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 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة 

 وسلم. عليهسيدنا محمد صلى الله ونور العالمين 

 األعزاء أمد الله في عمريهما يلدإلى وا

 سندًا في كل خطوة... زوجتي الغالية يإلى من كانت ل

 إلى فلذات كبدي ومن سكنوا في سويداء قلبي

 ....... ومن سيرى النور بعدهم بنائي  مجد وتاال ومعينأ

 إخوتي وأخواتيأجنحتي القوية في هذه الحياة  إلى

 إلى أساتذتي األفاضل الكرام أينما كانوا

 سميحوالعطاء... إلى صديقي  إلى من تحلى باإلخاء وتميز بالوفاء

 إلى زمالئي وأصدقائي وأقاربي

 إلى شموع المعرفة ورواد العلم

 التعليمإلى العاملين في ميدان التربية و

 إلى كل من ساهم في إخراج هذا الجهد إلى حيز الوجود

 ... أهدى هذا الجهد المتواضع إليهم جميعًا

 بالجميل وذكرى لألبد ومودة واعترافًا ًاحب

 الباحث
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 شكر وتقدير
والصالال  والسالالم علالل المب الوم رحمال   ،وعظيم سلطانه ،وجههالحمد اهلل حمدًا يليق بجالل 

 -:ب د أما أجم ين آله وصحبهسيدنا محمد وعلل  ،لل المين
 فاء لمن قدم لي م روفًا  ، ومكافأ  وو بالفضل ألهله عترافاً وا
ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم(:ت الل قوله من وانطالقاً   ) َواِ 

 )7إبراهيم :                                                                                   (
 الناس". يشكر ل من اهلل يشكر ل " :الشريف الحديم المصطفل في لقول وامتثالً 

 182)،12390 ح ،6 مج البيهقي، (
 إدارتهالا فالي ممثلال  اإلسالالمي  الجام ال  إلالل بالشالكر والتقالدير بدايال  أتقالدم فالننني  علالل لالذا كالان لزامالاً  .

  لياال ساتاالدر  برنامج خالل من الماجستير درج  لنيل لي إتاح  الفرص  علل  لياال ساتاالدر  وعماد 

 .س االدر  مراحل جميع في الباحم مهم  أجل تسهيل بذلت من لتيا والجهود
 الرنتيسـيمحمـد محمود  /الالدكتورألستاذي ومشرفي  والثناء الشكر عن عاجزاً  يقف ولساني أتقدم كما
الكثيالر،  هوخبرتال وعلماله وقتاله مالن منحنالي يذوالال الرسالال ، هالذ  علالل اإلشراف بقبول تكرم وتفضل ذيوال
خيالر  فجالزا  اهلل والموجاله  المرشالد ن الم فكالان حاجال ، كالل عنالد وال الون كبالو ، لكال فالي سالندال كالان هإنال بالل

 الجزاء.
 

  ممثل  المناقش  لجن  عضوي لإل والتقدير بالشكر أتوجه أن لي يطيب كما
 وعلل هذ  الرسال ، مناقش  لقبولهما سامح جميل العجرمي /دكتوروال    مجدي سعيد عقل /بالدكتور

 .عليه لما كانت اكتمال تزداد حتل الرسال  هذ  تنقيح في ثمين جهد من بذل  ما
 

 

 علالل يبخلالوا لالم الالذين الدراسال  ألدوات المحكمالين السالاد  إلالل وال رفالان الشالكر بالوافر أتقالدم كمالا

 .الشكر جزيل مني فلهم ووقتهم وتوجيهاتهم ب لمهم

ألسالاتذ  فالي سالميح أبالو لالالي واخالواني ابالشكر والتقالدير ألخالي األسالتاذ  أتقدمويطيب لي أن 
لالي فالي  مأيضا علالل مسالاعدته مإطالقا، وأشكره مبوقته علل والم يبخل نالذي التكنولوجياو كلي  ال لوم 

 كل الشكر والتقدير.جمي ًا مني  مفلهوات الدراس  تنقيح أد
 واهلل ولي التوفيق

 الباحم  
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 الدراسة ملخص

  علل تنمي  مهارات تصميم يالت ليمم رف  أثر توظيف الواجهات إلل  الدراس هذ  هدفت   
إلجراء الدراس  تم صيال  السؤال الرئيس ، و خانيونس-قواعد البيانات لطلب  كلي  ال لوم والتكنولوجيا

ية على تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات لطلبة كلية التعليمما أثر توظيف الواجهات -اآلتي:
 خانيونس؟-العلوم والتكنولوجيا

واجهات تصميم المنهج التجريبي، حيم قام الباحم ب الدراس  تم استخدام  ولإلجاب  عن اسئل  

نترنت واستخدم الباحم تصميم الواجه  اإل عللعن طريق برنامجين لمقرر قواعد البيانات  ت ليمي 

بنعداد  الباحم قام حيم ،، وتصميم الواجه  الثاني  بشكل قوائم منسدل اإلطاربشكل قوائم  األولل

القائم   اشتملت حيم ،مقرر ماد  قواعد البيانات لمحتوى تصميم قواعد البيانات بمهارات قائم 

وتم توزي هم  قصدي  بطريق  الدراس  عين  اختيار وتم ،مجالت (4) عللتوزعت  ؤشراً م  (38)علل

تخصص البرمجيات بكلي  ال لوم والتكنولوجيا طلب   من طالباً  ((27من فتكونت  عشوائي بطريق  

، واتب ت الدراس  ( طالب9تم توزي هم بطريق  متساوي  كل مجموع  تكونت من ) ،بخانيونس

تحصيل الم رفي للطلب  وم رف  الفروق اللقياس انت أدوات الدراس  : اختبار وكالمنهج التجريبي، 

بين تحصيل المجموعتين التجريبيتين والضابط ، باإلضاف  إلي بطاق  تقييم لقياس األداء المهاري 

األدوات  صالحي  من الباحم وتحققالفروق بين أداء المجموعتين التجريبيتين والضابط ، وم رف  

 حيم بلغ 12م ادل  كودر ريتشاردسون  باستخدام الختبار ثبات م امل بحساب لالستخدام

 .م 2012/2013الثاني من ال ام الدراسي  الدراسي الفصل في تم تنفيذ الدراس و  (0.960)

 -: الفرضيتين اآلتيتين إلي التحقق من ولقد سعيت الدراسة

بين متوسط درجات  (α ≤  0.05) دلل   مستوىذات دلل  إحصائي  عند  ل توجد فروق

 لطلب  المجموعات الثالم؟)الضابط  والتجريبيتين(.الم رفي التحصيل 



 ه 

 داءاألبين متوسط درجات   (α ≤  0.05) دلل   مستوىذات دلل  إحصائي  عند  ل توجد فروق

 لطلب  المجموعات الثالم؟)الضابط  والتجريبيتين(. المهاري

 قد أشارت نتائج الدراسة إلي ما يأتي:و 

بين متوسط درجات  (α ≤  0.05) دلل   مستوىوجد فروق ذات دلل  إحصائي  عند ت -2

التحصيل الم رفي لطلب  المجموعات الثالم )الضابط  والتجريبيتين( لصالح المجموع  التجريبي  

 الثاني  )التي استخدمت نمط القوائم المنسدل (.

 بين متوسط درجات  األداء (α ≤  0.05) دلل   مستوىوجد فروق ذات دلل  إحصائي  عند ت -1

لطلب  المجموعات الثالم )الضابط  والتجريبيتين( لصالح المجموع  التجريبي  الثاني   المهاري

 )التي استخدمت نمط القوائم المنسدل (.

ي  التي تم  تطويرهما الت ليماستخدام الواجهات  علي تلك النتائج أوصي الباحم بضرور وبناء 

والقوائم المنسدل  في تصميم واجهات برامج تدريس  اإلطارصفحات الويب بأنماط قوائم  علل

 . المقررات الجام ي  وتقويمها حسب الم ايير ال المي  محتوى تطوير ضرور ، و الطالب

.ال ديد من الدراسات التي قد تساعد في تطوير الواجهات الت ليمي   أقترح الباحم اكم
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة





-:المقدمة



مما  يتميز ال صر الذي ن يش فيه بالتغير المستمر والتطور السريع في جميع مناحي الحيا ،
التطوير في ال ديد من وظائف مؤسسات المجتمع مجارا  لطبي   هذا ال صر، وت د اوجب الت ديل و 

الثور  ال لمي  والتكنولوجي  واحد  من بين أكبر التغيرات الكبير  التي يتسم بها عالمنا الم اصر، والتي 
كأحد أهم مؤسسات المجتمع أن نشهد آثارها علي مختلف المجالت، وكان علي مؤسسات التربي  

تجيب لتلك الثور  التكنولوجي  بحيم ت كس في برامجها عناصر هذ  التكنولوجيا هذا من ناحي ، تس
 ومن ناحي  أخري تستفيد من نتاجات هذ  الثور  في تف يل عملياتها وتحقيق أهدافها.

 

 في المدارس أو الجام ات أو –للطلب  ت د عملي  تصميم المقررات اإللكتروني  وتقديمها و 
عملي  متكامل  تشمل تكامل مجموع  من متغيرات تيسر عملي  الت لم اإللكتروني من خالل  -اإلنترنت

دارتها ثم تطويرها بما يساعد علل  تحديد مصادر الت لم اإللكتروني  وتحليلها وتصميمها واستخدامها وا 
 .تحسين مخرجات الت لم 

 

 التزاوج وهذا أيًضا، لم لوماتبا الت ليم ارتبط كما بالم لومات، الكمبيوتر أجهز  ارتبطت قدو 
في  فننهم والت لم، الت ليم حول بالتفكير األفراد ب ض يقوم عندما ولكن جيد، أمر والكمبيوتر الت ليمبين 
 الم لومات مسأل  علل التركيز هذا يؤدى الم لومات، وقد حول التفكير إلل يصلون األحيان من كثير
 هو م لومات، بل بم شكل علل تأتل بسيط  مسأل  ليس لت لموالكمبيوتر، فا الت ليم مجالي تشويه إلل
 ألجهز  حولهم، وبالنسب  من لل الم جديد ببناء خاللها من األفراد يقوم نشط  عملي  عن عبار 

 من األفراد يقوم جيد مجال للم لومات، إنها آلت مجرد من أكثر المختلف ، فننها وبرمجياته الكمبيوتر
 (15:2004 بير)عباس،والت  بالبتكار خالله

 

ونشرها  -يتم عرضها للطلب  لم ي د تصميم المقررات اللكتروني   مجرد وضع م لومات و 
 تصميم                      وت د ألن المقرر اإللكتروني الف ال له ال ديد من ال ناصر أو المكونات -عبر شبك  اإلنترنت

المقرر اإللكتروني  ألنه من خاللها سوف  فيساسي  من أهم المكونات األاإللكتروني  واجه  التفاعل 
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يتم تحديد تفاعل المت لمين مع المقرر اإللكتروني حيم ت تمد م ظم المقررات اإللكتروني  علل واجه  
ويمكن تحديد ، تفاعل، يتفاعل م ها المت لم وتمكنه من الستفاد  الكامل  للتفاعل مع محتوى المقرر

توى تصميم واجهات التفاعل في ب ض المقررات اإللكتروني  المتاح  ض ف مس في دراس مشكل  ال
 إلكترونيقرر م فياإللكتروني  أثر تصميم واجه  التفاعل تحديد إلل  دراس ال تفعلل الشبك  لذا هد

 .طالباللدى  األداء المهاريالم رفي و علل التحصيل 
 

لك الثور  ال لمي  والتكنولوجي  التي من أحد ابرز نتاجات تأيضًا وت د قواعد البيانات وأنظمتها 
ن اصرها، حيم أصبحت قواعد البيانات مكون أساسي من مكونات الحيا  اليومي  في المجتمع الحديم 
والتمدين ف لي سبيل المثال أصبح هناك ال ديد من األنشط  الحياتي  التي تتطلب التفاعل مع قواعد 

يداع، عند الحجز في فندق أو أي من خطوط للسحب واإلالبيانات بصف  دوري  مثل الذهاب إلي البنك 
 الطيران، إذا دخلنا لمكتب  وأردنا البحم عن أي محتوياتها، أو حتي الشراء من السوبر ماركت.

 

التطور التكنولوجي قد ساهم في إضاف  تطبيقات جديد  مثير   أن المصري ونافام ويذكر
 Multimediaثال قاعد  البيانات مت دد  الوسائط ألنظم  قواعد البيانات ومنها علي سبيل الم

database  والتي يمكنها حفظ الصور، لقطات الفيديو، وب ض الرسائل، ونظام الم لومات الجغرافي ،
Geographic Information system حيم يمكن من خالله تخزين وتحليل الخرائط، بيانات ،

، Data search techniquesعد  البيانات الطقس، وصور األقمار الصناعي ، وأساليب بحم قا
، لتحسين وتطوير البحم عن الم لومات من قبل WWWوالتي تطبق في الشبك  الدولي  ال نكبوتي  

 (.Elmasry&Navathe,2000:23) المتصفحين عبر اإلنترنت
ويتضح مما سبق أن تكنولوجيا قواعد البيانات أصبحت تل ب دور ف ال وحرج في م ظم 

الهندسي ، الطب، القانون، علوم لتي تستخدم بها الحاسبات، والتي تتضمن األعمال، المجالت ا
 .المكتبات، والتربي 

 

 بدلت كبير  تكنولوجي  ثور  الحالي عصرنا في فنحن نشهدهذا ومن خالل ما اكد  الزهراني 
 ونقل ونسخ واسترجاع تخزين علل وقدرته وتطور  الحاسوب ال شرين بظهور القرن مطلع منذ ال الم
 ناحي  برمجته، ومن خالل من اإلنسان مع المتبادل وتفاعله آخر إلل من مكان الم لومات وتبادل
 بتطور وتأثرت فأثرت ال لمي  الم رف  وتضاعفت وليرها واإلنساني  الطبي ي  تطورت ال لوم فقد أخرى

 (82: 8002،)الزهرانيي .يمالت لوخاص  المجالت التربوي     الحيا  مجالت كاف  في الحاسوب ودور 
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 األهم الميدان هذا الت ليم ميدان عن بم زل تنمو أن لها يمكن ل التربي  أن هنا اإلشار  وتجدر
 في دور  وله األجيال بناء في مباشر بشكل يساهم باعتبار  ال ام  المصلح  تخدم التي في الميادين

 (.200329: األم )عسقول، مستقبل تحديد
 هذ  عن بمنأى ليست خاص  بصف  والت لم الت ليم وعملي  عام  بصف  بي التر  كانت ولما

 ألن الهائل ، والتكنولوجي  ال لمي  الثور  ظل وفي الم لوماتي ، عالم في المتالحق  التغيرات ال المي 
الذي  األمر نجاحها، وعوامل أسباب من أنهما كما البشري ، الحضار  تقدم في يؤثران الت ليمالتربي  و 
 التربوي والنفسي ال لمي البحم أروق  في التربوي القرار وصناع ،الت ليمو  التربي  رجال نحن يحملنا

 تاألساليب والستراتيجيا أحدم ومواكب  الجهود أقصل وبذل الطاقات كاف  حشد نحو المسؤوليات
 م رف مجتم ات ال يواكب يالت ليم نظامنا نج ل كي ي ،الت ليم والتقنيات والوسائل والطرق

 45مازن، (لها ومصنً ا بل للم لوماتي  مستهلًكا يكون أن في فقط ليس النظام هذا ليساهم ،والم لوماتي 
: 2005.) 
 

 -: مشكلة الدراسة

لحظالالت وجالالود حاجالال  فالالي كليالال  ال لالالوم والتكنولوجيالالا  مالالن خالالالل تدريسالالي مسالالاق قواعالالد البيانالالات
جالالود  لالالدى الطلبالال  فالالي مسالالاق قواعالالد البيانالالات لتصالالميم موقالالع الكترونالالي، وذلالالك لم الجالال  المشالالكالت المو 

ديالالالد مالالالن وكالالالذلك اوصالالالت ال  ،ولتسالالالهيل طالالالرق الحصالالالول علالالالل التحصالالاليل الم رفالالالي والتحصالالاليل المهالالالاري
تكنولوجيالالا  (1009)الت لالاليمالمالالؤتمر ال لمالالي الثالالاني عشالالر للجم يالال  المصالالري  لتكنولوجيالالا المالالؤتمرات مثالالل 

مالالالؤتمر ال لمالالالي السالالالابع للجم يالالال  ال ربيالالال  ، و قبلاإللكترونالالالي بالالالين تحالالالديات الحاضالالالر وآفالالالاق المسالالالت الت لالالاليم
(، فاعليالال مجتم الالات الالت لم الت )الالالت لم اللكترونالي وتحالالديات الشال وب ال ربيال   (1002)لتكنولوجيالا التربيال 

، ومشالالكل  الدراسالال  تالالتلخص فالالي الحاجالاله الالالل وجالالود (1002) م اإللكترونالاليت لالاليمالالؤتمر البحالالرين األول للو 
مــا أثــر  :السالالؤال الالالرئيس للمشالالكل  هالالو، وكالالان ميم قواعالالد البيانالالات واجهالالات ت ليميالال  لتنميالال  مهالالارات تصالال

تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات لطلبة كلية العلوم والتكنولوجيا  علىية التعليمتوظيف الواجهات 
 خانيونس؟ –

 -:مجموع  من السئل  الفرعي    تانبثق الرئيس  ومن  السؤال

 طلب  كلي  ال لوم والتكنولوجيا؟ لدىزم  ما مهارات تصميم قواعد البيانات الال -2

 ؟ الخاص بالواجهات الت ليمي  يير تصميم المقرر اإللكترونيما م ا -1
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بين متوسط درجات  (α ≤  0.05) دلل   مستوىذات دلل  إحصائي  عند  هل توجد فروق -3

 لطلب  المجموعات الثالم؟)الضابط  والتجريبيتين(.الم رفي تحصيل ال

بين متوسط درجات   (α ≤  0.05) دلل   مستوىدلل  إحصائي  عند  ذات هل توجد فروق -4

 لطلب  المجموعات الثالم؟)الضابط  والتجريبيتين(. المهاري األداء

 -:فروض الدراسة

الفروض  صاغم ن الباحفنعلل أسئل  الدراس  وتصورات نظري  حول متغيرات الدراس   بناءً 

 -:التالي 

بين متوسط درجات  (α ≤  0.05) دلل   مستوىي  عند وجد فروق ذات دلل  إحصائتل  -2

 لطلب  المجموعات الثالم؟)الضابط  والتجريبيتين(.الم رفي تحصيل ال

بين متوسط درجات   (α ≤  0.05) دلل   مستوىوجد فروق ذات دلل  إحصائي  عند تل  -1

 لطلب  المجموعات الثالم؟)الضابط  والتجريبيتين(. المهاري داءاأل

   -:الدراسةأهداف 

 -:تية وتهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق االهداف اآل 

 .طلب  كلي  ال لوم والتكنولوجيا لدىتحديد مهارات تصميم قواعد البيانات  .1

  .الخاص بالواجهات الت ليمي  م ايير تصميم المقرر اإللكترونيتحديد  .2

تحصاليل الم رفالي للطلبال  ال علاللالمصالمم ،  فاعليال ي  التالت ليمتطبيق الواجهات  م رف  أثر .3

 في قواعد البيانات.

 المهالالالاري ألداءتنميالالال  ا علالالاللالمصالالالمم ،  فاعليالالال يالالال  التالت ليمالواجهالالالات م رفالالال  أثالالالر تطبيالالالق  .4

  . للطلب  في تصميم قواعد البيانات
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 - : أهمية الدراسة

 عدة نقاط منها : أهمية الدراسة في وتكمن

  تخصص البرمجيات وقواعد طلب مهاراتب مهم من أهم تتناول هذ  الدراس  جان .1

 .البيانات

من الممكن أن تساعد هذ  الدراس  في الوقوف علي أساسيات التصميم الجيد والف ال  .2

 للواجهات الت ليمي .

علل أهم التوجهات المستقبلي   ي الت ليمتصميم الواجهات ال املين في مجال  شجيعت .3

 ا .عليهي  الم تمد  ليمالت مصحوب  بأهم األساليب ي  الت ليملتصميم الواجهات 

 مي  للطلب .ت ليوتصميم واجهات  إعداد عللتفيد القائمين و  تضيف للم رف  شيئا جديدا .4

 -: الدراسة حدود

  -  :أنها وهي الت ميم واس   الدراس  تج ل التي المحددات من عدد هناك

كليال  البرمجيالات وقواعالد البيانالات بتخصالص طالب  عللالدراس   سوف تطبق الحد البشري: -1

 .ال لوم والتكنولوجيا

 .خانيونس -كلي  ال لوم والتكنولوجيا  فيالدراس   تطبقسوف  الحد المكاني : -2

 .م2113-2112الفصل الدراسي الثاني لل ام الدراسي  الحد الزماني : -3

طلبال  برمجيالات وقواعالد بيانالات  لالدىوالذي يتمثالل فالي مقالرر قواعالد البيانالات  الحد الموضوعي : -4

 لتكنولوجيا.بكلي  ال لوم وا
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 -: مصطلحات الدراسة

 - :التالي  اإلجرائي  الت ريفات الباحم يورد

 -:ةالتعليمواجهات ال  -1
مجموع    للبرنامج الت ليمي حيم تحتوي كل واجه  علي ممالمص الواجهاتمن مجموع   

اء كانت يتم النتقال بين الواجهات عن طريق مجموع  من أنماط القوائم سو  من الرسومات واألشكال

 .قوائم إطار او  قوائم منسدل  الموجود  علي الواجهات

 - :التعليمي التصميم -2

من تحليل وتنظيم وتطوير  ت ليمي صيغ  كامل  لهيكلي  مشروع كل ما يوضع من أنه علل 
 .الت ليمي ىوتقويم للمحتو 

 -: التصميم  مهارة -3

 .يلت ليمابناء تصميم هندس  البرنامج  عللدرج  قدر  إتقان الشخص هي 

 :اعد البياناتو ق  -4
مجموع  من الم لومات يتم تخزينها وتنظيمها وتغييرها بها وجد ي حيم جداولال مجموع  من

 .واسترجاعها بطريق  أو ب د  طرق
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 النظري اإلطار/ الفصل الثاني
 

  التعليمية في تطوير تكنولوجيا التعليممستحدثات الواجهات 
 

   ها في عملية التعليم الواجهات التعليمية وأثر 
 
  الواجهات التعليمية اإللكترونية 

 
   ةاإللكتروني يةالتعليمواجهات المعايير تصميم 

 
   (اإلطارمنسدلة وقوائم القوائم )قوائم 

 
  قواعد البيانات 
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 الفصل الثاني
 النظري اإلطار

 
هي الركيز  األساسي   تطورا سري ًا في اآلون  األخير  حتي أصبحت الت ليمشهدت تكنولوجيا 

درج  من التطور  فقد وصلت إلل ،حد سواء عللفي كثير من الدول النامي  والتقدم   الت ليملتطوير 
ال المي وواق ًا ملموسًا في  مستوىال عللوأصبح استخدامها يمثل تطورًا  ملحوظًا  ،فاقت كل التوق ات

ثبتت البحوم والدراسات ف اليتها حيم أ ،لكترونير  منها الت لم اإللما تمتلك من إمكانيات كثي الت ليم
؛ 1002،عليو  وطارق  ؛1002،؛ خميس1020الجمل،في ال ديد من المجالت ومن هذ  الدراسات )

 (Sun&Cheng,2008؛ - Taylor,2005 ؛1003،؛محمد 1009،عسقول
 
خذت تقني  وقد أ ،قد أصبح الحاسوب وتطبيقاته جزءًا ل يتجزأ من حيا  المجتم ات ال صري ف

فاستطاعت هذ  التقني  أن تغّير  ،الم لومات المبني  حول الحاسوب تغزو كل مرفق من مرافق الحيا 
من رحم هذ  التقني  فأحدثت ي  الت ليمتكنولوجيا البرامج ثم ولدت  ،أوجه الحيا  المختلف  في زمن قياسي

ترب من المساف  التي تفصله عن مفتاح وأصبحت المساف  بين الم لوم  واإلنسان تق ،طوفانًا م لوماتياً 
فكان لزامًا علل كل  ،وأما زمن الوصول إليها فأصبح بالدقائق والثواني ،جهاز الحاسوب شيئًا فشيئاً 

مجتمع يريد اللحاق بال صر الم لوماتي أن ينشئ أجياله علل ت ّلم الحاسوب وتقنياته ويؤهلهم لمجابه  
لذا فقد قامت ب ض الدول بوضع خطط م لوماتي  استراتيجي   ،التغّيرات المتسارع  في هذا ال صر

وتختلف  ،يالت ليمعنصرًا أساسيًا في المنهج  ي الت ليمتكنولوجيا البرامج ومن ضمنها ج ل الحاسوب و 
ن التوجه ال ام حاليًا هو النتقال من ، حيم أتب ًا لختالف الدول الت ليمخطط إدخال الم لوماتي  في 

الم لوماتي  عبر  الم تمد علل اآللي نحو الهتمام بالتخطيط لزياد  التدريس اسبعلوم الح تدريس
 .المناهج الدراسي 

 
 عللكما أنه يسهل  ،الم لوم  عللالطالب الحصول  عللإن استخدام التكنولوجيا يسهل 

أن  إعاد  تحضير الدروس ال ملي  والمواد الزم  له في كل مر . كما عليهنه يوفر أحيم  ،الم لم
الطالب أن يتابع عن قرب ما  عللاستخدام الشبكات التكنولوجي  وشاشات الحاسوب يج ل من السهل 

يقول الم لم. ومن الناحي  التطبيقي  فنن استخدام التكنولوجيا أنسب ما يكون للدول الفقير  وللكليات 
 .(1001 ذات األعداد الكبير  )الغايش،

ي  ووضوحها والتنسيق والتنظيم الجيد ل ناصرها الت ليملويب ومما لشك أن التصميم الجيد لصفح  ا
من التصميمات الم قد  والتي قد تسبب الرتباك للمت لم بسبب ما يوجد بها من  فاعلي يج لها أكثر 
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وقد أكدت ال ديد من األدبيات والدراسات أن طريق   التصميم تؤثر  ،عناصر كثير  قد تكون مت ارض 
 ل سهول  فهم المت لم وجذب انتباهه . صفحات الويب تؤثر عل

 
وقد هدفت ال ديد من الدراسات إلل تحسين ف الي  تصميم صفحات الويب عبر الشبكات 

ي  يل ب الت ليمالتي أكدت علل أن التصميم الجيد لصفحات الويب  & peel (Randal,1002دراس )
ي الت ليمالستفاد  الكامل  من محتواها وف اليتها ومن ثم يحقق  ،دورًا أساسيًا في ف الي  هذ  الصفحات

كما أوصت ال ديد من الدراسات السابق  بأهمي  تطوير المقررات والدروس اإللكتروني  وصفحات الويب 
ي  علل شبك  الويب من خالل اتباع مجموع  من الم ايير واألسس لتصميم والصفحات الت ليم
 ي  علل الويب الت ليم

 
 الويب دراس  )تايلور  عللقياس ف الي  قوائم اإلبحار  ي هدفت إللوالبحوم التومن الدراسات 

الكشف عن ف الي  استخدام القوائم  المنسدل   هدفت إلل والتي  Taylor, A et al.,2005)وآخرون )
في دعم وتحسين ت لم اللغ  األجنبي  وزياد  التركيز والدق  في قواعد علم النحو والكتاب  اإللكتروني  

دراس  ف الي  ثالم  حيم هدفت إلل (Min, & Zoon,2002) "مين وزون"دراس  الصحيح  و 
 عللوالقائم  المحلي  وال المي ، والقائم  المنسدل (  ،تصميمات مختلف  لقوائم الويب )القائم  البسيط 

 وأثبتت الدراس  ف الي  تصميم القائم  ،أداء المستخدمين في مهارات البحم عن الم لومات واتجاهاتهم
وأنه ل يوجد  ،الويب عند مقارنتها بالقوائم األخرى  عللالمنسدل  في مهارات البحم عن الم لومات 

 (.202-202 :1020الجمل،)اختالف في اتجاهات المستخدمين لتصميمات القوائم الثالث  
 

ي  والتي ت تبر من ضمن متغيرات الت ليموهناك أدوات عديد  لإلبحار داخل صفحات الويب 
 ،يم المهم  في البرامج اإللكتروني ، ومنها الروابط الفائق ، والفهارس، والجداول، والخرائطالتصم

وخطوط الزمن، والصور، والكلمات البحثي ، والتشبيهات البصري  والقوائم، وت د القوائم  أكثر أدوات 
مكن المستخدم وت ،تسهل عملي  التصفح واإلبحار ،اإلبحار وهي طريق  سهل  وبسيط  وشائ   ومألوف 

من إلقاء نظر  شامل  علل محتويات البرنامج وطريق  تنظيمها كما تسهل ال ود  إلل المكان الذي كان 
فيستدعي القائم   ،وتوجهه عندما يش ر أنه قد ضل طريقه في البرنامج ،المت لم قبل النتقال عليه

ي ت تبر مؤشر للفروق الفردي  لي رف أين هو ونظرًا أن المت لمين يختلفون في أسلوب ت لمهم والت
في طرق تنظيم وتناول الخبرات والمدركات وم لومات ويتم من خاللها تنظيم  ،الثابت  نسبيًا بين األفراد

استجابات األفراد في أسلوب تفضيلي م ين، ولهم أيضًا تفضيالت في عملي  اإلبحار ومن ثم يجب أن 
الويب براح  وسهول  وسرع  وانجاز  عللمبيوتر القائم  استخدام برامج الك عللالفراد قدر   لدىيكون 

 (. 22-28 : 1002،خميسوأقل األخطاء ) فاعلي المهمات المطلوب  بكفاء  و 
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يال  الت ليمتوظيالف تصالميم الواجهالات  فاعليال الكشالف عالن  مما سبق يتضح أناله توجالد حاجال  إلالل
 واعد البيانات لطلب  مهارات ق تنمي  علل( اإلطارذات  النمطين  )القوائم المنسدل  / 

 
 الواجهات التعليمية وأثرها في عملية التعليم:- 

   (Instruction الحاسوبالواجهات الت ليمي  في  بمساعد  الت ليم بموضوع الهتمام بدأ
(Computer Assisted األطر باستخدام البداي  وكانت ، 2984عام منذ (Frames)،  والتي

 المطلوب بالماد  الخاص  النصوص عرض مثل شيء لكل الكامل بالتوصيف المت لم يقومتطلبت أن 
جاباتها واألمثل  تدريسها  للسلوك يصل حتل للطالب بالنسب  الدرسر لسي محدد تسلسل إلل باإلضاف  وا 
 عام وفي، سكينر مبتكرها إلل نسب  أو السكينري  الخطي  البرامج اعليه يطلق البرامج وهذ  .النهائي
 إلل لتوجيهه المختلف  لألمثل  الطالب استجاب  علل العتماد كان حيم تجا ال هذا تطور 2920
 مبتكرها إلل نسب  الكراودي  أو التفري ي  البرامج يسمل ما طريق عن وذلك الدروس من محدد  أجزاء
           الطالب لستجاب  التدريس مواءم  إلل باإلضاف  المرتد  التغذي  من نوعاً  ت طلي والت كراودر

(Corrective Feedback) 
 واستخدام الحاسوب، بواسط  المسائل بتوليد تسمح لكي النظم هذ  تطورت 2920 عام وفي

 الطالب تكليف يتم التي المهام ص وب  مدى وقياس للمشكالت، ال شوائي الختبار النصي ، القوالب
 ومدى الطالب مستوى يحدد نموذج يوجد ل وكذلك الماد  موضوع حول البرامج كانت ولكن بها

 البرامج تضمين في القصور إلل باإلضاف  هذا ذلك، لير أو األخطاء نوعي  وتحليل استي ابه
 . خاص بوجه الفردي  الفروق لمراعا  الالزم  وللمسارات عام بوجه التدريس لستراتيجيات
 

 نظري  مبمفاهي ي الت ليم المنظوم  في الهتمام يجب بأنه القتناع بدا 2920 عام وفي
 التدريس وأصول( (Cognitive Domain الم رفي والمجال Epistemology)) الم رف 

((Pedagogy  الشرح تتناول التي والتدريبي   ي الت ليم البرامج من ال ديد إنتاج بدأ األساس هذا وعلل 
 مدخل نيضم بشكل تصمم أن يجب بالحاسوب الت ليم برامج أن تبين وقد. ال لمي  للمواد والتحليل
 فقد الم رفي للمجال وبالنسب . التدريس طرق مع متكامل كجزء وتوظف الطالب لكل ومناسب حقيقي
 ويرتبط الحاسوب بمساعد  مت ليلل المناسب األسلوب اختيار عند ف الي  أكثر يكونون الدارسين أن وجد
 :19)1000)هندي ، . لدراسيا بالتحصيل ذلك

 
 خالل من  مت ليال في الحاسوبالواجهات الت ليمي  ب استخدام لعل الت ليم من النوع هذا يقومو  
 وس   واست داداته قدراته حسب تلميذ كل يت لم حتل وذلك ،الغرض لهذا مخصص  تدريسي  برامج
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 بمساعد  الت ليم مصطلح ويشير. اسلفً  المحدد  األهداف تحقيق إلل النهاي  في ليصل مه؛ت لي
 للمت لم المقدم  المحاكا  أنشط  إلل وأ والتفرد، ب،والتدري الممارس  إلل الحاسوب
 (.229:1004)زيتون،

 

 

 التعليمالحاسوب في ب الواجهات التعليمية مبررات استخدام:- 

 

 ودول  ،المتسارع  الم لومات تكنولوجيا من هائالً  عصراً  ت يش ال الم دول أن فيه لشك مما
 وتدفق المتسارع  الم ارف في الهائل نفجارال هذا تواكب التي الدول هذ  من واحد  فلسطين

 نخطو لكي اتنا،ومؤسس وجام اتنا مدارسنا في يالت ليم األداء تطوير إلل يدفع مما ،الم لومات
 الستخدام المواكب  وهذ  التطور هذا أوجه ومن يجاريه، بمن إل ي ترف ل عالم مع األمام إلل خطوات
 مجال في استخدامه وخاص  الحاسوب وهي أل، ير الخط ال صر تكنولوجيا لظاهر  األمثل
 (42:1002)الزعانين،.الت ليم

 
 الحاسوبب استخدام الواجهات الت ليمي ب األخذ أهمي  والتقارير الدراسات من كثير أثبتت ولقد

 والسبق ،التفوق تحقيق وسائل بدراس  المكلف  الوطني  اللجن  من المقدم التقرير أشار وقد ،الت ليم في
 والذكاء والم لومات والت لم الم رف  " أن إلل (1983) إبريل في األمريكي  المتحد  بالوليات الت ليم يف

 المهار  مستويات يملكون ل الذين األفراد وأن الدولي ، للتجار  الجديد  الخامات هي تدريبه أحسن الذي
 يحرمون سوف ،المجتمع بها يمر التي الفتر  في المنافس  طبي   تتطلبه بما الالزم والتدريب والثقاف 

 الكامل  المساهم  فرص من سيحرمون ذلك من واألهم الكفء، األداء تصاحب التي المادي  المزايا من
 32:1993) محمد،( الوطن حيا  في

 
 تحليل في الخ ... والفلبين ،والهند ،والصين كأستراليا عديد  دول أخذت (2990) عام ومنذ

 والم لومات، الحاسوبب يستخدم الواجهات الت ليمي  موقع علل الوقوف بهدف نوي ،الثا المرحل  مقررات
 البيئ  فهم من الطالب ليتمكن المنهج موضوعات علل م لوماتي تكنولوجي طابع إضفاء ثم ومن

 يذكر  ما منها أهداف ب د  المواد تلك إعداد في الدول تلك استرشدت وقد أفضل، بصور  بهم المحيط 
 ( Anderson,1994:183) -:أندرسون
  .اليومي  وحياته الطالب ببيئ  واتصالً  واق ي  أكثر ال ام الت ليم ج ل .2
  .والم لومات الحاسوب تكنولوجيا علل اعتماد  يتزايد مجتمع في للحيا  الطالب إعداد .1
 التي الموجب  ال لمي  التجاهات بنكسابه المجتمع في ناف اً  عضواً  ليكون الطالب إعداد .3
 واإلنتاج المشارك  علل عد تسا
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  .عنها والت بير وميولهم اإلبداعي  قدراتهم اكتشاف علل الطالب حفز .4
 .الم لومات وتقني  للحاسوب الم ايش  .8
  .الحاسوب من الناتج  الدقيق  الحاسبات علل المبني التفكير تشجيع .2
  بدق  حاسوبال واستخدام والدق  الجماعي وال مل القتصاد نحو إيجابي  اتجاهات تنمي  .2

 .وسرع 
 إنتاج بأساليب وتزويدهم ،الطبي ي  بالدهم موارد عن األساسي  بالم ارف الطالب تزويد .2
 لستخدام الالزم  بالم ارف وتزويدهم ،التخطيطي بالرسم والت بير كالتقارير الم لومات، .9

 .هدرها من واإلقالل المتاح ، والموارد للتجهيزات والرشد األمثل،
ووفيرةسليمة معلومات على المبنية القرارات اتخاذ في لمساهمةا على التدريب .01

 
 في واستخدامها اآللي ، الحاسباتباستخدام الواجهات الت ليمي  ب وت لم مت لي قضي  ت د ولم

 كل لتشمل تمتد إنها بل الجام  ، أو المدرس  إطار في محصور  وتربوي  مي ت لي مجرد ،الت ليم
 خريط  علل ودول مجتم ات ببقاء الصل  وثيق  فهي عليهو   والمجتم ات، ولللد الستراتيجي  النواحي
 (.:224-2991223)سالم ،المقبل  الحيا  أم تمس قضي  باعتبارها وال شرين الحادي القرن في ال الم

 
 وسيل  أو دراسي  كماد  الت ليم مجال في الحاسوب بتقني  األخذ أهمي  عجين  دراس  وتؤكد

دار  يمالت ل في مساعد   -: فوائد من لها لما ي الت ليم ال ملي  وا 
 .والت لم الت ليم نوعي  تحسين في يساعد  -2
 .ي الت ليم ال ملي  من المرجو  األهداف تحقيق في يسهم -1
 الوقت في سواء ،ال الم مجتم ات بين مكاناً  لنفسه ليجد المجتمع تطوير حرك  دفع علل ي مل -3

  : 18).1000 ،عجين ). القريب الغد في أو الراهن،
 والتعلم التعليمفي عملية  الواجهات التعليمية استخدام ضرورة إلى تؤدي التي األسباب ومن 

 -:يلي ما
 ( 42-41: 2226،السرطاوي)

 الم لومات، ثور  ب صر ال صر هذا يسمل حيم : المعلومات وتدفق المعرفي االنفجار -2
 لحفظ وسيل  عن يبحم ناإلنسا ج ل ما وهذا التصالت، وسائل تطور ب د وخاص 

 هذا تؤدي وسيل  كأفضل الحاسوب ظهر حيم الضرور ، عند واسترجاعها الم لومات،
 .الغرض
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 السرع ، عصر ال صر هذا ألن وذلك : المعلومات على الحصول في السرعة إلى الحاجة -1
 ذلك كان وكلما ،الم لومات من الهائل الكم هذا مع الت امل إلل بحاج  اإلنسان يج ل مما

 .لذلك وسيل  أفضل الحاسوب وكان أهدافنا، تحقيق من يقربنا فننه جهد وأقل وقت بأسرع
 يتميز حيم : المعقدة الرياضية والعمليات األعمال أداء في واإلتقان المهارة إلى لحاجةا -3

 .الم قد  الحسابي  ال مليات جميع أداء علل بالقدر  يتميز كما واإلتقان، بالدق  الحاسوب
 ال امل  األيدي من كبير  مجموع  أعمال أداء الحاسوب يستطيع حيم : العاملة يدياأل توفير -4

 خالل من واسترجاعها الم لومات، إدخال لسهول  وذلك والفني ، اإلداري  األعمال في الماهر 
 .الت ليمو  التربي  ومنها الميادين، كاف  في الحاسوب

 دوراً  للحاسوب أن والدراسات البحوم أثبتت حيم : التعلم صعوبات لمشكالت الحلول إيجاد -8
 عقلي تخلف من ي انون من لدى الت لم ص وبات مشكالت حل علل المساعد  في مهماً 
 .التصال مهارات في مشكالت يواجهون أو بسيط،

 .المتقدم  التقنيات حول يتمحور ل الم الطالب بتهيئ  وذلك : المستقبلية العمل فرص تحسين -2
 وتحليلها البيانات، وجمع والتفكير، المشكالت، حل مثل : عليا قليةع معرفية مهارات تنمية -2

 .وتركيبها
 مهار  أو متطور  ن الحاسوب ل يتطلب م رف  إحيم : معرفة يتطلب ال الحاسوب استخدام  -2

 .يستخدمه أن خبر  لديه تكن لم لمن يتيح قصيراً  تدريباً  إن بل واستخدامه، لتشغيله، خاص 
 .الت ليمو  التربي  ميادين في الكبير  فائدتها مع مقارن  : يبالحواس أسعار انخفاض -9

 
 الحاسوب  استخدام مجاالت :- 

 ال لوم مجالت في فقط ليس والمتسارع الهائل التقدم لحرك  والمولد ال صر سم  الحاسوب ي تبر
نما والرياضيات والفيزياء والطب كالفضاء وتطبيقاتها  ولقد  ختلف ،الم ومرافقاته الحيا  مجالت في وا 

 - :الحاسوب استخدام مجاالت أهم (220-209: 1004، عيادات  (    حدد
 الجامعات في استخداماته : -

 -: منها عديدة ألغراض الجامعات في الحاسوب يستخدم
 .النتائج ورصد لهم الدراسي  المواد وتسجيل الطالب قبول عملي  تنظيم -2
 والدوريات والبحوم والكتب المراجعو  بالمصادر فهرس  ب مل وذلك المكتب  تنظيم -1
 .إحصائياً  ال لمي  البحوم بيانات تحليل -3
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 الطبيعية والعلوم الطب في استخداماته : -

 -: منها كثيرة مجالت في الطبيعية والعلوم الطب في الحاسوب يستخدم
 .المرضل ملفات حفظ -2
 .الطبي  والفحوص النتائج تحليل -1
 .المرضل سجل بيانات علل بناءً  األمراض تشخيص -3
 والتجارة الصناعة في استخداماته :- 

 -: منها مجالت عدة في والتجارة الصناعة في الحاسوب استخدم
 .اإلنتاج ومستوى الحرار  درج  في كالتحكم التصنيع عمليات تنظيم -2
 .والمبي ات كالميزاني  الشركات حسابات تنظيم -1
 والمدرسة البيت في استخداماته : - 

 برامج الحاسوب شركات توفر حيم بيوتهم في لألطفال تسلي  أدا  لشخصيا الحاسوب ي تبر
 في أما .الطبخ عمليات وخاص  المنزل شؤون إدار  في المست مل  البرامج إلل باإلضاف  ،ترفيهي 
 والجتماعيات الرياضيات في متكامل  مي ت لي برامج وضع إلل الشركات ب ض عمدت فقد المدرس 
 .الدراسي  المواد من وليرها واللغات،
 التربية في الحاسوب استخدامات : - 

 أو مياً ت لي هدفاً  استخدامه يمكن حيم والت لم الت ليم عمليتي في الحاسوب استخدام مجالت تت دد
 -: يالت ليم الحاسوب استخدامات أبرز ومن إدارتها أو ي الت ليم ال ملي  في مساعداً  عامالً 
  Computer Assisted Instruction.الحاسوب بمساعد  الت ليم -2
 Computer managed Instruction. بالحاسوب المدار الت ليم -1
 Internet in Learning. الت ليم في النترنت -3
 الحاسوب بمساعدة التعليم برامج وتصنيفات أنواع :- 

 أساس علل التصنيف فمنها الت ليم في تستخدم التي الحاسوب لبرامج تصنيفات عد  هناك
 علل يركز ما ومنها ي الت ليم الماد  شرح في الحاسوب دور علل ت تمد والتي  المتب   تدريسال طريق 
 وفيما ي الت ليم للماد  بالنسب  الطالب حال  وكذلك الحاسوب بمساعد  الت ليم ل ملي  كميسر الم لم دور
 .التصنيفات هذ  أنواع ألهم شرح يل
 -: التدريس لطرية تبعاا  التصنيف : أوالا 

 -:Drill and Practice الحاسوب مع والتحاور تدريسال -1
 بكاف  ويغذى الماد  بهذ  مسبقاً  الحاسوب يبرمج أن ب د م ين  ماد  تدريس بقصد التحاور هذا يجري

 علل فوري  مباشر  إجاب  تتطلب أسئل  بطرح الحاسوب ويقوم األسئل  علل الطالب إجابات احتمالت
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 برمج  يمكن كما الرد، وي طي يصحح ثم . ذاكرته في اإلجاب  سوبالحا يقوم اإلجاب  وب د الشاش 
 سرع  اختيار أيضاً  ويمكن المطلوب  اإلجاب  إيجاد علل تدريجياً  الطالب يساعد بشكل الحاسوب
 عدد زاد فنذا والصحيح  الخاطئ  اإلجابات عدد حساب خالل من طالب كل مع يتالءم بشكل التحاور
 تزيد التي األمثل  من ال ديد الطريق  هذ  وتشمل وبال كس، أبطأ حوارال يكون الخاطئ  اإلجابات
 والتغذي  Reinforcement الت زيز مبدأ الطريق  هذ  تستخدم وكذلك المهارات في والطالق  البراع 
 :43).2994)الحذيفي، (Feedback)الراج  

 

 -Gaming Method : األلعاب طريقة -2
 لير ت لماً  بالحاسوب ل به أثناء يت لم المت لم بأندالحليم سيد فتح الباب عب يذكر المجال هذا وفي
 أن خطته في المت لم أخطأ إذا الحاسوب دور ويكون الل ب، في للفوز نض ها التي الخط  من مباشر
 لينجح، وهكذا أخرى، مر  والمحاول  الخط ، ت ديل عليه تسهل تلميحات، له ويلمح بخطئه، يخبر 
   مهت ليل الل ب  تس ل الذي ال لمي الموضوع عناصر من اإلفاد  علل بالحاسو  تلميحات وتقوم

 :97)2998 فتح الباب سيد،)
 -Simulation : المحاكاة طريقة -6

 كان إذا خاص  يقدمها أن للحاسوب يمكن التي ال ام  ي الت ليم التطبيقات من ت تبر الطريق  وهذ 
 في ونموها الخاليا نقساما أو الخطير  عالتالتفا مثل عملياً  ممكن لير الحال  هذ  في الت ليم

 فترات كل إل تحدم ل التي الطبي ي  الظواهر وكذلك اإلنسان لجسم التفصيلي التشريح أو البيولوجي
 وهذ  . والمال والجهد الوقت يوفر الحاسوب فنن الحال  هذ  وفي الشمس كسوف مثل طويل  زمني 
 الواقع وكأنها مجسم  المناظر يرى أن له تتيح خاص  نظار  اً مستخدم  هام يتفاعل الفرد تج ل البرامج
 كاألحدام المغزى عظيم  اإلمكانيات وهذ  ويحركها األشياء يمسك قفازاً  يستخدم أو الثالم بأب اد 
 أو السرع  البالغ  أو جداً  الصغير  أو جداً  الخطير  أو والمكان الزمان في ب يد  مسافات علل تقع التي

 هذا لتمثيل التوضيحي  األشكال واستخدام وواضح  حقيقي  تبدو أن المحاكا  لها تتيح طيءالب الشديد 
 لهم تتيح فهي ،لألطفال وخاص  الم رفي  لل مليات نماذج يوفر أن يمكن وتصويرها وظواهر  ال الم
 :270-269)2992 الحميد عبد جابر، جابر .)م ا يفكروا وأن متظافرين لي ملوا الفرص

 

 - Problem Solving : التالمشك حل -4
 اختيار في كثيراً  يساعد حيم المشكالت حل علل القدر  لتقوي  جيد  وسيل  الحاسوب ي تبر
 الطالب وقت توفر ال مليات إجراء في الحاسوب سرع  أن كما للحل م ين  طريق  أو استراتيجي 
 عمالً  ذلك يكون وقد جدول ءإنشا أو منحنل شكل رسم مثل للحل مناسب  استراتيجي  إيجاد في للتفكير
 :44) 2994الحذيفي،. ) الحاسوب بواسط  ومباشراً  سهالً 
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 ) :234-1000218،الفار) مثل: أخرى نماذج السابقة األربعة النماذج إلى الفاروقد أضاف 
 -Tutorial: الخاص المدرس طريقة -5

 وأحد والمت لم وبالحاس بين تفاعل يوجد كما المقرر شرح في الم لم بدور هنا البرنامج يقوم
 مت ليلل استراتيجيات ثالث  خالل من المت لم ترشد التي المسائل حل طريق  هي ذلك علل األمثل 

 وفي أيضاً  التخمين علل الطالب تشجيع ويتم الطالب استجاب  علل اعتماداً  الراج   والتغذي  والتدريب
 أن ي ني الذي المتفرع المبرمج مالت لي علل األساس في ي تمد المتبع النموذج فنن الطريق  هذ 

 الحاسوب بواسط  الطالب إجاب  تحليل ويتم بأسئل  تتبع صغير  وحدات شكل في تقدم الم لومات
 عد  هناك وتكون مناسب  راج   تغذي  الطالب وي طي مسبقاً  المخزن  الصحيح  باإلجابات بالمقارن 
 .البرنامج مصمم در ق علل هذا وي تمد الفردي  الفروق لمراعا  وذلك بدائل
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        -من : بتصرف والمأخوذ التالي، الشكل في المبين بالمخطط النمط لهذا ال ام البناء ويتحدد
 (Alessi & Trolip 1985)، التي الت لم لنظري  طبقاً  الحاسوب مع الشكل بهذا يت امل هنا والمت لم 

 موقف ومن أخرى، مرحل  إلل ت لم مرحل  من بالنتقال يقوم محي تدعيم؛ – استجاب – مثير علل تقوم
 .الخاص  لسرعته طبقاً  آخر موقف إلل ميت لي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة

 األهداف

 لمستوى طبقاا  المحتوى عرض

 التسكين

تدريبات                             

 )مع تغذية راجعة كاملة وفورية(

اختبار 

 تشخيصي

 محتوي لإلثراء

اختبار إتقان )مع 

 توضيح أداء الطالب(

 النهاية

لعالج طبقاا لنتيجة محتوي ل

التشخيص )مع أقصي درجات 

 التفاعل الممكنة(

عمل الطالب في نمط  ( يوضح خط سير1شكل )

 التدريس الخصوصي بواسطة الحاسوب
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 -Problem Solving & Exercise: والتمارين المسائل حل برامج -6
 الحل بنيجاد والتمارين، المسائل حل علل يذالتالم بمساعد  الحاسوب يقوم البرنامج هذا مثل وفي
 إلل وتجزئتها والتمارين المسائل تحليل علل يساعدهم حيم والستنباط، الستقراء بطريق  األمثل
 .ال القات وربط التحليل علل قدرتهم من ويحسن ،التالميذ تفكير ينمي وهذا وأصغر، أبسط مكونات
 خالق ، بطريق  المختلف  الظروف مواجه  وعلل ي،المنطق التفكير علل النمط هذا يساعد كما
 إلل ال ادي الحل آليات من التركيز ينقل المتغيرات، ذات والتمارين المسائل لحل الحاسوب فاستخدام

 م ادلت أو مركب  نماذج أو بياني  رسومات تتضمن ربما فالمسائل الدراس  موضوع ال القات إدراك
 .رياضي 
 -Diagnostic / Prescriptive : والعالج التشخيص برامج -7

 عرضت سابق  م لومات في التالميذ أداء وعالج تشخيص في النوع هذا مثل يستخدم حيم
 التلميذ بتوجيه الحاسوب يقوم الحال  هذ  وفي ا، له إتقانهم علل ال مل أو التأكد ويراد م،عليه

 جذب علل ت مل شوق ،وم جديد  بطريق  عالجي  موضوعات بنعطائه محدد ، عالجي  إلجراءات
تقان للت لم، انتباهه  ال الج بروشت  تسمل ما وهي تنقصه، مهار  كسب أو ،عليه الغامض المفهوم وا 
 .الت لم سري ي للتالميذ إثرائي  مواد األحيان، من كثير في تتضمن والتي الت لم، بطيء للتلميذ
 
 تتوفر ناجحة برامج إعداد تم ما إذا ،ناجحاا  خصوصياا  معلماا  يكون قد الحاسوب أن الباحث ويرى
 .يةالتعليم في العملية البرامج من النوع هذا إلى يميل والباحث للتعلم، الضرورية األدوات فيها

 
 -:للحاسوب يةالتعليم لألغراض تبعاا  التصنيف :ثانياا 
-:Taxonomy of Educational Uses of the computer 

 هذا وقيم  . ي الت ليم الماد  إلل بالنسب  لمالمت  حال  أساس علل التصنيف هذا ويقوم
 النظام هذا ويمتاز التدريس، في الحاسوب يستخدم وكيف أين عن التجا  الم لم ي طي أنه التصنيف

 الم لم استخدام كيفي  علل اعتماداً  مختلف  مساحات في البرنامج تصنيف يمكن بأنه تصنيف ال في
 Michael :et al) ,1222999-121: وآخرون مايكل،) :كاآلتي والتصنيف التدريس في للحاسوب
 -Experiencing :   الخبرة -1

 المفاهيم لب ض الشرح برامج أو قبل من لديه تكن لم خبر  المت لم تكسب وهي المحاكا  برامج مثل
Concepts ،ال ادي   بالطريق  المطلوب  المفاهيم هذ  ب د يت لم لم المت لم يكون وهناFormal 

Instruction ال ادي  بالطرق تدريسها بالحاسوب المفاهيم ت لم ب د ويمكن.  
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 -: Informing اإلخبار -2
 أو يوجه لكي الحاسوب ويستخدم ال ادي  بالطريق  للت لم مست داً  الطالب يكون المستوى هذا وفي

 Tutorial. الخاص المدرس نوع من الحاسوب برامج هنا وتستخدم الم لومات يلقي
 -Reinforcing:  التدعيم -6

 نتائج تدعيم أجل من وذلك ال ادي  بالطريق  الطالب يت لم أن ب د يستخدم البرامج من النوع وهذا
 برامج وكذلك Practice Drill and التدريب البرامج هذ  أمثل  ومن الطالب اعليه حصل التي الت لم

 .له المناسب المستوى المت لم يختار حيم Tutorial الخاص المدرس
 Integrating:-   التكامل -4

 جديد ميت لي موقف في سبق مما ت لمه ما ليطبق للطالب الفرص  ي طي البرامج من النوع وهذا
 برامج النوع هذا ويمثل الفصل في الشرح نطاق خارج الم لومات يطبق الطالب أن إلل باإلضاف 
 Simulation.  المحاكا 
 - Utilizing:االستخدام -5

 في البحم يستخدم الطالب فنن المرحل  هذ  وفي م ين  ماد  م الج ل كأدا  الحاسوب يستخدم وهنا
 .البيانات لتحليل اإلحصاء بماد  الخاص  البرامج مثل األسئل  ب ض علل لإلجاب  البيانات قواعد
 المشكالت وحل المحاكا  برامج فت طي والتكامل الخبر  ي طي الت ليم في الحاسوب فنن النهاي  وفي

 الفصول في )ال ادي ( التقليدي  بالطريق  الت لم قبل خبراتهم وت مق لتثري لتالميذل جذاب  إمكانيات
 .ذلك ب د دور  فيأتي التكامل أما الدراسي 

صالفحات الويالب ونالوع  علالليال  الت ليمالبالرامج  طريقال الباحالم   سالتخدمي سالوف   الدراسال ذهال وفالي
 .البرنامج المدرس الخاص 

 الوقت يوفر أنه حيم كثير  مميزات له الت ليم في الحاسوب استخدام أن يتضح سبق ومما
 أكبر بسرع  واألعمال الوظائف ب ض أداء في يساهم كما للطالب وكذلك المدرس علل والجهد
 طالب كل يسير حيم الفردي مت ليلل الفرص إتاح  مع ي الت ليم ال ملي  في التحكم ويتيح أقل وأخطاء

 يتلقل حيم الطالب والحاسوب بين التفاعل عملي  علل لتركيزا مع وقدراته لست داد  وفقاً  ت لمه في
  بدق  طالب كل مستوى تحديد ويمكن األسئل  علل اإلجاب ب د  Feedback راج   تغذي  الطالب

 (     :558-2993557 المصراتي،(
 المسالتوى علالل اهتمامالاً  الحاسالوب باسالتخدام الت لاليم ببالرامج الهتمالام أصالبح المنطلالق هالذا ومالن

 .النتشار واسع ي الت ليم البرمجيات مجال وأصبح والدولي واإلقليمي ليالمح
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 المحوسبة يةالتعليم الدروس واجهات من المثلى االستفادة :- 
 ال ادي الت ليم نتائج عن تقل ل المحوسب  ي الت ليم الدروس است مال نتيج  أن األبحام أثبتت

 ي الت ليم المراحل تالميذ علل أجريت دراس  است راض ف ند المحوسب ، الدروس يست مل ل الذي
 الفصول تالميذ درجات متوسط أن وجد( ال ام  الثانوي )عشر الثاني إلل السادس الصف من المختلف 
 درجات متوسط كان بينما  النهائي ، الختبارات في( % 23)كانت الحاسوب بواسط  يدرسون الذين

 استخدام أن األخرى الدراسات ب ض وجدت وقد%( 80)ال ادي  بالطرق يدرسون الذين التالميذ
 الثانوي  المرحل  طالب تحصيل علل أكبر أثر وذو التالميذ ض اف مع أفضل المحوسب التدريس
 أكثر تكون المحوسب  ي الت ليم الدروس إلل الدراسات وتوصلت األقل ي الت ليم مستوياتبال بالمقارن 
 -: التالي  الحالت في فاعلي 
 مستمرا ت ديال يتطلب المستمر التغير نأل ،التغير دائم  الدراسي  الماد  تكون ل عندما -2

 .والمال والجهد الوقت من الكثير يكلف الذي األمر للبرمج ،
 .التكرار كثر  من تمل ول تكل ل الحواسيب فان مرات، عد  الماد  قديملت الحاج  حال  في  -1
 يحتاج المهار  إكساب ألن ما، مهار  إتقان علل المت لم وتدريب إكساب الهدف يكون عندما  -3

 .المت دد للتكرار
 فائد  أكثر بأعمال للقيام وقته من الستفاد  من المدرس يتمكن أن هو الغرض يكون عندما -4

 وقت من الكثير تستهلك التي الروتيني  باألعمال تقوم أن تستطيع الحواسيب ألن للتالميذ
 (:100260)الزعانين،  .المدرس وجهد
 عدم حال  في سلبي أو عكسي بأثر تأتي قد المحوسب  الدروس أن إلل التنبيه من لبد وهنا

 تلك صالحي  من ليتأكد المدرس قبل من ي الت ليم البرامج تقوم أن يجب لذلك للمنهاج، مناسبتها
 مجردل المحوسب  الدروس ت طل أن الخطأ من أنه كما ،أجلها من أعدت يالت والغاي  للغرض الدروس
 والمنهج ي الت ليم ال ملي  من متكامال جزءا المحوسب  الدروس ج ل فان لذلك الطالب، وقت إشغال
 (:40-299239،علل( نجاحها مفتاح هو الدراسي

 
 الصف غرفة في يالتعليم الحاسوبواجهات  استخدام :- 

 في الطلب  مع الحاسوب واجهات استخدام ي الت ليم ال ملي  في المهتم أو المدرس يقرر عندما
 -(:2999 وآخرون، القاضي) العتبار ب ين التالي  اإلجراءات يأخذ أن عليه الصف لرف 
 أن يجب والتي النقاط من مجموع  سلسل  عن عبار  ألنه ودق  ب ناي  المحوسب البرنامج تقديم -2

 .األخطاء من قدر بأقل الموضوعات أحد إتقان إلل بالمت لم تصل
 المحوسب يالت ليم البرنامج باستخدام البدء قبل الم لم قبل من لطالبا إلل اإلرشادات تقديم -1

 -: اإلرشادات ومن الحواسيب، أجهز  علل الطلب  توزيع قبل وذلك



 22 

 البرنامج من تحقيقها المراد ي الت ليم األهداف توضيح. 
 بالحاسوب للت لم المتاح  الزمني  المد  عن الطالب إعالم. 
 الت لم أثناء اعليه والحصول اعليه التركيز يلزم التي الخبرات أو مالمفاهي بأهم الطالب تزويد. 
 البرنامج ت لم إلنجاز إتباعها الطالب علل التي الخطوات توضيح. 
 البرنامج ت لم إلنجاز إتباعها للطالب يمكن التي التسهيالت تحديد. 
 لتحصيله الطالب تقييم كيفي  توضيح. 
 البرنامج من انتهائه ب د بالطال بها سيقوم التي األنشط  تحديد. 
 سيستخدمه الذي الجهاز عن إعالمه ويتم للبرنامج المناسب  النسخ  طالب كل يسلم . 
 يطرح حيم البرنامج إلل للدخول استجابات ب د  الطالب يقوم الحاسوب باستخدام البدء عند 

 .لها بالستجاب  بدور  يقوم والذي الطالب علل أسئل  الحاسوب
 اإلجاب  كانت إذا إما ،الصحيح  اإلجاب  إعطاء ثم ومراج تها الستجاب  بنقل الحاسوب يقوم 

 .ال الجي  التدريبات أو األنشط  ب ض بتقديم البرنامج فيقوم خاطئ 
 

 الالت لم أن نجالد  الالت لم أسالاليبو   الت ليممواضاليع اسالتخدام الحاسالوب بال مالن عرضاله سالبق ممالا

 لتقريالب للمالت لم متكالامالً  مرنالاً  برنامجالاً  يقالدم إنمالا ذاتيالال الالت لم وسالائل مالن كوساليل  الحاسالوب بمسالاعد 

 المالواد بقيال  أو وال لالوم الرياضاليات تالدريس فالي تقالدم التالي الخبالرات مثالل الالدارس لالذهن المباشالر  الخبالرات

 ل مل ت زيزاً  ت طي التي الحديث  ي الت ليم الوسائل باستخدام للتدريس واسع ميدان فكلها األخرى، الدراسي 

طلبال  البرمجيالات بكليال  ال لالوم  طلبال  الكليالات والجام الات مثالل قالدر  زيالاد  إلالل يالؤدي مما مباشر،ال الطالب
 اسالتخدام نحالو إيجابيال  اتجاهالات تكالوين و ،قواعالد البيانالات مالاد  فالي الدراسالي التحصاليلوالتكنولوجيالا فالي 

 .ي الت ليم ال ملي  في الحاسوب

ي  في الت ليمباستخدام تصميم الواجهات  لب للط برنامجه تقديم في الباحم إليه يس ل ما هو وهذا
هالالو " اسالالتخدام كافالال  قالالدرات  الت ليمويلخالالص الباحالالم اسالالتخدام الحاسالالوب بالاليالال ، الت ليمالبالالرامج اإللكترونيالال  

مكانيالالالات الحاسالالالوب فالالالي جميالالالع ال مليالالالات  يالالال  وفالالالي جميالالالع ال مليالالالات الت ليميالالال  بشالالالتي المجالالالالت الت ليموا 
 ي  .الت ليم
 المحوسب ييمالتعل الدرسواجهات  صفات(CAI):- 

 ت د أن يجب الت ليم في أثر وذات فاعل  المحوسب  ي الت ليم الدروس واجهات تكون حتل
 .الت ليمو  الت لم ونظريات يالت ليم التصميم نظريات علل بالعتماد وذلك ومقنن  سليم  بطريق  وتصمم

 :62)1002الزعانين،(
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 ؟ عالالف المحوسب يالتعليم الدرس هي صفات واجهات ما 
 الت رف الممكن من لكن محوسبال ميت ليال درسال واجهات أفضل علل الت رف الص ب من

 إعطاء احتمالي  تحسين المبرمجون ويستطيع والناجح، الف ال المحوسب الدرسواجهات  صفات علل
 والناجح الجيد الدرس أن ن لم ونحن، الصفات لتلك دروسهم احتواء علل بتأكيدهم ناجح محوسب درس
 .أجله من صمم الذي الغرض يؤدي الذي الدرس هو

 التي الصفات باالعتبار نضع أن ناعلي ناجح محوسب درسواجهات   تصميم أجل من
 في( 23: 1002 الزعانين،( لخصها والتي ،الرديء أو الضعيف المحوسب الدرس واجهات تصف
 -:التالي  النقاط
 .ومتالئم متكافئ بشكل الحاسوب إمكانات استخدام في الفشل -2
 .للحاسوب الفردي  اإلمكانات استخدام في الفشل  -1
 .التفاعل من ض يف  وصيغ أشكال استخدام  -3
 .كبير  تقديمي  قط   علل العتماد  -4
 .ي الت ليم ال ملي  في مهم دور لها ليس صور تقديم  -8
 .كتاب صفحات كأنها الشاش  مع الت امل  -2
 قبل من تتب ها الص ب من والتي الدرس أو البرنامج بداي  في الممل  الطويل  اإلرشادات  -2

 .والم لم المت لم
  .الطالب انتبا  تجذب ل مواد علل العتماد  -2

 الذكر السابق  ال وامل من التخلص علينا فاعل  محوسب  دروس إعداد لنا يتسنل حتل لذلك
 الدرس واجهات مواصفات بتحديد وقام العتبار ب ين( Roblyer,1991:162) روبلير أخذ  والتي

 -:التالية الثالثة الصفات في الف ال  المحوسب
 تصميم م ايير علل وتحتوي حساس  اعتبرت التي الصفات وهي :- المهمة الصفات : أوال

 المهارات، وتحديد األهداف، تحديد ومنها مي ت لي وسيل  أي لتصميم ومالئم  مناسب  وتكون مالئم 
 .للمحتوى ال رض وكيفي  المضمون ومصداقي  تباراتالخ وتصميم ي ،الت ليم النشاطات وتصميم

 في القول وخالص  والتشكيل، الفرالات وصنع األلوان، استخدام :- الجمالية الصفات : ثانيا
 .الشاش  علل الدرس ظهور كيفي  هو المجال هذا

 عن الناتج  الستجابات علل المت لم سيطر  مقدار وهي :- االختالفية الصفات : ثالثا
 .والصور الرسوم استخدام الشاش ، علل الظاهر  الم لومات حجم الدرس، مع املالت 

 
                توصل فقد المحوسب  للدروس والمواصفات ال قبات حول سابقا ذكر ما كل مع

  :- بأنه الف ال المحوسب يالت ليم الدرس صفات إلل( Hannafin,1988:175-177هانفن (
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 الت ليم تصميم في المختصين بين اتفاق هناك :- ومحددة اضحةو  ميةتعلي أهداف على مبني -2
 فاألهداف الدرس، نجاح احتمالي  من تحسن للقياس وقابل  مالئم  مي ت لي أهداف وجود بأن

 النشاطات، تحديد في المصممين تساعد فهي طرق ب د  الت لم عملي  في تسهم ي الت ليم
 تحديد المت لم يستطيع وعندما المهم  المصطلحاتو  المفاهيم علل التركيز في المت لم وتساعد

 إن كما . إليه والنتبا  المحتوى ذلك علل التركيز في جهد  يبذل المحتوى في مهم هو ما
 ما تحديد في أيضا الم لم وتساعد نفسه والدرس الطلب  أداء تقويم في الم لم تساعد األهداف

 .آخر مكان أي أو األهداف تلك لتدريس مالئم  الصف لرف  كانت إذا
               واضح بشكل تكتب أن يجب المحوسب  الدروس إعداد تحسين في األهداف تسهم وحتل

 .وفهمها قراءتها والمصمم والم لم المت لم باستطاع  ليكون والقياس للمالحظ  وقابل  وسليم    
 يصمم قد ثالم محدد ، لمجموعات مصمم  المحوسب  الدروس : المتعلم صفات مع يتناسب  -1

 يست دون الذين الخريجين للطلب  أو األحياء، ماد  طلب  أو الخامس الصف لطالب الدرس
 الطلب  وخصائص لصفات ومالئم  مناسب  اتالت ليم تكون أن يجب لذلك مدرسين ليصبحوا

 .أجلهم من صممت التي
 الطلب  يمتلك لم ذافن وبدق  للطالب والمهاري  الم رفي  مستوياتال تحديد هي األولل والخطو 
 يفشل أن المتوقع فمن الدرس في المستخدم  المصطلحات لفهم الضروريتين والمهار  الم رف 
 الجمل  تركيب أو الكلمات كانت فنذا مالئما القراء  مستوى يكون أن أيضا ويجب. الدرس ذلك

ذا الت لم، يحدم فلن ص با،  مستوى من لأق أي جدا سهال الجمل  تركيب أو الكلمات كانت وا 
 مهارات فنن ذلك إلل باإلضاف  متدني  وقيمته متهاون أنه علل الدرس إلل ينظر سوف الطلب 
 .الدرس لنجاح ومهم  ضروري  ت تبر نفسه الحاسب استخدام في الطلب 

 الدرس أو المحوسب مت ليلل ميز  وأهم أفضل تكون ربما :- والمشاركة التفاعل من يزيد -3
 ميز  هي أخرى وسيل  أي خالل من ت رض دروس أو الكتاب سدرو  مع مقارن  المحوسب
 أي - المكاني  هذ  يستخدمون المصممين من الكثير نجد هذا مع . الدرس خالل التفاعل
  .قليل بشكل – التفاعل إمكاني 

 (2002:72 الفار، ( -:وهي المت دد  فوائد  من بالرلم .
 .الذاتي الت لم أهداف يحقق  -2
 .متسلسل بشكل يلت ليما المحتوى تقديم  -1
 .آخر موضوع إلل النتقال قبل منه والتمكن موضوع أي لت لم الكافي  الفرص  الطالب ي طي  -3
 .نفسه مع يتنافس فالطالب لذلك وقدرته سرعته حسب الطالب يت لم  -4
 .ودقيق منظم بشكل الماد  عرض يتم  -8
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 حيم فردي، وبشكل م ه للت امل للمت لمين اإلرشادات الحاسوب يوفر :- بالفردية يتميز -4
 اإلرشادات تقديم إلل باإلضاف  يحتاجها التي المواضيع ويت لم يختار أن للمت لم يمكن

 .ذلك إلل الطالب حاج  حال  في ال الجي 
 اسمه إدخال المستخدم المت لم من الطلب خالل من الدروس هذ  تفريد في الزياد  ويمكن
 تج ل التي األخرى الم لومات وب ض هلدي المفضل الط ام أو أصدقائه أسماء وب ض
 .الطالب عند والكتاب  القراء  مهار  ي زز مما شخصيًا؛ له موجه الدرس هذا أن يش ر الطالب
 الذي الحد إلل ليس لكن الت ليم عملي  سير في ليتحكم للطالب الفرص  ن طي أن األصل
 السيطر  في نشغالال في يكمن هنا والخطر الخطر، إلل األهداف تحقيق ن رض أن يمكن
 .الموضوعي  األهداف بتحقيق الهتمام دون الت ليم عملي  مجريات علل

 وسيل  الحاسوب كون بمجرد أنه نفترض أن لنا يجوز ل :- المتعلم انتباه على يحافظ -8
 ف الً  يبقي المحوسب فالدرس . وجوهري كلي بشكل محفزاً  سيكون الدرس فنن م،ت ليلل

 الذي والدرس . الحاسوب جهاز خصائص علل وليس وخصائصه تهمواصفا علل بالعتماد
 الدروس في الطالب ورلب  حماس من سيقلل بل فقط يفشل لن والهتمام اإلثار  علل يحافظ ل

 .التالي  المحوسب 
 إيجابياً  حواراً  يخلق أن يجب المحوسب الدرس :- إيجابي بشكل المتعلم من ويقترب يتواصل  -2

 من والسخري  ال قاب يتجنب أن ويجب (فرد -مع -فرد) جلس  في والدرس المت لم بين
 . الطلب 
 واألمان، بالراح  ش ورهم هو المحوسب  الدروس في يستمت ون الطلب  تج ل التي األسباب أحد
 يج ل الجيد المصمم إن حيم وتهديد، كخطر الطلب  ي تبرهم الذين الم لمين عكس علل وذلك

 .أخطاء  علل الطالب م اقب  وند ومتسامحاً  صبوراً  الحاسوب
 مستوى م رف  في ويرلبون المت لمون يحتاج :- الراجعة التغذية من متنوعة خلفية يوفر  -2

 ف لل .اعليه الت رف في قدرتهم عدم حال  في الصحيح  الم لوم  م رف  إلل ويتشوقون أدائهم
 السخري  من وتخل والتي الراج   التغذي  يقدم أن (المحوسب الدرس) البرنامج مصمم

 .المت لمين لمستوى ومناسب  فوري  تكون وأن والستهزاء
 يستخدمها للمدارس الم د  المحوسب  الدروس من ال ديد :- يةالتعليم البيئة مع ينسجم  -2

 والم لمون اآلخرون الطلب  بينما عادي ، صفي  قاعات عن عبار  بيئ  في فردي بشكل الطلب 
 أن واألصل الم لم، من قليالً  تدخال يتطلب فالدرس لذا . ىأخر  وف اليات بنشاطات ينشغلون

 يسجلها أن يجب الطالب أداء حول والم لومات مساعد  دون الدرس وينهي الطالب يبدأ
 في األجهز  تضع المدارس م ظم أن مع . لحق وقت في المدرس ليراج ها الحاسوب
 فنن الصفي ، القاعات في حدمت التي تلك من أكثر مقبول  فيها اإلزعاجات تكون مختبرات
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 التي والموسيقل المسموع  لألنغام المكثف الستخدام تتجنب أن يجب المحوسب  الدروس
 .لالنتبا  مشتت  ستكون

 في رئيسياً  عامالً  ي د الطالب حاجات حسب الت ليم تكييف إن :- مناسب بشكل األداء يقيم  -9
 ترجم  وعدم والمناسب ، الصحيح  سئل األ طرح عدم إن ،التدريس علل المحوسب الدرس قدر 

 علل القدر  فنن مالئم، بشكل اإلجابات تقييم عدم وكذلك صحيح، بشكل األسئل  لهذ  الطالب
 تكون لم وما وعناي  بوضوح األهداف كتاب  يتم لم ما . تزول سوف الحاج  حسب التكيف
 ما بكمي  المت لق  النتائج  مصداقي فنن بدق ، األهداف هذ  تقييم يتم لم وما للقياس، قابل 
 .شك موضوع ستكون الدرس ونوعي  الطالب ت لمه

 لتقديم ص ب  وسيل  تكون قد الحاسوب شاش  إن :- بحكمة الحاسوب وسائط يستخدم  -20
 ص ب  يج لها مما ،الصحيح  والم ايير األسس ضمن تصمم لم إذا خاص  المقروء  القط  
 علل التغلب من تمكننا واسيبالح أجهز  في توظيفها يمكن يالت األخرى اإلمكانيات لكن  ،القراء
 .واألصوات اإلضاء ، لأللوان، الف ال الستخدام مثل المشكل  هذ 

 علل الحاسوب قدر  استخدام مثل من الدروس، تقديم في بحكم  الحاسوب إمكانيات فاستخدام
 .كفاء  أكثر الدرس تج ل لب الط نتائج وتفسير البيانات، من كبير  بكمي  والتحكم التخزين،
 لير ظروف إعطاء تجنب يستطيع لكي ،اآلل  بحدود المصمم أو المبرمج ي تني أن ويجب
 .مالئم 

 عد  من المحوسب يالت ليم الدرس تصميم يتكون :- يالتعليم التصميم مبادئ على يبنى -22
 الدرس، بأهداف ويخبر  المت لم يحفز التصميم جيد الدرس إن . وحيوي مهم منها وكل مراحل،

 ،منتظماً  إرشاداً  يقدم أنه كما ،الدرس في الطالب لنجاح المطلوب  األساسي  المهارات اجع وير
 النهائي األداء ويقيم النشاطات بممارس  ويسمح مالئم  خلفي  وي طي باستمرار التطور ويقيم

 .للطالب
 ي ،الت ليم ماد ال نوعي  حيم من تقييمها يجب فالدروس :- وتمعن بحذر تقييمه يجب -21

 البرنامج وصح  دق  وكذلك المنهجي، والتطابق الجمالي، والتقبل النف الي ، والعتبارات
 .المحوسب يالت ليم

 
 عملي  تتم لذا . الدرس نحو المت لمين واتجاهات أهداف بتحقيق ويتحكم يتابع المحوسب الدرس إن
زال  تحديد طريق عن عرض كل تقييم  الظاهر  الم لومات بحشو يسمل ما أو اإلضافي  النصوص وا 
 اإلضاء  باهر  م لومات أي من التخلص كذلك الضروري ومن مرلوب  الغير واأللوان الشاش ، علل
 :76)1002)الزعانين،.الدرس وكفاء  جود  علل سلباً  تؤثر ربما والتي
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 المحوسبة يةالتعليم الدروس تقييم -: 
-2004:210عيادات،) -:التالي  النقاط في المحوسب  ي مالت لي الدروس تقييم عيادات يوسف لخص
212) 
 أن ويجب الدرس، خالل الت لم يحدم ألن تخطط الدرس أهداف :- الصحيحة األسئلة طرح .2
 .م ين بأسلوب الستجاب  علل الطالب قدر  تقيس وأن باألهداف مباشر  األسئل  ترتبط
 تحقق ل صيالتها في والض يف  واضح  الغير األسئل  :- والغامضة الركيكة األسئلة تجنب .1

 للمحتوى ان كاساً  األسئل  هذ  تكون أن يجب وكذلك عنها والبت اد تجنبها فيجب األهداف
 .الدرس خالل من الطالب ت لمه الذي

 صممت التي البرامج م طيات بحسب الحاسوب يستجيب :- وعمق بحكمة األسئلة تقييم .3
 الحاسوب يستطيع حتل واحد، لسؤال إجاب  من أكثر يقبل أن يمكن الم لم بينما الت ليم لغرض
جاب  خاطئ  إجاب  صحيح ، إجاب  : إجابات ثالم إلل النظر يمكن المشكل  هذ  من التقليل  وا 
 منه ويطلب بذلك الطالب ي لم المتوق  ، لير اإلجاب  الحاسوب يتلقل عندما . متوق   لير

 المطلوب الزمن من يزيد وقد المبرمج من ضافياً إ جهداً  يتطلب هذا أن ومع ،اإلجاب  مراج  
 .خاطئ  بأنها المتوق   لير اإلجاب  اعتبار من أفضل وبشكل مقبول أنه إل الدرس إلكمال

 رد  تتضمن عاد  :- الصحيحة باإلجابة الجهل مع التجاوب على القدرة عدم بين تخلط ال  .4
 بين خلط يحدم أن الشائع فمن ،الحاسوب جهاز مفاتيح لوح  استخدام المحوسب الدرس ف ل
 اإلجاب  إعطاء علل الطالب قدر  عدم مع الطباع ، أو التهجئ  علل الطالب قدر  عدم

 تستخدم أن األفضل فنن الحال  هذ  ففي . التقييم أسلوب في هذا يؤثر حيم الصحيح ،
 .الخ ......صوتي  وأجهز  مضيئ  أفالم الحساس ، الشاش 

  لكترونيةالواجهات التعليمية اإل:- 
وتبسيط الم رف  وتكوين مهارات  الت ليمطرق  تطويرذات أهمي  بالغ  في  الت ليمت تبر تقنيات 

د  التقدم التقني والتكنولوجي في مختلف الذي يشه للتطورونظرا  ،عملي  وتطبيقي  لدى المت لمين
وخصوصا في ال صر  فنن مدرس  المستقبل لبد أن تولي هذا الموضوع أهمي  خاص  ،مجالت الحيا 

اإللكتروني  التي ت تمد  م تمدا علل المدرس  الت ليمالحالي الذي يسمل بال صر الرقمي سوف يصبح 
 كما وأنه يمكن القول أن ،ات داخلي  وشبكات إنترنتعلل التقني  الحديث  من أجهز  حاسب آلي وشبك

 (2: 1001الفرا،)عالم اليوم هو عالم مليء بالصور والصوت عبر الوسائط التقني  المت دد  
في القرن  الت ليممن األساليب الحديث  في  الواجهات الت ليمي  اإللكتروني وي تبر أسلوب   

ويمكن المت لمين من تحمل المسؤولي  أكبر ألنه يمكنه  ،لمينالمت  فاعلي الحالي الذي يساهم في زياد  
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الواجهات الت ليمي   من الكتشاف والتحليل والتركيب ويساعد  في اكتساب مهارات عالي 
 (28 :1008)محيا،اإللكتروني 
قديمها عبر اإلنترنت عملي  متكامل  تشمل تكامل ت د عملي  تصميم المقررات اإللكتروني  وتو 

حديد مصادر الت لم اإللكتروني  مجموع  من متغيرات تيسر عملي  الت لم اإللكتروني من خالل ت
دارتها ثم تطو  تحليلهاو   يرها بما يساعد علل تحسين مخرجاتوتصميمها واستخدامها وا 

 (:10023،علل)الت لم
الوصول بال ملي   في لم اإللكتروني يمكن أن يساعد أن الت إسماعيل يرى الغريب زاهر

يتم  التيمي  واس   ومتنوع ، خصوصا ب د ظهور بيئات الت لم الشخصي  ت ليي  إلل مصادر الت ليم
لت طل األمل والتشجيع من أجل أن يصبح  1,0تصميمها بواسط  أدوات جديد  خاص  بشبك  الويب 

مي  عالي  ت لي مستوياتوتحقيق  ك التكنولوجيا الجديد جميع الطالب يستطي ون الستفاد  من تل
 (32: أ1009إسماعيل، وممكن  .)

 الواجهات الت ليمي  اإللكتروني أنه كلما زاد تآلف الم لمين مع  إلل  عزمييشير نبيل جاد 
يمكن أن  التيو   الت ليمهذا النمط من  فيي  الت ليمظهرت الحاج  إلل وضع بني  واضح  لل القات 

كيفي  تيسير هذ  ال القات  يب ض ال القات، بل وف في التقليدي الت ليمشابه إلل حد كبير مع بني  تت
 .(449 :1002)عزمي،.اإللكترونيبيئ  الت لم  في

  الواجهات التعليمية اإللكترونية فيأنماط التفاعل:- 
علـى المسـتوى  يةالواجهات التعليمية اإللكترون في( أنماط التفاعل 64: 2228، فارس(تصنف  كما

 -إلى :  المادي الشكلي
يالتم التفاعالل م هالا  التاليت د واجه  الستخدام من ابرز ال ناصر  -واجهة االستخدام: -متعلم  -2

النصالالراف عالالن  فالاليدعالالم الالالت لم او سالالبب  فالاليوالحتكالالاك بهالالا أثنالالاء الالالت لم فنمالالا ان تكالالون سالالبب 
 .التصميم  فيبرنامج الت لم وهذا يتطلب بساط  وجود  

يتفاعالالل الم لالالم مالالع واجهالال  السالالتخدام عنالالد التواصالالل مالالع طالبالاله  -واجهــة االســتخدام: -معلــم -1
والردود علل األسئل  وعمل مجموعات نقالاش، وتطبيالق الختبالارات اللكترونيال ، لالذا يحتالاج الالل 

 واجه  استخدام ت ينه علل تحقيق ما سبق بسهول  وسرع  .

   وآخالر محسالوس.  منطقالياللكتروني  إلل شالقين: شالق المقررات  فيلذا تنقسم واجه  التفاعل            
بالالالمنطق الالالذى يتفاعالالل بالاله البرنالالامج مالالع المسالالتخدم. أمالالا الشالالق المحسالالوس فيت لالالق  المنطقالالييت لالالق الشالالق 

تحكالالم  التالاليبكالالل مالالا يالالرى أو يسالالمع أثنالالاء التفاعالالل مالالع الكمبيالالوتر لالالذا هنالالاك مجموعالال  مالالن القواعالالد ال امالال  
يت امالل م هالا المالت لم علالل شاشالات المقالرر  التي يمع المستخدم، وهاإللكتروني  تصميم واجه  التفاعل 

http://islamic.3abber.com/post/14170
http://islamic.3abber.com/post/14170
http://islamic.3abber.com/post/14170
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مكاني  الوصول إلل ما هو مطلوب   فياإللكتروني، وهذا التصميم يجب ان يتميز بالبساط  والسهول  وا 
ويقصالد بهالا األنظمال    User-Friendlyأقل وقالت وبأقالل جهالد للوصالول إلالل الالنظم المألوفال  السالتخدام 

وقالد تحتالاج إلالل قليالل مالن  ،الت امالل م هالا فاليتتميالز بالسالهول   التالي اإللكترونيال  فاعلوالبرامج وواجه  الت
التدريب أو ربما عدم وجود تدريب علالل اإلطالالق حتالل يمكالن للمسالتخدم أن يت امالل م هالا ويسالتفيد منهالا 

 ( .222: 1004،عزميعلل الوجه األمثل )
في و البرنامج، ومدى فهمه له ورلبته ويؤثر التصميم البصرى لواجه  لتفاعل علل انطباع الدارس نح

مثل تنظيم  اإللكتروني واجه  التفاعل  فياستخدامه. ويضم التصميم البصرى جميع ال ناصر المرئي  
ات المرئي  حيم يرى خميس  أن الت ليم، وعرض الم لومات، وتقديم Screen Layoutالشاش  

بم نل أن  Consistencyيتصفا بالثبات يجب أن  اإللكتروني  تصميم شكل الشاش  وواجه  التفاعل
 (.292: 1003)خميس،عرض كل الشاشات .  فييتبع أسلوب واحد 

ومدى بقاء  الت ليمقدر  تلك الواجه  علل  اإللكتروني  ويشمل مفهوم سهول  استخدام واجه  التفاعل    
  الواجه  والرضا عن الذاكر  لفتر  طويل  وقل  م دل األخطاء الناتج  عن استخدام هذ فيمحتوياتها 

 : 1002وكل هذا ينتج من التصميم البصرى المناسب والف ال لهذ  الواجه  )عزمل، ،الت امل م ها
22-21 ) 

ليات التصال الحديث  آم باستخدام ت لي" طريق  لل ابأنه الواجهات الت ليمي  اإللكتروني وي رف الموسل 
  ورسومات وآليات بحم ومكتبات إلكتروني  من حاسب وشبكاته ووسائطه المت دد  من صوت وصور 

وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن ب د أو في الفصل الدراسي المهم المقصود هو استخدام التقني  
   :6)1001بجميع انواعها في إيصال الم لوم  للمت لم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائد . )الموسل،

الذي يطبق تكنولوجيا  الت ليمذلك النوع من  وني  "هيالواجهات الت ليمي  اإللكتر وي رف عقل 
 :21)1002الم لومات في عملياته")عقل،

 
الالالالذي يسالالالتخدم مجالالالالت  الت لالالاليم الواجهالالالات الت ليميالالال  اإللكترونيالالال   "علالالالي انهالالالا نالالالوع مالالالنوي الالالرف الباحالالالم 

 " الت ليمالتكنولوجيا الحديث  باستخدام الحاسوب وملحقاته في عمليات 

  (49: 2222)الفرا، -:لواجهات التعليمية اإللكترونيةادور المعلم في 

 ني إلغاء دور الم لم بل يصبح دور  أكثر أهمي  وأكثر ص وب  تل  الواجهات الت ليمي  اإللكتروني 
تحقيق طموحات التقدم  عللي  باقتدار وي مل الت ليمفهو شخص مبدع ذو كفاء  عالي  يدير ال ملي  

 لم لم مزيجًا من مهام القائد ومدير المشروع البحثي والناقد والموجه.والتقني . لقد أصبحت مهن  ا
ولكي يكون دور الم لم ف اًل يجب أن يجمع الم لم بين التخصص والخبر  مؤهاًل تأهياًل جيدًا ومكتسبًا 

 .الخبر  الالزم  لصقل تجربته في ضوء دق  التوجيه الفني
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ت لم  عللي فحسب بل والمستمر من زمالئهم لمساعدتهم التدريب الرسم ول يحتاج الم لمون إلل     
مهم. ولكي يصبح دور الم لم مهمًا في ت ليأفضل الطرق لتحقيق التكامل ما بين التكنولوجيا وبين 

 الم لم ان يقوم بما يلي: عللتوجيه طالبه الوجه  الصحيح  لالستفاد  القصوى من التكنولوجيا 
ابت اص  به من مكان يتم فيه انتقال الم لومات بشكل ثتحويل لرف  الصف الخ عللأن ي مل  -2

وتتمحور حول الطالب  ناميكي لديبابيئ  ت مل تمتاز وفي اتجا  واحد من الم لم إلل الطالب إلل 
 ف كل صفوفهم  وكذلك مع صفوف أخرى شكل مجموعات عللحيم يقوم الطالب مع رفقائهم 
 من حول ال الم عبر اإلنترنت.

 مليًا حول صفات واحتياجات الطالب المت لمين.أن يطور فهمًا ع -1

 أن يتبع مهارات تدريسي  تأخذ ب ين العتبار الحتياجات والتوق ات المتنوع  والمتباين  للمتلقين -3

 ي الشخصي له الت ليمالدور  عللمع استمرار تركيز   الت ليمأن يطور فهمًا عمليًا لتكنولوجيا  -4

 يالت ليملمحتوي أن ي مل بكفاء  كمرشد وموجه حاذق ل -8

  (15: 2222)الموسوي، -:ةاإللكترونيمميزات الواجهات التعليمية 
 (Cavell,2006:27)و

 -منها ما يلي: ةاإللكتروني يةمتعليلالواجهات ا عدة مميزات وفوائد  إلىوكافيل يشير الموسوي 
 -المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب: -1

ش ولرف الحوار تتيح فرص لتبادل وجهات النظر في المنتديات الفوري  مثل مجالس النقا
المواضيع المطروح  مما يزيد من فرص الستفاد  من اآلراء والمقترحات المطروح  ودمجها مع اآلراء 

تكوين أساس متين عند المت لم وتتكون عند  م رف  وآراء قوي  وسديد   عللالخاص  بالطالب مما يساعد 
  ارف ومهارات عن طريق لرف الحوار .وذلك من خالل ما اكتسبه من م

 -اإلحساس بالمساواة: -2

بما أن أدوات التصال تتيح لكل طالب فرص  اإلدلء برأيه في أي وقت ودون حرج، خالفًا 
لقاعات الدرس التقليدي  التي تحرمه من هذ  الميز  إما لسبب سوء تنظيم المقاعد، أو ض ف صوت 

يتيح الفرص  الكامل  للطالب  الت ليماألسباب، لكن هذا النوع من  الطالب نفسه، أو الخجل، أو ليرها من
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ألنه بنمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل أدوات التصال المتاح  من بريد إلكتروني ومجالس النقاش 
 ولرف الحوار.

 -المعلم: سهولة الوصول إلى -6

لم لم والوصول إليه في ا عللسهول  كبير  في الحصول  الواجهات الت ليمي  اإللكتروني  تأتاح
اسرع وقت وذلك خارج أوقات ال مل الرسمي ، ألن المتدرب أصبح بمقدور  أن يرسل استفساراته للم لم من 
خالل البريد اإللكتروني، وهذ  الميز  مفيد  ومالءم  للم لم أكثر بدًل من أن يظل مقيدًا في مكتبه .وتكون 

الجدول الزمني للم لم، أو عند وجود استفسار في أي وقت أكثر فائد  للذين تت ارض ساعات عملهم مع 
 ل يحتمل التأجيل

 -إمكانية تحوير طريقة التدريس: -4

من الممكن تلقي الماد  ال لمي  بالطريق  التي تناسب الطالب فمنهم من تناسبه الطريق  المرئي ، 
فالواجهات الت ليمي    ال ملي ، ومنهم تناسبه الطريق  المسموع  أو المقروء ، وب ضهم تتناسب م ه الطريق

تتيح إمكاني  تطبيق المصادر بطرق مختلف  وعديد  تسمح بالتحوير وفقًا للطريق   اومصادره اإللكتروني 
 األفضل بالنسب  للمتدرب.

 -مالئمة مختلف أساليب التعلم:  -5

كتابته وتجمي ه  األفكار المهم  أثناء عللتيح للمت لم أن يركز ت الواجهات الت ليمي  اإللكتروني 
للمحاضر  أو الدرس، وكذلك يتيح للطالب الذين ي انون من ص وب  التركيز وتنظيم المهام الستفاد  من 

 الماد  وذلك ألنها تكون مرتب  ومنسق  بصور  سهل  وجيد  وال ناصر فيها محدد 
 -التكرار: علىالمساعدة اإلضافية  -6

عن طريق  الت ليمطريق  ال ملي  فهؤلء الذين يقومون بهذ  ميز  إضافي  بالنسب  للذين يت لمون بال
التدريب، إذا أرادوا أن ي بروا عن أفكارهم فننهم يض ونها في جمل م ين  مما ي ني أنهم أعادوا تكرار 

 ا وذلك كما يف ل الطالب عندما يست دون لمتحان م ين.عليهالم لومات التي تدربوا 
 
 -توفر المنهاج :  -7

ال اليوم وفي كل أيام األسبوع، وهذ  ميز  مفيد  لألشخاص المزاجيين أو الذين توفر المنهاج طو 
في وقت م ين، وذلك ألن ب ضهم يفضل الت لم صباحًا واآلخر مساءًا، كذلك للذين  الت ليميرلبون 

 .يتحملون أعباء ومسئوليات شخصي ، فهذ  ميز  تتيح للجميع الت لم في الزمن الذي يناسبهم
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 -المناهج: في الوصول إلى االستمرارية -2

الم لوم  التي يريدها في  عللاستقرار ذلك أن بنمكانه الحصول   هذ  الميز  تج ل الطالب في حال
لالق المكتب ، مما يؤدي إللالوقت الذي يناسبه، فال يرتبط بأوقات  راح  الطالب وعدم إصابته  فتح وا 

 بالضجر.
 
 

 -:عليالفالحضور  علىعدم االعتماد   -9

م ت ليلبد للطالب من اللتزام بجدول زمني محدد ومقيد وملزم في ال مل الجماعي بالنسب  لل
التقليدي، أما اآلن فلم ي د ذلك ضروريًا ألن التقني  الحديث  وفرت طرق لالتصال دون الحاج  للتواجد في 

 مكان وزمان م ين لذلك أصبح التنسيق ليس بتلك األهمي  التي تسبب اإلزعاج.
 -سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب:   -12

إعطاء الم لم طرق متنوع  لبناء وتوزيع وتصنيف الم لومات  عللوفرت أدوات التقييم الفوري 
 بصور  سري   وسهل  التقديم.

 -تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم:  -11

لتي كانت تأخذ منه وقت كبير تيح للم لم تقليل األعباء اإلداري  ات الواجهات الت ليمي  اإللكتروني 
من هذا ال بء،  الواجهات الت ليمي  اإللكتروني  تفي كل محاضر  مثل استالم الواجبات وليرها فقد خفف

فقد أصبح من الممكن إرسال واستالم كل هذ  األشياء عن طريق الدوات اإللكتروني  مع إمكاني  م رف  
 استالم الطالب لهذ  المستندات.

 -لعمل في المدرسة:تقليل حجم ا  -12

أدوات تقويم بتحليل الدرجات والنتائج والختبارات وكذلك  توفر  الواجهات الت ليمي  اإللكتروني 
 مسجل الكلي . ًا إرسال ملفات وسجالت الطالب إللوضع إحصائيات عنها وبمكانها أيض

وج له  الت ليمتحسين سهم بقدر كبير في ت الواجهات الت ليمي  اإللكتروني أن  كما يشير كافيل  إلل
   ، ولكنه ل يحل تمامًا مكان التدريس التقليدي .فاعلي أكثر 
  (26-25: 2226، )الريفي-:الواجهات التعليمية اإللكترونيةمعوقات 

م وقات ت وق تنفيذ  ومن هذ   لديهاألخرى  الت ليمكغير  من طرق  الواجهات الت ليمي  اإللكتروني 
 -ال وائق:
 التحتي  لتكنولوجيا الم لومات والتصالت النقص في البني  -2
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 نقص الوقت الزم للتغيير والتجديد. -1

يجاد الدوافع وحل المشكالت ومتاب   كل جديد  -3 ندر  رواد التغيير الذين يتحملون عبئ التوعي  وا 
 .الواجهات الت ليمي  اإللكتروني في مجال تكنولوجيا الم لومات والتصالت و 

 لتشجيع التغير وتذليل ال قبات أمامه.عدم وجود قاد  للتغير  -4

 .الت ليمعدم وجود النسجام ال قلي واختالف ثقاف   -8

 الفجو  بين األجيال الجديد  واألجيال القديم  التي تقوم باتخاذ القرارات . -2

 عدم وجود مقياس مناسب لتوزيع أعباء ال مل. -2

 عدم وجود نظام للمكافأ . -2

 الحكم الذاتي لألفراد -9

 .ي  محدد  وجه  مسؤول  محدد  وجه  مسؤول  عن التغييرعدم وجود مسؤول -20

 عدم وجود استراتيجي  وخط  في ظل م الم وأهداف محدد . -22

 .م اإللكترونيت ليعدم إدراك لألب اد القتصادي  لل -21

ب ض المآخذ  عد  مميزات إل أن اجقوا يشير إللم اإللكتروني ت ليالرلم من أن لل عللو 
 .( 41: 1002،)اجقوا -ومنها: لكتروني الواجهات الت ليمي  اإل علل
 المباشر مع طالبه وبالتالي قدرته  مي مهم وارتباطه ت ليإض اف دور الم لم كمشرف تربوي و  -2

 التأثير المباشر. علل           

          مي  هام  في المجتمع لها دورها الهام في تنشئ  األجيال ت ليإض اف دور المدرس  كمؤسس   -1
 لمت اقب .ا          

       تأهيل  عللظهور الكثير من الشركات التجاري  والتي هدفها الربح فقط والتي تقوم باإلشراف  -3
عدادهم وهي في الحقيق  لير مؤهل  علميًا لذلك.           الم لمين وا 

 ي  قد تصيب المت لم بالفتور في است مالها.الت ليمكثر  األجهز  ال لمي  المستخدم  في ال ملي   -4
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ويمكالن التغلالب علالل ب الض الساللبيات السالابق  مالن خالالل الدراسال  الحاليال  عنالد تطبيالق الواجهالالات 
الواجهالالات التكامالالل بالالين  علالاللالتالالي ت مالالل  الت لالاليمبالالوزار  التربيالال  و  متمثلالال الت ليمالال   فالالي مؤسسالالات الدولالال  

 التقليدي. الت ليمو  الت ليمي  اإللكتروني 
  الواجهات التعليمية اإللكترونيةالتقليدي وبيئة  التعليممقارنة بين بيئة:- 

 1001محيا،)( والجم ي  الدولي  للتقني  في التربي  كما ورد عند  82-83: 1003،الصالح)يوضح 
 الت لالاليم( ب الالض مالمالالح التغيالالر الالالذي أفرزتالاله تقنيالال  الحاسالالب والنترنالالت مالالن خالالالل مقارنالال  بيئالال  118:

 -ا يلي:فيم ،الواجهات الت ليمي  اإللكتروني التقليدي  وبيئ  

 بيئة التعلم التقليدي
الواجهات التعليمية بيئة التعلم الجديدة ) 

 (اإللكترونية
 الطالب محور عملي  الت لم الت ليمالم لم محور عملي  

 التقدم في عد  اتجاهات التقدم في اتجا  واحد
 وسائط مت دد  وسيط واحد

 ال مل ت اوني ال مل لالبًا من زل
 دل الم لوماتتبا إلقاء الم لومات

 الت لم السلبي
الت لم قائم علل اإليجابي  والكتشاف 

 والستقصاء

م قائم علل التفكير النقدي واتخاذ القرارات ت لي ت لم قائم علل الحقائق والم ارف
 السليم 

 ومخطط لها فاعلي الستجاب  ت استجاب  المت لم قائم  علل رد الف ل
 لتنوع والمرون تتسم با تتسم بالنمطي  والقولب 

 بيئ  ديناميكي  ومفتوح  بيئ  مغلق 
 تزامني ولير تزامني الت ليم في الوقت نفسه والمكان نفسه الت ليم

 مصادر مت دد  ومتنوع  للم رف  الم لم والكتاب مصادر الم رف 
 التقويم كمي ونوعي التقويم لالبًا كمي )للتحصيل فقط(

 مي  لمركزي ت ليإدار   مي  مركزي ت ليإدار  
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 اإللكترونية واجهات التعليميةاألدوات والبرامج والتجهيزات الالزمة لل:- 
 -األدوات: -أ 

علالالالالالالالالل مجموعالالالالالالالال  مالالالالالالالالن األدوات الحديثالالالالالالالال ، وقالالالالالالالالد حالالالالالالالالدد  الواجهالالالالالالالالات الت ليميالالالالالالالال  اإللكترونيالالالالالالالال يرتكالالالالالالالالز 
 -من هذ  األدوات فيما يلي: ( ب ضاً 134-132 :1008 ،الموسل)و ( 2: 1003)الخطيب،

 -: CDص المدمج القر   
كمالالا  ،ويالالتم فيالاله تجهيالالز المنالالاهج الدراسالالي  وتحميلهالالا علالالل أجهالالز  الطالالالب والرجالالوع إليهالالا وقالالت الحاجالال 

مالالالالي ت ليفالالالاليمكن أن تسالالالالتخدم كفلالالالالم فيالالالالديو  ،يالالالال  علالالالالل األقالالالالراص المدمجالالالال الت ليمتت الالالالدد أشالالالالكال المالالالالاد  
ج مالن المالواد مصحوبًا بالصوت أو ل رض عدد من آلف الصفحات من كتالاب أو مرجالع مالا أو لمالزي

 المكتوب  مع الصور الثابت  والفيديو ) صور متحرك  (.
 -:  (intranet)الشبك  الداخلي   

 ،حيالالم يالالتم ربالالط جميالالع أجهالالز  الحاسالالب فالالي المدرسالال  بب ضالالها الالالب ض وربطهالالا مالالع  أجهالالز  الم لمالالين
رسال الماد  الدراسي  إلل أجهالز  الطالال ب واسالتقبالها بحيم تمكن الم لم من مراقب  أجهز  المت لمين وا 

رساله مر  أخرى إلل جهاز  .ت ليكأن يضع نشاطًا   ميًا  أو واجبًا منزليًا ويطلب من الجميع تنفيذ  وا 
 -: (the internet)الشبك  ال المي  للم لومات  

ميال  مالا أن ت ليمي فالي آن واحالد فاليمكن لمؤسسال  ت ليحيم يمكن توظيفها كوسيط إعالمي و          
يال  الت ليمتروج لها عن طريق اإلنترنت كما يمكن لها أن تخالزن جميالع برمجياتهالا ت لن عن برامجها و 

 علل الموقع الخاص بها ويكون متاح لطالب ال لم والم رف  حسب الطريق  التي تتب ها المؤسس  .
 -: (video conferences)مؤتمرات الفيديو     

مع طالبهم في مواقع متفرق  وب يد  من  تربط هذ  التقني  المشرفين المختصين واألكاديميين       
خالالالالل شالالالبك  تلفزيونيالالال  عاليالالال  القالالالدر  ويسالالالتطيع كالالالل طالالالالب متواجالالالد بطرفيالالال  محالالالدد  أن يالالالرى ويسالالالمع 

جالالالراء  ،المخالالالتص والمرشالالالد األكالالالاديمي مالالالع مادتالالاله ال لميالالال  كمالالالا يمكنالالاله أن يتوجالالاله بأسالالالئل  استفسالالالاري  وا 
ذ  التقنيالال  مالالن نقالالل المالالؤتمرات المرئيالال  حالالوارات مالالع المشالالرف ) أي تالالوفير عمليالال  التفاعالالل ( وتمكالالن هالال

عالالالن ب الالالد وتسالالالهل عمليالالالات التصالالالال بالالالين  الت لالالاليمالمسالالالموع  )صالالالور  وصالالالوت ( فالالالي تحقيالالالق أهالالالداف 
 . الت ليممؤسسات 

 -:audio conferences)المؤتمرات الصوتي  )      
رونالال  ت تبالالر تقنيالال  المالالؤتمرات المسالالموع  أقالالل تكلفالال  مقارنالال  بمالالؤتمرات الفيالالديو وأبسالالط نظامالالًا وم

وهالي تقنيال  إلكترونيال  تسالتخدم هاتفالًا عاديالًا وآليال  للمحادثال  علالل  ،المفتوح الت ليموقابلي  للتطبيق في 
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هيئالال  خطالالالوط هاتفيالالال  توصالالالل المتحالالالدم ) المحاضالالالر ( ب الالدد مالالالن المسالالالتقبلين )الطالالالالب( فالالالي أمالالالاكن 
 متفرق  .

 -: (interactive video) عليالتفاالفيديو      
متفاعالالل علالالل كالالل مالالن تقنيالال  أشالالرط  الفيالالديو وتقنيالال  أسالالطوانات الفيالالديو مالالدار  تشالالتمل تقنيالال  الفيالالديو ال

بطريقال  خاصالال  مالالن خالالالل حاسالالب أو مسالالجل فيالالديو . أهالالم مالالا يميالالز هالالذ  التقنيالال  إمكانيالال  التفاعالالل بالالين 
المت لم والماد  الم روض  المشتمل  علل الصور المتحرك  المصحوب  بالصالوت بغالرض ج الل الالت لم 

ر هالالذ  التقنيالال  وسالاليل  اتصالالال مالالن اتجالالا  واحالالد ألن المالالت لم ل يمكنالاله التفاعالالل مالالع وت تبالال ،فاعليالال أكثالالر ت
 الم لم .

 -: (satellite programs)برامج القمر الصناعي    
هالالالذ  التقنيالالال  يالالالتم توظيالالالف بالالالرامج األقمالالالار الصالالالناعي  المقترنالالال  بالالالنظم الحاسالالالب اآللالالالي والمتصالالالل  بخالالالط 

مالن القنالوات السالم ي  والبصالري  فالي عمليالات  تفاد السمباشر مع شبك  اتصالت مما يسهل إمكاني  
وطريقتالاله فالالي  الت لالاليمويج لهالالا أكثالالر تفالالاعاًل وحيويالال  وفالالي هالالذ  التقنيالال  يتوحالالد محتالالوى  الت لالاليمالتالالدريس و 

ألن مصالالدرها واحالالد شالالريط  أن تالالزود جميالالع مراكالالز  الت ليمجميالالع أنحالالاء الالالبالد أو المنطقالال  الم نيالال  بالال
 متوافق  مع النظام المستخدم. الستقبال بأجهز  استقبال وبم خاص 

  الالزمة للواجهات التعليمية اإللكترونية دوات األتصنيف:- 
  اإللكترونيال  يال الت ليمالواجهالات ( أنه يمكالن تصالنيف أدوات 32-38 : 1002 ،الحربي)يرى 

 يـةالتعليمالواجهات ، وأدوات ةالمتزامن ةاإللكتروني يةالتعليمالواجهات أدوات إلل قسمين هما 
 - :ةغير المتزامن ةلكترونياإل 

 . ةالمتزامن ةاإللكتروني يةالتعليمالواجهات أدوات  -أ
بالمسالتخدمين    ( In Real time )ويقصد بها تلالك األدوات التالي تسالمح للمسالتخدم التصالال المباشالر 

 اآلخرين علل الشبك ، ومن أهم هذ  األدوات ما يلي : 
 .  ( Chat )المحادث     -2
 . ( Audio Conferences )الصوتي   المؤتمرات   -1
 .  (Video Conferences )مؤتمرات الفيديو    -3
 .   ( White Board ) اللوح األبيض   -4
 .  (satellite Programs )برامج القمر الصناعي  -8
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 -: ةغير المتزامن ةلكترونياإل  يةالتعليمالواجهات أدوات  -ب
خدم بالتواصالل مالع المسالتخدمين اآلخالرين بشالكل ليالر مباشالر ويقصد بها تلك األدوات التالي تسالمح للمسالت

تتطلب تواجد المستخدم والمسالتخدمين اآلخالرين  علالل الشالبك  م الًا أثنالاء التواصالل، ومالن أهالم  أي أنها ل
 -هذ  األدوات ما يلي :

 .  ( E-mail )البريد اللكتروني  -2
 .   ( World wide web )الشبك  النسيجي   -1
 . ( Mailing list)يدي  القوائم البر  -3
 . ( Discussion Groups )مجموعات النقاش  -4
 .  ( File Exchange )نقل الملفات  -8
 .  ( Interactive video ) عليالفيديو التفا -2
 . ( CD )األقراص المدمج    -2
 
  الواجهات التعليمية اإللكترونية معايير تصميم:- 

 اإللكترونية واجهة التفاعل :  
متغيرات تصميم شاشات بأنها  اإللكتروني  واجه  التفاعل (1009)وآخرون  هنداوي  ي رف

ال رض )إطارات المقرر( من حيم أنواعها، ومكوناتها، ونقاط اتخاذ القرار بالذهاب إلل القائم  أو 
والصور ولقطات الفيديو وليرها من  وكذلك تحديد مواقع النصوص أو الخروج، التاليالسابق أو 

 (228:1009)هنداوي وآخرون،ئطالوسا
 

علالالل ثبالالات الشالالكل  إلالالل أن هنالالاك عوامالالل تالالؤثر اإللكترونيالال بثبالالات واجهالال  التفاعالالل  الهتمالالامويرجالالع 
ألن الرؤيالال  الخاطفالال  السالالري   للشالالكل، وعالالدم تركيالالز النتبالالا   عليالالهمالالدى تركيالالز النتبالالا  مثالالل مالالد  رؤيتالاله و 

تسالمح للجهالاز البصالرى بتجميالع الم لومالات  لتالياأمالا الرؤيال  الكافيال   ،وليالر دقيالق تج ل اإلدراك مشوشالا
ومكوناتاله،  يصاحبها انتبا  مركز فينتج عنها إدراك صحيح للشالكل التيالمختلف  عن الشكل ومكوناته، و 

 ( .96 :2111 ،وآخرون أحمدتساعد الجهاز البصرى علل تصحيح الشكل )  كما أنها
موع  التصالميمات واألشالكال والرسالومات انها :"مج عللاإللكتروني  وي رف الباحم واجه  التفاعل 

التالالالالي يت امالالالالل م هالالالالا المالالالالت لم عنالالالالد الوصالالالالول  البرنالالالالامج اإللكترونالالالالي واجهالالالالات علالالالاللوالوسالالالالائط الموجالالالالود  
 .للم لومات المطلوب 
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 2229،وآخرون هنداوي ) اإللكترونية من أهم معايير تصميم واجهة التفاعل: 
211-215: )- 

 ازدحام األشكال والمثيرات البصري بحيم تكون الواجه  خالي  من  :البساط  -2
وهذا المؤشر يساعدنا علل  ،يمكن أن نرى بها األشياء التيالوضوح: يشير إلل الحد  البصري   -1

 نراها وفقا لب دها أو قربها منا . التيوضوح تفاصيل الشياء 
صر جميع عنا في المنطقي: يجب أن يراعل التصميم اإلطارل ناصر  المنطقيالتنظيم والتصميم  -3

ليس عمال فنيا بقدر كونه واجه  تفاعل مع المت لم. ومن  اإلطار، فيالت ليمإطارات البرنامج 
استخدام عالمات الستفهام لطلب المساعد ، السهم المتجه لليمين ي نل  المنطقيأشكال التصميم 

 ، السهم المتجه لليسار ي نل الرجوع لإلطار السابق.التالي اإلطار
تؤثر  التيوهو من ال وامل  ،النمط ال ام للمثيرات داخل المشهد البصرى إللر مراعا  السياق: يشي -4

 إدراك الشكل  في
ت نل  هيعملي  اإلدراك الحسل و  فيمراعا  الشكل واألرضي : ت د من الخطوات التنظيمي  الرئيس   -8

  .فصل المجال البصرى علل هيئ  شكل أو أرضي  
مع مراعا  المساحات الفارل  ول ي د كل  اإلطار ناصر داخل : يت لق مبدأ التزان بتوزيع الالتزان -2

مبدأ الوحد  إلل تحقيق التزان من خالل   التزانبل يجب أن يصاحب مبدأ  ،توزيع متناظر متزن
التجاهات  فيتنظيم ال ناصر الم روض  علل الشاش  بداي  من مركز الشاش  إلل الجوانب 

 المت امد  األرب   .
  التشابه بين المثيرات )ت ميم األثر( وفيه يتم إصدار استجاب  قديم  سبق ت لمها التشابه : درج -2

ودرج  التشابه بين الستجابات )ت ميم الستجاب ( يتطلب  ،لمثير جديد يتشابه مع المثير السابق
 . الت لم موقفي في)متطابق (  هيأن تظل المثيرات كما 

ن هناك عوامل تؤثر علل ثبات الشكل إحيم  لكتروني اإل الثبات : يرتبط الثبات بواجه  التفاعل -2
وعدم تركيز النتبا   ،ألن الرؤي  الخاطف  السري   للشكل عليهمثل مد  رؤيته ومدى تركيز النتبا  
تسمح للجهاز البصرى بتجميع  التيأما الرؤي  الكافي   ،تج ل إدراكنا مشوشا ولير دقيق

يصاحبها انتبا  مركز فينتج عنها إدراك صحيح  التيه و الم لومات المختلف  عن الشكل ومكونات
 .للشكل ومكوناته
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 النظالالالري فالالالي بنالالالاء أدوات الدراسالالالال  اإلطالالالارقالالالد اسالالالتفاد الباحالالالم مالالالن الطالالالالالع علالالالل ممالالالا سالالالبق ف
القالائم لتالدريس قواعالد البيانالات للطلبال  فالي   والتوصل إلل قائم  م ايير تصميم واجه  التفاعل اإللكتروني

 .نولوجياكلي  ال لوم والتك
 

  (اإلطارالقوائم )قوائم المنسدلة وقوائم 

 -للقوائم: األنواع العامة
 -أنواع عام  من القوائم  هي:  فيما يلي يتم عرض ثالث

 -:(Full screen Menus)أوًل: قوائم الشاش  الكامل  
ا يختار منه ،قائم  بخيارات التحكم عللهي القوائم التي تملئ الشاش  بأكملها حيم تشتمل 

كما  ،المت لم ما يريد، وكل خيار يقدم شرحًا نصيًا للم لومات. وتوضع هذ  القوائم في بداي  البرنامج
 (.1009:189القائم " في نهاي  كل قسم من الم لومات )خميس، يوضع مفتاح لها " أذهب إلل

 
 -: Hidden Menusالمنسدل  )الخفي (ثانيًا: القوائم 

أي  وعند الوصول إلل ،الشاش  او أسفلها عللصف في أ شكل عللهي قوائم مساعد  توجد 
-up)منها تظهر مجموع  خيارات في مستطيل صغير. وقد تأخذ القوائم الخفي  أشكاًل عديد  منها 

pop-menus-off menus-Tear)، (  والقوائم األكثر شيوعًا هي القوائم المنسدلPull-down 
menus).،(.1009:120. )خميس 
 

 -:Frame Menusاإلطار : قوائمثالثاً 
تنظم بحيم تقسم جزء  (Hypertext)بانها عبار  عن قوائم نص الفائق  اإلطارت رف قوائم 
يتضمن مجموع  من عناصر اإلبحار الثابت ، ويمكن أن  -حوالي ثلم المساح –من إطار الشاش  

حيم التساع  هيكلي  المحتوي من عللداخله، وهذا يتوقف  مستوىيدمج ال نصر الواحد أكثر من 
وتصف القائم  محتوي الموقع  من خالل الصور أو الرسوم  أو  ،)عدد ال ناصر في كل قائم (

مخصص لمحتوي  -حوالي ثلثي المساح  –األيقونات المصاحب  للنصوص المكتوب ، وباقي الشاش  
جمل )ال موقع الويب الذي يتغير وفقًا لختيارات المت لم واستدعاء المحتوي المرتبط به.

 .:709)1020وخميس،
 ميال وي رف الباحم القوائم  "عبار  عن شالكل مالن أشالكال الرسالومات الموجالود  فالي المواقالع الت لي

 . وتكون مسئول  عن انتقال بين المواضيع المت دد  في الموقع بشكل مرتب
 الت ليمي وقد أستخدم الباحم نمط القوائم المنسدل  )الخفي ( ونمط قوائم اإلطار في تصميم الواجهات 
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 البيانات : قواعد - 
الستخدام  عللن قواعد البيانات وتكنولوجيا قواعد البيانات أصبح لها التأثير الكبر إ         

المتنامي للحاسبات، ومن األجدى القول بأن قواعد البيانات تل ب الدور ف ال والحرج في م ظم 
، الهندس ، الطب، القانون، التربي ، علوم المجالت، حيم تستخدم الحاسبات، والتي تتضمن األعمال

 687 ):1021:السجينيالمكتبات، وليرها. )

توظيفها  فاعلي وفيما يلي سوف نتناول مجموع  من المصطلحات الخاص  بقواعد البيانات، و 
 .في برامج الكمبيوتر

 
 :أوالا: مفهوم قاعدة البيانات

الم لومات والبيانات المخزن  بطريق   أنها "مجموع  من عللعّرف السجيني قاعد  البيانات  -2
 (222: 1021نموذجي  دون تكرار والمتصل  مع ب ضها الب ض ضمن عالقات متبادل )السجيني، 

أنها "حاوي  تجمع بيانات ذات عالقات متبادل   عللعّرف مصطفي قواعد البيانات  -1
ست الم عن جزء من لستخدامها في تطبيقات مت دد  يمكن إضاف  أو حذف جزء أو ت ديل أو ال
 :16) 1002البيانات بغض النظر عن البرنامج الذي يقوم المستخدم باستخدامه" )مصطفي، 

 ( :100215حلمي "بكونها طريق  منظم  لتجميع البيانات" )حلمي،  ت رف -3
  Singh,2009:89)( بأنها "جمع لبيانات مت لق  بب ضها الب ض" )(Singhسينج ي رف -4

توجد مجموع  من الم لومات يتم تخزينها  حيم قاعد  بها جداول يانات  "وي رف الباحم قواعد الب
 وتنظيمها وتغييرها واسترجاعها بطريق  أو ب د  طرق

 -:ثانياا: خصائص قاعدة البيانات
 خصائص قاعد  البيانات كما يلي: (Singh) وقد وضح سينج

ال الالم المصالغر  عليالهيطلق  قاعد  البيانات تمثل ب ض مظاهر ال الم الحقيقي وفي ب ض األحيان -1
.Mini World 

 شالالالوائي للبيانالالالات ل قاعالالالد البيانالالالات هالالالي ارتبالالالاط متماسالالالك ومنطقالالالي للبيانالالالات وبالتالالالالي فالتصالالالنيف ال -2
 قاعد  البيانات يشير بصح  إلل

ين ولمجموع  مخصص  من المسالتخدمين قاعد  البيانات تصمم وتبني وتسكن بالبيانات لغرض ن  -3
 لتي بها يهتم المستخدمون.ولتطبيقات سبق تصورها وا

 (Singh,2009:90)مت دد  من الت قيد. مستوياتقاعد  البيانات ممكن أن تكون بأي حجم وب -4
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 -ثالثاا: مكونات نظام قاعدة البيانات:
(التالي مكونات أي نظام قاعد  بيانات، وهو يتكون من أربع عناصر رئيسي  وهي 2يوضح الشكل )

 -كالتالي:
(Date,2004:7-10) 

 Users المستخدمين  -Software البرامج  – Hardware التجهيزات - Data لبيانات ا

 
 ( مكونات نظام قاعد  البيانات2شكل )

 
 -وفيما يلي وصف لل ناصر المكون  لنظام قاعد  البيانات:

في قاعد  البيانات، والب ض يفرق بين   لياما يخزن ف : تشير البيانات إللDataالبيانات  -2
في قاعد    لياما يخزن ف حيم تشير البيانات إلل  Informationوالم لومات  dataالبيانات 

 م ني تلك البيانات. ر الم لومات إللالبيانات بينما تشي

وعند الحديم عن البيانات المخزن  في قاعد  البيانات فالبد من الحديم عن المصطلحات 
         (Date,2004:23) -التالي  :
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 : أصغر وحد  من البيانات المخزن .(Stored field)الحقل المخزن  - أ

 مجموع  من الحقول المخزن  المرتبط  مع ب ضها.  :(Stored recordالسجل المخزن ) - ب

 : عبار  عن مجموع  من السجالت(stored file)الملفات المخزن - ت

 محتوي ماد  قواعد البيانات من نصوص وأرقام وصور ورسومات وتشير البيانات هنا إلل
سبيل المثال وسائط التخزين التي تحمل البيانات  علل: وتشتمل (Hardware)هز  األج -1

المخزن  وأجهز  الت امل مع تلك الوسائط وقنوات التداول، وكذلك م الجات األجهز  والذاكر  
 الرئيسي  والتي تدعم تنفيذ برامج نظام قاعد  البيانات.

 Database management)بيانات(: نجد أن نظام إدار  قواعد ال(Softwareالبرامج  -3
system(DBMS))  هو أكثر مكون البرامج أهمي  في النظام ككل وقد استخدم الباحم

دار  قاعد  البيانات المقترح.  (ISQL*Plus Oracle)برنامج   كنظام تدريس وا 

 -:(Users)المستخدمين  -4

 (Application Programmers)مبرمجي ومصممي التطبيقات  - أ

ن كتاب  البرامج التطبيقي  لقاعد  البيانات بنحدى لغات البرمج  مثل وهم المسئولين ع
Java وC++ قاعد  البيانات بطلبات  ، وهذ  البرامج تدخل إللأو أي لغ  برمج  أخرى

   (Structured Query Language (SQL)مناسب  )جمل لغ  الست المات البنيوي  
 (End Users)المستخدمين النهائيين  - ب

عير إحدى البرامج التطبيقي  أو يستخدم  فاعلي يدخلون لقاعد  البيانات بطريق  توهم الذين 
المقدم  كجزء من النظام، وهم طالب البرمجيات في كلي   اإللكتروني  واجه  التفاعل

 ال لوم والتكنولوجيا
 (Database Administratorمدير قاعد  البيانات ) - م

بيانات المخزن  في قاعد  البيانات، وكذلك وهو المسئول في المقام األول عن نوعي  ال
وضع سياسات للحفاظ وللت امل مع البيانات بمجرد تخزينها وليس بالضرور  أن يكون 

  تقني وهو يقود مجموع  من مبرمجي النظام والمساعدين التقنيين.
(Connolly,Thomas M. & Begg Carolyn E, 2002:88-91) 
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 -بيانات :رابعاا: مميزات استخدام قواعد ال
باطالع الباحم عن ال ديد من الدراسات التي تناولت توظيف قواعد البيانات في عمليات الت لم ومنها 

 .Cobb&Horst(2001)، ودراس  "كوب وهورست Rhodes(2002)دراس  "روهوديس" 
 -يمكن استخالص ال ديد من مميزات توظيف قواعد البيانات وهي كما يلي:

ك تيسير عمليات -2  ذوي ص وبات الت لم. مال المهام الموكل  إللالبحم وا 

اختالف أنماطهم  عللت د قواعد البيانات من أفضل أدوات تنظيم المحتوي حيم تساعد المت لمين  -1
 تحليل وتنظيم ما يت لمونه مع دف هم للتفكير ب مق حول ما يقومون بدراسته. عللودرجاتهم 

من خالل التوجيه واإلرشاد والمتاب   ومناقش  أف ال تدعيم ال الق  بين ذوي ص وبات الت لم وم لميهم  -3
 الطالب.

مراعا  احتياجات  عللأدا  قيم  لكتساب المصطلحات األكاديمي ، مع قدر  هذا النوع من التكنولوجيا  -4
 الطالب المختلف .

مطبق  توليد حماس بين الطالب المشاركين مع تكوير الم رف  بمهارات التكنولوجيا الحديث  والجاري  وال -8
 ي .الت ليمبالمؤسسات 

 معالطالب بالمشارك  وتحدي أنفسهم والستمتاع بالستقاللي ،  مستوياتإعطاء الفرص  لمختلف  -2
 بذل أقصي ما في وس هم. عللحرص جميع الطالب 

 القدر  كأدا  تدريسي  تسمح للطالب باستخدام التكنولوجيا لتحسين الت لم. -2

ارات التفكير التحليلي وتشجيع الطالب للتحرك أب د من تحدي كل طالب لتحسين مه عللت مل   -2
 كالتقييم والنقد.  ليامهارات التفكير ال بلوم الدنيا إلل مستويات

 تساعد الم لم في تحسين تدريسه الخاص والبحم عن المصادر المختلف  لمحتوي المنهج. -9
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مي  للطالب ت ليتراتيجي  أهمي  قواعد البيانات كاس علل  Hodges(2007)وعمومًا يؤكد "هودجيس" 
سرع  تحليل البيانات واتخاذ  عللالبحم والدليل، وهي مهم  أيضًا للم لمين حيم تساعدهم  عللقائم  

 (Hodges,2007:219) القرارات.
 -خامساا: تصميم قواعد البيانات:

 :71-70)1002)حلمي، -خطوات تصميم قاعد  البيانات كما يلي: حلميتحدد 
تحديد الحقائق التي يجب أن تخزنها في  عللقاعد  البيانات: وهذا يساعد تحديد الغرض من  -2

 قاعد  البيانات.

تحديد الجداول التي تحتاجها: حيم بمجرد النتهاء من التحديد الدقيق للغرض من قاعد   -1
موضوعات مستقل  وتخزين بيانات كل موضوع في  انات، فيمكنك تقسيم الم لومات إللالبي

 جدول خاص به.

ديد حقول كل جدول: فب د النتهاء من تحديد الجداول المطلوب ، فيمكنك تحديد الم لومات تح -3
صور  حقول )أعمد ( في الجدول  عللالتي يجب أن يحتويها كل جدول، وهذ  البيانات تخزن 

 الم ني.

تحديد ال القات بين الجداول: حيم دراس  كل جدول ب ناي  وتحديد كيف تربط البيانات في  -4
ول بالجداول األخرى، ب د ذلك تستطيع إما إضاف  حقول جديد  ألحد الجداول لتوضيح كل جد

 هذ  ال الق  أو حتي تستطيع عمل جدول جديد إلنشاء عالق  بين الجداول الموجود .

التصميم: حيم دراس  إذا كانت قاعد  البيانات تؤدي المطلوب منها  عللإجراء تحسين  -8
ذا وجدت أخطاء فقم ب مل الت ديل المطلوب  وت طيك النتائج المرجو  أو ل التصميم  عللوا 

 لتفاديها.

المواصفات التي يجب أن تتوافر في التصميم الجيد  (Graysan,2002)وحدد "جرايسان" 
 -لقواعد البيانات وهي كالتالي:

 ت كس هيكل عالم حقيقي لمشكل . -2

 تستطيع تمثيل كل البيانات المتوق   عبر الوقت. -1

 ب في تخزين عناصر البيانات.تتجنب اإلسها -3
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 تقدم ولوج كافي للبيانات. -4

 تكامل البيانات عبر الوقت عللتدعم الحفاظ  -8

 ثابت  وسهل  الفهم. -2

 -:SQLلغة االستعالم 
ل ملي  برمج  قواعد  SQLوتحتاج لبناء وتصميم  قواعد البيانات لغ  الست الم البنيوي  

المسئول  عن حيم أنها اللغ   Structured Query Languageاختصار لجمل   البيانات  وهي
كيفي  تجميع وفرز  نظم  قواعد البيانات باإلضاف  إللإدخال البيانات واستخراج الم لومات من داخل ا

 (29: 1000،غويتيريرهذ  الم لومات ) 
في  ) :70-222671هذا وقد تبني الباحث مراحل تصميم قواعد البيانات كما حددتها )حلمي،

ي لمادة قواعد البيانات التعليمة البيانات التي ُتدرس لطلبة البرمجيات وتدريس المحتوي تصميم قاعد
 SQL*Plus)ي التعليمباستخدام نظام إدارة قواعد البيانات  2216-2212للعام الدراسي 

.Oracle) 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 

 : الواجهات التعليمية اإللكترونيةاقات دراسات تتعلق بتصميم واجهات مس المحور االول 

 :دارسات تتعلق باستخدام قواعد البيانات المحور الثاني 

 الدراسات السابقة علىق تعليال  
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة والبحوث

د قسم الباحم ، ولقاسات التي لها عالق  بموضوع الدراس تناول الباحم في هذا الفصل البحوم والدر 

 -:محورين  هذ  الدراسات إلل

 .ةاإللكتروني يةالتعليمواجهات الدراسات تتعلق بتصميم  -1

 .دارسات تتعلق باستخدام قواعد البيانات -2

 .ةاإللكتروني يةالتعليمواجهات الالمحور األول : دراسات تتعلق بتصميم 

وذلك  الويب عللقياس ف الي  قوائم اإلبحار  ت الدراسات والبحوم التي هدفت إللت دد

 -كالتالي:  اإللكتروني ي الت ليمبتصميم الواجهات 

 (2212دراسة خميس والجمل ) -1

( عند تصميم البرامج اإلطارنمطين للقوائم )المنسدل / فاعلي م رف   هدفت الدراس  إلل
الطالب  الم لم  في مقرر  لدىصفحات الويب في التحصيل وزمن الت لم  عللي  القائم  الت ليم

منهج بحم أسلوب  عللي  والذي يقوم الت ليماستخدم الباحثان منهج تطوير المنظومات  ،التكنولوجيا
بمنهج البحم  الت ليموهو ما ي رف في تكنولوجيا  ،المنظومات الذي يتناول تحليل النظم وتطويرها

ويتم ذلك من خالل تطبيق أحد نماذج التصميم  ،(Developmental Research)التطويري 
اًل في نموذج محمد عطي  خميس، ويتضمن المنهج الوصفي التحليلي في مرحل  الدراس  ي متمثالت ليم

المنهج التجريبي عند قياس ف الي   عللوالتحليل، ومرحل  التصميم من هذا النموذج، كما يشتمل 
البرنامجين في مرحل  التقويم، وتكونت عين  الدراس  من جميع طالبات الفرق  الثالث  قسم اللغ  

طالبات اشتركن في التجرب   4البنات، جام   عين شمس، ماعدا  جليزي  تربوي، بكلي اإلن
قام الباحثان بتصميم اختبار تحصيلي، وقد  ( طالب .82الستطالعي ، حيم بلغ عدد ال ين  النهائي  )

 .الت ليملقياس تحصيل الطالبات للم ارف والمهارات الذهني  الخاص  بمقرر تكنولوجيا 
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بين متوسطي  (α ≤  0.05) دلل  مستوىأنه ل يوجد  فروق دال  إحصائي عند  ىراسة إلتوصلت الد
 اإلطاردرجات الالتي درسن الموقع بنمط القوائم المنسدل ، والطالبات الالتي درسن الموقع  بنمط قوائم 

 بين(α ≤  0.05)دلل   مستوىوأنه ل يوجد  فروق دال  إحصائي عند في التحصيلي القبلي، 
متوسطي درجات الالتي درسن الموقع بنمط القوائم المنسدل ، والطالبات الالتي درسن الموقع  بنمط 

 ≤  0.05) دلل   مستوىدال  إحصائي عند  ل توجد فروقوأنه في التحصيلي الب دي،  اإلطارقوائم 

α) ، والطالبات  بين متوسطي درجات كل من الطالبات الالتي درسن الموقع بنمط القوائم المنسدل
 مستوىدال  إحصائي عند  ل توجد فروقوأنه في الكسب،  اإلطارالالتي درسن الموقع  بنمط قوائم 

بين متوسطات زمن الت لم لكل من الطالبات الالتي درسن الموقع بنمط القوائم   (α ≤  0.05)دلل  
 .اإلطارالمنسدل ، والطالبات الالتي درسن بنمط قوائم 

 

 (2212) يعلدراسة  -2

الويب  عللالكشف عن أثر تصميم واجه  التفاعل في مقرر إلكتروني قائم  هدفت الدراس  إلل
بكلي  التربي  النوعي  بقنا، واستخدم  الت ليمطالب ش ب  تكنولوجيا  لدىالتحصيل الم رفي  علل 1.0

ق  الثالث  من طالب الفر  اً طالب 22الباحم المنهجين الوصفي والمنهج التجريبي، وتكونت ال ين  من 
في الجانب   وقد قام الباحم بتصميم اختبار تحصيلي بكلي  التربي  النوعي  بقنا، الت ليمتكنولوجيا 
 .قرر الوسائط المت دد  اإللكترونيالمرتبط بم الم رفي

( بين متوسط 0.02فروق ذات دلل  إحصائي  عند مستوى دلل  )وجود  إلىتوصلت الدراسة 
 ،الب ديلصالح التطبيق   التحصيليلالختبار  الب ديو  القبليالتطبيقين  فيدرجات مجموع  البحم 

المدى الذى حدد   فيقيم  تقع  هي( و 2.29)التحصيليحيم بلغت قيم  الكسب الم دل لالختبار 
بالك للحكم علل ف الي  المقرر وبذلك يمكن القول إن المقرر المقترح يتصف بالف الي  فيما يت لق 

حم لب ض الم لومات المرتبط  بمقرر الوسائط المت دد  حيم بلغت قيم  حجم بتحصيل مجموع  الب
 وهذا ي ني انه مرتفع.  (0.93) التحصيليالختبار  فيالتأثير 

 
 (2229دراسة السلك) -6

ي  في تحصيل الت ليمم رف  أثر تصميم الخلفي  المرئي  في برامج الكمبيوتر  إللهدفت هذ  الدراس  
احث  في الدراس  المنهج التجريبي، وتكونت ال ين  من  وقد استخدمت الب .االطالب واتجاههم نحوه

جام   حلوان وقد بلغ  –بكلي  التربي   ش ب  رياض  عربيو  ش ب  رياض األطفال، األوللالفرق   طالب
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برامج الم الج  التجريبي   عللوقد تم تقسيمهم بطريق  عشوائي ،  ( طالب وطالبات اختيروا 20قوامها )
، وقد قامت الباحث  بتصميم اختبار تحصيلي )لفظي/مصور(، طالبًا لكل مجموع  تجريبي ( 10اقع )بو 

واستخدمت مقياس اتجا  الطالب نحو نمط الخلفي  المرئي  في عرض موضوع الت لم ببرنامج الكمبيوتر 
بين(α ≤  0.05) مستوىوجود فروق ذات دلل  إحصائي  عند  إللوقد توصلت الدراس  ي ، الت ليم

متوسطات درجات الكسب في التحصيل لطالب المجموعات التجريبي  ترجع للتأثير األساسي للخلفي  
م بر   –م بر  عن المحتوي المتغير  وفقًا لتغير محتوي أجزاء البرنامج  -صماء بدون محتويالمرئي  )

بين  (α ≤ 0.05) مستوىوجود فروق دال  إحصائيًا عند و (، عن المحتوي الثابت  طوال البرنامج
الكمبيوتر الم الج بنمط الخلفيات الصماء بدون محتوي، ( التي ت رضت لبرنامج 2المجموع  )
توي المتغير . حالتي ت رضت لبرنامج الكمبيوتر الم الج بنمط الخلفيات الم بر  عن الم (1والمجموع  )

رجات الكسب في التحصيل دوقد جاء اتجا  هذ  الفروق لصالح المجموع  ذات المتوسط األعلل في 
 ≤  0.05) مستوىعدم وجود فروق ذات دلل  إحصائي  عند و  وهي مجموع  الخلفيات المرئي  الصماء

α) (  التي ت رضت لبرنامج الكمبيوتر الم الج 2بين المجموع ) ،بنمط الخلفيات الصماء بدون محتوي
 لخلفيات الم بر  عن المحتوي الثابت ( التي ت رضت لبرنامج الكمبيوتر الم الج بنمط ا3والمجموع  )

( التي ت رضت لبرنامج 1بين المجموع  ) (α ≤  0.05) مستوىوجود فروق ذات دلل  إحصائيًا عند و 
( التي ت رضت لبرنامج 3الم الج بنمط الخلفيات الم بر  عن المحتوي المتغير ، والمجموع  )الكمبيوتر 

 عن المحتوي الثابت .  الكمبيوتر الم الج بنمط الخلفيات الم بر 
 

 .Burrell & Sodan (2228)دراسة بيريل وسودان  -4

الكشف عن تفضيالت المستخدمين فيما يت لق بالمكان المالئم لقوائم  إللهدفت الدراس  
وأسفل  عللالصفح ، ونمط القوائم يسار الصفح ، نمط القوائم مزيج بين أ عللنمط القوائم أ –اإلبحار 

ويمين الصفح   عللويسار الصفح ، ونمط القوائم مزيج بين أ عللئم مزيج بين أالصفح ، ونمط القوا
من  اً طالب 424وتكونت ال ين  من صفحات الويب،  عللمن تصميمها وتوظيف بشكل حقيقي 

، وقد استخدم وقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي ،جام   وندسور، كندا من مستخدمي الكمبيوتر
وقد توصلت ، لم رف  اتجاهات المستخدمين بالنسب  ألنماط القوائم تس التجاهامقايالباحثان أدوات 

 الصفح .  علليفضل أن يكون نمط القوائم أ أن إلل وأثبتت النتائجالدراس  
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 2008 ) المجيد) عبد دراسة -5
نتاج تصميم علل بسوهاج التربي  بكلي  الم لمين الطالب مهارات تنمي  إلل الدراس  هدفت  وا 

 خالل من وذلك ،الواجهات الت ليمي  اإللكتروني  نحو واتجاهاتهم الرياضيات في إلكتروني دروس 
 والمتمثل  اإلنترنت علل الم تمد  المصدر مفتوح  الحر  البرمجيات إحدى م د باستخدام تدريبي برنامج

 بكلي  األساسي يمالت ل ش ب  الراب   الفرق  طالب من عشوائًيا البحم عين  اختيار تم برنامج موديل في
 الواحد  المجموع  تصميم ذا التجريبي المنهج البحم استخدم "رياضيات تخصص" التربي  بسوهاج
 مقترح تدريبي برنامج -: اآلتي في القياس وأدوات البحم مواد تمثلت والب دي القبلي ذات القياسين
اتجاهات  مقياس المصدر وح مفت الحر  البرمجيات باستخدام الرياضيات في إلكتروني  لتصميم دروس

 مالحظ  بطاق  الرياضيات تدريس في الواجهات الت ليمي  اإللكتروني  استخدام نحو الم لمين الطالب
نتاج تصميم في  لمينالم الطالب لقياس مهارات تطبيق  تم الرياضيات مجال في إلكتروني  دروس وا 

تم   2006 عام الثاني الدراسي الفصل في المقترح البرنامج تدريس تم قبليا تطبيًقا القياس أدوات
متوسطي  بين إحصائي  دال  وجود إلل الدراس  نتائج وخلصت ب ديا تطبيًقا القياس أدوات تطبيق
 رياضيات في إنتاج تخصص بسوهاج التربي  بكلي  األساسي الت ليم ش ب  الراب   الفرق  طالب درجات
 Model المصدر برنامج مفتوح  الحر  رمجياتالب استخدام قبل الرياضيات في إلكتروني  دروس
 درجات بين متوسطي إحصائي  دال  وجود إلل الدراس  نتائج وخلصت الب دي التطبيق لصالح وب دها
 استخدام نحو رياضيات في اتجاهاتهم بسوهاج التربي  بكلي  األساسي الت ليم ش ب  الراب   الفرق  طالب

 الحر  مفتوح  البرمجيات أحد استخدام قبل تدريس الرياضيات في الواجهات الت ليمي  اإللكتروني 
 .الب دي التطبيق لصالح وب دها Model برنامج في والمتمثل  المصدر

 
 .Taylor , et all(2005)دراسة تايلور وآخرون  -6

م اللغ  ت ليالقوائم المنسدل  في اللغات في وضع الكشف عن ف الي   إلل الدراس  هدفت
وقد اتبع البحم المنهج التجريبي وكانت ألدوات البحم اختبار تحصيلي لقياس  ،ث الحدي اإلنجليزي 

علم النحو الصحيح  في اللغ  المجالت الم رفي  للغ  اإلنجليزي  وقواعد   تحصيل الطلب  في
، حيم استخدم الطالب أدا  وم رف  الفروق بين تحصيل المجموع  التجريبي  والضابط  اإلنجليزي 

ي  من الت ليممن الت لم اإللكتروني ووصفت الدا  بالدق  في تصميم واجهاتها  ا ف ال  للغاي بسيط  لكنه
-22تتراوح أعمارهم ما بين تكونت مجموع  الدراس  من طلب  الثانوي  ال ام  نوع القوائم المنسدل ، و 
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حسين ت لم اللغ  وأثبتت الدراس  ف الي  القوائم المنسدل  في دعم وت اً ( طالب240وعددها )عامًا 24
 الجنبي  وزياد  التركيز والدق  في قواعد علم النحو والكتاب  اإللكتروني  الصحيح .

 
 .Tullis , et all(2005)دراسة تيليس وآخرون   -2

أنماط (2)الويب من خالل تصميم عللالبحم عن ف الي  أفضل طرق اإلبحار  إللهدفت 
قائم  الفالش، وقائم  التساع، والقائم  قائم  التمديد، لرار ياهو، و  عللقائم   –مت دد  من القوائم 

المنسدل ، والقائم  الملفوف  وذلك للتوصل ألفضل نمط من أنماط القوائم والتي تستخدم كطريق  من 
وقام الباحثون باختيار عين  عشوائي  ، وقد اتبع البحم المنهج التجريبي الويب، عللطرق اإلبحار 

ستخدام القائم  علل ا (212)  -وكانت بالشكل التالي :موظفًا في الدراس   (202وتكونت ال ين  من )
 (128) استخدام القائم  فالش (116)و استخدام القائم  التمديد (212)و ياهونمط موقع لرار 

 استخدام القائم  الملفوف ( 220)و  استخدام القائم  المنسدل (  (110و التساعاستخدام القائم  
الي  وأثبتت الدراس  ف أنماط الواجهات  إللالموظفين  دا  استبان  لتحديد اتجاهات م أواستخدم الباح

الويب، وأنه ل يوجد فرق بين القوائم الست في  عللالقائم  المنسدل  كأفضل طريق  من طرق اإلبحار 
 الوقت المستخدم إلنجاز المهام المطلوب .

 
 .Bernar , et all  (2003)دراسة بيرنر وآخرون   -8

دراس  ثالم مداخل مختلف  ل رض اختيارات البحار في مواقع الويب من خالل  إللس ت 
، التي تنظم في جزء رئيس من الشاش  وتسمح للمستخدم )تخطيط القائم  بشكل مؤشرات(الفهارس

 األفقي، التي تنظم عبر صفالقوائم بالبحم عن الكلمات وال بارات المحدد  به والتنقل بينها، التخطيط 
الصفح ،  عللوتظهر عناوين القائم  متحد  من خالل القوائم المنسدل  التي تنظم عبر صف أ

وتكونت ال ين  من  .اإلطارالتي تظهر عناوين القائم  من خالل قائم   الرأسي،القوائم والتخطيط 
 وقد اتبع البحم ،( 49-10 ) وتراوحت أعمار( إنام 20ذكور و 8 ) لهذ  الدراس  مشاركاً  (22)

=  2= "ل أوافق" و 2نقاط، مع  2مقياس ليكرت واستخدم الباحثون ادا  الستبان  ب، المنهج التجريبي
وقد قدم المشاركون مع ثالث  مواقع علل شبك  اإلنترنت، مع كل حال  مختلف  القائم   ،"أوافق" كنص
ئع ال ام ، أو مخزن وتألفت المجالت موقع إما اللكترونيات علل النترنت، والبضا .تخطيط البند
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تم الكشف  ،ذ  الدراس عد  مالحظات يمكن أن تكون مصنوع  من هواستنتج الباحثون  ، ل ب  لألطفال
باإلضاف   .فروق التوقيت بين الظروف القائم  الثالث  التي يحبذ بقو  تخطيط قائم  الفهرس وجودعن 

النتيج  ستكون أن عناصر القائم  في إلل األسباب المذكور  أعال ، يمكن أسباب أخرى محتمل  لهذ  
ا، مما أدى في ب ض األحيان اختيار القائم  أسرع يمكن أن حال  مؤشر فقد جاءت ببساط  أقرب م ً 

يكون سبب آخر أن القوائم مؤشر فقد جاءت في موقع مركزي علل الشاش ، وبالتالي كان من السهل 
علل سبيل المثال، ذكر  .هذ  الفكر  دعملز هذا من تصريحات القصصي  ي ز تو  أن نرى اكتساب

 ".المشاركون أنه مع تخطيط فهرس، "كل من الفئات الفرعي  مرئي ،" والقائم  "يقع في وسط الشاش ،
وأثبتت ، وعالو  علل ذلك، اختيار المشاركين مؤشر كأول خيار تفضيلها أكثر من األخريين تخطيطات

 لومات، وتفضيل المستخدمين لها عن القوائم الدراس  ف الي  الفهارس في سرع  البحم عن الم
 .األخرى

 Min & Zoon (2222.)دراسة مين وزون   -9

والقائم   ،دراس  ف الي  ثالم تصميمات مختلف  لقوائم الويب )القائم  البسيط  إللهدفت          
لومات أداء المستخدمين في مهارات البحم عن الم  عللوالقائم  المنسدل  (  ،الحلي  وال المي 

وكان لهذ  المواقع علل شبك   .وقد وض ت ثالث  مواقع الويب مول سايبر التسوق للتجرب  ،واتجاهاتهم
اإلنترنت نفس المحتوى وبني  الم لومات ثابت ، ولكن كان كل تصميم قائم  مختلف ، وقد استخدم 

ثون ادا  استبان  لم رف  اتجاهات المستخدمين للتصميمات الثالث  واستخدم أدا  بطاق  مالحظ  الباح
وكان أداء  لم رف  قدر  المشاركين في مهارات البحم عن الم لومات، واتبع الباحثون المنهج التجريبي،

  المالح  ال المي  المشاركين متفوق في مهار  البحم في حال  القائم  المنسدل  بالمقارن  مع القائم
الويب  عللواثبتت الدراس  ف الي  تصميم القوائم المنسدل  في مهارات البحم عن الم لومات  والمحلي ،

وأنه ل يوجد اختالف في اتجاهات المستخدمين لتصميمات القوائم  ،عند مقارنتها بالقوائم األخرى
 الثالث . 
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 Bernar , et all (2221.)دراسة بيرنر وآخرون   -20

ات في مقابل وضع الروابط اإلطار الكشف عن ف الي  وضع الروابط داخل قائم   إللهدفت 
 ،واستخدم الباحم أربع تصميمات لمواقع اإللكتروني  ع الويب،القابلي  لستخدام موق عللبدون إطارات 

روابط في الوالتصميم الثاني بشكل  الروابط المضمن  في الوثيق حيم أستخدم التصميم الول بشكل 
ون الباحث قام ،اليسار والرابع الروابط المقابل  مع الوثيق  عللاألسفل والتصميم الثالم الروابط في ا

 وتراوحت أعمار. لهذ  الدراس  مشاركاً  (10)وتكونت ال ين  من  ،عشوائي  بطريق    ينال باختيار
فروق ذات دلل  إحصائي   تم الكشف عن عدم وجود، وقد اتبع البحم المنهج التجريبي ،( 22-49)

وهذا يشير إلل أن الترتيب  .بين الترتيبات الرابط األربع من حيم دق  البحم، والوقت، أو الكفاء 
كانت  ومع ذلك، الرابط للمستندات داخل إطار واحد ل يكون لها تأثير كبير علل سهول  التنقل به ف الً 

أشار المشاركون  قدوهذا  .لصالح الروابط المضمن هناك اختالفات كبير  بين شخصي الترتيبات الرابط 
لالعتراف الم لومات  أسهل للتنقل، وأسهلإلل أنهم ي تقدون أن تضمين روابط ضمن مستند ج لها 

وعالو  علل ذلك، فضل كبير  .األساسي ، وأسهل لمتاب   الفكر  الرئيسي  لهذ  المقاطع، والفهم ت زيزها
وعلل ال كس، وصالت وضع في الجزء  .ن إلل ترتيبات أخرىفي ترتيب المشاركين ارتباط مضم

علل  مالح ، وكان بالتالي األقل تفضيلالسفلي من وثيق  كان ينظر إليها علل أنها الترتيب األقل لل
الرلم من أن لم توجد فروق موضوعي  كبير ، ونتائج متسق  من التصورات شخصي لسهول  التنقل 

إلل أن ترتيب الرابط المضمن ينظر إليها علل أنها شكل متفوق  صل ، فضال عن تفضيل عام، تشير 
لهذا السبب، يقترح أن للمستندات باستخدام تنسيق مماثل  للمستندات عبر اإلنترنت ضمن إطار واحد

 .للنوع اختبارها في هذ  الدراس ، وينبغي النظر في الروابط المضمن 
ات حيم كان لها دور في سهول  اإلطار م لقائم  وأثبتت الدراس  ف الي  أداء المستخدمين وتفضيله

دراك الموقع بسهول . عللاستخدام الموقع وت زيز القدر    الفهم وا 
 

 Min, et all. (2221.)دراسة مين وآخرون    -11

دراس  ف الي  تطوير موقع ويب من خالل القائم  المنسدل  ذو هيكلي   إللهذ  الدراس   س ت
مهارات البحم عن الم لومات، والتجاهات  عللومتناقص (  ،متزايد و  ،م لومات هرمي  ثالم )ثابت 

فقد حللت هذ  الدراس  أساليب تصميم أرب   واجه   ،نحو الموقع، والقابلي  لالستخدام، وفقدان التوجه
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)اختيار أسلوب بسيط القائم ، القائم  مع المالح  ال المي ، القائم  مع المالح  ال المي  والمحلي ، 
 شبك بني  الشبك ، والتسلسل الهرمي، و بني   بني  خطي ، )وأرب   هياكل الم لومات ( م  المنسدل والقائ

وبناء علل هذا  .من حيم الت قيد، والمرون ، والمالح ، ومجال الم رف ، وتحميل الم رفي  التصال (
الستبان   ن أداتيحثو وقد أستخدم الباالتحليل، والمبادئ التوجيهي  لبناء متكامل علل شبك  اإلنترنت 

وتحديد نسب  تطوير مهارات البحم لم رف   مستخدمينال، ومقابل  لم رف  اتجاهات ال ين  نحو المواقع
وأثبتت الدراس  ف الي  القائم  المنسدل  ذو ، وقد استخدم الباحثون المنهج التجريبي، عن الم لومات

والقابلي   ،والتجا  اإليجابي نحو الموقع ،تهيكلي  م لومات متناقص  في مهارات البحم عن الم لوما
 .وقل  فقدان التوجه عن القائم  المنسدل  ذو هيكلي  م لومات متزايد  وثابت  ،لستخدام الموقع

 
 Van  & Ling (2221.) ودراسة فان لينج  -12

في مواقع الويب، وأثر  اإلطارالكشف عن ف الي  تخطيط أماكن وضع قائم   هدفت إلل  
 األداء البصري للمستخدمين في عملي  البحم عن الم لومات،  عللاين خلفي  القائم  اختالف تب

حيم تكونت  تخطيطات الصفحات علل أنظم  أساسي  مختلف  -: استخدم الباحم عد  واجهات منها 
شريط وواجه  الم لومات التجرب  من البحم في  (ذكر 19و امأن (16) ( مشاركاً 48ال ين  من )
 9أنام، و (6 ( مشاركا28)من ال ين  حيم تكونت   اقع علل كمبيوتر سطح المكتبالتصفح المو 

وكان جميع المشاركين  . ين الحصول علل إجابات لألسئل  الم من أجلإلكمال تجرب  الدراس   ذكر(
 (8)مجموعات، مع  (3)تم تقسيمهم إلل .األقل عامين باستخدام الشبك  ال المي  لفي لهم خبر  

شريط التصفح المواقع علل  عللوواجه   للبحم في الم لومات  ،نفس المجموع موضوعات في 
من الجام ات وشركات  )ذكر 32أنثل و (24 مشاركا (60)حيم تكونت ال ين  من  PDAمنص  

وقد  وكان جميع المشاركين تجارب باستخدام الشبك  ال المي  لمد  سنتين علل األقل، مختلف  للتجرب 
وقد استخدم ، مواضيع في كل مجموع  (10)مجموعات، مع  (6)تقسيمهم إلل  أجريت التجرب ، تم

الدق  والسرع  في مهم  البحم  علل اإلطاروأثبتت الدراس  ف الي  قائم  الباحثون المنهج التجريبي، 
وأوصت الدراس   ،كل من السرع  والدق  يرجع لتباين الخلفي  عللعن الم لومات وأنه ل يوجد تأثير 

 أو يسار الشاش . عللإما أ اإلطارائم  بوضع ق
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 -ق على دراسات المحور األول :تعليال
 . ةاإللكتروني يةالتعليمواجهات الدراسات تتعلق بتصميم المحور األول : 

 -بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها :1. 
كتوجاله   اإللكترونيال يال الت ليمواجهات البتصميم من ال رض السابق لهذ  الدراسات التي اهتمت 

، فقالالالد اتفقالالالت الدراسالالالات السالالالابق  مالالالع الدراسالالال  الحاليالالال  مالالالن حيالالالم يالالال الت ليمفالالالي عالالالالم البرمجيالالالات حالالالديم 
ن الدراسالال  الحاليالال  اتفقالالت مالالع أ، فنجالالد بالال اإللكترونيالال يالال الت ليم واجهالالاتالتصالالميم أهميالال  وهالالو  ،المضالالمون
بيريالالالالل   )ودراسالالالال (1009ودراسالالالال  )السالالالاللك،  (1020، علالالالالل( ودراسالالالال  )1020خمالالالاليس والجمالالالالل،دراسالالالال  )
تيلالاليس وآخالالرون، ودراسالال  ) (1008تالالايلور، ودراسالال  ) (1002عبالالد المجيالالد، ودراسالال  ) (1002وسالالودان،
 (1002مين وآخالرون،ودراس  ) (1001مين وزون،ودراس  ) (1003بيرنر وآخرون، ودراس  ) (1008

 ، اسالالال بالدر  الت ليميالالال  اإللكترونيالالال  تصالالالميم الواجهالالالاتفالالالي التركيالالالز علالالالل  (1002لينجالالالو، ودراسالالال  )فالالالان 
وتميزت هالذ  الدراسال  عالن الدراسالات السالابق  فالي انهالا اهتمالت بتصالميم الواجهالات الت ليميال  وم رفال  مالدى 

 . والداء المهاري لماد  قواعد البيانات الم رفيتأثيرها علل كاًل من التحصيل 
 

 -بالنسبة لمنهج الدراسة:. 2
كمالنهج مناسالب لمثالل  ،التجريبالينهج هذ  الدراس  مع اللب الدراسات السالابق  فالي إتباعهالا للمال تفقتا

ودراسالال  )عبالالد  (1002( ودراسالال  )بيريالالل وسالالودان،1009)السالاللك، مثالالل دراسالال   ،هالالذا النالالوع مالالن الدراسالالات
( ودراسال  )بيرنالر وآخالرون، 1008( ودراسال  )تيلاليس وآخالرون، 1008( ودراس  )تايلور، 1002المجيد، 
 ، (1002ودراسالال  )فالالان لينجالالو،  (1002( ودراسالال  )مالالين وآخالالرون،1001( ودراسالال  )مالالين وزون،1003

التالالي اسالالتخدمت  (1020، علالاللودراسالال  ) (1020، خمالاليس والجمالاللدراسالال  )وكالالذلك اتفقالالت مالالع كالالاًل مالالن 
 . التجريبيإلل جانب المنهج  الوصفيالمنهج 

 
 -بالنسبة ألدوات الدراسة :3. 

فقالالالد  ،)1008تالالالايلور وآخالالالرون، )دراسالالال  مالالالع  اختبالالالاراتفقالالالت الدراسالالال  الحاليالالال  فالالالي اسالالالتخدام أدا  
، علاللودراسال  ) (1020ودراسال  )خماليس والجمالل،  (1009الساللك، اشتركت هالذ  الدراسال   مالع دراسال   )

ثانيالالال   ( كالالالأدا   السالالالتبانهواختلفالالالت مالالالع ب الالالض الدراسالالالات التالالالي اسالالالتخدمت ) ،األولالالاللفالالالي الدا   (1020
ثل دراسال  م أداء أولياستخدمت الستبان   واختلفت مع مجموع  دراسات( 1009للدراس  مثل )السلك، 
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(  1003، بيرنالالر وآخالالرون( ودراسالال  )  1008، تيلالاليس وآخالالرون( ودراسالال  )  1002، وسالالودان يالاللبير  )
( 1002ودراسالالال  )مالالالين وآخالالالرون،  ( 2001 ،بيرنالالالر وآخالالالرون( ودراسالالال  )  1001، مالالالين وزونودراسالالال  )

واختلفالالالت مالالالع ب الالالض الدراسالالالات التالالالي  ،(1002ودراسالالال  )عبالالالد الحميالالالد،   (1002، ودراسالالال  )فالالالان لينجالالالو
، علالالالالل( ودراسالالالال  )1020)خمالالالاليس والجمالالالالل، كدراسالالالال   للدراسالالالال ثانيالالالال   كالالالالأدا   تحليالالالالل محتالالالالوي سالالالالتخدمتا

 .األدا  الثاني   (1020
 

 -بالنسبة للعينة المختارة :4. 
خماليس )مثالل دراسال  طلبال  المن حيم المجتمع وال ينال  فب ضالها اقتصالرت علالل  ال يناتتفاوتت 

( ودراسالال  )عبالالد الحميالالد،  1002بيريالالل وسالالودان،  )ودراسالال   ( 2007، علالاللودراسالال  ) (2010، والجمالالل
وب ضالالها اآلخالالر اقتصالالر  ،التالالي اتفقالالت مالالع الدراسالال  الحاليالال  (1008ودراسالال  )تالالايلور وآخالالرون، ( 1002
مشالالالالاركين بشالالالالكل وب ضالالالالها اآلخالالالالر اقتصالالالالر علالالالالل  (1008تيلالالالاليس وآخالالالالرون، دراسالالالال  )ك  موظفالالالالونعلالالالالل 

( ودراس   1003دراس  ) بيرنر وآخرون،  لواألسواق التجاري  مثعشوائي في محالت البيع اإللكتروني  
( ودراسالالال  1002( ودراسالالال  )مالالالين وآخالالالرون،  2001( ودراسالالال  ) بيرنالالالر وآخالالالرون،  1001)مالالالين وزون، 
 . (1002، )فان لينجو

 
 -بالنسبة لنتائج الدراسة : 5.

اختلفت الدراسات السابق  فيما بينها من حيم النتائج وذلك تب ًا ألهداف الدراس  وألراضها 
فروق ذات دلل  إحصائي  عند وجود (  2010،علل)جد بأن الدراس  الحالي  اتفقت مع دراس  فن

لالختبار  الب ديو  القبليالتطبيقين  في( بين متوسط درجات مجموع  البحم 0.02مستوى دلل  )
في حين نجد بأن م ظم الدراسات اختلفت نتائجها عن ب ضها  ،الب ديلصالح التطبيق   التحصيلي

بيريل وسودان،  )ودراس  ( 1020)خميس والجمل،  ض تب ًا ألهدافها والغرض من إجرائها كدراس الب 
) بيرنر وآخرون، ( ودراس   1008( ودراس  )تايلور وآخرون، 1002( ودراس  )عبد الحميد،  1002
( ودراس  )مين وآخرون،  1002( ودراس  ) بيرنر وآخرون،  1001( ودراس  )مين وزون،  1003
 .( 1002، ( ودراس  )فان لينجو1002
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 -استفاد الباحث من الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي : 6.

بموضالالالالوع أهميالالالال  النظالالالالري الخالالالالاص  اإلطالالالالاراسالالالالتفاد الباحالالالالم مالالالالن الدراسالالالالات السالالالالابق  فالالالالي بنالالالالاء 
    ودراسالالال   ،(1020، علالالاللكدراسالالال  )   ، اإللكترونيالالال يالالال الت ليمواجهالالالات التصالالالميم وب الت لالالاليمالحاسالالالوب فالالالي 

( كما تم السالتفاد  مالن الدراسالات السالابق   1002، بيريل وسودان( ودراس  ) 2010، خميس والجمل) 
فالالالي بنالالالاء أدوات الدراسالالال  واسالالالتفاد الباحالالالم مالالالن الدراسالالالات السالالالابق  كالالالذلك فالالالي اسالالالتخدام المالالالنهج المناسالالالب 

  في مساعد  الباحم في اختيالار للدراس ، وتفسير نتائج الدراس  الحالي ، وكما ساهمت الدراسات السابق
 األساليب اإلحصائي  المناسب .

 
 -:المحور الثاني : دارسات تتعلق باستخدام قواعد البيانات

 (. 2212دراسة السجيني ) -1

 عللم رف  أثر توظيف قواعد البيانات ببرامج المحاكا  الكمبيوتري  وأثرها  إللهدفت هذ  الدراس  
من   اً طالب (20وتكونت ال ين  من) ،لم الفيزياء بالمرحل  الثانوي تنمي  التحصيل لذوي ص وبات ت 

" التاب   ننيزياء بمدرس  "بلقاس الثانوي  للبالصف األول الثانوي ال ام من فئ  ذوي ص وبات ت لم الفي
من عين  البحم لتطبيق  اً ( طالب10م. وتم تحديد )1020/1022لل ام الدراسي  ،ي الت ليمإلدار  بلقاس 

حيم يكون قوام رب  الستطالعي  للبرنامج ثم تقسيم باقي ال ين  عشوائيُا للمجموعتين التجريبيين بالتج
واعتمد الباحم المنهج التجريبي لقياس ف الي  توظيف قاعد البيانات برنامج ، اً طالب (18)كل مجموع  

لثانوي والمنهج التحصيل لذوي ص وبات ت لم الفيزياء بالصف الول ا عللالمحاكا  الكمبيوتري 
محتوي الوحد  التجريبي  بكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي، وفي وصف الوصفي التحليلي في تحليل 

وفي تفسير ومناقش  النتائج  ،وتحليل األدبيات ذات الصل  بمشكل  البحم، ووصف وبناء األدوات
ه يوجد فرق ذات دال احصائيًا أن إللتوصلت الدراس   .واستخدم الباحم أداتي الختبار وتحليل محتوي

في التطبيقين  األوللبين متوسطي درجات طالب المجموع  التجريبي    (α ≤  0.05)عند مستوى 
وأنه يوجد فرق دال احصائيًا عند القبلي، والب دي لختبار التحصيل الم رفي لصالح التطبيق الب دي. 

جريبي  الثاني  في التطبيقين القبلي، بين متوسطي درجات طالب المجموع  الت (α ≤  0.05) مستوى
    وانه يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى والب دي لختبار التحصيل الم رفي لصالح الب دي.
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(0.05  ≥ α) :والمجموع  األوللالمجموع  التجريبي  -بين متوسطي درجات طالب المجموعتين ،
 .األوللالم رفي لصالح المجموع  التجريبي   التجريبي  الثاني  في التطبيق الب دي لختبار التحصيل

 

 .(2229دراسة الطباخ وعبد العزيز ) -2
استخدام برامج المحاكا  اإللكتروني  في تنمي  مهارات إدار   فاعلي م رف   إللهدفت هذ  الدراس  

 (18)وتكونت ال ين  من  ،بكليات التربي  النوعي  الت ليمطالب ش ب  تكنولوجيا  لدىقواعد البيانات 
بكلي  التربي   الت ليمبالدبلوم الخاص ش ب  تكنولوجيا  األوللبالسن    ليامن طالب الدراسات ال اً طالب

     1002/1009ال ام الجام ي الدبلوم الخاص النوعي  جام   طنطا وهو الطالب المسجلين في
م استبانه لتحديد أدوات البح انواستخدم الباحثان المنهج التجريبي في الدراس ، واستخدم الباحث

بطاق  مالحظ  ألداء الطالب في مهارات  االمهارات األساسي  والفرعي  إلدار  قواعد البيانات واستخدم
اختبار تحصيلي خاص بالمحتوى الم رفي لمهارات إدار  قواعد البيانات،  اإدار  قواعد البيانات واستخدم

دراس  الذي تمثل في استخدام القياس القبلي واستخدم الباحثان المنهج التجريبي للتحقق من فروض ال
 وقدنتائج األداء قبل التجريب وب د ،  والب دي ألفراد المجموع  التجريبي  )عين  البحم( ومقارن  بين

بين متوسطي  (α ≤  0.05) مستوىوجود فروق ذات دلل  إحصائي  عند  إللتوصلت الدراس  
برامج المحاكا  افراد عين  البحم التي تدرس باستخدام  ىلددرجات الختبار التحصيلي القبلي والب دي 

بين متوسطي الدرجات القبلي  (α ≤  0.05)مستوىاإللكتروني  ووجود فروق ذات دلل  إحصائي  عند 
ن برامج إحيم لمهارات إدار  قواعد البيانات  المهاريأفراد عين  البحم فيما يت لق باألداء  لدىوالب دي  

 .الطالب لدىتروني  لها أثر في تنمي  مهارات إدار  قواعد البيانات المحاكا  اإللك
 

 Jonassen,et-al(2004.)دراسة جوناسون وآخرون  -6

هدفت الدراس  إلنشاء قاعد  بيانات لمحتوي مقرر البيولوجي تستخدم للبحم عن الم لومات 
استنتاجات من المحتوى  عالقات أو والمساعد  في اإلجاب  عن أسئل  محدد  أو المساعد   في تحديد

وتكونت ال ين  من   ،الت ليمال الي بالمملك  المتحد  ومن بينهم ذوي ص وبات  الت ليمطالب  لدى
يمكن ألجهز  الكمبيوتر دعم أكثر ف الي  الت لم ذات م نل وبناء ال الي، و  الت ليم( طالب في 21)

 للتفكير في ما ت لمه الطالب وما ي رفونهال الي كأدوات التضخيم الم رفي   الت ليمالم رف  في مجال 
بدل من استخدام القو  من تقنيات الحاسب اآللي لنشر الم لومات، وأنها ينبغي أن تستخدم في جميع 
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التفكير النقدي حول األفكار كانوا يدرسون. وسوف  فيالمجالت موضوع كأدوات إلشراك المت لمين 
الل توظيف التطبيقات البرمجي  والشكليات تمثيل من خ Mindtoolsتستخدم أجهز  الكمبيوتر و

وقد  ،القائم علل الكمبيوتر متاح  اآلن الت ليمالم رف  تسهيل م نل ج ل أكثر سهول  وأكثر تماما من 
، واتبع الباحم وقدم وصفا موجزا وب ض األمثل  علل ذلك Mindtoolsأدخلت هذ  الورق  مفهوم 

أن قواعد البيانات ت د من أفضل أدوات تنظيم المحتوي  إللس  المنهج التجريبي،  وقد توصلت الدرا
تحليل وتنظيم ما يت لمونه من دف هم  عللاختالف أنماطهم ودرجاتهم  عللحيم تساعد المت لمين 

 للتفكير ب مق حول ما يقومون بدراسته.
 

 (2221دراسة خاطر) -4

نتاج برن إللهدفت هذ  الدراس   من   لياالدراسات ال جات طالبامج كمبيوتر يلبي احتياتصميم وا 
،  ليامن طالب الدراسات ال اً طالب )12)وتكونت ال ين  من  ،شبكات الم لومات وقواعد البيانات

التحصيلي وبطاق   واستخدمت الباحث  أدا  الختبار واستخدمت الباحث  المنهج التجريبي في الدراس .
وجود فروق دال   إللوقد توصلت الدراس   ريبي،واتب ت الباحث  المنهج التج ،المهاريمالحظ  لألداء 

إحصائيًا في اكتساب مهارات الت امل مع شبكات الم لومات وقواعد البيانات بين المجموع  التجريبي  
ا برنامج التدريب في كل من عليهوالمجموع  الضابط  لصالح المجموع  التجريبي  التي يطبق 

اتضح من الدراس  الحاج  لتصميم وانتاج برنامج كمبيوتري  كما ،المهاري واألداءالختبار التحصيلي 
عين  من الطالب  عللاإلفاد  بشبكات الم لومات، وتبين من تجريب البرنامج م الطالب كيفي  ت ليل

 لصالحالمجموعةالتجريبيةالتيدرستالبرنامج. (α ≤  0.01)دلل   مستوىوجود فروق كبير  عند 
 

 .Scott (2000)دراسة سكوت  -5
القراء   مستوىبرنامج القارئ الم جل في تحسين  فاعلي  عللالت رف  عللهدفت الدراس  

وقد تضمنت عين  الدراس  مجموع  تجريبي   ،لطالب المرحل  المتوسط  من ذوي ص وبات الت لم
صول من الطالب ذوي ص وبات الت لم تت امل مع برنامج القارئ الم جل ومجموع  تتكون أربع ف
واستخدم الباحم المنهج التجريبي  ،ون  من فصلين ل تت امل مع برنامج القارئ الم جلضابط  مك

ازدياد متوسط  إللوقد توصلت الدراس   واستخدم الباحم ادا  الختبار لتقييم جود  القراء  عند الطلب ،
اتجا  كذلك تحسن  ،في اختبار تقييم جود  القراء  3.8 إلل 1.22قراء  المجموع  التجريبي  من 
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بينما انخفض متوسط قراء   .مقياس اتجا  القراء  علل% 23طالب المجموع  التجريبي  بنسب  
في اختبار تقييم جود  القراء  كذلك تحسن اتجا  طالب  4.18 إلل 4.28ضابط  من المجموع  ال

قد  وهنا تظهر أهمي  الدور الذيمقياس اتجا  القراء ،  علل% 1.2المجموع  الضابط  فقط بنسب  
 تقوم به قواعد البيانات في مساعد  وتدعيم ذوي ص وبات الت لم.

 -: لثانيق على دراسات المحور اتعليال
 . باستخدام قواعد البياناتدراسات تتعلق :  ثانيالمحور ال

 -. بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها :1
، فقالد اتفقالت الدراسالات باسالتخدام قواعالد البيانالاتاهتمالت من ال رض السابق لهذ  الدراسات التي 

مالالالاد  قواعالالالد البيانالالالات وهالالالو الوقالالالوف علالالالل محتالالالوى  ،السالالالابق  مالالالع الدراسالالال  الحاليالالال  مالالالن حيالالالم المضالالالمون
Database))ودراسالالال   ،( 1009،الطبالالاو وال بالالالد ال زيالالالز (ودراسالال  ،(1021،السالالالجينيدراسالالال  ) ، مثالالل

 .( 2000 ،سكوتودراس  ) ،(1002،خاطر( ودراس  ،(2004، جوناسون)


 -ة لمنهج الدراسة :. بالنسب2
، كمالنهج مناسالب لمثالل التجريبالياشتركت هذ  الدراس  مع الدراسات السالابق  فالي إتباعهالا للمالنهج 

 ،( 1009،الطبالالاو وال بالالد ال زيالالز (ودراسالال  ،(1021 ،السالالجينيدراسالال  ) مثالالل هالالذا النالالوع مالالن الدراسالالات،
هنالاك مالن اسالتخدم و  (. 1000 ،سكوتودراس  ) ،(1002،خاطر(ودراس  ،(1004، جوناسونودراس  )

 (1021 ،السجيني)المنهج الوصفي التحليلي كمنهج ثاني مثل دراس  


 -. بالنسبة ألدوات الدراسة :3
اشالالتركت هالالذ  الدراسالال  مالالع م ظالالم الدراسالالات السالالابق  فالالي اسالالتخدام  أدوات الدراسالال  المتمثلالال  فالالي  

ودراسالالالالال   ،( 1009،زالطبالالالالاو وال بالالالالد ال زيالالالال)ودراسالالالال  ،(1021 ،السالالالالجيني)مثالالالالل دراسالالالال   ،األختبالالالالارأدا  
كما اشتركت في األدا  الثاني   (1000 ،سكوتودراس  ) ،(1002،خاطر(ودراس ، (1004، جوناسون)

مالالالالع ب الالالالض الدراسالالالالات التالالالالي  شالالالالتركتاو  ،( 1021 ،السالالالالجيني( مالالالالع دراسالالالال  ) تحليالالالالل محتالالالالويللدراسالالالال  )
ودراسالالال  (  2009 ،طبالالاو وعبالالد ال زيالالزدراسالال  ) أدا  مثالالل ( كالال وبطاقالال  مالحظالال  اسالالتخدمت ) السالالتبانه

 .(1002)خاطر، 
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 -. بالنسبة للعينة المختارة :4
المنالاهج الدراسالي  الطلبال  و  اسالتخدم تفاوتت الدراسات السابق  من حيم المجتمع وال ين  فب ضالها

ودراسال   ،( 1009،)الطبالاو وال بالد ال زيالزوب ضها علل الطالب كدراس   ،( 1021 ،السجيني) كدراس 
 .( 1000 ،سكوتودراس  ) ،(1002،طرخا(ودراس  ،(1004، جوناسون)
 

 -بالنسبة لنتائج الدراسة : 5.
 اتفاق الدراسالاتألهداف والغرض فنجد وا الدراسات السابق  فيما بينها من حيم النتائج تشابهت

فالالي مراحالالل  اهميالال  قواعالالد البيانالالات واهميالال  اسالالتخدامها فالالي ال ديالالد مالالن المجالالالت الدراسالالي  علالالل الحاليالال 
 .األخرىوال ديد من المجالت   ليالوا الدراسي  الدنيا

 
 -. استفاد الباحث من الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي :6

فالالي بنالالاء أدوات الدراسالال  و النظالالري الخالالاص  اإلطالالاراسالالتفاد الباحالالم مالالن الدراسالالات السالالابق  فالالي بنالالاء 
ابق  في استخدام المالنهج المناسالب ، واستفاد الباحم من الدراسات الستقييموبطاق   الختبارالمتمثل  في 

ما ساهمت الدراسات السابق  في مساعد  الباحم فالي اختيالار للدراس ، وتفسير نتائج الدراس  الحالي ، وك
 .األساليب اإلحصائي  المناسب 

 
 -التعقيب العام على الدراسات السابقة :

 -أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة : 
 -وضوع الدراسة وأهدافها :من حيث م .1

م رفالال  أثالالر توظيالالف الواجهالالات الت ليميالال  علالالل تنميالال  مهالالارات تصالالميم الدراسالال  إلالالل هالالذ  دفالالت ه
، ولذلك فقد اتفقت ب ض الدراسات السابق  مع الدراس  الحالي  من حيم المضمون، وهالو قواعد البيانات

( 1020)علالالي،  ، مثالالل دراسالال اتعلالالل تنميالال  مهالالارات تصالالميم قواعالالد البيانالال توظيالالف الواجهالالات الت ليميالال 
( 1008( دراس  )تايلور وآخرون،  1002بيريل وسودان،  )ودراس  ( 1020)خميس والجمل، ودراس  
(  1002( ودراسال  ) بيرنالر وآخالرون،  1001( ودراس  )مين وزون،  1003) بيرنر وآخرون، ودراس  

 ودراسالالال  (،1021،لسالالالجينيادراسالالال  )و ( 1002، ( ودراسالالال  )فالالالان لينجالالالو1002ودراسالالال  )مالالالين وآخالالالرون، 
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(، ودراسالالال  1002،خالالالاطر( ودراسالالال  ،(2004، جوناسالالالون(، ودراسالالال  ) 1009،)الطبالالالاو وال بالالالد ال زيالالالز
 .( 2000 ،سكوت)


 -: من حيث  مجتمع الدراسة وعينتها .2
ودراس   (2010، خميس والجمل) كدراس   طلب الاشتركت هذ  الدراس  في عينتها المتمثل  في 

( ودراسالال  )تالالايلور 1002( ودراسالال  )عبالالد الحميالالد،  1002بيريالالل وسالالودان،  )( ودراسالال   2007)علالالل، 
(، 1004، جوناسالالالالالالالالالون(، ودراسالالالالالالالالال  ) 1009،)الطبالالالالالالالالالاو وال بالالالالالالالالالد ال زيالالالالالالالالالز ( ودراسالالالالالالالالال 1008وآخالالالالالالالالالرون، 

 .(1000 ،سكوت(، ودراس  )1002،خاطر(ودراس 
 

 -من حيث المنهج المستخدم في الدراسة: .3
،كمالنهج مناسالب  تجريبالي  فالي اسالتخدامها للمالنهج السالابقاشتركت هذ  الدراس  مع اللب الدراسالات ال

 1009 ،الطباو وال بد ال زيالز (ودراس  (،1021 ،السجينيدراس  ) مثللمثل هذا النوع من الدراسات ، 
)الساللك، دراسال   ،( 1000 ،سكوت(، ودراس  )1002 ،خاطر(ودراس  ،(1004، جوناسون(، ودراس  )

( 1008( ودراسالالال  )تالالالالايلور، 1002  )عبالالالد المجيالالالد، ( ودراسالالال1002( ودراسالالال  )بيريالالالل وسالالالودان،1009
( 1001( ودراسالالال  )مالالالين وزون، 1003( ودراسالالال  )بيرنالالالر وآخالالالرون، 1008ودراسالالال  )تيلالالاليس وآخالالالرون، 

 (.1002( ودراس  )فان لينجو، 1002ودراس  )مين وآخرون، 
 
 -من حيث أداة الدراسة : .4

دوات الدراسالال  المتمثلالال  فالالي  اشالالتركت هالالذ  الدراسالال  مالالع م ظالالم الدراسالالات السالالابق  فالالي اسالالتخدام  أ
(، ودراسالالالالال   1009،)الطباو وال بالالالالالد ال زيالالالالالزودراسالالالالال  (،1021 ،السالالالالالجيني)دراسالالالالال  مثالالالالالل  ،ختبالالالالالارال
ودراس  )تايلور وآخالرون،  (1000 ،سكوت(، ودراس  )1002،خاطر(ودراس ، (1004، جوناسون)

جمالالالالل، ودراسالالالال  )خمالالالاليس وال (1009السالالالاللك، فقالالالالد اشالالالالتركت هالالالالذ  الدراسالالالال   مالالالالع دراسالالالال   ) ،)1008
 (.1020( ودراس  )علل، 1020
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 الفصــل الرابع
دراسةإجراءات ال  

 
 

 دراسةمنهج ال 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 سةبناء أداة الدرا 

 المعالجة اإلحصائية 

  الدراسةإجراءات 
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 الفصـل الرابـع
 دراسةإجـــراءات ال

جاب  عن أسئل  الدراس  واختبار يتناول هذا الفصل إجراءات البحم التي اتب ها الباحم لإل
فروضها ثم الحديم عن منهج البحم المتبع في الدراس ، ووصف لمجتمع وعين  الدراس  وأسلوب 
اختيارها، وبيان بناء أدا  الدراس ، واستخراج صدقها وثباتها، واتساقها الداخلي والتصميم التجريبي، 

جرائها، والم الج  اإلحصائي  التي وضبط المتغيرات، كما يحتوي الفصل علل كيفي  تنفيذ  الدراس  وا 
 استخدمت في تحليل البيانات.

 -: الدراسةمنهج 
 -تباع المناهج التالية:امن الباحث  الدراسةتطلبت طبيعة  

 -المنهج الوصفي: -1
( بأنه المنهج الذي يدرس 1001قام الباحم بتفسير نتائج البحم والذي ي رفه )األلا واألستاذ،

م لومات تجيب عن أسئل  البحم  عللأو قضي  موجود  حاليًا يمكن الحصول منها ظاهر  أو حدم 
 (. 23: 1001دوت تدخل الباحم فيها وذلك لوصف وتفسير النتائج.)األلا واألستاذ،

 
 -المنهج التجريبي: -2

تنمي  مهارات تصميم  عللي  الت ليماست ان الباحم بالمنهج التجريبي لحفص أثر الواجهات 
( المنهج التجريبي بأنه أقرب مناهج البحم لحل المشكالت 1000انات، وي رف )ملحم،قواعد البي

ي ، كذلك ي بر التجريب عن محاول  الت ليمبالطريق  ال لمي ، والمدخل األكثر صالحي  لحل المشكالت 
ير  للتحكم في جميع المتغيرات وال وامل األساسي  باستثناء متغير واحد يقوم الباحم بتطوي ه او تغي

 .(389: 1000بهدف تحديد وقياس تأثير  في ال ملي )ملحم،
المنهج التجريبي الذي يدرس ظاهر  أدخل فيها الباحم متغيرًا أو متغيرات جديد  أو أحدم و 

 .تغيرات في أحد ال وامل أو أكثر من عامل وهو منهج قائم علل تصميم المجموع  التجريبي  الواحد 
ي  علل تنمي  مهارات الت ليموذلك لدراس  أثر توظيف الواجهات  ،جريبيولقد اتبع الباحم المنهج الت

للمساق  تين التجريبيتين تصميم قواعد البيانات لطلب  كلي  ال لوم والتكنولوجيا حيم تت رض المجموع
بينما تتلقل المجموع  الضابط  تدريسًا للمساق بالطريق  التقليدي ، وستطبق أدوات  ،الذي أعد  الباحم

 .حم الختبار القبلي والب دي علل كل من المجموعتينالب
 

 -لدراسة :امجتمع 
لل الام  طالب البرمجيـات وقواعـد البيانـات لكليـة العلـوم والتكنولوجيـايتكون مجتمع الدراس  مالن 

 .طالباً ( 12) همحيم بلغ عدد 2013/2012الدراسي 
 -عينة الدراسة:

الباحالالالم عينالالال  الدراسالالال  بالطريقالالال   املالالاله حيالالالم أخالالالذتكونالالالت عينالالال  الدراسالالال  مالالالن المجتمالالالع الصالالاللي بك    
، افالالي كليالال  ال لالالوم والتكنولوجيالال الدراسالال القصالالدي  حيالالم ي مالالل الباحالالم فالالي نفالالس الكليالال ، حيالالم تالالم تطبيالالق 
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ضالالابط   مجموعالال مجموعالالات متسالالاوي ، ( طالبالالًا تالالم تقسالاليمهم إلالالل ثالالالم 27وتكونالالت عينالال  الدراسالال  مالالن )
 اإلطارقوائم  أولل تدرس المساق بنمطومجموع  تجريبي   (9وعددهم ) تدرس المساق بالطريق  التقليدي 

،وال ينالال  هالالم  (9وعالالددهم ) القالالوائم المنسالالدل بالالنمط تالالدرس المسالالاق  مجموعالال  تجريبيالال  ثانيالال و  ( 9وعالددهم )
جميالالع الطلبالال  مالالن المسالالتوى الدراسالالي الثالالاني تخصالالص برمجيالالات وقواعالالد البيانالالات الالالذين يدرسالالون مقالالرر 

 وم والتكنولوجيا.قواعد البيانات في كلي  ال ل

 -أدوات الدراسة:
 -:استخدم الباحم األدوات التالي  لجمع البيانات وهي

 اختبار تحصيلي  -1
 .بطاقة تقييم -2

 -أوالا: االختبار التحصيلي :
ألفالراد ال ينال  أعالد خصيصالًا لهالذا  التحصاليل الم رفاليلقيالاس قام الباحالم ببنالاء اختبالار تحصاليلي 

( فقالر  مالن نمالط )الختيالار مالن مت الدد(، وقالد تالم 32مالن )ولي  ألالغرض وقد تكون الختبار في صورته ا
اختيالالالار هالالالذا الالالالنمط مالالالن األسالالالئل  ألنهالالالا تمكالالالن الباحالالالم مالالالن قيالالالاس مالالالدى تحقالالالق جميالالالع األهالالالداف التربويالالال  

صالالالالدق والثبالالالالات فيهالالالالا مرتف الالالال  وسالالالالهول  تصالالالالحيحها إذ يمكالالالالن المرتبطالالالال  بنالالالالواتج الالالالالت لم، كمالالالالا أن درجالالالال  ال
درجالالال  كالالالن تحليالالالل نتائجهالالالا إحصالالالائيًا، عالالالالو  علالالالل أنهالالالا تقلالالالل مالالالن تصالالالحيحها بالمفتالالالاح المثقالالالب. كمالالالا يم

تخمالالالين  ولسالالاليما أنالالاله تالالالم صالالاليال  أرب الالال  بالالالدائل لكالالالل فقالالالر  مالالالن فقالالالرات الختبالالالار التحصالالاليلي الم الالالد لهالالالذ  ال
 .الدراس 
 -ختبار:الإعداد ا

للخطالوات  تب الاً ولقالد تالم بنالاء الختبالار التحصاليلي لتحصاليل الم رفالي يهدف الختبار إلل قياس ا
 -تالي :ال

 -:المفاهيم العلمية  رختباخطوات بناء ا
ثالم جالرى ، ال لمي  المتضمن  في مساق البرمجيات وقواعد البيانالات المفاهيم قام الباحم بحصر

 .( سؤالً 32)وقد تكون الختبار من  ،صيال  أسئل  اختيار من مت دد لقياس تلك المفاهيم
 -صياغة فقرات االختبار :

رات الختبالالار مالالن نالالوع اختيالالار مالالن مت الالدد، تتكالالون كالالل فقالالر  مالالن جالالذع قالالام الباحالالم بصالاليال  فقالال
يتضالالمن سالالؤاًل، وأرب الال  بالالدائل تتضالالمن إجابالال  صالالحيح  واحالالد  فقالالط والبالالاقي خطالالأ إل أنهالالا مقن الال  ظاهريالالًا 

 وتسمل المموهات أو المشتتات.
 -الباحم عند صيال  الفقرات أن تكون : مستويات لوقد راع

 .اد قياسهاشامل  لألهداف التربوي  المر  -
 .واضح  وب يد  عن الغموض واللبس -
 .ممثل  بجدول المواصفات المحكم -
 سليم  لغويًا وسهل  ومالئم  لمستوى الطلب . -
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 .مصال  بصور  إجرائي  -
 .قادر  علل قياس سلوك واحد يتضمن فكر  واحد  فقط -

 .سؤالً ( 32هذا، وقد اشتمل الختبار في صورته األولي  علل )
 :تبار أوالا : صدق االخ

ويقصالالد بالاله أن يقالاليس الختبالالار مالالا وضالالع لقياسالاله ف الالاًل، واقتصالالر الباحالالم علالالل نالالوعين مالالن الصالالدق 
 .حيم أنهما يفيان بالغرض وهما صدق المحكمين وصدق التساق الداخلي

 -صدق المحكمين : -1
إعالالالداد الختبالالالار فالالالي صالالالورته األوليالالال  تالالالم عرضالالاله فالالالي صالالالورته األوليالالال  علالالالل مجموعالالال  مالالالن  ب الالالد

( وذلالك لسالتطالع آرائهالم 2رقالم ) قملحالمحكمالًا ( 21الختصاص وقد بلالغ عالددهم ) المحكمين من ذوي
 -حول مدى:

 .تمثيل فقرات الختبار لألهداف المراد قياسها 
 .تغطي  فقرات الختبار للمحتوى 
 .صح  فقرات الختبار لغويًا وعلميًا 
   البرمجيات وقواعد البياناتمناسب  فقرات الختبار لمستوى طلب. 
 تماء الفقرات إلل الختبار.مدى ان 
 :وقد أبدى المحكمون ب ض المالحظات واآلراء في الختبار منها 
 . إعاد  الصيال  لب ض األسئل 
 الطلب . مستوياتتبسيط اللغ  بحيم تتناسب ل 
 . اختصار ب ض األسئل 

 (32بقي الختبالار فالي صالورته النهائيال  مالن )األخذ بمالحظات المحكمين و في ضوء تلك اآلراء تم 
 .سؤالً 
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 -صدق االتساق الداخلي: -2
ويقصد به "قو  الرتباط بين درج  كل فقر  من فقرات الختبار والدرج  الكلي  لالختبار وذلك 

 (447:2008وآخرون، )الكيالني.لحساب م امل بيرسون "
 (1الجدول رقم ) -6

 ة لالختبارمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلي       

رقم 
 السؤال

 معامل االرتباط
رقم 
 السؤال

 معامل االرتباط
رقم 
 السؤال

 معامل االرتباط
رقم 
 السؤال

 معامل االرتباط

1 **0.616 10 **0.805 19 **0.724 28 *0.551 

2 **0.843 11 *0.553 20 *0.526 29 *0.535 

3 *0.541 12 *0.541 21 **0.797 30 **0.718 

4 **0.589 13 **0.659 22 **0.895 31 *0.558 

5 **0.683 14 **0.641 23 **0.568 32 **0.568 

6 *0.472 15 **0.617 24 *0.542 33 *0.568 

7 *0.511 16 *0.445 25 **0.707 34 **0.743 

8 **0.678 17 **0.760 26 *0.551 35 *0.542 

9 **0.688 18 **0.625 27 **0.625 36 **0.843 

 0.561(=0.01(وعندمستوىداللة)18نددرجةحرية)**رالجدوليةع

 0.444(=0.05(وعندمستوىداللة)18*رالجدوليةعنددرجةحرية)

  .(0.05،0.01يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دال  إحصائيًا عند مستوى دلل  )
 

 -ترتيب أسئلة االختبار :
حيالم بالدأ الباحالم  ،كمالا تالم ترتيبهالا تب الًا لصال وبتها ،الدراسالي  تم ترتيب األسئل  وفقًا لمضمون الماد 

 مستويات األسئل  لتصنيف بلوموذلك حسب  ،بوضع األسئل  السهل  ثم تب ها باألكثر ص وب 
 -: مات االختبارتعليصياغة 

عدادها علل ورق  منفصل  في كراس الختبار، وقد تم توضيح ت ليتم صيال   مات الختبار وا 
وقد روعي السهول  والوضوح عند صيال  هذ   ،وكيفي  اإلجاب  عن فقراته ،لختبارالهدف من ا

ات. وأخيرًا طبق الختبار في صورته األولي  لتجريبه علل عين  استطالعي  من الطلب ، وذلك الت ليم
 لحساب صدقه وثباته. 

 -تجريب االختبار :
طالبالًا الالذين سالبق لهالم دراسال  ( 10)تم تجريب الختبار علل عين  استطالعي  عشالوائي  قوامهالا 

 -هذا المساق وكان الهدف من التجرب  الستطالعي  ما يلي :
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 .حساب م امل التساق الداخلي لالختبار -2
 .تحليل فقرات الختبار لحساب م امالت الص وب  والتمييز -1
 .حساب ثبات الختبار -3

 
 -:تصحيح االختبار 

( درجال  32ار لتصالبح الدرجال  النهائيال  لالختبالار)حددت درج  واحد  لكل فقالر  مالن فقالرات الختبال
 .والدرج  الدنيا لالختبار )صفر(

 .استجابات أفراد ال ين  الستطالعي أعد الباحم مفتاحًا مثقبًا لتصحيح 
وأعيالالالدت عمليالالال  التصالالالحيح مالالالر  ثانيالالال  للتأكالالالد مالالالن  ،قالالالام الباحالالالم بتصالالالحيح األوراق بالمفتالالالاح المثقالالالب 

 .الدرجات قبل تحليلها
 اق اإلجاب  ترتيبًا تنازليًا، وتم رصد الدرجات الخام للطلب . رتبت أور 

 -:حساب زمن االختبار
 تم حساب زمن الختبار من خالل القانون التالي:

 زمن الختبار =
 زمن أسرع طالب + زمن أبطأ طالب
________________________ 

1 
 دقيق  38حسب القانون السابق تبين أن زمن الختبار يساوي 

 ثانياا: حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار.
 -:الصعوبة معامل  -١

 أسالئل  مالن سالؤال كالل نعال أجالابوا الالذين األفالراد ل الدد المئويال  النسالب " الصال وب  بم امالل يقصالد
، مالن أعالداد ال ينال  السالتطالعي ، والالدنيا  ليالاال المحكيتالين المجمالوعتين مالن إجابال  صالحيح  الختبالار
 بالم ادلال  ويحسالب (،447:2008وآخالرون، )الكيالنالي( أفالراد 10د األفراد في كل مجموع  )فيكون عد

 -:التالي 
 

 الص وب = م امل
 ص((ع

100x 
 ن

 -:نإ حيم
 .صحيح  إجاب  الفقر  علل أجابوا الذين عدد = (ص) ع
 .المجموعتين أفراد عدد = ن
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أسهل،  الفقر  تكون الص وب  نسب  ادتز  كلما بأنه فقر  كل علل يفسر الص وب  م امل فنن وبذلك
 .صحيح وال كس

أن  الباحم وجد الختبار فقرات من فقر  لكل الص وب  م امل وايجاد السابق  الم ادل  وبتطبيق
 ،(0.60)الكلي  الص وب  م امل متوسط ( وكان( 0.50-0.70بينتراوحت ما  الص وب  م امالت 

الفقرات،  ص وب  درج  مستوىمناسب  ل وذلك الختبار، تفقرا جميع علل الباحم بقيي النتائج وبهذ 
 .(448:2008وآخرون، )الكيالني 0.80وأقل من 0.20 حيم كانت م امالت الص وب  أكثر من 

 -:زييالتم معامل -٢
 -:التالي  الم ادل  وفق الختبار فقرات من فقر  لكل التمييز م امل حساب تم

 ص((د-ص((ع التمييز= م امل
 ن 

 .صحيح  إجاب   لياال المجموع  من الفقر  علل أجابوا الذين عدد )= ص) ع
 .صحيح  إجاب  الدنيا المجموع  من الفقر  علل أجابوا الذين عدد )= ص)د
 .الفئتين إحدى في التالميذ عدد =ن
( 0.70-0.30) بين السابق  الم ادل  استخدام ب د الختبار لفقرات التمييز م امالت جميع تراوحت 
 علم ويقبل 0.54))الكلي التمييز م امل متوسط بلغ وقد والدنيا،  لياال الفئتين إجابات بين لتمييزل

 الباحم بقيي ( وبذلك448:2008وآخرون، )الكيالني( 0.20)من أكثر بلغ إذا م امل التمييز القياس
 .الختبار جميع فقرات علل

 (2)جدول 
 االختبار معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات

معامالت  معامالت الصعوبة م
 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م التمييز

1 0.65 0.50 19 0.50 0.60 

2 0.65 0.70 20 0.50 0.60 

3 0.70 0.40 21 0.65 0.70 

4 0.65 0.50 22 0.55 0.70 

5 0.65 0.50 23 0.60 0.40 

6 0.70 0.40 24 0.65 0.50 

7 0.65 0.50 25 0.60 0.60 

8 0.60 0.60 26 0.65 0.30 

9 0.50 0.60 27 0.55 0.50 

10 0.55 0.70 28 0.60 0.60 

11 0.55 0.50 29 0.50 0.40 

12 0.70 0.40 30 0.70 0.60 

13 0.60 0.40 31 0.60 0.60 
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معامالت  معامالت الصعوبة م
 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م التمييز

14 0.55 0.50 32 0.45 0.50 

15 0.65 0.50 33 0.60 0.40 

16 0.50 0.40 34 0.55 0.70 

17 0.60 0.60 35 0.65 0.50 

18 0.55 0.70 36 0.60 0.80 

معامل الصعوبة الكلي  معامل التمييز الكلي  0.60   0.54 


 -ثبات الختبار: ثالثاا : 

 ويقصالالد بالاله الحصالالول علالالل نفالالس النتالالائج عنالالد تكالالرار القيالالاس باسالالتخدام نفالالس األدا  فالالي نفالالس الظالالروف"
 (448:2008وآخرون، )الكيالني

وقد قام الباحم بنيجاد م امل الثبات بطريقتي التجزئ  النصفي   ،طرق عديد ويحسب م امل الثبات ب 
 -علل النحو التالي : 21ريتشارد سون  -وكودر

 

 -أولا: طريقة التجزئة النصفية:

حيالالم قالالام  ،بطريقالال  التجزئالال  النصالالفي  الختبالالارتالالم اسالالتخدام درجالالات ال ينالال  السالالتطالعي  لحسالالاب ثبالالات 
 مسالتوياتمسالتوى مالن لكل لل نصفين، الفقرات الفردي  مقابل الفقرات الزوجي  الباحم بتجزئ  الختبار إ

ثالالالم جالالالرى ت الالالديل الطالالالول باسالالالتخدام م ادلالالال   ،وذلالالالك بحسالالالاب م امالالالل الرتبالالالاط بالالالين النصالالالفين الختبالالالار،
 -:الختبار مستويات( يوضح م امالت ثبات 3والجدول )  سبيرمان بروان

 
 
 (3جدول)

 معامالت ثبات االختبار
 عدد الفقرات لمعرفيالبعد ا

االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 0.973 0.948 36 الدرجة الكلية

تمتالالع ي الختبالالاروهالالذا يالالدل علالالل أن  ،(0.923يتضالالح مالالن الجالالدول السالالابق أن م امالالل الثبالالات الكلالالي )
 من الثبات تطمئن الباحم إلل تطبيقها علل عين  الدراس . عالي بدرج  
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Richardson and Kuder:  21ريتشارد سون  -طريقة كودر ثانياا:

ثبالالات الثبالالات، وذلالك إليجالالاد م امالالل  لحسالالاب 21ريتشالارد سالالون  -كالالودراسالتخدم الباحالالم طريقالال  
للدرجالال  الكليالال  لالختبالالار ككالالل طبقالالًا  12الختبالالار، حيالالم حصالالل علالالل قيمالال  م امالالل كالالودر ريتشالالارد سالالون

  -( يوضح ذلك :4والجدول )  (449:2008وآخرون، )الكيالني-:للم ادل  التالي 

 = 1   - 21ر 
 م (  –م ) ك 
ك 2ع  

  :  التباين 2ن :  م  :  المتوسط             ك  : عدد الفقرات             عإحيث 
 (4الجدول )

 21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 

معامل كودر ريتشارد  م 2ع ك 
 21شون 

 36 كليةالدرجة ال
130.02

9 
21.350 0.960 

( 0.960لالختبالار ككالل كانالت ) 21يتضح من الجدول السابق أن م امل كودر ريتشارد شون 
 وهي قيم  عالي  تطمئن الباحم إلل تطبيق الختبار علل عين  الدراس . 
وأصالالالبح الختبالالالار فالالالي صالالالورته  ،وبالالالذلك تأكالالالد الباحالالالم مالالالن صالالالدق وثبالالالات الختبالالالار التحصالالاليلي

 ( 2انظر ملحق رقم )  .( فقر 36) النهائي  
 -ثانياً: بطاقة التقييم :

مهاري في مساق قاعالد  البيانالات لطلبال  البرمجيالات ال األداءتقييم لتقييم الاستخدم الباحم بطاق  
 -في كلي  ال لوم والتكنولوجيا وقد قام الباحم ببناء هذ  األدا  متب ا الخطوات التالي :

بوي والدراسات السابق  المت لق  بمشكل  الدراس  واستطالع رأي عين  من ب د الطالع علل األدب التر 
حيالم المقالابالت الشخصالي  ذات الطالابع ليالر الرسالمي  المهتمين بالبرمجيات وقواعالد البيانالات مالن خالالل

 -وفق الخطوات اآلتي : تقييمبطاق  القام الباحم ببناء 
 .لتقييمبطاق  االرئيسي  التي شملتها  المهاراتتحديد  -
 .أسلوبصيال  الفقرات التي تقع تحت كل  -
 تقياليمبطاقال  ال( يوضالح 3( فقر  والملحق رقالم )32في صورتها األولي  والتي شملت ) البطاق إعداد  -

 في صورتها األولي .
( مالالالن المحكمالالالين التربالالالويين ب ضالالالهم أعضالالالاء هيئالالال  تالالالدريس فالالالي 21علالالالل ) تقيالالاليمبطاقالالال  العالالالرض   -

ومالالالدارس  الت لالالاليمليالالال  ال لالالالوم والتكنولوجيالالالا ووزار  التربيالالال  و وك م الالال  األقصالالاللجاو  الجام الالال  اإلسالالالالمي 
 ( يبين أعضاء لجن  التحكيم.2، والملحق رقم )  بغز الوكال  والحكوم

ضالالاف ( فقالالر  و 2حالالذف) وب الالد إجالالراء الت الالديالت التالالي أوصالالل بهالالا المحكمالالون تالالم  بطاقالال  مالالن   ( فقالالر 2) ا 
ب د صيالتها النهائيال   تقييمبطاق  الد فقرات كذلك تم ت ديل وصيال  ب ض الفقرات وقد بلغ عد ،تقييمال
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لالم ، تحقالق بشالكل متوسالط، تحقالقرباعي ) حيم أعطل لكل فقر  وزن مدرج وفق سلم متدرج ر ،( فق32)
( لتقيالاليم المسالالتوى المهالالاري فالالي مسالالاق قاعالالد  البيانالالات لطلبالال  0، 2، 1( أعطيالالت األوزان التاليالال  )يتحقالالق

 .بطاق  التقييم( يبين 4والملحق رقم ) البرمجيات في كلي  ال لوم والتكنولوجيا
 -:صدق بطاقة التقييم

 -صدق المحكمين:-1
وقالالد طلالالب مالالن المحكمالالين إبالالداء  ،مالالن المحكمالالين المختصالاليندد علالالل عالال بطاقالال  التقيالاليمتالالم عالالرض 

 ىاقتنالع الباحالم وأجالر  ، ، وقالد أبالدى المحكمالون مالحظالات هامال  وقيمال فقالر وجه  نظالرهم إزاء وضالوح كالل 
ت الالزمالال ، كمالا طلالالب مالن المحكمالالين تحديالد مالالدى صالدق ال بالالارات ومالدى قيالالاس مالالا علالل ضالالوئها الت الديال
التالالالي اتفالالالق المحكمالالالين علالالالل صالالالالحيتها، هالالالذا وقالالالد اسالالالتب د  الفقالالالرات انتقالالالاءفقالالالد تالالالم  عليالالالهوضالالال ت ألجلالالاله، و 

  فقر .( 38) عدد فقرات بطاق  المالحظ صبح يلالتي أشار إليها المحكمون  الفقراتالباحم ووضع 
 
 -اق الداخلي:صدق االتس-2

( طالبالًا 10بتطبيقهالا علالل عينال  مكونال  مالن ) لبطاقال  التقياليمجرى التحقق مالن صالدق التسالاق الالداخلي 
 -والجدول التالي يوضح ذلك:

 (5الجدول )
 " مع الدرجة الكلية ن فقرات "بطاقة التقييممعامالت االرتباط بين  كل فقرة م

 البعد
رقم 
 السؤال

 البعد معامل االرتباط
رقم 
 ؤالالس

 البعد معامل االرتباط
رقم 
 السؤال

 البعد معامل االرتباط
رقم 
 السؤال

 معامل االرتباط

اصطال
حات 

التسمية 
العامة 
لكائنات 
قاعدة 
 البيانات

1 **0.820 

معايير 
تسمية 
كائنات 
قاعدة 
 البيانات

1 **0.679 

معايير 
تسمية 
كائنات 
قاعدة 
 البيانات

11 **0.646 

معايير 
تسمية 
كائنات 

ة قاعد
 البيانات

21 **0.688 

2 **0.840 2 **0.741 12 **0.611 22 **0.726 

3 **0.724 3 **0.579 13 **0.723 23 **0.786 

4 **0.564 4 **0.655 14 **0.633 24 **0.675 

5 **0.706 5 **0.704 15 **0.788 25 **0.625 

6 **0.772 6 **0.801 16 **0.681 26 **0.625 

7 **0.715 7 **0.606 17 **0.765 27 **0.827 

8 **0.687 8 **0.743 18 **0.712 28 **0.834 

 
9 **0.889 19 **0.649 29 **0.792 

10 **0.755 20 **0.742 30 **0.822 

 1.381( = 1.15( وعند مستوى دلل  )18*   قيم  )ر( الجدولي  عند درج  حري  )
 1.487( = 1.11( وعند مستوى دلل  )18الجدولي  عند درج  حري  )** قيم  )ر( 

 المهالاراتأن جميالع  حسب م امالت الرتباط الموجود  في الجالدول السالابق يتضح من الجدول السابق
وهذا يؤكد أن  (0.02ارتباطًا ذو دلل  إحصائي  عند مستوى دلل  ) لبطاق  التقييمترتبط بالدرج  الكلي  

 لتساق الداخلي.اتمتع بدرج  عالي  من ت مبطاق  التقيي
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 -: بطاقة التقييم ثبات

وذلالالك باسالالتخدام ثالالالم طالالرق هالالي كمالالا أفالالراد ال ينال  السالالتطالعي  علالالل  تالم تقالالدير ثبالالات بطاقالال  التقيالاليم
 -يلي: 

 -ألفا كرونباخ: معامل -1
قيمالالال   ، حيالالم حصالالل علالاللالبطاقالالال وذلالالك إليجالالاد م امالالل ثبالالات  ألفالالا كرونبالالالاو م امالالل ماسالالتخدم الباحالال

بطاقالال  ( وهالالذا يالالدل علالالل أن 0.921)حيالالم كانالالت قيمالال  م امالالل ألفالالا كرونبالالاو  لبطاقالال  التقيالاليمم امالالل ألفالالا 
 تمتع بدرج  عالي  من الثبات تطمئن الباحم إلل تطبيقها علل عين  الدراس .ت التقييم
 
 -التجزئة النصفية: -2

بطريقالال  التجزئالال  النصالالفي  حيالالم  بطاقالال  التقيالاليمتالالم اسالالتخدام درجالالات ال ينالال  السالالتطالعي  لحسالالاب ثبالالات 
مالن الالدرجات وذلالك بحسالاب  الفقالرات الزوجيال وكذلك درجال   لبطاق  التقييم الفقرات الفردي احتسبت درج  

 سالبيرمان بالراونم ادلال  التجزئال  النصالفي  م امل الرتباط بين النصفين ثم جرى ت ديل الطالول باسالتخدام 
ب الد  سالبيرمان بالراونم امالل الثبالات باسالتخدام م ادلال   ( وكالان0.928لقد كان م امل الرتباط مساويًا )و 

تمتالالالع بدرجالالال  عاليالالال  مالالالن الثبالالالات تطمالالالئن ت بطاقالالال  التقيالالاليموهالالالذا يالالالدل علالالالل أن ( 0.988)الت الالالديل يسالالالاوي 
 الباحم إلل تطبيقها علل عين  الدراس .

 -ثبات البطاقة: -3

) الباحم وزميل له( مبشأن التقييإليجاد ثبات البطاق  استخدم الباحم طريق  اتفاق المالحظين 
تقييم أداء )اثنين عاد ( ل أن هذ  الطريق  تتطلب استخدام أكثر من مالحظ  حيم في حساب الثبات،

نفس الرموز   وأن ي مل كل منهما مستقال عن اآلخر، وأن يستخدم كل من المالحظين ،الطلب 
ما من التسجيل في التوقيت وأن ينتهي كل منه ،التي تحدم في أثناء فتر  التقييملتسجيل األداءات 

وفي ضوء ذلك يمكن أن تحدد عدد مرات  ،الزمني  الكلي  المخصص  للتقييم أي في نهاي  الفتر  ،نفسه
، ثم تحسب نسب  التفاق في أثناء الفتر  الكلي  للتقييم وعدد مرات عدم التفاق ،التفاق بين المالحظين

 )الكيالني،لحساب نسب  التفاق ، Cooperباستخدام م ادل  " كوبر "  ،بين المالحظين
 -وهي :  (450:2008وآخرون،
  نقاط التفاق               

 111×  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال = م امل التفاق   
  نقاط التفاق+ نقاط الختالف      
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بتدريس مقرر قواعد البيانات وهو  المتخصصين وبناء علل ذلك قام الباحم مست ينا بأحد زمالئه
، وب د ك ين   مالحظ  خمس  طالبفي كلي  ال لوم والتكنولوجيا، وتم المحاضر عبداهلل عباس  

 -كانت نسب  التفاق بين المالحَظْين كما ي رضها الجدول التالي : ، ادل  المذكور تطبيق الم

 ( 6جدول ) 

 طلبةللبطاقة تقييم األداء   لحساب ثبات بشأن التقييم نسب االتفاق بين المالحظين

رقم 

 الطالب
 األداءات

عدد مرات 

 التفاق

عدد مرات 

 الختالف

النسبة 

 المئوية

 89.47 4 34 38 األول

 92.11 3 35 38 الثاني

 86.84 5 33 38 الثالث

 92.11 3 35 38 الرابع

 94.74 2 36 38 الخامس

 91.05 الثباتالكليللبطاقة

( وأن أقل  94.74ومن الجدول السابق نجد أن أعلل نسب  اتفاق بين المالحظين كانت )    
ذ  النسب تدل علل ارتفاع مستوى ( وه91.15( وأن الثبات الكلي كان ) 86.84نسب  اتفاق كانت ) 

.ثبات البطاق 

-: ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب  

وتجنبالًا آلثالار ال وامالل الدخيلال  التالي يتوجالب ضالبطها  ،انطالقًا من الحالرص علالل سالالم  النتالائج
 المجموعتان ل والت ميم، َتبَن الباحم طريق  والحد من آثارها للوصول إلل نتائج صالح  قابل  لالست ما

مالن خالالل  ات الالثالم تمد علل تكالافؤ وتطالابق المجموعالوي ،التجريبي  والضابط  باختبارين قبل التجرب 
ومقارنال  المتوسالطات الحسالابي  فالي ب الض المتغيالرات أو  ،العتماد علل الختيار ال شالوائي ألفالراد ال ينال 

 -ال وامل لذا قام الباحم بضبط المتغيرات التالي :
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 -ختبار المعد للدراسة:الفي ا الطلبة تا. تكافؤ مجموع1
 (7جدول)

 .والس – كروسكال نتائج اختبار

متوسط  العدد طريقةال 
2كا الرتب مستوى  قيمة الداللة 

 الداللة

 العالقات

 12.889 9 األولىتجريبية ال
0.338 

 
0.845 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 14.111 9 التجريبية الثانية
 15.000 9 ضابطة قبلي

 الجداول

 15.111 9 األولىتجريبية ال
0.395 

 
0.821 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 13.167 9 التجريبية الثانية
 13.722 9 ضابطة قبلي

 
 االمان

 14.889 9 األولىتجريبية ال
1.185 

 
0.553 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 11.722 9 التجريبية الثانية
 15.389 9 ضابطة قبلي

الماالستع  

 13.389 9 األولىتجريبية ال
0.752 

 
0.686 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 15.778 9 التجريبية الثانية
 12.833 9 ضابطة قبلي

 توثيق البيانات

 14.944 9 األولىتجريبية ال
0.196 

 
0.907 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 13.500 9 التجريبية الثانية
 13.556 9 ضابطة قبلي

 .ذات داللة إحصائية في جميع المهارات والدرجة الكلية لالختبار ال توجد فروقمن الجدول السابق يتضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 -للدراسة: ةالمعد تقييمبطاقة الفي  الطلبة ات. تكافؤ مجموع2
 (8جدول)

 .والس – كروسكال نتائج اختبار

متوسط  العدد طريقةال 
2كا الرتب ى مستو  قيمة الداللة 

 الداللة
اصطالحات 

التسمية العامة 
لكائنات قاعدة 

 البيانات

 14.111 9 األولىتجريبية ال
1.500 

 
0.472 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 16.222 9 التجريبية الثانية

 11.667 9 ضابطة قبلي

 الجداول

 16.833 9 األولىتجريبية ال
1.792 

 
0.408 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 13.000 9 نيةالتجريبية الثا
 12.167 9 ضابطة قبلي

 األعمدة
 

 15.667 9 األولىتجريبية ال
3.403 

 
0.182 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 16.278 9 التجريبية الثانية
 10.056 9 ضابطة قبلي

 الفهارس
 

 13.889 9 األولىتجريبية ال
0.707 

 
0.702 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 15.611 9 التجريبية الثانية
 12.500 9 ضابطة قبلي

 العرضطرق 
 

 13.278 9 األولىتجريبية ال
1.584 

 
0.453 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 16.556 9 التجريبية الثانية
 12.167 9 ضابطة قبلي

 االمان
 

 15.222 9 األولىتجريبية ال
1.247 

 
0.536 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 15.167 9 التجريبية الثانية
 11.611 9 ضابطة قبلي

معايير تسمية 
كائنات قاعدة 

 البيانات

 17.222 9 األولىتجريبية ال
4.259 

 
0.119 

 

لير دال  
 إحصائياً 

 15.056 9 التجريبية الثانية
 9.722 9 ضابطة قبلي

 جة الكلية للبطاقة.ذات داللة إحصائية في جميع المهارات والدر  ال توجد فروقيتضح من الجدول السابق 

 -الدراسة :إجراءات 
 -لإلجاب  عن تساؤلت الدراس  والتأكيد من صح  فروضها اتبع الباحم الخطوات التالي : 

 .نتائج الدراسات والبحوم السابق  في مجال البحم  الطالع علل األدب التربوي ومراج  .2
من موقع شرك  مايكروسفت  تم الحصول علل قائم  الم ايير الخاص  بتصميم قواعد البيانات .1

 وتم ترجمتها الل اللغ  ال ربي  من خالل  اشخاص متخصصين في الترجم  .
للمسالالالتوى المناسالالالب  تصالالالميم قواعالالالد البيانالالالات وأخالالالرى بمهالالالارات   إعالالالداد قائمالالال  بالمفالالالاهيم ال لميالالال  .3

ن ثم عرضها علالل مجموعال  مالمن خالل قائم  الم ايير التي تم ترجمتها،  طلب ال مري وال قلي لل
وذلالالك إلبالالداء آرائهالالم حالالول مالالدي  مواقالالع النترنالالت مصالالمموو  الت لالاليمتكنولوجيالالا المحكمالالين ومشالالرفي 

 .مالئم  المفاهيم 
 لتنميالال  التحصالاليليالال  وذلالالك الت ليمتصالالميم الواجهالالات ا عليهالالالتالالي يقالالوم  والم الالايير تحديالالد األسالالس .4

 .المهارياألداء الم رفي و 
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 -وذلك من خالل: ي الت ليمواجهات تصميم ال ات الدراسي  بشكلوبالتالي إعداد الوحد
 لطلب  البرمجيات المقرر دراستها  ات المقرر  بماد  تصميم قواعد البياناتاختيار الوحد -
 .اتتحديد األهداف ال ام  واإلجرائي  للوحد -
 اختيار مصادر الت لم المناسب  التي تساعد في تحقيق أهداف التدريس. -
 كاًل من التقويم البنائي، التقويم النهائي.إعداد خط  لتقويم أداء الطالبات وتشمل  -
تصالميم قواعالالد ل المهالالارياألداء يال  لتنميالال  التحصاليل الم رفالي و الت ليمالواجهالالات تطبيالق اسالتخدام  .8

 -وذلك من خالل: البيانات
 الدراسي . اتفي الوحد  إعداد اختبار تحصيلي للم ارف المتضمن -
 .وضع قواعد لتصحيح كل من اختبار التحصيل الم رفي -
 إعداد بطاق  تقييم مهاري  لم رف  المهارات التي توصل إليها الطلب . -
 عرض أدوات القياس والتقويم علل مجموع  من المحكمين، للتحقق من صدقها. -
جالالالراء تجربالالال  اسالالالتطالعي  للتحقالالالق مالالالن  - اختيالالالار عينالالال  اسالالالتطالعي  بطريقالالال  عشالالالوائي  بسالالاليط  وا 

 صالحي  أدوات الدراس .
ئي  بسالاليط  فالالي عينالال  الدراسال  بطريقالال  عشالالوا وتالالم توزيالالعقصالديه،  بطريقالال  عينالال  الدراسالال اختيالار  -

ثالالالالالالم علالالالالالل  وتوزي هالالالالالالالم اً ( طالبالالالالال12بواقالالالالالع ) 2013/2012لل الالالالالام  بدايالالالالال  الفصالالالالالل الدراسالالالالالي
 .مجموعات

، ورصالالد النتالالائج، وتحليلهالالا إحصالالائًيا للتحقالالق اتالمجموعالال لبالال تطبيالالق الختبالالار القبلالالي علالالل ط -
 من تكافؤ مجموعتي الدراس .

م الواجهالالات الت ليميالال  عالن طريالالق برنالالامج دريالم ويفالالر وتالالم تحميلال  علالالل الالالدومين وقالد تالالم تصالمي -
 الخاص بكلي  ال لوم والتكنولوجيا 

ميتالالالين ت ليتالالالدريس الوحالالالدات المقترحالالال  للمجمالالالوعتين التجالالالريبيتين باسالالالتخدام تصالالالميم واجهتالالالين  -
لثانيالال  والمجموعالال  ا اإلطالالاركانالالت بتصالالميم واجهالالات البرنالالامج بشالالكل القالالوائم  األولالاللالمجموعالال  

كانالالالالت بتصالالالالميم واجهالالالالات البرنالالالالامج بشالالالالكل القالالالالوائم المنسالالالالدل  والمجموعالالالال  الضالالالالابط  بالطريقالالالال  
 العتيادي  التقليدي .

 ، ورصد النتائج.ات الثالمالمجموع لب تطبيق الختبار الب دي علل ط -
 تم طلب مشروع نهائي يشمل جميع المهارات لم رف  مدي اكتساب الطالب لهذ  المهارات -
 شاريع من الطلب  وتم تطبيق بطاق  التقييم للطلب  من خالل الباحم وزميل لهتم جمع الم -
 اإلحصائي . تيتم تحليل النتائج باستخدام الم الجا -
 تفسير النتائج. -
 ا.عليهتقديم مجموع  من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي سيتم الحصول  -
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 -المعالجة اإلحصائية :
والم روف   SPSSاس  الرزم  اإلحصائي  لل لوم الجتماعي  استخدم الباحم في هذ  الدر  -

في إجراء التحليالت اإلحصائي   Statistics  Package For Social Scienceباسم 
 -التي تم استخدامها في هذ  الدراس  والمتمثل  في األساليب اإلحصائي  التالي  :

حديد مستوي الطلب  الم رفي لم رف  الفرق بين المتوسطات وذلك لت ت الحسابي المتوسطا -
 .والمهاري

 .إليجاد صدق التساق الداخلي Pearson  "تم استخدام م امل ارتباط بيرسون "  -
 .تم استخدام م امل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئ  النصفي  المتساوي ، إليجاد م امل الثبات -
يل الم رفي لم رف  وجود فروق بين متوسط التحص كروسكال ولس اختبارتم استخدام  -

 ومتوسط األداء المهاري للطلب 
 وعات.مالمج ِمن نلتحديد دلل  الفروق لصالح مَّ  اختبار دان الب ديتم استخدام  -
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 الفصل الخامس
 ومناقشتها الدراسة نتائج

 

 ومناقشتها األول النتائج المتعلقة بالسؤال 
 

 ومناقشتها الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال  
 

 ومناقشتها الثالث متعلقة بالسؤالالنتائج ال  
 

 ومناقشتها الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال 



 الدراسة توصيات 
 

الدراسة مقترحات 
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 ومناقشتها نتائج الدراسة
سـيقوم الباحـث فــي هـذا الفصــل بعـرض تفصــيلي للنتـائج التــي تـم التوصــل إليهـا مــن خـالل تطبيــق 

افة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه مـن نتـائج مـن خـالل اإلجابـة علـى أدوات الدراسة، باإلض
 -تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها:



 أوالا : إجابة السؤال األول الذي ينص على :
 ما مهارات تصميم قواعد البيانات االزمة لدى طلبة كلية العلوم والتكنولوجيا؟

 ( 2حق رقم ) وتم االجابة على السؤال السابق في مل
 

 ثانياا : إجابة السؤال الثاني الذي ينص على :
  ما معايير تصميم المقرر اإللكتروني الخاص بالواجهات التعليمية ؟

 وتم االجابة على السؤال السابق في اإلطار النظري
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 ثالثاا : إجابة السؤال الثالث الذي ينص على :
بين متوسط درجات   (α ≤  0.05) ئية عند مستوى داللةتوجد فروق ذات داللة إحصا هل
 الثالث؟)الضابطة والتجريبيتين(. تحصيل المعرفي لطلبة المجموعاتال

 المنسدلة(، اإلطار، ةالتقليدي) 

 .والس – كروسكال اختبارالباحم باستخدام  قام لإلجاب  علي هذا السؤالو 
 (9جدول)

 .والس – كروسكال نتائج اختبار

المتوسط  العدد طريقةال 
 الحسابي

متوسط 
2كا الرتب  

مستوى 
 الداللة

 العالقات

 14.778 5.222 9 األولىتجريبية ال
17.091 

 
 21.056 6.333 9 التجريبية الثانية 0.0.

 6.167 3.111 9 ضابطة ال

 
 الجداول

 14.333 1.444 9 األولىتجريبية ال
17.914 

 
 21.000 2.000 9 التجريبية الثانية 0...

 6.667 0.667 9 ضابطة ال

 
 االمان

 12.944 2.667 9 األولىتجريبية ال
19.885 

 
 22.500 4.000 9 التجريبية الثانية 0.0.

 6.556 1.556 9 ضابطة ال

 االستعالم

 14.889 17.333 9 األولىتجريبية ال
21.291 

 
 22.111 20.778 9 التجريبية الثانية 0.0.

 5.000 10.111 9  ضابطةال

 توثيق البيانات

 14.444 26.667 9 األولىتجريبية ال
22.165 

 
 22.556 33.111 9 التجريبية الثانية 0.0.

 5.000 15.444 9 ضابطة ال

 المجموع
 800577 350555 9 األولىتجريبية ال

 0.90665 990666 9 التجريبية الثانية 0.0. 090999

 69059 5.0779 9 ضابطة ال

قيم المتوسط الحسابي  للتحصيل الم رفي للمجموعات كالتالي :  أن مجموع  يتضح من الجدول السابق
 ،  وللمجموع  التجريبي  الولل(31.889لمجموع  الضابط  المستخدم  للطريق  التقليدي   تساوي )ا

وللمجموع  التجريبي  الثاني   (،53.333المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط قوائم اإلطار تساوي )
(  ومن النتيج  السابق  يظهر 66.222منسدل  تساوي )القوائم الالمستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط 

وجد فروق ذات تأي أنه وجود فروق ذات دلل  إحصائي  في جميع المهارات والدرج  الكلي  لالختبار، 
. ولم رف  اتجا   المستخدمام نمط الواجهات الت ليمي  طريق  استخدلنوع دلل  إحصائي  ت زى لمتغير 

 -الفروق قام الباحم باستخدام اختبار دان الب دي والجدول التالي يوضح ذلك:
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 (11جدول)
 اختبار دان للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات المجموعات الثالث لمهارات االختبار

 المجموعة المجموعة المهارة
الفروق بين 

متوسطاتال  
 مستوي
 الداللة

 العالقات

 التجريبية األولى
 0.03 1.111 التجريبية الثانية

 0.00 2.111 ضابطة ال

 التجريبية الثانية
 0.03 1.111 التجريبية األولى

 0.00 3.222 ضابطةال

 الجداول

 التجريبية األولى
 0.03 0.556 التجريبية الثانية

 0.03 0.778 ضابطةال

 بية الثانيةالتجري
 0.03 0.556 التجريبية األولى

 0.00 1.333 ضابطةال

 االمان

 التجريبية األولى
 0.03 1.333 التجريبية الثانية

 0.03 1.111 ضابطةال

 التجريبية الثانية
 0.03 1.333 التجريبية األولى

 0.00 2.444 ضابطةال

 االستعالم

 التجريبية األولى
 0.00 3.444 التجريبية الثانية

 0.00 7.222 ضابطةال

 التجريبية الثانية
 0.00 3.444 التجريبية األولى

 0.00 10.667 ضابطةال

 توثيق البيانات

 التجريبية األولى
 0.00 6.444 التجريبية الثانية

 0.00 11.222 ضابطةال

 التجريبية الثانية
 0.00 6.444 التجريبية األولى

 0.00 17.667 ضابطةال

مجموع الفروق بين 
 المتوسطات

 التجريبية األولى
 0.3. 060779 التجريبية الثانية

 0.0. 660222 ضابطةال

 التجريبية الثانية
 0.3. 060779 التجريبية األولى

 0.0. 530555 ضابطةال

يتضح من الجدول السابق بالمقارن  بين مجموع  قيم الفروق بين المتوسطات  للتحصيل 
ي للمجموعات كالتالي : المجموع  التجريبي  الولل المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط قوائم الم رف

لصالح المجموع   (660222تساوي )اإلطار و المجموع  الضابط  المستخدم  للطريق  التقليدي  
القوائم المنسدل   وللمجموع  التجريبي  الثاني   المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط، التجريبي  الولل

( لصالح المجموع  التجريبي  530555و المجموع  الضابط  المستخدم  للطريق  التقليدي  تساوي )
الثاني ، المجموع  التجريبي  الولل المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط قوائم اإلطار وللمجموع  

الح ص( ل060779قوائم المنسدل  تساوي )التجريبي  الثاني   المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط ال
 المجموع  التجريبي  الثاني .
ي زو الباحم ذلك إلل أن الطالب قد حصل علل كمي  كبير  من الم لومات تفسير النتائج : 

الم رفي  باستخدام نمط القوائم المنسدل  لسهول  الت امل م ها، وتتميز بالنتظام والترتيب وعدم تشتت 
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وقد  لم رفي  في مقرر قواعد البيانات،مات الم رفي  وسهول  الحصول علل الم لومات ااألفكار والم لو 
 ،( 1009،الطباو وال بد ال زيز (( ودراس 1020دراس  )علل، من  مع كالً اتفقت نتائج الدراس  

( ودراس  )عبد 1002ودراس  )بيريل وسودان،.( 2000 ،سكوت(، ودراس  )1002،خاطر(ودراس 
( ودراس  )بيرنر وآخرون، 1008( ودراس  )تيليس وآخرون، 1008ودراس  )تايلور،  (1002المجيد، 
)خميس ودراس   (1021)السيجيني،  دراس ختلفت نتائج الدراس  الحالي  مع كاًل من ، وقد ا(1003
 .(1002( ودراس  )فان لينجو، 1001( ودراس  )مين وزون،1009( ودراس  )السلك، 1020والجمل،
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 رابعاا : إجابة السؤال الرابع الذي ينص على :
بين متوسط درجات   (α ≤  0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هل
 الثالث؟)الضابطة والتجريبيتين(. داء المهاري لطلبة المجموعاتاأل

 المنسدلة(التقليدية، اإلطار، ) 

 .والس – كروسكال اختبارالباحم باستخدام  قاممن الفرض  اوللتحقق من صح  هذ
 (11جدول)

 .والس – كروسكال نتائج اختبار

المتوسط  العدد طريقةال 
 الحسابي

متوسط 
2كا الرتب  

مستوى 
 الداللة

اصطالحات 
التسمية العامة 
لكائنات قاعدة 

 البيانات

 13.222 11.500 9 األولىتجريبية ال
12.106 

 
دال  عند 

.0.0 
 20.833 14.389 9 التجريبية الثانية

 7.944 8.000 9 الضابطة

 الجداول

 12.222 6.944 9 األولىتجريبية ال
17.501 

 
دال  عند 

.0.0 
 22.500 9.000 9 التجريبية الثانية

 7.278 4.833 9 الضابطة

 األعمدة
 

 13.944 17.833 9 األولىتجريبية ال
20.066 

 
دال  عند 

.0.0 
 22.389 22.000 9 التجريبية الثانية

 5.667 9.778 9 الضابطة

 الفهارس
 

 13.611 7.500 9 األولىتجريبية ال
21.546 

 
دال  عند 

.0.0 
 22.833 9.500 9 التجريبية الثانية

 5.556 3.444 9 الضابطة

 العرضطرق 
 

 13.667 5.333 9 األولىتجريبية ال
15.659 

 
دال  عند 

.0.0 
 21.444 6.833 9 التجريبية الثانية

 6.889 3.389 9 الضابطة

 االمان
 

 14.278 6.111 9 األولىتجريبية ال
18.440 

 
دال  عند 

.0.0 
 21.833 7.500 9 التجريبية الثانية

 5.889 3.222 9 الضابطة

معايير تسمية 
كائنات قاعدة 

 البيانات

 13.444 43.722 9 األولىتجريبية ال
21.849 

 
دال  عند 

.0.0 
 23.000 54.833 9 التجريبية الثانية

 5.556 24.667 9 الضابطة

 المجموع
 920577 970925 9 األولىتجريبية ال

دال  عند  070098
.0.0 

 0320756 0620.33 9 التجريبية الثانية

 220889 380555 9 الضابطة

للمجموعات كالتالي :  لألداء المهاريالمتوسط الحسابي  قيم  يتضح من الجدول السابق أن مجموع 
 ،  وللمجموع  التجريبي  الولل(57.333لمجموع  الضابط  المستخدم  للطريق  التقليدي   تساوي )ا

(، وللمجموع  التجريبي  الثاني  98.943المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط قوائم اإلطار تساوي )
(  ومن النتيج  السابق  124.155منسدل  تساوي )القوائم ال ليمي  ذات نمط المستخدم  للواجه  الت

وجد فروق تأي أنه ، للبطاق يظهر وجود فروق ذات دلل  إحصائي  في جميع المهارات والدرج  الكلي  
ولم رف   مط الواجهات الت ليمي  المستخدم ،لنوع طريق  استخدام نذات دلل  إحصائي  ت زى لمتغير 

 -الفروق قام الباحم باستخدام اختبار دان الب دي والجدول التالي يوضح ذلك: اتجا 
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 (12جدول)
 اختبار دان للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات المجموعات الثالث لمهارات البطاقة

 المجموعة المجموعة المجال
الفروق بين 
 المتوسطات

 مستوى
 الداللة

اصطالحات التسمية العامة 
 عدة البياناتلكائنات قا

 التجريبية األولى
 0.3. 2.889 التجريبية الثانية

 0.3. 3.500 الضابطة

 التجريبية الثانية
 0.3. 2.889 التجريبية األولى

 0.0. 6.389 الضابطة

 الجداول
 

 التجريبية األولى
 0.0. 2.056 التجريبية الثانية

 0.3. 2.111 الضابطة

 التجريبية الثانية
 0.0. 2.056 ية األولىالتجريب

 0.0. 4.167 الضابطة

 األعمدة
 

 

 التجريبية األولى
 0.3. 4.167 التجريبية الثانية

 0.00 8.056 الضابطة

 التجريبية الثانية
 0.03 4.167 التجريبية األولى

 0.00 12.222 الضابطة

 الفهارس
 

 التجريبية األولى
 0.00 2.000 التجريبية الثانية

 0.00 4.056 بطةالضا

 التجريبية الثانية
 0.00 2.000 التجريبية األولى

 0.00 6.056 الضابطة

 
 العرضطرق 
 

 التجريبية األولى
 0.03 1.500 التجريبية الثانية

 0.03 1.944 الضابطة

 التجريبية الثانية
 0.03 1.500 التجريبية األولى

 0.00 3.444 الضابطة

 االمان
 

 ألولىالتجريبية ا
 0.03 1.389 التجريبية الثانية

 0.00 2.889 الضابطة

 التجريبية الثانية
 0.03 1.389 التجريبية األولى

 0.00 4.278 الضابطة

معايير تسمية كائنات قاعدة 
 البيانات

 التجريبية األولى
 0.00 11.111 التجريبية الثانية

 0.00 19.056 الضابطة

 التجريبية الثانية
 0.00 11.111 جريبية األولىالت

 0.00 30.167 الضابطة

مجموع الفروق بين 
 المتوسطات

 التجريبية األولى
 0.0. 630006 التجريبية الثانية

 0.3. .20090 الضابطة

 التجريبية الثانية
 0.0. 630006 التجريبية األولى

 0.0. 990866 الضابطة

 
مجموع  قيم الفروق بين المتوسطات  لألداء المهاري  يتضح من الجدول السابق بالمقارن  بين

للمجموعات كالتالي : المجموع  التجريبي  الولل المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط قوائم اإلطار 
( لصالح المجموع  التجريبي  41.61و المجموع  الضابط  المستخدم  للطريق  التقليدي  تساوي )

  الثاني   المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط القوائم المنسدل  و الولل، وللمجموع  التجريبي
( لصالح المجموع  التجريبي  66.722المجموع  الضابط  المستخدم  للطريق  التقليدي  تساوي )
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الثاني ، المجموع  التجريبي  الولل المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط قوائم اإلطار وللمجموع  
صالح ( ل25.112لثاني   المستخدم  للواجه  الت ليمي  ذات نمط القوائم المنسدل  تساوي )التجريبي  ا

 المجموع  التجريبي  الثاني .
من المهارات األدائي   ي زو الباحم ذلك إلل أن الطالب قد حصل علل كمي  كبير تفسير النتائج : 

 بالنتظام والترتيب وعدم تشتت األفكار باستخدام نمط القوائم المنسدل  لسهول  الت امل م ها، وتتميز
تقانها بأفضل الطرق والوسائل في  وسهول   والمهارات األدائي  مقرر قواعد البيانات، تطبيق المهار  وا 

 ،( 1009،الطباو وال بد ال زيز (( ودراس 1020دراس  )علل، مع كاًل من وقد اتفقت نتائج الدراس  
( ودراس  )عبد 1002ودراس  )بيريل وسودان،.( 2000 ،سكوت(، ودراس  )1002،خاطر(ودراس 

( ودراس  )بيرنر وآخرون، 1008( ودراس  )تيليس وآخرون، 1008( ودراس  )تايلور، 1002المجيد، 
)خميس ودراس   (1021)السيجيني،  دراس ، وقد اختلفت نتائج الدراس  الحالي  مع كاًل من (1003
 .(1002( ودراس  )فان لينجو، 1001اس  )مين وزون،( ودر 1009( ودراس  )السلك، 1020والجمل،
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 -:توصيات الدراسة

 -يمكن وضع التوصيات اآلتي  : الدراس ضوء نتائج  في
 اإلطالارصالفحات الويالب بأنمالاط قالوائم  علاللي  التي تم  تطويرهمالا الت ليمضرور  استخدام الواجهات  -2

 مج تدريس الطالب.والقوائم المنسدل  في تصميم واجهات برا
عنالالالد تصالالالميم البالالالرامج  اتواجهالالالتصالالالميم  فالالاليتالالالم التوصالالالل إليهالالالا  التالالاليالسالالالتفاد  مالالالن قائمالالال  الم الالالايير  -1

 .فلسطيني الجام ات ال فيات إلكتروني  مقرر 
في المقرر المستهدف  اإلطاري  بنمطي القوائم المنسدل  أو الت ليميمكن استخدام تصميم الواجهات  -3

 روط تفضيلي  أليهما.وفق طبي   التفاعل وبدون ش
يال  الت ليمتصميم الواجهات علل   الم تمد اإللكترونيعن استراتيجيات الت لم  استرشاديهتوفير أدل   -4

ألعضالالالاء هيئالالال  التالالالدريس بالجام الالالات حيالالالم يسالالالتطيع عضالالالو هيئالالال  التالالالدريس مالالالن خالالالالل هالالالذ  األدلالالال  
بمالالالا ييسالالالر ميالالال   ليتبالالالرامج ذو واجهالالالات  اسالالالتخدام اسالالالتراتيجيات متنوعالالال  ومتكاملالالال  مالالالن خالالالالل تطبيالالالق

 .لديهفي تنمي  المهارات  توظيف هذ  األدوات طالبلل
 .المقررات الجام ي  وتقويمها حسب الم ايير ال المي  محتوى تطوير ضرور  -8
فالالالي  تصالالالميم الواجهالالات علالاللالم تمالالد   تف يالالل دور المقالالررات اإللكترونيالالال  وبيئالالات الالالت لم اإللكترونالالالي -2

والهتمالالام باسالالتخدام نظالالم يالال  الت ليمكيفيالال  تصالالميم الواجهالالات  الجالالام ي والسالالتفاد  مالالن الت لالاليممرحلالال  
 الويب.عبر ي  الت ليمإدار  المقررات في نشر المقررات 

 
 -: الدراسةمقترحات 

يمكالالالن أن تكالالالون موضالالالوعات للبحالالالم كدراسالالالات مسالالالتقل   التالالاليب الالالض التسالالالاؤلت  الحالالالالي الدراسالالال  تأثالالالار 
 -:  التاليالنحو ومكمل  لهذا المجال ويمكن تحديد تلك الدراسات علل 

 مهارات المقررات ال لمي  تنمي  عللالت لم  أنماطي  و الت ليم أثر توظيف الواجهات -2
 .نظم اإلبحار ،أساليب الدعم والتوجيه ،إدار  الت لم مثل وقضايا  متغيرات أخرى للت لم دراس  -1
جهالالالالات الواإجالالالالراء بحالالالالوم تسالالالالتهدف دراسالالالال  أثالالالالر التفاعالالالالل بالالالالين ب الالالالض المتغيالالالالرات المت لقالالالال  بتصالالالالميم  -3

 .الت لم بيئات ي  و الت ليم
المقررات اللكتروني  الم تمد  علل الويب  واقتراح  في ي الت ليمواجه  الدراس  ص وبات تصميم  -4

.م ايير جود  المقررات اللكتروني   ءضو  فيتصور لمواجه  تلك الص وبات 
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  المراجعقائم  
 الكريم القرآن 
 حديم شريف

 -العربية: المراجع - أوالا 
مؤتمر البحرين األول اإللكتروني العربي الواقع والتحديات،  التعليم(.1002)عللاجقوا،  .2

 م اإللكتروني، البحرين.ت ليلل

نتاج تصميم : التعليم تكنولوجيا (.2992)زاهر ،حمدا .1  المكتب  ،2ج: يةالتعليم الوسائل وا 
 .القاهر  ،األكاديمي 

القاهر  : مكتب  النهض   .السمعيى البصرى و اإلدراك الحس(.1002)وبدر، فائق السيد  ،حمدا .3
 ال ربي 

نتاج تصميم مهارات اكتساب (.1003 (الغريب ،إسماعيل .4  باستخدام المبرمج التعليم برامج وا 
 مجلس ،التربوي  المجل  ،الكمبيوتر لشرائح العملية العروض برنامج في االنسيابية الخرائط
 .128-122ص ص .67ع ،22 مج ،الكويت جام   ،ال لمي النشر

 .القاهر : عالم الكتب .المقررات اإللكترونية.،أ(1009إسماعيل، الغريب ) .8

 ، غزة 4، طتصميم البحث التربوي(. 1001أغا، إحسان واألستاذ، محمود ) .2

 ،4ك ،2مج ،" التعليم تكنولوجيا مجلة " ،المدرس ومستقبل التكنولوجيا(.2992) جابر ،جابر .2
 .القاهر  ،ت ليمال لتكنولوجيا المصري  الجم ي 

(عند تصميم اإلطارنمطين للقوائم )المنسدلة /  فاعلية (2010).خميس، محمدو جمل، أمير   .2
الطالبة المعلمة  ية القائمة على صفحات الويب في التحصيل وزمن التعلم لدىالتعليمالبرامج 

ص ،22ع،   3جممصر ,  - مجلة البحث العلمي في التربية .التعليمفي مقرر تكنولوجيا 
 . 622 – 605ص

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=505033
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=505033
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=505033
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=505033
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اإللكتروني لتدريس الرياضيات  التعليممطالب استخدام  (.1002)حربي، محمد .9

،رسالةدكتوراهغيربالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين

 يةالتربية،جامعةأمالقرى.منشورة،كل

 

 علم تدريس ندوة وقائع ،األحياء تدريس في حديثة وأساليب تقنيات. (2004) خالد،حذيفي .20

 .الرياض – الخليج لدول العربي التربية مكتب األعضاء الدول في الثانوي التعليم في األحياء
الدلتا للحاسبات  .أكاديمي  الدلتا لل لوم، م هد1قواعد بيانات (.1002) حلمي، هال  .22

 .بالمنصور 

تصميم وانتاج برنامج كمبيوتر يلبي احتياجات طالب الدراسات  .(1002)س يد   ،خاطر .21
ص  ,1, ك 22مج ,مصر - الت ليمتكنولوجيا  .من شبكات المعلومات وقواعد البيانات علياال

 .59 - 57ص 

- الت ليمتكنولوجيا  .التعليمالنظري في بحوث تكنولوجيا  اإلطار. 2009) ) خميس، محمد .23
 .2 – 1ص ص  ،3ع ،19مج ،مصر

 القاهر  : دار الحكم . .التعليمات تكنولوجيا منتوج(.  1003خميس، محمد )  .24

القاهر  : دار  ي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة.التعليمالكمبيوتر (.  1002خميس، محمد )  .28
 السحاب

.الطب   الثاني ، القاهر  : مكتب  دار  والتعلم التعليمتكنولوجيا (. 1009خميس، محمد ) .22
 السحاب للنشر والتوزيع(.

. ورق   اإللكتروني في مدارس الملك فيصل رؤية مستقبلية التعليم(. 1003خطيب، محمد ) .22
( . مدارس الملك فيصل . 13/4/1003-12اإللكتروني الموافق ) الت ليمعمل مقدم  لندو  

 الرابط علل 28/8/1023الرياض. روج ت بتاريخ 
http://www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.doc. 

 إلل، ورق  عمل مقدم  اإللكتروني في الجامعة اإلسالمية بغزة التعليم(.1002ريفي، محمد) .22
 الملتقي تكنولوجيا الم لومات، لز  . فلسطين

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53678
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53678
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53678
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=92954
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=92954
http://www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.doc
http://www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.doc
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 لدىتنمية التحصيل الدراسي  علىفعالية وحدة محوسبة في العلوم (."1002زعانين، رائد ) .29
. رسال  ماجستير المحوسب" التعليملتاسع األساسي بفلسطين واتجاهاتهم نحو تالميذ الصف ا

 األقصل، لز .-لير منشور ، عين شمس

 تقنيات لمقرر فاعليةت إلكترونية برمجية وتطبيق تصميم (.1002زهراني، عماد ) .10
رسال   ،الباحة في المعلمين كلية لطالب الدراسي التحصيل في أثرها لقياس التعليم
 جام   أم القري.-كلي  التربي -ر لير منشور ماجستي

 ،٢ ط ،" والتصالت المعلومات عصر في التعليم تكنولوجيا (2004).زيتون، كمال .12
 .الكتب عالم : اإلسكندرية

 . الرياض، الرشد مكتب  ،التعليم تكنولوجيا منظومة(.1003)عادل ،وسرايا أحمد ،سالم .11
توظيف قواعد البيانات ببرامج المحاكاة الكمبيوترية واثرها (2012). وآخرون وليد  ،سجيني .13

مجل  كلي  التربي   .على تنمية التحصيل لذوي صعوبات تعلم الفيزياء بالمرحلة الثانوية
 703 – 667ص ص  ,2, ج 29ع  مصر,-بالمنصور  

 في الحكومية المدارس في مهتعليو الحاسوب تعلم معوقات . (2001) عادل،سرطاوي .14

 ،منشورة غير ماجستير أطروحة ،والطالبات المعلمين نظر وجهة من فلسطين شمال محافظات

 . فلسطين نابلس، الوطنية، النجاح جامعة

 ،يةالتعليم لمصادرا سلسلة ،التعليم تكنولوجيا إلى مدخل: (2991)  الحافظعبد،سالمة .18

 . والتوزيع للنشر الفكر دار : عمان

ية في تحصيل التعليمأثر تصميم الخلفية المرئية في برامج الكمبيوتر  (2009) .دينا،سلك .12

 .80 - 39صص ,3ع ,19مج ,مصر-التعليمياتكنولوج .الطالب واتجاههم نحوها



القاهرة:عالمالكتب،التعليمالكمبيوتر في  (.2998) فتحالباب ،سيد .12

 / ترجم  المجال ومكونات التعريف : التعليم تكنولوجيا (.2992) ريتا وريتشي، باربارا ،سيلز .12
 الرياض ،الشقري مكتب  ،الصالح بدر

 

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603265
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603265
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603265
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=92957
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=92957
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=92957


 91 

ودورها في أحداث التغير النوعي في طرق  التعليمية . مستقبل تقن(1003)بدر صالح، .19
 .جام   الملك س ود  ." مركز البحوم التربوي . كلي  التربي .م والتعلميعلتال

برامج المحاكاة اإللكترونية في  استخدام فاعلية(.1009) .عبدال زيز، ياسرو طباو، حسناء  .30
 .بكليات التربية النوعية التعليمتنمية مهارات إدارة قواعد البيانات لدى طالب شعبة تكنولوجيا 

اإللكتروني  الت ليم) تكنولوجيا  الت ليمالمؤتمر ال لمي الثاني عشر للجم ي  المصري  لتكنولوجيا 
 .197 - 173ص ص  ,مصر - بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل (

 الرياض، الم ارف، وزار  الم رف ، مجل  ،جديد لعصر جديد متعلي(2004) . محمد عباس، .32

 الحرة البرمجيات باستخدام اإللكتروني التعليم في مقترح برنامج (.1002) أحمد،المجيد عبد .31

 رونيةاإللكت الرياضيات دروس وإنتاج تصميم مهارات تنمية في وأثره مفتوحة المصدر

 كلية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المعلمين لدى الطالب اإللكتروني التعليمنحو  واالتجاه

 .مصر ،بسوهاج التربية

 على الحاسوب باستخدام المثلثات حساب لتدريس مقترح برنامج أثر . (1000) أمل،عجينة .33

 غير ستيرماج رسالة ،غزة بمحافظات الثانوية بالمرحلة العاشر الصف طالبات تحصيل

 . فلسطين – األزهر جامعة التربية، كلية  ،منشورة
. والتدريب التعليم.معجم مصطلحات الكمبيوتر والوسائط المتعددة في (1004) عزمي، نبيل .34

 السيب : مكتب  الضامري للنشر والتوزيع.

 القاهر : دار الفكر ال ربي اإللكتروني. التعليم.تكنولوجيا (1002عزمي، نبيل ) .38

 اإلطارو الفلسفي اإلطار بين التعليم في والتكنولوجيا الوسائل (.1003) محمد،عسقول  .32

 .غزة،آفاق مكتبة ،التطبيقي

في تنمية مهارات تصميم األشكال المرئية  WebCTبرنامج  فاعلية(.1002عقل، مجدي) .32
، رسال  ماجستير طالبات كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية لدىالمحوسبة 

 فلسطين ،كلي  التربي ، الجام   اإلسالمي  ،ر منشو 

 2.2الويب علىأثر تصميم واجهة التفاعل في مقرر إلكتروني قائم (. 1002، أكرم )يعل .32
المؤتمر ، بكلية التربية النوعية بقنا التعليمطالب شعبة تكنولوجيا  لدىالتحصيل المعرفي  على

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187677
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187677
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الت لم اللكتروني وتحديات الش وب ال ربي  :  ، ال لمي السابع للجم ي  ال ربي  لتكنولوجيا التربي
  .195 - 137ص ص 1 ,مج ,مصر  -  فاعلي ' مجتم ات الت لم الت

 .الكتب عالمدار : الرياض ،الحديث والمنهج الحاسوب (.2992) عبدهللا،يعل .39
 . المسيرة دار: عمان ،التربوية وتطبيقاته يالتعليم الحاسوب(.1004) يوسف ،عيادات .40
. شبك  اإلسالم اون لين. روج ت بتاريخ في بالدنا التعليمتكنولوجيا (.1001أيمن )لايش،  .42

-http://www.onislam.net/arabic/health-aمن الرابط  28/8/1023
science/technology/91541-2002-01-26%2013-41-32.html 

 ، ريب والبرمج مركز الت / ترجم  تطوير قواعد بيانات الويب .(.0222، دان دي. )رغويتيري .41
 بيروت   ،ال ربي  لل لوم مكتب ال

 ،٢ ط ،" والعشرين الحادي القرن مطلع وتحديات الحاسوب تربويات(: 1000فار، ابراهيم ) .43
 . العربي الفكر دار : القاهرة

 . األردن عمان،،الفكر دار ،التعليم في الحاسوب استخدام (1001فار، ابراهيم ) .44

ورقالال  عمالالل  ،االلكترونــي وأنمــاط التفاعــل المختلفــة التعلــيم أشــكال ( .1002)نجالالالء ، فالالارس .48
. مركالالالز  الت لالالاليم عشالالالر للجم يالالال  المصالالالري  لتكنولوجيالالالا الحالالالادي ال لمالالالي مقدمالالاله إلالالالل المالالالؤتمر

 المؤتمرات، جام   القاهر ، القاهر  .

 . مدارس الملك فيصل ،اإللكتروني، رؤي من الميدان الت ليم(: 1001) فرا، يحيل .42
 ، عمان: دار الصفمهارات الحاسوب (.2999) ونوآخر  ، زيادقاضي .42
 جام   منشورات ،"التعليمو  التعلم في والتقويم اسيالق ": (1002 (وآخرون اهلل عبد الني،يك .42

 .األردن :عمان – السماق أم القدس المفتوح ،
 لبناء والشبكي االلكتروني التعليم وتكنولوجيا ميةالتعلي مناهجنا(2005)  حسام مازن، .49

المجلد  المعلم، تكوين-السادس  العلمي المؤتمر مستقبلية، رؤية -العربي لمعلوماتيةا مجتمع

 .األول،جامعةعينشمس،مصر

 

 ودراسة البتدائي الرابع الصف لتالميذ لوجو بلغة برنامج تدريس. (2993) ،شعبانمحمد .80

 دكتوراه رسالة،ملديه الكمبيوتر نحو والتجاه الهندسي للتفكير هايل فن مستويات على أثره

 . أسيوط جامعة التربية، كلية ،منشورة غير
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استراتيجيات  إلىاإللكتروني : من التصميم  التعليمالجودة في (. 1008محيا، عبداهلل ) .82
مارس، جام    19 – 12المؤتمر الدولي للت لم عن ب د، المن قد في الفتر  من ، التعليم

 .السلطان قابوس: مسقط
مـــدى تـــوافر كفايـــات تقنيـــة الحاســـب واإلنترنـــت لـــدى طـــالب كليـــة .(2002)محيالالالا، عبالالالداهلل .81

 الرياض . ،جام   الملك س ود ،كلي  التربي  ،، رسال  ماجستير لير منشور المعلمين بابها

دار المسالالالالير  للنشالالالالر منــــاهج البحــــث فــــي التربيــــة وعلــــم الــــنفس،  (.1000ملحالالالالم، سالالالالامي) .83
  ، عمان.2ط،والتوزيع

 الجماهيرية-المفتوحة الجامعة،يةالتعليم والوسائل معلمال (.2993)عبدالقادر،مصراتي .84

 . الليبية العربية
أكاديمي  الدلتا لل لوم، م هد الدلتا  قواعد البيانات المتقدمة.(.1002، عبد اللطيف )لمصطف .88

 للحاسبات بالمنصور .

اثر شبكة المعلومات الدولية وبرامج الحاسوب في تدريس (.1008موسوي، سالم وآخرون ) .82
جام   لكترونيات القدرة الكهربائية في تحصيل الطلبة واالحتفاظ بالمعلومات والدافعية للتعلم، ا

 جمهوري  ال راق.–ابن الهيثم  -كلي  التربي -بغداد

 ،الرياض والتطبيقات االلكتروني األسس التعليم.(1008) أحمد عبد اهلل، والمبارك، موسل، .82
 مؤسس  شبك  البيانات.

 ،، مجل  جام   الملك س ودالعالي التعليماستخدام اإلنترنت في .)1001(موسل، عبداهلل  .82
 .ال لوم التربوي  والدراسات اإلسالمي  ،المجلد الخامس عشر

. القاهر  :  والمستحدثات التكنولوجية التعليمتكنولوجيا ( . 1009)  وآخرون، أسام  هنداوي .89
 عالم الكتب .

 العلوم تدريس في المتعددة بالوسائط وتركمبي برنامج فاعلية .(1000)دينا  ،هندية .20

 معهد ،ماجستيررسالة ،الثانوية المرحلة لطالب المنظمة المعرفة مدخل خالل من البيولوجية

 . القاهرة جامعة التربوية، الدراسات
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 -: المواقع االلكترونية: ثالثاا 


 الموقع السم 

 www.mohe.pna.ps رام اهلل –ال الي  الت ليموزار  

 www.mohe.ps لز  -ال الي الت ليموزار  التربي  و 

 www.mohe.gov.ps رام اهلل – الت ليموزار  التربي  و 

 www.asp.com.lb الموقع الدار ال ربي  لل لوم

 www.iugaza.edu.ps لز  –الجام   اإلسالمي  

 www.alaqsa.edu.ps لز  –جام   األقصل 

 www.cst.ps خانيونس -كلي  ال لوم والتكنولوجيا

 www.eric.ed.gov إيريك لألبحام ودراسات الماجستير

 www.jeddahedu.gov.sa جد – الت ليموزار  التربي  و 

 opac.mandumah.com قاعد  البيانات التربوي –دار المنظوم  ال ربي  

 www.onislam.net أون إسالم

 www.UPA.com )يو بي اي ( للتكنولوجيا البرمجي 

 www.wichita.edu بولي  كنساس - شيتاجام   ولي  ويت

 







 

http://www.mohe.pna.ps/
http://www.mohe.pna.ps/
http://www.mohe.psوزارة
http://www.mohe.psوزارة
http://www.mohe.gov.ps/
http://www.mohe.gov.ps/
http://www.asp.com.lb/
http://www.asp.com.lb/
http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.alaqsa.edu.ps/
http://www.alaqsa.edu.ps/
http://www.cst.ps/
http://www.cst.ps/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.jeddahedu.gov.sa/
http://www.jeddahedu.gov.sa/
http://www.onislam.net/
http://www.onislam.net/
http://www.upa.com/
http://www.upa.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=firefox-a&depth=1&hl=ar&ie=UTF8&oe=UTF8&rurl=translate.google.ps&u=http://webs.wichita.edu/%3Fu%3Dpsychology%26p%3D/AboutUs/about_us&usg=ALkJrhg4VG3pm9iboNd-ak8IsR53sde_Rw
http://www.wichita.edu/
http://www.wichita.edu/
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 (1ملحق رقم ) 

ي وألدوات الدراسةالتعليمالمحكمين للبرنامج  السادة بأسماء قائمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم المحكم
 الجام   اإلسالمي  الت ليمقسم المناهج وتكنولوجيا ي دكتورا  ف د. مجدي س يد عقل

 الجام   اإلسالمي  الت ليمدكتورا  في تكنولوجيا  د. أدهم حسن الب لوجي
 جام   األقصل دكتورا   في علوم الحاسوب د. تامر س د فطاير

 األقصل جام   ماجستير في تكنولوجيا الم لومات د. يحيي محمد عامر 
 كلي  ال لوم والتكنولوجيا ماجستير علوم الحاسوب م.محمود أبو طه

 رفح - الت ليممديري  التربي  و  الت ليمماجستير تكنولوجيا  أ.عبد الباسط المصري
 كلي  ال لوم والتكنولوجيا ماجستير في أمن شبكات الحاسوب م. عبد الفتاح الفرا

 اكلي  ال لوم والتكنولوجي ماجستير علوم الحاسوب م. محمد عيد
 كلي  ال لوم والتكنولوجيا بكالوريوس تكنولوجيا الم لومات أ.عبد اهلل عباس

 اإللكتروني( الت ليمال الي ) الت ليموزار  التربي  و  بكالوريوس هندس  حاسوب م. شادي أبو الروس
 الت ليممدرس بوزار  التربي  و  ميت ليبكالوريوس كمبيوتر  أ.سميح أبو لالي
 مدرس بوكال  الغوم األونروا ميت لييوس كمبيوتر بكالور  أ.محمد فياض
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 ( 2ملحق رقم ) 
 قائمة معايير مهارات قواعد البيانات

 اصطالحات التسمية العامة لكائنات قاعدة البيانات 
 يبدأ جميع األسماء بحرف. -2
 ,_ )الشرط  السفلي (.9-0يستخدم أحرف صغير  ,  -1
 . SQLخادم عدم استخدام الكلمات المحجوز  ل -3
 . ينشئ ال مود باسم فريد داخل الجدول -4
 .يقصر أسماء ال مود  بقدر اإلمكان وتبقل ذات مغزى -8
 . يستخدم الشرط  السفلي   كمحددات ) _ ( -2
 .يتفادى حروف الجر حيثما أمكن -2
 يتفادى أسماء ل م نل لها أو زائد  عن الحاج . -2
 -:ثانيا

 معايير تسمية كائنات قاعدة البيانات 
I. ولالجدا 

 ينشئ جداول بأسماء فريد  . -1

 يستخدم الشرط  السفلي  للفصل بين الكلمات. -2

 حرف . 128يستخدم كلمات ل تقل عن  -3

 يستخدم المفتاح األساسي والفريد في كل جدول . -4

 عدم استخدام مسافات بين الكلمات. -5

II. األعمدة 

 ينشئ أسماء األعمد  بشكل فريد من نوعها داخل جدول. -2
 حرف . 212عن يستخدم كلمات ل تقل  -1
 م ني .  ينشئ أسماء أعمد   ذات -3
 يستخدم الختصارات القياسي  لألعمد . -4
 يستخدم نوع البيانات بشكل صحيح. -8
 لحقول النص وتحديد أقصي طول.  varchar-varchar2يستخدم دائمًا  -2
 يستخدم طول البيانات في األعمد  الرقمي  بشكل صحيح ودقيق . -2
 .ب ضها مع  األعمد  يتسق اصطالح تسمي  -2
 األعمد   لمسافات فاصل . عدم تضمن أسماء -9
 .يستخدم قيد المفتاح الرئيسي لل مود المطلوب في الجدول -20
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 .يستخدم قيد المفتاح األجنبي لل مود المطلوب في الجدول -22
 .يستخدم قيد الفحص لل مود المطلوب في الجدول -21

III. الفهارس 

 ينشئ الفهارس وال القات ب ناي . -2
 يل مشاكل األداء.يضبط عدد الفهارس لتقل -1
 .يحد من عدد الفهارس في الجدول التي تحتوي علل ادراج كبير   -3
 .يزيد من عدد الفهارس في الجداول ليؤدي لتحسين األداء  -4
 .يغطي جميع الفهارس التي يمكن استخدامها علل علم المساح  الف لي  المطلوب  لهذا الفهرس -8

IV. طرق العرض 
 .ال رض األسماء التي  ت كس الغرض من   ي رض -2
 .ي رض األسماء ويستخدم الشرط  السفلي  بين الختصارات -1
 .حرف 212عدم عرض األسماء األطول من  -3
 .ي رض األسماء  المحدود  حسب عدد األعمد  المطلوب  -4

V. األمان 
 .عدم عرض الجداول الفتراضي  لذوي الصالحيات ال ام  والخاص  -2
 .يضع األذونات علل الجداول للمستخدمين حسب النوع -1
 .يقلل قدر اإلمكان من عدد المستخدمين المسؤولين عن الجداول -3
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 ( 6ملحق رقم )                                  
 قواعد البياناتالصورة األولية لقائمة مهارات 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
غزة-   الجامعة اإلسالمية 
علياالدراسات ال  عمادة 

 كلية التربية
طرق التدريسقسم مناهج و   

  
 بطاقة تقييم "حكيم " ت

 

 /...........................................................................) حفظه اهلل (السيد
تنميالال  مهالالارات تصالالميم قواعالالد  علالالليالال  الت ليميقالالوم الباحالالم بنعالالداد دراسالال  حالالول " أثالالر توظيالالف الواجهالالات 

 , علاللنيالت بطاقال  تقياليم بُ  بنعالدادقالد قالام الباحالم و  ،خالانيونس "-وجيالاالبيانات لطلب  كليال  ال لالوم والتكنول
لخبالرتكم الواسال   فالي  ونظالراً  ،  ( Database Design Standards for Microsoft SQL Serverم الايير )

 . تحكيم بطاق  التقييم التي بين أيديكممن سيادتكم  لذا نرجو  ،الت ليمميدان التربي  و 
 ترام  ولكم جزيل الشكر والح

 
  اسم المحكم
  الدرج  ال لمي 
  الوظيف 

 
 ر أحمد موسي البل اويالباحم/ سمي
 0891129120جوال/

Email \ s.balawi@cst.ps 
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 -وذلك في المجاالت التالية :  مهارات تصميم قواعد البيانات  معايير
 .اصطالحات التسمي  ال ام  لكائنات قاعد  البيانات  .2
 ائنات قاعد  البيانات.م ايير تسمي  ك .1
 طرق ال رض. .3
 األمان. .4

 
 

 التقييم المهارات  

لم  تحقق اصطالحات التسمية العامة لكائنات قاعدة البيانات أوالا 
 يتحقق

   .يبدأ جميع األسماء بحرف 1
   ._ )الشرط  السفلي (,9-1يستخدم أحرف صغير  ,  2
    SQLعدم استخدام الكلمات المحجوز  لخادم  6
   . ينشئالعمودباسمفريدداخلالجدول 4
   .يقصرأسماءالعمودبقدراإلمكانوتبقىذاتمغزى 5
   . يستخدمالشرطةالسفليةكمحددات)_( 6
   .يتفادىحروفالجرحيثماأمكن 7
   يتفادىأسماءالمعنىلهاأوزائدةعنالحاجة. 8

 جوانب أخرى لم ترد في هذا المجال :
 1-………………………………..………………………………………………… 
2 –…………………………………………………………………………………… 
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 التقييم المهارات 

 ثانيا
 معايير تسمية كائنات قاعدة البيانات

 لم يتحقق تحقق
VI. الجداول 

   ينشئ جداول بأسماء فريد  . 1
   يستخدم الشرط  السفلي  للفصل بين الكلمات. 2
   حرف . 212ت ل تقل عن يستخدم كلما 6
   يستخدم المفتاح األساسي والفريد في كل جدول . 4
   عدم استخدام مسافات بين الكلمات. 5
 VII. األعمدة   
   ينشئ أسماء األعمد  بشكل فريد من نوعها داخل جدول. 1
   حرف . 212يستخدم كلمات ل تقل عن  2
   م ني .  ينشئ أسماء أعمد   ذات 6
   دم الختصارات القياسي  لألعمد .يستخ 4
   يستخدم نوع البيانات بشكل صحيح. 6
 لحقول النص وتحديد أقصي طول.  varchar-varchar2يستخدم دائمًا  7

 
 
 

  

   يستخدم طول البيانات في األعمد  الرقمي  بشكل صحيح ودقيق . 8
   .معبعضهااألعمدةيتسقاصطالحتسمية 9
 لمسافات فاصل . األعمدة سماءعدمتضمنأ 12

. 
  

   يستخدم قيد المفتاح الرئيسي لل مود المطلوب في الجدول 11
   يستخدم قيد المفتاح األجنبي لل مود المطلوب في الجدول 12
16 
666
6 

   يستخدم قيد الفحص لل مود المطلوب في الجدول
 VIII. الفهارس   
   ينشئ الفهارس وال القات ب ناي . 1
   ط عدد الفهارس لتقليل مشاكل األداء.يضب 2
   ادراج كبير   علليحد من عدد الفهارس في الجدول التي تحتوي  6
   يزيد من عدد الفهارس في الجداول ليؤدي لتحسين األداء  4
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   لىعلم المساح  الف علليغطي جميع الفهارس التي يمكن استخدامها  5
 المطلوب  لهذا الفهرس

 

  

 IX. طرق العرض   

األسماءالتيتعكسالغرضمنالعرضي رض 1    

   ي رض األسماء ويستخدم الشرط  السفلي  بين الختصارات 2

حرف 212عدم عرض األسماء األطول من  6    

   ي رض األسماء  المحدود  حسب عدد األعمد  المطلوب  4

 X. األمان   

   ام  عدم عرض الجداول الفتراضي  لذوي الصالحيات ال  1

   الجداول للمستخدمين حسب النوع علليضع األذونات  2

   يقلل قدر اإلمكان من عدد المستخدمين المسؤولين عن الجداول 6

 
 جوانب أخرى لم ترد في هذا المجال :

 1-………………………………..………………………………………………… 
2 –…………………………………………………………………………………… 
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 ( 4ملحق رقم ) 
 قواعد البياناتلقائمة مهارات  النهائيةالصورة 

 -وذلك في المجاالت التالية :  مهارات تصميم قواعد البيانات  معايير
 .اصطالحات التسمي  ال ام  لكائنات قاعد  البيانات  .2
 م ايير تسمي  كائنات قاعد  البيانات. .1
 طرق ال رض. .3
 األمان. .4

 
 

 تقييم المهار  المهارات  

 تحقق التسمية العامة لكائنات قاعدة البيانات اصطالحات أوالا 
تحقق 
بشكل 
 متوسط

 لم يتحقق

    .يبدأ جميع األسماء بحرف 1
    ._ )الشرط  السفلي (,9-1يستخدم أحرف صغير  ,  2
     SQLعدم استخدام الكلمات المحجوز  لخادم  6
    . ينشئالعمودباسمفريدداخلالجدول 4
    .ودبقدراإلمكانوتبقىذاتمغزىيقصرأسماءالعم 5
    . يستخدمالشرطةالسفليةكمحددات)_( 6
    .يتفادىحروفالجرحيثماأمكن 7
    يتفادىأسماءالمعنىلهاأوزائدةعنالحاجة. 8
 

 التقييم المهارات 

 ثانيا
 معايير تسمية كائنات قاعدة البيانات

 تحقق
تحقق 
بشكل 
 متوسط

لم 
 ققيتح

XI. الجداول 
    ينشئ جداول بأسماء فريد  . 1
    يستخدم الشرط  السفلي  للفصل بين الكلمات. 2
    حرف . 212يستخدم كلمات ل تقل عن  6
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    يستخدم المفتاح األساسي والفريد في كل جدول . 4
    عدم استخدام مسافات بين الكلمات. 5
 XII. األعمدة    
    بشكل فريد من نوعها داخل جدول. ينشئ أسماء األعمد  1
    حرف . 212يستخدم كلمات ل تقل عن  2
    م ني .  ينشئ أسماء أعمد   ذات 6
    يستخدم الختصارات القياسي  لألعمد . 4
    يستخدم نوع البيانات بشكل صحيح. 6
لحقول النص وتحديد أقصي   varchar-varchar2يستخدم دائمًا  7

 طول.
 
 
 

   

    يستخدم طول البيانات في األعمد  الرقمي  بشكل صحيح ودقيق . 8
    .معبعضهااألعمدةيتسقاصطالحتسمية 9
 لمسافات فاصل . األعمدة عدمتضمنأسماء 12

. 
   

    يستخدم قيد المفتاح الرئيسي لل مود المطلوب في الجدول 11
    لوب في الجدوليستخدم قيد المفتاح األجنبي لل مود المط 12
16 
666
6 

    يستخدم قيد الفحص لل مود المطلوب في الجدول
 XIII. الفهارس    
    ينشئ الفهارس وال القات ب ناي . 1
    يضبط عدد الفهارس لتقليل مشاكل األداء. 2
    ادراج كبير   علليحد من عدد الفهارس في الجدول التي تحتوي  6

    جداول ليؤدي لتحسين األداء يزيد من عدد الفهارس في ال 4
علم المساح   علليغطي جميع الفهارس التي يمكن استخدامها  5

المطلوب  لهذا الفهرس   ليالف  

 

   

 XIV. طرق العرض    

األسماءالتيتعكسالغرضمنالعرضي رض 1     

    ي رض األسماء ويستخدم الشرط  السفلي  بين الختصارات 2

حرف 212ء األطول من عدم عرض األسما 6     
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    ي رض األسماء  المحدود  حسب عدد األعمد  المطلوب  4

 XV. األمان    

    والخاص عدم عرض الجداول الفتراضي  لذوي الصالحيات ال ام   1

    الجداول للمستخدمين حسب النوع علليضع األذونات  2

    لجداوليقلل قدر اإلمكان من عدد المستخدمين المسؤولين عن ا 6
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 (5ملحق رقم )
جدول المواصفات لمحتوى مادة قواعد البيانات

 تحليل محتوي مقرر قواعد البيانات علي اساس مجالت م ايير تصميم قواعد البيانات:
 ال القات -2
 الجداول -1
 المان -3
 الست الم -4
 توثيق البيانات -8

 
المجاالت

تحليلتطبيقتذكرالفهم
قاتالعال -1

 يعِرفالطالبقواعدالبيانات -1

 يعددالطالبمكوناتقاعدةالبيانات -2

 يعددالطالبأنواععالقاتقواعدالبيانات -3

 يوضحالفرقبينالعالقاتمنحيثالهدف -4

ينشئالطالبعالقةالواحدللواحدللجدول -5

  لينشئالطالبعالقةالواحدللعديدللجدو -6

  ينشئالطالبعالقةالعديدللعديدللجدول -7

  يبررالطالبالعالقاتالثالثفيالجداول -8

 الجداول -2

   ينشئالطالبجداولبأسماءفريدة -1

     للفصلبينالكلمات.(الشرطةالسفلية)الطالبيستخدم -2

     حرف.128كلماتالتقلعنالطالبيستخدم -3

    االختصاراتفيانشاءاسماءاألعمدةيستخدم -4

     يستخدمالطالبالقيودفيانشاءالجداول -5

    يستخدمالطالبالمفتاحالرئيسيللعمودالمطلوب -6

    يستخدمالطالبالمفتاحالفرعيللعمودالمطلوب -7

    يبررالطالبسبباستخدامالقيود -8

    يعدلالطالبعليبياناتالجدول -9
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 االمان -3

    يعرفالطالبمفهوماألمانفيقواعدالبيانات -1

    يوضحالطالبمستوياتاألمانفيقواعدالبيانات -2

    ينشئالطالبالمساحةالتخزينيةللمستخدمين -3

    ينشئالطالبمستخدمينقاعدةالبيانات -4

    ينشئالطالبصالحياتمستخدمينقاعدةالبيانات -5

    ئالطالباألذوناتمستخدمينحسبالنوعينش -6

    يبررالطالبإنشاءاألذوناتللمستخدمين -7

 االستعالم -4

     يعرف الطالب أوامر االستعالم عن الجداول -1

     يستعلم  الطالب عن جداول قواعد البيانات -2

     يستطيع الطالب تقييد االستعالم عن الجداول -3

االستعالم عن النتائج حسب يستطيع الطالب ترتيب  -4
 النوع

 
   

     يستطيع تغيير اسماء أعمده حسب الحاجة -5

     يعالج األحرف واالرقام والنصوص في الجدول -6

يستخدم وظائف نظام المجموعات في االستعالم عن  -7
 الجداول

 
   

     يستخدم نظام التداخل في المجموعات  -8

     من أكثر من جدوليستطيع استرجاع البيانات والوثائق  -9

 البياناتتوثيق -5

يتعرف الطالب علي آلية وأهمية توثيق قاعدة  -1
 البيانات

 
   

     يصمم الطالب جدول توثيق مطور الجداول   -2

     يبرر عمل جداول توثيق قواعد البيانات -3

 4 24 8 =36 المجموع

 %=111 الوزن النسبي
22.2

%

66.7

%

11.1

%
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 (6ملحق رقم )
 قواعد البياناتختبار مهارات الصورة النهائية ال  

 غزة - اإلسالميــة الجامعــــة

 العليا                                                   الدراسات - التربية كلية

 التدريس وطرق المناهج قسم
 -الطالب: أخي

 -وب د : ،ورحم  اهلل وبركاته كمعليالسالم 
 .للمهاراتالمعرفيةلقواعدالبيانات اكتسابالطلبة مدى قياس إلى االختبار هذا يهدف

نما لغرض البحم ال لمي فقط . ، ختبار ليس له عالق  بدرجاتك في الكليوالباحم يؤكد علل أن هذا ال  وا 
 ي اإلجاب  .مات الختبار قبل الشروع فت ليفانه يرجو منك قراء   ،والباحم إذ يقدم لك الشكر لت اونك

 -مات االختبار :تعلي
 زمن الختبار محدد بساع  واحد  . 1.
 ( فقر  من نوع الختيار من مت دد .32 يتكون الختبار من ) 2.
 . اتركه إجابته تعرف ال الذي والسؤاليرجل قراء  األسئل  بشكل جيد قبل البدء باإلجاب   3.
 في إجاباتك تفرغ ذلك وبعد ،األربعة اإلجابات ببن من فقط صحيحة حدةوا إجابة اختبار علبك األسئلة على لإلجابة  4.

.اإلجابةالصحيحة رمز أسفل(X )الرمز بوضع المرفقة الورقة

 هي عبار  عن السجالت ذات الرتباط المت دد وهي أقرب قواعد البيانات للواقع. -مثال : -1

                              الشبكي  -أ

 هرمي  ال - ب

 ئقي ال ال - ت

 الرأسي  - م

 بطاق  في الصحيح الرمز أسفل (X )الرمز وضع إل عليك فما (أ) هي الصحيح  اإلجاب  أن بما -1
 -:يلي كما اإلجاب 

ثتبأالسؤال رقم

1.X

 

دالبلعاوي/سميرأحمالباحث،،،تعاونك حسن على لك شكرا
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 قواعد البياناتأسئلة اختبار مهارات 
قواعدبياناتاسمالمســــــاق: اسـمالطالب/ـةرباعـي:

رقمالمســــــاق:الرقـــــــمالجـــامـــعي:

ساعةمدةاالمتحــــان:اتاالمتحان:حـعددصف

 متحــان:وقتاالسميرالبلعاوي .أـــــــــمالـمدرس:ـاســـــ

 ان:ـتاريخاالمتحعـــــــــــدداألسئلــــــة:



-أخي الطالب: أختر االجابة الصحيحة مما تراه مناسبا:
أسلوب محدد لتنظيم الم لومات يبسط كيفي  إدخالهالا وت الديلها واسالتخراجها فالي صالور  مالئمال  ومفهومال   -1

 -و:الهانس  منطقيا .. للمستخدم لمجموع  مشترك  من البيانات المترابط  والمتج

 السجالت - أ
 قاعد  البيانات - ب

  الحقول - ت

 الجداول - م

قواعد البيانات من عناصِر البيانات المنطقي  المرتبط  مع ب ضها الالب ض ب القال  تتكون الجداول في   -2
 -: من م ين ، وتتكون قاعد  البيانات من جداول )واحد أو أكثر(.. مما تتكون هذ  الجداول

 (Fields  )حقول تتكون الجداول من أعمد - أ

 Record) تتكون الجداول من صفوف )سجالت  - ب

 (reports تقارير)تتكون الجداول من صفحات علل شكل  - ت

 )أ + ب م ًا( - م

 ،ال نالوان ،رقالم الغرفال  ،مثل )اسالم المالريض .. ،الست الم عنها أو إدخالهاالمطلوب  حروف والرقام ال  -3
 -هي: ....(

 بناء قاعد البيانات - أ

 تنظم قواعد البيانا - ب

 م لومات - ت

 بيانات - م
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 -لتصميم وانشاء وم الج  قاعد  بيانات نستخدم مجموع  من برامج : -4
 قواعد البيانات إدار نظام   - أ
 الملفات نظام إدار   - ب
 نظام إدار  الجداول   - ت
 الملفات التقليدي نظام   - م

ديالد  م لومالات ج علالللختيار قاعد  بيانات تسالمح بمالزج بيانالات مالن جالداول عديالد  ومختلفال  للحصالول  -5
 -نستخدم تصميم قاعد  بيانات:

 شبكي  - أ

 عالئقي  - ب

 هرمي  - ت

 طولي  - م

 -كل من البيانات التالي  : بيانات يتم تسجيلإلنشاء قاعد   -6
 قاتت ليالمالحظات والتوقي ات وال, و الش ارات  - أ

 أو تاريخ الطباع  رقم كل صفح  مطبوع  أوالرقم المسلسل،  - ب

 يانات أخرىأو حسابها من ب اشتقاقهاالبيانات التي يمكن   - ت

 كأرقام وحروف وأسماء وتواريخ   ،بيانات  - م

م الخبالالالر  الكافيالالال  إلعالالالداد الستفسالالالارات المطلوبالالال  بلغالالال  لالالالديه إلنشالالالاء قاعالالالد  بيانالالالات نسالالالتخدم أشالالالخاص  -7
 -:إلل الم, نحتاج الست

 (DBAمدير قواعد البيانات)  - أ
 (DB Designerقواعد البيانات ) مصممو - ب
 (End Userقواعد البيانات ) ومستخدم  - ت
 (Analyst & Programmerالنظم ومبرمج النظم) ومحلل  - م

 لتصميم قاعد  بيانات صغير  الحجم نحتاج لبرامج مثل ؟ -8

                             Oracle - أ

 MS Access - ب

                SQL Server - ت
 Sybase - م
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مالالال  ووضالالال ها فالالالي صالالالور  مالئمالالال  ومفهو  ام الجتهالالالفالالالي الجالالالداول و بيانالالالات عنالالالد اضالالالاف  مجموعالالال  مالالالن ال -9
 -:تسمي للمستخدم

 بناء قاعد البيانات - أ

 نظم قواعد البيانات - ب

 م لومات - ت

 بيانات - م

 -إلنشاء قاعد  بيانات عالئقي  يقوم المبرمج بالالال : -11

 تحديد الجداول - أ

 إنشاء عالقات  - ب

 تحديد الصفوف - ت

 )أ+ب( م اً   - م

 إحصالائي ر  فالي صالو   البيانات وت ديل واستخراج إدخالكيفي  التحكم ب تميحيم تنظيم البيانات إلنشاء و  -11
 -هو : نطبق اسلوب  شاشات است الم أوتقارير  أو
 بناء قاعد البيانات   - أ
 نظم قواعد البيانات  - ب
 الم لومات - ت
 البيانات - م

 -كتب مست ار ( هو : – إلنشاء مقدار التشاركي  في هذ  ال القات أو درج  ال الق  )طالب -12
 One to One  - أ
 One to Many - ب
 Many of one  - ت
 Many to Many  - م

 -جداول بقاعد  بيانات يجب ان يراعي المبرمج التالي للربط بين الجداول :لتصميم  -13

 استخدام جداول أفقي  - أ

 استخدام جداول رأسي  - ب

 استخدام جداول بأسماء فريد  - ت

 استخدام جداول تخزيني  - م
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قواعد  هي عبار  عن مجموع  مرتب  ومتكرر  من نوع واحد من السجالت المركب  علل هيئ  شجر  -14
 -:بيانات

   شبكي - أ

 هرمي  - ب

 عالئقي  - ت

 رأسي  - م

 

 -:ما يلي عدا  استخدام قواعد البياناتمن مميزات  -15
 امن وسري  البيانات عالي  جداً  - أ
 فرض القيود علل المستخدمين الذين ليس لهم صالحيات م ين  - ب

 توفير واجهات مت دد  لت امل المستخدم مع البيانات  - ت

 ادخال البيانات بشكل عشوائي في الجداول - م
دار  قواعالد البيانالات والالتحكم فالالي صالالحيات ال مالل ومراقبال  النظالام وتحسالين أداء قواعالالد يقالوم بالن مسالتخدم -16

 -:هو  البيانات
 (DBAمدير قواعد البيانات)  - أ
 .(DB Designerمصمم قواعد البيانات )  - ب

 (End Userمستخدم قواعد البيانات )  - ت

 (Analyst & Programmerمحلل النظم ومبرمج النظم) - م

 -البيانات هو :نفسها في وسط تخزين تتحكم به نظم قواعد  عملي  تخزين البيانات  -17
 بناء قاعد البيانات  - أ

 نظم قواعد البيانات - ب

 الم لومات - ت

 البيانات - م
 

ال الق  لمتجر يبيع أكثر من صنف/األصناف كل صنف يباع عند البائع إلنشاء مقدار التشاركي   -18
 -هي:

                                        One to  One - أ

 Many to Many - ب

 Many to One  - ت
  One of  One - م
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 -هو:DDL: Data Definition Languageقواعد البيانات نطبق أمر من أوامر   عللللت ديل  -19

                                      Insert into - أ

  Grant - ب

 Alter - ت

                                       Select - م

 

 -لقاعد  البيانات نطبق المر التالي: الصالحيات وامتيازات التصإلعطاء   -21

                         Update - أ

  Drop - ب

     Grant - ت

 Alter - م

 

 -للمستخدم نستخدم الجمل :الجداول الموجود  جميع ل رض  -21

                            select * from tab - أ

  Drop* from tab-ب
  Update * from tab -جال
                            Desc tab -ت

22-  select last_name   from employees where last_name like 'k%';   تطبيق الست الم
 -التالي هو:

        kعرض جميع أسماء الموظفين التي تبدأ بال  - أ

 عرض جميع أسماء الموظفين - ب

   Kعرض جميع أسماء الموظفين التي تبدأ بال  - ت

 %kعرض جميع أسماء الموظفين التي تبدأ بال - م

23-  (Truncate table student: نطبق األمر التالي عند )- 

 تحديم بيانات الجداول  - أ

 حذف بيانات الجداول - ب

 اضاف  بيانات للجداول - ت

 دمج بيانات الجداول - م
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24-  order by& :تطبيق األمر التالي هو- 

 ترتيب القيم بشكل تصاعدي                  - أ

 تغيير اسم ال مود في ال رض - ب

 ح  المفاتيحاستقبال القيم من لو  - ت

 سيتم عرض األسماء بشكل مرتبط - م
 -انواع توثيق تصميم قاعد  البيانات مثل: -25

 التوثيق التقني - أ

 التوثيق المصمم - ب

 التوثيق الم نوي - ت

 )أ+ب( م اً  - م

 رقم الهوي ( –إلنشاء مقدار تشاركي  في هذ  ال الق  درج  ال الق  )طالب  -26

 Many to  One - أ

 Many to Many - ب

 One to One  - ت
  One of  One - م

27-  Concat  :ناتج المر التالي هو- 

 تغيير اسم ال مود في ال رض                - أ

 استقبال القيم من لوح  المفاتيح - ب

 سيتم فحص األسماء - ت

 سيتم عرض األسماء بشكل مرتبط - م

 -عند :  Primary Keyيطبق القيد  -28

 فحص القيم  المدخل                       - أ

 ل يقبل قيم  فارل   - ب

 حقلل تتكرر قيم  ال - ت

 )ب+ت( م ًا  - م
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 -:الهدف من تحضير وثيق  تصميم قاعد  البيانات هو   -29

 إنشاء مصدر مشترك لجميع المشاركين - أ

 عمل رئيسي لتصميم  الجداول - ب

 كتاب  م لومات اضافي  للجداول - ت

 ليس مما سبق - م

31-    (ALTER TABLE student ADD stu_MO  number(9))  :نطبق األمر التالي عند- 

 دولالج عللأضاف  صف  - أ

 الجدول عللحذف صف  - ب

 الجدول عللأضاف  عمود  - ت

 الجدول عللحذف عمود  - م

31-  (Rename department to department2) : نطبق األمر التالي عند- 

 حذف اسم الجدول  - أ

 إضاف  اسم الجدول - ب

 تغيير اسم الجدول - ت

 نسخ اسم الجدول - م

32-  (update student set stu_Name: نطبق المر التالي عند )- 

 اناتتحديم البي - أ

 حذف البيانات - ب

 دمج البيانات - ت

 )أ+ب( م اً  - م

 -:للبيانات  varchar2المتغير  يستخدم -33

 لنوع البيانات ذو قيم  الرقمي  - أ

 لنوع البيانات ذو قيم  حرفي  - ب

 لنوع البيانات ذو قيم  تاريخي  - ت

 لنوع البيانات ذو القيم  الكبير  - م
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يكالون مالن نفالس نالوع البيانالالات  أنم لربطاله مالع جالالدول آخالر مالع اللتالزاوذلالك  ضالاف لجالدولي إلنشالاء قيالد  -34
(Data Type )مفتاح الرئيسيلل   
 قيد المفتاح الرئيسي - أ

 قيد المفتاح األجنبي - ب

 قيد عملي  الفحص  - ت

 ليس مما سبق - م

 
 -:لختيار قيود قاعد  بيانات تسمح بربط وتغيير بيانات في جداول عديد  -35

 checkقيد   - أ

 Uniqueقيد  - ب

 not nullقيد  - ت

  foreign keyقيد  - م

 
أيالالن المفتالالاح الرئيسالالي فالالي   -36

     -:قاعد  البيانات أدنا  
 رقم الطالب - أ

 اسم الطالب - ب

 التخصص - ت

 الكلي  - م

 
 انتهت األسئلة 

 
 مع متنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

 
 
 
 
 

 الكلي  التخصص اسم الطالب البرقم الط
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 -:أخي  الطالب  
 -تي :( لإلجاب  الصحيح  في الجدول اآل ( Xرمز  الرجاء وضع

 (ث) (ت) )ب( )أ( سؤال (ث) (ت) )ب( )أ( سؤال (ث) (ت) )ب( )أ( سؤال
.1     .18     .35     
.2     .19     .36     
.3     .20          
.4     .21          
.5     .22          
.6     .23          
.7     .24          
.8     .25          
.9     .26          
.10     .27          
.11     .28          
.12     .29          
.13     .30          
.14     .31          
.15     .32          
.16     .33          
.17     .34          
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 (7ملحق رقم )
 يبين اإلجابات الصحيحة على اختبار مهارات قواعد البيانات

 (ث) (ت) )ب( )أ( سؤال (ث) (ت) )ب( )أ( سؤال (ث) (ت) )ب( )أ( السؤ 

.1  X   .18   X  .35    X 

.2    X .19   X  .36 X    

.3    X .20  X    

.4 X    .21 X    

.5  X   .22 X    

.6    X .23  X   

.7   X  .24   X  

.8  X   .25    X 

.9   X  .26   X  

.10    X .27    X 

.11  X   .28    X 

.12  X   .29 X    

.13   X  .30   X  

.14  X   .31   X  

.15    X .32 X    

.16 X    .33  X   

.17 X    .34  X   
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 (8ملحق رقم )
 كتاب تسهيل مهمة طالب موجه لكلية العلوم والتكنولوجيا
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 (9ملحق رقم )

 اإلطارية ذو قوائم التعليمالواجهات  صور من برنامج
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 (12ملحق رقم )

 ية ذو القوائم المنسدلة التعليمصور من برنامج الواجهات 
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 (11)ملحق رقم 
 العلوم والتكنولوجيا كليةتطبيق الدراسة في  صور
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the impact of employment of 

educational interfaces developing database design skills in College of Science 

and Technology students in Khan Younis , and to conduct the study , the main 

question was formulated as following : 

 

What the impact of the educational interfaces employment on developing 

database design skills in College of Science and Technology students in 

Khan Youins ? 
 

In order to answer the study questions are used the experimental approach. 

Where the researcher designed educational interfaces through two programs 

on the internet and he used the initial design of interface frame lists, and the 

second interface design is drop-down lists. Where he made a list of database 

design skills for the content of database material affirmed. Where the list 

included( 38) index was distributed on( 4) fields. The study sample was 

selected in a deliberate manner , was distributed randomly consisted of( 27) 

students from specialty software in College of Science and Technology in 

Khan younis , were equally distributed each group consisted of ( 9) students. 

The study followed the experimental approach and the study tools were: attest 

to measure the students cognitive achievement scores and find out the 

differences among the achievement of experimental and control groups. 

According to evaluation card to measure the performance of skills and to 

investigate the differences among the performance of experimental and 

control groups. The researcher checked the validity of the tools to use by 

calculating the reliability coefficient test through using Richardson coder 

equation  21where reached (0.960) and it was implemented the study in the 

second academic semester from academic year (2012/2013). 

 

The study has been trying to verify two following hypotheses: 

 

 Are there no statistically significant differences at the level of significant  

(0.05  ≥ α) among degrees average of cognitive achievement for students in 

the three groups? (Control and experimental) 

 

 Are there no statistically significant differences at the level of significance  

(0.05  ≥ α) among degrees average of skills performance for students in the 

three groups? (Control and experimental) 

 

 

 



 b 

The study results referred to the following: 

 

1- There are statistically significance differences at the level of significance  

(0.05  ≥ α) among degrees average of cognitive achievement for students in 

the three groups (Control and experimental) for the second experimental 

group (Which used a drop-down lists method) 

 

2- There are statistically significance differences at the level of significance  

(0.05  ≥ α) among degrees average of skills performance for students in the 

three groups (Control and experimental) for the second experimental group 

(Which used a drop-down lists method) 
 

According to these results the researcher recommended that educational 

interfaces were developed for web pages styles window menus and drop- 

down lists in the software design of teaching students and the need to develop 

the content of university courses and straightened by global standards, the 

researcher also suggested several studies that may help develop the 

educational interfaces. 
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