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 مقدمة 

يُعَد التعليم منظومة متكاملة محددد    

تتكدددددوم مددددد  منظومدددددات  ،األهددددددا 

فرعيددة تلتلدد  فددى اهميتسددا النسددبية. 

نقلدة نوعيدة فيمدا  وقد مثَّل الكمبيدوتر

يلدددل التقنيدددات المسددداعد  للتعلددديم 

تتجاوز كل ما سدب   ،على المستويي 

مدددد  اعتراعددددات فددددالكمبيوتر يتدددددي  

للددددارل المتعامدددل معددد  ممكاندددات لدددم 

يسب  لسا مثيل فدى التااعدل اجيجدابى 

وفدى قيدال  ،مع الماده التدى يدرسدسا

 (.38 ،2003 ،تحصيل  ل  )فتحى

عليميدددد  ويتميددددك الكمبيددددوتر كدددد داه ت

بالعديد م  اجمكانات التى تجعل  اكثر 

فاعليدددة وفعاليدددة فدددى عمليدددة التعلددديم 

والددتعلم لمددا لدد  مدد  منسجيدد  تتجدداوز 

الادددددرور الارديددددد  وتدددددوفر للمدددددتعلم 

 مسارات ميجابية للتعلم تساعده على 

 

فيعتبددددددر  ،التغلددددد  علددددددى م ددددددك ت 

م  يددددام م ا  م تعليميدددا الكمبيدددوتر وسددديلا

سدددليم   ُصدددممر برمجياتددد  بلريقددد 

 (.125 ،2005 ،)محمود

وقدددد سددداهم اسدددتلدام الكمبيدددوتر فدددى 

العمليدددة التعليميدددة فدددى  سدددور نظدددام 

ددد  عليددد   التعلددديم  تعليمدددى  ديدددد اُلله

 ؛ Smart Instructionالدددددد كى  

محدددوره المدددتعلم ويىكدددد علدددى تعلددديم 

الت ميدد  اناسددسم ب ناسددسم مدد  عدد ل 

الددددتعلم الدددد اتى ويُتددددي  لسددددم مددددداعل 

حسددددد  معددددددل ملتلادددددة ومتنوعدددددة 

علددددددددوهم الدددددددد اتى ومسددددددددتوياتسم 

ويعتمدددد علدددى الدددتعلم مددد   ،التعليميدددة

ا ل التمك  او البراعة بدالم م  مجرد 

الحاددو واالسددتيعار ايددر المنددت  ممددا 

ي ددددجع المددددتعلم علددددى التقدددددم نحددددو 

 د/ اسامة محمد عبد الس م

 مدرس تكنولوجيا التعليم

 

 السويس امعة قناةج -بكلية التربية
 

 م.م/ منى عيسى محمد عبد الكريم

  رس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليممد

 معلم الحاسب اآللىو

 عة بورسعيدجام - بكلية التربية النوعية

 

فاعلية برنام  كمبيوتر  كى فى تنمية 

مسارات حل م ك ت التعامل مع قواعد 

  البيانات

 

 ا.د/ مصلاى عبد السميع محمد

 أستاذ المناهج وطرق التدريس

ومدير المركز القومى للبحوث التربوية 

 سابقا   -والتنمية
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اهدافددد  ب سدددلوب  وقدراتددد  ومعددددالت 

 -122 ،تقدمددددد  )المر دددددع السددددداب 

123.) 

عتمددد وقددد  سددر التعلدديم الدد كى المُ      

علدددى مسدددتلدام الكمبيدددوتر بمسدددميات 

عديددددددد  فددددددى الدراسددددددات العربيددددددة 

بالنسبة للدراسات العربية  ،واأل نبية

اع  المسميات التالية: نظدم التددري  

 ،بددددرام  الكمبيددددوتر ال كيددددة ،ال كيددددة

بدرام  التددري  المبنيدة علدى الد كا  

امدا  ،نظم التعلديم ال كيدة ،اجصلناعى

فقددد اعدد   بالنسددبة للدراسددات األ نبيددة

المسددددميات التاليددددة: بددددرام  التعلدددديم 

 Intelligent Tutoringال كيددددة 

Programs،   التدددددري  اللصوصدددد

 ،Tutorial Programsبدددالكمبيوتر 

 ،2005 ،كمددددددددا اتددددددددار )تددددددددحاتة

( ملددددددى عدددددددد  عددددددر مدددددد  155ص

المسددددددددميات المترادفددددددددة لبددددددددرام  

هددد ه المسدددميات  ،الكمبيدددوتر ال كيدددة

 Intelligentهددى: المعلددم الدد كى 

Tutors،  نظدددددددام التعلددددددديم الددددددد كى

 Intelligentبمسددداعد  الكمبيدددوتر 

Computer Assisted Instruction 

System،  بيئددددددددة الددددددددتعلم ال كيددددددددة
Intelligent Learning 

Environment (ILE)،  ونظددددددام

 Expert Tutoringالتعلدديم اللبيددر 

System (ETS) . 

ويعتبر مسمى نظام التدري  ال كى 
Intelligent Tutoring System 

(ITS)  هو اتسر تلك المسميات

وبصاة عاصة فى الدراسات األ نبية 

على الرام م  استلدام بعض 

-Eو  Tutorالمرادفات األعرى مثل 

Tutor.  وتتبنى الباحثة المسمى

 Intelligentبرنام  الكمبيوتر ال كى 

Tutoring System (ITS)  فى

 البحث الحالى.

 كيددة وتُعدر  بددرام  الكمبيددوتر ال     

)نظددددددم التدددددددري  ال كيددددددة( ب نسددددددا 

برمجيدددات  كيدددة تسدددتلدم فدددى القيدددام 

ب عمال التددري  فدى تلصدل معدي  

وتقددوم بمسددام تدد لي  الدددرول بندددا م 

علددددى عبددددر  المدرسددددي  والحقددددا   

تدد لي  التمدداري  بنددا م علدددى  ،الثابتددة

تصددحي  وتصددوي   ،مسددتوى اللدد ر

التمددداري  وتدددرا األعلدددا  لللالددد  

 (.158 ،2003 ،)سالم

وتتسدددم بدددرام  الكمبيدددوتر ال كيدددة    

بالعديددددد مدددد  السددددمات التددددى تُبددددرز 

وهى ما تناول  )عبد السد م  ،اهميتسا

( فدددى النقدددال 2011 ،وعبدددد الكدددريم

 التالية:

  اندد  نظددام تعليمددى فددى تددكل برمجيددة

 .Instructional Softwareتعليمية 

  احددددددد اتددددددكال التعلدددددديم المبددددددرم، 

وبالتددالى يقددوم علددى بعددض المبدداد  

تددى يقددوم عليسددا التعلدديم المبددرم  ال

 والتى م  اهمسا:

  االستجابة الااعلة والم اركة

 اجيجابية والسرعة ال اتية للتعلم.

  تحقي  السد  للسلوك المراد

تعلم  م  ع ل متقام المسمة 

م لتعليم  السابقة يكوم ضروريا

 المسمة الجديد .

  مثار  الدافعية نحو التعلم وتحديد

مل دوم حرج رابة اللال  فى الع

او توتر ناسى وبالتالى تلل  
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التكي  لللال  م  ع ل تمازج 

واتاار الماد  فى مضمونسا 

 وكمسا وكياسا مع قدرات اللال .

   ل  اهدا  سلوكية عاصة يمك

للمتعلم تحقيقسا م  ع ل تو ي  

  سوده لتعلمسا.

  قدددا م علدددى اسدددتراتيجية تعليميدددة

يُقدددَّم فيسددا التعلدديم ب ددكل فددردى 

 كامل.

   يتلقدددى المدددتعلم مددد  ع لددد  مددداد

علميددددددددة وامثلددددددددة توضدددددددديحية 

وتمددداري  وان دددلة يُللددد  منددد  

 تناي ها.

  تُقدددَّم فيدد  المعلومددات علددى تددكل

ملدارات صددغير  متبوعددة بسددىال 

 او عدد م  األسئلة للمتعلم.

  المتعلم يسير فى تعلم  م  عد ل

واعتيداره ألى  ،مسارات تاريعية

م  هد ه المسدارات يتوقد  علدى 

 استجابت .نوع 

  قادر على محاكا  المعلم الب درى

فدى سدلوك  وتصدرفات  وقراراتد  

فى المواق  التدريسية الملتلادة 

 وتااعل  مع المتعلم.

   قدددادر علدددى ت دددليل األعلدددا

والتكي  وفقاُ لمعرفدة المتعلمدي  

وهددددو مددددا يُعددددر   ،ومسدددداراتسم

م  بالتدري  الع  ى ال ى  تربويا

يُكي هدددد  المددددنس  لللالدددد  ولددددي  

 .ك  الع

  م تغ يددددددة را عددددددة ُم  مددددددة يُقددددددد ه

 الستجابات المتعلم.

   يحدددددددتاو بسدددددددجل ادا  المدددددددتعلم
History of Student 

Performance (Student 

Record)  وال ى يوض  مدى تقدم

 ادا  المتعلم.

     يحتدددوى علدددى عناصدددر الوسدددا

م لدنم   المتعدد  او بعٍض منسا وفقدا

تعلدددم المتعلمدددي  او حا دددة المددداد  

 .التعليمية

وقد تناولر العديد م  الدراسات 

العربية واأل نبية برام  الكمبيوتر 

ال كية فى العديد م  المعالجات 

البحثية التى يمك  تقسيمسا ملى 

 المحاور التالية:

المحور األول: دراسات تناولر 

المقارنة بي  المعلم الب رى وبرنام  

 الكمبيوتر ال كى

 ،(Merrill et.al، 1992)دراسدددة 

ملدددى المقارندددة بدددي  المعلمدددي  هددددفر 

وتوصدلر  ،وبرام  الكمبيدوتر ال كيدة

ملدددى ام المعلمدددي  قدددد يكوندددوا اكثدددر 

فعالية لو انسم تركدوا اللد ر يقومدوا 

بمعظدددددم العمدددددل المللدددددور )الدددددتعلم 

بالعمدددددل( للتغلددددد  علدددددى الم دددددك ت 

القا مة مع ممدادهم )المتعلمي ( بقدر 

 ،كبيددر مدد  المسدداعد  عنددد الضددرور 

م فكر  ام يقوم المعلم كما ناق ر  ايضا

بوضع الل ر على اللري  الصدحي  

للددتعلم ومددنعسم مدد  اتبدداع المسددارات 

الغير مراور فيسا والتى تكدوم ايدر 

 ُمنتهَجة واير ُمر َّ  ام تقود للتعلم.

 ،Beal & Shaw & Birth)دراسة

وهدفر ملى المقارنة بي   ، (2007

 intelligentالتدري  ال كى 

tutoring ري  الب رى والتد

human tutoring  لتعليم ما قبل

واُ رير  ،Pre-algebraالجبر 
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لال  م  ل ر  32الدراسة على 

المدارل المتوسلة )الص  

َمر العينة بالتساوى  ،السابع( وقُس ه

مجموعة ضابلة  ،على مجموعتي 

 only human tutoringُسمير 

 Halfومجموعة تجريبية ُسمير 

human + half ITS (Human 

tutoring + ITS)،  واستغرقر

 لسات بواقع ساعتي   4الدراسة 

لكل  لسة موزعة على اربع اسابيع 

كانر كالتالى: المجموعة الضابلة 

تلقر تعليمسا فى تكل مجموعة 

صغير  ع  لري  ُمعلمى رياضيات 

عبرا  متمرسي  م  المدارل 

والمجموعة التجريبية تلقر  ،المحلية

ي  فى ساعة تعليمسا بلريقتي  متمثلت

م  التدري  ع  لري  ُمعلمي  

ب ريي  عبرا  متمرسي  فى تكل 

مجموعة صغير  وساعة اعرى م  

التدري  اللصوصى ع  لري  

برنام  الكمبيوتر ال كى الُمسمى 

AnimalWatch،   واتارت نتا

الدراسة ملى ام ك  البرنامجي  كانوا 

                                                           
 AnimalWatch هو نظام تدريس ذكى :

 Web-based tutoringمبنى على الويب 

system  يُستخدم فى تعليم رياضيات ما قبل

 Pre-algebra mathematicsالجبر 

اكتسب الطالب من خالله مهارات 

 ،الرياضيات األساسية: المكافئات العشرية

التقريب والتقدير وحقائق أخرى فى ىتعليم ما 

كما قدم للطالب أثناء التعلم تغذية  ،قبل الجبر

. hints راجعة فورية ُمدَعمة بالتلميحات

وهذا البرنامج متكامل مع محتوى آخر هو 

 environmentalمحتوى العلوم البيئية 

science . 

فعالي  وبصاة عاصة فى موضوعات 

 ،النس  ،لكسوراكثر صعوبة مثل: ا

والمتكافئات. لك  ادا   ،التناس 

المجموعة التجريبية كام افضل م  

  ،نتا   المجموعة الضابلة

المحور الثانى: دراسات تناولر 

برام  الكمبيوتر ال كية وتعلم 

 الرياضيات

 & .Razzaq، L)دراسة 

Heffernan، N.، 2004)،  وهدفر

فى  ITSملى تقديم نظام تدري   كى 

 Equationالمعادالت  مجال حل

Solving   اُللهَ  عليE-Tutor،  وهو

نظام تدري   كى مبنى على الحوار 

dialog-based tutoring  اى(

كما  ،الحوار بي  المتعلم والبرنام (

م ملى المقارنة  هدفر الدراسة ايضا

بي  نظام التدري  ال كى ال ى يعتمد 

على نمو ج التدري  المبنى على 

 dialog based الحوار التدريسى

feedback mechanism  ال ى(

و  ،تستلدم  المجموعة التجريبية(

نظام التدري  ال كى ال ى يعتمد على 

نمو ج التدري  المبنى على التغ ية 

الرا عة الُمَمثَلة فى تكل تلميحات 

hints  والمسمىtutorial model-

tracing feedback   ال ى تستلدم(

 وا سرت ،المجموعة الضابلة(

نتا   الدراسة ان  بالرام م  صغر 

ل ر للمجموعة  6حجم العينة )

ل ر للمجموعة  5 ،التجريبية

الضابلة( ام ادا  المجموعة 

التجريبية كام افضل م  ادا  

المجموعة الضابلة فى حل 
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ووصل حجم ت ثير  ،المعادالت

واتارت الدراسة  ،0.4البرنام  ملى 

ملى ان  لو كام حجم العينة اكبر 

 انر النتا   افضل م   لك.لك

 ،(2008 ،دراسة )تاكر     

وتناولر ت ثير تدعل المعلم على 

فاعلية برنام  كمبيوتر  كى جكسار 

عينة م  الت مي   وي صعوبات 

التعلم مسارات عملية القسمة حيث 

مر عينة الدراسة ملى ث ث  قُس ه

مجموعات متكافئة)كل مجموعة 

تدرل  ،تلمي ( 30مكونة م  

جموعة األولى بالبرنام  المقترا الم

وتدرل  ،مع تدعل المعلم عند اللل 

المجموعة الثانية بالبرنام  المقترا 

وبتدعل مستمر م  المعلم دوم 

اما المجموعة الثالثة  ،الحا ة لللب 

فتدرل بالبرنام  المقترا دوم اى 

تدعل م  المعلم.  وتوصلر الدراسة 

 بنا م ملى النتا   التالية: تدعل المعلم 

على لل  التلمي  يكيد م  فاعلية 

برام  الكمبيوتر ال كية بصور  

افضل منسا م ا اُستلدمر بماردها 

نوع تدعل المعلم  ،دوم تدعل المعلم

سوا  عند اللل  او باستمرار اليىثر 

التدعل  ،على فاعلية البرنام 

المستمر للمعلم يكيد م  فاعلية 

برام  الكمبيوتر ال كية مقارنةم 

تلدام البرنام  بمارده دوم باس

تدعل المعلم  ،تدعل م  المعلم

باستمرار ال يتاور على التدعل عند 

اللل  فى فاعلية برام  الكمبيوتر 

 ال كية.

 ،(Chien، T.، 2008)دراسدة       

وهدددددفر ملددددى معرفددددة تدددد ثير نظددددام 

علددى تحصدديل  ITSالتدددري  الدد كى 

اللددددددد ر فدددددددى التعبيدددددددر الجبدددددددرى 

Algebraic Expression   مد  عد ل

مقارندددة التعلددديم بمسددداعد  الحاسددد  

CAI (CAI only)   بنظددام التدددري

مددددع التعلدددديم بمسدددداعد   ITSالدددد كى 

ف تدددددددارت  ،(ITS+CAI)الحاسددددددد  

نتدددا   الدراسدددة ملدددى ام المجموعدددة 

التى درسدر بنظدام الد كى مدع التعلديم 

 (ITS+CAI)بمسددددددداعد  الحاسددددددد  

كانر نتا جسا اكثر فعالية فى مساعد  

ى تعلدددم التعبيدددر الجبدددرى اللددد ر فددد

مقارندددةم باسدددتلدام التعلددديم بمسددداعد  

 .(CAI only)الحاس  فق  

المحور الثالث: دراسات تناولر 

برام  الكمبيوتر ال كية وتنمية 

 المسارات

 ،(Hong، J.، 1997)دراسة       

ونجحر فى تقديم نظام تدري   كى 

لتدري  وتقويم مسارات البرمجة 

 بلغة البرولوج.

 ،Emurian، H.، 2003))دراسة       

وتوصلر نتا جسا ملى فعالية استلدام 

نظام التدري  اللصوصى 

بالكمبيوتر فى تدري  مقرر الجافا 

لل ر المرحلة الحادى ع ر والثانى 

ع ر م  المدارل العليا بالواليات 

المتحد  األمريكية واكدت الدراسة 

على اهمية برام  التدري  

 ،تعليميةاللصوصى فى العملية ال

كما اكدت على اهمية االستااد  منسا 
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فى تصميم وتلوير وانتاج البرام  

 التعليمية.

 & .Robertson، J) دراسة     

Wiemer-Hastings، P.، 2003)، 

ملى تصميم نظام تدري   كى وهدفر 

َى بـ  م لأللاال  StoryStationُسم ه ليُقَد ه

سنة تغ ية را عة  12 -10م  س  

مسارات كتابة  على مجموعة م 

 ،القصة والتى تتضم  السجا 

وتوصي  ،استلدام الماردات اللغوية

م لسم البرنام   ،الحرو  كما يُقد ه

م ادوات للمساعد  فى عملية  ايضا

 ،ت لي  القصة مثل القامول

وبنوك كلمات  ات ع قة  ،عجموالمُ 

بالموضوعات. كما هدفر الدراسة 

م ملى تقييم اثر العم    ايضا

على  animated agentوم المتحرك

تلمي ام  60)األلاال عينة م  دافعية 

م  احد المدارل اجبتدا ية المحلية 

بالوالية ال ي  لديسم الكاا   

األساسية مع  ليات الكتابة لكنسم 

يحتا وم للمساعد  فى التحسي  

( اللاص لمسارات كتابة القصة

و لك م   ،وتااعلسم مع البرنام 

ي  لنسلة ع ل استلدام الت م

البرنام  الُمَكَود بالعم   المتحركوم 

animated agent  والتى ُسمير بـ

agent version،  او استلدام النسلة

المكافئة للبرنام  والُمَكَود  بوا سة 

 ordinaryالتااعل المعتاد  

interface  والتى ُسمير بـnon-

agent version،    واتارت نتا

م مايدام الدراسة ملى ام البرنام  كا

وبصاة عاصة لت جيع التعلم 

كما  ،الُمستقل لدى هىال  الت مي 

اتارت نتا   تحليل بيانات االستبيام 

ملى ام الت مي  ال ي  استلدموا 

agent version  كام معدل تعلمسم

اعلى بكثير م  الت مي  ال ي  

 non-agent versionاستلدموا 

م بالنسبة  وكام  لك اكثر وضوحا

كما ك   تحليل استلدام  ،للاتيات

البرنام  ام الاتيات ُك َّ اكثر احتماالم 

بينما  ،agent versionللتااعل مع الـ 

األوالد كانوا اكثر ُعرضة للتااعل مع 

 .non-agent versionالـ 

وتوصلر  (2004،)عليلدراسة      

نتا جسا ملى فعالية برنام  تدري  

 كى مقترا فى اكسار عينة م  

قة الثانية تعبة  اعداد ل ر الار

معلم حاس   لى  بكلية التربية 

النوعية بالمنصور  الجوان  

المعرفية والمسارية المرتبلة بوحد  

الصيغ العددية فى لغة البيكيك 

 المر ى.

 ،.Kenny & Pahl)دراسة 

وهدفر ملى تقديم بيئة  ، (2005

تدري  ُمبرمجة لمقرر قواعد 

البيانات م  ع ل نظام للتدري  

اللصوصى عبر اجنترنر 

Automated Tutor  لتنمية مسارات

عينة م  ل ر السنة الثانية بكلية  

 امعة مدينة ُدبل   -علوم الحاس 

واتارت نتا    ،SQLفى لغة 

الدراسة م  ع ل عمل دراسة 

مسحية للل ر على مدى فتر  

ودراسة سج ت  ،زمنية محدد 

وتحليل  ،الوي  التى ان  ها اللادم

   الل ر ام:نتا 
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  استلدام النظام كام عاليام ع ل

وعاصة فى وقر  ،ايام األسبوع

 ،مت عر )بعد الظسر وفى المسا (

َو ام قدر كبير م   كما لوحه

كام فى عللة  %20االستلدام 

نساية األسبوع وه ا ما ال يكوم 

متاا عاد م مع الاصول الدراسية 

 التقليدية.

  اتار الل ر ملى ام التغ ية

عة تمثل السمة السامة الرا 

واتارت نتا   الدراسة ام  ،للنظام

م  الل ر ال ي  تملسم  84%

االستل ع استلدموا السقاالت 

scaffolding  الُمقدمة حيث تُعتبر

التغ ية الرا عة واجرتاد ا كا  

 متممة )ُمكملة( لس ه السقاالت.

 تبي  ام  ،بالنسبة آلرا  الل ر

روا  85% م  الل ر يُقد ه

 onlineتدري  عبر اجنترنر ال

teaching   ومسارات التدري

كجك  م  برنام  الدر ة 

الجامعية. واتاروا ملى ام ماتاا 

مكايا النظام هو متاحيت  باستمرار 

وتقديم  لارص التعلم التى تعتمد 

 self-pacedعلى الللو ال اتى 

learning opportunities . 

ملى  (2007 ،دراسة )محمود

م  تعليمى قا م على فعالية برنا

التدري  اللصوصى بالكمبيوتر على 

تنمية مسارات حل الم ك ت 

البرمجية لدى عينة م  ل ر الارقة 

الثانية قسم  اعداد معلم حاس  

 لى  بكلية التربية النوعية فرع 

 ، امعة المنصور  -منية النصر

وا سرت نتا   الدراسة وصول 

الل ر عينة البحث لمستوى تمك  

( فى االعتبار البعدى 80%)

المعرفى وك لك فى الجان  المسارى 

فى بلاقات الم حظة لمسارات 

 ،البرمجة بلغة الايجوال بيسيك

وم  ع ل االل ع على الدراسات  

 السابقة تبي  اآلتى:

  اهتمام بعض الدراسات بدراسة

الع قة بي  برام  الكمبيوتر 

ال كية وتعلم الرياضيات م  

همال التركيك وا ،حيث التحصيل

على مسارات حل الم ك ت  ات 

الع قة بتعلم الرياضيات ب كل 

 واض .

  اهتمام بعض الدراسات بدراسة

الع قة بي  برام  الكمبيوتر 

سوا   ،ال كية وتنمية المسارات

كانر مسارات تتعل  ببرمجيات 

الكمبيوتر او ايرها م  

واهمال تناول تلك  ،المسارات

ت حل الدراسات لتنمية مسارا

الم ك ت التى تتعل  بمسارات 

التعامل مع برمجيات الكمبيوتر 

باستثنا  دراسة  توقى 

على الرام م  اهمية  ،محمد 

تنمية مسارات حل الم ك ت م  

انسا تلال  مسارات التاكير 

 العُليا.

  ندر  الدراسات التى تستم بتنمية

مسارات قواعد البيانات بصاة 

 &Kenny)دراسة  ،عامة

Pahl.، 2005) . فق 
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  ال تو د دراسات سابقة اهتمر

بتنمية مسارات حل م ك ت 

التعامل مع قواعد البيانات م  

 ع ل برام  الكمبيوتر ال كية.

 م كلة البحث

و دددود قصدددور فدددى االهتمدددام 

م ددك ت التعامددل مددع بمسددارات حددل 

وه ا ما دفدع الباحثدة  ،قواعد البيانات

ملى تحديدد الم دكلة التدى است دعرتسا 

 السىال التالى:فى 

ما فاعلية برنام  كمبيوتر  كى فى 

م ك ت التعامل تنمية مسارات حل 

 مع قواعد البيانات؟

ويتارع ع  ه ا السىال الر يسى 

 الألسئلة الارعية اآلتية:

  ما فاعلية برنام  كمبيوتر  كى فى

م ك ت التعامل تنمية مسارات حل 

 مع الجداول؟

  ما فاعلية برنام  كمبيوتر  كى

م ك ت ى تنمية مسارات حل ف

 االستع م ع  البيانات؟

  ما فاعلية برنام  كمبيوتر  كى

م ك ت فى تنمية مسارات حل 

 ان ا  ع قات بي  الجداول؟

 فروض البحث

م بي   .1 يو د فرر دال محصا يا

متوسلى  در ات المجموعتي  

التجريبية والضابلة فى القيال 

البعدى العتبار حل الم ك ت 

التعامل مع سارات اللاصة بم

 .الجداول

م بي   .2 يو د فرر دال محصا يا

متوسلى  در ات المجموعتي  

التجريبية والضابلة فى القيال 

البعدى العتبار حل الم ك ت 

االستع م ع  اللاصة بمسارات 

 .البيانات

م بي   .3 يو د فرر دال محصا يا

متوسلى  در ات المجموعتي  

التجريبية والضابلة فى القيال 

ى العتبار حل الم ك ت البعد

ان ا  ع قات اللاصة بمسارات 

 .بي  الجداول

 اهدا  البحث

 هد  البحث الحالى ملى:

   الك   ع  فاعلية برنام

الكمبيوتر ال كى فى تنمية مسارات 

حل م ك ت التعامل مع قواعد 

 البيانات.

  اجرتقا  بمستوى تعلم الل ر

عينة البحث فيما يلل الجان  

مستوى يلال  المعرفى ملى 

 مسارات التاكير العليا.

 اهمية البحث

 تتمثل اهمية البحث الحالى فى:

   التعر  على فاعلية برام

الكمبيوتر ال كية فى تنمية 

مسارات حل الم ك ت  ات 

الع قة بتعلم مسارات التعامل مع 

 برمجيات الكمبيوتر.

  التركيك على تنمية مسارات حل

 الم ك ت فى المقررات العملية

للكمبيوتر والتى تتلل  لبيعتسا 

التعامل مع رسا ل اللل  

والم ك ت التى تظسر اثنا  

 التعامل معسا. 
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 منس  البحث

تم استلدام المنس  تب  

التجريب  و لك ج را  تجربة 

البحث والتحق  م  صحة 

 الاروض.

 التصميم التجريب 

 

 عدىالقيال الب نوع المعالجة القيال القبلى مجموعات الدراسة

 المجموعة

اعتبار حل  الضابلة

م ك ت التعامل 

مع قواعد 

 البيانات.

 

تقديم المحتوى 

التعليم  باللري   

التقليدية )العرض 

 والبيام العملى(

اعتبار حل 

م ك ت التعامل 

مع قواعد 

 البيانات.

 

 المجموعة 

 التجريبية

تقديم المحتوى 

التعليم  م  ع ل 

برنام  الكمبيوتر 

 قتراال كى الم

 

 حدود البحث

 :مقتصر البحث الحالى على 

: ل ر اوالم: الحدود الب رية

الارقة األولى تعبة معداد معلم 

 الحاس  اآللى.

م: الحدود المكانية : كلية ثانيا

 امعة بورسعيد.  –التربية النوعية

م: مسارات حل الم ك ت  :ثالثا

  بعض مسارات حل م ك ت

 التعامل مع الجداول.

 ت حل م ك ت بعض مسارا

 اجستع م ع  البيانات.

  بعض مسارات حل م ك ت

 من ا  ع قات بي  الجداول.

 

 

 متغيرات البحث

 : المتغير المستقل

 الكمبيوتر ال كى. برنام          

 :المتغيرات التابعة

مسارات حل  تنمية بعض         

 م ك ت التعامل مع قواعد البيانات.

 ادوات البحث

وتر ال كى. )م  برنام  الكمبي .1

اعداد الباحثة وتم تلبيق  فى 

 دراس  سابقة(

حل م ك ت التعامل مع معتبار  .2

)م  اعداد  قواعد البيانات.

 . (1لح  رقم  م -الباحثة

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (94) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 م را ات البحث

لإل ابة على اسئلة البحث تم م را  

 اآلتى:

حل م ك ت اعداد معتبار  .1

 ،التعامل مع قواعد البيانات

( 18  عدد )وتكوم اجعتبار م

ل يتلل  كل موق   موق  ُم كه

م  المتعلم قرا   الموق  قرا   

 يد  وفحل الصور  المرافقة 

للموق  كى يتمك  م  تحديد 

الم كلة المللور تحديدها 

 والحل المناس  لس ه الم كلة.

حل م ك ت تلبي  اعتبار  .2

على  التعامل مع قواعد البيانات

المجموعتي  )التجريبية 

م ورصد النتا  .والضابلة( ق  بليا

تلبي  برنام  الكمبيوتر ال كى  .3

 على المجموعة التجريبية.

حل م ك ت تلبي  اعتبار  .4

على  التعامل مع قواعد البيانات

المجموعتي  )التجريبية 

م ورصد النتا  .  والضابلة( بعديا

م  .5 معالجة النتا   محصا يا

وتحليلسا ومناق تسا وتاسيرها 

 واستل ص التوصيات.

 

 ات البحثمصللح

 Intelligentبرنام  الكمبيوتر ال كى 

Tutoring System (ITS) 
ب ن : نوع  (Canfield، 2001)عرف  

 ديد م  برام  الحاس  قادر على 

م  ت ليل األعلا  والتكي  وفقا

كما ان   ،لمعرفة الل ر ومساراتسم

قادر على االمداد بالتغ ية الرا عة 

الدقيقة عند حدوث األعلا  وقادر 

ى تقديم موضوعات  ديد  عندما عل

 يكوم اللال  لدي  استعداد للتعلم.

التعري  اج را ى لبرنام  الكمبيوتر 

 ال كى

ويُعر ه  الباحثام برنام  الكمبيوتر 

م ب ن :  برنام  تعليمى  ال كى ا را يا

يمتلك ك م م : معرفة اللبير فى 

 ،مجال مسارات قواعد البيانات

ى تُتي  لكل وادوات التعلم ال كية الت

متعلم تحديد نقلة البد  فى تعلم  

م لمستواه والتعامل مع كل متعلم  ،وفقا

ب كل فردى كمعلم عصوصى يُتي  ل  

 ،كل مساعدات التعلم )محتوى

 ،ان لة ،امثلة ،وسا   متعدد 

ويتابع  ،تغ ية را عة( ،تدريبات

تعلم  علو  بللو  م  ع ل سجل 

 History of Studentادا  المتعلم 

Performance  فيسم  ل  بمتابعة

تعلم  م ا حق  ترل اجتقام 

المللور او ال يسم  ل  بمتابعة 

تعلم  م ا لم يُحق  ه ا ال رل مال بعد 

معرفة اعلاؤه والر وع لُمعَلهم  

ليسم  ل  بمتابعة تعلم  م  ع ل 

 ادوات التحكم المتوفر  بالبرنام  .

 Skillالمسار  

  المسار  فى اللغة م تقة م

وقد  ،الاعل  َمَسَر  اى ح ر وبرع

اتاقر معظم التعرياات على ام 

المسار  هى القدر  على القيام ب ى 

عمل م  األعمال بدر ة عالية م  

الدقة والسرعة مع اجقتصاد فى 

 ،الوقر والجسد المب ول )صبرى

2002، 84.) 

 Problemمسارات حل الم ك ت 

Solving Skills 
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مسارات التى مجموعة العمليات او ال

تُمك ه  الارد م  حل المسا ل 

والم ك ت الحسابية والرياضية وما 

على تاكلتسا مثل: المسار  فى تحديد 

 ،معليات الم كلة )المس لة(

 ،والمسار  فى تحديد القيم المجسولة

والمسار  فى تحديد وحدات القيال 

والمسار  فى  ،للكميات المعلومة

حسار معليات اير معلومة م  

والمسار  فى تحديد  ،ليات معلومةمع

القاعد  او القانوم او النظرية او 

الع قة الرياضية التى يُبنى عليسا 

ومسار  الوصول ملى  ،حل المس لة

ومسار   ،نات  نسا ى صحي  للمس لة

اعتصار بعض علوات الحل فى 

 ،2002 ،علو  واحد  )صبرى

536.) 

 عرض نتا   البحث

لبحث بعد االنتسا  م  ا را ات ا

ورصد در ات المجموعتي  

)التجريبية والضابلة( فى اعتبار 

مسارات حل م ك ت التعامل مع 

قواعد البيانات تمسيدام للمعالجة 

قامر الباحثة باال ابة  ،االحصا ية

على اسئلة البحث م  ع ل التحق  

 م  صحة الاروض كما يلى:

يو د :  بالنسبة للارض األول

م بي  متو سلى  فرر دال محصا يا

در ات المجموعتي  التجريبية 

والضابلة فى القيال البعدى 

العتبار حل الم ك ت اللاصة 

 .التعامل مع الجداولبمسارات 

وتتض  نتا   المعالجة االحصا ية 

اللاصة بس ا الارض م  ع ل 

 الجدول التالى:

( نتا   اعتبار  ت  1 دول )

رر بي  متوسلى  در ات للا

 )التجريبية المجموعتي 

والضابلة( فى القيال البعدى 

العتبار حل الم ك ت اللاصة 

 بالتعامل مع الجداول.

 

 المتوسط العدد المجموعة
 االنحراف

 المعيارى

 درجات

 الحرية

قيمة 

 "ت"

 قيمة "ت" عند مستوى الداللة

(0.05) (0.01) (0.001) 

 3.26 14.59 27 التجريبية
52 4.413 1.6747 2.4002 3.2545 

 4.35 9.96 27 ابطةالض

 

ام ( الساب  1يتض  م   دول )

قيمة  ت  المحسوبة دالة عند 

( وه ا يدل على 0.001مستوى )

م بي   ان  يو د فرر دال احصا يا

متوسلى  در ات المجموعتي  

التجريبية والضابلة فى القيال 

البعدى العتبار حل الم ك ت 

 ،اللاصة بالتعامل مع الجداول

وبنا م   ،موعة التجريبيةلصال  المج

على  لك وفى ضو  النتيجة التى 

توصل مليسا البحث يمك  قبول ه ا 

 الارض.
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يو د فرر :  بالنسبة للارض الثانى

م بي  متوسلى  در ات  دال محصا يا

المجموعتي  التجريبية والضابلة 

فى القيال البعدى العتبار حل 

الم ك ت اللاصة بمسارات 

 .اتاالستع م ع  البيان

وتتض  نتا   المعالجة االحصا ية 

اللاصة بس ا الارض م  ع ل 

 الجدول التالى:

( نتا   اعتبار  ت  2 دول ) 

للارر بي  متوسلى  در ات 

المجموعتي  )التجريبية والضابلة( 

فى القيال البعدى العتبار حل 

الم ك ت اللاصة بمسارات 

 االستع م ع  البيانات.

المجموع

  

العد

 د

المتوس

 ل

االنحرا

  

 المعيارى

در ا

 ت

 الحرية

قيمة 

  ت 

 قيمة  ت  عند مستوى الداللة

(0.05) (0.01) 
(0.001

) 

 1.09 7.96 27 التجريبية
52 

18.73

4 

1.674

7 

2.400

2 
3.2545 

 2.4 5.11 27 الضابلة

 

( الساب  ام 2يتض  م   دول )

قيمة  ت  المحسوبة دالة عند 

دل على وه ا ي( 0.001مستوى )

م بي   ان  يو د فرر دال احصا يا

در ات المجموعتي  متوسلى  

)التجريبية والضابلة( فى القيال 

البعدى العتبار حل الم ك ت 

اللاصة بمسارات االستع م ع  

لصال  المجموعة  ،البيانات

وبنا م على  لك وفى  ،التجريبية

ضو  النتيجة التى توصل مليسا 

 .البحث يمك  قبول ه ا الارض
 

يو د فرر :  بالنسبة للارض الثالث

م بي  متوسلى  در ات  دال محصا يا

المجموعتي  التجريبية والضابلة 

فى القيال البعدى العتبار حل 

ان ا  الم ك ت اللاصة بمسارات 

 .ع قات بي  الجداول

وتتض  نتا   المعالجة االحصا ية   

اللاصة بس ا الارض م  ع ل 

 الجدول التالى:

 

( نتا   اعتبار  ت  للارر بي  متوسلى  در ات المجموعتي  3 دول )

اصة )التجريبية والضابلة( فى القيال البعدى العتبار حل الم ك ت الل

 بمسارات ان ا  ع قات بي  الجداول.

 المتوس  العدد المجموعة
 االنحرا 

 المعيارى

 در ات

 الحرية

قيمة 

  ت 

 قيمة  ت  عند مستوى الداللة

(0.05) (0.01) (0.001) 
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 1.05 5.55 27 التجريبية
52 8.615 1.6747 2.4002 3.2545 

 1.76 4.11 27 الضابلة
 

ام ( الساب  3يتض  م   دول )

قيمة  ت  المحسوبة دالة عند 

وه ا يدل على ( 0.001مستوى )

م بي   ان  يو د فرر دال احصا يا

متوسلى  در ات المجموعتي  

( فى القيال )التجريبية والضابلة

البعدى العتبار حل الم ك ت 

اللاصة بمسارات ان ا  ع قات بي  

لصال  المجموعة  ،الجداول

وبنا م على  لك وفى  ،التجريبية

ضو  النتيجة التى توصل مليسا 

 البحث يمك  قبول ه ا الارض.
 

 التعلي  على نتا   البحث:

يتض  م  نتا   اعتبار 

صحة الاروض االحصا ية اللاصة 

البحث فاعلية برنام  الكمبيوتر ب

ال كى المقترا فى تنمية مسارات حل 

م ك ت التعامل مع قواعد البيانات 

االستع م ع   -)التعامل مع الجداول

ان ا  ع قات بي   -البيانات

وقد ير ع  لك ملى احتوا   ،الجداول(

البرنام  المقترا على محتوى 

م معلومات  معرفى ُمتنوع يُقد ه

  كل مسار  م  المسارات تاصيلية ع

الوارد  بالبرنام  المقترا ويُ ير 

لألعلا  التى يمك  ام يقع فيسا 

المتعلم وكياية التعامل معسا مما 

يجعل المتعلم قادر على فسم وتاسير 

بعض األفعال ورد فعلسا ويستعد 

م بلريقة صحيحة  للتعامل معسا عمليا

   .M. Access 2007داعل برنام  

ا   ه ا الارض مع وتتا  نت     

نتا   الدراسات السابقة التى درسر 

فاعلية برام  الكمبيوتر ال كية فى 

تنمية مسارات تتعل  بالتعامل مع 

 ،Hong)برمجيات الكمبيوتر دراسة 

J.، 1997) و (Robertson، J. & 

Wiemer-Hastings، P.، 2003) 

 & Kenny)( و2004،)عليلو

Pahl.، 2005)،  محمودودراسة(، 

التى درسر فاعلية برنام   (7200

كمبيوتر  كى فى تنمية مسارات حل 

وقد ير ع ه ا  ،الم ك ت البرمجية

ملى السمات التى تتميك بسا تلك 

النوعية م  البرام  والتى تم 

م وملى لبيعة  اجتار  اليسا سابقا

تناول موضوعات التعلم داعل 

 برنام  الكمبيوتر ال كى.

 

 توصيات البحث 

ا   السابقة فى ضو  النت

التى تم التوصل اليسا نُوصى 

االهتمام باعداد برام  بضرور  

كمبيوتر  كية تُنمى مسارات حل 

الم ك ت  ات الع قة بالتعامل مع 

 برمجيات الكمبيوتر.
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