رابط اؿ وجداوؿ إحصائية لنتائج الطالبوالتزويد بأشك ،قاعدة بيانات خاصة بذلؾ
فى "وقت محدد" . 75c Y8qkqH7https://forms.gle/CvCWMvkوىو:  االختبار

 .داخؿ بيئة التعمـ ، واإلعالف عف ذلؾتحت عنواف مميز
 -عرض االختبار عمى المحكميف المتخصصيف )صدؽ المحكميف(:- 

تـ عرض  االختبار المعرفى عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في مجالي      
العممية دقة ال(؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ 9ممحؽ تكنولوجيا التعميـ والمناىج وطرؽ التدريس )

، وكذلؾ تصميـ قواعد البيانات، ومدى مناسبتو لطبيعة ميارات ختبارمفردات االوالمغوية ل
التعديؿ فى بعينة البحث. حيث أشار السادة المحكموف  طالبمالءمة مفرداتو لخصائص 

ة بإجراء التعديالت المطموبة. وقد قامت الباحث. الصياغة المغوية لبعض مفردات االختبار
 مفردة.  51ا مفمكونً ى في صورتو النيائية عرفوبذلؾ أصبح االختبار الم

 -إجراء التجربة االستطالعية لالختبار: - 
األولى ة الفرقبطالب التـ إجراء  التجربة االستطالعية لالختبار عمى مجموعة مف     

 54 يـمياط )مف خارج عينة البحث(. بمغ عددىد جامعة -تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية 
 -:. وكاف اليدؼ  مف إجراء التجربة االستطالعية لالختبار ما يمىاطالبً 

  

https://forms.gle/CvCWMvk75c%20Y8qkqH7c
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 .تحديد معامؿ الثبات لالختبار  -
 تحديد معامؿ السيولة والصعوبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار. - 
 حساب معامؿ التمييز لكؿ مفردة مف مفردات  االختبار. - 
 منتائج المرتبطة بكؿ ىدؼ مف األىداؼ السابقة.ل عرضوفيما يمي    
  -تحديد معامؿ ثبػػات االختبار:  -
باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ، حيث بمغت قيمتو  معامؿ الثبات لالختبار تحديدتـ     
 ."، وىى قيمة مرتفعة، مما يدؿ عمى ثبات االختبار1,26"
 -ة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار:تحديد معامؿ السيولة والصعوب -

 -:باستخداـ المعادلة التالية معامؿ السيولة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار حسابتـ  
حيث "ص" ىي عدد اإلجابات الصحيحة، و"خ" ىي  .)ص+ خ(÷ معامؿ السيولة = ص   

 .عدد اإلجابات الخطأ
 -الية:ولتحديد معامؿ الصعوبة استخدمت الباحثة المعادلة الت  

 معامؿ السيولة  -0معامؿ الصعوبة =  
". مما يشير إلى 91,35:1,1وقد تراوحت معامالت الصعوبة لمفردات المقياس بيف "     

عد االختبار جيدا إذا ، حيث ي   شديدة السيولة أو شديدة الصعوبة أف ىذه المفردات ليست
  ( . 1,51:  1,91تراوح معدؿ صعوبة مفرداتو ما بيف )

 -ب معامالت التمييز لمفردات االختبار:حسا -
(، 1,66:  1,50تراوحت ما بيف )وقد تـ حساب  معامالت التمييز لمفردات االختبار.     

االختبار تكوف مفردة حيث ، ويدؿ ذلؾ عمى أف القدرة التمييزية لمفردات االختبار مناسبة
وكمما  (Ebel , 1972يبؿ )( وذلؾ وفقا لمعيار  أ1,31تيا التمييزية )در جيدة إذا كانت ق

فى المعرفى أصبح االختبار بذلؾ و  زاد معامؿ تمييز المفردة الموجب كانت المفردة أفضؿ.
 .(2 صورتو النيائية )ممحؽ

 بياىاتال واعدة األداء ملَازات تصنيه قـاقة مالحظـبط - ب
 -راءات التالية:تـ إعداد بطاقة مالحظة األداء لميارات تصميـ قواعد البيانات وفًقا لإلج    
 -تحديد اليدؼ مف البطاقة: -
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 Microsoftباسػػتخداـ برنػػامج  بيانػػاتالاعػػد و وىػػو"تقييـ أداءات الطػػالب فػػى تصػػميـ ق   
Access." 

 -ات التى تتضمنيا البطاقة:ميار تحديد ال -
وتػػـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى عػػدد مػػف المراجػػع والدراسػػات والبحػػوث ذات الصػػمة     

، ووفًقػػا لقائمػػة ميػػارات  Microsoft Accessبيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج بتصػػميـ قواعػػد ال
بالبطاقػػة المطمػػوب تقويميػػا ات ميػػار تصػػميـ قواعػػد البيانػػات التػػى تػػـ التوصػػؿ إلييػػا حػػددت ال

 -ووزعت عمى مجموعة مف المحاور، ىى:
  التعامؿ مع الواجية الرئيسة لبرنامج مياراتMicrosoft Access. 
  تصميـ األعمدة.ميارات •                 .قاعدة البيانات تصميـ جداوؿميارات 
  التعامؿ مع الحقوؿ داخؿ ميارات •                               تصميـ الفيارس .ميارات

 وؿ البيانات.اجد
  تصميـ النماذج.ميارات  •           التعامؿ مع العالقات بيف الجداوؿ.ميارات 
  ميارات تصميـ التقارير.• قاعدة البيانات.        ميارات تصميـ االستعالـ فى 
                                         .ميارات األماف•  ميارات العرض. 

روعي فييا الدقة  وقد. ميارة( 25عمى )تصميـ قاعدة بيانات واشتممت بطاقة مالحظة     
 ت.االميار ليذه الترتيب المنطقي و والوضوح والتحديد اإلجرائي 

   -البطاقة: مياراتالتقدير الكمي ل -
 -)عػػػػػالى  اشػػػػػتممت البطاقػػػػػة عمػػػػػى مقيػػػػػاس مكػػػػػوف مػػػػػف ثالثػػػػػة بػػػػػدائؿ لمتقيػػػػػيـ وىػػػػػى     

 بػػػػػديؿ( أسػػػػػفؿ ال( ، يسػػػػػتخدمو المالحػػػػػظ، وذلػػػػػؾ بوضػػػػػع عالمػػػػػة )مػػػػػنخفض -متوسػػػػػط 
 أداء الطالب.مستوى عبر عف ي ذىال

فػػػػػػى حالػػػػػػة أداء الميػػػػػػارة  رجػػػػػػات""ثػػػػػػالث دالػػػػػػدرجات التاليػػػػػػة:  بػػػػػػدائؿوقػػػػػػد أعطيػػػػػػت ال      
" درجػػػػة واحػػػػدة  ، "توى متوسػػػػط" فػػػػى حالػػػػة أداء الميػػػػارة بمسػػػػف ابمسػػػػتوى عػػػػالى، "درجتػػػػ
مسػػػتوى تطبيػػػػؽ . وعميػػػو تكػػػوف الدرجػػػة العميػػػا لبمسػػػتوى مػػػنخفض فػػػى حالػػػة أداء الميػػػارة

 درجة. 915  الميارات
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 -التحقؽ مف صدؽ بطاقة المالحظة: -
مالحظة عرضت الباحثػة البطاقػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف لمتحقؽ مف صدؽ بطاقة ال      

(؛ وذلػػؾ إلبػػداء الػػرأي حػػوؿ دقػػة الصػػياغة 9فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ )ممحػػؽالمتخصصػػيف 
 ةالػػرئيس المندرجػػ حوربػػالم ميػػارةالمتضػػمنة بالبطاقػػة، وارتبػػاط كػػؿ  ميػػاراتلموالعمميػػة المغويػػة 

، حيػث أشػار السػادة المحك مػوف بػبعض بيانػات تصػميـ قاعػدةميػارات لمنو، وشػمولية البطاقػة 
 ات بالبطاقة، والتى قامت الباحثة بإجرائيا.ميار التعديالت فى الصياغة المغوية لبعض ال

 -حساب ثبات بطاقة المالحظة:  -
تـ حساب ثبات بطاقة المالحظة بطريقػة تعػدد المالحظػيف عمػى أداء الطالػب الواحػد، حيػث     

فػػى أثنػػاء تصػػميمو نيـ مسػػتقؿ عػػف اآلخػػر بمالحظػػة أداء الطالػػب يقػػـو ثالثػػة مالحظػػيف كػػؿ مػػ
، بحيػث يبػػدأ المالحظػوف مًعػػا، Camtasia Studioبرنػػامج  باسػتخداـقاعػدة بيانػات، وذلػػؾ 

 ب عدد مرات االتفاؽ وعدد مرات االختالؼ بينيـ.احسيتـ وينتيوف مًعا، ثـ 
يبيما عمػػػى اسػػػتخداـ البطاقػػػة، وقامػػػت بتػػدر  ء،اليف مػػػف الػػػزموقػػد اسػػػتعانت الباحثػػػة بػػاثن     

معامػؿ االتفػاؽ  ثـ حسبت، تصميـ قاعدة بياناتأداء ثالثة مف الطالب أثناء تسجيؿ ومالحظة 
 عمى أداء كؿ طالب مف الطالب الثالثة باستخداـ معادلة معامؿ االتفاؽ.

 عدد مرات االتفاؽ                                
            011ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالتفاؽ =     ػػػػػػػػػػػمعامؿ 

 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختالؼ                    
 (1جدول )

 عهً أداء ثالثخ مه انطالة  ُهظَجُه معبمم اتفبق انمالد 

أداء 

 انطبنت

ظ اتفبق انجبدثخ مع انمالد  

  األول

ظ د  اتفبق انجبدثخ مع انمال

 انثبوٍ

مع  اتفبق انمالدظ األول

 ظ انثبوٍانمالد  

 %84 %84 %81 األول

 %84 %85 %8226 انثبوٍ

 %85 %8226 %81 انثبنث

عمػػى أداء الطػػالب الثالثػػة نجػػد أنػػو قػػد بمػػغ  ظػػيفوبحسػػاب متوسػػط معامػػؿ اتفػػاؽ المالح     
تصػميـ قاعػدة  حظػةمالبطاقػة يشػير إلػى ارتفػاع قيمػة معامػؿ الثبػات ل األمر الذى%(، 23,9)

 (.01لمتطبيؽ )ممحؽ  يتياحالص إلى يشير وما وىو، بيانات
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 )قاعدة بيانات( مشروع إلكترونىبطاقة تقييـ  -ج 
 -التالية: جراءاتإلل اذلؾ وفقً و ، بيانات()قاعدة  مشروع إلكترونىبطاقة تقييـ  ـيصمتـ ت   

 -تحديد اليدؼ مف البطاقة: -
تصػػػػميـ قواعػػػػد البيانػػػػات باسػػػػتخداـ برنػػػػامج ب فػػػػى الطػػػػالتقيػػػػيـ بعػػػػض ميػػػػارات وىػػػػو "

Microsoft Access ." 
 -ات التى تتضمنيا البطاقة:ميار تحديد ال -

 Microsoftتصػػميـ قواعػػد البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج بات الخاصػػة ميػػار تػػـ تحديػػد ال    
Access،  رجػػوعمػػف خػػالؿ ال مشػػروع إلكترونػػىوالتػػى يمكػػف قياسػػيا باسػػتخداـ بطاقػػة تقيػػيـ 

والكتػػب والدراسػػات ذات الصػػمة بالموضػػوع، وفػػى ضػػوء  فيػػديوىات التعميميػػةلػػى عػػدد مػػف الإ
جازتيػػػاقائمػػػة ميػػػارات   تحديػػػد. حيػػػث تػػػـ تصػػػميـ قاعػػػدة بيانػػػات والتػػػى تػػػـ التوصػػػؿ إلييػػػا وا 
الفرعيػػة  ميػػاراتمػػف كػػؿ منيػػا مجموعػػة مػػف ال والتػػى ينػػدرج، الرئيسػػة حػػاورالممجموعػػة مػػف 

   -وىى:
 تصميـ االستعالـ ●                   . نات قاعدة البياناتالتسمية العامة لكائ. 
                                               .تصػػػميـ العالقػػػات  ●تصػػػميـ الجػػػداوؿ

 بيف الجداوؿ.                      
                                                .تصميـ األماف. ●تصميـ األعمدة 
 تصميـ التقارير. ●                                               ماذج.تصميـ الن 
 .تصميـ الفيارس           
فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى  (قاعػػدة بيانػػاتمشػػروع إلكترونػػى )وقػػد اشػػتممت بطاقػػة تقيػػيـ     
أف تكػوف دقيقػة وواضػحة ومحػددة بصػورة إجرائيػة،  ميػارات. وروعي فػي ىػذه الميارة( 54)

 ـ ترتيبيا ترتيًبا منطقًيا.وأف يت
   -التقدير الكمي لمبطاقة: -

ى عمى مقياس مكوف مف ثالثة بدائؿ لمتقييـ، وى قواعد البياناتاشتممت بطاقة تقييـ       
( أسفؿ البديؿ الذي قي ـ وذلؾ بوضع عالمة )(، يستخدمو الم  منخفض -متوسط -مرتفع)

 لمميارة. الطالبأداء  مستوىيعبر عف 
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ب الالطػػػػػ أداءالػػػػػدرجات التاليػػػػػة: " ثػػػػػالث درجػػػػػات" فػػػػػى حالػػػػػة  بػػػػػدائؿوقػػػػػد أعطيػػػػػت ال      
ب لمميػػػػارة بصػػػػورة متوسػػػػػطة، الالطػػػػػ أداءة، "درجتػػػػػاف" فػػػػى حالػػػػة تفعػػػػر ملمميػػػػارة بصػػػػورة 

 ة.منخفضب لمميارة بصورة الالط أداءدرجة واحدة في حالة 
 -:قواعد البياناتالتحقؽ مف صدؽ بطاقة تقييـ  -

عرضػت الباحثػة البطاقػة عمػى مجموعػة مػف  قواعد البياناتف صدؽ بطاقة تقييـ لمتحقؽ م      
؛ وذلؾ إلبػداء الػرأي حػوؿ صػحة (9)ممحؽ المحكميف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ

الػػرئيس  حوربػػالم ميػػارةالبطاقػػة، وارتبػػاط كػػؿ ب مميػػارات المتضػػمنةلوالعمميػػة الصػػياغة المغويػػة 
مكانيػة  ةالمندرج ىػذه البطاقػة، حيػث أشػار  ميػاراتاإلضػافة أو الحػذؼ أو التعػديؿ فػي منو، وا 

البطاقػة، والتػى قامػت  ميػاراتبعض لػبعض التعديالت فى الصياغة المغويػة بف والسادة المحكم
 .ميارة( 54)فى صورتيا النيائية مكونة مف البطاقة  تالباحثة بإجرائيا. وبذلؾ أصبح

 -: (عدة بياناتقامشروع إلكترونى )ثبات بطاقة تقييـ  -
الميػػػارات يف عمػػػى مػػػقي  بأسػػػموب تعػػػدد الم قاعػػػدة بيانػػػاتتػػػـ حسػػػاب ثبػػػات بطاقػػػة تقيػػػيـ     

، وقامػت بتػدريبيما عمػى ءال، حيث استعانت الباحثة باثنيف مف الزمةلواحدا المتضمنة بالقاعدة
مميػارات ل ب وذلػؾ وفًقػاأنتجيا الطال)قواعد بيانات(   مشروعات ةثالثاستخداـ البطاقة، وتقييـ 

مػػف  قاعػػدة الميػػارات المتضػػمنة بكػػؿتػػـ حسػػاب معامػػؿ االتفػػاؽ عمػػى البطاقػػة. و ب المتضػػمنة
 (.53، ص0252،ادلة معامؿ االتفاؽ )محمد المفتىالثالث باستخداـ مع قواعدال
                   011 عدد مرات االتفاؽ          معامؿ االتفاؽ =        

 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختالؼ                           
  (2جدول )

 انمتضمىخ  انمهبزادعهً  ُهَجُه معبمم اتفبق انممَُم

 انتمُُم نثالثخ مشسوعبد إنكتسووُخ )لىاعد ثُبوبد(ثجطبلخ 

 

م مَُ اتفبق انجبدثخ مع انم األول  ممَُ اتفبق انجبدثخ مع انم لبعدح انجُبوبد

 انثبوٍ

األول مع  ممَُ اتفبق انم

 انثبوٍ مَُمنما

 %8323 %8828 %8323 ًاألون

 %81 %8525 %8525 ُخانثبو

 %8323 %8525 %81 خانثبنث
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الثالثػة نجػد أنػو  المشػروعات اإللكترونيػةعمػى  يفوبحساب متوسػط معامػؿ اتفػاؽ المقي مػ     
 ، ممػا يؤىميػا ألف تكػوفارتفػاع قيمػة ثبػات بطاقػة التقيػيـ%(، وىػو مػا يشػير إلػى 25قد بمػغ )

 (.00  ؽ)ممح تقييـصالحة لمتطبيؽ كأداة 
  الجكة بالراتتصنــيه مكيــاس  - ج

 -تـ اتباع اإلجراءات التالية: الثقة بالذاتلتصميـ مقياس 
عينة البحث.  البلدى ط الثقة بالذاتاستخدامو لقياس تحديد الغرض مف المقياس: وىو  -

بالثقة فروض البحث المرتبطة توصؿ إلييا فى اختبار تـ الثـ استخداـ النتائج التي ي
 .بالذات

د مف عدتحديد مفردات المقياس وصياغتيا: وتـ ذلؾ مف خالؿ اطالع الباحثة عمى  -
، وكذلؾ عدد مف المقاييس العربية واألجنبية الثقة بالذاتاألدبيات والدراسات التى تناولت 

ذلؾ قامت  . عقببالذاتعالية ثقة  التي تعرضت لخصائص األفراد الذيف توجد لدييـ
. حيث ثقة بالذاتالباحثة بصياغة مفردات المقياس بصورة محددة وموجزة لمتعبير عف ال

عادة صياغتيا، وحذؼ بعضيا واإلبقاء عمى  تمت مراجعة ىذه المفردات وتنقيحيا وا 
 .مفردة 41الصالح منيا مبدئًيا، واستقر المقياس في صورتو المبدئية متضمًنا 

 -ات:برمجة مقياس الثقة بالذ -
برمجة مقياس الثقة بالذات مف خالؿ بنؾ األسئمة الموجود ببيئة التعمـ المرف تتطمب     

يعد غير مناسب لتصميـ مفردات  ضرورة تحديد اإلجابة الصحيحة لمفردات المقياس، وىو ما
ال". -أحيانا -والذى اشتمؿ عمى تدرج مكوف مف ثالثة بدائؿ لمتقدير، وىى "نعـ  ،المقياس
، ووضع  Google Formتمت برمجة مفردات المقياس مف خالؿ موقع جوجؿ فوـرولذلؾ 
عنواف مميز فى داخؿ  .  https://forms.gle/yKd9t63zTmoBMj5K9وىو الرابط

 .المرف بيئة التعمـوقت محدد ب
 - :يف المتخصصيفعرض المقيػػاس عمى مجموعة مف المحكمػػ -

، ودقة مفرداتو، وارتباطيا باليدؼ منو، تـ عرض  الثقة بالذاتلمتأكد مف صدؽ  مقياس       
الصورة األولية لممقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف فى مجالي عمـ 

(، وبعد تعريفيـ بموضوع البحث الحالي، وأىدافو، 9النفس وتكنولوجيا التعميـ )ممحؽ 

https://forms.gle/yKd9t63zTmoBMj5K9
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أو حذؼ أو إضافة ما  ـ التفضؿ بإبداء الرأي حوؿ تعديؿم ب  منيالغرض مف المقياس، ط  و 
 .المقياسمفردات يروف ضرورة لو ب

ة مفرد حذؼ% مف آراء السادة المحكميف تـ  51وبعد التحكيـ وحساب نسبة االتفاؽ      
، حيث تندرج ة أبعاد خمسمفردة، موزعة عمى  52. وبذلؾ أصبح المقياس مكوًنا مف واحدة

 -:عد مجموعة مف المفردات التي تنتمى لو وتدؿ عميو، وذلؾ كاآلتيمف كؿ ب  
 ات.مفرد 2ويتضمف  ،"الطموح فى الحياة  البعد األوؿ " - 
 .مفردات 2 حتوىوي ،"االعتماد عمى الذات  البعد الثاني " - 
 .مفردات 5 عمى شتمؿوي ،"مواجية المواقؼ الصعبة  البعد الثالث " - 
 .مفردة 04ويتضمف  ،الشعور بالمسئولية " البعد الرابع " - 
 .مفردات 5ويشتمؿ عمى  ،االتزاف االنفعالى" البعد الخامس " -
 -مػػفردات المقيػػػػػاس: تصحيػح  -
ولحساب درجة الطالب عمى كؿ مفردة مف مفردات مقياس الثقة بالذات تـ تقدير وزف لكؿ    

(، وعند التصحيح تمنح أى 0،1، 9فى صورة درجات متتالية ىى )بديؿ مف البدائؿ الثالثة 
، وتقؿ  الدرجة لالتجاه  السمبى وتزداد 0مف الدرجات الثالث، بحيث تكوف درجة البديؿ المحايد 

لالتجاه اإليجابي نحو المفردات  الموجبة. وعند التعامؿ مع المفردات السالبة يتـ عكس 
 جة كمية تعبر عف الثقة بالذات.التقدير، حتى يمكف الحصوؿ عمى در 

 -:الثقة بالذاتإجػػراء التجربػػة االستطػػالعية لمقيػػاس    - 
طالب الفرقة عمى مجموعة مف  الثقة بالذاتتـ إجراء التجربة االستطالعية لمقياس     
)مف  9102/9191فى الفصؿ الثانى مف العاـ الجامعى  ،ولى شعبة تكنولوجيا التعميـاأل 

(، بمغ عددىخارج  ع  -، وكاف اليدؼ  مف التجربة  االستطالعية ما يمى:اطالبً  54  ـينة  البحث 
 .معامؿ الثبات لممقياس  قيمة تحديد    -
 .حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس  - 

 .حساب الصدؽ البنائي لممقياس -
 .حساب شدة االنفعالية  -
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 .ىدؼ مف األىداؼ السابقةلنتائج المتعمقة بكؿ اض اعر استوفيما يمي 
   -:الثقة بالذاتمعامػؿ الثبػػات لمقياس قيمة تحديد  ● 

داـ باستخ الثقة بالذاتتـ حساب معامؿ الثبات لنتائج التجربة االستطالعية لمقياس      
 .بدرجة مرتفعة لى ثبات المقياسإ شير، مما ي" 1,22" معادلة ألفا كرونباخ، حيث بمغ

 -االتسػػاؽ الداخمػػي: حسػػاب صػػدؽ ● 
مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ  حساب صدؽ االتساؽ الداخميوتـ     

والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى لو. حيث تراوحت بالذات ة الثق مفردة مف مفردات مقياس
عند  (، وىى جميعيا دالة إحصائًيا1,52:  1,34)معامالت االرتباط لمفردات المقياس بيف 

 .(، مما يدؿ عمى أف مفردات المقياس تتميز بصدؽ االتساؽ الداخمي1,14)داللة مستوى 
 -:ثقة بالذاتحسػػاب الصػػػدؽ البنائػػي لمقياس ال ● 
وتـ ذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد مقياس      

 .والدرجة الكمية لممقياس الثقة بالذات
 ( 3جدول )

 معبمالد االزتجبط ثُه اندزجخ انكهُخ نكم 

  واندزجخ انكهُخ نه انثمخ ثبنرادأثعبد ممُبس ثعد مه 

( يتبيف أف جميع معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد 3مف جدوؿ )     
(، وىى دالة 1,29:  1,24والدرجة الكمية لممقياس قد تراوحت ما بيف ) الثقة بالذاتمقياس 

(، مما يدؿ عمى أف جميع أبعاد المقياس صادقة لما وضعت 1,10إحصائًيا عند مستوى )
 .لقياسو

 حسػاب شدة االنفعالية:- 
، حيث تبيف أف أقصى استجابة الثقة بالذاتتـ حساب شدة االنفعالية لمفردات مقياس      

شدة بذلؾ ، و تعتبر  %5,95مف أفراد المجموعة االستطالعية عمى البديؿ المحايد كاف 
  .الثقة بالذاتمقياس ل النيائية الصورة ( يوضح09)ممحؽ   االنفعالية لممقياس مناسبة.

 اندالنخ االدصبئُخ مستىي اندالنخ معبمم االزتجبط األثـــــــــــعبد

 دال 8281 8258 انطمىح فً انذُبح 

 دال 8281 8265 االعتمبد عهً انراد

 دال 8281 8253 جخمىاجهخ انمىالف انصع

 دال 8281 8282 انشعىز ثبنمسئىنُخ

 دال 8281 8256 االتزان االوفعبنً
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 عيية البخح  البخامًطا: حتديد ط

تـ إعداد استبانة محددة الطرؼ وتوجيييا إلى جميع طالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا     
ا، طالبً  034، وعددىـ 9102/9191لعاـ الجامعى التعميـ فى بداية الفصؿ الثانى مف ا

ىدفت إلى تحديد الطالب الذيف توجد لدييـ خبرة مسبقة بميارات تصميـ قواعد البيانات نتيجة 
 ؛ الستبعادىـ مف عينة البحث التجريبية.دورات خارجيةأو تعمـ مسبؽ 

األولى شعبة ا مف طالب الفرقة طالبً  54 فىعينة البحث التجريبية  تدوبذلؾ تحد    
بية جامعة دمياط ال توجد لدييـ خبرة مسبقة فى تصميـ قواعد تكنولوجيا التعميـ بكمية التر 
  .Microsoft Access البيانات باستخداـ برنامج 

 ضــادضـــًا: إجــساء التــجسبة األضــاضــية للبخـــح  
حتى يوـ  9191مارس  01 ثاءثال تنفيذ التجربة األساسية لمبحث في الفترة مف يوـ التـ     
 -، وذلؾ وفًقا لإلجراءات التالية:9191إبريؿ  91 ثنيفاال 
مف إنشاء مجموعة عمى شبكة الفيسبوؾ، تـ مف خالليا تعريؼ الطالب باليدؼ العاـ  -

جراءات السير فييا عمى أجيزة  Camtasia Studio، وكيفية تحميؿ برنامج التجربة، وا 
وكيفية  ،يا، والرقـ الكودى لURL)) مرفاف بيئة التعمـ الالكمبيوتر الخاصة بيـ، وعنو 

 التسجيؿ فييا.
الثقة ومقياس المرتبط بميارات تصميـ قواعد البيانات  االختبار المعرفىتطبيؽ  تبع ذلؾأ   -

 . إلكترونًيا التجريبية عينة البحثطالب قبمًيا عمى  بالذات
ستغالؿ المعرفة الكامنة لدييـ واستخداـ عى  طالب عينة البحث التجريبية إلى محاولة اد  كما  -

فى تصميـ قاعدة بيانات وتسجيؿ ذلؾ باستخداـ برنامج  Microsoft Accessبرنامج 
Camtasia Studioرساؿ ىذه المحاولة إلى الباحثة مف خالؿ المجموعة المنشأة  ، وا 
 .عمى صفحة الفيسبوؾ

مف خالؿ بيئة التعمـ  ادىاعرض أمثمة ونماذج مف قواعد بيانات سبؽ إعدعقب ذلؾ تـ   -
عمى إجراء عصؼ ذىنى؛ لتوليد أفكار المشروعات عينة البحث ، وتشجيع طالب المرف

شراؼ الباحثة ؛ بغرض طرح وتوليد أكبر قدر ممكف مف األفكار والمشكالت التى تحت إدارة وا 
  مف خالؿ تصميـ قاعدة بيانات.تتطمب حموالً 
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ا لرغبتيـ بحيث يكوف عدد الطالب ات تعاونية، وفقً تـ إتاحة الفرصة لمطالب لتكويف مجموع -
 فى كؿ مجموعة ثالثة طالب.

القائـ عمى اإللكترونى  ـاختيار موضوع لمشروعيلكؿ مجموعة تعاونية الحرية فى  تت رك -
مع صياغة عنواف مناسب  Microsoft Accessتصميـ قاعدة بيانات باستخداـ برنامج 

 لكؿ مشروع.
مشروع قاعدة بيانات، بحيث تتضمف العناصر ل عمؿ خطة ية إلىكؿ مجموعة تعاون تعيد   -

التى ينبغى القياـ  المياـالتالية: عنواف قاعدة البيانات، اليدؼ مف تصميـ قاعدة البيانات، 
رساليبيا لتنفيذ مشروع قاعدة البيانات  .التعمـ المرف مف خالؿ بيئة ا، وا 

عادة الب، وتقديـ المالحظاترسؿ مف الطقامت الباحثة بمراجعة خطة كؿ مشروع م - ، وا 
 إرساليا مرة أخرى.

دعت الباحثة طالب كؿ مجموعة تعاونية إلى توزيع المياـ المحددة بخطة المشروع  -
مف المشروع خطة بما يضمف مشاركة جميع الطالب فى تحويؿ  ،بالتساوى فيما بينيـ

 .ية لممشروعفعمالمكتوبة إلى الصورة ال الصورة
مراجعة المحتوى التعميمي الموجود ببيئة  عينة البحث التجريبية إلىدعت الباحثة طالب   -

المواقع المراجع و ف خالؿ مالمطموبة ألنشطة التعمـ التعمـ المرف وجمع المعمومات 
 .ة عمى شبكة اإلنترنتالموجودالتعميمية والفيديوىات 

 يـاستفساراتب عف وتجي .عينة البحث  بأوؿ لطالبكانت الباحثة تقدـ التغذية الراجعة أوالً  -
كما كانت تحث الطالب عمى  .التى ترسؿ إلييا مف خالؿ المحادثات المتاحة ببيئة التعمـ

معايير تقييـ المشروع التى ينبغى تقاف وتشجعيـ وتدعميـ باستمرار، وتعرفيـ اإلجادة واإل 
 .مف تصميـ قاعدة البيانات ئيـانتيابعد بطاقة التقييـ ؽ يتطبوأنو سيتـ مراعاتيا، 

 برنامج البوربوينت باستخداـقاـ الطالب بعمؿ عرض تقديمي لمشروع قاعدة البيانات   -
 ، وكذلؾ كتابة تقرير عف المشروع باستخداـ برنامج الوورد.واستعراضو

تـ تطبيؽ بطاقة تقييـ منتج عمى مشروع قاعدة البيانات التى قامت بتصميميا كؿ وقد  -
 .مجموعة تعاونية

تصميـ قواعد البيانات ومقياس الثقة ميارات ب المعرفى المرتبط راالختباتـ تطبيؽ كما  -
دعت الباحثة كؿ طالب مف  ، وكذلؾإلكترونيا طالب المجموعة التجريبيةبعدًيا عمى  بالذات
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إلى تسجيؿ إجراءات تصميمو قاعدة بيانات منفردا باستخداـ  طالب عينة البحث التجريبية
رسالو إلى Camtasia Studioبرنامج   الباحثة. وا 

 أعقبت الباحثة ذلؾ برصد نتائج التطبيؽ ومعالجتيا إحصائًيا. -
 ضــابًعا: املــعاجلة اإلحصــائيــة ليتــائج البــخـح وتفطــريٍا

سئمة البحث واإلجابات والنتائج التي تـ التوصػؿ إلييػا، وتفسػير ىػذه ألفيما يمي استعراض و         
 .والدراسات السابقةفى ضوء النظريات التربوية  النتائج
ما ميارات تصميـ قواعد البيانات المراد تنميتيا لدى طالب الفرقة إجابة السؤاؿ األوؿ "   

 "األولى تكنولوجيا التعميـ؟
إلى قائمة بميارات تصميـ قواعد البيانات المراد تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بالتوصؿ     

ميارة  09(، حيث تكونت مف 3التعميـ )ممحؽ تنميتيا لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا 
 ميارة فرعية. 64رئيسة، و 

ما المعايير التصميمية لبيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات إجابة السؤاؿ الثانى"   
اإللكترونية لتنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى 

 ؟" تكنولوجيا التعميـ
ت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بالتوصؿ إلى قائمة بمعايير تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى تم    

( 09المشروعات اإللكترونية والمؤشرات الدالة عمى تحقؽ ىذه المعايير. حيث تكونت مف )
 (.5( مؤشًرا دااًل عمى تحقؽ ىذه المعايير)ممحؽ005معياًرا و)

قترح لبيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات ما التصميـ المإجابة السؤاؿ الثالث "   
اإللكترونية لتنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى 

 ؟"تكنولوجيا التعميـ
 المشروعات اإللكترونيةالقائـ عمى  التعمـ المرفتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بتصميـ بيئة    

البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا ميارات تصميـ قواعد لتنمية 
. وعنوانيا Winjigo، وباستخداـ منصة 9105، وذلؾ باتباع نموذج محمد الدسوقىالتعميـ

 /https://learn.winjigo.com                      اإللكتروني
Course#!/view/13103/false/19208/Home                         
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ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في " وىو رابعالسؤاؿ ال إجابة   
ميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا الجانب المعرفي لتنمية 
 ؟"التعميـ
وذلؾ والخامس األوؿ  يفوتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باستعراض نتائج اختبار الفرض   
 آلتى:كا
بيف متوسطى درجات  )14,1) ≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى " ىوو الفرض األوؿ   

طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لالختبار المعرفى لميارات تصميـ قواعد 
لمعينات المرتبطة، ، t-testاستخداـ اختبار "ت"  حيث تـ". البيانات لصالح التطبيؽ البعدى

والبعدى القبمي  يفدرجات المجموعة التجريبية فى التطبيق يلة الفرؽ بيف متوسطوحساب دال 
 ( نتائج التحميؿ.5) يبيف فى. جدوؿعر لالختبار الم

 (4جدول )

  دزجبد ًمتىسطلُمخ "د" ومستىي اندالنخ ن 

 نمجهٍ/ انجعدٌ نالختجبز انمعسفً.فً انتطجُمُه ا جذثانعُىخ طالة 

 دزجبد انذسَخ لُمخ "د" االوذساف انمعُبزي متىسظ اندزجبد انتطجُك
مستىي 

 اندالنخ

اندالنخ 

 اإلدصبئُخ

 3228 11254 انمجهٍ
88263 44 82881 

 

 2238 38262 انجعدي دال

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيؽ القبمي ( أف 5يتضح مف جدوؿ )     
رجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيؽ ، ومتوسط د(00,55 ( لالختبار المعرفى

، وىى دالة عند مستوى ) 61,23(، وبمغت قيمة "ت" )36,29البعدى لالختبار المعرفى )
داؿ إحصائًيا لصالح التطبيؽ البعدى. وبذلؾ تـ قبوؿ فرؽ (. مما يشير إلى وجود 110,1)

 .الفرض األوؿ
داـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى "يحقؽ استخولمتحقؽ مف صحة الفرض الخامس وىو     

ر مربع إيتا يأثتحجـ المشروعات اإللكترونية 
فى تنمية الجانب المعرفى ( 05,1) ≤ 2

 لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة البحث".
 ( 5)جدول 

 س ثُئخ انتعهم انمسن انمبئم عهً ُأثتلُمخ مسثع إَتب نجُبن دجم 

 ً نمهبزاد تصمُم لىاعد انجُبوبد.ً تىمُخ انجبوت انمعسفانمشسوعبد اإلنكتسووُخ ف

 دجم انتأثُس مسثع إَتب دزجبد انذسَخ لُمخ )د( متىسظ اندزجبد انتطجُك

 11254 انمجهً

63, 88 44 
 

8288 

 

 كجُس
 

 انجعدي
38262 
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η( أف قيمة مربع إيتا 4يتضح مف جدوؿ )     
 ريثتأ(، وىذا يعنى أف حجـ 1,22بمغت )  2

% مف حجـ التبايف الكمى فى المتغير التابع وىو الجانب 22بيئة التعمـ المرف يساوى 
 وىى القيمة التى( 05,1) وىو حجـ أكبر مف - المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات، 

القائـ عمى المشروعات أى أف لبيئة التعمـ المرف  -كوىيف لمحكـ عمى حجـ التأثير احددى
الب طلر كبير فى تنمية الجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات يأثتحجـ اإللكترونية 

 .خامس، وي شير ذلؾ إلى صحة الفرض التكنولوجيا التعميـ ىاألول الفرقة
تصميـ قواعد البيانات ميارات الجانب المعرفى لوترجع الباحثة النتائج السابقة والمرتبطة ب   

مجموعة مف ب تميزتقد  المشروعات اإللكترونيةعمى  إلى أف بيئة التعمـ المرف القائـ
الخصائص الفنية واإلجرائية التي ساعدت فى الحصوؿ عمى نتائج متميزة فيما يتعمؽ بتنمية 

مية يبيئة التعمـ المرف خيارات تعم قدمت فقدتصميـ قواعد البيانات، ميارات الجانب المعرفى ل
قدمت و لتعمـ، والمرونة فى وقت ومكاف التعمـ، ووفرت ليـ الراحة فى عممية ا ،تناسب الطالب

 عما فضاًل  ،مصادر تعميمية متنوعة تغطى المحتوى العممي لوحدة تصميـ قواعد البيانات يـل
 ،أكثر مف مرة المحتوى العممي بيئة التعمـ المرف لمطالب مف إمكانية إعادة عرض وأتاحت
 .التعمـ مالئمة لمطالباألمر الذى جعؿ تجربة  ،ا لرغبة الطالب وقدراتووفقً 
بيئة ذات طبيعة مالئمة  لقائـ عمى المشروعات اإللكترونيةوقد وفرت بيئة التعمـ المرف ا    

أدى التحديد الدقيؽ  قدف .لتنمية الجوانب المعرفية لميارات تصميـ قواعد البيانات بشكؿ مثالى
بالوسائط المتعددة  ةحبمصا - ةإلكتروني)درس(  محاضرةألىداؼ عممية التعمـ فى بداية كؿ 

كاف لوجود كما إلى تركيز انتباه الطالب عمى عناصر المحتوى العممى، واستيعابيـ لو.  -
وحدة تصميـ قواعد البيانات أثره  وعناصر بيئة التعمـ تصؼ دروس مقدمةخريطة بصرية فى 

ثارة فضوليـالطالب  شغؼفى  التعمـ و بيئة قدمت ما عفضاًل دراسة المحتوي العممى. ل ؛وا 
دراؾ العالقات "أنشطة" مفالمرف  ومنحت  ،استمزمت مف الطالب التعمؽ فى المحتوى وا 

ا مالئمة؛ الكتساب المعرفة وتطبيقيا فى مواقؼ جديدة خارج أسوار الجامعة، الطالب فرصً 
وكاف لمتغذية الراجعة المناسبة التى قدمتيا الباحثة أثرىا فى تعرؼ الطالب عمى جوانب 

 .أثناء أدائو لألنشطة القوة الموجودة لديونب القصور وجوا
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لمتفاعؿ مع زمالئو ومع  افرصً بيئة التعمـ المرف لمطالب  إتاحةويضاؼ إلى ما سبؽ       
رفاؽ بواجية البيئة  "مستطيؿ تفاعمى" الباحثة مف خالؿ يتيح لمطالب إضافة مشاركة مكتوبة وا 

فى الطالب  استخدمو حيث، يئةوذلؾ عمى الصفحة الرئيسة لمبممؼ أو مالحظة صوتية 
بداء  الستفسار أو عرض المشكالت التىا حوؿ المشكالت التى  أىر التواجييـ، أو التعميؽ وا 

أيًضا بتقديـ االستجابات السريعة والمناسبة  مت الباحثة مف خاللوتواجو زمالئيـ. وقد قا
 لطالب. ممشكالت التى واجيت ال
قد  المشروعات اإللكترونيةالقائـ عمى استراتيجية ف المرويمكف القوؿ أف بيئة التعمـ     

لنظرية البنائية"، والتى تؤكد عمى أف التعمـ عممية اقوـ عمييا "تحققت المبادئ األساسية التى 
عمى أساسيا يفسر المتعمـ تمثالت داخمية لممعمومات، والتى خالليا يبنى  ،بنائية نشطة

فى مواقؼ غنية بالمثيرات المشابية لمثيرات العالـ أف يتـ  ستمـزالخبرات الشخصية، وىو ما ي
القائـ عمى استراتيجية  مرفبيئة التعمـ الساىمت  حيث(.  9113،50الحقيقي )محمد عطية،
لبناء معارفيـ مف  ؛بشكؿ كبير فى وضع الطالب فى حالة نشطة المشروعات اإللكترونية

بنية المحتوى التعميمي بشكؿ يمك ف  مياـ التعمـ المطموبة منيـ. كما تـ تنظيـأنشطة و خالؿ 
تـ عرض العناصر والرموز المغوية باستخداـ مصادر تعمـ مختمفة،  فقدالطالب مف استيعابو، 

االقتصاد فى المعمومات بحيث تكوف موجية نحو الميمة المطموبة؛ لتوفير الجيد   عففضاًل 
دراكيا. األمر الذى المعم استيعابالعقمى الذى يبذلو الطالب، مما سيؿ عمى الطالب  ومات وا 

ساعدىـ عمى تحقيؽ درجات مرتفعة فى االختبار التحصيمى المرتبط بالجوانب المعرفية 
 .  تصميـ قواعد البياناتلميارات 

ا فى ضوء "نظرية النشاط" والتى تؤكد عمى انخراط المتعمـ النتيجة أيضً ىذه ويمكف تفسير     
دوات" مثؿ المغة والرسومات والخرائط وغيرىا ىى وأف "األ .فى أنشطة ذات سياقات حقيقية
ويحدث التعمـ عندما يتمكف المتعمـ مف استخداـ األدوات؛  .مفتاح بناء جميع جوانب المعرفة

حيث  (.(Gaery ,2011لتحويؿ شئ إلى نتيجة عف طريؽ الميمات التى ينخرط فى إجرائيا 
، بمشكالت حقيقيةمرتبطة  أنشطةترونية قدمت بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللك

مشكالت فى مناخ الالفرص لمواجية  الطالب تمنحو ، حياتوفى  طالبمشتقة مما يخبره ال
حفزىـ عمى اكتساب المعرفة وتطبيقيا لحؿ مما حميا بطريقة منطقية، ل خطيطنشط، والت
 المشكالت.
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مف أف  ( (Alacapınar,2008أالكبيناردراسة إليو  تتوصمالنتيجة مع ما ىذه وتتفؽ     
عبد بحث و إلي خمصوما  .التعمـ القائـ عمى المشروعات فعاؿ فى تحقيؽ األىداؼ المعرفية

فاعمية التعمـ اإللكترونى القائـ عمى استراتيجية المشروعات فى  مف( 9112العزيز طمبة )
 تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طالب كمية التربية.

مف أف التعمـ القائـ عمى  (995 ،9105بو سعيد األعصر ) مع ما أشار كذلؾتتفؽ و     
ينمي المعارؼ لدى المتعمميف، حيث يساعدىـ عمى التعمؽ فى محتوى التعمـ، المشروعات 

ا مع وتتفؽ أيضً  .فى ضوء معايير محددة لإلنجاز المتوقعوذلؾ مف خالؿ تقييميـ إلجراءاتيـ 
وعادؿ   Mahasneh &) (Alwan,2018,513ما توصؿ إليو محسنو وعمواف 

 .حسف التحصيؿ المعرفى لدى المتعمميفأف التعمـ القائـ عمى المشروعات ي   مف( 9102ناظر)
( Kizkapan&Bektas, 2017ت إليو دراسة كزكاباف وبيكتاز )صمخوتختمؼ مع ما     

مـ فى التحصيؿ األكاديمي لتالميذ الصؼ السابع يرجع الستخداـ التع تأثير كبيرمف عدـ وجود 
 .القائـ عمى المشروعات

ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات  " ىوولإلجابة عف السؤاؿ الخامس و    
اإللكترونية في تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى 

 تكنولوجيا التعميـ؟
الفروض الثانى والثالث والسادس وذلؾ بار اختىذا السؤاؿ باستعراض نتائج  فتتـ اإلجابة ع    

 كما يمي:
ات درج متوسطى بيف( 1,14) ≥"يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى  ىوالفرض الثاني و  

طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لبطاقة مالحظة ميارات تصميـ قواعد البيانات 
؛ بيدؼ حساب داللة الفرؽ بيف test-t" تـ استخداـ اختبار "تحيث  ."لصالح التطبيؽ البعدى

( 2متوسطى درجات طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى لبطاقة المالحظة. جدوؿ )
 يوضح نتائج التحميؿ.

 دزجبد  ًلُمخ "د" ومستىي اندالنخ نمتىسط( 6جدول )

 نجطبلخ انمالدظخ عُىخ انجذث فً انتطجُمُه انمجهٍ/ انجعدٌطالة 

 

 كانتطجُ

متىسظ 

 اندزجبد

االوذساف 

 انمعُبزي

لُمخ 

 "د"

دزجبد 

 انذسَخ

مستىي 

 اندالنخ

اندالنخ 

 اإلدصبئُخ

 11221 82286 انمجهٍ
 دال 82881 44 58285

 18258 183228 انجعدي
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 -( يتضح لنا مايمي:2مف جدوؿ )
طبيقيف القبمى/ عينة البحث فى الت يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطى درجات طالب     

لصالح التطبيؽ  تصميـ قواعد البياناتالبعدى لبطاقة مالحظة الجوانب األدائية لميارات 
وبذلؾ (. 1,110عند مستوى ) اللةدذات  (، وىى42,25البعدى. حيث جاءت قيمة "ت" )

 . ثبتت صحة الفرض الثانى
% فى  54تقاف ال تقؿ عف يحقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة إ" ىوالفرض الثالث و     

مت الباحثة والختبار صحة ىذا الفرض قا ."بطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة
، فى التطبيؽ البعدى لبطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية الطالب درجات بحساب متوسط 

ا ىو كم، وجاءت النتائج % مف الدرجة العظمى لمبطاقة54ومقارنتيا بالدرجة التى تقابؿ 
 .(6مبيف بجدوؿ )

 ( 8جدول )

 نجطبلخدالنخ انفسوق ثُه متىسظ دزجبد طالة عُىخ انجذث فٍ انتطجُك 

 % مه اندزجخ انعظمً نجطبلخ انتمُُم.55واندزجخ  انتً تمثم  اإلنكتسووُخ  تمُُم انمشسوعبد

 

ثطبلخ 

انمشسوعبد  تمُُم

 اإلنكتسووُخ

متىسظ 

 اندزجبد

االوذساف 

 انمعُبزي

55  %

 مه

اندزجخ 

 انعظمً

  اختجبز "د"

اندالنخ 

 االدصبئُخ
 )د(

 انمذسىثخ

دزجبد 

 انذسَخ

 مستىي

 اندالنخ

 دال 82881 44 26288 114285 3288 138233

درجات طالب عينة البحث في  ج اختبار "ت" لممقارنة بيف متوسطنتائ( 6) يوضح جدوؿ    
% مف الدرجة 54الدرجة التى تقابؿ و لمنتجة التطبيؽ لبطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية ا

لبطاقة تقييـ (، حيث بمغ متوسط درجات الطالب فى التطبيؽ 005,64)وىى العظمى لمبطاقة 
( ومستوى الداللة 92,62وبمغت قيمة "ت" المحسوبة ) ،(031,33)المشروعات اإللكترونية 

لبطاقة تقييـ المشروعات لصالح التطبيؽ  إحصائًيا(، مما يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ 1,110)
وبذلؾ يتبيف صحة الفرض الثالث حيث حقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة . اإللكترونية

 .% فى بطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة 54إتقاف زادت عف 
يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات " ىوالسادس و  الفرض    

تأثير مربع إيتا حجـ اإللكترونية 
فى تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ ( 05,1) ≤ 2

 ."قواعد البيانات لدى طالب عينة البحث
 يوضح ذلؾ.( 5جدوؿ ) وقد تـ حساب حجـ ىذا التأثير باستخداـ معادلة مربع إيتا، 
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 ( 5)جدول 

 جُئخ انتعهم انمسن انمبئم عهًنس ُأثانتنجُبن دجم  لُمخ مسثع إَتب

 ً نمهبزاد تصمُم لىاعد انجُبوبد.عبد اإلنكتسووُخ فً تىمُخ انجبوت األدائانمشسو

 متىسظ اندزجبد انتطجُك
االوذساف 

 انمعُبزي
η مسثع إَتب لُمخ )د(

2
 سُأثتدجم ان 

 11221 82286 انمجهً
58285 

 

8285 

 

 18258 183228 انجعدي كجُس

η( أف قيمة مربع إيتا 5يتضح مف جدوؿ )    
، وىذا 1,05أكبر مف  ىوى (1,25غت )بم  2

% مف حجـ التبايف الكمى فى المتغير التابع 25ر بيئة التعمـ المرف يساوى يأثتيعنى أف حجـ 
وبيذا يتبيف أف بيئة التعمـ المرف القائـ وىو الجانب األدائى لميارات تصميـ قواعد البيانات، 

فى تنمية الجوانب األدائية لميارات ر كبير يأثتعمى المشروعات اإللكترونية قد حققت حجـ 
 تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة البحث. 

وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى اإلجراءات التى تميزت بيا استراتيجية التعمـ القائـ عمى     
الفرصة لتولي مسئولية تعمميـ مف خالؿ مياـ الطالب ت أعطحيث  ،كترونيةلالمشروعات اإل 

 ،شجعت الطالب عمى البحث النشط عف المعموماتو فى إطار اجتماعى، ة وواقعية أصيمفردية 
اشترؾ فى بيئة حقيقية، حيث لمواجية مشكالت معقدة ومثيرة لمتحدى  ةومنحتيـ الفرص

جراء عمميات استكشاؼ ، الخطة وتقييـ، يالحم ووضع خطة ،ةمالطالب فى تحديد مشك وا 
ارات التواصؿ االجتماعى المتزامف وغير المتزامف، وممارسة مي ،ممعمومات وتحميميالوجمع 

األمر  .، واستخالص النتائج وعرضياتولى الطالب إدارة عمميات مشروعيـ اإللكترونى كما
ومنحيـ فرًصا حقيقية  يا،تطبيقو  ـلمعرفتي ـحوؿ بنائي احورً تمم انشطً  اب تعممً اللمط وفرالذى 

أتاحتو استراتيجية  عما فضاًل   ،وف فى ميمةا مف خالؿ التعامياراتيـ والعمؿ معً لتحسيف 
لمطالب مف حرية فى اختيار المشروع الذى اإللكترونية التعمـ القائـ عمى المشروعات 

تاح لكؿ الوقت الكاؼ  تياسيتولوف تنفيذه، وكذلؾ اختيار المصادر وطريقة عرض المشروع، وا 
كاف لمخطة كما ، فى أداء دوره  والتأمؿ الذاتى الكتساب ميارات تصميـ قواعد البيانات طالب

أىدافيـ، والتزاـ كؿ طالب بالدور المنوط الطالب تحديد أثرىا فى كؿ مجموعة يا تالتى وضع
 .لدييـ ميارات تصميـ قواعد البيانات ونمىمف أدائيـ األكاديمي، حسف الذى  األمر ،بو
أمثمة لقواعد مف عرض لنماذج و لدور الذى قامت بو الباحثة ا يضاؼ إلى ما سبؽو     

مف تحديد الطالب لألدوار ومشاركتيـ العمؿ فى  ىاتأكد وكذلؾ ،فى بداية التجربةبيانات 
 ،تصميـ قاعدة البيانات إجراءات خطةى عمالمالحظات لمطالب  يامجموعاتيـ، وتقديم
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كاف لو أثره فى تحفيز الطالب عمى األمر الذى ومتابعتيا أنشطة الطالب ببيئة التعمـ، 
 .األمثؿ لقواعد البيانات التصميـ

؛ عادؿ Alacapınar, 2008كؿ مف ) وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت بو دراسات    
مف أف التعمـ  (Kerdpol,2016؛ 9102عادؿ ناظر،؛ 9102؛ دينا جويدة،9109 ،سرايا

 .الجوانب األدائية لمميارات المختمفة لدى الطالب نميةالقائـ عمى المشروعات فعاؿ فى ت
متعمـ القائـ عمى ل الكبير ثراأل  مف( 9105نجالء فارس )ما توصؿ إليو بحث تفؽ كذلؾ مع وت

المشروعات فى تنمية ميارات إنتاج مشروعات جماعية إبداعية لدى طالب كمية التربية 
 .النوعية
ؤكد عمى أف أفضؿ ت والتى ،النظرية البنائية ويمكف تفسير النتيجة السابقة فى ضوء    

دوث التعمـ عندما يواجو المتعمـ بمشكمة أو ميمة حقيقية تتحدى تفكيره وتشجعو الظروؼ لح
المرف  ت بيئة التعمـركز  فقد(. 031، 9102عمى استدعاء تفسيرات متعددة )ىبة عبد العاؿ، 

ثارة اىتماميـ بمشك طالب،عمى إشراؾ الالقائـ عمى المشروعات اإللكترونية  ، ةحقيقي مةوا 
البحث عف المعمومات وجمعيا يـ عمى تشجع، و صميـ قاعدة بياناتتيمكف حميا مف خالؿ 

كما ساعدت فى  .إدارة عمميات تعمميـ بأنفسيـوتولي مسئولية  ،حؿ المشكمةل ؛ياوتطبيق
ظيار التغييرات الحادثة فى مجتمع التعمـ  إيجاد نوع مف التفاعؿ االجتماعى بيف الطالب، وا 

يز الطالب لتنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ بصورة مستمرة، األمر الذى ساعد فى تحف
 قواعد البيانات.

تؤكد عمى انخراط المتعمـ  والتى ،نظرية النشاطل أيًضا وفًقاويمكف تفسير النتيجة السابقة     
 يحدث عندما يتمكف المتعمـ مف استخداـ األدواتأف التعمـ فى أنشطة ذات سياقات حقيقية، و 

عف طريؽ الميمات التى  ، وذلؾلتحويؿ شئ إلى نتيجة لخرائط وغيرىاوالرسومات وامثؿ المغة 
ركزت عميو (. وىو ما  (Gaery ,2011لحؿ المشكالت التى تقدـ إليوينخرط فى إجرائيا 

لمواجية  ةالفرص طالبال تمنححيث ، اإللكترونية القائـ عمى المشروعاتالمرف التعمـ بيئة 
اب المعرفة يـ عمى اكتستحفز بطريقة منطقية، و حميا لوالتخطيط  مشكالت فى مناخ نشط،
، وقدمت مجموعة مف األنشطة والميمات التى انخرط الطالب فى وتطبيقيا لحؿ المشكمة

ف وتابعتيـ الباحثة بمنتيى الدقة وحفزتيـ عمى اإلجادة واإلتقاف. األمر الذى مك   ،أدائيا
 .الطالب مف إتقاف ميارات تصميـ قواعد البيانات
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"ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في  ىوإجابة السؤاؿ السادس و     
 تنمية الثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ؟"

، والتى تتعمؽ بالثقة اض نتائج الفرضيف الرابع والسابعىذا السؤاؿ يتـ استعر  فلإلجابة عو    
 -لتعميـ وذلؾ كاآلتى:بالذات لدى طالب تكنولوجيا ا

 (1,14) ≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى  " ونصوالرابع لمتحقؽ مف صحة الفرض     
ثقة بالذات بيف متوسطى درجات طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لمقياس ال

رؽ ؛ وذلؾ بغرض حساب داللة الفt-test" تـ استخداـ اختبار "ت" لصالح التطبيؽ البعدى
. الثقة بالذاتبيف متوسطى درجات طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى لمقياس 

 ( يوضح نتائج التحميؿ.2جدوؿ )
 (8جدول )

 لُمخ "د" ومستىي اندالنخ نمتىسطً دزجبد  

 نممُبس انثمخ ثبنراد طالة عُىخ انجذث فً انتطجُمُه انمجهٍ/ انجعدٌ

متىسظ  انتطجُك

 اندزجبد

وذساف اال

 انمعُبزي

لُمخ 

 "د"

دزجبد 

 انذسَخ

مستىي 

 اندالنخ

 نصبنخ

  6282 35211 انمجهٍ

25285 44 82881 

 

 انجعدي
 13211 51281 انجعدي

 -مايمي: ( يتبيف2مف جدوؿ )
يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطى درجات طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمى      

(، 95,64لصالح التطبيؽ البعدى، حيث جاءت قيمة "ت" ) بالذاتالثقة والبعدى لمقياس 
 وبذلؾ ثبتت صحة الفرض الرابع. (. 1,110وىى دالة عند مستوى )

يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى "ىووالختبار صحة الفرض السابع و     
حجـ تأثير مربع إيتا المشروعات اإللكترونية 

ثقة بالذات لدى فى تنمية ال( 05,1) ≤ 2
 يوضح ذلؾ. (2جدوؿ ) استخداـ معادلة مربع إيتا،تـ ".طالب عينة البحث

 (8جدول )

 انثمخ ثبنراد ندي طالة تكىىنىجُب انتعهُمفً تىمُخ  جُئخ انتعهم انمسنن سُأثتاندجم 

 سُأثتدجم ان مسثع إَتب لُمخ )د( االوذساف انمعُبزي متىسظ اندزجبد انتطجُك

 6282 35211 انمجهً
25285 

 

8285 

 

 03,00 50,20 البعدى كجُس
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قد حققت  المشروعات اإللكترونيةالقائـ عمى المرف ( يتبيف أف بيئة التعمـ 2جدوؿ )مف    -
 قيمة مربع إيتا، حيث بمغت الثقة بالذات لدى طالب عينة البحثر كبير فى تنمية يأثتحجـ 

ذا يعنى أف نسبة التبايف الكمى لدرجات طالب وى        (، 1,05(. وىى أكبر مف )1,24)
قد  عات اإللكترونيةو المشر القائـ عمى المرف ر بيئة التعمـ يأثتعينة البحث والتى ترجع إلى 

المشروعات القائـ عمى المرف ر الكبير لبيئة التعمـ يأثتمما يشير إلى ال%(، 24بمغت )
. البحث وبذلؾ ثبتت صحة الفرضلدى طالب عينة  الثقة بالذاتفى تنمية  اإللكترونية

 -ع الباحثة النتيجة السابقة إلى ما يمى:رج  وت  
، والتى شجعت الطالب المشروعات اإللكترونيةاإلجراءات التى تـ اتباعيا لتنفيذ استراتيجية  -

، وتنفيذ أنشطة التعمـ بحماس وفاعمية، األمر ميارات تصميـ قواعد البيانات إتقافعمى 
 بذواتيـ. ثقتيـ الذى ساىـ فى تنمية

ة التى تـ تكوينيا عمى نشاط الطالب وتفاعمو وتعاونو مع تعاونيعات الو مالمجاعتماد  -
، األمر الذى بفاعمية وكفاءة أداء دوره المكمؼ بو عف زمالئو، حيث أمسى كؿ طالب مسئوالً 

 ثقة الطالب بذاتو.نمى 
يـ بإبداء آرائيـ، والتعبير عف سيادة روح المودة واالحتراـ والتعاوف بيف الطالب، والسماح ل  -

تفاعميـ ببيئة ظير فى سموؾ الطالب و  اتزاف انفعاليى حدوث ف ساعداألمر الذى  أفكارىـ،
 .التعمـ

تقانيا، ومواجية المتطمبات  - إدراؾ الطالب لقدرتو عمى تحمؿ مسئولية أفعالو، وحسف أدائيا وا 
، تحقيقو األىداؼ المحددةى المنوطة بو إلنجاز دوره فى المشروع اإللكترونى، أدى إل

فقد وضعت البيئة الطالب فى موقؼ تحدى  اعتقاده وثقتو فى قدراتو التى يمتمكيا.وتنمية 
ليذا  ى المشكالت، نتج عف مواجية الطالبأال وىو تصميـ قاعدة بيانات لمواجية إحد

ه بالثقة شعور  و اعتقاده بقيمة أفكاره ومياراتو، مما أدى إلى تنميةالتحدى والتغمب عمي
 .بالذات

والتى سعوا جاىديف ألدائيا عمى ، ببيئة التعمـ المرفتفاعؿ الطالب مع األنشطة التعميمية   -
 ،فى أدائيا وواعتماده عمى نفس، إلى شعور الطالب بالمسئولية ىأدأكمؿ وجو، األمر الذى 

 و.بذات توتنمية ثقكاف لو أثر إيجابي فى و 
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والتعزيز  دعـ المعنوىوتقديـ ال الب،شجيع الطويضاؼ إلى ما سبؽ قياـ الباحثة بت  -
وبقدرتيـ عمى اتخاذ القرارات دوف تردد.  وا بالرضا عف أنفسيـ، حيث شعر المناسب ليـ

 . ثقتيـ فى ذواتيـاألمر الذى نمي 
( مف أف التعمـ القائـ 44، 9109ما أشار إليو عادؿ سرايا )وتتفؽ النتيجة السابقة مع     

لدى المتعمميف، ويدفعيـ لتحمؿ مسئولية مشروعاتيـ  ذاتالثقة بال عمى المشروعات يعزز
اإللكترونية، حيث يوفر لممتعمميف دعائـ تعميمية تساعدىـ فى أداء أنشطة تعمميـ، وتكتسبيـ 

، 9105سعيد األعصر )إليو  خمصمع ما ا وتتفؽ أيضً  الخبرات التعميمية والتدريبية الجديدة.
مف أف التعمـ القائـ عمى المشروعات ينمي شعور  (59، 9104وأحالـ دسوقى ) (995

حيث يساعده عمى ، يعزز ثقتو فى ذاتواألمر الذى  المتعمـ باإلنجاز، ويزيد مف دافعيتو لمتعمـ.
نجاز مشروعو.  تحمؿ مسئولية التعمـ، وا 

 خالصة ىتائج البخح

ـ تأثير مربع إيتا حجحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية  -


فى تنمية الجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة ( 05,1) ≤ 2
 البحث.

حجـ تأثير مربع إيتا حقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية  -


ى طالب عينة فى تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات لد( 05,1) ≤ 2
 البحث.

% فى بطاقة تقييـ  54حقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة إتقاف ال تقؿ عف  - 
 المشروعات اإللكترونية المنتجة. 

حجـ تأثير مربع كما حقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية  -
إيتا 

 ة البحث.فى تنمية الثقة بالذات لدى طالب عين( 05,1) ≤ 2
 توصيــــات البــــخح ومــكرتحــاتــُ 

ا عمى ما جاء في اإلطار النظري مف البحث والدراسات السابقة المرتبطة بو وما تـ تأسيسً     
مف التوصيات اإلجرائية التي يمكف أف يأخذ  االتوصؿ إليو مف نتائج، فإف الباحثة تقدـ عددً 

 -ي:اآلتك بيا الميتموف بتطوير العممية التعميمية
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في ضوء  مرفبيئات تعمـ  طويرتشجيع القائميف عمى العممية التعميمية عمى االىتماـ بت  -
 تصميميا.مبادئ وأسس 

البحث الحالى عند  فى االستفادة مف قائمة المعايير التصميمية التى تـ التوصؿ إلييا -
 . تصميـ وتطوير بيئات التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية

شجيع القائميف عمى العممية التعميمية عمى توظيؼ استراتيجية المشروعات اإللكترونية  ت -
 فى تنمية ميارات الطالب المختمفة.

البحث الحالي مجموعة مف المقترحات التي تحتاج إلى مزيد مف  نتج عفولقد          
 :الدراسة، ومنياالبحث و 

" كمتغير تابع، لذلؾ فمف الممكف أف  تصميـ قواعد البياناتتناوؿ البحث الحالى " ميارات  -
قائـ عمى استراتيجية المشروعات  تعمـ مرفتتناوؿ بحوث مستقبمية دراسة أثر بيئة 

التفكير فى إطار متغيرات تابعة أخرى كميارات حؿ المشكالت أوميارات  اإللكترونية
 . اإلبتكارى

عاـ. لذلؾ فمف الممكف  وقد اقتصر البحث الحالي عمى تناوؿ تأثير متغيره المستقؿ بشكؿ -
المشروعات عمى  قائـ تعمـ مرفأف تتناوؿ بحوث مستقبمية المتغير المستقؿ )بيئة 

( فى إطار تفاعمو مع خصائص المتعمميف واستعداداتيـ، ومنيا عمى سبيؿ اإللكترونية
 .نمط التعمـأو  معرفىسموب الاألالمثاؿ 

المشروعات عمى  قائـ تعمـ مرفة كما يمكف أف تتناوؿ بحوث مستقبمية دراسة أثر بيئ -
لدى طالب المراحؿ التعميمية الدافعية لإلنجاز وبقاء أثر التعمـ فى تنمية  اإللكترونية
 .المختمفة
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 عــــاملساج

 املساجع العسبية: أواًل:

فاعمية نموذج لمتعمم القائم عمى المشروعات فى تنمية ميارات العمل  (.2009) أحالم الباز الشربينى
المؤتمر العممي الثالث عشر عااا  واتااىاتيم نحو العموم. والتحصيل تالميذ الصف األول اإل

 .45-1،التربية العممية: المنيج والمعمم والكتاب اعوة لممرااعة ة.صرية لمتربية العمميلمامعية الم
 -فرا  (. فاعمية نمطى التعمم القائم عمى المشروعات عبر الويب2015أحالم اسوقى عارف إبراىيم )
يارات تطوير الكتب اإللكترونية لا  الطالبات المعممات واتااىاتين نحو تشاركى فى تنمية م
-69، 59، رابطة التربويين العرب، ع اراسات عربية فى التربية وعمم النفساستراتياية التعمم. 

118. 
، اامعة عمار مامة اراسات(. السياق النظري لبروز مفيوم الاافعية لإلنااز. 2016أسماء خويما )

 .95-85، 48وغواط، عثمياي األ
(. العالقة بين حام ماموعة التشارك في التعمم القائم عمى المشروعات 2018إيمان حممى عمى عمر )

تكنولوايا عبر نظام البالكبورا وميارات إنتاج مقاطع الفيايو الرقمى لا  طالبات كمية التربية. 
 .543- 37،493، عسمسمة اراسات وبحوث :التربية
(. أثر استخاام كل من التعمم اإللكتروني والتعمم المامج في تنمية 2007لسيا عبا المولى)حسن الباتع وا

نتاج مواقع الويب التعميمية لا  طالب الابموم المينية واتااىاتيم نحو  ميارات تصميم وا 
يا مع ،نشرالعمم.. حيوية اإلبااع -مؤتمر تكنولوايا التعميم والتعمم  تكنولوايا التعمم اإللكتروني.

 الامعية العربية لتكنولوايا التربية. :الاراسات التربوية
(. استخاام شبكة اوال بمس 2015حصة بنت محما الشايع و أفنان بنت عباالرحمن العييا )

( في التعمم القائم عمى المشروعات لطالبات اامعة األميرة نورة  Google)+        االاتماعية 
 .66-48(، 1)4، ية الاولية المتخصصةالمامة التربو  وما  رضاىن عنيا.

(. فاعمية أنموذج تعمم قائم عمى المشروعات باستخاام الويكي 2016حما بن مرضي بن ابراىيم الكمثم )
wiki .مامة كمية  في تنمية الميارات التاريسية لا  الطالب المعممين تخصص تربية إسالمية

 .38-1، 20ع ، كمية التربية ، اامعة بورسعيا،التربية ببورسعيا
،  Access xp اكسس باستخاام البيانات قواعا . (2006 )المتولي محما مختارو  خالا محما خالا

 .العموم لتبسيط العممي المركز
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استراتياية المشروعات اإللكترونية فى تنمية ميارات تطوير الرسومات أثر (. 2016اينا مسعا اوياة )
  طالب تكنولوايا التعميم بكمية التربية. رسالة مااستير المتحركة التعميمية ثالثية األبعاا لا

 وغير منشورة، كمية التربية ، اامعة امياط.
(. الاافعية لإلنااز لا  طمبة الاراسات العميا في الاامعة األرانية في 2018رامى محموا اليوسف )

 .374-360 ،(2) 45الاامعة األرانية،  .العموم التربوية -اراسات ضوء عاا من المتغيرات. 
(. استراتياية مقترحة لمتعمم اإللكتروني القائم عمى المشروعات 2014سعيا عباالمواوا عمي األعصر )

في ضوء النظريات البنائية وتأثيرىا عمى أااء الطالب لميارات إاارة المقررات اإللكترونية 
 .275-201 ،(3)34، تكنولوايا التعميم، سمسمة اراسات وبحوث واتااىاتيم نحو التعمم.

. فاعمية نموذج قائم عمى المشروعات فى تنمية ميارات التنظيم الذاتى واألااء (2009سمر الشين )
، 151كمية التربية، اامعة عين شمس، ع ،الامعية المصرية لممناىجاألكاايمي فى الرياضيات. 

153-167. 
 تصميم ت ميارا تنمية عمى التعميمية الواايات توظيف أثر (.2013) سمير أحما موسي البمعاو 

. رسالة مااستير، كمية التربية، الاامعة خانيونس -والتكنولوايا العموم كمية لطمبة البيانات قواعا
  .اإلسالمية
(. إساءة المعاممة المارسية وعالقتيا بكل من مفيوم الذات والاافعية لإلنااز 2013) سناء حاما زىران

 .194-145(، 3)34، امة رابطة التربويين العربملا  تالميذ المرحمة االعاااية. 
(. تصميم استراتياية تاريبية لمتعمم اإللكترونى القائم عمى المشروعات 2012عاال السيا سرايا )

وفاعميتيا فى تنمية ميارات تصميم الحقائب التاريبية والاوانب المعرفية المرتبطة بيا لا  
. سمسمة مامة تكنولوايا التعميمالرياض . ين بأخصائي مراكز مصاار التعمم بكمية المعمم

 .86-45(، 22)1الامعية المصرية لتكنولوايا التعميم،  ،اراسات وبحوث
 اراتيلكترونية في تنمية ماإلأثر توظيف استراتياية المشاريع  (.2016عاال ناظر عاال النحال )

لة مااستير، كمية التربية، رسا. قصى بغزةاأليمية لا  طالبات اامعة متصميم مواقع الويب التع
 بغزة. الاامعة اإلسالمية

 . اار وغريب لمنشر.الاافعية لإلنااز(. 2000عبا المطيف خميفة )
 (. اراسة مياانية لمعالقة بين الثقة بالذات والتحصيل1988عبا عمى الاسمانى و عمى محما يحيى )

، كمية اآلااب، اامعة امة األاابمالاراسي عنا طالب وطالبات المستو  الثالث بكمية التربية. 
 .154-138بغااا، 
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(. فاعمية نموذج مقترح قائم عمى التعميم المامج فى إكساب طالب 2011عبا اهلل حسين العاالى )
المرحمة الثانوية ميارات تصميم واستخاام قواعا البيانات. رسالة مااستير وغير منشورة، كمية 

 التربية، اامعة حموان.
(. إامان اإلنترنت وعالقتو بالقمق واالكتئاب والوحاة النفسية والثقة بالنفس. 2008ان )عصام محما زيا

 .452-371،(2)7، مامة اراسات عربية فى عمم النفس
(. فعالية تعاا أساليب البرماة عمى تنمية بعض ميارات إنشاء قواعا 2009عمرو محما القشير  )

سالة اكتوراة وغير منشورة. كمية التربية النوعية، البيانات لا  طالب كميات التربية النوعية. ر 
 اامعة عين شمس.

(. الثقة بالنفس وصورة الاسم فى عالقتيا بنمط التفاعل الزوااى بين 2011كريمة السيا خطاب )
-37 ،(1)21األزواج والزواات. مامة اراسات نفسية، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية،

63. 
(. اإلرااء األكاايمي وعالقتو بكل من الثقة بالذات والمعال 2015راسين )محما بن حسن راسي أبو 

، كمية التربية مامةالاراسي لا  عينة من طالب وطالبات السنة التحضيرية باامعة ايزان. 
  .133-73، 88عاامعة الزقازيق، 
ية وما  (. سقاالت التعمم كماخل لتصميم وتطوير المقررات اإللكترون2010محما كمال عفيفي )

فاعميتيا عمى كل من أااء الطالب فى التعمم القائم عمى المشروعات والرضا عن التعمم فى 
 .107-63، مامة الامعية العربية لتكنولوايا التربية: اراسات وبحوثالبيئة اإللكترونية. 

(.أثر اختالف أنماط التغذية 2014محما وحيا سميمان وفارعة حسن  وعبير عونى وحسن فاروق )
نتاج قواعا البيانات لا  طالب  الرااعة فى العوالم االفتراضية عمى تنمية ميارات تصميم وا 

 .94-51(،3)49، اراسات عربية فى التربية وعمم النفسالمعاىا األزىرية. 
يمان صالح الاين (. أثر العالقة بين مستو  الاعم وكثافة 2017)  محموا عبا اهلل محما عبا الحميا وا 

الرحالت المعرفية عبر الويب فى كفاءة التعمم لا  التالميذ ذو  المثابرة المرتفعة المصاار فى 
 والمنخفضة بالمرحمة اإلعاااية. رسالة اكتوراة ، كمية التربية ، اامعة حموان.

 اار الكممة.التطبيقات(.  -النماذج -التعمم ) المفيوم(. 2003محموا عبا الحميم منسي )
(. مشكالت طالب الخامة االاتماعية وعالقتيا باافعيتيم لإلنااز اراسة 2008منى أحما عبا الاواا)

المؤتمر اامعة حموان.  -تطبيقية عمى عينة عشوائية من طالب كمية الخامة االاتماعية 
 .501-440مارس. العممي الاولي الحااي والعشرون لمخامة االاتماعية.

 .والنشر لمطباعة يسطرون. التفاعمية التعمم بيئات(. 2015) عزمى ااا نبيل
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(. أثر تنمية الكفاءة االاتماعية االنفعالية فى خفض القمق 2015ناالء عبااهلل إبراىيم الكمية )
المامة .اإلعاااية ذوي صعوبات التعمم االاتماعي وتحسين الثقة بالذات لاي تالميذ المرحمة

 .427-391 (،25)88 ،المصرية لماراسات النفسية
االاتماعية  استخاام التعمم القائم عمى المشروعات عبر نظم إاارة التعمم (.2018) ناالء محما فارس

مشروعات اماعية إبااعية لا  طالب كمية  وأثره عمى المثابرة األكاايمية وتنمية ميارات إنتاج
 . 677-640(، 3) 34أسيوط،اامعة  ،كمية التربيةالعممية لمامة ال .التربية النوعية

(. فاعمية استخاام التعمم القائم عمى المشروعات فى تنمية المفاىيم 2016عبا العال ) ىبة محما محموا
، مامة تربويات الرياضيات الرياضية والميارات الحياتية لا  تالميذ الصف الثالث االبتاائي.

19(12)، 127- 162. 
الاسمية لا   (. الثقة بالذات وعالقتيا بكل من سموك الكذب والحالة الصحية2010ىناء شويخ )

(، 69)20، الامعية المصرية لماراسات النفسية، المامة المصرية لماراسات النفسيةالراشاين. 
455-482. 

 .اار الفكر .التعميم اإللكترونى تطبيقات مستحاثة(. 2011وليا سالم الحمفاو  )
 .التوزيعو  لمنشر السحاب اار .المعمومات وتكنولوايا المعرفة إاارة (.2007) الصاوي ياسر
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