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تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية وأثرها على تنمية 
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 إعداد
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 مستخلص البحث:

هدف البحث الحالي إلي تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية وأثرها على 

ية، وتم استخدام المنهج تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لدى طالب المرحلة الثانو

شبة التجريبي، وتم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من بين طلبة المرحلة الثانوية بمدينة 

( طالبًا، تم تقسيمهما عشوائيًا إلى مجموعتين؛ مجموعة 56الرياض، وتكونت عينة البحث من )

منت أدوات البحث قائمة ( طالًبا، وتض28( طالبًا، وآخري ضابطة وعددهم )28تجريبية عددها )

بمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية، وقائمة بمعايير تصميم تطبيقات التعلم المنتشر عبر 

األجهزة اللوحية، واختبار تحصيلي، وبطاقة مالحظة األداء، وبطاقة تقييم المنتج النهائي، ومن 

ل  بين متوسط درجات طلبة ( أو أق0.05نتائج البحث وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى )

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل لصالح التطبيق البعدي، ووجود 

( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في 0.05فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

يق البعدي، ووجود فرق دال إحصائًيا التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء لصالح التطب

( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق 0.05عند مستوى )

البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي لصالح طلبة المجموعة التجريبية، ويوصي البحث الحالي 

وتوظيفها في المقررات التعليمية  بتطوير بعض تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية

 لمختلف مراحل التعليم العام لما لها من أثر فعال في عمليتي التعليم والتعلم.

 الكلمات الرئيسية:

األثر، التعلم المنتشر، األجهزة اللوحية، قواعد البيانات اإللكترونية، مهارات تصميم قواعد البيانات 

 اإللكترونية

 مقدمة البحث: 

النفجار المعرفي متطلبات جديدة تهدف إلى تمكين الطلبة من استيعاب يفرض عصر ا

عناصر المعرفة ومهاراتها ووسائطها وحسن استخدامها وتوظيفها، ومنحهم قدر أكبر من المسئولية 
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في اكتساب المعرفة والقدرة على التعلم الذاتي، وفي ظل التغير السريع والتطور الهائل في المعرفة 

وجيا المتمثل في الثورة المعلوماتية وثورة اإللكترونيات، ومع تطور نظريات في عصر التكنول

التعليم والتعلم، برزت توجهات تربوية تركز على الدور النشط للطالب في عمليتي التعليم والتعلم، 

ومن أبرزها االهتمام بتنمية قدرة الطالب على ممارسة مهارات التعلم الذاتي من أجل الوصول إلى 

فة وبنائها وتزويد الطلبة بأنماط تعلم وتفكير متنوعة لمواجهة هذا التغير وتقبله ويتم ذلك من المعر

 خالل توظيف بعض أساليب التعلم في مواقف تعليمية متنوعة. 

واستجابةً لمبررات تطوير األساليب التعليمية بضرورة توظيف التقنيات الرقمية الحديثة 

به هذه التقنيات من توظيف لجهود الطلبة في إنجاز األعمال والمهام وتطبيقاتها المختلفة، لما تتميز 

(. وساعدت على التفاعل اإليجابي بين الطلبة، Jung, 2014,99دون التقيد بالمكان والزمان )

بحيث يظهر كل طالب على أنه عضو نشط يؤثر ويتأثر، وكما ساعدت على دمج خبرات الطلبة، 

وعة والطالب معًا، وغيرت من دور المعلم فأتاحت له الدعم ليتمكنوا من تحقيق أهداف المجم

أحد  Upiquitous learning (UL(، فالتعلم المنتشر )2015واإلرشاد عبر اإلنترنت )الرحيلي، 

 األساليب التعليمية الحديثة التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية.

بيئة تعليمية تُتيح للطالب االنغماس م( بأن التعلم المنتشر يوفر 2015ويشير عماشة والخلف )

في عملية التعلم، كما يقدم الدعائم والمحفزات المطلوبة التي تُشجع على مشاركة الطلبة والتفاعل 

 مع بعضهم البعض.

ومن مميزات التعلم المنتشر أنه يحافظ على أعمال الطلبة، فكل العمليات التي يقوم بها الطلبة 

كن للطالب الوصول إلى الوثائق الخاصة به في أي مكان وزمان، يتم تسجيلها يومًيا، كما يم

باإلضافة إلى التفاعلية وترك حرية التكيف للطالب، وأنه يعتمد على أسلوب التعلم المتزامن الذي 

يدعم التفاعالت الواقعية ليس فقط من خالل الواجهة ذات األشكال النصية فقط ولكن أيًضا بواسطة 

لسمعية والمرئية، ويتميز بإضافة أزرار التفاعل وصندوق القوائم التي تُساعد الواجهة ذات المواد ا

 م(.2014الطالب على التفاعل مع محتوى المادة العلمية )سحتوت، 

م(  إلي إمكانية توظيف أسلوب التعلم المنتشر بالشكل المطلوب ذلك 2008ويشير خميس )

دخل الطالب للكيان التعليمي، وتقوم المحسات من خالل تحقيق التفاعل بين الطالب والنظام، حيث ي

بكشف حضوره وإرسال البيانات عن الكيان إلى جهاز الطالب، وفي نفس الوقت يطلب من الطالب 

بيانات وتحلل عن طريق اإلستراتيجيات، ويتم حفظ معلومات عن كل الطلبة في موديول خادم 

انات واألجهزة حتى يقوم الكيان بمراجعة خاص بالتعلم المنتشر، والبد أن يتحقق اتصال بين الكي

معلومات الطالب واختبار فهمه وتحليله رقميًا بإرجاع البيانات إلى كيانات أخرى، وهذا يسمح 

 بتنـزيل المعلومات المناسبة لكل طالب. 

وهي وسيلة   RSS( أن من أبرز تطبيقات التعلم المنتشر تقنية2015ويؤكد عماشة والخلف ) 

 Readerأو   News aggregatorفي ملفات يمكن قراءتها من خالل برامج تسمىلنشر المحتوى 

وترجمتها قارئ األخبار أو قارئ المحتويات, فتوف ِّر بذلك طريقتين لقراءة ومتابعة المحتويات, 

فتصل محتوى  RSSاألولى بأن تزور الموقع باستخدام المتصفح, والثانية أن تستخدم برنامج قارئ 

 تستخدم المتصفح ويمكن تقديم عبر األجهزة اللوحية. الموقع بدون أن
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هناك عالقة واضح  بين التعلم المنتشر والتعلم النقال والتعلم  اإللكتروني حيث أن التعلم المنتشر 

هو موجود حولنا في كل مكان وزمان، ويمكن الوصول إلية بسهولة باستخدام أجهزة التعلم النقال، 

النقال هو األساس الذي يقوم عليه التعلم المنتشر، وهو تطور طبيعي  ولذلك يمكن القول ان التعلم

 للتعلم النقال الي يقوم بدوره على أساس التعلم اإللكتروني.

( أن استخدام األجهزة اللوحية جعلت Zhang & Liao ,2015 وأكدت دراسة زهانج )

نها تجذب الطلبة، إضافة التعلم سهل االستخدام، وساعدت الطلبة على الحصول على المعلومة، وأ

 نقل المعلومات والبيانات ومعالجتها واستقبالها.  إلى أنها أداة للتواصل واالتصال السريع في

ويمكن استخدام تطبيقات التعلم المنتشر في العملية التعليمية، من خالل األجهزة اللوحية التي 

دة التحصيل لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم جعلت العملية التعليمية أكثر تفاعالً في الفصل الدراسي لزيا

 العملية ومنها مهارات تصميم قواعد البيانات.

( إلى أن قواعد البيانات من أحدث األساليب المعاصرة لتخزين البيانات 2003ويشير سرور )

واسترجاع المعلومات، ويُتوقع تزايد استخدامها في المستقبل لمواجهة تنظيم الكم الهائل من 

، مما يؤكد على أهمية وجود نظم معينة تعمل على إدارة البيانات المخزنة، وهو ما يطلق البيانات

، وهذه البرامج DBMS (Database management systems)عليه نظم إدارة قواعد البيانات

 الجاهزة تساعد في تنفيذ بعض وظائف قواعد البيانات اإللكترونية.

ألجزاء المكونة ألي نظام كمبيوتر يتعامل مع بيانات وتعتبر برامج قواعد البيانات من أهم ا

تحتاج إلى السرعة والدقة في استرجاعها ومعالجتها، ويتمثل أهمية تصميم قواعد البيانات 

اإللكترونية في كونها األساس في بناء أي نظام كمبيوتري يحتوي على بيانات مهمة لدى المؤسسات 

 اص.التعليمية بشكل عام ولدى الطلبة بشكل خ

مما سبق يتضح أهمية تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية في تنمية مهارات 

 تصميم قواعد البيانات التعليمية لدى طلبة المرحلة الثانوية. 

 مشكلة البحث:

من خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة التي تؤكد على أهمية تطوير تطبيقات التعلم 

م(  التي أكدت على أهمية 2015ألجهزة اللوحية في التعليم ومنها دراسة الحسن )المنتشر عبر ا

التعلم المنتشر في رفع جودة وكفاءة العملية التعليمية من خالل استخدام التعلم النقال كأحد وسائل 

( التي هدفت إلى التعرف على أثر Crompton, 2015التعلم المنتشر، ودراسة كرومتون )

م المنتشر في دعم وفهم العلوم الهندسية لدى طلبة المرحلة االبتدائية عبر األجهزة استخدام التعل

اللوحية والتي تؤكد أن التعلم المنتشر يفيد إلى حٍد بعيد في فهم ودعم الطلبة للمواد الدراسية، وأن 

لوحية يعطي الطلبة يشعرون بالمتعة أثناء التعلم، كما أن استخدام كل من الهواتف الذكية واألجهزة ال

( Jung, 2014جانبًا أكبر للطلبة من المشاركة في الدروس التعليمية والتعاون، ودراسة جونج )

التي أكدت على تحسين أداء الطلبة من خالل توظيف بعض تطبيقات التعلم المنتشر ومدى رضا 

بيقات التعلم م( التي هدفت إلي تحديد تط2012الطلبة عن استخدام التعلم المنتشر، ودراسة زغلول )

المنتشر التي يستخدمها طلبة الدراسات العليا تخصص تكنولوجيا التعليم، وتحديد االحتياجات 

 التعليمية ألعضاء هيئة التدريس من أدوات التعلم المنتشر.
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بضرورة توظيف تطبيقات التعلم المنتشر  Yahya, 2010) وقد وأوصت دراسة ياهوا )

ا في تقديم المحتوى العلمي من خالل التعاون،       ودراسة بيترسون في العملية التعليمية واستخدامه

التي أكدت من خالل تطبيقها لقاموس عبر األجهزة (Patterson & Young,2013)  ويانج  

اللوحية زيادة دافعية الطلبة نحو التعلم والبحث للمفاهيم األساسية، وكما أكدت دراسة فالدوي 

( على أن التدريس من خالل أسلوب التعلم المنتشر أدى إلي valdoiu, zoran, 2011وزوران )

( إلي أن Xinyou , Toshio, 2011تحسين مستوى الطلبة، كما تشير دراسة اكسنيو وتوشيو )

استخدام التقنية الحديثة من خالل تطبيقات التعلم المنتشر تُساعد بشكٍل كبير على انتشار التعلم عبر 

 ,Martinبة مشوقة وناجحة للتعلم. وأكدت أيًضا دراسة مارتن )اإلنترنت، وهو ما يخلق تجر

( على ارتفاع معدالت تقبل المتعلمين للتعلم المنتشر على الرغم من حداثة استخدامه في 2014

التعليم، وذلك لما يقدمه أسلوب التعلم المنتشر من فوائد وسهولة في تقديم المحتوى التعليمي دون 

 محددين.االلتزام بمكان أو زمان 

ومما يدعم مشكلة البحث الحالي بعض البحوث السابقة المرتبطة بتصميم قواعد البيانات 

( التي أكدت على فاعلية استخدام أساليب البرمجة المتعددة في تنمية 2009ومنها: دراسة القشيري )

لوجيا بعض مهارات إنشاء قواعد البيانات لدى طلبة شعبة إعداد معلم الحاسب اآللي بقسم تكنو

( التي هدفت إنتاج برنامج إلكتروني إلكساب بعض مهارات قواعد 2009التعليم، ودراسة غنيم )

( التي أوصت بضرورة االهتمام بتصميم 2009البيانات لطلبة تكنولوجيا التعليم، ودراسة متولي)

رقمية ( التي اهتمت بتصميم بيئة 2014وإنشاء قواعد البيانات لدى الطلبة، ودراسة الشرقاوي )

لتنمية مهارات البحث في قواعد البيانات لدى طلبة الدراسات العليا، ودراسة سليمان ومحمد 

( التي أكدت على ضرورة االهتمام بتنمية مهارات تصميم وإنتاج قواعد البيانات لدى 2014)

( التي حددت المواصفات التي يجب توافرها عند (Grayson,2002الطلبة، ودراسة جرايسون 

يم الجيد إلنشاء قواعد البيانات، حيث ينبغي أن يعكس تصميم قاعدة البيانات هيكل مصغر التصم

لعالم حقيقي مع  تمثيل كل البيانات المتوقعة، مما يؤكد على أهمية تنمية مهارات تصميم قواعد 

 البيانات لدى طلبة المرحلة الثانوية.

حديد مدى توافر مهارات تصميم ولتدعيم مشكلة البحث تم إجراء دراسة استكشافية بهدف ت

قواعد البيانات في مقرر الحاسب اآللي لطلبة المرحلة الثانوية، ومدى الحاجة لتطوير تطبيقات 

التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية لتنمية هذه المهارات، وذلك من خالل تطبيق استبيان على عينة 

 ينة البحث، وقد أسفرت النتائج عن اآلتي:( طالب من غير ع10من طلبة المرحلة الثانوية عددهم )

 % من مجموع أفراد العينة لديهم معرفة بقواعد البيانات.25 -

 % من مجموع أفراد العينة لم يمتلكوا مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية.85 -

% من مجموع أفراد العينة لم يتلقوا أي برامج تدريبية خاصةةةةةةةة بتنمية مهارات تصةةةةةةةميم 75 -

 البيانات اإللكترونية.قواعد 

ويتضح مما سبق ضعف مهارات تصميم قواعد البيانات لدى طلبة المرحلة الثانوية، وقد 

يرجع هذا الضعف إلي الطريقة التقليدية، وأن هناك مشكالت تتعلق بمتابعة الطلبة، وقلة التفاعل 

اذبة باستخدام بين المعلم والطلبة بالشكل الكافي، وعدم توظيف أساليب تعليمية مشوقة وج



 

 =7 = 

 2018ديسمبر  –( 12مسلسل العدد ) -الثاني  العدد - السادسالمجلد 

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

المستحدثات التكنولوجية، وبالتالي يؤكد أهمية تطوير بعض تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة 

 اللوحية وأثرها على تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لدى طلبة المرحلة الثانوية.

 أسئلة البحث:

لكترونية لدى طلبة المرحلة مما سبق يتضح ضعف مهارات تصميم قواعد البيانات اإل

الثانوية، وأن طلبة المرحلة الثانوية بحاجة إلي تنمية هذه المهارات من خالل تطوير بعض تطبيقات 

 التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية.

 ويمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة التالية: 

 ؟لطلبة المرحلة الثانويةالواجب تنميتها  اإللكترونيةما مهارات تصميم قواعد البيانات  .1

ما معايير تصميم تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية لتنمية مهارات تصميم قواعد  .2

 البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية؟

عبر األجهزة اللوحية لتنمية مهارات تصميم قواعد تطبيقات التعلم المنتشر ما التصميم التعليمي ل .3

 لطلبة المرحلة الثانوية؟ لكترونيةاإلالبيانات 

األجهزة اللوحية على تنمية الجانب المعرفي المرتبط تطبيقات التعلم المنتشر عبر ما أثر تطوير  .4

 لطلبة المرحلة الثانوية؟اإللكترونية  بمهارات تصميم قواعد البيانات

انب األدائي المرتبط األجهزة اللوحية على تنمية الجتطبيقات التعلم المنتشر عبر ما أثر تطوير  .5

 لطلبة المرحلة الثانوية؟اإللكترونية بمهارات تصميم قواعد البيانات 

األجهزة اللوحية على جودة تصميم قواعد البيانات تطبيقات التعلم المنتشر عبر ما أثر تطوير  .6

 لطلبة المرحلة الثانوية؟اإللكترونية 

 أهداف البحث:

مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية هدف البحث الحالي إلي عالج مشكلة ضعف 

 لطلبة المرحلة الثانوية، ويمكن تحديد أهداف البحث التالية:

 تحديد مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية الواجب تنميتها لطلبة المرحلة الثانوية. .1

مهارات تصميم تصميم تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية لتنمية التعرف على معايير  .2

 .قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية

إعداد تصميم تعليمي لبعض تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية لتنمية مهارات تصميم  .3

 قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.

حية على تنمية الجانب المعرفي قياس أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللو .4

 المرتبط بمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.

قياس أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية على تنمية الجانب األدائي المرتبط  .5

 .بمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية

قياس أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية على جودة تصميم قواعد البيانات  .6

 اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.

 أهمية البحث:
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 يمكن توضيح أهمية البحث الحالي فيما يلي:

حية لتنمية قد يسهم في جعل تطبيقات التعلم المنتشر أكثر تأثيًرا  بتوظيفها عبر األجهزة اللو .1

 مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لدى طلبة المرحلة الثانوية.

االهتمام بتصميم قواعد البيانات وتأكيد الحاجة إلي ذلك لمواجهة تزايد المعلومات في مختلف  .2

 مجاالت الحياة.

التعلم المنتشر  تطبيقاتقد يسهم في لفت أنظار القائمين بوزارة التربية والتعليم نحو أهمية تطوير  .3

 عبر االجهزة اللوحية لتنمية مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.

قد تساعد معلمي الحاسب اآللي في مواجهة بعض المشكالت التعليمية التي يعانون منها مثل عدم  .4

عدد الطلبة داخل الفصل  مناسبة عدد أجهزة الحاسب اآللي في المعمل مع أعداد الطلبة، وتزايد

 مما يتطلب إيجاد تكنولوجيا فعالة تساعد على تحقيق التفاعل بين الطلبة والمعلم.

قد يكون استجابة لما ينادي به المختصون في تكنولوجيا التعليم بضرورة استخدام أساليب حديثة  .5

وية من خالل تطوير فعالة تساعد في تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لدى طلبة المرحلة الثان

 تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية.

اإلسهام في تفعيل استخدام تطبيقات التعلم المنتشر كأحد وسائل التعلم اإللكتروني في التعليم قبل  .6

 الجامعي.

 منهج البحث:

ة تم استخدام المنهج شبه التجريبي؛ لقياس أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهز

 اللوحية على تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.

 حدود البحث:

عبر األجهزة اللوحية تطبيقات التعلم المنتشر  تطويرالحدود الموضوعية: اقتصر البحث على  -

، وتم استخدام نويةوأثرها على تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثا

في تصميم قواعد البيانات ومن مبررات استخدام   LibreOffice Baseبرنامج ليبر أوفيس بيس

أنه من البرامج الحرة والمفتوحة المصدر التي يسهل استخدامها في تصميم  برنامج ليبر أوفيس بيس

تطبيقات التعلم المنتشر  قواعد البيانات والذي يدرس للطلبة في المرحلة الثانوية، وتم تطوير أحد

كأحد تطبيقات التعلم المنتشر التشاركية, ومن مبررات توظيفها أنها سهلة  RSSتقنية  وهي

االستخدام, توفر الوقت والجهد على الطلبة, تزود المتصفح بما يهمه من األخبار والمواضيع وتبسط 

 من عملية البحث في صفحات متعددة.

 م.2018 /2017لبحث خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي الحدود الزمنية: تم تطبيق ا -

الحدود البشرية: تم اختيار عينة البحث من طلبة المرحلة الثانوية بمعهد العاصمى النموذجي  -

 بمدينة الرياض.

 الحدود المكانية: معهد العاصمة النموذجي بمدينة الرياض. -

 

 التصميم التجريبي للبحث:
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 :لي يوضح التصميم التجريبي للبحثوالجدول التا
 

التصميم التجريبي للبحث (1جدول )

متغيرات البحث:

 اشتمل البحث على المتغيرات التالية:

 .تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية المتغير المستقل: تطوير -

 .لة الثانويةمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرح المتغير التابع: -

 فروض البحث:

 سعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفروض التالية:

( أو أقل بين متوسةةط درجات طلبة المجموعة 0.05يوجد فرق دال إحصةةائيًا عند مسةةتوى ) .1

التجريبية والضةةةةةةةابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصةةةةةةةيل المرتبط بالجانب المعرفي 

 ت اإللكترونية لصالح طلبة المجموعة التجريبية.لمهارات تصميم قواعد البيانا

( أو أقل بين متوسةةط درجات طلبة المجموعة 0.05يوجد فرق دال إحصةةائيًا عند مسةةتوى ) .2

التجريبية والضةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة األدائي المرتبط بالجانب األدائي 

 ة المجموعة التجريبية.لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لصالح طلب

( أو أقل  بين متوسةط درجات طلبة المجموعة 0.05يوجد فرق دال إحصةائيًا عند مسةتوى ) .3

التجريبيةةة في التطبيقين القبلي والبعةةدي الختبةةار التحصةةةةةةةيةةل المرتبط بةةالجةةانةةب المعرفي 

 لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي. 

( أو أقل بين متوسةةط درجات طلبة المجموعة 0.05صةةائيًا عند مسةةتوى )يوجد فرق دال إح .4

نب األدائي  جا بال قة المالحظة األداء المرتبط  طا عدي لب ية في التطبيقين القبلي والب التجريب

 لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي. 

بين متوسةةط درجات طلبة المجموعة ( أو أقل 0.05يوجد فرق دال إحصةةائيًا عند مسةةتوى ) .5

التجريبية والضةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي لتصةةميم قواعد البيانات 

 اإللكترونية لصالح طلبة المجموعة التجريبية.

 أدوات البحث والقياس:

 في ضوء تحقيق هدف البحث وهو تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية

لتنمية مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، استخدم الباحثان األدوات 

 التالية: 

 قائمة مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية. ) إعداد الباحثين( .1

 التطبيق البعدي  أسلوب المعالجة التطبيق القبلي  المجموعة

 الضابطة 

 اختبار تحصيلي 

 بطاقة مالحظة األداء

التعليم من خالل الطريقة 

 التقليدية
  اختبار تحصيلي

 بطاقة مالحظة األداء

النهائيبطاقة تقييم المنتج   
 التجريبية

 

تطوير تطبيقات التعلم المنتشر 

 عبر األجهزة اللوحية
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لتنمية مهارات تصميم قائمة معايير تصميم تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية  .2

 قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.  ) إعداد الباحثين(

اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي المرتبط بمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية  .3

 لطلبة المرحلة الثانوية.     ) إعداد الباحثين(

دائي المرتبط بمهارات تصميم قواعد البيانات بطاقة مالحظة األدائي لقياس الجانب األ .4

 اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.     ) إعداد الباحثين(

بطاقة تقييم المنتج النهائي لتصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.  )إعداد  .5

 الباحثين(

 األساليب االحصائية:

 لتالية:وتم استخدام األساليب االحصائية ا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -

 معامل السهولة والصعوبة للتعرف على مدى صالحية االختبار التحصيلي. -

 معامل الثبات ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات االختبار التحصيلي. -

 معادلة كوبر للتأكد من ثبات بطاقة المالحظة. -

 ر التحصيلي.معامل االرتباط بيرسون لحساب صدق االختبا -

(، بهدف التعرف على Paired Samples Statisticsاختبار )ت( للعينة المترابطة ) -

الفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة بالنسبة 

 للتطبيق القبلي والبعدي.

فروق ذات ( للتعرف على الIndependent Samples Testاختبار )ت( للعينات المستقلة ) -

الداللة اإلحصائية في درجات الطلبة بالنسبة للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 

 البعدي، وكذلك للتعرف على تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبلي ألداتي البحث.

استخدام مربع إيتا) -
2تابع.( لتحديد حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير ال 

 مصطلحات البحث:

:األثر  

ويمكن تعريفه إجرائيًا بأنه: قياس مدى التأثير اإليجابي أو السلبي على الطلبة عند تطوير بعض 

تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية على تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية 

 لطلبة المرحلة الثانوية.   

 التعلم المنتشر:

( بأنه: بيئة التعلم اليومية التي تدعمها أجهزة Ogata, Yano 2004 ,فه أوغاتا ويانو ) وعر

الكمبيوتر المحمولة والمدمجة والشبكات الالسلكية في حياتنا اليومية كالتعلم بمساعدة سطح المكتب 

 والتعلم المتعدد والتعلم المنتشر والتعلم عبر االنترنت.
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لم سياقي حقيقي وظيفي وتكيفي يتم خالله توصيل كائنات التعلم م( بأنه: "تع2008وعرفه خميس )

اإللكتروني المناسبة إلى مجموعة من الطلبة المتواجدين في أماكن مختلفة ومتباعدة وتتم إدارة 

 التعلم واألنشطة التعليمية الوظيفية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين". 

تروني يقوم أساًسا على االتصاالت السلكية والالسلكية، بحيث ويعرف إجرائيًا بأنه: نظام تعليمي إلك

أي زمان وفي أي ومكان، خارج الفصول الدراسية  يمكن للطلبة الوصول إلى المواد التعليمية في

في تقديم الدعم لطلبة المرحلة الثانوية لتنمية مهارات تصميم  Rssويتم توظيفه من خالل تقنية 

 ة.قواعد البيانات اإللكتروني

 األجهزة اللوحية:

( بأنها:" أجهزة إلكترونية ترتبط بأجهزة أخرى أو شبكات 12م، 2015ويعرفها طقاطقة ) 

والتي يمكن أن تعمل  4Gأو 3G عبر بروتوكوالت السلكية مختلفة مثل البلوتوث أو الواي فاي أو 

 إلى حد ما يشكل تفاعلي ومستقل".

ً بأنها: أجهزة إلكترونية م ثل األيباد مصممة بطريقة جذابة يمتلكها طلبة وتعرف إجرائيا

أحد تطبيقات التعلم المنتشر، ويمكن   Rssالرمحلة الثانوية ويقومون من خاللها باستخدام تقنية 

 لطلبة المرحلة الثانوية التفاعل معه لتنمية مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لديهم.   

البيانات اإللكترونية: قواعد   

( بأنها: حاوية تجمع بيانات ذات عالقات متبادلة الستخدامها في  2006رفها الفار )ويع

تطبيقات متعددة يمكن من خاللها اإلضافة، أو الحذف، أو التعديل، أو االستعالم عن جزء من 

 البيانات بغض النظر عن البرنامج المستخدم.

ستخالص معلومات مفيدة منها، وتعرف إجرائًيا بأنها: تجميع البيانات وتنظيمها؛ ليسهل ا

ويتم من خاللها تخزين معلومات عن الطلبة، واسترجاعها متى أراد لتحليلها وتحويلها إلي معلومات 

 قيمة ومفيدة.

 مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية: 

وتعرف إجرائًيا بأنها: مجموعة من المعارف والمهارات االدائية في وحدة قواعد البيانات 

قرر الحاسب اآللي وتقنية المعلومات لطلبة المرحلة الثانوية، ومن هذه المهارات: إنشاء الجداول بم

والحقول، واستخدام المعالج لتصميم الجداول، وإدخال البيانات وإنشاء الحقول وتكوين العالقات 

 بين الجداول، وإنشاء االستعالم، وإنشاء النماذج والتعامل مع البيانات في النماذج.

 

 

 اإلطار النظري للبحث:

 أوالً: التعلم المنتشر عبر االجهزة اللوحية: 
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واستناداً إلى التقارب بين التعلم اإللكتروني، والتعلم النقال والتكنولوجية الالسلكية جعلت 

التعلم المنتشر ممكناً للطلبة في أي وقت ومكان، حيث أن أحد الفروق الكبيرة بين التعلم التقليدي 

المنتشر هو أن التعلم المنتشر يوفر المحتوى العلمي للطالب وفق لحالته من خالل الحصول والتعلم 

مما يجعل من استخدام التكنولوجيا النقالة مثل الهواتف  على معلومات من سياقات التعلم المختلفة،

 ً  دون الذكية )على سبيل المثال، جاالكسي، اإليفون، وبالك بيري( توفر للطلبة فرص التعلم ذاتيا

(  وهذا يؤكد أن التعلم Joiner, Nethercott, Hull ,  Reid. 2006فرض قيود الوقت والمكان )

المنتشر يسهل االبتكار من خالل توفير العديد من الخصائص مثل التواجد في كل مكان، والتعلم 

ابلية الموجه ذاتياً، والتنقل، والتفاعل، والتخصيص )السياق المخصص(، وإمكانية الوصول، وق

 (. Shotsberger & Vetter, 2000التنقل في بيئات التعلم عبر اإلنترنت )

 

( بأنه: ذلك النوع من التعلم الموجود حولنا دائًما، في كل 2009يعرفه الدهشان ويونس )

مكان وزمان ولكننا ال نشعر به، ويمكن بلوغه بسهولة باستخدام أجهزة التعلم المتنقل والهواتف 

 المساعدات الرقمية الشخصي وجهاز قراءة الكتب اإللكترونية. الذكية، وجهاز

م( أن بيئة التعلم المنتشر تتيح للطالب أن يصبح منغمًسا بشكٍل 2015ويذكر عماشة والخلف )

كامل في عملية التعلم، ويقدم التعلم المنتشر الدعائم والمحفزات المطلوبة التي تشجع على مشاركة 

 إلى انتباه نشط من الطالب.  المتعلمين لكن دون الحاجة

 خصائص التعلم المنتشر: 

م( أن من خصائص التعلم المنتشر منها الدوام والثبات: حيث ال 2011يشير عبد المجيد ) 

يمكن أن يفقد الطلبة عملهم أبدًا إذا لم يقوموا بمسحه عن قصد، ويتم تسجيل كل عمليات التعلم التي 

مع إمكانية وصول الطلبة إلى وثائقهم التعليمية من أي مكان،  يقوم بها الطلبة باستمرار كل يوم،

والمعلومات التي توفر لهم تتم وفق احتياجاتهم وقدراتهم ومن ثم يكون التعلم موجًها ذاتيًا، والفورية: 

وهى إمكانية حصول الطلبة على المعلومات في الحال أينما كانوا، ويستطيع الطلبة التوصل لحل 

مية بسرعة، كما يمكن للطلبة تسجيل أسئلتهم والبحث عن إجابتها بعد ذلك، مشكالتهم التعلي

والتفاعلية: حيث يمكن أن يتفاعل الطلبة مع الخبراء، والمعلمين أو األقران من خالل االتصال 

المتزامن أو الالمتزامن، وتوفر األنشطة التعليمية: حيث يمكن دمج أنشطة التعلم وترسيخها في 

، وقابلية التكيف: حيث يمكن للطلبة الحصول على المعلومات الصحيحة بالطرق حياتنا اليومية

المناسبة لهم في الوقت المناسب وبصورة صحيحة، باإلضافة إلى ذلك يمكن للتعلم المنتشر أن 

يساعد في توفير بيئات تركز على العملية االجتماعية المعرفية الخاصة ببناء المعرفة االجتماعية 

 ها. والمشاركة في

 

 تطبيقات التعلم المنتشر: 

هناك مجموعة من تطبيقات التعلم المنتشر التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية ومن أبرز ما 

 يلي:
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  تقنيةRFID وهذه التقنية عبارة عن تحديد الهوية بشكل تلقائي باالعتماد على جهاز يسمى :

(RFID Tagوهو عبارة عن كائن صغي. يحتوي هذا الكا ) ئن على شريحة مصنوعة من السليكون

 ,Sukiهوائي لكي يستطيع استقبال وإرسال البيانات واالستعالمات من خالل موجات الراديو )

2011.) 

  تقنيةContext Aware وهي تقنية يتميز التعلم المنتشر عن غيره مثل التعلم اإللكتروني :

لدروس المصممة التي تربط كل من عد ويتم وضع الطلبة في سلسلة من افهي عبارة تكون عن بُ 

البيئات الحقيقية بالبيئات االفتراضية وتعنى أين يقع الطالب وزمانه ومكانه وحالته أثنا التعلم 

 م(.2015)عماشة والخلف, 

  تقنية البودكاستpodcast وهي تقنية تتألف من تسجيالت مرئية أو صوتية يتم تحميلها :

تر الشخصي أو األجهزة اللوحية، كما عرفها )عماشة بشكل مباشر على سطح المكتب الكمبيو

م( بأنها عبارة عن ملف صوتي أو مرئي يتم تخزينه عبر موقع إلكتروني, مع إتاحه 2015والخلف, 

صالحية الوصول إليه واالطالع عليه من خالل زوار الموقع, وكذلك تنـزيله عبر أجهزتهم 

 الخاصة.

 تقنية Realy simple syndication (RSS:) 

هي أكثر تقنية منتشرة عبر االنترنت لنشر المعلومات عبر االنترنت. هذه الطريقة للنشر قامت  

بتحويل الطريقة التي تستخدم بها البيانات المتاحة عبر االنترنت، وهذا ينطبق بشكل خاص علي 

تدفق  يستطيع الطالب أن يحصل علي تحكم كامل فيRSS البيانات سريعة التغير، وبمساعدة تقنية 

البيانات المتاحة عبر االنترنت سواء كانت داخل أو خارج حدود الفصل الدراسي، باإلضافة إلى 

لنشر معلوماتها التي يتم تحديثها كما أصبحت التقنية المحمولة  RSSأن العديد من المواقع تستخدم 

سلكية واألجهزة أكثر انتشاراً؛ فإن التعليم المحمول يتضمن استخدام التقنية الالRSS بمساعدة 

اللوحية في التعليم بدون التقيد بمكان واحد وبينما تتمتع بحرية التنقل. لقد قدم التعليم المحمول طريقة 

وهي وسيلة لنشر المحتويات في ملفات يمكن قراءتها من جديدة لدمج التعليم في حياتنا اليومية، 

لب تقوم المواقع بنشر في الغا News Aggregatorأو  Rss readerخالل برنامج يسمى 

فتوفر بذلك وسيلتين للقراءة األولى بزيارة الموقع واستخدام المتصفح  Rss محتوياتها في ملفات

 (.Michael, 2009فتصل محتويات الموقع دون استخدام المتصفح ) RSSواألخرى باستخدام 

ي للمبررات التالية للطلبة كأحد تطبيقات التعلم المنتشر في البحث الحال RSSوتم تطوير تقنية 

ومنها: سهولة تتبع آخر المستجدات الحاصلة بالمدرسة والتي لها عالقة بالطالب, والتي ترسل من 

قبل اإلدارة إليه، وإمكانية الحصول على المعلومات الجديدة التي ترتبطتصميم قواعد البيانات الذي 

ن مواد تعليمية، مع إمكانية الخاصة بما يدرسه م RSSيدرسه الطالب, في حال اشتراكه بخدمة 

المكتبة  اطالع الطلبة على آخر البحوث والمصادر, من خالل إعالمهم بمستجداتها, من أمين

، وتساعد على التواصل المستمر بين الطلبة من ناحية, RSS ومراكز البحوث التي تتبنى تقنية

 معلمين, وإدارة المدرسة.وبين الطلبة وباقي عناصر العملية التعليمية من ناحية أخرى, ومع ال
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 أوجه االختالف بين التعلم اإللكتروني والتعلم النقال والتعلم المنتشر: 

يمكن توضح أوجه االختالف بين التعلم اإللكتروني والتعلم النقال والتعلم المنتشر من خالل الجدول 

 ((Saadiah, and Kamarularifin, 2010 التالي :

 التعلم اإللكتروني والنقال والتعلم المنتشر ( أوجه االختالف بين2جدول )

 وجه المقارنة التعلم اإللكتروني التعلم النقال التعلم المنتشر

تعلم الشيء الصحيح في 

المكان والوقت المناسب 

 بالطريقة الصحيحة

تعلم في المكان والوقت 

 المناسب

تعلم في الوقت 

 المناسب

 المفهوم -

د يفقد الطالب اعمالهم، ق الطلبة ال يفقدوا اعمالهم أبدا

والتغييرات في أساليب التعلم 

 سوف يقطع أنشطة التعلم.

يمكن للطلبة أن 

 يفقدوا أعمالهم

 االستتمراريه -

الوصول إلى النظام عن 

طريق تقنيات الحوسبة 

 المنتشرة

الوصول إلى النظام عبر 

 الشبكات الالسلكية

الوصول إلى 

النظام عبر شبكة 

 الكمبيوتر

امكانيه  -

 صولالو

حصول الطلبة على 

 المعلومات بصورة فورية

حصول الطلبة على 

المعلومات على الفور في 

بيئات ثابتة مع أجهزة التعلم 

 النقالة المحددة

اليستطيع الطلبة 

الحصول على 

 المعلومات فورا.

 الفوريه -

تفاعل الطلبة مع أقرانهم 

والمعلمين والخبراء بشكل 

فعال من خالل واجهات 

 لم المنتشرأنظمة التع

يمكن للطلبة التفاعل مع 

أقرانهم والمعلمين والخبراء 

 في بيئة تعليمية محددة

التفاعل المحدود 

 للطلبة

 التفاعليه -

يمكن للنظام فهم بيئة الطالب 

من خالل قاعدة البيانات 

واالستشعار عن مكان 

المتعلم، واألوضاع الشخصية 

 والبيئية

يفهم النظام حالة الطالب من 

وصول إلى قاعدة خالل ال

 البيانات

ال يمكن للنظام 

أن يشعر ببيئة 

 الطالب

 وعى السياق -

( أن هناك عالقة واضح  بين التعلم المنتشر والتعلم النقال والتعلم  2يتبين من الجدول )

اإللكتروني حيث أن التعلم المنتشر هو موجود حولنا في كل مكان وزمان، ويمكن الوصول إلية 

أجهزة التعلم النقال، ولذلك يمكن القول ان التعلم النقال هو األساس  الذي يقوم بسهولة باستخدام 

 عليه التعلم المنتشر، وهو تطور طبيعي للتعلم النقال الي يقوم بدوره على أساس التعلم اإللكتروني.

 أهمية توظيف األجهزة اللوحية في التعليم:

جهزة اللوحية في التعليم ومنها: يجعل م( إلى أهمية توظيف األ2015أشارت العبيد والشايع )

التعلم في أي وقت وأي مكان، ويضفي الحيوية والجذب للمحتوى العلمي ويوفر بيئة للتعلم من 
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خالل إضافة العديد من األنشطة التفاعلية، ويساعد الطالب في التغلب على الرهبة تجاه استخدام 

دوًما مما يجعله يشعر باأللفة، ويساعد في تنفيذ التكنولوجيا، وذلك لمرافقة الجهاز اللوحي للطالب 

العمليات والمهام من قبل عناصر العملية التعليمية في صورة جماعية ) تشاركية (، وتمثل هذه 

األجهزة نقلة نوعية للعملية التعليمية نحو العصر الرقمي من خالل التواصل الدائم بين الطلبة 

لوحية في حياتهم اليومية مما يضمن مشاركة أكبر عدد منهم والمعلمين، ويستخدم الطلبة األجهزة ال

في التعلم، وتحقق األجهزة اللوحية التواصل المباشر والمستمر بين الطالب والمدرسة وأولياء 

األمور، وتساعد على تسهيل عملية التعلم مع ظهور أساليب تعليمية حديثة مثل تطبيقات التعلم 

 المنتشر.
 

 ها باألجهزة اللوحية:نظريات التعلم وعالقت

 ترتبط األجهزة اللوحية ببعض نظريات التعلم المختلفة ومنها:

النظرية البنائية: هي تركز على اكتساب الطالب للمعلومات واألفكار باالعتماد على معلوماته  -

ومعرفته السابقة والحالية، من خالل األجهزة اللوحية يصبح الطلبة قادرين على التعامل مع 

 لم مختلفة ومتعددة، ويكونوا قادرين على بناء معرفتهم ذاتيًا.مصادر تع

النظرية السلوكية: وهي تسهم في تغير سلوك الطالب نحو األفضل، عند استخدامه لألجهزة  -

اللوحية عن طريق إرسال المثير للمتعلم فيبدأ باالستجابة من خالل البحث عن حلول، فيقوم 

 لب مع التعزيز.النظام بتقديم التغذية الراجعة للطا

النظرية المعرفية االجتماعية: وهي تركز على بناء الطالب لمعارفه الخاصة من خالل التفاعل  -

االجتماعي، وذلك من خالل التفاعل بين الطلبة واألنشطة ، حيث يكون التفاعل االجتماعية في 

األجهزة صورة مواقف اجتماعية حقيقية أو تحويلها لمواقف اجتماعية افتراضية من خالل 

 .(Bachmair, 2007)اللوحية 

 قواعد البيانات اإللكترونية: 

تعدت وسائل جمع البيانات ومعالجتها بصيغ مختلفة للحصول على المعلومات والبيانات التي 

تساعد الشخص في حل المشكالت التي تواجهه، وقواعد البيانات هي أساس المعامالت وتبادل 

لم يكن هناك شيء اسمه "الويب" وال يمكن تبادل البيانات بين المعارف، وبدون قواعد البيانات 

 مستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم.

( أن هناك بعض اإلرشادات التي يمكنك األخذ بها عند تصميم قواعد 2011ويري أبو العطا )

 البيانات اإللكترونية منها ما يلي: 

 تحديد الهدف من تصميم قاعدة البيانات.  -

 عدد الجداول ونوع البيانات المستخدمه. تحديد  -

 تحديد الحقول التي يتم إدراجها في كل جدول من الجداول.  -

 تحديد طريقة ادخال البيانات الى الجداول. -

 تحديد نوع البيانات التي تريد استرجاعها من قاعدة البيانات. -

 التعرف على انواع التقارير التي تريد الحصول عليها. -
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 ية للبحث:اإلجراءات المنهج

 إعداد أدوات البحث:

 تم استخدام األدوات البحثية التالية:  

 أوال: قائمة مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.

بعض االطالع على البحوث واألدبيات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت تصميم قواعد 

على مقرر الحاسب االلي وتقنية المعلومات، والتعرف على برنامج  البيانات اإللكترونية، واالطالع

لتصميم قواعد البيانات وهو من البرامج المكتبية الحرة   LibreOffice Basليبر أوفيس بيس

والمفتوحة المصدر، تم إعداد القائمة في صورتها المبدئية، وللتأكد من صدق هذه المهارات، تم 

والمحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم وطلب منهم إبداء الرأي، وتم  استطالع رأى السادة الخبراء

إجراء التعديالت التي رأى السادة المحكمون ضرورة تعديلها، وتم إعادة صياغة بعض المهارات، 

وبعد الحذف والتعديل واإلضافة بناًء على آراء السادة المحكمين تم التوصل إلى الصورة النهائية 

( مهارة فرعية، وقد روعي أن 35( ست مهارات رئيسة، وعدد)6وبلغ عددها ) لقائمة المهارات،

تكون قائمة المهارات ذات ترتيب منطقي للمهارات، حيث تم حساب معامل االتفاق بين السادة 

 %.0.84المحكمين وكان معامل االتفاق = 
 

ة مهارات تصميم قواعد ثانياً: معايير تصميم تطبيقات التعلم المنتشرعبر األجهزة اللوحية لتنمي

 البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية:

بعض االطالع على البحوث واألدبيات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت التعلم المنتشر 

وتطبيقاته وأيًضا األجهزة اللوحية، تم بناء القائمة في صورتها األولية، وللتأكد من صدق هذه 

باحثان باستطالع رأى السادة الخبراء والمحكمين من األساتذة في مجال تكنولوجيا المهارات، قام ال

التعليم وطلب منهم إبداء الرأي، وتم إجراء التعديالت التي رأى السادة المحكمون ضرورة تعديلها، 

وتم إعادة صياغة بعض المعايير، وبعد الحذف والتعديل واإلضافة بناًء على آراء السادة المحكمين 

تم التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة معايير تصميم تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية، 

( مؤشر فرعي، وقد روعي أن تكون قائمة المعايير 31( ست معايير رئيسة، وعدد)6وبلغ عددها )

عامل ذات ترتيب منطقي للمعايير، حيث تم حساب معامل االتفاق بين السادة المحكمين وكان م

 %.0.88االتفاق = 

ثالثاً: اختبار تحصيلي مرتبط بالجانب المعرفي لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة 

 المرحلة الثانوية:

 قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات تصميم قواعد البيانات

ة قواعد البيانات من مقرر الحاسب اآللي وتقنية اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية في وحد

( سؤال من أسئلة االختيار من متعدد، وعدد 15( سؤال، عدد )30المعلومات، وتكون االختبار من )

( من أسئلة الصواب والخطأ، وذلك وفقًا للمستويات المعرفية التالية: )التذكر، الفهم، التطبيق(، 15)

ر التحصيلي تبعًا لنواتج التعلم المراد اختبارها لدى الطلبة بعد وتم إعداد جدول مواصفات االختبا

 تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر االجهزة اللوحية طبًقا لمستويات األهداف المعرفية.
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وقام الباحثان بتحكيم االختبار التحصةةةةةةةيلي، وتم عرض االختبار بصةةةةةةةورته األولية على 

ستفادة من آراء المحكمين في تعديل بعض أسئلة االختبار مجموعة من المحكمين لتحكيمه، وتم اال

لعدم انتمائها لمسةةةةةةتويات األهداف المعرفية، وبعد االنتهاء من إعداد االختبار وتعديله في ضةةةةةةوء 

( طالبًا من طلبة الصف 35استطالعية تكونت من )آراء المحكمين تم تجريب االختبار على عينة 

ث، وذلك بهدف التحقق من صةةةةةةةدق االختبار، وثباته، وتحديد من غير عينة البحالثانوي  الثاني

الوقت المناسةةةةب لالختبار، وحسةةةةاب معامل السةةةةهولة والصةةةةعوبة، والجدول التالي يبين معامالت 

 السهولة والصعوبة الختبار التحصيل:
انات االختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي المرتبط بمهارات تصميم قواعد البي(: مواصفات 3جدول)

 اإللكترونية

صيلي(: معامالت السهولة والصعوبة لالختبار التح4جدول )  

 معامل الصعوبة معامل السهولة اإلجابات الخطأ اإلجابات الصحيحة رقم السؤال

1.  18 17 51.4% 48.6% 

2.  22 13 62.9% 37.1% 

3.  15 20 42.9% 57.1% 

4.  18 17 51.4% 48.6% 

5.  21 14 60.0% 40.0% 

6.  18 17 51.4% 48.6% 

7.  12 23 34.3% 65.7% 

8.  15 20 42.9% 57.1% 

9.  12 23 34.3% 65.7% 

10.  18 17 51.4% 48.6% 

11.  15 20 42.9% 57.1% 

النسبة المئوية  أرقام أسئلة االختبار للموضوع وفق مستويات األهداف الموضوع م

لألسئلة الخاصة 

بكل موضوع إلى 

مجموع أسئلة 

 االختبار

 المجموع التطبيق الفهم التذكر

 %20 6 14، 12 28، 2 18، 1 مفهوم قواعد البيانات 1

 %10 3 _ 17، 10 16 أهمية قواعد البيانات 2

 %13 4 20 21، 3 19 مكونات قواعد البيانات 3

أنظمة إدارة قواعد  4

 البيانات
22 ،27 13 ،15 ،25 ،29 5 ،23 8 

27% 

تصميم وبناء قواعد  5

 البيانات.
11 ،26 ،30 

8 ،9 ،13 

 
4 ،6 ،7 9 

30% 

 %100 30 8 13 9 المجموع
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12.  24 11 68.6% 31.4% 

13.  15 20 42.9% 57.1% 

14.  21 14 60.0% 40.0% 

15.  21 14 60.0% 40.0% 

16.  15 20 42.9% 57.1% 

17.  12 23 34.3% 65.7% 

18.  18 17 51.4% 48.6% 

19.  21 14 60.0% 40.0% 

20.  18 17 51.4% 48.6% 

21.  24 11 68.6% 31.4% 

22.  19 16 54.3% 45.7% 

23.  18 17 51.4% 48.6% 

24.  12 23 34.3% 65.7% 

25.  18 17 51.4% 48.6% 

26.  21 14 60.0% 40.0% 

27.  24 11 68.6% 31.4% 

28.  21 14 60.0% 40.0% 

29.  15 20 42.9% 57.1% 

30.  18 17 51.4% 48.6% 

%(، كما 68.6% إلى 34.3(  أن قيم معامل السةةةةهولة تراوحت بين )4يتبين من الجدول ) 

%(، وجميع هةةذه القيم مقبولةةة، وتؤكةةد 65.7% إلى 31.4تراوحةةت معةةامالت الصةةةةةةةعوبةةة بين )

 صالحية االختبار التحصيلي للتطبيق الميداني.

 حساب معامل التمييز: 

 كما يوضحها الجدول التالي: وقد تم حساب معامل التمييز وظهرت النتائج

( حساب معامل التمييز 5جدول )   

المجموعة  السؤال

 العليا

المجموعة 

 الدنيا

معامل 

 التمييز

المجموعة  السؤال

 العليا

المجموعة 

 الدنيا

معامل 

 التمييز

1 9 4 50%  16 9 5 40%  

2 8 5 30%  17 9 6 30%  

3 9 5 40%  18 8 4 40%  

4 9 4 50%  19 8 4 40%  

5 9 3 60%  20 8 3 50%  

6 10 3 70%  21 8 5 30%  

7 7 4 30%  22 9 5 40%  

8 8 3 50%  23 10 5 50%  

9 8 5 30%  24 9 6 30%  
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10 9 6 30%  25 8 6 20%  

11 10 6 40%  26 6 2 40%  

12 9 6 30%  27 9 4 50%  

13 9 4 50%  28 10 4 60%  

14 10 5 50%  29 5 1 40%  

15 8 4 40%  30 9 5 40%  

جدول ) يتبين قد تراوحت بين 5من ال %( وهي قيم 70%، 30(( أن قيم معامالت التمييز 

 مقبولة، وتدل على أن االختبار التحصيلي لديه القدرة على التمييز بين الطلبة.

 حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار التحصيلي:

ت ارتباط قام الباحثان بحسةةةةةةاب االتسةةةةةةاق الداخلي لفقرات االختبار وذلك بحسةةةةةةاب معامال

بيرسةةةةةون بين كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار، ومن ثم حسةةةةةاب معامل االختبار بين كل بعد من 

 أبعاد االختبار والدرجة الكلية، وهو ما يوضحه الجدولين التاليين:

 ( معامالت ارتباط فقرات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار 6جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط م مستوى الداللة معامل االرتباط م

1 0.314* **0.508 16 دالة   دالة 

2 0.528** *0.332 17 دالة   دالة 

3 0.615** *0.351 18 دالة   دالة 

4 0.838** **0.598 19 دالة   دالة 

5 0.752** **0.620 20 دالة   دالة 

6 0.902** **0.810 21 دالة   دالة 

7 0.854** **0.735 22 دالة   دالة 

8 350.8** **0.465 23 دالة   دالة 

9 0.835** **0.692 24 دالة   دالة 

10 0.699** **0.517 25 دالة   دالة 

11 0.421** **0.564 26 دالة   دالة 

12 0.513** *0.398 27 دالة   دالة 

13 0.700** **0.591 28 دالة   دالة 

14 0.828** **0.509 29 دالة   دالة 

15 0.868** *0.367 30 دالة   دالة 

فأقل. 0.05دالة عند مستوى  *  

فأقل. 0.01** دالة عند مستوى   

جدول )  لة عند مسةةةةةةةتوى )6يتبين من ال يل دا بار التحصةةةةةةة (، 0.01( أن جميع فقرات اخت

(، وعلى ذلك يتضةةةةح أن جميع الفقرات المكونة لالختبار 0.05وبعضةةةةها دال عند مسةةةةتوى دالة )

 يداني.تتمتع بدرجة صدق عالية، تجعله صالح للتطبيق الم
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كما قام الباحثان بحسةةةاب معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكلية له، 

 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 ( معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار بالدرجة الكلية لالختبار7جدول ) 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المستوى

**60.78 التذكر  دالة 

**0.854 الفهم  دالة 

**0.802 التطبيق  دالة 

 فأقل. 0.01** دالة عند مستوى 

( أن جميع معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لالختبار دالة عند مسةةةتوى 7يتبين من الجدول)

 (، مما يوضح أن االختبار التحصيلي على درجة عالية من الصدق.0.01)

داء لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية:األحظة ثالثاً: إعداد بطاقة مال  

هدفت بطاقة المالحظة إلى تحديد مسةةةتوى أداء مهارات تصةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة 

المرحلة الثانوية، وفي ضةةةةوء األهداف التعليمية لوحدة إنشةةةةاء قواعد البيانات، قام الباحثان بإعداد 

م قواعد البيانات، وقد تكونت بطاقة المالحظة في صورتها المبدئية بطاقة مالحظة مهارات تصمي

 ( مهارة فرعية.35( مهارة رئيسة، وعدد)6من )

 ويوضح الجدول التالي القيمة الوزنية بالدرجات لكل خطوة من خطوات أداء المهارة.

د البيانات اإللكترونية(: القيمة الوزنية بالدرجات لكل خطوة من خطوات أداء مهارة تصميم قواع 8جدول )   

عدد  المهـــــــــــــــــــارات م

 الخطوات

القيمة الوزنية 

 بالدرجات

 Base  LibreOffice 4 4يقوم الطالب بتشغيل برنامج قاعدة البيانات 1

  Baseيقوم الطالب بإنشاء قاعدة بيانات باستخدام برامج 2

LibreOffice 

4 4 

 7 7 الحقوليقوم الطالب بإنشاء الجداول و 3

 3 3 يقوم الطالب بإنشاء استعالم 4

 11 11 يقوم الطالب بعمل النماذج 5

 6 6 يقوم الطالب بعمل التقارير 6

 35 المجموع

تم استخدام التقدير الكمي لبطاقة المالحظة كالتالي: حيث قدرت لكل خطوة يؤديها الطالب 

اء الطالب للمهارة )لم يؤدِّ المهارة( يحصل أداًء صحيحا ً)أدى المهارة( بدرجة، وفي حالة عدم أد

على صفر، وبذلك تكون مهمة مالحظة األداء هي مالحظة أداء الطالب في أدائه لكل خطوة من 

 في الخانة المناسبة )أدى المهارة، لم يؤدِّ المهارة(.)√( خطوات المهارة ووضع عالمة 
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المبدئية، تم عرضةها على مجموعة من بعد االنتهاء من إعداد بطاقة مالحظة األداء في صةورتها  

المحكمين والخبراء المتخصةةةةةصةةةةةين في مجال تكنولوجيا التعليم السةةةةةتطالع رأيهم، وقام الباحثان 

( من طلبة العينة االسةةتطالعية، وتم تسةةجيل درجاتهم على بطاقة 5والمالحظ المتعاون بمالحظة )

%( ويتضةةةح ذلك 88.6كوبر هو )ادلة المالحظة، حيث تبين أن قيمة معامل االتفاق بعد تطبيق مع

 من خالل الجدول التالي.

 ( حساب ثبات بطاقة مالحظة األداء بطريقة كوبر 9جدول )

معامل االتفاق )معامل  عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق الطالب

 الثبات(

1 30 5 85.7% 

2 28 7 80.0% 

3 32 3 91.4% 

4 29 6 82.8% 

5 33 2 94.3% 

ثبات الكليمعامل ال  86.8%  

(، وأقل %94.3( أن معامالت االتفاق مرتفعة، فقد بلغت أعلى نسبة )9يتبين من الجدول ) 

ط نسبة االتفاق )80.0نسبة ) (، وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل على %86.8%(، كما بلغ ُمتوس ِّ

حث، وأصةةةةبحت البطاقة في صةةةةورتها صةةةةالحية بطاقة المالحظة، ومناسةةةةبتها لتحقيق أهداف الب

 ( مهارة فرعية.35( مهارة رئيسة، وعدد )6النهائية؛ مكونة من )

:رابعاً: إعداد بطاقة تقييم المنتج النهائي لتصميم قواعد البيانات اإللكترونية  

هدفت بطاقة تقييم المنتج النهائي إلى تحديد مسةةةةةةةتوى جودة أداء تصةةةةةةةميم قواعد البيانات  

لطلبة المرحلة الثانوية، وفي ضوء األهداف التعليمية لوحدة إنشاء قواعد البيانات، قام اإللكترونية 

ها  هائي في صةةةةةةةورت قة تقييم المنتج الن هائي، وتكونت بطا قة تقييم المنتج الن بإعداد بطا باحثان  ال

( مهارة فرعية ويوضةةةةةح الجدول التالي القيمة الوزنية 19( مهارة رئيسةةةةةة، وعدد)4المبدئية من )

 الدرجات لكل خطوة من خطوات أداء المهارة.ب

 القيمة الوزنية بالدرجات عدد الخطوات المهـــــــــــــــــــارات م

إنشاء مجموعة من الجداول عن طريق عرض  1

 التصميم

6 6 
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 جدول

 (10 

 :)

القيمة 

 الوزنية بالدرجات لكل خطوة من خطوات جودة المنتج النهائي لتصميم قواعد البيانات اإللكترونية

تم استخدام التقدير الكمي لبطاقة تقييم المنتج النهائي كالتالي: حيث قدرت لكل خطوة يؤديها 

لب للمهارة )لم يؤدِّ المهارة( الطالب أداًء صةةةةحيحا ً)أدى المهارة( بدرجة، وفي حالة عدم أداء الطا

يحصل على صفر، وبذلك تكون مهمة تقييم المنتج النهائي لكل خطوة من خطوات المهارة ووضع 

في الخانة المناسةةةةةةةبة )أدى المهارة، لم يؤدِّ المهارة(، بعد االنتهاء من تصةةةةةةةميم وبناء )√( عالمة 

لى مجموعة من المحكمين والخبراء بطاقة تقييم المتج النهائي في صورتها المبدئية، تم عرضها ع

 المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم الستطالع رأيهم.

( من طالب العينة االسةةةةةةةتطالعية، وتسةةةةةةةجيل 5وقام الباحثان والمالحظ المتعاون بتقييم )

فاق بعد تطبيق معادلة  هائي، حيث تبين أن قيمة معامل االت قة تقييم المنتج الن درجاتهم على بطا

 %( ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي.88.5) كوبر هو

 ( حساب ثبات بطاقة تقييم المنتج النهائي بطريقة كوبر 11جدول )

معامل االتفاق )معامل  عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق الطالب

 الثبات(

1 16 3 84.2% 

2 17 2 89.5% 

3 18 1 94.7% 

4 16 3 84.2% 

5 17 2 89.5% 

ت معامل الثبا

 الكلي

88.5%  

بة )11يتبين من الجدول ) (، %94.7( أن معامالت االتفاق مرتفعة، فقد بلغت أعلى نسةةةةةةة

ط نسبة االتفاق )84.2وأقل نسبة ) (، وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل %88.5%(، كما بلغ ُمتوس ِّ

يقها على عي ِّنة البحث، ومناسةةةةةةبتها على صةةةةةةالحية بطاقة تقييم المنتج النهائي، ومدى الوثوق بتطب

 لتحقيق أهداف البحث.

 4 4 إنشاء االستعالم 2

 5 5 إنشاء النماذج عن طريق المعالج 3

 4 4 إنشاء التقرير 4

 19 المجموع
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ولحسةةةةةاب صةةةةةدق بطاقة تقييم المنتج النهائي قام الباحثان بحسةةةةةاب الجذر التربيعي لمعامل 

( وعلى ذلك فإن قيمة معامل الصةةةةدق الذاتي 0.885الثبات، ونظراً ألن قيمة معامل الثبات بلغت )

 حية بطاقة تقييم المنتج النهائي للتطبيق الميداني.، وهي قيمة صدق عالية تدل على صال0.94= 

بعد االنتهاء من ضةةةةةبط بطاقة تقييم المنتج النهائي، أصةةةةةبحت بذلك في صةةةةةورتها النهائية؛ 

 ( مهارة فرعية.19( مهارة رئيسة، وعدد )4مكونة من )

هارات المحور الرابع: خطوات تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية لتنمية م

 تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية: 

( ويتكون النموذج العةةام ADDIEتم االعتمةةاد على النموذج العةةام للتصةةةةةةةميم التعليمي ) 

 لتصميم التعليمي من خمس مراحل رئيسة وهي كاآلتي:

 المرحلة األولى: التحليل:

تحديد الهدف العام:  -  

طوير تطبيقات التعلم المنتشةةةر عبر األجهزة اللوحية لتنمية مهارات تصةةةميم الهدف العام هو ت     

قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، مسةةةتمد من الهدف العام للوحدة الدراسةةةية وهو 

 رفع مستوى أداء الطلبة في مهارات تصميم قواعد البيانات.

 تحديد الموضوعات الرئيسة للمحتوى التعليمي: 

تتكون الوحدة التعليمية إلنشةةةةةةةاء قواعد البيانات في مقرر الحاسةةةةةةةب اآللي وتقنية المعلومات من 

 الموضوعات التالية:

 الموضوع األول: مفهوم قواعد البيانات. -

 الموضوع الثاني: أهمية قواعد البيانات. -

 الموضوع الثالث: مكونات قواعد البيانات. -

 بيانات.الموضوع الرابع: أنظمة إدارة قواعد ال -

 الموضوع الخامس: خطوات تصميم وبناء قواعد البيانات.  -

قام الباحثان بتحليل خصةةةةةائص المتعلمين وهم طلبة المرحلة الثانوية، حيث أنهم لديهم القدرة على 

ية  باد لتطوير تقن لديهم أجهزة األي خدام األجهزة اللوحية، وتتوافر  قات التعلم  Rssاسةةةةةةةت من تطبي

 المنتشر.

 

 المرحلة الثانية: التصميم:

 تم صياغة األهداف اإلجرائية لكل موضوع من موضوعات الوحدة التعليمية وهي:

 يعرف الطالب مفهوم قواعد البيانات. .1
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

 يستنتج الطالب أهمية قواعد البيانات. .2

 يحدد الطالب مكونات قواعد البيانات. .3

 يوضح الطالب أنظمة إدارة قواعد البيانات. .4

 قاعدة البيانات. يقوم الطالب بتصميم وبناء  .5

 تحديد االمكانات المساندة:

يتطلةةب التةةدريس من خالل تطوير تطبيقةةات التعلم المنتشةةةةةةةر عبر األجهزة اللوحيةةة للمجموعةةة 

التجريبية إضةةةةةافة إلى توفر االتصةةةةةال بشةةةةةبكة اإلنترنت في كل جهاز وهذه المتطلبات للمجموعة 

 التجريبية.

 المرحلة الثالثة: التطوير :

مرحلة تحويل المخططات الورقية إلى بيانات رقمية وتصةةةةةةةميمها لكي تكون جاهزة تم في هذه ال

للعرض داخل بيئة التعلم المسةةةةةةةتخدمة، وذلك من خالل تصةةةةةةةميم وانتاج مدونه تعليمية وربطها 

كأحد اهم تطبيقات التعلم المنتشر حيث أنه تم اعتماد محتواها على دروس تعتمد على RSS بتقنية 

بحيث يتيح إمكانية ايصةةةةةةال وربط  RSSنات لطلبة المرحلة الثانوية وإدراج تصةةةةةةميم قواعد البيا

الطالب بقائمة ال محدودة من المراجع والكتب والمصادر التعليمية والمواقع المرتبطة بالموضوع, 

وتم تزويد الطلبةة برابط المةدونة التعليميةة واطالعهم على آليةة اسةةةةةةةتخةدامهةا والتعلم من خاللهةا 

 .RSSآلية البحث من خالل  تقنية باألضافة إلى 

 المرحلة الرابعة: التنفيذ: 

في هذه المرحلة يبدأ التطبيق الفعلي بتطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية            

 وقام الباحث بتعريف الطلبة بكيفية استخدامها من قبل الطلبة. 

 المرحلة الخامسة : التقويم: 

هاء من تطوير تطبيقات التعلم المنتشةةةر عبر األجهزة اللوحية قام الباحثان بمراجعتها بعد االنت      

من حيث التأكد من صحة المعلومات والبيانات المدخلة والتأكد من إجابات األسئلة، وطريقة تقديم 

 التغذية الراجعة، وطريقة عرض المعلومات بالتدرج المطلوب.

 دانية: المحور الخامس: إجراء التجريب المي

بعد تطوير تطبيقات التعلم المنتشةةةر عبر األجهزة اللوحية، وبعد إعداد أدوات البحث أصةةةبحت في 

 صورتها النهائية، بدأ تنفيذ تجربة البحث وفقًا لإلجراءات التالية: 

 اختيار عينة البحث. -

 تطبيق أدوات البحث قبليًا. -

 التأكد من تكافؤ المجموعتين. -

 تطبيق تجربة البحث. -

 ق أدوات البحث بعدياً.تطبي -
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

 وفيما يلي وصف تفصيلي لكل إجراء من تلك اإلجراءات: 

 اختيار عينة البحث -

سم العينة إلى مجموعتين تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من بين طلبة الصف الثاني  تم تق

ه،  2018 – 2017الثانوي بمعهد العاصمي النموذجي بمدينة الرياض الرياض في العام الجامعي 

( طالبًا، تم تقسةةةيمهم عشةةةوائيًا إلى مجموعتين؛ مجموعة تجريبية درسةةةت 56وتكونت العينة من )

( طالًبا، ومجموعة 28من خالل تطوير تطبيقات التعلم المنتشةةةةةةةر عبر األجهزة اللوحية وعددها )

 ( طالبًا. 28ضابطة درست من خالل الطريقة التقليدية وعددها )

 ا.تطبيق أدوات البحث قبليً  -

قةام البةاحثةان بتطبيق االختبةار التحصةةةةةةةيلي وبطةاقةة المالحظةة قبليًةا على المجموعتين التجريبيةة 

والضةةةةةةةابطة وذلك بهدف تحديد المسةةةةةةةتوى المعرفي والمهاري المبدئي لعينة البحث، وللتأكد من 

حظة تكافؤ المجموعتين قبل تقديم المعالجة التجريبية، تم تطبيق االختبار التحصةةةةةيلي وبطاقة المال

 قبليًا.

 تكافؤ من وقد روعي عند اختيار العينة تكافؤها من حيث مسةةةتوى التحصةةةيل القبلي، وللتأكد      

 بين الفرق على للتعرف وذلك التحصةةةيلي، لالختبار القبلي التطبيق نتائج تحليل تم المجموعتين

 :اآلتي الباحث اتبع ذلك من وللتحقق الفرق، هذا ومدى داللة المجموعتين،

تعرف على ما إذا كان هناك فرق ذو داللة إحصةةةةةةائية بين المجموعة التجريبية والضةةةةةةابطة في لل

مسةةةتوى )التذكر، الفهم، التطبيق( وكذلك الدرجة الكلية ألبعاد مسةةةتوى اختبار التحصةةةيل المعرفي 

على التطبيق القبلي لالختبار التحصةةةيلي اسةةةتخدم الباحث اختبار )ت( للعينات المسةةةتقلة، وجاءت 

 نتائج كما يوضحها الجدول التالي:ال

 التأكد من تكافؤ المجموعتين

 أوالً: تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي:

للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضةةةةةابطة في الجانب المعرفي لمهارات تصةةةةةميم قواعد 

 Independent Samples( للعينات المستقلة )البيانات اإللكترونية، استخدم الباحثان اختبار )ت

Test:وكانت النتائج كما يلي ) 
 

 

 

 
 

اختبار )ت( للعينات المستقلة لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في  ( 12جدول )

 التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي

المستويات 

 المعرفية

مجموعات 

 البحث

عدد 

بةالطل  

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

درجات  قيمة )ت(

 الحرية

مستوي 

 الداللة

 االستنتاج



 

 =26 = 

 2018ديسمبر  –( 12مسلسل العدد ) -الثاني  العدد - السادسالمجلد 

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

 0.396 1.197 2.21 28 الضابطة التذكر

  

54 

  

0.694 

  

 غير دالة

 0.786 2.11 28 التجريبية 

1.345- 1.227 2.39 28 الضابطة الفهم  

  

54 

  

0.184 

  

 غير دالة

561.1 2.82 28 التجريبية   

 0.844 1.020 2.32 28 الضابطة التطبيق

  

54 

  

0.403 

  

 غير دالة

 0.875 2.11 28 التجريبية 

الدرجة الكلية 

 لالختبار

0.156- 2.879 6.93 28 الضابطة  غير دالة 0.877 54 

 2.219 7.04 28 التجريبية 

، 0.184، 0.694أبعاد االختبار بلغت على الترتيب ) ( أن قيمة مستوي الداللة لجميع12يتضح من نتائج الجدول )

( مما يدل علي عدم وجود فرق دال إحصةةائيًا 0.05(، وهي جميعها قيم أكبر من مسةةتوي الداللة )0.877، 0.403

بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار التحصيلي لمهارات تصميم قواعد 

لكترونية، وهو ما يؤكد تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبلي على اختبار التحصةةةةةيلي المرتبط بالجانب البيانات اإل

 المعرفي لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية.

 ثانياً: تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة بالنسبة لبطاقة المالحظة األداء:
( Independent Samples Testوالضةةةةةابطة )ت( للعينات المسةةةةةتقلة )للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية 

 وكانت النتائج كما يلي:
( لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات Independent Samples Testاختبار)ت( للعينات المستقلة ) ( 13جدول )

 طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة

( أن قيمة مسةةةةتوي الداللة لجميع أبعاد االختبار بلغت على الترتيب 13يتضةةةةح من نتائج الجدول )

(، وهي جميعهةةةا قيم أكبر من 0.156، 0.160، 0.262، 0.282، 0.116، 0.402، 0.326)

( مما يدل علي عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعة 0.05مستوي الداللة )

التجريبية والضةةةةةابطة في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة الجانب األدائي لمهارات تصةةةةةميم قواعد 

المالحظة مهارات بطاقة عدد  المجموعات  

 الطلبة

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

 االستنتاج

يقوم الطالب تشغيل برنامج 

 قاعدة البيانات برامج 

LibreOffice 

 0.991 0.573 1.57 28 الضابطة

 

54 

 

0.326 

 

 غير دالة

 0.504 1.43 28 التجريبية

لطالب بإنشاء قاعدة يقوم ا

 بيانات باستخدام برامج 

LibreOffice 

 0.844 0.685 1.61 28 الضابطة

 

54 

 

0.402 

 

 غير دالة

 0.576 1.46 28 التجريبية

يقوم الطالب بإنشاء الجدول 

 والحقول

 1.596 0.637 2.04 28 الضابطة

 

54 

 

0.116 

 

 غير دالة

 0.701 1.75 28 التجريبية

 الب إنشاء استعالميقوم الط

 

 1.086 0.508 1.46 28 الضابطة

 

54 

 

0.282 

 

 غير دالة

 0.476 1.32 28 التجريبية

 يقوم الطالب بعمل النماذج

 

 1.134 1.315 3.39 28 الضابطة

 

54 

 

0.262 

 

 غير دالة

 1.277 3.00 28 التجريبية

211.9 0.838 2.04 28 الضابطة يقوم الطالب بعمل التقارير  

 

54 

 

 غير دالة 0.160

 0.832 1.61 28 التجريبية

الدرجة الكلية لجميع 

 المهارات

 غير دالة 0.156 54 1.954 2.176 10.07 28 الضابطة

 2.063 8.96 28 التجريبية
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

وهو مةا يؤكةد تكةةافؤ المجموعتين في التطبيق القبلي على بطةةاقةة مالحظةة  البيةةانةات اإللكترونيةةة،

 األداء المهاري المرتبط بمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية.

 تطبيق تجربة البحث:

 أوالً: طالب المجموعة التجريبية:

ع بطاقات مدون تم إجراء مقابلة عامة مع طلبة الصف الثاني الثانوي، وكانت المقابلة بهدف توزي 

 عليهةةا رابط المحتوى التعليمي، وكيفيةةة التعةةامةةل معةةه من خالل مةةدونةةه تعليميةةة وربطهةةا بتقنيةةة 

RSS كأحد اهم تطبيقات التعلم المنتشر، حيث تضمن محتواها موضوعات تصميم قواعد البيانات

ة ال محدودة بحيث يتيح إمكانية ايصةةةةةال وربط الطالب بقائم RSSلطلبة المرحلة الثانوية وإدراج 

من المراجع والكتب والمصةةادر التعليمية والمواقع المرتبطة بالموضةةوع, وتم تزويد الطلبة برابط 

المدونة التعليمية واطالعهم على آلية اسةةةتخدامها والتعلم من خاللها باألضةةةافة إلى آلية البحث من 

 .RSSخالل  تقنية 

 ثانياً: طالب المجموعة الضابطة:

 التعليمي إلى خمس موضوعات وهى كالتالي:تم تقسيم المحتوى 

 الموضوع األول: مفهوم قواعد البيانات. -

 الموضوع الثاني: أهمية قواعد البيانات. -

 الموضوع الثالث: مكونات قواعد البيانات. -

 الموضوع الرابع: أنظمة إدارة قواعد البيانات. -

 الموضوع الخامس: خطوات تصميم وبناء قواعد البيانات.  -

ه وفق الخطة الزمنية المحددة بالكتاب المدرسةةي، وتم التعلم من خالل الطريقة التقليدية وتم دراسةةت

 داخل قاعة الفصل الدراسي بمعهد العاصمة النموذجي.

 تطبيق أدوات البحث بعدياً: 

تطبيق أدوات القياس البعدي للبحث على طلبة  المجموعتين التجريبية والضةةابطة بعد االنتهاء من 

 االمحتوى التعليمي، وتضمنت األدوات التالية:دراسة جميع 

اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي المرتبط بمهارات تصميم قواعد البيانات  .1

 اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.     

بطاقة مالحظة األدائي لقياس الجانب األدائي المرتبط بمهارات تصميم قواعد البيانات  .2

 رحلة الثانوية.     اإللكترونية لطلبة الم

 بطاقة تقييم المنتج النهائي لتصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.   .3

 مالحظات أثناء تطبيق التجربة:

 تم رصد بعض المالحظات التي ظهرت أثناء تطبيق التجربة ومنها:
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

 ى التعليمي المقدمة.اهتمام الطلبة وإيجابيتهم أثناء التطبيق حيث زاد من فهمهم للمحتو -

جميع الطلبة بالمجموعة التجريبية إعجابهم بأسةلوب دراسةة المحتوى من خالل األجهزة  ىأبد -

في توفير مجموعة من المراجع والكتب والمصةةةةةةةادر Rss اللوحية، وقد اسةةةةةةةتفادو من خدمة 

 التعليمية والمواقع المرتبطة بالموضوع.

ى التعليمي، جعل الطلبة يتعاملون مع المحتوى إحساس الطلبة بالرقابة أثناء دراسة المحتو .4

يتعاملون بجدية مع المحتوى ويسعون إلثبات أنهم عبر اإلنترنت وكأنه أمام المعلم مما جعلهم 

 األفضل.

تغيير أسلوب التعلم كان من شأنه كسر الرتابة والملل الذي قد يصيب الطلبة في حال  .5

 استخدام األساليب التدريسية التقليدية.

شغف واهتمام من قبل الطلبة الستخدام هذ النوع من التعلم وذلك يرجع الهتمام هذه  هناك .6

 الفئة الستخدام التقنية في تعلمها بل وفي حياتها اليومية.

 نتائج البحث وتفسيرها:
 أوالً: تحليل النتائج:

 التحقق من الفرضية االولي:

( أو أقل بين 0.05ند مسةةتوى )التحقق من صةةحة الفرضةةية األولى: يوجد فرق دال إحصةةائيًا ع .1

متوسةةةةةةط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضةةةةةةابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصةةةةةةيل 

المرتبط بالجانب المعرفي لمهارات تصةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لصةةةةةالح طلبة المجموعة 

 التجريبية.

 Independentلعينات المسةةتقلة )للتحقق من صةةحة الفرضةةية األولى تم اسةةتخدام اختبار )ت( ل  

Samples Test للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصةةةةةةةائية في درجات الطلبة بالنسةةةةةةةبة ،)

 للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي.
(: اختبار )ت( لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية  14جدول رقم )

ضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل للجانب المعرفي لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونيةوال  

المستويات 

 المعرفية

مجموعات 

 البحث

عدد 

 الطلبة

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

درجات  قيمة )ت(

 الحرية

مستوي 

 الداللة
 االستنتاج

10.523- 1.101 5.79 28 الضابطة التذكر  

  

54 

  
0.00*  دالة  

 0.678 8.36 28 التجريبية 

13.323- 1.671 7.86 28 الضابطة الفهم  

  

54 

  
0.00*  

 دالة

 0.390 12.18 28 التجريبية 

9.579- 1.072 5.50 28 الضابطة التطبيق  

  

54 

  
0.00*  

 دالة

 0.548 7.68 28 التجريبية 

الدرجة 

الكلية 

 لالختبار

 3.124 19.14 28 الضابطة

-14.118  54 0.00*  

 دالة

 1.343 28.21 28 التجريبية 

(0.05* دالة عند مستوى )  
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 ( ما يلي:14يتبين الجدول )

أوالً: تبين أن الفروق بين متوسةةطات درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةابطة في التطبيق 

لكترونية عند مسةةةةةةتوى )التذكر( دالة عند البعدي على اختبار مهارات تصةةةةةةميم قواعد البيانات اإل

( وفي اتجاه المجموعة التجريبية، وهو ما يبين تفوق 54(، عند درجة الحرية )0.05مسةةةةةةةتوي )

طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات تصةةةميم 

غ متوسةةةةةةةط درجات طلبة المجموعة قواعد البيانات اإللكترونية عند مسةةةةةةةتوى )التذكر(، حيث بل

(، بينما بلغ متوسةةةةةةط درجات طلبة المجموعة الضةةةةةةابطة 8.36التجريبية في مسةةةةةةتوى )التذكر( )

( 0.05≥ )(، وهي قيمة دالة إحصةةائيًا عند مسةةتوى 0.00(، كما يتبين أن مسةةتوى الداللة )5.79)

فأقل بين متوسط درجات ( 0.05≥ )فأقل، مما يؤكد أن هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

المجموعتين التجريبية والضةةةةةةابطة في التطبيق البعدي على اختبار مهارات تصةةةةةةميم قواعد  طلبة

البيانات اإللكترونية عند مسةةةةةةةتوى )التذكر( لصةةةةةةةالح المجموعة التجريبية. ومن ثم تم التحقق من 

 صحة الفرض األول، بشكل جزئي.

طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةةةةابطة في التطبيق  ثانياً: تبين أن الفروق بين متوسةةةةةةط درجات

البعدي على اختبار مهارات تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مسةةةةةةةتوى )الفهم( دالة عند 

( وفي اتجاه المجموعة التجريبية، وهو ما يبين تفوق 54(، عند درجة الحرية )0.05مسةةةةةةةتوي )

طة في التطبيق البعدي الختبار مهارات تصةةةميم طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةاب

قواعد البيانات اإللكترونية عند مسةةةةةةةتوى )الفهم(، حيث بلغ متوسةةةةةةةط درجات طلبة المجموعة 

(، بينما بلغ متوسةةةةةةط درجات طلبة المجموعة الضةةةةةةابطة 12.18التجريبية في مسةةةةةةتوى )الفهم( )

( 0.05≥ )لة إحصةةائيًا عند مسةةتوى (، وهي قيمة دا0.00(، كما يتبين أن مسةةتوى الداللة )7.86)

( فأقل بين متوسط درجات 0.05≥ )فأقل، مما يؤكد أن هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةةةابطة في التطبيق البعدي على اختبار مهارات تصةةةةةميم قواعد 

ريبية. ومن ثم تم التحقق من صحة البيانات اإللكترونية عند مستوى )الفهم( لصالح المجموعة التج

 الفرض األول، بشكل جزئي.

ثالثاً: تبين أن الفروق بين متوسةةةةةةط درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةةةةابطة في التطبيق 

البعدي على اختبار مهارات تصةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مسةةةةتوى )التطبيق( دالة عند 

( وفي اتجاه المجموعة التجريبية، وهو ما يبين تفوق 54) (، عند درجة الحرية0.05مسةةةةةةةتوي )

طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات تصةةةميم 

قواعد البيانات اإللكترونية عند مسةةةةةةةتوى )التطبيق(، حيث بلغ متوسةةةةةةةط درجات طلبة المجموعة 

بينما بلغ متوسةةةةط درجات طلبة المجموعة الضةةةةابطة (، 7.68التجريبية في مسةةةةتوى )التطبيق( )

( 0.05≥ )(، وهي قيمة دالة إحصةةائيًا عند مسةةتوى 0.00(، كما يتبين أن مسةةتوى الداللة )5.50)

( فأقل بين متوسةةةةةطات 0.05≥ )فأقل، مما يؤكد أن هناك فرق ذو داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى 

طبيق البعدي على اختبار مهارات تصةةةميم درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةابطة في الت

قواعد البيانات اإللكترونية عند مسةتوى )التطبيق( لصةالح المجموعة التجريبية. ومن ثم تم التحقق 

 من صحة الفرض األول، بشكل جزئي.
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رابعاً: تبين أن الفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 

(، 0.05ختبار مهارات تصةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية ككل دالة عند مسةةةةتوي )البعدي على ا

( وفي اتجةةاه المجموعةةة التجريبيةةة، وهو مةةا يبين تفوق طلبةةة المجموعةة 54عنةةد درجةةة الحريةةة )

التجريبية على المجموعة الضةةةةةابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات تصةةةةةميم قواعد البيانات 

حيث بلغ متوسةةةةةةةط درجات طلبة المجموعة التجريبية في جميع المسةةةةةةةتويات  اإللكترونية ككل،

(، كما يتبين أن 19.14(، بينما بلغ متوسةةط درجات طلبة المجموعة الضةةابطة )28.21المعرفية )

( فأقل، مما يؤكد أن هناك 0.05≥ )(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 0.00مستوى الداللة )

( فأقل بين متوسةةةطات درجات طلبة المجموعتين 0.05≥ )ند مسةةةتوى فرق ذو داللة إحصةةةائية ع

التجريبية 

والضةةةةابطة في التطبيق البعدي على اختبار مهارات تصةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لصةةةةالح 

 المجموعة التجريبية. ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض األول، بشكل كامل.

 التحقق من الفرضية الثانية:

( أو أقل بين متوسةةةةط درجات طلبة المجموعة 0.05دال إحصةةةةائيًا عند مسةةةةتوى )يوجد فرق  .2

التجريبيةة والضةةةةةةةةابطةة في التطبيق البعةدي لبطةاقةة المالحظةة األدائي المرتبط بةالجةانةب األدائي 

 لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لصالح طلبة المجموعة التجريبية.

 Independentاسةةةتخدام اختبار )ت( للعينات المسةةةتقلة ) للتحقق من صةةةحة الفرضةةةية الثانية تم

Samples Test للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصةةةةةةةائية في درجات الطلبة بالنسةةةةةةةبة ،)

 التطبيق البعدي. للمجموعتين التجريبية والضابطة في
التجريبية والضابطة في  (: اختبار )ت( لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة15جدول رقم ) 

التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية

مهارات بطاقة 

 المالحظة

مجموعات 

 البحث

عدد 

 الطلبة

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة
 االستنتاج

يقوم الطالب تشغيل 

برنامج قاعدة 

انات برامج البي  

LibreOffice 

 0.956 2.39 28 الضابطة

-5.161  

  

54 

  

0.003*  

  
 دالة

 1.359 3.07 28 التجريبية 

يقوم الطالب بإنشاء 

قاعدة بيانات 

 باستخدام برامج 

LibreOffice 

 1.036 2.46 28 الضابطة

-5.686  

  

54 

  

0.001*  دالة 

 1.243 3.29 28 التجريبية 

ب بإنشاء يقوم الطال

 جدول وحقول

7.443- 0.970 2.86 28 الضابطة  

  

54 

  

0.00*  دالة 

 1.335 5.18 28 التجريبية 

يقوم الطالب إنشاء 

 استعالم

 

 1.016 1.93 28 الضابطة
-5.104  

  

54 

  

0.002*  دالة 

 0.742 2.43 28 التجريبية

يقوم الطالب بعمل 

 النماذج

 

- 1.779 4.86 28 الضابطة

.03710  

  

54 

  

0.00*  دالة 

 1.331 9.07 28 التجريبية 
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يقوم الطالب بعمل 

 التقارير

5.270- 0.937 3.29 28 الضابطة  

  

54 

  

0.00*  دالة 

 0.989 4.64 28 التجريبية 

الدرجة الكلية 

 لجميع المهارات

 3.383 14.50 28 الضابطة
-8.987  54 

0.00*  دالة 

7173. 23.04 28 التجريبية   

(0.05* دالة عند مستوى )  

 ( ما يلي:15يتبين من الجدول )

أواًل: تبين أن الفروق بين متوسةةةةةةط درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةةةةابطة في التطبيق 

البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )تشةةةةةةةغيل برامج  

LibreOffice( وفي اتجةةاه المجموعةةة 54(، عنةةد درجةةة الحريةةة )0.05سةةةةةةةتوي )( دالةةة عنةةد م

التجريبية، وهو ما يبين تفوق طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةةةةةابطة في التطبيق 

البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )تشةةةةةةةغيل برامج  

LibreOffice طلبة المجموعة التجريبية في مهارة )تشةةةغيل برامج  (، حيث بلغ متوسةةةط درجات

LibreOffice(  )3.07)( كما 2.39، بينما بلغ متوسةةةةةةط درجات طلبة المجموعة الضةةةةةةابطة ،)

( فأقل، مما 0.05≥ )(، وهي قيمة دالة إحصةةةةائيًا عند مسةةةةتوى 0.003يتبين أن مسةةةةتوى الداللة )

( فأقل بين متوسةةطات درجات طلبة 0.05≥ )يؤكد أن هناك فرق ذو داللة إحصةةائية عند مسةةتوى 

المجموعتين التجريبية والضةةةةةةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةةةةميم قواعد 

 ( لصالح المجموعة LibreOfficeالبيانات اإللكترونية عند مهارة )تشغيل برامج  

 التجريبية. ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الثاني، بشكل جزئي.

تبين أن الفروق بين متوسةةةةةةةط درجات طلبة المجموعتين التجريبية الضةةةةةةةابطة في التطبيق  ثانًيا:

البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )إنشاء قاعدة بيانات 

( وفي اتجاه 54(، عند درجة الحرية )0.05( دالة عند مسةةتوي )LibreOfficeباسةةتخدام برامج  

وعة التجريبية، وهو ما يبين تفوق طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةةةابطة في المجم

التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )إنشةةةةةةاء 

(، حيث بلغ متوسةةةةةةةط درجات طلبة المجموعة LibreOfficeقاعدة بيانات باسةةةةةةةتخدام برامج  

(، بينما بلغ LibreOffice(  )3.29مهارة )إنشةةةةاء قاعدة بيانات باسةةةةتخدام برامج  التجريبية في 

(، وهي 0.001(، كما يتبين أن مستوى الداللة )2.46متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة )

( فأقل، مما يؤكد أن هناك فروق ذات داللة إحصةةةةائية 0.05≥ )قيمة دالة إحصةةةةائيًا عند مسةةةةتوى 

( فأقل بين متوسةةةطات درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةابطة في 0.05≥ )عند مسةةةتوى 

التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )إنشةةةةةةاء 

( لصةةةةالح المجموعة التجريبية. ومن ثم تم التحقق LibreOfficeقاعدة بيانات باسةةةةتخدام برامج  

 بشكل جزئي.من صحة الفرض الثاني، 

ثالثًا: تبين أن الفروق بين متوسةةةةةةةط درجات طلبة المجموعتين التجريبية الضةةةةةةةابطة في التطبيق 

البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )إنشةةةةةةاء الجداول 
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جريبية، ( وفي اتجاه المجموعة الت54(، عند درجة الحرية )0.05والحقول( دالة عند مسةةةةةةةتوي )

وهو ما يبين تفوق طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة 

مالحظة مهارات تصةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )إنشةةاء الجداول والحقول(، حيث 

(، بينما 5.18بلغ متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في مهارة )إنشاء الجداول والحقول( )

(، 0.00(، كما يتبين أن مسةةةةتوى الداللة )2.86بلغ متوسةةةةط درجات طلبة المجموعة الضةةةةابطة )

( فأقل، مما يؤكد أن هناك فرق ذو داللة إحصةةائية 0.05≥ )وهي قيمة دالة إحصةةائياً عند مسةةتوى 

في ( فأقل بين متوسةةةطات درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةابطة 0.05≥ )عند مسةةةتوى 

التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )إنشةةةةةةاء 

جدول وحقول( لصةةةالح المجموعة التجريبية. ومن ثم تم التحقق من صةةةحة الفرض الثاني، بشةةةكل 

 جزئي.

طبيق رابعًا: تبين أن الفروق بين متوسةةةةةط درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةةةابطة في الت

البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )إنشةةةاء اسةةةتعالم( 

( وفي اتجاه المجموعة التجريبية، وهو ما يبين 54(، عند درجة الحرية )0.05دالة عند مسةةةتوي )

حظة تفوق طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةةةةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مال

مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )إنشاء استعالم(، حيث بلغ متوسط درجات 

(، بينما بلغ متوسةةةةط درجات طلبة 2.43طلبة المجموعة التجريبية في مهارة )إنشةةةةاء اسةةةةتعالم( )

اً (، وهي قيمة دالة إحصةةةةائي0.002(، كما يتبين أن مسةةةةتوى الداللة )1.93المجموعة الضةةةةابطة )

( 0.05≥ )( فأقل، مما يؤكد أن هناك فرق ذو داللة إحصةةائية عند مسةةتوى 0.05≥ )عند مسةةتوى 

فأقل بين متوسةةةةةطات درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة 

مالحظة مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )إنشاء استعالم( لصالح المجموعة 

 التجريبية. ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الثاني، بشكل جزئي.

ا: تبين أن الفروق بين متوسةةط درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةابطة في التطبيق  خامسةةً

البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )عمل النماذج( دالة 

( وفي اتجاه المجموعة التجريبية، وهو ما يبين 54درجة الحرية ) (، عند0.05عند مسةةةةةةةتوي )

تفوق طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةةةةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة 

مهارات تصةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )عمل النماذج(، حيث بلغ متوسةةط درجات 

(، بينما بلغ متوسةةةةةةةط درجات طلبة 9.07ارة )عمل النماذج( )طلبة المجموعة التجريبية في مه

(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند 0.00(، كما يتبين أن مستوى الداللة )4.86المجموعة الضابطة )

( فأقل 0.05≥ )( فأقل، مما يؤكد أن هناك فرق ذو داللة إحصةائية عند مسةتوى 0.05≥ )مسةتوى 

لتجريبية والضةةةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة بين متوسةةةةط درجات طلبة المجموعتين ا

ماذج( لصةةةةةةةةالح المجموعة  ية عند مهارة )عمل الن نات اإللكترون يا عد الب مهارات تصةةةةةةةميم قوا

 التجريبية. ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الثاني، بشكل جزئي.

ا: تبين أن الفروق بين متوسةةةةةطات درجات طلبة المجموعتين التجريبية  والضةةةةةابطة في سةةةةةادسةةةةةً

التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )عمل 
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( وفي اتجاه المجموعة التجريبية، 54(، عند درجة الحرية )0.05التقارير( دالة عند مسةةةةةةةتوي )

عدي لبطاقة وهو ما يبين تفوق طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةابطة في التطبيق الب

مالحظة مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )عمل التقارير(، حيث بلغ متوسط 

(، بينما بلغ متوسةةةةةط درجات 3.29درجات طلبة المجموعة التجريبية في مهارة )عمل التقارير( )

دالة إحصائياً (، وهي قيمة 0.00(، كما يتبين أن مستوى الداللة )4.64طلبة المجموعة الضابطة )

( 0.05≥ )( فأقل، مما يؤكد أن هناك فرق ذو داللة إحصةةائية عند مسةةتوى 0.05≥ )عند مسةةتوى 

فأقل بين متوسةةةةةطات درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة 

المجموعة  مالحظة مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )عمل التقارير( لصالح

 التجريبية. ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الثاني، بشكل جزئي.

سابعًا: تبين أن الفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 

البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند جميع المهارات األدائية 

( وفي اتجاه المجموعة التجريبية، وهو ما يبين 54(، عند درجة الحرية )0.05توي )دالة عند مسةةة

تفوق طلبة المجموعة التجريبية على المجموعة الضةةةةةةةابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة 

مهارات تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند جميع المهارات األدائية، حيث بلغ متوسةةةةةةةط 

(، بينمةةا بلغ متوسةةةةةةةط 14.50عةةة التجريبيةةة في جميع المهةةارات األدائيةةة )درجةةات طلبةةة المجمو

(، وهي قيمة 0.00(، كما يتبين أن مسةةةةةتوى الداللة )23.04درجات طلبة المجموعة الضةةةةةابطة )

( فأقل، مما يؤكد أن هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 0.05≥ )دالة إحصائياً عند مستوى 

درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضةةةةابطة في التطبيق البعدي ( فأقل بين متوسةةةةط 0.05≥ )

لبطاقة مالحظة مهارات تصةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند جميع المهارات األدائية لصةةةةالح 

 المجموعة التجريبية. ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الثاني، بشكل كامل.

 التحقق من صحة الفرضية الثالثة:

( أو أقل  بين متوسةةةةةط درجات طلبة المجموعة 0.05ال إحصةةةةةائيًا عند مسةةةةةتوى )يوجد فرق د .3

التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصةةةةةةةيل المرتبط بالجانب المعرفي لمهارات 

 تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي. 

 

 Pairedاختبار )ت( للعينات المترابطة، للتحقق من صةةةةةةحة الفرضةةةةةةية الثالثة تم اسةةةةةةتخدام      

Samples Statistics :وكانت النتائج كما يلي 

 

(: اختبار )ت( لتوضيح داللة الفروق بن متوسطات درجات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية 16جدول رقم )

نات اإللكترونيةفي التطبيق البعدي الختبار التحصيل للجانب المعرفي المرتبط بمهارات تصميم قواعد البيا  

المستويات 

 المعرفية

المجموعة 

 التجريبية

عدد 

 الطلبة

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

درجات  قيمة )ت(

 الحرية

مستوي 

 الداللة

 االستنتاج
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التطبيق  التذكر

 القبلي

28 2.11 0.786 -28.156  

  

27 0.00*  دالة  

التطبيق 

 البعدي

8.36 0.678 

التطبيق  الفهم.

قبليال  

28 2.82 1.156 -43.847  

  

27 0.00*  دالة 

التطبيق 

 البعدي

12.18 0.390 

التطبيق  التطبيق

 القبلي

28 2.11 0.875 -26.725  

  

27 0.00*  دالة 

التطبيق 

 البعدي

7.68 0.548 

الدرجة 

الكلية 

 لالختبار

التطبيق 

 القبلي

28 7.04 2.219 -43.633  27 0.00*  دالة 

 التطبيق

 البعدي

28.21 1.343 

(0.05* دالة عند مستوى )  

 ( ما يلي:16يتبين من الجدول ) 

أواًل: يتبين تفوق درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات تصةةةةةةميم 

قواعد البيانات اإللكترونية في مسةةةةةةتوى )التذكر(، حيث بلغ متوسةةةةةةط درجات الطلبة في التطبيق 

(، بينما بلغ متوسةةةةةةةط درجاتهم في التطبيق القبلي 8.36دي لالختبار عند مسةةةةةةةتوى )التذكر( )البع

(، وهي قيمة دالة إحصةةائياً 0.00(، كما يتبين أن مسةةتوى الداللة )27(، عند درجة حرية )2.11)

( أو أقل 0.05( فأقل، مما يؤكد وجود فرق دال إحصةةائيًا عند مسةةتوى )0.05عند مسةةتوى داللة )

توسةةةةةةط درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصةةةةةةيل بين م

المرتبط بالجانب المعرفي لمهارات تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مسةةةةةةةتوى )التذكر( 

 لصالح التطبيق البعدي، ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الثالث، وقبوله بشكل جزئي.

فوق درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات تصةةةةةةميم ثانيًا: يتبين ت

قواعد البيانات اإللكترونية في مسةةةةةةةتوى )الفهم(، حيث بلغ متوسةةةةةةةط درجات الطلبة في التطبيق 

(، بينما بلغ متوسةةةةةةةط درجاتهم في التطبيق القبلي 12.18البعدي لالختبار عند مسةةةةةةةتوى )الفهم( )

(، وهي قيمة دالة إحصةةائيًا 0.00(، كما يتبين أن مسةةتوى الداللة )27ة حرية )(، عند درج2.82)

( أو أقل 0.05( فأقل، مما يؤكد وجود فرق دال إحصةةائيًا عند مسةةتوى )0.05عند مسةةتوى داللة )

بين متوسةةةةةةط درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصةةةةةةيل 

لمعرفي لمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مستوى )الفهم( لصالح المرتبط بالجانب ا

 التطبيق البعدي، ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الثالث، وقبوله بشكل جزئي.

ثالثًا: يتبين تفوق درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات تصةةةةةةميم 

ية في مسةةةةتوى )التطبيق(، حيث بلغ متوسةةةةط درجات الطلبة في التطبيق قواعد البيانات اإللكترون
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(، بينما بلغ متوسةةةةةط درجاتهم في التطبيق القبلي 7.68البعدي لالختبار عند مسةةةةةتوى )التطبيق( )

(، وهي قيمة دالة إحصةةائياً 0.00(، كما يتبين أن مسةةتوى الداللة )27(، عند درجة حرية )2.11)

( أو أقل 0.05فأقل، مما يؤكد وجود فرق دال إحصةةائيًا عند مسةةتوى )( 0.05عند مسةةتوى داللة )

بين متوسةةةةةةط درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصةةةةةةيل 

المرتبط بالجانب المعرفي لمهارات تصةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مسةةةةةةتوى )التطبيق( 

 ثم تم التحقق من صحة الفرض الثالث، وقبوله بشكل جزئي.لصالح التطبيق البعدي، ومن 

رابعاً: يتبين تفوق درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات تصةةةميم 

 قواعد البيانات 

اإللكترونية في جميع المسةةةةتويات المعرفية، حيث بلغ متوسةةةةط درجات الطلبة في التطبيق البعدي 

(، بينما بلغ متوسةةةط درجاتهم في التطبيق القبلي 28.21يع المسةةةتويات المعرفية )لالختبار عند جم

(، وهي قيمة دالة إحصةةائيًا 0.00(، كما يتبين أن مسةةتوى الداللة )27(، عند درجة حرية )7.04)

( أو أقل 0.05( فأقل، مما يؤكد وجود فرق دال إحصةةائيًا عند مسةةتوى )0.05عند مسةةتوى داللة )

ات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصةةةةةةيل بين متوسةةةةةةط درج

المرتبط بالجانب المعرفي لمهارات تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند جميع المسةةةةةةةتويات 

 المعرفية لصالح التطبيق البعدي، ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الثالث، وقبوله بشكل كامل.

 الفرضية الرابعة:التحقق من صحة 

( أو أقل بين متوسةةةط درجات طلبة المجموعة 0.05يوجد فرق دال إحصةةةائيًا عند مسةةةتوى ) .4

التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة األداء المرتبط بالجانب األدائي لمهارات 

 تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي.

( وكانت النتائج كما Paired Samples Statisticsبار )ت( للعينات المترابطة )تم اسةةتخدام اخت

يلي:

( لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات طلبة Paired Samples Statisticsاختبار )ت( للعينات المترابطة ) (17جدول ) 

 المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة

مهارات 

بطاقة 

 المالحظة

المجموعة 

 التجريبية

عدد 

 الطلبة

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

 االستنتاج

يقوم الطالب 

تشغيل برنامج 
قاعدة البيانات 

 برامج 

LibreOffice 

التطبيق 

 القبلي

28 1.43 0.504 -7.698  

  

27 

  

0.00*  

  

 دالة

التطبيق 
 البعدي

3.07 1.359 

يقوم الطالب 
بإنشاء قاعدة 

بيانات 

باستخدام 

التطبيق 
 القبلي

28 1.46 0.576 -8.838  
  

27 0.00*  دالة 

التطبيق 

 البعدي

3.29 1.243 
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 برامج 
LibreOffice 

يقوم الطالب 

بإنشاء جدول 

 وحقول

التطبيق 

 القبلي

28 1.75 0.701 -

11.706 

  

27 0.00*  دالة 

التطبيق 
 البعدي

5.18 .3351  

يقوم الطالب 

 إنشاء استعالم

 

التطبيق 

 القبلي

28 1.32 0.476 -6.694  

  

27 0.00*  دالة 

التطبيق 
 البعدي

2.43 0.742 

يقوم الطالب 

 بعمل النماذج

 

التطبيق 

 القبلي

28 3.00 1.277 -

21.577 

  

27 0.00*  دالة 

التطبيق 
 البعدي

9.07 1.331 

يقوم الطالب 

قاريربعمل الت  

التطبيق 

 القبلي

28 1.61 0.832 -

11.928 

  

27 0.00*  دالة 

التطبيق 
 البعدي

4.64 0.989 

الدرجة الكلية 

لجميع 

 المهارات

التطبيق 

 القبلي

28 8.96 2.063 -

21.909 

27 0.00*  دالة 

التطبيق 
 البعدي

23.04 3.717 

 

(0.05* دالة عند مستوى )  

 ا يلي:( م17يتبين من الجدول )

أواًل: يتبين تفوق درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات 

(، حيث بلغ متوسةةط LibreOfficeتصةةميم قواعد البيانات اإللكترونية في مهارة )تشةةغيل برامج  

( LibreOfficeدرجات الطلبة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة عند مهارة )تشةةةةةغيل برامج  

ما بلغ متوسةةةةةةةط درجاتهم في التطبيق القبلي )3.07) (، كما 27(، عند درجة حرية )1.43(، بين

( فأقل، مما 0.05(، وهي قيمة دالة إحصةةةائيًا عند مسةةةتوى داللة )0.00يتبين أن مسةةةتوى الداللة )

( أو أقل بين متوسةةةط درجات طلبة المجموعة 0.05يؤكد وجود فرق دال إحصةةةائيًا عند مسةةةتوى )

التجريبيةةة في التطبيقين القبلي والبعةةدي لبطةةاقةةة المالحظةةة المرتبطةةة بةةالجةةانةةب األدائي لمهةةارات 

( لصةةةالح التطبيق LibreOfficeتصةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية عند مهارة )تشةةةغيل برامج  

 البعدي، ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الرابع، وقبوله بشكل جزئي.

جات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات ثانًيا: يتبين تفوق در

تصةةةةةةةميم قواعةةد البيةةانةةات اإللكترونيةةة في مهةةارة )إنشةةةةةةةةاء قةةاعةةدة بيةةانةةات بةةاسةةةةةةةتخةةدام برنةةامج  

LibreOffice قة المالحظة عند بة في التطبيق البعدي لبطا (، حيث بلغ متوسةةةةةةةط درجات الطل

(، بينما بلغ متوسةةةةةةةط LibreOffice(  )3.29دام برنامج  مهارة )إنشةةةةةةةاء قاعدة بيانات باسةةةةةةةتخ

(، كمةةا يتبين أن مسةةةةةةةتوى الةةداللةةة 27(، عنةةد درجةةة حريةةة )1.46درجةةاتهم في التطبيق القبلي )
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( فأقل، مما يؤكد وجود فرق دال 0.05(، وهي قيمة دالة إحصةةةةةةةائًيا عند مسةةةةةةةتوى داللة )0.00)

درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين ( أو أقل بين متوسط 0.05إحصائيًا عند مستوى )

نات  يا عد الب بالجانب األدائي لمهارات تصةةةةةةةميم قوا قة المالحظة المرتبطة  القبلي والبعدي لبطا

( لصةةةالح التطبيق LibreOfficeاإللكترونية عند مهارة )إنشةةةاء قاعدة بيانات باسةةةتخدام برنامج  

 بع، وقبوله بشكل جزئي.البعدي، ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الرا

ثالًثا: يتبين تفوق درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات 

تصميم قواعد البيانات اإللكترونية في مهارة )إنشاء الجداول والحقول(، حيث بلغ متوسط درجات 

(، بينما بلغ 5.18دول وحقول( )الطلبة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة عند مهارة )إنشةةةةاء ج

(، كما يتبين أن مستوى الداللة 27(، عند درجة حرية )1.75متوسط درجاتهم في التطبيق القبلي )

( فأقل، مما يؤكد وجود فرق دال 0.05(، وهي قيمة دالة إحصةةةةةةةائًيا عند مسةةةةةةةتوى داللة )0.00)

موعة التجريبية في التطبيقين ( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المج0.05إحصائيًا عند مستوى )

نات  يا عد الب بالجانب األدائي لمهارات تصةةةةةةةميم قوا قة المالحظة المرتبطة  القبلي والبعدي لبطا

اإللكترونية عند مهارة )إنشةةةاء الجداول والحقول( لصةةةالح التطبيق البعدي، ومن ثم تم التحقق من 

 صحة الفرض الرابع، وقبوله بشكل جزئي.

درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات رابًعا: يتبين تفوق 

تصةةميم قواعد البيانات اإللكترونية في مهارة )إنشةةاء اسةةتعالم(، حيث بلغ متوسةةط درجات الطلبة 

(، بينما بلغ متوسةةةةةةط 2.43في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة عند مهارة )إنشةةةةةةاء اسةةةةةةتعالم( )

(، كمةةا يتبين أن مسةةةةةةةتوى الةةداللةةة 27(، عنةةد درجةةة حريةةة )1.32ق القبلي )درجةةاتهم في التطبي

( فأقل، مما يؤكد وجود فرق دال 0.05(، وهي قيمة دالة إحصةةةةةةةائًيا عند مسةةةةةةةتوى داللة )0.00)

( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين 0.05إحصائيًا عند مستوى )

قة ال نات القبلي والبعدي لبطا يا عد الب بالجانب األدائي لمهارات تصةةةةةةةميم قوا مالحظة المرتبطة 

اإللكترونية عند مهارة )إنشةةةةاء اسةةةةتعالم( لصةةةةالح التطبيق البعدي، ومن ثم تم التحقق من صةةةةحة 

 الفرض الرابع، وقبوله بشكل جزئي.

ة مهارات خامًسا: يتبين تفوق درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظ

تصميم قواعد البيانات اإللكترونية في مهارة )عمل النماذج(، حيث بلغ متوسط درجات الطلبة في 

(، بينما بلغ متوسةةةةةةط درجاتهم 9.07التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة عند مهارة )عمل النماذج( )

(، وهي 0.00)(، كما يتبين أن مسةةةةةتوى الداللة 27(، عند درجة حرية )3.00في التطبيق القبلي )

( فأقل، مما يؤكد وجود فرق دال إحصةةةةةةةائيًا عند 0.05قيمة دالة إحصةةةةةةةائياً عند مسةةةةةةةتوى داللة )

ية في التطبيقين القبلي 0.05مسةةةةةةةتوى ) بة المجموعة التجريب قل بين متوسةةةةةةةط درجات طل ( أو أ

لكترونية والبعدي لبطاقة المالحظة المرتبطة بالجانب األدائي لمهارات تصةةةةميم قواعد البيانات اإل

عند مهارة )عمل النماذج( لصةةةالح التطبيق البعدي، ومن ثم تم التحقق من صةةةحة الفرض الرابع، 

 وقبوله بشكل جزئي.

سادًسا: يتبين تفوق درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات 

حيث بلغ متوسةةةةةط درجات الطلبة  تصةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية في مهارة )عمل التقارير(،
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قارير( ) قة المالحظة عند مهارة )عمل الت طا عدي لب ما بلغ متوسةةةةةةةط 4.64في التطبيق الب (، بين

(، كمةةا يتبين أن مسةةةةةةةتوى الةةداللةةة 27(، عنةةد درجةةة حريةةة )1.61درجةةاتهم في التطبيق القبلي )

يؤكد وجود فرق دال ( فأقل، مما 0.05(، وهي قيمة دالة إحصةةةةةةةائًيا عند مسةةةةةةةتوى داللة )0.00)

( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين 0.05إحصائيًا عند مستوى )

نات  يا عد الب بالجانب األدائي لمهارات تصةةةةةةةميم قوا قة المالحظة المرتبطة  القبلي والبعدي لبطا

م التحقق من صةةةةةةةحة اإللكترونية عند مهارة )عمل التقارير( لصةةةةةةةالح التطبيق البعدي، ومن ثم ت

 الفرض الرابع، وقبوله بشكل جزئي.

سةةابعًا: يتبين تفوق درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات 

تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية في جميع المهارات، حيث بلغ متوسةةةةةةةط درجات الطلبة في 

(، بينما بلغ متوسةةةةةةةط درجاتهم في 23.04المهارات ) التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة عند جميع

(، وهي قيمة 0.00(، كما يتبين أن مستوى الداللة )27(، عند درجة حرية )8.96التطبيق القبلي )

( فأقل، مما يؤكد وجود فرق دال إحصةةةائيًا عند مسةةةتوى 0.05دالة إحصةةةائيًا عند مسةةةتوى داللة )

موعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة ( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المج0.05)

ية عند جميع  نات اإللكترون يا عد الب نب األدائي لمهارات تصةةةةةةةميم قوا جا بال طة  المالحظة المرتب

المهارات لصةةةةةالح التطبيق البعدي، ومن ثم تم التحقق من صةةةةةحة الفرض الرابع، وقبوله بشةةةةةكل 

 كامل.

 التحقق من صحة الفرضية الخامسة:

( أو أقل بين متوسةةةةط درجات طلبة المجموعة 0.05فرق دال إحصةةةةائيًا عند مسةةةةتوى ) يوجد .5

التجريبية والضابطة 

في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي لتصةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لصةةةةةةالح  .6

 طلبة المجموعة التجريبية.

بين متوسط ( ∝≤0.05ستوى داللة )للتعرف على ما إذا كان هناك فرق ذو داللة إحصائية عند م

هائي  قة تقييم المنتج الن ية والضةةةةةةةابطة في التطبيق البعدي لبطا بة المجموعة التجريب درجات طل

لتصةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لصةةةةةةالح طلبة المجموعة التجريبية، قام الباحثان باسةةةةةةتخدام 

لتوضةةةةةةيح داللة الفروق بين ( Independent Samples Testاختبار)ت( للعينات المسةةةةةةتقلة )

متوسةةةطات طلبة المجموعة التجريبية والضةةةابطة في التطبيق البعدي بالنسةةةبة لبطاقة تقييم المنتج 

 النهائي لتصميم قواعد البيانات اإللكترونية، وجاءت النتائج على النحو التالي:

 

توضيح داللة الفروق بين ( لIndependent Samples Testاختبار )ت( للعينات المستقلة ) ( 18جدول ) 

متوسطات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي لتصميم قواعد 

 البيانات اإللكترونية 
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بطاقة تقييم المنتج 

 النهائي

مجموعات 

 البحث

عدد 

 الطلبة

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

درجات 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

إنشاء مجموعة من 

الجداول عن طريق 

 عرض التصميم

8.991- 28 1.86 28 الضابطة  

  

54 

  

0.00*  

 28 4.14 28 التجريبية  دالة

8.475- 28 1.79 28 الضابطة إنشاء االستعالم  

  

54 

  

0.00*  

 28 3.32 28 التجريبية  دالة

إنشاء النماذج عن 

 طريق المعالج

821. 28 الضابطة  28 -15.661  

  

54 

  

0.00*  

 28 4.64 28 التجريبية  دالة

8.218- 28 1.89 28 الضابطة إنشاء التقرير  

  

54 

  

0.00*  

 28 3.46 28 التجريبية  دالة

الدرجة الكلية لبطاقة 

 تقييم المنتج

 28 7.36 28 الضابطة
-19.276  54 

0.00*  

 28 15.57 28 التجريبية  دالة

(0.05ة عند مستوى )* دال  

 ( يتضح ما يلي:18بالنظر إلى الجدول ) 

أوالً: يتبين تفوق طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائية بالنسةةبة 

) إنشةةةةةةاء مجموعة من الجداول عن طريق عرض التصةةةةةةميم(، حيث بلغ متوسةةةةةةط درجات طلبة 

(، 4.14مجموعة من الجداول عن طريق عرض التصةةةةةةميم( ) المجموعة التجريبية في ) إنشةةةةةةاء

(، كما يتبين 54(، عند درجة حرية )1.86بينما بلغ متوسةةةةط درجات طلبة المجموعة الضةةةةابطة )

( فأقل، مما يوضح 0.05( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.000أنَّ مستوى الداللة )

( أو أقل بين متوسةةةةةط درجات طلبة 0.05وى داللة )أنَّ هناك فرق ذو داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةت

المجموعة التجريبية والضةةةابطة عند ) إنشةةةاء مجموعة من الجداول عن طريق عرض التصةةةميم( 

 لصالح المجموعة التجريبية، ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الخامس جزئياً.

بطاقة تقييم المنتج النهائية بالنسةةبة ثانياً: يتبين تفوق طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ل

) إنشةةاء االسةةتعالم(، حيث بلغ متوسةةط درجات طلبة المجموعة التجريبية في ) إنشةةاء االسةةتعالم( 

(، 54(، عند درجة حرية )1.79(، بينما بلغ متوسةةةةط درجات طلبة المجموعة الضةةةةابطة )3.32)

( او أقل، 0.05ائياً عند مستوى داللة )( وهي قيمة دالة إحص0.000كما يتبين أنَّ مستوى الداللة )

( فأقل بين متوسط درجات 0.05مما يوضح أنَّ هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

طلبة المجموعة التجريبية والضةةابطة عند ) إنشةةاء االسةةتعالم( لصةةالح المجموعة التجريبية، ومن 

 ثم تم التحقق من صحة الفرض الخامس جزئياً.
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يتبين تفوق طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائية بالنسةةبة ثالثاً: 

) إنشةةةةاء النماذج عن طريق المعالج(، حيث بلغ متوسةةةةط درجات طلبة المجموعة التجريبية في ) 

(، بينما بلغ متوسةةةط درجات طلبة المجموعة الضةةةابطة 4.64إنشةةةاء النماذج عن طريق المعالج( )

( وهي قيمة دالة إحصةةائياً 0.000(، كما يتبين أنَّ مسةةتوى الداللة )54(، عند درجة حرية )1.82)

( أو أقل، مما يوضح أنَّ هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05عند مستوى داللة )

ج عن ( أو أقل بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة عند ) إنشاء النماذ0.05)

 طريق المعالج( لصالح المجموعة التجريبية، ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الخامس جزئياً.

رابعةةاً: يتبين تفوق طلبةةة المجموعةةة التجريبيةةة في التطبيق البعةةدي لبطةةاقةةة تقييم المنتج النهةةائيةةة 

شاء التقارير( بالنسبة ) إنشاء التقرير(، حيث بلغ متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في) إن

(، 54(، عند درجة حرية )1.86(، بينما بلغ متوسةةةةط درجات طلبة المجموعة الضةةةةابطة )3.46)

( أو أقل، 0.05( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.000كما يتبين أنَّ مستوى الداللة )

ين متوسةةةةةط ( أو أقل ب0.05مما يوضةةةةةح أنَّ هناك فرق ذو داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى داللة )

درجات طلبة المجموعة التجريبية والضةةابطة عند ) إنشةةاء التقرير( لصةةالح المجموعة التجريبية، 

 ومن ثم تم التحقق من صحة الفرض الخامس جزئياً.

خامساً: يتبين تفوق طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي بالنسبة لجميع بطاقة تقييم المنتج 

درجات طلبة المجموعة التجريبية في جميع المهارات ككل ) النهائي، حيث بلغ متوسط

(، كما 54(، عند درجة حرية )7.36(، بينما بلغ متوسةةةةةط درجات المجموعة الضةةةةةابطة )15.57

( أو أقل، مما 0.05( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.000يتبين أنَّ مستوى الداللة )

( او أقل بين متوسةةةط درجات 0.05ئية عند مسةةةتوى داللة )يوضةةةح أنَّ هناك فرق ذو داللة إحصةةةا

طلبة المجموعة التجريبية والضابطة عند جميع بنود البطاقة لصالح المجموعة التجريبية، ومن ثم 

 تم التحقق من صحة الفرض الخامس وقبوله بشكل كامل.

مية الجانب المعرفي للتعرف على أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية على تن

المرتبط بمهارات تصةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، تم اسةةةةتخدام اختبار 

 ( الذي يستخدم لتحديد درجة أهمية النتيجة التي ثبت وجودها إحصائيًا.η2)مربع إيتا( )

تضح أن قيم )مربع إيتا( وبالتطبيق على قيم ت المستخرجة من الجداول المتعلقة بالفرض األول، ي

 جاءت على النحو التالي:

 

 

 

( لبيان أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية على تنمية η2قيم مربع )إيتا( ) (19جدول ) 

 الجانب المعرفي المرتبط بمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية 
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( ووفًقا لمعادلة مربع إيتا، يتبين أن 19بيق من خالل قيم )ت(، ودرجة الحرية في الجدول )بالتط

قيمة مربع إيتا بالنسةةةةبة لجميع المسةةةةتويات المعرفية لالختبار التحصةةةةيلي لقياس الجانب المعرفي 

بة  المرتبط بمهارات تصةةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية بلغت  بالنسةةةةةةة

( على التوالي، كما بلغت قيمة مربع 0.63، 0.77، 0.66لمسةةةةةةةتويات التذكر، والفهم، والتطبيق )

( وهي جميعها قيم تتجاوز القيمة الدالة على األهمية التربوية 0.79إيتا بالنسةةةةةةةبة لالختبار ككل )

ثر مهم ( مما يدل على وجود أ0.15للنتائج اإلحصةةةائية في البحوث التربوية والنفسةةةية ومقدارها )

تربوياً لتطوير تطبيقات التعلم المنتشةةةةةةةر عبر األجهزة اللوحية في تنمية الجانب المعرفي المرتبط 

 بمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.

وللتعرف على أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية على تنمية الجانب األدائي 

تبط بمهارات تصةةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية تم اسةةةةةةتخدام اختبار المر

 ( الذي يستخدم لتحديد درجة أهمية النتيجة التي ثبت وجودها إحصائياً.η2)مربع إيتا( )

 
حية على تنمية ( لبيان أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوη2قيم مربع )إيتا( )(  20جدول )

 الجانب األدائي المرتبط بمهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية

ة لالختبار المستويات المعرفي

 التحصيلي

درجة  مربع قيمة )ت( قيمة )ت(

 الحرية

)η2( مربع إيتا 

10.523- مستوى التذكر  110.734 54 0.672 

13.323- مستوى الفهم  177.502 54 0.767 

9.579- مستوى التطبيق  91.757 54 0.630 

الدرجة الكلية لجميع مستويات 

 االختبار 

-14.118  199.318 54 0.787 

درجة  مربع قيمة )ت( قيمة )ت( مهارات بطاقة المالحظة

 الحرية

مربع 

إيتا 

)η2( 

 يقوم الطالب تشغيل برنامج قاعدة البيانات 
LibreOffice Base  

-5.161  26.636 54 0.330 

  يقوم الطالب بإنشاء قاعدة بيانات باستخدام 
LibreOffice Base 

-5.586  31.203 54 0.366 

7.443- يقوم الطالب بإنشاء الجداول والحقول  55.398 54 0.506 

 يقوم الطالب إنشاء استعالم

 

-5.104  26.051 54 0.325 

 يقوم الطالب بعمل النماذج
 

-10.037  100.741 54 0.651 
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( ووفقاً لمعادلة مربع إيتا السةةةةةةةابقة، 20بالتطبيق من خالل قيم )ت(، ودرجة الحرية في الجدول )

الجانب األدائي المرتبط  يتبين أن قيمة مربع إيتا بالنسةةةةةةةبة لجميع مهارات بطاقة المالحظة لقياس

، 0.50، 0.37، 0.33بمهارات تصةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية بلغت  )

( وهي 0.60( على التوالي، كما بلغت قيمة مربع إيتا بالنسةةةةةبة للبطاقة ككل )0.34، 0.65، 0.33

ائج اإلحصةةةةةةةائية في البحوث التربوية جميعها قيم تتجاوز القيمة الدالة على األهمية التربوية للنت

( مما يدل على وجود أثر مهم تربوياً لتطوير تطبيقات التعلم المنتشةةةةر 0.15والنفسةةةةية ومقدارها )

عبر األجهزة اللوحيةةة في تنميةةة الجةةانةةب األدائي المرتبط بمهةةارات تصةةةةةةةميم قواعةةد البيةةانةةات 

 اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.

وير تطبيقات التعلم المنتشةةةةةةةر عبر األجهزة اللوحية على بطاقة تقييم امنتج وللتعرف على أثر تط

النهائي لتصةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية تم اسةةةتخدام اختبار )مربع إيتا( 

(η2.ًالذي يستخدم لتحديد درجة أهمية النتيجة التي ثبت وجودها إحصائيا ) 

( لبيان أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية على بطاقة η2إيتا( )قيم مربع ) (  21جدول )

 تقييم المنتج النهائي لتصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية

( ووفقاً لمعادلة مربع إيتا السةةةةةةةابقة، 21ن خالل قيم )ت(، ودرجة الحرية في الجدول )بالتطبيق م

يتبين أن قيمة مربع إيتا بالنسةةةةةةةبة لجميع بنود بطاقة تقييم المنتج النهائي لتصةةةةةةةميم قواعد البيانات 

 ( على التوالي، كما0.556، 0.820، 0.571، 0.600اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية بلغت  )

( وهي جميعها قيم تتجاوز القيمة الدالة على 0.871بلغت قيمة مربع إيتا بالنسةةةةةةةبة للبطاقة ككل )

( مما يدل على 0.15األهمية التربوية للنتائج اإلحصائية في البحوث التربوية والنفسية ومقدارها )

ً لتطوير تطبيقةات التعلم المنتشةةةةةةةر عبر األجهزة اللوحيةة على ب طةاقةة تقييم وجود أثر مهم تربويةا

 المنتج النهائي لتصميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.

لب بعمل التقاريريقوم الطا  -5.270  27.773 54 0.340 

8.987- الدرجة الكلية لجميع المهارات األدائية  80.766 54 0.599 

 بطاقة تقييم المنتج النهائي
درجة  مربع قيمة )ت( قيمة )ت(

 الحرية
)η2( مربع إيتا 

اول إنشاء مجموعة من الجد
 عن طريق عرض التصميم

-8.991  
  

80.84 54 0.600 

8.475- إنشاء االستعالم  
 

71.83 54 0.571 

إنشاء النماذج عن طريق 
 المعالج

-15.661  
  

245.27 54 0.820 

8.218- إنشاء التقرير  
 

67.54 54 0.556 

الدرجة الكلية لبطاقة تقييم 
 المنتج

-19.276  
  

371.56 54 0.873 
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وتبين من خالل المعالجة االحصائية وتحليل النتائج أن التقدم الذي حققه طلبة المجموعة التجريبية 

 يعزى إلي األسباب التالية:

ة في تنمية مهارات تصةةةةميم قواعد أهمية تطوير تطبيقات التعلم المنتشةةةةر عبر األجهزة اللوحي  .1

 البيانات لدى طلبة الرمحلة الثانوية.

التعلم المنتشر ساعد في توفير بيئة تعليمية اتاحت للطلبة االنغماس أن أستخدام بعض تطبيقات   .2

في عملية تعلم مهارات قواعد البيانات، كما يقدم الدعائم والمحفزات المطلوبة التي تُشةةةةةةةجع على 

 والتفاعل مع بعضهم البعض في عرض المحتوى التعليمي.مشاركة الطلبة 

أن من خصةةائص التعلم المنتشةةر الدوام والثبات: حيث ال يمكن أن يفقد الطلبة عملهم أبدًا إذا لم   .3

يقوموا بمسةةحه عن قصةةد، ويتم تسةةجيل كل عمليات التعلم التي يقوم بها الطلبة باسةةتمرار كل يوم، 

ئقهم التعليمية من أي مكان، والمعلومات التي توفر لهم تتم وفق مع إمكانية وصةةةول الطلبة إلى وثا

احتياجاتهم وقدراتهم ومن ثم يكون التعلم موجًها ذاتًيا، والفورية: وهى إمكانية حصةةةةةةةول الطلبة 

 .على المعلومات في الحال أينما كانوا، ويستطيع الطلبة التوصل لحل مشكالتهم التعليمية بسرعة

كيف التي توفرها تطبيقات التعلم المنتشةةةةر عبر األجهزة اللوحية حيث يمكن المرونة وقابلية الت  .4

للطلبة الحصةةةول على المعلومات الصةةةحيحة بالطرق المناسةةةبة لهم في الوقت المناسةةةب وبصةةةورة 

صحيحة، باإلضافة إلى أن التعلم المنتشر أن يساعد في توفير بيئات تركز على العملية االجتماعية 

 ناء المعرفة االجتماعية والمشاركة فيها.المعرفية الخاصة بب

إيجابية الطلبة وتفاعلهم مع تطبيقات التعلم المنتشةةةةةةةر عبر األجهزة اللوحية والحصةةةةةةةول على  .5

 المعلومات بصورة جذابة من خالل تنوع تقديم المحتوى التعليمي.

أي مكان تقديم التعلم المنتشةةةةةر عبر األجهزة اللوحية الذي سةةةةةاعد في جعل التعلم في أي وقت و .6

مما يجعله عملية مسةةتمرة، ويضةةفي الحيوية والجذب للمحتوى العلمي ويوفر بيئة للتعلم من خالل 

إضةةةةةةافة العديد من األنشةةةةةةطة التفاعلية، ويسةةةةةةاعد الطلبة في التغلب على الرهبة تجاه اسةةةةةةتخدام 

 .التكنولوجيا، وذلك لمرافقة الجهاز اللوحي للطالب دوًما مما يجعله يشعر باأللفة

من تطبيقات التعلم المنتشةةةةةر ذات أثر إيجابي   Rssفسةةةةةر الباحثان هذه النتيجة أيضةةةةةا بأن تقنية وي

واضةةةةةح في تنمية مهارات تصةةةةةميم قواعد البيانات اإللكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، وتتفق هذه 

دريس م( والتي أكدت على فاعلية بيئة التعلم المنتشةةةر لت2012النتيجة مع ما توصةةةل إليه زغلول )

تائج البحث الحالي مع بحث  ية، كما يتفق ن تدريب ياجاتهم ال يا وتلبيتها الحت بة الدراسةةةةةةةات العل طل

م( والذي أكد على فاعلية اسةةةةةةتخدام التعلم المنتشةةةةةةر كنموذج للتدريب 2015عماشةةةةةةة، والخلف )

سعودية. باإلضافة إلى نتائج بحث الحس ( 2015ن )اإللكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية ال

الةةذي هةةدف إلى التعرف على أثر التعلم المنتشةةةةةةةر في جودة وكفةةاءة العمليةةة التعليميةةة من خالل 

استخدام التعلم النقال كأحد وسائل التعلم المنتشر. كما هو الحال أيًضا فيما توصل إليه بحث مونيكا 

شةةةةةةةر في العملية ( الذي هدف إلى التعرف على أثر اسةةةةةةةتخدام التعلم المنت2011فالديو وآخرون )

للطلبة كأحد تطبيقات التعلم المنتشةةر سةةاعدت على سةةهولة  RSSالتعليمية، وهذا ما يؤكد أن تقنية 

تتبع آخر المسةةتجدات الحاصةةلة بالمؤسةةسةةة والتي لها عالقة بالطالب, والتي ترسةةل من قبل اإلدارة 

لمي الذي يدرسةةةةةةةها إليه، وإمكانية الحصةةةةةةةول على المعلومات الجديدة التي ترتبط بالمحتوى الع
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الخاصةةة بما يدرسةةه من مواد تعليمية، مع إمكانية اطالع  RSSالطالب, في حال اشةةتراكه بخدمة 

المكتبة ومراكز  الطلبة على آخر البحوث والمصةةةةةادر, من خالل إعالمهم بمسةةةةةتجداتها, من أمين

احية, وبين ، والتحفيز على التواصةةةةةةةل المسةةةةةةةتمر بين الطلبة من نRSS البحوث التي تتبنى تقنية

الطلبة وباقي عناصةةةةةةةر العملية التعليمية المرتبطة بهم من ناحية أخرى, ومن األسةةةةةةةاتذة, وإدارة 

 المؤسسة التعليمية.

 التوصيات:
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان باآلتي: 

تطوير تطبيقات أخرى من تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية في تنمية مهارات  .1

 ية، نظًرا لما ثبت من فاعليتها في تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات اإللكترونية.تكنولوج

توفير كافة التقنيات الالزمة والبنية األساسية الالزمة لتبني تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر  .2

 األجهزة اللوحية لجميع المراحل التعليمية.

لمنتشر عبر األجهزة اللوحية في المواقف تشجيع المعلمين والمعلمات على تطوير التعلم ا .3

 التعليمية المختلفة.

تطوير المقررات الدراسية بصفة عامة بحيث تدفع الطلبة الستخدام تطبيقات التعلم المنتشر  .4

 عبر األجهزة اللوحية، وذلك لحل مشكلة األعداد المتزايدة من الطلبة في الفصول الدراسية.

للمعلمين والتي تساهم في زيادة مهاراتهم في تطبيقات التعلم تبني البرامج التدريبية الالزمة  .5

 المنتشر عبر األجهزة اللوحية.

 تدريب المعلمين على كيفية توظيف المستحدثات التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم.  .6

 تبني تدريب الطلبة على استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية في المناهج الدراسية في .7

 المراحل التعليمية المختلفة.

االستفادة من نتائج البحوث والدراسات السابقة التي أهتمت بتنمية مهارات تصميم قواعد  .8

 البيانات خاصة للوصول إلي معايير ذات جودة عالية في إنتاج هذه التطبيقات.

لتعليمية تطوير بعض تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية وتوظيفها في المقررات ا .9

 لمختلف مراحل التعليم العام لما لها من أثر فعال في عمليتي التعليم والتعلم.

 البحوث المقترحة:
 في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحثان إجراء الموضوعات البحثية التالية: 

في فاعلية تطوير تطبيقات التعلم المنتشر عبر األجهزة اللوحية في تنمية التحصيل الدراسي  .1

 مقررات دراسية أخرى.

فاعلية تطوير تطبيقات التعلم المنتشةةةر عبر األجهزة اللوحية في تنمية المفاهيم اللغوي لطلبة  .2

 ذوى االحتياجات الخاصة. 

أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشةةةةر القائمة على اسةةةةتراتيجية التلعيب لتنمية مهارات التعبير  .3

 بية للناطقين بغيرها.الكتابي لطلبة معاهد تعليم اللغة العر

 أثر تطوير تطبيقات التعلم المنتشر في تنمية التحصيل اللغوي ألطفال الروضة. .4

فاعلية تطوير تطبيقات التعلم المنتشةةةةةةةر عبر األجهزة اللوحية في مهارات المواطنة الرقمية  .5

 لدى طلبة المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو التعلم المنتشر.
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 المراجع:

، القاهرة: شركة علوم   Microsoft access2010( تيسير  2011جدي محمد ) أبو العطا ، م

 الحاسب.

م(. التعلم اإللكتروني المنتشر نقله جديدة نحو تفريد التعليم الجامعي: 2015الحسن، عصام إدريس. )

من تعلم كل المجموعة إلى تعلم كل فرد في المجموعة. بحث مقدم للمؤتمر الدولي الرابع 

 لكتروني والتعليم عن بُعد. الرياض.للتعلم اإل

م(. من تكنولوجيا التعليم اإللكتروني إلى تكنولوجيا التعلم المنتشر. 2008خميس، محمد عطية. )

 القاهرة: جامعة عين شمس.

(. التعليم الجوال: صيغة جديدة للتعلم عن بعد. بحث مقدم 2009الدهشان، جمال؛ يونس، مجدي. )

لى لكلية التربية بعنوان نظم التعليم العالي االفتراضي. مصر: جامعة إلى الندوة العلمية األو

 المنوفية. 

م(. تطبيقات جوجل التربوية والحوسبة السحابية في التعليم 2015الرحيلي، تغريد عبد الفتاح. )

 التشاركي المدمج. الكويت: دار الوسيلة للنشر والتوزيع.

ترح قائم على التعلم المنتشر لتدريس طالب م(. نموذج مق2012زغلول، شيماء محمد سعد. )

الدراسات العليا تخصص تكنولوجيا التعليم وفقاً الحتياجاتهم التعليمية. رسالة ماجستير. كلية 

 التربية. القاهرة: جامعة حلوان.

 م(. تصميم وإنتاج مصادر التعلم اإللكترونية. الرياض: مكتبة الرشد.2014سحتوت، إيمان. )

 ( إدارة قواعد البيانات الحديثة، الرياض: دار المريخ للنشر والتوزيع.2003) سرور، على سرور

(. أثر اختالف تقديم التغذية الراجعة في العوالم 2014سليمان، محمد وحيد، محمد، فارعة حسن)

االفتراضية على تنمية مهارات تصميم وإنتاج قواعد البيانات لدى طلبة المعاهد األزهرية، 

 ، مصر.3، مجلد 48ربويين العرب، العدد مجلة رابطة الت

( تصميم بيئة رقمية قائمة على أنماط البحث التعاوني وأثرها 2014الشرقاوي، جمال مصطفي)

على تنمية مهارات البحث في قواعد البيانات عبر اإلنترنت لدى طلبة كلية التربية، مجلة 

 ، مصر.2، مجلد 48رابطة التربويين العرب، العدد 

ان : دار النفائس.2015يرين )طقاطقة، ش  م(. تعريف األجهزة الذكية. عمَّ

. مجلة التدريب والتقنية. U-Learningم(. التعلم المنتشر 2011عبد المجيد، أحمد صادق. )

 .  135الرياض. العدد 

م(. تكنولوجيا التعليم األسس والتطبيقات. الرياض. مكتبة 2015العبيد، أفنان؛ الشايع، حصة.)

 الُرشد.

م(. استخدام التعلم المنتشر كنموذج للتدريب 2015ماشة، محمد عبدة، والخلف، سالم صالح.  )ع

اإللكتروني. دراسة تطبيقية على التعليم العام بالمملكة العربية السعودية. المؤتمر الرابع 

 للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد. الرياض.
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