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 ُملخص البحث باللغة العربية

 

 مقدمة

 ،ريق الُمَؤد ِّبساد التعليم الخصوصى فى العصور الوسطى عن ط 

ً الخاصة من الناس كأبناء المسئول ً فرديا ين الذى كان يُعل ِّم تعليما

فى  برمجإال أن التعليم الخصوصى عاد لإلنتشار فى التعليم الم ،والميسورين

 أحد هذه البرامج يُعَرف ببرامج الكمبيوتر الذكية وهى ،برامج خاصة

وم ريس فى تخصص معين وتقبرمجيات ذكية تُستخدم فى القيام بأعمال التد

 ليفتأ ،بمهام تأليف الدروس بناًء على خبرة المدرسين والحقائق الثابتة

ح وتصحيح وتصويب التمارين وشر ،التمارين بناًء على مستوى المتعلمين

 األخطاء للمتعلم.

 

تحددت مشككلة البحكث فكى وجكود قصكور فكى االهتمكام بلتقكان الطك ب 

طقكى/ بط بكين إتقكان تلكل المهكارات والكذكاء المنلمهارات قواعد البيانات والكر

ريقكككة الرياضكككى وأن تَعَلاكككم المهكككارات العمليكككة الخاصكككة بقواعكككد البيانكككات بالط

تكى شككلة الوهذا ما دفع الباحثة إلى تحديكد الم ،التقليدية ال يُعالج هذا القصور

 استشعرتها فى السؤال التالى:

نات قان مهارات قواعد البياما فاعلية برنامج كمبيوتر ذكى مقترح فى إت

 وتنمية الذكاء المنطقى/ الرياضى؟

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسى األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما التصور الخاص ببناء برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح؟ .1
 واعدما فاعلية برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح فى إتقان مهارات ق .2

 حث؟ وهذا السؤال يتضمن:البيانات لدى الط ب عينة الب
  فاعلية برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح فى تحسين تحصيل

الجانب المعرفى لمهارات قواعد البيانات لدى الط ب عينة 

 )الحد األدنى لإلتقان(. %90البحث بحيث ال يقل عن نسبة 
  ينة عفاعلية برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح فى إتقان الط ب

 %90قواعد البيانات بحيث ال يقل عن نسبة البحث لمهارات 

 .)الحد األدنى لإلتقان(
قى/ لمنطما فاعلية برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح فى تنمية الذكاء ا .3

 الرياضى لدى الط ب عينة البحث ؟
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 فروض البحث

ً بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى .1  يوجد فرق دال احصائيا

حصيل المعرفى الخاص بمهارات قواعد القياس البعدى الختبار الت

 لصالح المجموعة التجريبة. ،البيانات
ً بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى .2  يوجد فرق دال احصائيا

 ،اتبيانالقياس البعدى الختبار األداء العملى الخاص بمهارات قواعد ال

 لصالح المجموعة التجريبة.
وهى  ،( فرض16الفروض )( عدد من 2ويتفرع من الفرض السابق رقم )

 ى:وهى كالتال ،تتعلق بالمهارات العملية الرئيسية المتضمنة بالبرنامج

 (2-1 يوجد فرق )بين متوسطى  درجات د ً ال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

 ،فيما يخص مهارة إنشاء قاعدة بيانات فارغة ،األداء العملى
 عة التجريبة.لصالح المجمو

 (2-2 يوجد فرق )بين متوسطى  درجات د ً ال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

 فيما يخص مهارة إنشاء جدول بلستخدام طريقة ،األداء العملى
 لصالح المجموعة التجريبة. ،عرض التصميم

 (2-3 بين متوسطى  درجات ً ( يوجد فرق دال احصائيا

مجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار ال

لصالح المجموعة  ،فيما يخص مهارة فتح جدول ،األداء العملى

 التجريبة.

 (2-4 يوجد فرق )بين متوسطى  درجات د ً ال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

الح لص ،لبيانات بالجدولفيما يخص مهارة إدخال ا ،األداء العملى

 المجموعة التجريبة.

 (2-5 يوجد فرق )بين متوسطى  درجات د ً ال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

فيما يخص مهارة التنقل بين حقول وسج ت  ،األداء العملى
 لصالح المجموعة التجريبة. ،الجدول

 (2-6 ً بين متوسطى  درجات  ( يوجد فرق دال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 
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لصالح المجموعة  ،فيما يخص مهارة فرز البيانات ،األداء العملى

 التجريبة.

 (2-7 يوجد فرق )بين متوسطى  درجات د ً ال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

يد فيما يخص مهارة التعامل مع السج ت بالتحد ،ىاألداء العمل
 لصالح المجموعة التجريبة. ،واإلضافة والحذف

 (2-8 يوجد فرق )بين متوسطى  درجات د ً ال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

 ،فيما يخص مهارة التعديل فى حقول البيانات ،األداء العملى
 وعة التجريبة.لصالح المجم

 (2-9 يوجد فرق )بين متوسطى  درجات د ً ال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

لصالح  ،فيما يخص مهارة تعيين مفتاح األساس ،األداء العملى

 المجموعة التجريبة.

 (2-10يوجد فرق )  بين متوسطى  درجات ً دال احصائيا

ة والضابطة فى القياس البعدى الختبار المجموعتين التجريبي

فيما يخص مهارة التحكم فى بعض خصائص  ،األداء العملى
 لصالح المجموعة التجريبة. ،حقول البيانات

 (2-11يوجد فرق )  بين متوسطى  درجات ً دال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

الج ة إنشاء استع م باستخدام معفيما يخص مهار ،األداء العملى
 لصالح المجموعة التجريبة. ،االستع م البسيط

 (2-12يوجد فرق )  بين متوسطى  درجات ً دال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

فى  فيما يخص مهارة التعامل مع حقول االستع م ،األداء العملى
 مجموعة التجريبة.لصالح ال ،نمط التصميم

 (2-13يوجد فرق )  بين متوسطى  درجات ً دال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

يقة فيما يخص مهارة إنشاء استع م باستخدام طر ،األداء العملى
 لصالح المجموعة التجريبة. ،عرض التصميم

 (2-14  بين متوسطى ً درجات  ( يوجد فرق دال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 
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 ،فيما يخص مهارة كتابة معيار/ معايير االستع م ،األداء العملى
 لصالح المجموعة التجريبة.

 (2-15يوجد فرق )  بين متوسطى  درجات ً دال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

من  فيما يخص مهارة االستع م عن بيانات بأكثر ،العملى األداء
 لصالح المجموعة التجريبة. ،معيار

 (2-16يوجد فرق )  بين متوسطى  درجات ً دال احصائيا

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار 

 ،فيما يخص مهارة إنشاء ع قات بين الجداول ،األداء العملى
 ة التجريبة.لصالح المجموع

  
ً بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى .3  يوجد فرق دال احصائيا

عة لصالح المجمو ،القياس البعدى لمقياس الذكاء المنطقى/ الرياضى

 التجريبة.
 

 أهداف البحث

 هدف البحث الحالى إلى ع ج مشكلة البحث من خ ل اآلتى:

 رفةث يتضمن المعبناء وإنتاج برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح بحي 

ينة عوالمهارات واألنشطة والتدريبات ال زمة والتى تساعد الط ب 

 البحث فى إتقان معارف ومهارات قواعد البيانات وتنمية الذكاء

 المنطقى/ الرياضى لديهم.
  الكشف عن فاعلية برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح فى إتقان

 طقى/ الرياضى.مهارات قواعد البيانات وتنمية الذكاء المن
 كاء اتقان الط ب عينة البحث لمهارات قواعد البيانات وتنمية الذ

( 1)المنطقى/ الرياضى لديهم وذلل فيما يخص مادة قواعد البيانات 

ادة مما يعود عليهم بالنفع فى دراستهم وذلل فيما يتعلق بدراسة م

 ،مشروع التخرج ،مشروعات التدريب الميدانى ،(2قواعد البيانات)

 وكذلل فى حياتهم العملية فيما بعد.
 

 أهمية البحث

 تتمثل أهمية البحث الحالى فى:
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ت التعرف على فاعلية برامج الكمبيوتر الذكية فى إتقان المهارا .1

 المتعلقة بالكمبيوتر مثل مهارات قواعد البيانات.
ات التعرف على فاعلية برامج الكمبيوتر الذكية التى تتناول مهار .2

 ين.تر فى تنمية الذكاء المنطقى/ الرياضى للمتعلمتتعلق بالكمبيو
االستفادة من نتائج البحث فى تحسين وتطوير تلل النوعية من  .3

 لضعفأو لمعالجة نقاط ا ،البرامج لتدعيم النتائج اإليجابية للبحث

 وأوجه القصور وت فيها مستقبلياً.
 

 منهج البحث

 تحققبة البحث والتم استخدام المنهج شبه التجريبي وذلل إلجراء تجر 

 من صحة الفروض.

 

 التصميم التجريبي

مجموعات 

 الدراسة
 القياس البعدى نوع المعالجة القياس القبلى

 المجموعة

 الضابطة

  اختبارات

التحصيل 

المعرفى 

الخاصة 

بمهارات 

قواعد 

 البيانات.
  اختبارات

األداء 

العملى 

لمهارات 

قواعد 

 البيانات.
  مقياس

الذكاء 

المنطقى/ 

 ى.الرياض

تقديم 

المحتوى 

التعليمي 

بالطريقة  

المعتادة 

)العرض 

والبيان 

 العملى(

اختبارات  .1

التحصيل 

المعرفى 

الخاصة 

بمهارات 

قواعد 

 البيانات.
اختبارات  .2

األداء 

العملى 

لمهارات 

قواعد 

 البيانات.
مقياس  .3

الذكاء 

المنطقى/ 

 الرياضى.

 المجموعة

 التجريبية

تقديم 

المحتوى 

التعليمي من 

نامج خ ل بر

الكمبيوتر 

الذكى 

 المقترح
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 حدود البحث

 اقتصر البحث الحالى على:
 أوالً: الحدود الموضوعية

ب الحدود البشرية: ط ب الفرقة األولى شعبة إعداد معلم الحاس .1

 اآللى.
 مهارات قواعد البيانات: وتشمل بعض مهارات التعامل مع قواعد .2

وهى  ،Microsoft Access 2007البيانات من خ ل برنامج 

 كالتالى:
 .مهارات انشاء الجداول والتعامل معها 
 .مهارات انشاء االستع مات والتعامل معها 
 .مهارات انشاء الع قات بين الجداول والتعامل معها 

 ثانياً: الحدود الزمانية
  حتى  16/10/2011تم تطبيق تجربة البحث فى الفترة من

18/12/2011. 

 

 ثالثاً: الحدود المكانية
  امعة بورسعيد.ج –التربية النوعيةكلية 

 

 متغيرات البحث

 المتغير المستقل

 .برنامج الكمبيوتر الذكى 
 

 المتغيرات التابعة

 .إتقان مهارات قواعد البيانات 
 .تنمية الذكاء المنطقى/ الرياضى 

 

 األدوات الُمستخدمة

 وتتمثل فى اآلتى: ،أدوات القياس

 )إعداد الباحثة(   اختبار تحديد المستوى. .1
 اختبارات التعلم وتشمل: .2

 )إعداد الباحثة(  االختبار التحصيلى. -أ
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 )إعداد الباحثة( اختبار األداء العملى. -ب
 )إعداد الباحثة(  بطاقة م حظة األداء العملى. .3
 مقياس الذكاء المنطقى/ الرياضى. .4

 والسيد محمد أبو هاشم(.  ،)إعداد: فتحى عبد الحميد    
 

 إجراءات البحث

دراسات السابقة والمراجع ذات الصلة بموضوع اإلط ع على ال .1

 ،ث: إعداد اإلطار النظرى للبحاألولالبحث الحالى لتحقيق هدفين 

 : تصميم برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح.والثانى
ي ( من واقع الكتاب الدراس1تحليل محتوى مادة قواعد البيانات ) .2

يه التى وكذلل تحليل محتوى بعض الكتب الخارج ،المقرر للط ب

تتناول مهارات التعامل مع قواعد البيانات من خ ل برنامج 

Microsoft Access 2007،  بهدف إعداد قائمة بمهارات قواعد

 البيانات التى سيتم تضمينها بالبرنامج المقترح.
مقابلة بعض الخبراء والمتخصصين فى تدريس قواعد البيانات  .3

عد البيانات لدى بغرض التعرف على صعوبات إتقان مهارات قوا

 وذلل ل ستفادة منها فى تصميم برنامج الكمبيوتر ،المستفيدين

 الذكى المقترح.
 تصميم برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح. .4
عرض برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح على السادة المحكمين  .5

 إلجازته.
 إعداد أساليب التقويم لدرجة اإلتقان ومقياس الذكاء المنطقى/ .6

 وإجازتهم. الرياضى
 /ومقياس الذكاء المنطقى ،تطبيق أساليب التقويم لدرجة اإلتقان .7

ً ورصد  ،الرياضى على المجموعتين )التجريبية والضابطة( قبليا

 النتائج.
ية تطبيق برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح على المجموعة التجريب .8

 بعد إجازته.
 ء المنطقى/ومقياس الذكا ،تطبيق أساليب التقويم لدرجة اإلتقان .9

ً ورصد  ،الرياضى على المجموعتين )التجريبية والضابطة( بعديا

 النتائج.
 معالجة النتائج احصائياً وتحليلها. .10
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 استخ ص النتائج وتفسيرها. .11
 

 نتائج البحث

 ية:تم التوصل إلى النتائج التال ،بعد االنتهاء من االجراءات السابقة

 نتائج اختبار الفرض األول:

 ية ( بين المجموعتين التجريب0.01حصائياً مستوى )يوجد فرق دال ا

والضابطة فى القياس البعدى الختبار التحصيل المعرفى الخاص 

 لصالح المجموعة التجريبة. ،بمهارات قواعد البيانات
 

 نتائج الفرض الثانى:

 ( مستوى ً ( بين المجموعتين 0.001يوجد فرق دال احصائيا

 دى الختبار األداء العملىالتجريبية والضابطة فى القياس البع

 لصالح المجموعة التجريبة. ،الخاص بمهارات قواعد البيانات
وهى  ،( فرض16( عدد من الفروض )2ويتفرع من الفرض السابق رقم )

ج أوضحت نتائ ،تتعلق بالمهارات العملية الرئيسية المتضمنة بالبرنامج

 ً ً أنه يوجد فرق دال احصائيا  بين متوسطى   معالجة تلل الفروض احصائيا

ء ألدادرجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار ا

اعد ( مهارة من مهارات قو13العملى لصالح المجموعة التجريبية فى عدد )

الى إجم البيانات الواردة بالبرنامج المقترح عند مستويات داللة مختلفة من

ة وض فقط من الفروض الفرعيأى أنه لم يثبت صحة ث ثة فر ،( مهارة16)

( 4 -2( و)2 -2وهى الفروض التى تأخذ األرقام ) ،السابق اإلشارة إليها

مستوى داللة  ومعظم الفروض التى ثبت صحتها كانت عند ،(15 -2و)

 كما يتضح من الجدول التالى: ،مرتفع

عدد الفروض 

التى لم 

 تتحقق:

عدد الفروض التى تحققت عند مستوى 

 داللة:
(0.05) (0.01) (0.001) 

3 2 5 6 
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 نتائج الفرض الثالث:

  بين متوسطى  درجات المجموعتين ً ال يوجد فرق دال احصائيا

 التجريبية والضابطة فى القياس البعدى لمقياس الذكاء المنطقى/

 الرياضى.
 

 توصيات البحث ومقترحاته

 التوصيات -أ
 لى:لباحثة بما يفى ضوء النتائج التى توصل إليها البحث الحالى توصى ا

ت اإلستفادة من برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح فى تدريس مهارا .1

 والع قات( ببرنامج ،واالستع مات ،قواعد البيانات )الجداول

Microsoft Access 2007، :وذلل فيما يخص اآلتى 
I. ( والتى يدرسها ط ب الفرقة األول1مادة قواعد بيانات ) ى

 ببعض كليات التربية النوعية.بشعبة معلم الحاسب اآللى 
II. ليا مادة قواعد البيانات التى قد يدرسها ط ب الدراسات الع

وتمهيدى الدكتوراه( ببعض كليات  ،)تمهيدى الماجستير

 التربية النوعية.
III.  دورة قواعد البيانات التابعة لمشروعICTP بالجامعات، 

والتى تُعقَد للعاملين بالجامعات )أعضاء ومعاوني أعضاء 

 والموظفين(. ،ئة التدريسهي
IV. رفع كفاءة الموظفين والعاملين بكليات جامعة بورسعيد أو 

 أى مؤسسة أو هيئة أخرى تحتاج لذلل.
ة برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح على أحد المواقع الخاصإتاحة  .2

ع تطيحتى يس ،بتكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى على شبكة اإلنترنت

ى امج فمهارات قواعد البيانات إستخدام البرنأى مستفيد يهتم بتعليم 

 أى وقت ومن أى مكان.
م بتعلي برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح على المنتديات الخاصةإتاحة   .3

 مهارات قواعد البيانات.
برنامج الكمبيوتر الذكى المقترح من خ ل مواقع بعض إتاحة  .4

تر للكمبيو الجمعيات العلمية المتخصصة مثل موقع الجمعية المصرية

 التعليمى.
ى إستخدام نفس القالب البرمجى فى إنتاج برامج كمبيوتر ذكية أخر .5

 إلتقان مهارات أخرى تتعلق ببرامج الحاسب اآللى.
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 المقترحات -ب

جيا إجراء دراسة مماثلة تُطبَّق على عينة من ط ب شعبة تكنولو .1

 ومقارنة نتائجها بنتائج البحث الحالى. ،التعليم

ام ماثلة تهتم بقياس اإلتجاه نحو التعلم بلستخدإجراء دراسة م .2

 برامج التعلم الذاتى.

إجراء دراسة مماثلة تعتمد على إستخدام إستراتيجيات تنمية  .3

 الذكاء المنطقى/ الرياضى فى تقديم محتوى برنامج الكمبيوتر

 الذكى المقترح.

 دة.إجراء دراسة مماثلة تهتم بتنمية كل أنواع الذكاءات المتعد .4

 

 

 

 

 

 


