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ف اختالف نمط التعلم : مستخلص البحث غير ومتزامن، ال) اإللكترونياستهدف هذا البحث تعرُّ

لمعهززد فززي بي ززة تعلززم أثززي، وتنززر  فززي تنميززة مهززارات تنززميم بواعززد البيانززات ل ززال  ا (المتزززامن

جريبيتين مجموعتين تلى ت بيق تجربة البحث ع تم وبدة بسوهاج، اإللكترونيالعالي لنظم التجارة 

 عززةيتكززوع عززدر تفززرار المجموج؛ حيززث 2021ج/ 2020فززي العززاج الجززامعي  تززم تحديززدهما عيززوا ي ا

( طالب ا 37)ن مالثانية  يتكوع عدر تفرار المجموعة( طالب ا وطالبة، بينما 39) من األولى التجريبية

هزارات لم ةالمعرفيز الجوانزب األولزى اختبزار تحنزيلي؛ لسيزاسوتزم ععزدار تراتزين للبحزث؛ وطالبة، 

حظزة؛ ب البزة مال فزي تنميم بواعد البيانزات، لل زال  عينزة البحزث، بينمزا تمثلزة األراة األخزر 

وبززد حززث، للمهززارات الالةمززة لتنززميم بواعززد البيانززات، لل ززال  عينززة الب ةاألرا يزز الجوانززبلسيززاس 

 المجموعززةطززال  تسززترت نتززا ب البحززث عززن وجززور فززرً راي عحنززا ي ا بززين متوسززط ررجززات 

ات طزال  التجريبية األولى التي ررسة باستخداج نمط التعلم اإللكتروني المتزامن، ومتوسط ررج

من فززي المجموعززة التجريبيززة الثانيززة التززي ررسززة باسززتخداج نمززط الززتعلم اإللكترونززي غيززر المتزززا

يززة التجريبالت بيززق البعززدت اختبززار التحنززيي المعرفززي، وب ابززة المالحظززة، لنززال  المجموعززة 

األولى، ثما تسترت نتا ب البحزث عزن حزدوم نمزو واوز ، وراي، وتثبزر لزد  طزال  المجموعزة 

موعزة التجريبية األولى في التحنيي المعرفي، ومهارات تنميم بواعد البيانزات عزن طزال  المج

 التجريبية الثانية.

تنزميم  –ي ة تعلزم أثزي ب -متزامن( المتزامن، غير ال) اإللكترونينمط التعلم  :المفتاحيةالكلمات 

 بواعد البيانات.

 .مقدمة

ث حيزاة؛ حيزاس التسزدج فزي ثافزة مجزاات الللتعليم تهمية بالغة بالنسزبة للتزرر والمجتمزف، فهزو تسز

زززعا ، ثمزززا  لتأمزززي، بدايزززة ل يُعزززد التعلزززيمجزززاحت حاجزززة التزززرر للتعلزززيم لتيسزززير حياتززز،، وتمهيزززد الن  

ض ن خاللز، نيزأت الحرزارات المختلتزة؛ وت زبحة بعزمزف وااختراعات، وااثتيافات الحديثة، 

ا فزي النزناعة، والزراعزة، والتجزارة  فزنع  لزق،ومن هزذا المنالدوي النامية من تفرزي الزدوي تسزدم 

ال الزب  تتيزدو الموظز  فزي مسسسزت،،من العمليات الهامة التي تتيزد  عملية تنميم بواعد البيانات

ات ليسزة نع عملية تنزميم باعزدة البيانزف يُسر؛ لذلكفي الحنوي على بيانات،، وررجات، بسهولة و

، يزةأات جزورة عاللحنزوي علزى باعزدة بيانزات مزن تجزي ا مجهزورباألمر السهي، عأ ا بد من بزذي 

ي مزن عمليزة اسزتخدامها  تمزا التنزميم للمسزتخدمين فيمزا بعزد، والتنميم الجيد لساعدة البيانات يُسزه  

  العمليزة هزذسرت تز، وبالتزالي ، وعدج تنظيمهزارار البياناتسيسرت على تك لساعدة البيانات الرعي 

 باعدة البيانات. راخي معلوماتالبحث عن على نتا ب غير  حيحة عند 
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مزن ات؛ باعدة البيانالمهارات التي يجب تع يلتزج بها منمم عدر ا من  Microsoftأثر موبف و

ا مزة علزى بعدة البيانات في جزداوي ومنها: تسسيم المعلومات الخا ة بساتجي بنا ها بنورة جيدة، 

 حتزاج عليهزابالمعلومزات التزي ي Accessلتسليي البيانزات المكزررة، باإلوزافة علزى تزويزد  ؛العناوين

هززا، للمسززاعدة علززى وززماع ربززة البيانززات، وتكامل لرززم هززذ  المعلومززات فززي جززداوي مع ززا المنززمم؛

 ورعمها.

طبس زززا للمهزززارات نزززات بنزززورة جيزززدة، ميم باعزززدة البيابزززأع تنززز (2019نعزززيم ) تحريزززر تثزززدت

ا وروري ا لرزماع تناسزق البيانزات، والسرزاح علزى البيانزات الزا زدة؛ حتزى يزتم  الم لوبة، يُعدُّ تمر 

الززذت اإلحبزاط ، ومنع زا إلوزاعة الوبزة ليزة، وتحسزين تراح باعززدة البيانزاتعا بدبزةتنتيزذ ااسزتعالج 

 يسنر على المستخدمين.

ننززاح بدبززة ت ال الزبالعديزد مززن المهزارات التززي يجزب تع يراعيهززا  تبيانززاباعزدة تنززميم ويت لزب 

نتزا ب  ت علزى عنتزاج باعزدة بيانزات وزعيتة؛ حيزث ت زارت، وعدج مراعاة هذ  المهارات يسرتنتيذها

تلز  ( على ورورة تنمية مهارات تنميم بواعد البيانات لل زال  بمخ2012الدوت ) توسم رراسة

 .عاليةبكتاحة وربة  المراحي التعليمية

ي تت وبزة، ؛ هزو الو زوي بزالتعلم علزى المزتعلم فزاإللكترونزيالتعليم  األساس الذت يسوج علي، ع  ع

وعلززى تسززاس ألززك مززن خززالي تجهزززة الحاسززب اآللززي المتنززلة بيززبكة اإلنترنززة،  ،تت مكززاعمززن و

علزى  ثبزرأليسزف األسزاس الزذلك  ،لل الزبللمعلومة، على موج، ومر د  نلس   يتغيير رور المعلم من مُ 

ةمال ز، مزن يتتاعزي مزف تسزتاأ ، و اإللكترونزيال ال  في عملية التعلم؛ فال الب من خالي التعليم 

ى رر ا المتنوعزة، ويتلسزة اإللكترونيز والتزدريبات األنيز ةحوي ال ال  حوي موووعات التعلم، و

ا عن مزن  با زرم، ثما يتلسزى رر ا غيزر تنتسهم ، تو من خالي ال ال معلم،تس لت، من خالي  مبا ر 

 .On Line المعلمخالي برفٍ من الوبة في حالة عدج وجور  معلم،

حاجة لارعة  فسد؛ Web 2نتيجة لظهور الجيي الثاني للويب  اإللكترونيالتعليم  وبت ور تروات

 ات الززتعلم، ووززرورة توظيتزز، فززي العمليززة التعليميززة، بمززا يززدعم مهززارالتعليميززة علززى ااسززتتارة منزز،

عمزي للزتعلم ي مزدخال   اإللكترونزيم يثة المتعلمين في بناح التعلم؛ حيث يُعزد التعلزااجتماعي، وميار

سيززق فيزز، المتعلمززوع مع ززا فززي مجموعززات ثبيززرة تو  ززغيرة، مززن تجززي عنجززاة مهمززة تعليميززة، تو تح

، 2015األعنززر، سززعيد تهززداف ميززترثة، تو اثتسززا  معرفززة، تو تراح بعززض المهززارات عملي ززا. )

101.) 

 ،ال ال  د التعليمية ل الميكالتالتعليم التسليدت يسرت على بعض  نمط نجد تع ات،أوفي السياً 

تتاعزي عزدج كثافة ال ال  من ناحيزة، ول وألك نتيجة عملية التعلم، من وألك روع تحسيق استتارتهم

ي راخ نعزيم ب،  من ناحية تخر ؛ ألع نظاج التعليم التسليدت يجعي ال الب مف طالب، تستاأ المارة

 خا زة ال زال  -ا زرة خا زة بعمليزة الزتعلم يسزت يف توجيز، تسز لة مب ثونز، ا، ساعة التدريسزيةال

زز، سززساا  لززو ثمززا تع  -اإلن ززوا يين  ؛ انتهززى وبززة  ألسززتاأ ثززي طالززب راخززي الساعززة التدريسززية وج 

 المحاورة روع تع تنتهي األس لة.

يحزدُم مزن  اإللكترونزيلم بأع الزتع Harris & Koehler (2009)ثما ييير حارس، وثوهلر  

العزرو  التعليميزة ، باإلوزافة علزى On Lineخالي ميارثة ال ال  في المحاوزرات المبا زرة 

                                                 

() ( لنتسا لعلم األمريكية الجمعية تونيق اعتمد الباحث في تونيق المراجف )العربية، واألجنبية( على نظاجAPA(  ،

 .السابف اإل دار
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المعرووة في نتزس التوبيزة، مزف بزدرة ال زال  علزى طزرة األسز لة، واسزتسباي التغذيزة الراجعزة 

المتمثلزة فزي البزث التورية من المعلزم، تو مزن ال زال  المتعلمزين، عبزر تروات التيزارا التزامنيزة 

 مرات الويب، والمستمرات السمعية.المبا ر عبر  بكة اإلنترنة، ومست

يتمثزي  الزنمط األوي وهما:  نم ين للتوا ي، اإللكترونيلتعلم لتع ( 20، 2015وت ار نايومي )

طززب ة أاتهززا بواسزز ة التخاظزز(؛ حيززث يززتم هززذا الززنمط فززي اللحمتزززامنالتوا ززي المبا ززر )ال فززي:

هزو ف، ويكوع بالنوت والنورة. تما النوع اآلخر ، وغرف الدرر ةالتخاطب النوتيالكتابي، و

ي غيزر بواسز ة ال زال  فيمزا بيزنهم بيزك الزنمطمتززامن( ويزتم هزذا الالتوا ي غير المبا ر )غيزر 

 .اإللكترونيمبا ر، وروع حرور ال ال  مع ا في نتس الوبة، ويحدم ألك من خالي البريد 

 ً متززامن، لا) اإللكترونيعلى تع  تنماط التعلم  Chirardini (2011, 13)  يراررينيثما ت ر 

تتمثزي  ،منمتزاال اإللكترونيفنجد تع تروات التعلم  لكي منهما تروات خا ة ب،، متزامن(،الوغير 

عية، فززي: محارنززة التيززديو، مززستمرات الويززب، وت بيسززات الميززارثة المختلتززة، والمززستمرات السززم

بريزززد ، تتمثزززي فزززي: ال(متززززامنالغيزززر ) اإللكترونزززيالزززتعلم نمزززط تمزززا تروات  والرسزززا ي التوريزززة.

 ، وتروات الكتابة التعاونية.Wiki، والمدونات، ومحررات الويب التيارثية اإللكتروني

غيزززر  اإللكترونزززي الزززتعلمنمزززط تع ( 453، 2008) عزمزززينبيزززي يزززر   أاتززز، فزززي أات السزززياًو

 لتتاعزياعي الذت يحدم روع الحاجة علزى تع يكزوع تطزراف ن في التتامتزامن عبر اإلنترنة يكمُ ال

ة بما بات مختلتفيما بينهم في تو ، والمنابيةوالتتاعي ،، ثما يتي  التيارامتواجدين )معلم، متعلم(

 .(تزامنيةا عن طريق تروات التتاعي )غير منهم بيعة، ووبة ثي ٍ يتناسب مف ط

ة فزي عمليز متززامنالالتتاعزي غيزر  بزأع (48، 2011الجززار وخخزروع ) عبد الل يز  ير بينما 

باي رساي، واستس؛ باعتبار  تراة هامة في نسي، وعاإللكترونييتم من خالي البريد  اإللكتروني التعلم

امزة هالعمليزة  تو المعلم في وبة احق من عرسالها، وتُعد هذ  ،الملتات، بحيث ي  لف عليها ال الب

ا ، نزم لزم اسزتسباي تنيز ة ال زال ، والتعزديي فيهزا بالنزوفي تنمية المهارات؛ حيزث يسزت يف المع

 تخر . يرسلها لهم مرة تخر ، بحيث ي  لف ال الب على تخ ا ،، ويحاوي عدج الوبوع فيها مرة

تكزز ( بأنز، ير107، 2015األعنزر ) سزعيد متززامن(؛ فيزر )ال اإللكترونزيتما عن نمط الزتعلم 

 بنزورةع زا ، والتتاعالت التعليمية مي تنتيذ األني ةثية لل ال  من تجحوي عتاحة التر ة التيار

رف فززي نتززس التوبيززة مززن خززالي الت بيسززات التزامنيززة، األروات الخا ززة بزز، مثززي )غزز علكترونيززة

 الدرر ة، ومستمرات الويب السمعية، والمر ية(.

 اإللكترونززينمززط الززتعلم  علززى تع    Er & Arifoglu (2009)بينمززا يسثززد عيززر، وترفززوجلي 

وزافة علزى ، منهزا: تحسزين رافعيزة الزتعلم، وتعزيزز تعلزم ال زال ، باإلامن يتسم بعدة مميززاتالمتز

ر تغييز  عزنالتزامنزي، فرزال   اإللكترونزيروا ال ال  عن التعلم واانخراط في، من خزالي الزتعلم 

 لزى الحريزةعز لعمليزة الزتعلم، باإلوزافة علزى موجز،، ومر زد، ومحت  ز من ُملسن للمعلومة رور المعلم

تلسززي والزتعلم، وطزرة األسز لة  اتالتزي تُتازاة لل الزب مزن خزالي الميزارثة التزامنيززة فزي مووزوع

 مبا رة.  عليهاالررور 

رزرورة توظيز  نمزط الزتعلم بمزن الدراسزات، والبحزوم  نتزا ب العديزد تو ةوفي أات السياً 

 ال  المختلتة، ومن )متزامن، غير متزامن(، في العملية التعليمية، وتنمية مهارات ال اإللكتروني

. بينمزا (2014) سزعد رراسزة تميزرة، وBorup, J, et al (2010)بزورت   هذ  الدراسات، رراسة

 اإللكترونزيوزرورة توظيز  نمزط الزتعلم (، علزى 2015عبزد المزولى ) راسزة السزيدت ارت نتا ب ر

هززذين ين )متزززامن، غيززر متزززامن( فززي العمليززة التعليميززة، وتززرا الحريززة لل ززال  لالختيززار مززا بزز
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 Wells & Fiegerبينمززا تثززدت نتززا ب رراسززة ويللززس، وفيجززر  النم ززين تننززاح عمليززة الززتعلم.

ونتزا ب  ، Perera & Richardson (2010)ونتزا ب رراسزة بيزرخرا، وريتياررسزوع  ،(2008)

 & Downey، ونتزا ب رراسزة رونزي، وراو يتسزي Borup, J, et al (2010)رراسزة بزورت  

Schetzsle (2012) ، ،ورراسة تبوسيليك، وباتاونAbuseileek and Qatawneh (2013) ،

(، علزى 2020موسزى ) علي رراسةنتا ب و، Salter, s, et al (2016)ورراسة سالتير وخخروع 

تزي  فر زة تفرزي فزي عمليزة الزتعلم، وةيزارة معزدات )غيزر متززامن( يُ  اإللكترونينمط التعلم تع  

(، ونتززا ب رراسززة  يززو 2011ا ب رراسززة الجزززار وخخززروع )ثمززا تثززدت نتززلززد  ال ززال ،  اإلنجززاة

نتزا ب ، باإلوزافة علزى Tsuei (2014)نتا ب رارسزة تسزوت و، Yu Ku et al (2012)وخخروع 

نمزط (، على تع  144، 2015األعنر ) سعيد ، ونتا ب رراسةMoallem (2015)رراسة مواليم 

ة التعلم، وفي تنميزة المهزارات البرمجيزة، )متزامن( يتي  فر ة تفري في عملي اإللكترونيالتعلم 

 ة.والتنميمي

 حديثزةيزة تجربزة تعليم بي زات الزتعلم الزذثي مزناألنظار تتج، نحو ما يمكن تع تزوفر  تسنيزة تتج، 

 ثمزافرزي، تعتمد على األجهزة الذثية التي تساعد على تسهيي، وتيسزير العمليزة التعليميزة نحزو األ

 الم لوبة للتكي  مف المواب  التعليمية الجديدة.تجعي المتعلم يتسل  بالموا تات 

م لوبززة وا زتات ال  بالمسززل  يتال الززب الزذت يززتعلم فزي بي ززة الزتعلم الززذثي، طالب زا أثي ززا؛ ألنز، يُعزدُّ 

ي ميزداع للتكي  مف عنر  مثي: المرونة، والسدرة على التكيز  مزف الموابز  التعليميزة الجديزدة فز

 عزن تعلزيم سرع الحارت والعيرين، وبالتالي فهو متعلم أثي نزاتبالمعرفة، وهذا من تهم تحديات ال

 (.2017، عبد الحي أثي )عخالص

ريسزة رت فزي طالمعلزم البيز ميزة تُحزاثيويعتمد بناح بي ة التعلم الزذثي علزى بنزاح بي زة تعليميزة تعلُ 

وتعاملززز، مزززف المحتزززو  التعليمزززي المزززرتبط بمجزززاي تخننززز،، وسزززلوثيات، وتعاملززز، مزززف  تتكيزززر ،

ا مرن ا، وفعاا  )ال  (.82، 2016رمور، ربيف متعلمين، حتى تست يف تسديم تعلم 

 )متززامن، غيزر متززامن(، فزي عمليزة اإللكترونزيومما سبق عرو، لمميزات توظيز  نمزط الزتعلم 

 تنزميمل را يزةاأل ، وحاجة ال ال  لتنميزة مهزاراتهمالتعلم، وما تتميز ب، بي ة التعلم الذثي من مميزات

والبحزوم  نتزا ب الدراسزات،ما تسترت عن، ووما تو ة ب، نتا ب الدراسات السابسة، يانات، بواعد الب

زامن( فزي )متززامن، غيزر متز اإللكترونزينمزط الزتعلم  اختلتة نتا جها فزي تحديزد تفرزليةالسابسة التي 

ف اخ التعليمية، وتنمية مهارات ال ال ؛ لذلكالعملية  نمط  تالففسد ظهرت الحاجة على ورورة تعرُّ

ات، عد البيان)متزامن، غير متزامن(، في بي ة تعلم أثي؛ لتنمية مهارات تنميم بوا اإللكترونيالتعلم 

 ة بسوهاج.اإللكترونيل ال  المعهد العالي لنظم التجارة 

 .مشكلة البحثالشعور ب

 مشكلة هذا البحث من خالل النقاط التالية.استشعر الباحث 

تستري رراسة مسرر بواعد البيانات، ل ال  التربة الثانية،  عبة : حاجة الطالب المهارية: أولا 

نظم المعلومات اإلراريزة، بالمعهزد العزالي لزنظم التجزارة اإللكترونيزة بسزوهاج؛ بزأع يكزوع ال الزب 

على رراية تامة )معرفية، ومهارية( بمهارات تنميم بواعد البيانزات، ممزا يجعزي ال زال  يسمزوع 

يت ا جيد ا في مجاي رراستهم، تو في مجاي عملهم فيما بعد؛ لذا استهدف بتوظي  تلك المهارات توظ

هذا البحث تنمية تلك المهارات، لحاجة ال ال  عليها، وبد  عر الباحث بحاجة ال ال  لتنمية تلزك 

المهارات من خالي مالحظت، المبا رة لهم خالي ترا هم العملي بمعامي الكمبيوتر، بالمعهزد العزالي 
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ة اإللكترونية بسوهاج، وعدج بدرة بعض ال ال  على تنزميم باعزدة بيانزات بنزورة لنظم التجار

 .Microsoft Office Access حيحة، ومكتملة من خالي برنامب 

يس ، لتزدرمن خالي عمي الباحث ثعرزو هي زة تزدريس منتزد : : الدراسة الستكشافية للبحثثانياا

 زال  مزن احظ  زكو  الة بسوهاج، اإللكترونيجارة بالمعهد العالي لنظم الت مسرر "بواعد البيانات"

اح عنزد عنيز  عوبة عنياح باعدة بيانات، باإلوافة على ثثرة األخ اح المهارية التزي يسزف فيهزا ال زال 

 علزى عينزة (مهزارت) بت بيق اختبار عمليباج الباحث باعدة البيانات، وللتأثد من الميكلة، وتحديدها 

 عهد العالي لنظمبالم ،نظم المعلومات اإلراريةبسم ، الثانيةالتربة بالبة، ( طالب ا وط47عيوا ية بلغة )

سا مززة ل يوبززد تززم تحديززد هززذ  العينززة مززن خززالي النظززاج الزوجززي المتتززال، ة بسززوهاجاإللكترونيززالتجززارة 

ف (500ال ال ، بداية من ربم ) نزميم لت )العينزة العيزوا ية(المهزارت  ال زال  مسزتو ؛ بهدف تعرُّ

وتزم الحنزوي علزى الزدرجات ،  Microsoft Office Accessبيانزات مزن خزالي برنزامب بواعزد ال

 يلي:النتا ب ثما  وت بحةالخاج، وتحليلها عحنا ي ا، 

 الدراسةلتصميم قواعد البيانات في ( المهاري( درجات الختبار العملي )1جدول )

 الستكشافية.

تر   المهــــــــــــــارة م

 المهارة

 لم يُسر   

 لمهارةا

ثيتيززة عنيززاح جززدوي ب ريسززة عززر  التنززميم لبيانززات  1

 طالب.

11% 89% 

ثيتية الدخوي إلنياح جدوي ب ريسة عر  التنميم  2

 لبيانات طالب.

7% 93% 

 %92 %8 ثيتية عرخاي اسم ال الب بساعدة البيانات. 3

 %91 %9 اتثيتية عرخاي بريد علكتروني لل الب بساعدة البيان 4

 %90 %10 ات.ي المتتاة الر يسي للجدوي بساعدة البيانثيتية عم 5

 %92 %8 ثيتية تحميي  ورة لل الب بساعدة البيانات 6

 %93 %7 ثيتية الدخوي إلنياح استعالج باستخداج المعالب. 7

 %94 %6 ثيتية التنسي بين حسوي ااستعالج. 8

 91.75 %8.25 عجمالي متوسط النسبة الم وية

 %100 اإلجمالي

 راسزةالدررجات ااختبار المهارت لتنزميم بواعزد البيانزات فزي  تدنييتر  من الجدوي السابق 

لعززالي لززنظم االتربززة الثانيززة، بسسززم نظززم المعلومززات اإلراريززة، بالمعهززد  لبززة ل ااستكيززافية للبحززث،

ت ة بسزززوهاج؛ حيزززث بلغزززة نسزززبة امزززتالثهم لمهزززارات تنزززميم بواعزززد البيانزززااإللكترونيزززالتجزززارة 

ات، متلززك مهززارات تنززميم بواعززد البيانززمززن العينززة لززم ت (91.75ممزا يعنززي تع نسززبة ) ،%(8.25)

 لهساح ال ال .مهارات تلك الالحاجة لتنمية  تظهر وبذلك

ثالثاااا: ناادرة البحااوب التربويااة فااي عمليااة تنميااة مهااارات تصااميم قواعااد البيانااات ماان خااالل 

ززالعمززن خززالي : مسااتحدثات تكنولوجيااة احززظ نززدرة فززي الدراسززات والبحززوم التززي  ؛الباحززث اط  

 اإللكترونززياسززتتارت مززن المسززتحدنات التكنولوجيززة ثــززـ )بي ززات الززتعلم الززذثي، وتنمززاط الززتعلم 

ثمزا تو زة ، ( التي تناولة وابف تنمية مهارات تنميم بواعزد البيانزاتمتزامنال، وغير متزامنال
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ات تنزميم بواعزد البيانزات لل زال  ( علزى وزرورة تنميزة مهزار2012الزدوت ) توسم رراسةنتا ب 

 بمختل  المراحي التعليمية من خالي مستحدنات تكنولوجية.

مزن خزالي نتزا ب الدراسزات السزابسة حزوي تفرزي : رابعاا: توصيات البحوب والدراسات الساابقة

تع تسثزد بزين رراسزات  مزاغيزر متززامن(، فسزد اختلتزة اآلراح و)متززامن،  اإللكترونينمط للتعليم 

فع ززاي فززي العمليززة التعليميززة، وبينمززا رراسززات تخززر  نتززة هززذا  متزززامنال اإللكترونززيلتعلززيم نمززط ا

رراسزة  المتزامن، ومن بين هذ  الدراسزاتغير  اإللكترونيالرتت، وتثدت على فاعلية نمط التعلم 

رراسزة  باإلوزافة علزى، Hsieh and Ji (2013)رراسزة هيسزة، وجزا و، Wang (2011)ونزب 

عزدج الزذين تثزدوا علزى ، Khodaparast & Ghafournia (2015)وغتورنيزا خوراباراسزة، 

متزامن( في تنمية )متزامن، وغير  اإللكترونيوجور فروً أات رالة عحنا ية بين نم ي التعلم 

)غيزر  اإللكترونزيأع نمزط الزتعلم بز التربويزة بينما تثدت نتزا ب بعزض الدراسزاتمهارات ال ال ، 

بزنمط  تز،في عمليزة الزتعلم، وةيزارة معزدات اإلنجزاة مزن خزالي مسارنمتزامن( يتي  فر ة تفري 

)متزامن(، لما ل، من مميزات تتي  الحريزة لل زال  فزي اختيزار تنسزب األوبزات  اإللكترونيالتعلم 

ستغالي تفري للوبزة المنسرزي فزي الدراسزة، ومزن هزذ  الدراسزات، رراسزة بيزرخرا، الهم للتعلم، و

 & Wellsرراسززة ويللززس، وفيجززر و، Perera & Richardson (2010)وريتياررسززوع 

Fieger (2008) ،رراسزة بزورت  وBorup, J, et al (2010) ،رراسزة رونزي، وراو يتسزي و

Downey & Schetzsle (2012) ،ورراسززة تبوسززيليك، وباتاونزز ،Abuseileek and 

Qatawneh (2013) ورراسزة سزالتير وخخزروع ،Salter, s, et al (2016)، ة علزىباإلوزاف 

 اإللكترونزينتا ب بعزض الدراسزات علزى تع نمزط الزتعلم  بينما تثدت ،(2020موسى ) علي رراسة

ا  )متزامن( يتي  فر ة تفري في عملية التعلم، وفي تنمية المهارات البرمجية، والتنميمية، نظر 

)غيزر  اإللكترونزيلحب ال ال  ااختالط المبا ر مف ةمال هم المتعلمزين، وألزك عزن نمزط الزتعلم 

(، ونتززا ب رراسززة  يززو 2011متزززامن(، وبززد تثززدت علززى ألززك نتززا ب رراسززة الجزززار وخخززروع )

، ونتا ب رراسة مزواليم Tsuei (2014)نتا ب رارسة تسوت و، Yu Ku et al (2012)وخخروع 

Moallem (2015) ،لززذلك فسززد نبعززة ، (144، 2015األعنززر )سززعيد رراسززة  باإلوززافة علززى

)متزززامن، غيززر  اإللكترونززيالوبززوف علززى تت نمززط مززن تنمززاط الززتعلم  ؛ بهززدفميززكلة هززذا البحززث

 متزامن( ل، تأنير تثبر في تنمية مهارات تنميم بواعد البيانات.

 .مشكلة البحث

ت ميكلة هذا البحزث فزي وجزور بنزور لزد  طزال  التربزة الثانيزة، بسسزم نظزم المعلومزا تحدرت

م بواعززد ة بسززوهاج، فززي تنتيززذ مهززارات تنززميونيززاإللكتراإلراريززة، بالمعهززد العززالي لززنظم التجززارة 

علم البيانزات؛ لززذلك تززم  ززياغة ميززكلة هززذا البحززث فزي وجززور حاجززة لمعرفززة تنززر اخززتالف نمززط الززت

 بيانات لد تنمية مهارات تنميم بواعد الل ؛)متزامن، غير متزامن( في بي ة تعلم أثي اإللكتروني

 بسوهاج.ة اإللكترونية ارطال  المعهد العالي لنظم التج

 السساي الر يس التالي: يمكن تحديد ميكلة البحث في: أسئلة البحث

بيزاس و، غيزر متززامن( فزي بي زة تعلزم أثزي، )متزامن اإللكترونينمط التعلم ثي  يُمكن تنميم 

 ةإللكترونيزاطال  المعهد العالي لزنظم التجزارة د  في تنمية مهارات تنميم بواعد البيانات ل تنر 

 بسوهاج؟

 ع من السساي الر يس األس لة الترعية التالية:و يتتر
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o لتجزارة اطزال  المعهزد العزالي لزنظم د  لز ما مهارات تنميم بواعد البيانات التي يجزب تنميتهزا

 ة بسوهاج؟اإللكتروني

o  ثي؟ذالتعلم الفي بي ة )متزامن، غير متزامن(  اإللكترونينمط التعلم  تنميمما معايير 

o  تنميزة ل أثزي )متزامن، غير متزامن( في بي ة تعلزم اإللكترونيتعلم نمط اللالتعليمي  التنميمما

 اج؟ة بسوهاإللكترونيمهارات تنميم بواعد البيانات ل ال  المعهد العالي لنظم التجارة 

o  م بواعزد )متزامن( في بي زة تعلزم أثزي، فزي تنميزة مهزارات تنزمي اإللكترونينمط التعلم  تنرما

 ة بسوهاج؟اإللكترونينظم التجارة البيانات ل ال  المعهد العالي ل

o  نزميم ت)غيزر متززامن( فزي بي زة تعلزم أثزي، فزي تنميزة مهزارات  اإللكترونزينمط الزتعلم  تنرما

 ة بسوهاج؟اإللكترونيبواعد البيانات ل ال  المعهد العالي لنظم التجارة 

 أهداف البحث.

ف اخزتالف نمزط الزتعلم  استهدف هذا البحث  بي زة  ، غيزر متززامن( فزي)متززامن اإللكترونزيتعرُّ

لتجزارة افزي تنميزة مهزارات تنزميم بواعزد البيانزات ل زال  المعهزد العزالي لزنظم  وتنر تعلم أثي، 

 ة بسوهاج.اإللكتروني

 أهمية البحث.

o ،والتزي تسثزد  يُعدُّ هذا البحث مزن البحزوم التربويزة التزي تُسزاير ااتجاهزات التربويزة الحديثزة

ي ا، مزن خزالر  منزتب للمعرفزة، ولزيس متلسزي لهزالتعليمية باعتبا على تهمية المتعلم في العملية

 بي ة التعلم الذثي.

o تعلزم أثزي، متزامن، غير متزامن( فزي بي زةالالسا م على نم ي ) اإللكترونيبالتعليم  ااهتماج 

 من ببي. والدراسات السابسة والتي لم يتعر  لها سو  السليي من البحوم

o ن( لز، )متزامن، غيزر متززام اإللكترونيالتعلم  تت من نم ي عةالة حالة الجدوي حوي معرفة

لدراسزات ؛ ألع معظزم ابنتة عامة، وتنمية المهارات بنتة خا ة عملية التعلمتنر فع اي في 

 ثبة تنر نمزط، وتارة تخر  تُ متزامنال اإللكترونيوالبحوم السابسة تارة تثبة تنر نمط التعلم 

 .متزامنغير  اإللكترونيالتعلم 

o  ُالي خزمزن ، حديثة لل ال ، والعاملين المتخننين فزي تنزميم بواعزد البيانزاتعوافة عدُّ ي

 تنميم نموأج أثي في تنميم بواعد البيانات.

 ا تمي هذا البحث على المتغيرين التاليين:: متغيرات البحث

 .)متزامن، غير متزامن( اإللكترونينمط التعلم  :المستقلالمتغير 

 تنميم بواعد البيانات. نب المعرفية واألرا ية لمهاراتالجوا: التابعالمتغير 

 التصميم التجريبي للبحث.

ولزى يبية األالتنميم التجريبي السا م على المجموعتين التجريبيتين، المجموعة التجر تم استخداج

)غيززر  نززياإللكترومتزززامن(، والمجموعززة التجريبيززة الثانيززة نمززط الززتعلم ) اإللكترونززينمززط الززتعلم 

 من( في بي ة تعلم أثي، وفس ا للتنميم التالي:متزا

المجموعة التجريبية 
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المجموعة التجريبية 

 الثانية

 المعالجة التجريبية الثانية

 ( التصميم التجريبي للبحث.1شكل )

 .للبحث اد المعالجة التجريبيةمو

حيزث تزم  )متززامن، غيزر متززامن(؛ اإللكترونينمط التعلم  ا تملة المعالجتين التجريبيتين على

 تنميم وعنتاج بي ة تعلم أثي وفس ا لمتغيرات البحث، ثما يلي:

 نزر توبيزاس  )متزامن(، في بي ة تعلم أثزي، اإللكترونينمط التعلم  :المعالجة التجريبية األولى 

 .ل ال  المجموعة التجريبية األولى في تنمية مهارات تنميم بواعد البيانات،

  أثزي، وبيزاس )غير متزامن(، في بي ة تعلزم اإللكتروني: نمط التعلم الثانيةالمعالجة التجريبية 

 الثانية.في تنمية مهارات تنميم بواعد البيانات، ل ال  المجموعة التجريبية  تنر 

 فروض البحث.

 ررجززات طززال  المجمززوعتين  ( بززين متوسزز ي0.05)فززرً راي عحنززا ي ا عنززد مسززتو   يوجززد

ل  ، لنزززاالمعرفزززي الثانيزززة فزززي الت بيزززق البعزززدت لالختبزززار التحنزززيليو، األولزززى التجزززريبيتين

 المجموعة التجريبية األولى.

   ررجززات طززال  المجمززوعتين  ( بززين متوسزز ي0.05)يوجززد فززرً راي عحنززا ي ا عنززد مسززتو

ة ة التجريبيالمجموع الثانية في الت بيق البعدت لب ابة المالحظة، لنال واألولى،  ينالتجريبيت

 األولى.

  ميززة فززي تن 0.14≤ يوجززد حجززم تززأنير لززنمط الززتعلم اإللكترونززي المتزززامن فززي بي ززة تعلززم أثززي

لي لزنظم الجوانب المعرفية واألرا ية لمهزارات تنزميم بواعزد البيانزات لزد  طزال  المعهزد العزا

 ارة اإللكترونية بسوهاج.التج

 حدود البحث.

 البحث: هدفالتزج الباحث بالحدور التالية من تجي تحسيق 

 ت(وزمن مسزرر )بواعزد البيانززا ،تنزميم بواعزد البيانزات : تنميزة مهزاراتالحادود الموواوعية 

 ةيزوناإللكتررة بالمعهد العالي لزنظم التجزا ،نظم المعلومات اإلراريةل ال  التربة الثانية، بسسم 

 بسوهاج.

 ج/ 2020 ، للعزاج الجزامعيالثزاني التني الدراسيفي  : تم ت بيق تجربة البحثالحدود الزمانية

 لبحزثا، وتم اانتهاح مزن عجزراح تجربزة ج2021 /3 /6 السبة، الموافقبداية من يوج  ج،2021

 ج.2021 /4 /5 ، الموافقااننين، نهاية يوج بت بيق تروات البحث ت بيس ا بعدي ا

 مزة بامزن خزالي  عينزة عيزوا ية، تزم تحديزدها: تزم ت بيزق تجربزة البحزث علزى ود المكانياةالحد 

ة كترونيززاإلللتجززارة طززال  التربززة الثانيززة، بسسززم نظززم المعلومززات اإلراريززة، بالمعهززد العززالي ل

 ؛ بداية با مة ال زال من (2ية من الربم )الزوجية المتتالية بداوألك باختيار األرباج  - بسوهاج

( طالب ززا 37( طالب ززا وطالبززة، بينمززا بلززح حجززم العينززة الثانيززة )39بلززح حجززم العينززة األولززى )حيززث 

 .وطالبة

 أدوات البحث.
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 باج الباحث بنعدار تراتين؛ هما:

 تنميم بواعد البياناتلمهارات  ةالمعرفي الجوانب لسياس تحنيلي اختبار.  

  اعد البيانات.لمهارات تنميم بو ةاألرا ي الجوانبب البة مالحظة لسياس 

 منهج البحث.

ظم" فززي مرحلززة "المسزز  الو ززتي، وت ززوير الززن الو ززتية الدراسززات هبهززذا البحززث مززناسززتخدج 

ابف لمتغيزر التزالمنهب التجريبي؛ لسياس تنر المتغير المستسي علزى االدراسة، والتحليي، ثما استخدج 

 .للبحث في مرحلة التسويم النها ي

 إجراءات البحث.

 احات التالية تنناح ععدار هذا البحث.اإلجرعتباع تم 

   هزدف بتحديد اإلطار النظرت من خزالي األربيزات، والدراسزات، والبحزوم التربويزة المرتب زة

 البحث.

   لكترونزياإلالتعلم  لتنميم، وعنتاج بي ة التعلم الذثي وفس ا لنم ي ؛المسننة بالمعاييرععدار با مة 

 )متزامن، غير متزامن(.

 إللكترونززياالززتعلم  لبي ززة الززتعلم الززذثي وفس ززا لنم ززي المناسززب تنززميم التعليمززيال اختيززار نمززوأج 

 (.2006 محمد ع ية خميسن(، واالتزاج بخ وات، اإلجرا ية ))متزامن، غير متزام

  اتهما.ونب، والتأثد من  دبهما، ب ابة المالحظة، وااختبار التحنيلي: البحث تراتيععدار 

  امن، غيززر )متززز اإللكترونززي ززة الززتعلم الززذثي وفس ززا لنم ززي الززتعلم لبيالسيززاج بتجربززة اسززت العية

 احيتهمزن  زال للتأثزد لهزذا البحزث؛متزامن(، لعينة من ال ال  )غير طال  العينزة األساسزية( 

 للت بيق.

  البحث على طال  المجموعتين التجريبيتين ت بيس ا ببلي ا. ياتترت بيق 

    تين.المجموعتين التجريبيت بيق التجربة األساسية للبحث على طال 

 علززى طززال  المجمززوعتين التجززريبيتين؛ للحنززوي علززى البحززث ت بيس ززا بعززدي ا ياتززت بيززق تر 

 الدرجات الخاج.

 التو يات، النتا ب النها ية، وتتسيرها، وتسديم للحنوي على؛ عحنا ي ا الدرجات الخاج معالجة 

 البحث من نتا ب.في ووح ما تستر عن، هذا  والمسترحات البحثية المستسبلية

 مصطلحات البحث.

علززى  اسززتراتيجية تعليميززة تتمرثززز حززوي ال الززب، وتعتمززد :(متاازامن) اإللكترونااينمااط التعلاايم 

 لحاسزب اآللزى عبزرتمزاج جهزاة ا - في نتس التوبية -وجور ال الب والمعلم مع ا تنناح عملية التعلم 

رر زة والمتمثلزة فزي )غزرف الد On Line بكة اإلنترنة، وتعتمد على تروات التتاعزي التزامنزي 

ل زال  فيمزا (، بزين اOn Lineالتزامنية، والتتاعي التزامني من خالي تراح تلك المهارات ت بيسي ا 

يم هزارات تنزمبينهم، وبين ال ال  والمعلم فيما بيزنهم؛ بهزدف تنتيزذ المهزاج التعليميزة المرتب زة بم

 بواعد البيانات في نتس التوبية.

استراتيجية تعليمية تتمرثزز حزوي ال الزب، وا تعتمزد  :"غير متزامن" لكترونياإلنمط التعليم 

على وجور ال الب، والمعلم تنناح عملية التعلم في نتس التوبية مبا رة، بزي فزي األوبزات المتاحزة 
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، اإللكترونيوالمتمثلة في )البريد  OF Lineلكي منهما، وتعتمد على تروات التتاعي غير تزامني 

التعليمية للمسرر(، بزين ال زال  فيمزا بيزنهم، وبزين ال زال  والمعلزم فيمزا بيزنهم؛ بهزدف والمنارر 

 تنتيذ المهاج التعليمية المرتب ة بمهارات تنميم بواعد البيانات.

د علزى عليميزة تسزتنبأنها: بي زة تحث بوفس ا ل بيعة هذا ال ها عجرا ي ايمكن تعريت: بيئة التعلم الذكي

دت، لزيم التسليز؛ إلحدام تغيير عيجزابي فزي نظزاج التعاإللكترونيديثة للتعليم توظي  التكنولوجيا الح

 ونزياإللكتر لزتعلملى اإلبداع، واابتكار، والتتاعي، مزن خزالي اوخلق بي ة محت  زة لل ال  تعتمد ع

ا يمكنهمزا ، وألك بين عننرت العمليزة التعليميزة "ال الزب، المعلزم"، بمزالمتزامنمتزامن، وغير ال

 مية مهارات تنميم بواعد البيانات.ندماج في العالم الربمي الذثي؛ لتنمن اا

وات ا: مجموعززة مززن الُخ ززالبيانززات بأنهزز بواعززدف عمليززة تنززميم عززرتُ : البيانااات تصااميم قواعااد

 ،نزد تنزميموالسا مة على عدر من المهارات المعينة، والتي يجب تع يلتزج بها ال الزب عالمنظمة، 

 .Microsoft Office Accessالبيانات من خالي برنامب وعنياح، وتنتيذ باعدة 

 .اإلطار النظري للبحث

م المحززور األوي: نمززط الززتعل همززا: طززار النظززرت لهززذا البحززث محززوريين تساسززيين،يتنززاوي اإل

تعلم ي: بي زة الزغير متزامن( في العملية التعليمية، تمزا المحزور الثزاني فيتنزاو، متزامن) اإللكتروني

 .لتنميم بواعد البيانات بنا ها الذثي، ومعايير

ة )متزامن، وغير متزامن( في العملي اإللكترونيالمحور األول: نمط التعلم 

 التعليمية.

م كونز، مزن تهزلمجاا  من تهم المجزاات التزي يتميزز بهزا عنزرنا الحزالي؛  اإللكترونيم تعليُعدُّ ال

لتوا زي فزي ايم، حيزث يتميزز بنمكانيزة ات العالمية في مجزاي التعلزالت وربها واثب التي نالتسنيات 

اع والمعلززم، ممززا يسززاهم فززي سززرعة تو ززيي المعلومززات، وتثبيتهززا فززي تأهزز بززين المززتعلمتت وبززة 

عتمزار ن خزالي ااالمتعلمين، فرال  عم  يتميز ب، من عمكانية تسديم المارة التعليمية بيزكي تتزاعلي مز

 رونيزة ربميزةعلزى بي زة علكت اإللكترونزيلتعلزيم ، باإلوافة علزى اعتمزار االمت ورةعلى التكنولوجيا 

  .ةتعليميو ة،تربوي علي، من عر ارات، وتوجيهات اج للمتعلمين ثي ما يحتاجوسد   تُ 

م؛ نزاح الزتعلفزي التتزاعالت التعليميزة، وميزارثة ال زال  فزي ب اإللكترونزيثما تنبف تهمية التعليم 

تعليمية، مهامهم ال م، يتتاعي في، المتعلموع؛ إلنجاةمدخال  لعملية التعل اإللكترونيحيث يُعد التعليم 

ن خزالي وتحسيق األهداف الميترثة لديهم؛ حيث يتم اثتسا  المعرفة، والمهارات، واإلتجاهات مز

ز التعلزيم اإللكترونيالعمي الجماعي عبر التعليم  اونيزة لجهزور التععلزى ا اإللكترونزي، ومن نم  يُرث  

 (.90، 2015األعنر، سعيد وليس ااعتمار على استسبالها. ) بين ال ال  لتوليد المعارف،

 .اإللكترونيم خصائص التعل

بالعديززد مززن الخنززا   التززي تميززز  عززن غيززر  مززن تنظمززة التعلززيم  اإللكترونززيم الززتعليتنزز  

، ومن تهم هذ  الخنا   التتاعي؛ حيث يتم ووف المتعلم في بي ة تعلم علكترونية تتاعلية األخر 

، مما يساهم فزي تحسزين عمليزة ينوالمعلم ي مف غير  من ال ال  ة التتاعي والتعامتع ي ل، فر

التحزديث فزي المزارة التعليميزة، فمزن خزالي بخا زية  يتنز  اإللكترونيالتعلم لدي،، ثما تع التعليم 

يتم تحديث المارة التعليمية باستمرار لل ال  الميزارثين فزي عمليزة الزتعلم،  اإللكترونيبي ة التعلم 

ي على المعلم، والتحرر من بيزور وباإلوافة على الخنا   األخر  مثي: المرونة، وسهولة الو 
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الزمززاع والمكززاع، والتززرابط، وتززوفير تروات ااتنززاي )متزززامن، وغيززر متزززامن(، وتعززدر طززرً 

 التسويم لل الب.

لزز، العديززد مززن  اإللكترونززيتع الززتعلم  Lin & Xie (2009, 127)ثمززا أثززر لززين، وتثسززات 

 تززدريب ال ززال  علززى التنظزززيم الززذاتي للززتعلم، وتنظززيم التتاعززي سززواح راخزززي الخنززا   منهززا:

 ززة مجموعززات الززتعلم، تو خارجهززا مززف مجموعززات الززتعلم األخززر ، باإلوززافة علززى بسيززة عنا ززر بي

 لكافة تنماط التعلم لد  ال ال  المتعلمين. اسبةنالتعلم، وتوفير مداخي تعليمية م

 .رونياإللكتأنماط التعلم 

 سزعيد(، و20، 2015نزايومي )، وChirardini (2011, 13)من خزالي الرجزوع ليزيرارريني 

 ، نم ززياإللكترونززيتع مززن تنمززاط الززتعلم  ( نجززد تنهززم اتتسززوا علززى107 -106، 2015األعنززر )

 بيسزات المتززامن يزتم مزن خزالي ت اإللكترونزي(؛ حيزث عع نمزط الزتعلم المتززامنمتزامن، وغير ال)

 عمليةلها تم من خالالتي تل، العديد من تروات التوا ي للحظة أاتها بنورة مبا رة، والويب في ا

ية اعزززي التزامنزززي، والمزززستمرات السزززمع: ُغزززرف الدرر زززة، والتتالزززتعلم بنزززورة تزامنيزززة، ومنهزززا

سززا ي التوريززة، والتخاطززب ومززستمرات الويززب، والر، ومززستمرات التيززديو، بالنززوت والنززورة

، ي غير مبا رغير المتزامن، والذت يتم بيك اإللكترونياآلخر وهو نمط التعلم الكتابي. تما النمط 

بريزد لة مثي: امتزامنالمن خالي تروات التوا ي غير  وروع حرور ال ال  مع ا في نتس الوبة،

 ، وتروات الكتابة التعاونية.Wikiوالمدونات، ومحررات الويب التيارثية  ،اإللكتروني

يزة ا فزي العملمتزامن(، يتم توظيتهمزالمتزامن، وغير ال) اإللكترونيي التعليم ويمكننا السوي بأع نم 

 متززامنال ترونزياإللكالتعليمية؛ لسهولة التوا ي بين المعلم والمتعلم خالي عملية الزتعلم، ويزتم الزتعلم 

عليز،  لزرريزتم او، فيست يف المتعلم توجي، سزساا  للمعلزم، مبا رة والمتعلم في نتس التوبية ،بين المعلم

، فيسزت يف فيزتم فزي توبزات مختلتزة، تو متتربزة متززامنالغيزر  اإللكترونزيفي نتس اللحظة، تما التعلم 

ديز، لا يكزوع مزسب المتعلم توجي، سساا  للمعلم، ويتلسى الرر علي، حاي مياهدة المعلم لهذا السساي، وح

ت الخا زة متززامن(، األروااليزر متزامن، وغال) اإللكترونيمتسع ا من الوبة، ولكي من نم ي التعلم 

 ب،، والتي تميز  عن غير .

 ، وأدواته.المتزامن اإللكترونينمط التعلم 

ف حزدوم اليزيح فزي  بأنز،: متززامنال اإللكترونزيعلم ( الت360 -357، 2014عزمي )نبيي  عر 

 .نتس الوبة، ويتم من خالل، طرة األس لة واإلجابة عنها بيكي تتاعلي في نتس التوبية

لز،  متززامنال اإللكترونزيم بزأع نمزط الزتعل Er & Arifoglu (2009)سثزد عيزر وترفزوجلي يو

ز تعلزم لم، وتعزيز، منها: تحسين رافعية التعتعدرة لل ال  تنناح عملية التعلمالعديد من المميزات الم

 نززياإللكتروال ززال ، باإلوززافة علززى روززا ال ززال  عززن الززتعلم واانخززراط فيزز، مززن خززالي الززتعلم 

وزافة علزى علزى موجز،، ومر زد، ومحتزز لعمليزة الزتعلم، باإل المعلزمامني، فرال  عن تغيُر رور التز

ي سز لة وتلسزالحرية التي تُتااة لل الب من خالي الميارثة التزامنية في موووع التعلم، وطرة األ

 مبا رة.  عليهاالررور 

حزة يرتكزز حزوي عتا نمتززامال اإللكترونزي( بزأع الزتعلم 107، 2015األعنزر )سزعيد ثما ييزير 

ع ززا عبززر التيززارثية لل ززال  مززن تجززي تنتيززذ األنيزز ة التعليميززة، والتتززاعالت التعليميززة م التر ززة

 اإلنترنة في نتس التوبية من خالي األروات، والت بيسات التيارثية التزامنية.

رها فزي العديد مزن المميززات، والعيزو ، فزالمميزات يمكزن حنز المتزامن اإللكترونيولنمط التعلم 

مبا زرة، سزواح تثانزة عجابتز،  زحيحة فيحنزي علزى ي المتعلم علزى التغذيزة الراجعزة بنزورة حنو
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التعزيززز المناسززب، تو عأا ثانززة عجابتزز، خاط ززة؛ فيحنززي علززى المعلومززات اإلنرا يززة، ومززن وززمن 

ا عدج التسيد بالمواعيد اليومية للذها  للمسسسة التعليمية، فال الب من خزالي  تت جهزاة المميزات تير 

متني باإلنترنة، يست يف التعلم مبا رة، وي رة األس لة ويتلسى اإلجابة عنها. تمزا عزن عيزو  نمزط 

، On Lineالتزززاج ال الززب بالوبززة المحززدر تننززاح عمليززة الززتعلم  فمنهززا: ،المتزززامن اإللكترونززيالززتعلم 

حززث علززى هززذ  البهززذا باإلوززافة علززى حاجتزز، لجهززاة حاسززب خلززي متنززي بيززبكة اإلنترنززة، وبززد تغلززب 

 العيو ، من خالي النساط التالية:

  عمزي اإلنترنزة، راخزي مبيزبكة  متنزلةالتوفير عدر مناسب من تجهززة الحاسزب اآللزي الحديثزة

 ة بسوهاج.اإللكترونيالكمبيوتر، بالمعهد العالي لنظم التجارة 

  جعي توبات التعلمOn Line ا، ح اعة تزى السزخالي اليوج الدراسي مزن السزاعة التاسزعة  زباح 

ا، خالي تواجد ال زال  بالمعهزد؛ حتزى يسزت عوع الزدخوي لبي زة الزتعلم   لكترونزياإلالثانية ظهر 

رنزة مبا رة راخي معامي المعهد، لل زال  الزذين لزيس لزديهم تجهززة حاسزب خلزي متنزلة باإلنت

 بمناةلهم.

  جعي فترة تخر  للزتعلمOn Line  فزي  لمة الزتعالزدخوي لبي زلزيال ، لل زال  الزذين ا يسزت عوع

 فترة النباة.

 سزاراتهم توفير المساعدة، والتوجي، لل ال  على مزدار اليزوج؛ للزرر علزى جميزف تسز لتهم، واستت

 مبا رة.

 ت، التزي مزنلز، العديزد مزن األروا متززامنال اإللكترونزيوبد أثر موبف ويكيبيديا بأع نمط الزتعلم 

يززديو، عبززر )الت المززستمراتفتراوززية، خاللهززا تززتم عمليززة الززتعلم، ومززن هززذ  األروات: التنززوي اا

 والنوت(، غرف الدرر ة، والتي يتم من خاللها النساش حوي موووعات التعلم.

لسزهولة  انظزر   ؛متززامنال اإللكترونزيوبد تبنى هذا البحث )غرف الدرر ة(، ثزأراة لزنمط الزتعلم 

 ل ال  منعاونية بين اال ال  معها، باإلوافة على تنها تعمي على ا  ناع بي ة تيارثية ت تعامي

 ها.خالي ميارثتهم للمعلومات، باإلوافة على المرونة في طرة األس لة، وتلسي اإلجابة عن

 متزامن(، وأدواته.)غير  اإللكترونينمط التعلم 

ف نبيي عزمزي ) حزدوم مزط الزتعلم اإللكترونزي غيزر المتززامن بأنز،: ن( 360 -357، 2014عر 

ي تروات سجي ةمني ا )بد يكوع ربا ق، تو ساعات(، وألك مزن خزالالتعلم في توبات مختلتة بيكي م

 التتاعي غير متزامن، والمتمثلة في البريد اإللكتروني، تو المراسلة.

، لز متززامنالغيزر  اإللكترونزيبزأع الزتعلم  Er & Arifoglu (2009)يُيزير  عيزر وترفزوجلي و

ن ، فرزال  عزتاعزي بزين المعلزم، وال زال العديد من المميزات في عملية التعلم منها: الميارثة والت

لم؛ سزيهم الزتععتاحة المارة التعليمية في تت وبة بناح  على احتياجزات ال زال ، والوبزة المناسزب لتل

تياجزاتهم م فزي توبزات غيزر مال مزة ألبزرانهم بنزاح  علزى رغبزاتهم، واححيث يسزت يف ال زال  الزتعلُّ 

مساحة ال ال  ال احتياجاتهم التعلية للتعلم، مما يع يالتعلية؛ حيث يترثز انتبا  ال ال  بناح  على 

 الكافية للتتكير، والتأمي، مما يجعي عملية التعلم لديهم أات فاعلية.

في المرونة التي يُتيحها في عملية التعلم من خالي  متزامنالغير  اإللكترونيوتأتي تهمية التعلم 

ا حرية اختيار الوبة المناسب لل الب في التعلم، فال  فزي وبزة  علزى عمليزة الزتعلمالب ليس ُمجبزر 

محزدر، باإلوزافة علزى عزدج وجزور ميزارثين فزي عمليزة الزتعلم فزي نتزس وبزة تعلزم ال الزب بيزكي 

ل، العديد مزن  متزامنالغير  اإللكتروني، ثما تع التعلم مما يتي  الحرية لل الب في الترثيزمبا ر 
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، 2015األعنر، سعيد ) .ت النساش، والمالحظات، ومنتديااإللكترونيمن تهمها: البريد  األروات

109.) 

 ميززات:يززات، والعيزو ، فمزن وزمن المالعديد من المم المتزامنغير  اإللكترونيولنمط التعلم 

ا، وا عرغعمكانية رخوي ال الب لعملية التعلم في األوبات المناسبة ل،،  ا لتسييزفال عجبار  د ال الزب ام 

جزوع عليز، تمكن المتعلم مزن ععزارة رراسزة المحتزو  التعليمزي، والر بمواعيد محدرة، باإلوافة على

وي ، عزدج حنزغيزر المتززامن اإللكترونزي. ومن ومن سلبيات نمط التعلم ت،علكتروني ا حسب حاج

، المززتعلم مززن سززساي المعلززم مبا ززرةفوريززة، باإلوززافة علززى حرمززاع ال الززب علززى تغذيززة راجعززة 

 ب هزذا البحزثييعر بها ال الب نتيجزة الزتعلم بمتزرر ، وبزد تغلزحالة اإلن وا ية التي باإلوافة على 

 على هذ  العيو ، من خالي النساط التالية:

  جزذا ،  ، بيزكي)غيزر متززامن( اإللكترونزيتنميم بي ة التعلم الذثي السا مة على نمط الزتعلم

 بي ة اجتماعية بعيد ا عن العزلة. بأن، فيال الب  تُيعرومرع؛ مما 

 ( سزززاعة بحزززد تبنزززى مزززن عرسزززال، للسزززساي، تو 12ارات ال الزززب خزززالي )الزززرر علزززى استتسززز

 ااستتسار.

  عزززن  تسزززديم التغذيزززة الراجعزززة المناسزززبة )التعزيزززز، تو معلومزززات عنرا يزززة ( إلجابزززة ال زززال

 ة.اإللكترونيالتدريبات، تو األني ة 

 زي التزي لتوالز، العديزد مزن تروات ا المتزامنغير  اإللكترونينمط التعلم وفي نتس السياً فنع 

من تهزم  اإللكتروني( بأع البريد 208، 2020) علي موسى تتم من خاللها عملية التعلم، وبد ت ار

 تعلم، ثمزا تع  ، والذت يتم من خالل، عملية الالمتزامنغير  اإللكترونيتروات التوا ي لنمط التعلم 

لمعلم ا لة بين اهمكانيات تتاعي ، لما تسدم، من عاإللكترونيم تهمية ثبر  في نظاج التعل لهذ  األراة

ي تعليميزة فزسز لة، وميزارثة اإلنيز ة ال، وبين المعلزم والمتعلمزين مع زا، فزي الزرر علزى األوالمتعلم

 توبات متتربة.

منة فزي تراة تتاعي غير متزاباعتبر   اإللكتروني( بأع البريد 190، 2007) عبور ييير حارمو

 لمميزات، منها:ل، العديد من ا اإللكترونيم عملية التعل

  ُّا بيزكي لمعلزم، والزرر عليهزلللخجزي تمزاج ةمال ز، مزن خزالي عرسزاي تسز لت،  المتعلم  عدج تعر

 .خاص

  عرسزاي تزويزد ال زال  بالمالحظزات عزن ترا هزم، و اإللكترونزييست يف المعلم من خالي البريد

 األس لة، واستالج عجاباتها.

 رات، باري الخبزتلمعلم والمتعلمين؛ مما يساعد على تباري الملتات بين المعلم، والمتعلم، تو بين ا

 والمعارف، وتعزيز التعلم التعاوني.

 غ توفير فر ة التوا ي بين المعلم وال ال ، فزي توبزات متتربزة حسزب مزا هزو متزاة مزن فزرا

 لل ال ، والمعلم.
وات (؛ باعتبارهززا مززن تهززم تراإللكترونززيتوظيزز  تراة )البريززد اعتمززد هززذا البحززث علززى هززذا؛ وبززد 

، وسزهولة التوا زي بزين المعلزم، المتززامنغيزر  اإللكترونزيالتوا ي التي يتم من خاللهزا نمزط الزتعلم 

 ، حسب األوبات التي تسم اإللكترونيوالمتعلمين، تو بين المتعلمين بعرهم البعض في عملية التعلم 

( 244، 2020) موسزىعلزي نتزا ب رراسزة  تو زة وفي أات السياً فسزد، المعلوماتبتلسي  لكي منهم

، والبحززث عززن تسززبا  عزززوف اإللكترونززي، فززي عمليززة الززتعلم اإللكترونززيالبريززد ورة توظيزز  برززر

 ال ال  عن استخداج هذ  األراة.
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 متزامن، وغير متزامن(. ) اإللكترونيمعايير تنفيذ عملية التعلم 

 تنتيذند ( عدر ا من المعايير التي يجب مراعتها ع116 -115، 2015األعنر ) سعيد استخل 

 ، منها:متزامنال، وغير متزامنال اإللكترونيالتعلم 

o  معهزاتاعي ة، والتكليتزات التزي سزيتاإللكترونيزتحديد طبيعة المهاج التعليميزة، ونزوع األنيز ة 

 ال ال .

o ر.توفير التغذية الراجعة التورية، والدعم المستمر لتتاعالت ال ال  بنتة مستم 

o  يتم بين ي الذتبين ال الب والمتعلمين، تو التتاعي الجماعتوفير التتاعي التررت والذت يتم 

 وبين المعلم. بينهمال ال  فيما بينهم، تو 

o التمرثز حوي المتعلم في بناح ومعالجة المعلومات المرتبط بالمهاج التعليمية. 

o علم ن التتوفير التدريب الالةج للمتعلمين لمساعدتهم على تحسيق تبنى استتارة ممكنة م

 .( عبر اإلنترنةمتزامن، وغير متزامن)

o .تحديد تساليب متابعة، وتسييم تعلم ال ال ، وتتاعالتهم 

o .تنميم األني ة التعليمية بما يدعم الدافعية للتعلم 

o .المعرفة التامة ب بيعة ال ال  المتعلمين، والتروً التررية بينهم 

ززي عنززد تنتيززذ بي ززة الززتعلم و، فسززد رُ البحززثوطبس زا ل بيعززة هززذا   الززتعلم  ززينم السا مززة علززى ثيالززذع 

 ، المعايير التالية:)متزامن، وغير متزامن( اإللكتروني

 رراسة خنا   ال ال ، واحتياجاتهم التعليزة مزن تجزي ووزف المحتزو  التعليمزي المناسزب 

 لهم، مف مراعاة التروً التررية بينهم.

 لهم.تحديد المحتو  التعليمي لبي ة التعلم وفس ا احتباجات ال ال ، وميو 

  هزارات ة بيزكي عملزي يسزوج بز، ال زال  مزن تجزي تنميزة ماإللكترونيتحديد األني ة التعليمية

 تنميم بواعد البيانات.

 .تمرثز عملية التعلم حوي المتعلم، وليس المعلم 

  متززامنالغيزر ومتززامن، ال اإللكترونزيتنميم بي ة التعلم الذثي السا مزة علزى نم زي الزتعلم ،

 عملية التعلم.على بيكي يُحتز المتعلم 

 .تعدر تساليب التسويم وتنوعها راخي بي ة التعلم 

 .تع تتم عملية التعلم بيكي علكتروني أثي 

 اإللكترونززيهززذا وبززد تناولززة العديززد مززن الدراسززات والبحززوم التربويززة رراسززة نم ززي الززتعلم 

 Liu and Chen تا )متزمن، وغير متزامن(، في العملية التعليمية، ومن هذ  الدراسات رراسة

ة فززي ااتنززاي ت ززارات نتا جهززا بززأع ال ززال  عينززة الدراسززة ا يحبززوع الميززارثالتززي  (2005)

 .اإللكترونيم عبر نمط التعل متزامنال

 يسزاعد بنزتة عامزة اإللكترونزيم تثدت علزى تع الزتعل التي Lin & Xie (2009)رراسة لين و

 .متعلمينال على تحسين ثتاحة التعلم، وةيارة الروا لد  ال ال 

 نمزط أعبز Perera & Richardson (2010) بيزرخرا، وريتياررسزوع تثدت نتا ب رراسزة ثما

وتثثزر فاعليزة لل زال  مزن خزالي الو زوي يتزي  فر زة تفرزي  متززامنالغيزر  اإللكترونزيالتعلم 

، وألزك مزن لزديهم ، بما يسنر على ةيارة معزدات اإلنجزاةالتعليميةبال ال  لكم تثبر من المنارر 

ويللززس،  رراسززةمززف نتيجززة النتيجززة  هززذ  ، وبززد اتتسززةمتزززامنال اإللكترونززيبززالتعلم  المسارنززةي خززال

فزي تع  Borup, J, et al (2010)، ونتا ب رراسزة بزورت  Wells & Fieger (2008) وفيجر
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لحرية في الزتعلم لما ل، من مميزات تع يهم ا متزامنالغير   اإللكترونيال ال  يميلوع على التعلم 

، ورغباتهم التعليمية، ولما ل، من تنر فع اي ، وفس ا لميولهمتت وبة يتوافق مف حاجاتهم التعليميةفي 

 .التعلم عملية في تحسين

 Hsieh and Ji، ونتزا ب رراسزة هيسزة، وجزا Wang (2011)ثمزا تنبتزة نتزا ب رراسزة ونزب 

بي ززات الززتعلم  ، علززى عززدج وجززور فززروً بززين نم ززي الززتعلم )متزززامن، غيززر متزززامن( فززي(2013)

 في تنمية المهارات، والدافعية لد  المتعلمين، واختبارات األراح. اإللكتروني

اسززتهدفة معرفززة تنززر اخززتالف تيززارا  فسزد( 2011الجزززار وخخززروع ) عبززد الل يزز  رراسززةتمزا 

ثتسزا  علزى ا اإللكترونزيننا يات البرمجزة اافتراوزية )متززامن، غيزر متززامن( فزي بي زة الزتعلم 

( مززن طززال  28البرمجززة باعتبارهززا عمليززة متعززدرة المتغيززر، علززى عينززة مكونززة مززن )مهززارات 

، ة عين  مسوطالبات الدبلوج المهنية في التربية، تخن  تكنولوجيا التعليم، بكلية البنات، جامع

من( في وبد تو لة نتا ب تلك الدراسة على وجور تنر اختالف نمط التيارا )متزامن، غير متزا

لتيزارا االبرمجيزة لنزال  برمجة الثنا يزات اافتراوزية علزى مهزارات ثتابزة األثزوار استراتيجية 

 ترونياإللكالتزامني، ثما تو ة نتا ب تلك الدراسة على ورورة البحث عن سبب اختالف التعلم 

 )متزامن، غير متزامن( في تنمية المهارات المختلتة ل ال  التعليم الجامعي.

ر ال ال  يترلوع التعلم عب على تع تثدت التي Yu Ku et al (2012)يو وخخروع  رراسة و

امتزامنال اإللكترونينمط التعلم   لحبهم ااختالط مف اآلخرين. ، نظر 

ة نتا جهزا علزى تع ت ربز التي Downey & Schetzsle (2012) ورراسة روني، وراو يتسي

وبززة رززي فززي اسززتغالي التع ززي ثتززاحة تف اإللكترونززيعبززر الززتعلم  التزامنززيغيززر عمليززة التسيززيم 

 .متزامنلا اإللكترونيالمنسري في الدراسة؛ لكونها تع ي مرونة تثبر في التعلم من نمط التعلم 

علزى  Abuseileek and Qatawneh (2013)باتاونز، ، وت ارت نتزا ب رراسزة تبوسزيليك ثما

ألسز لة ى طزرة اعلز ال ال في تيجيف  متزامنالعلى نمط التعلم  ،متزامنالتتوً نمط التعلم غير 

 نيالت متعدرة.توخا ة التي تحتاج على عجابات وت

 سعد رةرراسة تمي، التي اتتسة نتا جها مف نتا ب Duncan et al (2012)ونتا ب رراسة رينكاع 

 ؛اعبزر اإلنترنزة )متززامن، وغيزر متززامن( مع ز اإللكترونزينمزط الزتعلم  توظيز  تع( في 2014)

 نززياإللكتروي لل ززال ، ثمززا تع التكامززي بززين نم ززي الززتعلم لززى ةيززارة التحنززيي الدراسززيسززاعد ع

 امنزي فسزط،)التزامني، وغير التزامني( تفري لد  ال ال  في التعلم عن استخداج نمط الزتعلم التز

 تو نمط التعلم غير التزامني.

 Moallem (2015)، مف نتا ب رراسزة مزواليم Tsuei (2014) تسوت رارسة ثما تتتسة نتا ب

لل زال  عزن  عملية الزتعلمعبر اإلنترنة تنبة فاعليت، في  متزامنال اإللكترونيالتعلم  تع نظاجفي 

ين عمززي علززى تسززهيي التوا ززي بززين ال ززال ، وبزز؛ حيززث يمتزززامنالغيززر  اإللكترونززيالززتعلم نظززاج 

عزاٍي  تحسيزق مسزتو ة، باإلوزافة علزى اإللكترونيزوية عن طريق اإلني ة استيعا  المتاهيم الريا

ذاتي يسزاهم فزي تحسيزق الزتعلم الزثمزا تنز، ما بين جميزف ال زال  بمختلز  خنا نزهم،  من التتاعي

 للمتعلم، والتعاوع والتتاعي بين ال ال ، وبين المعلم.

 التزي ت زارت Khodaparast & Ghafournia (2015)خوراباراسزة، وغتورنيزا رراسزة و

غيزر  ترونزياإللك، ونمزط الزتعلم المتززامن اإللكترونيعلى عدج وجور تنر بين نم ي التعلم  نتا جها

 في تنمية المهارات، والتحنيي لد  ال ال . المتزامن
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ف تنزززر اخزززتالف نمزززط الزززتعلم  فسزززد( 2015سزززعيد األعنزززر ) نتزززا ب رراسزززةتمزززا  اسزززتهدفة تعزززرُّ

لززد   نززياإللكتروعلززى تنميززة مهززارات اسززتخداج تروات التسززويم  وا تزامنززيتزامنززي، ال اإللكترونززي

 ترونززياإللكنتززا ب تلززك الدراسززة علززى تع  نمززط الززتعلم  تو ززلةواآلرا ، وبززد  طززال  ثليززة العلززوج

لجانزب ا( فزي الت بيزق البعزدت لب ابزة تسيزيم 0.01بد حسق رالة عحنزا ية عنزد مسزتو  ) متزامنال

ا بززين ؛ حيززث ثانززة التززروً رالززة عحنززا ي  اإللكترونززياألرا ززي لمهززارات اسززتخداج تروات التسززويم 

موعزة وعة التجريبيزة األولزى، والمجموعزة التجريبيزة الثانيزة لنزال  المجمتوس ي ررجات المجم

 )التزامني(. اإللكترونيالتجريبية األولى التي ررسة باستخداج نمط التعلم 

 ونياإللكترت ارت على ورورة تنميم نوعي التتاعي  التي( 2015عبد المولى ) رراسة السيدو

ا ؛ اختيزار مزحرية ااختيار لل ال  تنناح عملية الزتعلمللمتعلمين، وترا  المتزامنمتزامن، غير ال

 هو مناسب لهم.

ت التزي تثدت نتا جها على تع النسا زاالتي  Salter, s, et al (2016) سالتير وخخروع رراسةو

 تعلم؛ تسزم  لل زال  باثتيزاف مووزوعات الزالمتززامنغيزر  اإللكترونيتتم من خالي نمط التعلم 

 .بيكي تثثر  موا  

م برززرورة المزززج بزززين نم ززي الزززتعل تو زززةالتززي  perveen. (2016)راسززة بيزززرفن رتمززا 

م مثاليزة خلزق بي زات تعلزمزن تجزي  ؛متززامنالغيزر  اإللكترونزيم نمط الزتعل، ومتزامنال اإللكتروني

ا جيد ا عبر اإلنترنة، والمساهمة في تعليم ال ال    .تعليم 

ا فسد استهدفة رراسة ن، متززامف تنزر اخزتالف نمزط التتاعزي )تعزرُّ  (2020موسزى ) علي وتخير 

ارات غيززر متزززامن( فززي بززرامب الززتعلم عبززر اإلنترنززة علززى تنميززة الجانززب المعرفززي واألرا ززي لمهزز

 ، وبزد بزاجالمعالجة الربمية للنور والرسومات التعليمية لد  طال  ثلية التربية بجامعة السزويس

غيززر متزززامن( لمهززارات  –زامن الباحززث بتنززميم برنززامب عبززر اإلنترنززة بنم ززي التتاعززي )متزز

عالت غيزر بأع تراح طزال  مجموعزة التتزا تلك الدراسةثما تنبتة نتا ب المعالجة الربمية للنور، 

الزتعلم  فزي متززامنالثاع تفري من تراح طزال  مجموعزة التتاعزي  اإللكترونيفي التعلم  ةمتزامنال

ر ت المعالجززة الربميززة للنززوعبززر اإلنترنززة، وألززك فززي التحنززيي المعرفززي لمهززارا اإللكترونززي

ريزد عززوف ال زال  عزن اسزتخداج الب عزن نتزا ب تلزك الدراسزة تسترتوالرسومات التعليمية، ثما 

زيثأرا اإللكتروني جتمزاعي اسزتخداج مننزة التوا زي ااال زال   ة تتاعي غير متزامنة، بينما فر 

(Facebookفي التتاعالت من حيث عرساي التدريبا )ما ثى ااستتسارات، ت والنور، والرر عل

ر )متزززامن، غيزز اإللكترونززيااخززتالف بززين نم ززي الززتعلم تو ززلة نتززا ب تلززك الدراسززة علززى تع 

 لكي مارة رراسية. ف على طبيعة المهاج التعليميةمتزامن( في العملية التعليمية؛ يرج

مززن خززالي العززر  السززابق لنتززا ب، وتو ززيات الدراسززات : تعقيااب علااى الدراسااات السااابقة

مزا  وزي تو)متزامن، غيزر متززامن(؛ يمكزن  اإللكترونيحوم السابسة التي تناولة نمط التعلم والب

 يلي:

  لعمليزة ا)متزامن( فزي  اإللكترونيتثدت نتا ب بعض الدراسات على عدج وجور تنر لنمط التعلم

سزة ات التعليمية، وعدج رغبة ال ال  لهزذا الزنمط مزن الزتعلم، وبزد تثزدت علزى ألزك نتزا ب ررا

Liu and chen (2005). 

  تثززدت نتززا ب بعززض الدراسززات علززى عززدج وجززور فززروً أات رالززة عحنززا ية بززين نم ززي الززتعلم

فعيزة لزد  ا)متزامن، وغير متزامن( في عملية التعلم لتنمية مهزارات ال زال ، والد اإللكتروني

وجزا ، ونتا ب رراسة هيسة، Wang (2011)المتعلمين، وبد تثدت على ألك نتا ب رراسة ونب 
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Hsieh and Ji (2013) خوراباراسزة، وغتورنيزا ،Khodaparast & Ghafournia 

(2015). 

 اإللكترونززيتثززدت نتززا ب بعززض الدراسززات السززابسة علززى تع التكامززي بززين نم ززي الززتعلم  ثمززا 

ال  )متززامن، غيزر متززامن( مع زا يسزاعد علزى تحسزين ثتزاحة الزتعلم، وةيزارة الروزا لزد  ال ز

تزا ب نلتحنيي الدراسزي لل زال ، وتنميزة مهزاراتهم، وبزد تثزدت علزى ألزك المتعلمين، وةيارة ا

، ونتزا ب Duncan et al (2012)، ونتزا ب رراسزة رينكزاع Lin & Xie (2009)رراسة لين 

 .perveen. (2016)(، ونتا ب رراسة بيرفن 2014) سعد رراسة تميرة

  يتزي  فر زة  المتززامنغيزر  ياإللكترونزتثدت نتا ب بعض الدراسات على تع نمط الزتعلم بينما

بزنمط الزتعلم  تز،، وةيزارة معزدات اإلنجزاة مزن خزالي مسارناإللكترونزي تفري في عمليزة الزتعلم

، لما ل، من مميزات تتي  الحرية لل زال  فزي اختيزار تنسزب األوبزات لهزم المتزامن اإللكتروني

الدراسزات، رراسزة  ستغالي تفري للوبة المنسري في الدراسة، ومزن هزذ ا، ولتلسي المعلومات

، ونتزا ب رراسزة ويللزس، وفيجزر Perera & Richardson (2010)بيرخرا، وريتياررسزوع 

Wells & Fieger (2008)  ونتزا ب رراسزة بزورت ،Borup, J, et al (2010) ونتزا ب ،

، ورراسة تبوسزيليك، وباتاونز، Downey & Schetzsle (2012)رراسة روني، وراو يتسي 

Abuseileek and Qatawneh (2013) ورراسزة سزالتير وخخزروع ،Salter, s, et al 

 (.2020موسى )علي ، رراسة (2016)

  ا؛ فسد ي  فر زة يت المتزامن اإللكترونيتثدت نتا ب بعض الدراسات على تع نمط التعلم وتخير 

ا لحززب ال زز ال  تفرززي فززي عمليززة الززتعلم، وفززي تنميززة المهززارات البرمجيززة، والتنززميمية، نظززر 

، وبزد زامنالمتغير  اإللكترونيط المبا ر مف ةمال هم المتعلمين، وألك عن نمط التعلم ااختال

(، ونتززا ب رراسززة  يززو 2011الجزززار وخخززروع )عبززد الل يزز  تثززدت علززى ألززك نتززا ب رراسززة 

، ونتزا ب رراسزة Tsuei (2014)، نتزا ب رارسزة تسزوت Yu Ku et al (2012)وخخزروع 

 (.144، 2015األعنر )سعيد راسة ر، ونتا ب Moallem (2015)مواليم 

ف  علم نمط الت اختالفومما سبق عرو، لنتا ب الدراسات والبحوم السابسة يتر  ورورة تعرُّ

مهزارات  فزي تنميزةتنزر تعلزى يُثبزة )متزامن، غير متزامن( في عملية الزتعلم، وتيهمزا  اإللكتروني

م بوجز، عمليزة الزتعلتت منهمزا فزي ، وألك لوجور حالة من عزدج الجززج بزأنر تنميم بواعد البيانات

 .تنميم بواعد البيانات على وج، التحديد، وتنمية مهارات عاج

 .ناتلتصميم قواعد البيا المحور الثاني: بيئة التعلم الذكي، ومعايير بنائها

عحزدام  علزى منهجيزة متكاملزة لتوظيز  التكنولوجيزا المت زورة مزن تجزيتسزتند بي زة الزتعلم الزذثي 

بززداع، فززي ال ريسززة التسليديززة للززتعلم، وت ززوير بي ززة تسززاعد علززى بنززاح مهززارات اإلتغييززر عيجززابي 

 )معلمززين، واابتكززار، والميززارثة ااجتماعيززة، والتوا ززي التع ززاي بززين عنا ززر العمليززة التعليميززة

بمزي لعزالم الران المتعلمين من اانخراط فزي مك   ياح تمور، ومسسسة تعليمية(، بما يُ ومتعلمين، وتول

 رجي.الخا

 بيئة التعلم الذكي.تعريف 

الخبير البيرت، وتُمثي معرفت،، وخبرات،،  نظاج يُحاثي ( بأنها:70، 2016)رمور يُعرفها ربيف  

دة فزي ألزك علزى ت المرتب زة بمووزوع الزتعلم، معتمزوتحاثي عمليات تتكير  في معالجة الميكال

التسليزدت؛ ألنهزا تُعزد تثثزر تكيت زا مزف  نزياإللكتروالمعرفة الخا ة بال الزب، ثمزا تنهزا بزديال  للتعلزيم 
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عزن طريزق عرخزاي وتنتيزذ األنيز ة  خنا   ال ال ، وتساليب تعلمهم، ثما تنهزا تُعزد تثثزر أثزاح  

 علم لتيخي  وتحديد نساط وع  ال الب في ثي جز ية بالمحتو .تالتي يسوج بها الم

 لتالي:، يُمكن استنتاج اومن خالي التعري  السابق لبي ة التعلم الذثي

o .تع بي ة التعلم الذثي تعتمد على الذثاح اا  ناعي 

o من البي ات األخر  تست يف التكي  مف خنا   ال ال  تثثر من غيرها. 

o  علزى  تساعد ال ال  علزى تنتيزذ المهزارات بدبزة وثتزاحة، باإلوزافة علزى تنهزا تسزاعد ال زال

 تنتيذ األني ة التعليمية بنورة علكترونية أثية.

 التعلم الذكي. مميزات بيئة

ة تواثززب تتميززز بي ززة الززتعلم الززذثي بالعديززد مززن المميزززات، والتززي تجعززي منهززا بي ززة تعليميززة أثيزز

لتعليميزة مناسزبة تسزديم المزارة االت ورات العالميزة فزي مجزاي التعلزيم، ومزن وزمن هزذ  المميززات: 

ار، داع، وابتكزفزي حالزة عبز ال البلخنا   وبدرات ال ال ، باإلوافة على اعتمارها على جعي 

 لزب تننزاحبي جعي ال ا لى توليد المعرفة، وليس ألك فحسب؛وانتيالهم من حالة تلسي المعلومات، ع

لزب فهزم عملية التعلم في بي ة محتززة لتوظيز  مزا تعلمز، فزي المسزار الم لزو  منز،، فيسزت يف ال ا

راجعزة  وفر تغذيزةالمهارة على سزبيي المثزاي، وتوظيتهزا فزي مكانهزا النزحي ؛ لكزوع هزذ  البي زة تُز

 فورية ومبا رة استجابات ال ال .

أع بي زة الزتعلم بز( 2017)عبزد الحزي ، عخالص  Ragab (2011, 53)رجب  وبد ت ار ثي من:

 منها: ،الذثي لها العديد من المميزات

o تغييززر ال ززرً التسليديززة فززي عينززاي المعلومززة؛ بحيززث يززتمكن ال الززب مززن اسززتيعا  المحتززو  

عزن  ري، والو وي على تبنى بدر ممكن من ااحتتاظ بالمعرفزة المكتسزبة،التعليمي بيكي تف

، نظزر  طريق ععارة توظيتها في البحث عن معرفة جديدة، تو ابتكار حلوي لمياثي فعليزة يُوجز

 عليها، تو اثتسا  مهارات معينة.

o سدرات وخنا   المتعلم التررية.لطريسة عر  المحتو  التعليمي مف ناسب تت 

o اهب منزززاهب، والمزززوار التعليميزززة مزززن اليزززكي التسليزززدت للكتزززب المدرسزززية علزززى المنزززالخزززروج بال

 عد.علم من بُ مي الربمي الذت يُتي  لل ال  التعلم المستمر، والتيعلتة، والمحتو  الاإللكتروني

o  ُا للمعرفزة، وت زتُعد بي ة التعلم الزذثي منزدر   ، ُخ زواتلز  نزح     لل الزب تسزلو  ترا ز،، وتُ وو  

 لميكلة.ومسار حي ا

o .تعتمد على فرو  علمية مبنية على تخ اح المتعلم، وتحديد األجزاح غير الواوحة 

o  ،تيزجيعهم وععدار ال ال  للتعامي مف المتغيزرات التسنيزة، واابتكزارات فزي مجزاي التكنولوجيزا

 على الميارثة في المستمرات العلمية.

o ولوجية المبتكرة.تيجيف ال ال  على العمي الجماعي، واستخداج األروات التكن 

o المحتزو   لبي ة الزتعلم الزذثي واجهزة تتاعزي مرنزة، مبنيزة علزى الحزوار، والتتاعزي المتبزاري بزين

 التعليمي، والمتعلم.

o ين ععززارة بنززاح المتززاهيم العمليززة ب ريسززة علميززة فززي أهززن ال ززال ، وهززذا مززن خززالي الززربط بزز

ة بنززاح مهززارتروات التكنولوجيززا، و تكززر النابززد، واسززتخداجتوبززين تنميززة ال ومززات، والتحليززي،المعل

 البحث عن المعلومات.

 معايير بناء بيئة التعلم الذكي.
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بزأع بي زة الزتعلم الزذثي تتكزوع مزن خمسزة معزايير  Loc & Phung (2008) لوس وفونب ت ار

 تساسية، يجب اتباعها عند بناح بي ة التعلم الذثي، نتناولها بالتووي  فيما يلي:

ى تنزز، إلوزافة علزيُعزد هززذا المعيزار البنيزة األساسززية لنظزاج الزتعلم الززذثي، با: أولا: معياار المعرفاة

د وأج لتوليزمستورع لتخزين المعرفة، لذلك يت لب ربة في تحليي المزارة العلميزة، ثمزا تنز، يمثزي نمز

  اإلجابززات النززحيحة لتسززاطات ال الززب، ثمززا تنزز، يولززد مسززارات مختلتززة ل جابززات، تو تنززحي

 ة بها.األخ اح المترمن

ين ي يزوا م بزثزيجب في هذا المعيار الترثيز على الحالة المعرفية لل الب؛ : ثانياا: معيار الطالب

 وفير بي زةتزتسلو  تعلم،، والمارة التعليمية، وتخزين تلك المعرفة، حتى يمكن اتخاأ برار؛ بهزدف 

 معززدي تسززدجتعليميززة تناسززب بززدرات ال الززب، ويجززب تع يحتززوت هززذا المعيززار علززى أاثززرة تُسززجي 

ال الززب فززي عمليززة الززتعلم؛ حيززث تززسنر هززذ  المعلومززات فززي تيززخي  حالززة ال الززب فززي الموبزز  

مزد   ، ومتابعةالتعليمي، وبالتالي يُمكن تع يستتيد منها ال الب في استرجاع المعلومات السابسة ل،

 تسدم، في عملية التعلم.

المتعلسززة  المعلززم فززي اتخززاأ السززراراتيجززب تع يُحززاثي هززذا النمززوأج سززلوا : ثالثااا: معيااار المعلاام

الُخ ززط  تحديززد األهززداف التعليميززة، وووززف عززنبتدخالتزز، التعليميززة، ويُعززد هززذا المعيززار مسزز وا  

هزز، تننززاح الالةمززة لتحسيسهززا، وتخزززين األنيزز ة التعليميززة التززي تسززاعد النظززاج علززى عر ززار ، وتوجي

لة التززي نظززاج علززى تع يتتبززف تحليززي األسزز عمليززة الززتعلم، ويجززب عنززد بنززاح هززذا المعيززار مراعززاة ال

ي ساعدة التي رحها ال الب، وتوجي، ال الب بما يُناسب مستوا  المعرفي، باإلوافة على تحديد الم

ا يزة يسدمها للمتعلم من خالي طريسزة عزر  البي زة للمحتزو  التعليمزي، وعزر  المعلومزات اإلنر

 لل الب.

يززة معيززار يجززب تنززميم التتاعززي بززين طرفززي العملوفززي هززذا ال: رابعاااا: معيااار واجهااة التفاعاال

 لية.ة، واألنماط التتاعاإللكترونيالتعليمية )المعلم، والمتعلم(، واستخداج ثي الوسا ط 

يجززب ااهتمززاج فززي هززذا المعيززار بتخ ززيط خري ززة المحتززو  : خامساااا: معيااار محااري التكيااف

تزز، اسززب مززف ثززي طالززب حسززب حالالتززي تتن ةالتعليمززي، وععززدار عززدر مززن ااسززتراتيجيات التعليميزز

يمها وتسززد ،المعرفززة، لززذلك يُعززد هززذا المعيززار هززو المسززسوي عززن توليززد  ا ززات المحتززو  التعليمززي

 .بين  تحات بي ة التعلم الذثي ةاإللكترونيللمتعلم حسب تسلو  تعلم،، وبناح الروابط 

لم مززط الززتعنلسا مززة علززى وبززد بززاج الباحززث بنتبززاع المعززايير السززابسة عنززد بنززاح بي ززة الززتعلم الززذثي ا

مززف  التززي تتوافززق)متزززامن، غيززر متزززامن(، وباإلوززافة علززى تتبززاع األسززس التاليززة،  اإللكترونززي

)متززززامن، وغيزززر متززززامن(، والتزززي يمكزززن  اإللكترونزززيخنزززا   ال زززال ، ونمزززط بي زززة الزززتعلم 

 توويحها فيما يلي:

 لب.تيجيف ال ال  على ووف تهداف تعليمية، تتناسب مف رغبات ثي طا 

 عرفة.الترثيز عند تنميم بي ة التعلم الذثي على الت وير، وتيجيف ال ال  على توليد الم 

 . تنظيم المحتو  التعليمي؛ ليتناسب مف ميوي واحتياجات ال ال 

 سزب اآللزي تحديث البنية التحتية للمسسسة التعليمية مزن خزالي تزويزدها بالعديزد مزن تجهززة الحا

 المت ورة.

 فيمززا  ياسزتخداج بي ززة الزتعلم الزذثي، وثيتيززة تبزاري المعلومززات، والتوا ز تزدريب ال زال ، علززى

 .بينهم
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 .تنميم بي ة التعلم الذثي وفس ا لمعايير مسننة 

 ل زال ، رية بين اتع يتم اانتساي تدريجي ا وفس ا بين عنا ر المحتو  التعليمي، وفس ا للتروً التر

 وحسب ررجة تسدج ثي طالب.

 الذكي. عوامل نجاح بيئة التعلم

لعمليزة ( على عدة عوامي تساهم في نجاة بي ة التعلم الذثي في ا2017) عبد الحي تيير عخالص

 التعليمية، ومنها:

o ف المعنيزةووف الرطية، واألهداف للتغيير الذت ي م  علي، البرنامب، وتحديد ماهيت،، واألطرا 

 بتنتيذها من مديرين، ومعلمين، ومناهب.

o ومووزوع والت ويرت بزدح  مزن مراحزي وخليزة التنتيزذ، والمزدة الزمنيزةً التنتيذت، ياتحديد الس ،

ا رور فزي ااستدامة، والميزانية، مف الترثيزز بالدرجزة األولزى علزى األطزراف المعنيزة التزي لهز

 تحسيق تهداف بي ة التعلم الذثي.

o  يزف مجتع يتم اانتساي التعليمي بيزكي تزدريجي؛ وألزك لرزماع فهزم واسزتيعا  متبزاري مزن ببزي

 األطززراف، ومززف تسززدج البرنززامب تتوا ززي عمليززات تحززديث جميززف ترواتزز، وعنا ززر ، بمززا فيهززا

 األجهزة، والمننات الداعمة.

o   وززرورة وجززور رطيزززة واوززحة لت بيزززق اسززتراتيجيات التحزززوي الززذثي بالتعزززاوع مززف جميزززف

، بزي طاألطراف المعنيزة؛ ألع نسافزة التحزوي الزذثي يجزب تا تكزوع علزى المسزتو  التعليمزي فسز

 على جميف المستويات.

o  تع تززتم عمليززة التسيززيم بيززكي  ززحي  مززن خززالي ترثيزهززا علززى التحززديات التززي تتعززر  لهززا

 استراتيجية التحوي الذثي.

o يزرفين، تع يتم توفير، ور زد مت لبزات بي زة الزتعلم الزذثي الماريزة، والبيزرية مزن معلمزين، وم

 وفنيين، وتني ة تدريبية.

ي ثيززز علززى هززذ  العوامززي عنززد تنززميم وعنتززاج بي ززة الززتعلم الززذثوممززا سززبق يترزز  وززرورة التر

 )متزامن، غير متزامن(. اإللكترونيالسا مة على نم ي التعلم 

ا ألهمية بواعد البيانات، وورورة تنميزة مهاراتهزا لزد  ال زال ، و بزأع هزذا  فيمكننزا السزوينظر 

راب ة، والمنظمة، والخا ة تالم -ستورع معلومات م -ييير على مجموعة من البيانات  المن ل 

يد منهزا ؛ ليسزتت)ال الزب( من خالي المنزمم سة، تو  رثة، ويتم عرخاي هذ  البياناتبترر، تو مسس

 .، وسهلةالمستخدج فيما بعد ب ريسة مرتبة، ومنظمة

لمخزنزة تُعرف باعدة البيانزات بأنهزا: عبزارة عزن مجموعزة مزن المعلومزات والبيانزات الربميزة او

ة بززدوع تكززرار، ومتنززلة مززف بعرززها الززبعض وفززق لعالبززات متبارلززة، وتكززوع باعززد ب ريسززة مسننززة

 البيانات بابلة للبحث، والتعديي، واإلوافة.

 مكونات قاعدة البيانات.
 تتكوع باعدة البيانات بأع( 4-3، 2018ت ارت المسسسة العامة للتعليم التني والتدريب المهني )

 :، يمكن توويحها ثما يليمن خمسة تبساج

: وتيززتمي علززى جميززف األجهزززة الماريززة فززي النظززاج مثززي: Hardwareأولا: المكونااات الماديااة 

 الحاسبات، وال ابعات، وتجهزة ااتناي.

وتتمثي البرمجيات في مجموعة من البرامب المسزتخدمة فزي باعزدة : Softwareثانياا: البرمجيات 

 البيانات، ولها نالنة تبساج:
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 ب اي امب التززي تسززوج بززنرارة األجهزززة، وتهي تهززا للعمززي، مثززي برنززامتنظمززة التيززغيي: وهززي البززر

Windows. 

 .برنامب باعدة البيانات: وهو البرنامب الذت يتولى عرارة باعدة البيانات 

  ،اسزتخراج والبرامب الت بيسية المساعدة: وهي البرامب التزي تسزوج بعمليزات ااسزترجاع والتخززين

 التسارير.

: مزدير هم عبارة عن ت خاص يسوموع بالعمزي فزي بي زة باعزدة البيانزات مثزيو: ثالثاا: المستخدمون

 النظاج، ومنمم باعدة البيانات، والمبرمجوع، والمستخدج النها ي.

نات عدة البياوهي عبارة عن السوانين والتعليميات التي تحكم عمي با: رابعاا: اإلجراءات والعمليات

 بيكي واو  ومحدر. بيكي  حي ، وتكوع على  كي تعليمات مونسة

اعزدة بوهي من تهم مكونات النظاج؛ حيث تيمي مجموعة الحسزا ق المخزنزة فزي : خامساا: البيانات

 البيانات، وتكوع من عمي منمم باعدة البيانات.

لتزي اوفي أات السياً؛ فنع عملية تنزميم بواعزد البيانزات تحتزاج علزى مجموعزة مزن المهزارات، 

، باعززدة البيانززات؛ حتززى تخززرج بنززورة جيززدة الززب( عنززد تنززميم )ال يجززب تع يلتزززج بهززا المنززمم

ي من عملية ااستتارة منهزا فيمزا بعزد مزن ب بزي المسزتخدمين، لزذلك تُعزد عمليزة رات مهزانميزة ت وتُسه  

أات ثتزاحة  ؛ لتنزميم باعزدة بيانزاتاالتززاج بهزايجزب التي  السواعدتنميم بواعد البيانات من تهم 

مب فزي معرفزة تنزر اسزتخداج التعلزيم المزد( 2012الزدوت ) توسزم رراسزة ؛ لزذلك فسزد اسزتهدفةعالية

ربززة عثسززا  طالبززات النزز  الخززامس العلمززي مهززارتي تنززميم وتنتيززذ بواعززد البيانززات، ولتنتيززذ تج

( طالب، ومجموعزة تخزر  وزاب ة مكونزة مزن 37البحث تم تحديد مجموعة تجريبية مكونة من )

لبيانزات، ا)اختبار علكتروني(، لسيزاس مهزارة تنزميم بواعزد ( طالب، ثما تم ععدار تراة البحث 35)

تززا ب تلززك نواألراة الثانيززة )اختبززار علكترونززي( لسيززاس مهززارة تنتيززذ بواعززد البيانززات، وبززد تسززترت 

ثسززا  مهزارة تنززميم بواعززد عحنزا ي ا بززين مجمزوعتي البحززث فزي عالدراسزة عززن وجزور فززرً راي 

 يبيزة، ثمزاا عزدا مهزارة اإلرخزاي؛ لنزال  المجموعزة التجر، ومهاراتهزا الترعيزة، مزالعامزة البيانات

تو ززة نتززا ب تلززك الدراسززة برززرورة تنميززة مهززارات تنززميم بواعززد البيانززات لل ززال  بمختلزز  

 المراحي التعليمية.

ف تنززر اخززتالف نمززط الززتعلم   ومززا سززبق عروزز، لمجمززي اإلطززار النظززرت؛ يتبززين وززرورة تعززرُّ

خززالي  فززي بي ززة الززتعلم الززذثي؛ لتنززميم بواعززد البيانززات مززن)متزززامن، غيززر متزززامن(  اإللكترونززي

عزالي ، ل ال   عبة نظم المعلومات اإلرارية، بالمعهزد ال Microsoft Office Accessبرنامب 

 ة بسوهاج.اإللكترونيلنظم التجارة 

المتزامن، وغير  اإللكترونينمط التعلم على التصميم التعليمي لبيئة التعلم الذكي القائمة 

 .امنمتز

وأج ؛حيث عع هذا النمللتنميم التعليمي (2006) محمد ع ية خميساعتمد هذا البحث على نموأج 

ة، بالمرونز يسدج و ت ا  امال  لجميف عمليزات التنزميم، والت زوير التعليمزي، باإلوزافة علزى تنز، يتميزز

بد مر  ولبحث، وبد تم تعديي بعض مراحي هذا النموأج ثي تتناسب مف طبيعة هذا اوسهولة الت بيق، 

 تنميم المحتو  التعليمي وت وير ، وفس ا للمراحي التالية:لهذا النموأج 

 :لييمتمثلة فيما حيث ترمنة هذ  المرحلة العديد من الُخ وات الترعية،  :مرحلة التحليل -1
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 تمثلززة الحاجززة التعليميززة فززي تحديززد الززنس  فززي الجوانززبتحديااد الحاجااات التعليميااة:  -1-1

مهززارات ب، التززي يجززب تنميتهززا لززد  ال ززال ، والمتعلسززة األرا يززة ب المهاريززةالمعرفيززة، والجوانزز

، يانزاتتنميم بواعد البيانزات، ومعرفزة بعزض المتزاهيم المعرفيزة المتعلسزة بمهزارات تنزميم الب

علزم ت، فزي بي زة المتززامنمتززامن، وغيزر ال اإللكترونزيوبد تم ووف تنور مسترة )نمط التعلم 

 يم بواعد البيانات( لعالج هذ  الميكلة.أثي لتنمية مهارات تنم

ي بيئاة فا)متزامن، غير متازامن(  اإللكترونينمط التعلم  تحديد المعايير الالزمة لتصميم -2-1

ر تززامن، غيزمال اإللكترونزينمط الزتعلم لتنميم وعنتاج  مسننة معاييرتم ععدار با مة ب تعلم ذكي:

ربيزات، اإلطزالع علزى األعزايير مزن خزالي في بي ة تعلم أثي؛ حيث تم ا زتساً هزذ  الم المتزامن

لزتعلم ابي زة  فزي اإللكترونزيتنمزاط الزتعلم  والبحوم، والدراسات السابسة التزي اسزتهدفة توظيز 

علززى عززدر مززن السززارة الخبززراح  عززر  هززذ  المعززايير فززي  ززورتها األوليززة وبززد تززمالززذثي، 

ا، من المتخننين في علم تكنولوجيا التعليم15والمحكمين ) لتأثزد ل، والحاسزب اآللزي، ( محكم 

 ا تملة على على با مة المعايير التي التو يتم  فسدوطبس ا آلراح السارة المحكمين؛  من  دبها،

 م أثي.)متزامن، غير متزامن( في بي ة تعل اإللكتروني( لتنميم وعنتاج نمط التعلم 19عدر )

بزة ؛ إلجزراح تجرينالمسزتهدف ال زال تم تحديد ف ة : الطالب المستهدفينتحليل خصائص  -3-1

ب ، باإلوززافة علززى نتززا   البيانززات مززن وابززف ملتززات ال ززال البحززث، وبززد تززم الحنززوي علززى هززذ

تجهززة  المسزتهدفين؛ لمعرفزة وابزف خبزرتهم للتعامزي مزف ال زال ااستبياع الذت تم ت بيس، علزى 

 :فيما يليألك  عجماليالحاسب اآللي، ويمكن 

 ونزياإللكترة ومات اإلراريزة، بالمعهزد العزالي لزنظم التجزارطال  التربة الثانية، بسسم نظم المعل 

 بسوهاج.

   يوجززد تجززانس فزززي خنززا   العينززة مزززن حيززث العمززر، والمسزززتو  اابتنززارت، والمسزززتو

 ااجتماعي.

 .خبرة ال ال  جيدة في التعامي مف تجهزة الحاسب اآللي 

 نززامبنززات مززن خززالي برال ززال  لززديهم رغبززة فززي تنميززة مهززاراتهم العمليززة لتنززميم بواعززد البيا 

Microsoft Office Access  

جربزة تتزم تحليزي المنزارر والمزوارر المتاحزة إلتمزاج تحليل الموارد والمصاادر المتاحاة:  -4-1

البحث، من خزالي ااعتمزار علزى تجهززة الحاسزب اآللزي الخا زة بزبعض طزال  عينزة البحزث، 

 اة حاسززب خلززي، بالمعهززد( جهزز20( معمززي ثمبيززوتر، بكززي معمززي )2تززوفير عززدر )باإلوززافة علززى 

 ة بسوهاج.اإللكترونيالعالي لنظم التجارة 

 :التالية المراحي الترعية منعلى العديد  المرحلةهذ   ا تملة مرحلة التصميم: -2

لمزتعلم اوتيير األهداف التعليمية على ثي مزا يجزب تع يكتسزب، األهداف التعليمية:  تصميم -1-2

ا على تع  :من معارف، ومهارات بعد عملية التعلم؛ لذلك يجب تع يكوع ال الب بارر 

  يتعرف مهارات تنميم بواعد البيانات من خالي برنامبMicrosoft Office Access  

 .يست يف عنياح جدوي ب ريسة عر  التنميم 

 لل الب. يسوج بعمي ثور 

 .يذثر ُخ وات عنياح استعالج باستخداج المعالب 

 .يستنتب الترً بين عنياح جدوي ب ريسة عر  التنميم، وب ريسة استخداج المعالب 
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 ( فسط.14يعي ثيتية عرخاي ربم بومي لل الب مكوع من ) 

 .يرسم  كي مبسط لما ستكوع علي، باعدة البيانات 

 .يست يف تحميي  ورة لل الب 

 ات علغاح عمي استعالج باستخداج المعالب.يذثر ُخ و 

 .يتعرف ثيتية عرخاي تاريخ ميالر لل الب راخي باعدة البيانات 

 .ينتذ عمي متتاة ر يسي للجدوي 

 مر  تنميم المحتو  التعليمي بالُخ وات التالية:المحتوى التعليمي:  تصميم -2-2

  واعزد بلمرتب زة بتنزميم : تزم تحليزي المتزاهيم، والمهزارات ابنية المحتاوى التعليمايتحديد

نظزم  بسزملبيانزات، ل لبزة التربزة الثانيزة، البيانات، والمترمنة فزي تو زي  مسزرر بواعزد ا

كزن تنظزيم ة بسزوهاج، حتزى يماإللكترونيزالمعلومات اإلرارية، بالمعهد العالي لنظم التجارة 

 ة بيكي مناسب.اإللكترونيالمحتو ، واألني ة 

 مليزة ، لتبدت عهرمي متسلسيم المحتو  وترتيب، في  كي : تم تنظيتنظيم المحتوى وترتيبه

األهززداف الززتعلم بأبسززط مسززتو ، وتنتهززي بززاألثثر  ززعوبة، وهززذا المسززتو  الززذت يحسززق 

 زدً  المستهدفين، وتزم التأثزد مزن ال ال التعليمية المرار تحسيسها، مف مراعاة خنا   

ا من السا15على ) من خالي عرو،المحتو  التعليمي،  ن رة الخبراح والمتخنني( محكم 

رة فززي وززوح مززا اتتسززة عليزز، الغالبيززة مززن السززا ، وتززم التعززدييبواعززد البيانززاتفززي تززدريس 

 .المحكمين

 نزميمتتزم : التعلم الاذكي)متزامن، غير متزامن( في بيئة  اإللكترونينمط التعلم تصميم  -3-2

م التو ي ووح ما ت في )متزامن، غير متزامن( في بي ة التعلم الذثي، اإللكترونينمط التعلم 

 ال الزب لتسزاعدباإلوافة على تنميم هزذ  البي زة علي، من معايير بنا ية منممة لهذا الغر ، 

 علززى توليززد المعرفززة، واسززتثارة رافعيتزز،، وعززر  المعلومززات حسززب اسززتجابات المتعلمززين،

ميم ا تزم تنزمزثللمتعلمزين،  وتسديم التعلم الجديد، وتوفير التغذية الراجعة )السالبة، والموجبزة(

 ما يلي:

  ثززأراة  تزم تنززميم هزذا الزنمط باسززتخداج تراة )غزرف الدرر زة(،متازامن(: ) اإللكترونااينماط الاتعلم

تزاة بحيزث تت، تنميم بواعزد البيانزاالمرتب ة ب، لتنتيذ المهاج التعليمية، والمهارية توا ي تزامنية

 با رة.اإلجابة عنها بنورة مالحرية لل الب في الميارثة التزامنية، في طرة األس لة، وتلسي 

  (،ترونزياإللكتزم تنزميم هزذا الزنمط باسزتخداج )البريزد )غيار متازامن(:  اإللكترونينمط التعلم 

علمزين مزف ع المراسزلة بزين المعلزم، والمزتعلم، تو بزين المتبحيزث تكزو ثأراة توا ي غير تزامنية

ة والمهاريززة المرتب زز؛ لتنتيززذ المهززاج التعليميززة، (Of Lineبعرززهم بنززورة غيززر مبا ززرة )

 بتنميم بواعد البيانات.

 ا تملة مرحلة الت وير على الخ وات التالية:: التطويرمرحلة  -3

ي تنناح تعدار السيناريو التعليمي لنمط التع إعداد السيناريو التعليمي: -1-3  ترونزياإللكلم ُروع 

حتززو ، فززي بي ززة الززتعلم الززذثي، البسززاطة، والتززدرج فززي عززر  الم )متزززامن، غيززر متزززامن(

والززربط بززين عنا ززر المحتززو  التعليمززي، ومززا ا ززتملة عليزز، مززن  ززور نابتززة، ومتحرثززة، 

لتعليمي ايوو  نموأج للسيناريو  التاليولس ات فيديو، وتعليمات مر ية، ومكتوبة، والجدوي 

 .الذت تم عنتاج،



 

 =218 = 

 2021 ديسمبر -( 18مسلسل العدد ) - الثاني العدد - التاسعالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

يئة ب( في من)متزامن، غير متزا اإللكتروني( عناصر السيناريو التعليمي لنمط التعلم 2جدول )

 التعلم الذكي.

ربم 

 اليا ة

عنواع 

 اليا ة

و   

 المحتو 

الن  

 المكتو 

النور 

 الثابتة

النور 

 المتحرثة

مس ف 

 التيديو

رسم 

ثروثي 

 لليا ة

        

 الززروابط، وتحديززد نظززاج عنتززاجتززم فززي هززذ  الُخ ززوة  رقمنااة عناصاار المحتااوى التعليمااي: -2-3

نزميم امة، و ا ة تخزر  للمهزارات الترعيزة، وت، وتحديد  ا ة فرعية للمهارات العاإلبحار

تززو  ابززة، وتحديززد روابززط السززابق، والالحززق، ورفززف المحة ب ريسززة جذ  اإللكترونيززاألنيزز ة 

 لموبف بي ة التعلم الذثي. التعليمي علكتروني ا

 )متزامن، غيار متازامن( فاي بيئاة الاتعلم الاذكي: اإللكترونياإلخراج النهائي لنمط التعلم  -3-3

علزى  Domainتزم حجزز نزم التعديالت الم لوبة، تم البرنامب في  زكل، النهزا ي،  بعد عجراح

، لنيزززر البرنزززامب عليززز،، مزززن خزززالي الزززرابط التزززالي نالنزززة  زززهور زززبكة اإلنترنزززة لمزززدة 

www.aboudataa.com  طلزب ، ومن خالي عرخاي هذا الرابط، يتم فزت  البرنزامب، ويزتم

ر، لكزي طالزب علزى اسم المستخدج، وثلمة المرور؛ حيث تم ععدار اسزم مسزتخدج، وثلمزة مزرو

 حدة.

تعلم بي ززة الززتعلم الززذثي السا مززة علززى نمززط الزز اسززتخداجتززم التأثززد مززن  سااهولة السااتخدام: -4-3

نظززاج )متزززامن، غيززر متزززامن(، ولززم يُسابززي الباحززث تت ميززكالت التنيززة تتعلززق ب اإللكترونززي

ا لالستخداج، وعجراح التجربة.التيغيي، و  بذلك ت ب  النظاج جاهز 

تازامن، )م اإللكترونايلصورة المبدئياة لبيئاة الاتعلم الاذكي القائماة علاى نماط الاتعلم تطوير ا -5-3
لززى عبعززد اإلنتهززاح مززن البرمجيززة التعليميززة، والتأثززد مززن تيززغيلها، تززم عروززها : غياار متاازامن(

ب تخننززين فززي علززم تكنولوجيززا التعلززيم، والحاسززمجموعززة مززن السززارة الخبززراح، والمحكمززين الم

غويزة، ية، والللدبة العلموا اآللي، إلبداح الرتت حوي مناسبة األهداف التعليمية للمحتو  التعليمي،

م عجززراح للمحتززو ، وطريسززة تنظيمزز،، باإلوززافة علززى نظززاج تسززديم التغذيززة الراجعززة؛ وبززد تزز والتنيززة

لنهزا ي ابراح، والمحكمزين، وتزم الو زوي للنزورة واليزكي التعديالت التي اتتق عليها السارة الخ

 .)متزامن، غير متزامن( اإللكترونيلبي ة التعلم الذثي السا مة على نمط التعلم 

 طبس ا لهدف البحث، فنن، تم ععدار األراتين التاليتين:: بناء أدوات البحث -6-3

 ار ااختبار التحنيلي.تم عتباع الُخ وات التالية تنناح ععدالختبار التحصيلي: أولا: 

لمهزارات  ةالمعرفيز الجوانزب: استهدف ااختبار التحنيلي  بياس من الختبار الهدفتحديد  -1-1

تنززميم بواعززد البيانززات، ل ززال  "عينززة البحززث" التربززة الثانيززة، بسسززم نظززم المعلومززات اإلراريززة، 

 ة بسوهاج.اإللكترونيبالمعهد العالي لنظم التجارة 

تم ععدار متررات ااختبار مزن نزوع متزررات "النزوا  لختبار: مفردات ا وعددصياغة  -2-1

والخ أ، وااختيار من متعدر"، وبد راعى الباحث تع تكوع ثزي متزررة مزن متزررات النزوا  

والخ أ على هي ة سساي مبا ر، ويحتزاج ل جابزة عنهزا بالنزوا ، تو بالخ زأ؛ حيزث بلزح عزدر 

رات "ااختيزار مزن متعزدر"؛ حيزث ا زتملة ثزي ( متررات، باإلوافة على متر9هذ  المتررات )

( متزررة، 14متررة على تربعة اختيارات، منهم واحدة فسط  وا ، وبلح عدر هزذ  المتزررات )

 ( متررة.23وبذلك ت ب  عدر متررات ااختبار ثكي )

http://www.aboudataa.com/
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تم ععدار جزدوي المواصفات واألوزان النسبية لالختبار، وصياغة تعليماته:  جدولإعداد  -3-1

%(، ثمزا 14حيث بلح الوةع النسبي للمتررات التي تسيس مسزتو  التزذثر نسزبة ) الموا تات؛

%(، باإلوززافة علززى الززوةع 17بلززح الززوةع النسززبي للمتززررات التززي تسززيس مسززتو  التهززم نسززبة )

%(، ثما تم  زياغة تعليمزات ااختبزار 69النسبي للمتررات التي تسيس مستو  الت بيق نسبة )

 ة التعامي واإلجابة عن جميف متررات،.لل الب؛ بحيث توو  ل، ثيتي

بزاج الباحزث بتنزميم معيزار لتنزحي  ااختبزار؛ بحيزث يحنزي معيار تصاحي  الختباار:  -4-1

ال الب على )ررجة واحزدة( عأا تجزا  عجابزة  زحيحة عزن ثزي متزررة مزن متزررات ااختبزار، 

ا يززة ويحنززي علززى ررجززة ) ززتر( عأا تجززا  عجابززة خاط ززة، وبالتززالي ت ززبحة  الدرجززة النه

 ( ررجة .23لالختبار )

تززم عجززراح التجربززة ااسززت العية لالختبززار علززى إجااراء التجربااة السااتطالعية لالختبااار:  -5-1

( طالب ا، وطالبة من طلبة التربة الثانية، بسسم نظم المعلومات اإلرارية، بالمعهد 25عينة بلغة )

سزب ل جابزة عزن متزررات ة بسوهاج؛ بهدف حسا  الزمن المنااإللكترونيالعالي لنظم التجارة 

 ( ربيسة  تسريب ا.46ااختبار؛ حيث بلح الزمن المناسب لت بيق ااختبار )

الخصائص السايكومترية لختباار التحصايل المعرفاي لطاالب الفرقاة الثانياة، بقسام نظام  -6-1

 ة بسوهاج:اإللكترونيالمعلومات اإلدارية، بالمعهد العالي لنظم التجارة 

ااتسززاً  –الثبززات  –وافر اليززروط السززيكومترية )النززدً بززاج الباحززث بززالتحسق مززن تزز

 عامي التمييز( لالختبار ثالتالي:م –عامي النعوبة والسهولة م -الداخلي

للتأثد من  دً ااختبار فسزد تزم ااسزتداي علزى ألزك مزن خزالي  زدً  صدق الختبار: -1-6-1

ك المحكمين، وألك بعروز، علزى لجنزة مزن الخبزراح المختنزين، ويمكزن تووزي  ألز

 فيما يلي:

 :بزاج الباحزث بعزر  ااختبزار فزي  زورت، األوليزة علزى مجموعزة مزن  صدق المحكماين

  ارتباط الخبراح في علم تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي؛ وألك إلبداح الرتت حوي مد

ة المتززررات بالهززدف منزز،، وألززك وفسززا لبززديلين )مرتب ززة / غيززر مرتب ززة(، ومززد  مناسززب

ة ال  وفس ززا لبززديلين )مناسززبة/ غيززر مناسززبة(، ومززد  ربززة  ززياغالمتززررات لمسززتو  ال زز

مزا يرونزز، بالمتزررات علمي زا ولغوي ززا )ربيسزة/ غيزر ربيسززة(، باإلوزافة علزى ابتززراة التعزديي 

تزي عديالت المناسب ا سواح بالحذف تو باإلوافة، وبناح  على خرا هم باج الباحث بنجراح الت

ها احزث علزى المتززررات التزي اتتززق علزى  ززالحيتاتتزق عليهزا المحكمززوع، وبزد اسززتبقا الب

( يووز  نسزب اتتزاً 3%( فزأثثر، وفيمزا يلزي جزدوي )80.00السارة المحكمزين بنسزبة )

 المحكمين على ااختبار، وما يترمن، من تبعار:

 ( يُبين نسب التفاق بين المحكمين على اختبار التحصيل المعرفي.3جدول )

 نسب التفاق األبعاد م

 %93.33 التذثر 1

 %90.00 التهم 2

 %91.25 الت بيق 3

 %91.53 نسبة التفاق على الختبار ككل
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ررة  لة الزوابناح  على المالحظات التي تبداها السزارة المحكمزين، فسزد تزم اإلبسزاح علزى جميزف األسز

سسزم بلثانية، ابااختبار، والتي تجمعوا عليها بأنها مناسبة لسياس التحنيي المعرفي ل ال  التربة 

غززة نسززبة ة بسززوهاج، وبززد بلاإللكترونيززنظززم المعلومززات اإلراريززة، بالمعهززد العززالي لززنظم التجززارة 

ك بعد %( وهي نسبة مرتتعة تدي على  الحية ااختبار، وأل91.53ااتتاً على ااختبار ثكي )

عجززراح التعززديالت التززي ت ززار عليهززا المحكمززوع والتززي ترززمنة تعززديي فززي  ززياغة بعززض تسزز لة 

 ة.( مترر23ختبار، وبذلك فسد ت ب  ااختبار بعد عجراح تعديالت المحكمين مكوع من )اا

تززم حسززا  نبززات ااختبززار ب ريستززي )معامززي التززا ثرونبززا ، وععززارة ثبااات الختبااار:  -2-6-1

 الت بيق(، ويتم تووي  ألك ثما يلي:

 ( معامل الفا كرونباخCronbach's  Alpha (α:) حسا   استخدج الباحث هذ  ال ريسة في

لثانيزة، ( طالزب وطالبزة مزن طزال  التربزة ا25نبات ااختبار وألك بت بيس، على عينة بوامها )

بار نبا  لالختة بسوهاج، وبد بلغة بيمة معامي التا ثرواإللكترونيبالمعهد العالي لنظم التجارة 

وً بز،، (؛ مما يدي على تع ااختبار يتمتف بدرجة عالية مزن الثبزات، ويمكزن الونز0.835ثكي )

وهزو مزا  ثما تن،  ال  للت بيق. ثما تم حسا  معامي التزا ثرونبزا  لكزي بُعزد ر زيس بااختبزار

 يتر  من الجدوي التالي فيما يلي:

معرفي صيل ال( قيم معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد اختبار التح4جدول )

 ولالختبار ككل.

 كرونباخمعامل الفا  عدد المفردات األبعاد

 0.782 3 التذثر

 0.803 4 التهم

 0.796 16 الت بيق

 0.835 23 الختبار ككل 

 عرفزي لزد وتدي هذ  السيم على تع ااختبار يتمتف بدرجة مناسبة من الثبات لسياس التحنيي الم

 ال ال .

  إعادة التطبيقTest-retest:  ريسة ععارة الت بيق؛ حيث باج تم حسا  نبات ااختبار ب

الزب ط( 25( يوج من الت بيزق األوي علزى عزدر )20لباحث بنعارة ت بيق ااختبار بعد )ا

 (.0.884وطالبة، وبد و لة بيمة معامي الثبات على )

عرفي الم وتدي هذ  السيم على تع ااختبار يتمتف بدرجة مناسبة من الثبات لسياس التحنيي

ة نيإللكترواجارة بالمعهد العالي لنظم الت ل ال  التربة الثانية، بسسم نظم المعلومات اإلرارية،

  بيق.ر للتبسوهاج؛ وهذا يعني تع السيم مناسبة ويمكن الونوً بها وتدي على  الحية ااختبا

: تم التحسق من ااتساً الداخلي اختبار التحنزيي المعرفزي مزن خزالي الداخلي التساق -3-6-1

 ك من خالي ما يلي:الت بيق الذت تم لالختبار على العينة ااست العية، وأل

 تزم  ده:حساب معامالت الرتباط بين مفردات الختبار والدرجة الكلية لألبعاد كل علاى حا

اختبزار احسا  معامي اارتباط بين متررات ااختبار والدرجة الكلية لكي بعد من تبعار 

 ثي على حدة، وهو ثما يتر  في الجدوي التالي:
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د ثي بع ات اختبار التحنيي المعرفي، وررجات األبعار( معامالت اارتباط بين مترر5جدوي )

 على حد .

 التطبيق الفهم التذكر

دة
فر
لم
ا

 

معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 

دة الكلية للبعد
فر
لم
ا

 

معامل 

ارتباط 

المفردة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

دة
فر
لم
ا

 

معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 

دة الكلية للبعد
فر
لم
ا

 

معامل 

ارتباط 

دة المفر

بالدرجة 

 الكلية للبعد

1 0.550** 1 0.829** 1 0.700* 9 0.662** 

2 0.702** 2 0.332* 2 0.860** 10 0.817** 

3 0.823** 3 0.839** 3 0.598** 11 0.498** 

 

4 0.719** 4 0.333* 12 0.801** 

 

5 0.825** 13 0.658** 

6 0.717** 14 0.713** 

7 0.803** 15 0.850** 

8 0.862** 16 0.833** 

 (0.05* دالة عند مستوى )    (                           0.01** دالة عند مستوى )

ي بعد ية لكيتر  من الجدوي السابق تع معامالت اارتباط بين متررات ااختبار، والدرجة الكل

(، 0.01) (، وجميعها رالة عحنا ية عند مستو 0.862(، و)0.332على حدة تراوحة ما بين )

 (.0.05ومستو  )

 تزم  كال:حساب معامالت الرتباط بين الدرجة الكلياة لكال بعاد والدرجاة الكلياة لالختباار ك

ار ثكزي، حسا  معامي اارتباط بين تبعار ااختبار ثي على حدة، والدرجة الكلية لالختبز

 وهو ثما يتر  في الجدوي التالي:

، فيالمعر ية لكل بعد من أبعاد اختبار التحصيل( معامالت الرتباط بين الدرجة الكل6جدول )

 والدرجة الكلية لالختبار ككل.

 معامل الرتباط أبعاد الختبار

 **0.855 التذثر

 **0.725 التهم

 **0.862 الت بيق

 (0.01** دالة عند مستوى )

لكلية ا درجةيتر  من الجدوي السابق تع معامالت اارتباط بين الدرجة الكلية لالختبار، وال

د مستو  (، وجميعها رالة عحنا ية عن0.862(، و)0.725لكي بعد من تبعار  تراوحة ما بين )

(0.01.) 

ت بين ( تع معامالت اارتباطا6(، )5وبناح  على ما سبق يتر  من الجدولين السابسين )

ة الكلية الدرجالمتررات والدرجة الكلية لكي بعد على حدة، وثذلك بين الدرجة الكلية لكي بعد و

تماسك (؛ وهو ما يدي على ترابط و0.01لالختبار ثكي جميعها رالة عحنا ي ا عند مستو  )

 خلي.المتررات واألبعار والدرجة الكلية؛ مما ييير على تع ااختبار يتمتف باتساً را

بزاج الباحزث بحسزا  معامزي  زعوبة لكزي متزررة مزن متزررات  حساب معامال الصاعوبة: -4-6-1

 ين مس ر  عوبة المتررات ثما يلي:ااختبار، والجدوي  يب
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 الطالب.( قيم معامالت الصعوبة لمفردات الختبار المعرفي لدى 7جدول )

دة
فر
لم
ا

 

معامل 

دة الصعوبة
فر
لم
ا

 

معامل 

دة الصعوبة
فر
لم
ا

 

معامل 

دة الصعوبة
فر
لم
ا

 

معامل 

 الصعوبة

1 0.50 7 0.52 13 0.51 19 0.49 

2 0.53 8 0.55 14 0.57 20 0.47 

3 0.49 9 0.65 15 0.60 21 0.51 

4 0.50 10 0.49 16 0.66 22 0.46 

5 0.62 11 0.52 17 0.49 23 0.53 

6 0.66 12 0.57 18 0.54  

(، وهي 0.66 – 0.46يتر  من الجدوي السابق تع معامالت النعوبة بد تراوحة بين )

لك النتا ب تتيير  (، ومن نم  0.54معامالت  عوبة جيدة، ثما بلح معامي  عوبة ااختبار ثكي )

 علي  الحية ااختبار لالستخداج.

بزاج الباحزث بحسزا  معامزي التمييزز لكزي متزررة مزن متزررات  معامل التميياز: حساب -5-6-1

 ااختبار، والجدوي التالي يُبين مس ر التمييز للمتررات ثما يلي:

 الطالب.( قيم معامالت التمييز لمفردات الختبار المعرفي لدى 8جدول )

دة
فر
لم
ا

 

معامل 

دة التمييز
فر
لم
ا

 

معامل 

دة التمييز
فر
لم
ا

 

معامل 

دة التمييز
فر
لم
ا

 

معامل 

 التمييز

1 0.55 7 0.76 13 0.53 19 0.68 

2 0.62 8 0.70 14 0.69 20 0.72 

3 0.53 9 0.58 15 0.75 21 0.59 

4 0.72 10 0.64 16 0.71 22 0.52 

5 0.75 11 0.66 17 0.53 23 0.52 

6 0.54 12 0.58 18 0.59  

 -0.52من خالي الجدوي السابق يتر  تع بيم تمييز متررات ااختبار تراوحة ما بين )

لخروج تم ا (، وهي بيم مسبولة تدي على بدرة المتررات على التمييز بين ال ال ، ومن نم0.76

 ،(0.63) ر ثكيبااختبار في  ورت، النها ية بعد التعديالت، هذا وبد بلح معامي تمييز ااختبا

 ومن نم تيير تلك النتا ب علي  الحية ااختبار لالستخداج.

باج الباحث بنتباع اإلجراحات التالية في ععدار ب ابة مالحظزة الخا زة  بطاقة المالحظة:ثانياا: 

 بهذا ااختبار، وألك وفس ا للُخ وات التالية:

 ةرا يزاأل الجوانزببيزاس  اسزتهدفة ب ابزة مالحظزة تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: -1-2

  "لل ال  عينة البحث"، للمهارات الالةمة لتنميم بواعد البيانات.

تززم  ززياغة متززررات ب ابززة المالحظززة بحيززث يززتم  صااياغة مفااردات بطاقااة المالحظااة: -2-2

ووف متررة واحدة لكي مهارة فرعية على  كي عجرا ي يمكن مالحظتز،، مزف مراعزاة 

 التالي:
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  إلمكزاع، مزف بنيرة بزدر ا -ة الترعية لتي تسيس المهارا -تع تكوع جملة المتررة

 عدج اإلخالي بالمعنى.

 .ا لسياسها  تع تكوع لكي مهارة فرعية، سساا  مبا ر 

 .تع تكوع المتررة خالية من الغمو  في  ياغتها 

تززم تحديززد األراحات التززي تترززمنها  تحديااد األداءات التااي تهاامنتها بطاقااة المالحظااة: -3-2

لزى النزورة النها يزة لسا مزة المهزارات الالةمزة ب ابة المالحظة مزن خزالي ااعتمزار ع

( مهززارات ر يسززية، وعززدر 2لتنززميم بواعززد البيانززات؛ حيززث بلغززة هززذ  السا مززة عززدر )

، عينززة البحززث طززال يجززب تنميتهززا لززد  ( نالنززة وعيززروع مهززارة فرعيززة، التززي 23)

 والجدوي التالي، يوو  هذ  المهارات.

 Microsoft Office ميم قواعد البيانات باستخدام برنامج ( قائمة بالمهارات النهائية لتص9جدول )

Access. 

 ج
المهارات 

 الر يسية
 المهارات الترعية

1 
كيفياااااااااااة 

إنشاااااااااااء 

جاااااااااادول 

بطريقااااااة 

عاااااااارض 

التصااااميم 

لبياناااااااات 

 طالب.

ثيتية الدخوي إلنياح جدوي ب ريسة عر  التنميم لبيانات 

 طالب.

 ثيتية عمي ثور لل الب. 2

 ل الب.ثيتية عرخاي اسم ا 3

 ثيتية عرخاي عنواع ال الب. 4

 ( ربم فسط.14ثيتية عرخاي الربم السومي لل الب من ) 5

 ثيتية عرخاي تاريخ ميالر ال الب. 6

 ثيتية عرخاي بريد علكتروني لل الب. 7

 ثيتية تحميي  ورة لل الب. 8

 ثيتية عرخاي الحالة الدراسية لل الب )مستجد، راسب(. 9

 ة عرخاي هواية ال الب )نسافي، رياوي، فني(.ثيتي 10

 ثيتية عرخاي األبساط المالية المتبسية على ال الب. 11

 ثيتية عمي المتتاة الر يسي للجدوي. 12

 ثيتية عرخاي تاريخ ميالر ال الب. 13

كيفياااااااااااة  14

إنشاااااااااااء 

اساااااتعالم 

باسااتخدام 

 المعالج.

 لب.ثيتية الدخوي إلنياح استعالج باستخداج المعا

 ثيتية اختيار ااستعالج المرار تخذ حسوي من،. 15

 .عالجثيتية نسي جميف الحسوي المتاحة على الحسوي المحدرة لالست 16

 .عالجثيتية نسي جميف الحسوي المحدرة على الحسوي المتاحة لالست 17

18 
ة ثيتية نسي حسي واحد من الحسوي المتاحة على الحسوي المحدر

 لالستعالج.

19 
ة ثيتية نسي حسي واحد من الحسوي المحدرة على الحسوي المتاح

 لالستعالج.

20 
ثيتية اإلبحار )السابق، والتالي( بين اليا ات تنناح عمي 

 ااستعالج.
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 ثيتية علغاح عمي استعالج باستخداج المعالب. 21

 ثيتية عمي عنواع )تسمية( لالستعالج. 22

 استعالج.ثيتية التنسي بين حسوي ا 23

تزم مالحظزة ال لبزة فزي التجربزة ااسزت العية  حساب زمن أداء مهارات البطاقة: -4-2

( طالب ا وطالبة، وتسجيي ترا هم، وحسا  الززمن المسزتغرً 25لب ابة المالحظة وعدرهم )

في تراح ثي مهارة، وبد استنتب الباحث تع  تسرع طالب اسزتغرً )ربيسزة، وسزة وخمسزوع 

نانية( تننزاح تنتيزذ المهزارة،  32المهارة، وتع  تب أ طالب استغرً حوالي )نانية( تنناح تنتيذ 

 وبذلك يُعد ةمن متوسط تراح ثي مهارة حوالي )ربيسة، وتربف عيرة نانية(.

تزم اسزتخداج التسزدير الكمززي تقادير درجاات بطاقاة المالحظاة، وصااياغة تعليماتهاا:  -5-2

مهزارة، لزم يُزسر   المهزارة(، وتزم توةيزف لب ابة المالحظة؛ حيث ا زتملة علزى خيزارين )تر  ال

ررجات التسييم لمستويات األراح وفس ا لمزا يلزي: يحنزي ال الزب علزى )ررجزة واحزدة( عأا تر  

المهارة الترعية خالي )ربيسة، وتربف عيرة نانية(، ويحنزي ال الزب علزى ررجزة ) زتر( 

وبزذلك تنزب  الدرجزة الكليزة  عأ لم يُسر   المهارة الترعية خالي )ربيسة، وتربف عيرة نانيزة(،

( ررجة، وبد تم ووف وتحديد التعليمزات الخا زة بب ابزة المالحظزة 23لب ابة المالحظة )

 في النتحة األولى، بنيغة علكترونية.

السااايكومترية لبطاقاااة مالحظاااة مهاااارات تصاااميم قواعاااد البياناااات   الخصاااائص -6-2

بزاج الباحزث  بحاث:لطاالب عيناة ال  Microsoft Office Access باساتخدام برناامج

ااتسززاً الززداخلي( لب ابززة  –الثبززات  –بزالتحسق مززن تززوافر اليززروط السززيكومترية )النزدً 

 ثاآلتي: المالحظة

للتأثد من  دً الب ابة، تم ااستداي علزى ألزك مزن  :المالحظةصدق بطاقة  -1-6-2

 خالي  دً المحكمين، وفيما يلي تووي  ألك:

 :في  ورتها األولية على مجموعة من باج الباحث بعر  الب ابة  صدق المحكمين

ت حزوي السارة المختنين في علم تكنولوجيا التعلزيم والحاسزب اآللزي؛ وألزك إلبزداح الزرت

/ غيزر  مد  ارتباط المهارات األرا ية بالهزدف مزن الب ابزة وألزك وفسزا لبزديلين )مرتب زة

مال مزة/ يلين )مرتب ة(، ومد  مال مة المهزارات األرا يزة ألبعزار الب ابزة وألزك وفسزا لبزد

مناسزبة/ غير مال مة(، ومد  مناسبة المهارات األرا يزة لمسزتو  ال زال  وفس زا لبزديلين )

ربيسزة(،  غير مناسبة(، ومد  ربة  ياغة المهزارات األرا يزة علمي زا ولغوي زا )ربيسزة/ غيزر

 ا هزم؛ بزاجوابتراة التعديي بما يرون، مناسزب ا سزواح بالحزذف تو باإلوزافة، وبنزاح  علزى خر

لمهارات االباحث بنجراح التعديالت التي اتتق عليها المحكموع، وبد استبقا الباحث على 

ناح  على %( فأثثر، وب80.00األرا ية التي تتتق على  الحيتها السارة المحكمين بنسبة )

الزواررة  المالحظات التي تبداها المحكموع فسزد تزم اإلبسزاح علزى جميزف المهزارات األرا يزة

نززات لتززي اجمعززوا عليهززا بأنهززا مناسززبة لسيززاس مهززارات تنززميم بواعززد البيابالب ابززة، وا

لل زال  عينزة البحزث، وفيمزا يلزي  Microsoft Office Accessباسزتخداج برنزامب 

( يووزز  نسززب عتتززاً السززارة المحكمززوع علززى الب ابززة ومززا تترززمن، مززن 10جززدوي )

 مهارات:

 الحظة.( نسب التفاق بين المحكمين على بطاقة الم10جدول )

 نسب التفاق المهارات م
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 نسب التفاق المهارات م

1 
ثيتية عنياح جدوي ب ريسة عر  التنميم 

 لبيانات طالب
89.23% 

 %91.33 ثيتية عنياح استعالج باستخداج المعالب 2

 %90.28 نسبة التفاق على البطاقة ككل

 %( وهزي نسزبة90.28يتر  من الجدوي السابق بزأع نسزبة ااتتزاً علزى الب ابزة ثكزي بلغزة )

لمحكمزوع االسزارة عة تدي على  الحية الب ابة، وألك بعد عجراح التعديالت التي ت ار عليهزا مرتت

ت زبحة الب ابززة بعزد عجززراح  وبززذلكوالتزي ترزمنة تعززديي فزي  ززياغة بعزض مهززارات الب ابزة، 

 ( مهارة فرعية.23تعديالت مكونة من )ال

( طالب زا، 25ست العية ): تم ت بيق ب ابة المالحظة على العينة ااثبات بطاقة المالحظة -2-6-2

وطالبة من طلبة التربة الثانية، بسسم نظم المعلومات اإلراريزة، بالمعهزد العزالي لزنظم 

ة بسززوهاج )مزن خززارج عينززة الدراسززة األ زلية(، وتززم التأثززد مززن اإللكترونيززالتجزارة 

نبززات ب ابززة المالحظززة باسززتخداج طريستززي: حسززا  معامززي ااتتززاً بززين المالحظززين 

بات الداخلي(، ونبات التجانس الداخلي ب ريسزة التزا ثرونبزا ، وألزك ثمزا )معامي الث

 يلي:

  :)حظة تم حسا  نبات ب ابة المالالثبات الداخلي )معامل التفاق بين المالحظين

ى ب ريسة حسا  معامي ااتتاً بين المالحظين، حيث تم مالحظة تراح ال ال  عل

لعينة فرار افترة الت بيق ااست العي على تب ابة المالحظة تنناح لالمهارات األرا ية 

بالمعهد  ( من طلبة التربة الثانية، بسسم نظم المعلومات اإلرارية،25ااست العية )

ريبهم تم تد)ة بسوهاج، من ب بي الباحث وةميلين خخرين اإللكترونيالعالي لنظم التجارة 

  حسا  ابة ثكي، وتملهذا الغر (، وتم حسا  معامي ااتتاً بينهما على مستو  الب

مب معامي ااتتاً لب ابة مالحظة مهارات تنميم بواعد البيانات باستخداج برنا

Microsoft Office Access  داج ل ال  العينة ااست العية بين المالحظين باستخ

 ( وهو معامي نبات مرتتف للب ابة.0.831وبد بلح ) Cooperمعارلة ثوبر 

 ( معامل الفا كرونباخCronbach's  Alpha 'α':)  ي فاستخدج الباحث هذ  ال ريسة

ظم نحسا  نبات الب ابة وألك بت بيسها على عينة من طال  التربة الثانية، بسسم 

لعينة اخارج  ة بسوهاج )مناإللكترونيالمعلومات اإلرارية، بالمعهد العالي لنظم التجارة 

مما يدي  (؛0.850 ابة ثكي )األساسية للبحث(، وبد بلغة بيمة معامي التا ثرونبا  للب

،  الح على تع الب ابة تتمتف بدرجة عالية من الثبات، ويمكن الونوً بها، ثما تنها

من  يتر  للت بيق، ثما تم حسا  معامي التا ثرونبا  لكي بُعد ر يس بالب ابة، وهو ما

 الجدوي التالي:

 قة ككلالمالحظة وللبطا ( قيم معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ ألبعاد بطاقة11جدول )

 المهارات الرئيسة

عدد 

المهارات 

 الفرعية

معامل 

الفا 

 كرونباخ
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ثيتية عنياح جدوي ب ريسة عر  

 التنميم لبيانات طالب
13 0.786 

 0.800 10 ثيتية عنياح استعالج باستخداج المعالب

 0.850 23 البطاقة ككل

ب ابة مالحظة مهارات تنزميم تم التحسق من ااتساً الداخلي لالتساق الداخلي:  -3-6-2

، ل ال  التربة  Microsoft Office Accessبواعد البيانات باستخداج برنامب 

ة اإللكترونيزالثانية، بسسم نظزم المعلومزات اإلراريزة، بالمعهزد العزالي لزنظم التجزارة 

بسوهاج من خالي الت بيق الذت تزم للب ابزة علزى العينزة ااسزت العية، وألزك مزن 

 ي:خالي ما  يل

 ده:حساب معامالت الرتباط بين المهارات األدائية والدرجة الكلية لألبعاد كل على ح 

عززار تززم حسززا  معامززي اارتبززاط بززين المهززارات األرا يززة، والدرجززة الكليززة لكززي بعززد مززن تب

 :(12، ربم )الب ابة ثي على حدة، وهو ثما يتر  في الجدوي التالي

 ده.د على حهارات الفرعية ببطاقة المالحظة ودرجات األبعاد كل بع( معامالت الرتباط بين الم12جدول ) 

كيفية إنشاء جدول بطريقة عرض 

 التصميم لبيانات طالب
 كيفية إنشاء استعالم باستخدام المعالج

رة
ها
لم
ا

 
معامل 

ارتباط 

المهارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
ها
لم
ا

 

معامل 

ارتباط 

المهارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
ها
لم
ا

 

معامل ارتباط 

المهارة 

بالدرجة الكلية 

 للبعد

رة
ها
لم
ا

 

معامل 

ارتباط 

المهارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

1 0.723** 8 0.325* 14 0.719** 21 0.711** 

2 0.805** 9 0.488** 15 0.808** 22 0.698** 

3 0.840** 10 0.742** 16 0.698** 23 0.842** 

4 0.658** 11 0.802** 17 0.522**  

5 0.498** 12 0.330* 18 0.700** 

6 0.706** 13 0.769** 19 0.498** 

7 0.805**  20 0.528** 

 (0.05(                            * دالة عند مستوى )0.01** دالة عند مستوى )

د لكي بع لكليةايتر  من الجدوي السابق تع معامالت اارتباط بين المهارات األرا ية، والدرجة 

( 0.01(، وجميعها رالة عحنا ية عند مستو  )0.842(، و)0.325لى حدة تراوحة ما بين )ع

 (.0.05وعند مستو  )
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 :تم حسا   حساب معامالت الرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للبطاقة ككل

كزي، ثمزا بين تبعار ب ابة المالحظة ثي علزى حزدة والدرجزة الكليزة للب ابزة ث اارتباطمعامي 

 في الجدوي التالي:

 .بطاقة ككلكلية لل( معامالت الرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد بطاقة المالحظة والدرجة ال13جدول )

 معامل الرتباط المهارات

 **0.832 ثيتية عنياح جدوي ب ريسة عر  التنميم لبيانات طالب

 **0.756 ثيتية عنياح استعالج باستخداج المعالب

 (0.01** دالة عند مستوى )

 لكلية لكزيايتر  من الجدوي السابق تع معامالت اارتباط بين الدرجة الكلية للب ابة والدرجة 

 (، وجميعهززا رالززة عحنززا ية عنززد مسززتو 0.832( و)0.756بعززد مززن تبعارهززا تراوحززة مززا بززين )

(0.01.) 

بزين  تع معزامالت اارتباطزات (13(، )12وبناح  على ما سبق يترز  مزن الجزدولين السزابسين )

رجزة بعد والد المهارات األرا ية والدرجة الكلية لكي بعد على حدة، وثذلك بين الدرجة الكلية لكي

ة ت األرا يزالكلية للب ابة ثكي جميعها رالة عحنا ي ا؛ وهو مزا يزدي علزى تزرابط، وتماسزك المهزارا

 متف باتساً راخلي.واألبعار والدرجة الكلية؛ مما ييير على تع الب ابة تت

 وبد تم في هذ  المرحلة السياج بالُخ وات التالية:: اإلجازة مرحلة -4

 إللكترونزياالسا مة علزى نمزط الزتعلم بي ة التعلم الذثي  عر تم : الذكي بيئة التعلمإجازة  -1-4

ززا15عززدر )النهززا ي علززى  افززي  ززكله )متزززامن، غيززر متزززامن(  ،الخبززراحمززن السززارة  ( محكم 

مززا رتيهم فيخننززين فززي تكنولوجيززا التعلززيم، الحاسززب اآللززي، بهززدف األخززذ بززوالمحكمززين المت

تعلزق يوثزي مزا  واليكي النها ي للبرنزامب،بااستخداج، والتيغيي، و ا ات البرنامب،  يخت 

بعزض  عن ، وبد تسترت خرا هم، والمسترحات األخر  التي يرونهابي ة التعلم الذثيباستخداج 

ربززة للتج ةجززاهز بي ززة الززتعلم الززذثي ةبتعززديلها، وبززذلك ت ززبحالمالحظززات التززي بززاج الباحززث 

 ااست العية للبحث. 

ية تززم عجززراح التجربززة ااسززت العية علززى عينززة عيززوا  :للبرنااامجالتجربااة السااتطالعية  -2-4

عهد بالم ،اريةالثانية، بسسم نظم المعلومات اإلر)غير تفرار العينة األساسية( من طال  التربة 

تغرً عجراح ، وبد اسوطالبة ( طالب ا25بلح عدرها ) ة بسوهاج،اإللكترونيرة العالي لنظم التجا

حزوي سزة ( تياج، بهدف جمف المعلومات، والمالحظزات العامزة، والدبي3التجربة ااست العية )

ى إلوزافة علزبا )متزامن، غيزر متززامن(، اإللكترونيبي ة التعلم الذثي السا مة على نمط التعلم 

الحنززوي علززى الززدرجات الخززاج سززب إلجززراح تجربززة البحززث األساسززية، وتحديززد الزززمن المنا

بزد و، لتحنزيليختبزار اااالتمييز، والثبزات لمتزررات معامالت حسا  معامالت النعوبة، ول

ف عززدر األيززاج الالةمززة إلجززراح تجربززة ا لبحززث تسززترت نتززا ب التجربززة ااسززت العية عززن تعززرُّ

ا ثامال (األساسية   نياإللكتروم نمط التعلي ة التعلم الذثي السا مة على ة ب، وبذلك ت بح) هر 

 إلجراح التجربة األساسية للبحث. )متزامن، غير متزامن( جاهزة

يزذ تجربزة بعد عجزاةة البرنزامب، وعجزراح التجربزة ااسزت العية، تزم تنت: والستخدام مرحلة النشر -5

 البحث األساسية من خالي الُخ وات التالية:

 ا :قبليا  لالتحصيتطبيق اختبار  -1-5
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سزتو  التأثد مزن تكزافس المجمزوعتين فزي م المعرفي هدف الت بيق السبلي اختبار التحنيي

طززال   ، وبززد تززم الت بيززق السبلززي لالختبززار علززىبززنجراح التجربززة األساسززيةالتحنززيي ببززي السيززاج 

 ،بتززا ر ززد الن نززم، والمجموعززة التجريبيززة الثانيززة(، األولززى المجمززوعتين )المجموعززة التجريبيززة

ووززحها وثانزة النتزا ب ثمزا يا باسزتخداج اختبزار )ت( لمجمززوعتين مسزتسلتين، معالجتهزا عحنزا ي  و

 :الجدوي التالي

قيمة "ت" ومستوى دللتها للفرق بين متوسطي درجات طالب ( 14جدول )

 .عرفيالم لالمجموعتين التجريبية األولى والثانية في التطبيق القبلي لختبار التحصي

 المجموعة

 عدد

 الطالب

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

النحراف 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 قيمة

)ت(  

 المحسوبة

 قيمة

)ت(  

 الجدولية
 الدللة

نمط ( 1م ت ) 

الاااااااااااااااااااااتعلم 

اإللكتروناااااااااي 

 المتزامن.

39 4.28 2.753 

74 0.674 1.993 

غير رالة 

عند 

مستو  

0.05 

نماااط  (2م ت )

الاااااااااااااااااااااتعلم 

اإللكتروناااااااااي 

غيااااااااااااااااااااااااار 

 ن.المتزام

37 4.70 2.686 

تين ا بزين المجمزوعتين التجزريبيعزدج وجزور فزرً راي عحنزا ي   السزابقجزدوي اليتر  من نتزا ب 

بة بيمززة )ت( المحسززو حيززث بلغززة الت بيززق السبلززي اختبززار التحنززيي؛ والثانيززة( فززي ،)األولززى

( 0.05و  رالززة )( عنززد مسززت1.993بززي مززن بيمززة )ت( الجدوليززة التززي بلغززة )( وهززي ت0.674)

 ؛ وهززذا يعنززي تع المجمززوعتين متكززاف تين فززي ررجززات اختبززار التحنززيي ببززي(74بدرجززة حريززة )

 التجريب.

 ( :2النتيجة من خالل الشكل التالي ) ويمكن تووي  هذه   

0

1

2

3

4

5

                                                              

                          

       

 
 .  رف ر   تحص ل     ضح    ت سطات   حساب      ج  عت ن   تجر ب ت ن ف    تطب ق   قب    ختبا  2شكل   

هزدف الت بيززق السبلزي لب ابزة المالحظززة التأثزد مزن تكززافس  تطبياق بطاقاة المالحظااة قبليااا: -2-5

المجمززوعتين فززي مسززتو  المهززارات ببززي السيززاج بالتززدريس، وبززد تززم الت بيززق السبلززي لب ابززة 

تخداج معالجتها عحنا ي ا باسو نم ر د النتا بالتجربيتين، المالحظة على طال  المجموعتين 

 مووحة ثما يلي:اختبار )ت( لمجموعتين مستسلتين، وثانة النتا ب 
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ولى التجريبية األقيمة "ت" ومستوى دللتها للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين ( 15جدول )

 .والثانية في التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة

 المجموعة

 عدد

 الطالب

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

النحراف 

 عياريالم

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 قيمة

)ت(  

 المحسوبة

 قيمة

)ت(  

لة الجدولية
ل
لد
ا

 

( 1م ت ) 

نمط الاتعلم 

اإللكتروني 

 المتزامن.

39 1.95 1.849 

74 0.825 1.993 

  
تو
س
 م
ند
ع
ة 
رال
ر 
غي

0
.0
5

 

 (2م ت )

نمط الاتعلم 

اإللكتروني 

غياااااااااااااااار 

 المتزامن.

37 1.62 1.587 

تين ا بزين المجمزوعتين التجزريبيعزدج وجزور فزرً راي عحنزا ي   لسزابقاجزدوي اليتر  من نتزا ب 

بة بيمزززة )ت( المحسزززو والثانيزززة( فزززي الت بيزززق السبلزززي لب ابزززة المالحظزززة، حيزززث بلغزززة ،)األولزززى

( 0.05و  رالززة )( عنززد مسززت1.993بززي مززن بيمززة )ت( الجدوليززة التززي بلغززة )( وهززي ت0.721)

 ين متكززاف تين فززي ررجززات ب ابززة المالحظززة ببززي؛ وهززذا يعنززي تع المجمززوعت(74بدرجززة حريززة )

 التجريب.

 :(3النتيجة من خالل الشكل التالي ) ويمكن تووي  هذه      

0

1

2

3

                                                              

                          

ب ا       ح  

  
 .  ضح    ت سطات   حساب      ج  عت ن   تجر ب ت ن ف    تطب ق   قب    بطا       حظ   3شكل  

من  ووح ما تسترت عن، نتا ب التجربة ااست العيةفي تطبيق تجربة البحث األساسية:  -3-5

بحزث فزي معرفة عدر األياج الالةمة لت بيق تجربزة البحزث، فسزد تزم البزدح فزي ت بيزق تجربزة ال

 /6ق ، الموافزالسزبةج، بدايزة مزن يزوج 2021ج/ 2020، للعاج الجامعي الثاني التني الدراسي

هززاح مززن وتززم اانت عجزراح تجربززة البحززث، نززم بت بيزق تروات البحززث ت بيس ززا ببلي ززا،، ج2021 /3

 /4 /5وافزق عجراح تجربة البحث بت بيزق تروات البحزث ت بيس زا بعزدي ا، نهايزة يزوج ااننزين، الم

 ج.2021

 .نتائج البحث

 مززن خززالي عززر  للنتززا ب التززي تسززترت عنهززا تجربززة البحززث الميدانيززة وألززك يززتم فيمززا يلززي

النتزا ب فزي وزوح اإلطزار النظزرت  وتتسزير يةومناب فرو  البحث،اختبار  حة ثي فر  من 

مكززن وي واانتهززاح بتسززديم تو ززيات البحززث، واابتراحززات البحثيززة، ،للبحززث والدراسززات السززابسة

 تووي  ألك من خالي ما يلي:
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 اختبار صحة الفروض.أولا: 

يوجزد فزرً : والزذت يزن  علزى تنز، ،التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحاث -1-1

بززين متوسزز ي ررجززات طززال  المجمززوعتين التجززريبيتين ( 0.05عنززد مسززتو  )راي عحنززا ي ا 

ة التجريبي األولى، والثانية في الت بيق البعدت لالختبار التحنيلي المعرفي، لنال  المجموعة

 األولى.

وللتحسق من  حة هذا التر  تم حسا  بيمزة )ت( لمجمزوعتين مسزتسلتين ومزد  رالتهزا 

الختبززار ل  المجمززوعتين التجززريبيتين فززي الت بيززق البعززدت للتززرً بززين متوسزز ي ررجززات طززال

 :يوو  ألك التاليجدوي الفي مهارات تنميم بواعد البيانات، و المعرفي يالتحنيل

 

 

 

 

 
 بيتينقيمة "ت" ومستوى دللتها للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجري( 16جدول )

 عرفي.في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي الم

 المجموعة

 عدد

 الطالب

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

النحراف 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 قيمة )ت(

لة
ل
لد
ا

 الجدولية المحسوبة 

( 1م ت ) 

نمط الاتعلم 

اإللكتروني 

 المتزامن.

39 17.82 2.327 

74 14.650 1.666 

ى 
و
ست
 م
ند
ع
ة 
ال
د

0
.0
5

 

 (2م ت )

نمط الاتعلم 

 اإللكتروني

غياااااااااااااااار 

 المتزامن.

37 9.16 2.814 

  السابق ما يلي: يته  من الجدول

  زامن( متال اإللكترونيلتعلم نمط اطال  المجموعة التجريبية األولى )ارتتاع متوسط ررجات

غيزززر  اإللكترونزززينمزززط الزززتعلم عزززن متوسزززط ررجزززات طزززال  المجموعزززة التجريبيزززة الثانيزززة )

يبية حيث حنلة المجموعة التجر المعرفي؛ ر التحنييمتزامن( في الت بيق البعدت اختباال

(، بينمزززا حنزززلة 2.327( بزززانحراف معيزززارت بزززدر  )17.82)بزززدر  األولزززى علزززى متوسزززط 

 .(2.814( بانحراف معيارت بدر  )9.16) بدر  المجموعة التجريبية الثانية على متوسط

 ي فزين التجزريبيتين بيمة )ت( المحسوبة لدالة الترً بين متوس ي ررجات طال  المجمزوعت

 ( تثبززر مززن بيمززة )ت(14.650الختبززار التحنززيي المعرفززي والتززي بلغززة )لالت بيززق البعززدت 

 (؛ وهزذا يزدي74( بدرجزة حريزة )0.05( عنزد مسزتو  رالزة )1.666الجدولية والتزي بلغزة )

ا بزززين متوسززز ي ررجززات طزززال  المجمزززوعتين التجزززريبيتين علززى وجزززور فزززرً راي عحنززا ي  

  ب لنزال انية( في الت بيق البعدت اختبار التحنيي المعرفزي، وبزد ثانزة النتزاوالث ،)األولى

 متزامن(.ال اإللكترونينمط التعلم لمجموعة التجريبية األولى )ا
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 نمززو واوزز  وراي فززي التحنززيي المعرفززي لززد  طززال  المجموعززة  نسززتنتب ممززا سززبق حززدوم

نمزط  نيزة؛ وألزك نتيجزة اخزتالفالمجموعزة التجريبيزة الثاطزال   التجريبية األولزى تثبزر مزن

 .)المتزامن( اإللكترونيالتعلم 

الذت ييير على وجور فرً في مسزتو  وويعني هذا قبول الفرض األول من فروض البحث، 

 بززين متوسزز ي ررجززات طززال  المجمززوعتين التجززريبيتين األولززى، والثانيززة فززي الت بيززقالتحنززيي 

 مجموعة التجريبية األولى.البعدت لالختبار التحنيلي المعرفي، لنال  ال

 :يويمكن تووي  هذه النتيجة من خالل الشكل التال           
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بار الختليوو  المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي ( 4شكل )      

 ي المعرفي.التحصيل

يوجزد فزرً : والاذي يانص علاى أناه ،التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث -2-1

بززين متوسزز ي ررجززات طززال  المجمززوعتين التجززريبيتين ( 0.05راي عحنززا ي ا عنززد مسززتو  )

 األولى. األولى، والثانية في الت بيق البعدت لب ابة المالحظة، لنال  المجموعة التجريبية

رً رالتهزا للتز وللتحسق من  حة هذا التر  تم حسا  بيمة )ت( لمجمزوعتين مسزتسلتين ومزد  

حظززة بززين متوسزز ي ررجززات طززال  المجمززوعتين التجززريبيتين فززي الت بيززق البعززدت لب ابززة مال

 :يوو  ألك التاليجدوي الت تنميم بواعد البيانات، ومهارا

قيمة "ت" ومستوى دللتها للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين ( 17جدول )

 المالحظة.في التطبيق البعدي لبطاقة  التجريبيتين

 المجموعة

عدد 

الطالب 

 )ن(

 المتوسط

الحسابي 

  )م(

النحراف 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 قيمة )ت(

لة
ل
لد
ا

 الجدولية المحسوبة 

( 1م ت ) 

نمط الاتعلم 

اإللكتروني 

 المتزامن.

39 15.44 3.932 

74 18.646 1.666 

ى 
تو
س
 م
ند
ع
ة 
ال
د

0
.0
5

 

 (2م ت )

نمط الاتعلم 

تروني اإللك

غياااااااااااااااااار 

 المتزامن.

37 2.51 1.557 

 : ما يلي يته  من الجدول السابق 

 متزامن( ال اإللكترونينمط التعلم مجموعة التجريبية األولى )ارتتاع متوسط ررجات طال  ال

غيزززر  اإللكترونزززينمزززط الزززتعلم جموعزززة التجريبيزززة الثانيزززة )عزززن متوسزززط ررجزززات طزززال  الم
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حيزث حنزلة المجموعزة التجريبيزة األولزى  لب ابة المالحظزة؛الت بيق البعدت  متزامن( فيال

(، بينمززا حنززلة المجموعززة 3.932( بززانحراف معيززارت بززدر  )15.44) بززدر  علززى متوسززط

 (.1.557( بانحراف معيارت بدر  )2.51) بدر  التجريبية الثانية على متوسط

 في  ن التجريبيتينوبيمة )ت( المحسوبة لدالة الترً بين متوس ي ررجات طال  المجموعتي

( ( تثبززر مززن بيمززة )ت18.646المعرفززي والتززي بلغززة ) يالختبززار التحنززيللالت بيززق البعززدت 

 (؛ وهزذا يزدي74( بدرجزة حريزة )0.05( عنزد مسزتو  رالزة )1.666الجدولية والتزي بلغزة )

لى ا بين متوس ي ررجات طال  المجموعتين التجريبيتين )األوعلى وجور فرً راي عحنا ي  

يزة التجريب نية( في الت بيق البعدت لب ابة المالحظة، وبد ثانة النتا ب لنال  المجموعةوالثا

 متزامن(.ال اإللكترونياألولى )نمط التعلم 

 نمزو واوز  وراي فزي مهزارات تنزميم بواعزد البيانزات لزد  طزال   حزدوم نستنتب مما سزبق

ة لثانيززة؛ وألززك نتيجززالمجموعززة التجريبيززة اطززال   تثبززر مززنالمجموعززة التجريبيززة األولززى 

 المستخدج.)المتزامن(  اإللكترونياختالف نمط التعلم 

الزذت ييزير علزى وجزور فزرً فزي مسزتو  وويعني هذا قبول الفرض الثاني مان فاروض البحاث، 

 بززين متوسزز ي ررجززات طززال  المجمززوعتين التجززريبيتين األولززى،مهززارات تنززميم بواعززد البيانززات 

  ابة المالحظة، لنال  المجموعة التجريبية األولى.والثانية في الت بيق البعدت لب

 :النتيجة من خالل الشكل التالي ويمكن تووي  هذه      
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بطاقة يوو  المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي ل( 5شكل ) 

 المالحظة  

 يوجزد حجزم  لبحاث، والاذي يانص علاى أناه:صاحة الفارض الثالاث مان فاروض ا التحقق من

نب المعرفية في تنمية الجوا 0.14≤ المتزامن في بي ة تعلم أثي  اإللكترونيتأنير لنمط التعلم 

ة لكترونيزاإلواألرا ية لمهارات تنميم بواعد البيانات لد  طال  المعهد العالي لنظم التجزارة 

 بسوهاج.

مزن  ( فزي تنميزة الجوانزب المعرفيزة2ηربف ايتا )وللتحسق من  حة هذا التر  تم حسا  بيمة م

م حسا  تخالي الت بيق البعدت اختبار التحنيي المعرفي في مهارات تنميم بواعد البيانات، ثما 

ة مالحظزة ( في تنميزة الجوانزب األرا يزة لمهزارات تنزميم بواعزد البيانزات لب ابز2ηبيمة مربف ايتا )

، جبسززوها ةاإللكترونيززالمعهززد العززالي لززنظم التجززارة  مهززارات تنززميم بواعززد البيانززات لززد  طززال 

 :ألك ( يوو 18وجدوي )
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من  لي على ك)المتزامن( في بيئة تعلم ذك اإللكترونيقيمة حجم تأثير لنمط التعلم ( 18جدول )

نظم الي لب المعهد العلمهارات تصميم قواعد البيانات لدى طالالجوانب المعرفية واألدائية 

 .ةياإللكترونالتجارة 

ت
را
غي
مت
ال

 

 المجموعة

 عدد

 الطالب

 )ن(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

قيمة )ت( 

 المحسوبة
 الدللة

 قيمة
2η 

 قيمة

d 

ير
أث
لت
 ا
جم
ح

 

ية
رف
مع
 ال
ب
ان
و
ج
ال

 

نمااط ( 1م ت ) 

الاااااااااااااااااااااااااتعلم 

اإللكتروناااااااااااي 

 المتزامن.

39 

74 14.650 

دالة 

عند 

مستوى 

0.05 

ير 3.406 0.744
كب

نمااااط  (2م ت ) 

الاااااااااااااااااااااااااتعلم 

اإللكتروناااااااااااي 

 لمتزامن.غير ا

37 

ية
ائ
ألد
 ا
ب
ان
و
ج
ال

 

نمااط ( 1م ت ) 

الاااااااااااااااااااااااااتعلم 

اإللكتروناااااااااااي 

 المتزامن.

39 

74 18.646 

دالة 

عند 

مستوى 

0.05 

ير 4.335 0.825
كب

نمااااط  (2م ت ) 

الاااااااااااااااااااااااااتعلم 

اإللكتروناااااااااااي 

 غير المتزامن.

37 

 :  يته  من الجدول السابق أنَّ

 ( 2بيمززة مربززف خيتززاηاختبززار التحنززيي المعرفززي" ) وهززذا يعنززي تع نسززبة ،(0.744) بلغززة 

ف %( من التبزاين الحزارم فزي مسزتو  التحنزيي ) المتغيزر التزابف ( يرجزف علزى اخزتال74.4)

بزر عزن ( وهزي تع3.406بلغزة ) (d))المتغير المستسي(، ثما تع بيمزة  اإللكترونينمط التعلم 

 واوزز  وراي فززي حجززم تززأنير ثبيززر للمتغيززر المسززتسي؛ وهززذا مززا ييززير علززي تنزز، بززد حززدم نمززو

المجموعززة طززال  التحنززيي المعرفززي لززد  طززال  المجموعززة التجريبيززة األولززى تثبززر مززن 

 دج.المستخ)المتزامن(  اإللكترونيالتجريبية الثانية؛ وألك نتيجة اختالف نمط التعلم 

 ( 2بيمة مربف خيتاηلب ابة المالحظزة بلغزة ) (0.825)، ( 82.5وهزذا يعنزي تع نسزبة )%ن مز

 ط الزتعلملحارم في مستو  ب ابة المالحظة ) المتغير التابف ( يرجف علزى اخزتالف نمزالتباين ا

أنير ( وهزي تعبزر عزن حجزم تز4.335بلغة ) (d))المتغير المستسي(، ثما تع بيمة  اإللكتروني

ميم ثبير للمتغير المستسي؛ وهذا ما ييير علي تن، بد حزدم نمزو واوز  وراي فزي مهزارات تنز

 الثانيزة؛ طال  المجموعة التجريبية األولى تثبر من المجموعة التجريبيزةبواعد البيانات لد  

 المستخدج.المتزامن  اإللكترونيوألك نتيجة اختالف نمط التعلم 

يزر الذت ييير على وجور حجم تأنير ثبو ويعني هذا قبول الفرض الثالث من فروض البحث،

ارات را يزة لمهزي تنمية الجوانب المعرفية واألف ،في بي ة تعلم أثي اإللكتروني المتزامنلنمط التعلم 

 .بسوهاج ةاإللكترونيتنميم بواعد البيانات لد  طال  المعهد العالي لنظم التجارة 

ئج مااا توصاال إليااه البحااث ماان نتااائج فااي وااوء النظريااات العلميااة، ونتااا وتفسااير مناقشااةثانياااا: 

ا للنتا ب : الدراسات السابقة  ثمزاوألزك  التي تسزتر عنهزا هزذا البحزث،نت رً فيما يلي لووف تتسير 

 :يلي
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 (  بززين متوسزز ي ررجززات طززال  المجمززوعتين 0.05وجززور فززرً راي عحنززا ي ا عنززد مسززتو )

ال  التجزززريبيتين األولزززى، والثانيزززة فزززي الت بيزززق البعزززدت لالختبزززار التحنزززيلي المعرفزززي، لنززز

بيزة جموعزة التجريالمجموعة التجريبية األولزى، ممزا نزتب عنز، ارتتزاع فزي متوسزط ررجزات الم

ة ( التززي ررسززة باسززتخداج نمززط الززتعلم اإللكترونززي المتزززامن، عززن المجموعزز17.82األولززى )

 ويُتسزرمن، ( التي ررسة باستخداج نمط التعلم اإللكترونزي غيزر المتززا9.16التجريبية الثانية )

 الباحث هذ  النتيجة على ما يلي:

o   زامنيزة مزن خزالي ت بيسزات التوا زي التاألولزى المجموعزة التجريبيزة  ال  لخبرات التعلم تنوع

ات نبز ، والعمزي علزىبنزورة مبا زرةتتاة سهولة تباري المعلومزات بيزنهم  غرف الدرر ة(، مما)

م تتاعززي عززن طزال  المجموعززة التجريبيززة الثانيززة الزذين ا يوجززد بيززنهالمعلومزات المعرفيززة لززديهم 

 مبا ر تنناح عملية التعلم.

o  طززال  المجموعززة  بززين بنززورة مبا ززرة تننززاح عمليززة الززتعلمالنظززر  اآلراح ووجهززات ميززارثة

نزورة ، فال الب الذت يُخ ئ في تحنيي معلومة يست يف ةميل، تنزويبها لز، بالتجريبية األولى

نيزة المعلومزات، بخزالف طزال  المجموعزة التجريبيزة الثا تحنزيي ةيزارةممزا سزاهم فزي  تزامنية،

 .اإللكترونية غير مبا رة من خالي البريد الذين تتاعلوا مف عملية التعلم بنور

o   يميزة بنزورة اسزتجاباتهم التعلالتوريزة تلسي طال  المجموعة التجريبية األولى التغذيزة الراجعزة

تنزميم  ةيارة التحنيي المعرفي لمهاراتساعدهم على مما مبا رة من خالي بي ة التعلم الذثي، 

تلسززوا  ال  المجموعززة التجريبيززة الثانيززة الززذينمززن طزز تفرززيفززي تأهززانهم ب ريسززة  بواعززد البيانززات

 عة استجاباتهم بنورة غير مبا رة مرجأة.التغذية الراج

o   رزي يزأتي بنزورة تف لمهارات تنميم بواعزد البيانزات تع تحنيي ال ال  المعرفيير  الباحث

 مزنيز بز، متلما ي أثي؛ تعلم من خالي تعلم ال ال  بواس ة نمط التعلم اإللكتروني المتزامن بي ة

 ألزكو ،تزامني زا للمحتو  التعليمزي، ومنابية ال ال  وجدية في الحنوي على المعلومات مرونة

نزي غيزر خالي نمزط الزتعلم اإللكتروبالعكس من حالة اإلن واح التي تنيب ال ال  في التعلم من 

 تعلم أثاح.المتزامن ببي ة 

 (  بزين متوسز ي رر0.05وجور فرً راي عحنزا ي ا عنزد مسزتو ) جزات طزال  المجمزوعتين

وعززة التجززريبيتين األولززى، والثانيززة فززي الت بيززق البعززدت لب ابززة المالحظززة، لنززال  المجم

لززى التجريبيززة األولززى، ممززا نززتب عنزز، ارتتززاع فززي متوسززط ررجززات المجموعززة التجريبيززة األو

ة ريبيز( التي ررسة باستخداج نمط التعلم اإللكتروني المتزامن، عزن المجموعزة التج15.44)

الباحزث  جزف( التي ررسة باستخداج نمط التعلم اإللكتروني غير المتزامن، ويُر2.51الثانية )

 هذ  النتيجة على ما يلي:

o  بنزورة  مهزارات تنزميم بواعزد البيانزاتبممارسة وتراح  المجموعة التجريبية األولى طال  بياج

يسزت يف  نميم مهارة معينزة،، مما يعني تن، حاي وبوع ال الب في خ أ تنناح ت، وتعاونيةمبا رة

مزن  س، وبالعكال ال  على تثبية المهارات في تأهانهمساعد ةميل، تنويب هذا الخ أ ل،، مما 

لززتعلم طززال  المجموعززة التجريبيززة الثانيززة الززذين يتعملززوع ب ريسززة غيززر مبا ززرة باسززتخداج نمززط ا

 )غير متزامن(. اإللكتروني

o   اإللكترونززيالززتعلم  نمززطبنززورة مبا ززرة باسززتخداج  تبززاري المعلومززات والمنابيززات بززين ال ززال 

ت تنززميم بواعززد البيانززات، سززاعد طززال  االمتزززامن )غززرف الدرر ززة( حززوي ثيتيززة ت بيززق مهززار

المجموعة التجريبية األولى علزى تحسزن ترا هزم المهزارت تثثزر مزن طزال  المجموعزة التجريبيزة 
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غيززر  اإللكترونززيخززالي تراة الززتعلم  الثانيززة الززذين تبززارلوا المعلومززات بنززورة غيززر مبا ززرة مززن

 (.اإللكترونيالمتزامن )البريد 

o   ال زال   م فزي تعلزيمباعتبزار  تراة توا زي غيزر تزامنيزة سزاه اإللكترونياحظ الباحث تع البريد

لتنزميم  يتلسى تغذية راجعة على ما باج ب، من ت بيسزات مهاريزة حينما، فال الب الكسي والخموي

عزة برف مزن السزاعات، ممزا جعلز، متيزتة اانتبزا ، بعكزس طزال  المجمو بواعد البيانات ينتظر

واعززد تلسززوا تغذيززة راجعززة بنززورة مبا ززرة حززوي تراح مهززارات تنززميم ب التجريبيززة الثانيززة الززذين

 البيانات.

o  يجززة احززظ الباحززث ع ززابة طززال  المجموعززة التجريبيززة الثانيززة بحالززة مززن اإلحبززاط والتيززي، نت

دج وجور ع اح تنناح ترا هم المهارت لتنميم بواعد البيانات؛ وألك بسبب تكرارهم للوبوع في تخ

 مر د، وموج، لهم بنزورة مبا زرة لتنزويب تخ زا هم، وألزك بزالعكس مزن حالزة المنافسزة التزي

انززات، سززارت بززين طززال  المجموعززة التجريبيززة األولززى تننززاح ترا هززم المهززارت لتنززميم بواعززد البي

 لمهارية.اظهور بحالة التيي تماج ةمال هم من خالي تنتيذ األني ة ريدوع الفمعظم ال ال  ا يُ 

  نميززة فزي ت 0.14≤ وجزور حجزم تزأنير لزنمط الززتعلم اإللكترونزي المتززامن فزي بي ززة تعلزم أثزي

 الي لزنظمالجوانب المعرفية واألرا ية لمهارات تنميم بواعد البيانات لد  طزال  المعهزد العز

 ، وتثبزر فزي )التحنززييا يعنزي حززدوم نمزو واوز ، ورايالتجزارة اإللكترونيزة بسزوهاج، ممز

ال  طمهارات تنميم بواعد البيانات( ل ال  المجموعة التجريبية األولى، عن المعرفي، و

 المجموعة التجريبية الثانية، ويُتسر الباحث هذ  النتيجة بما يلي: 

o م فزي حالزةلتعلم؛ جعلزتهالتزاج طال  المجموعة التجريبة األولى باألوبات المخننة لهم لعملية ا 

ن طال  جدية تثثر للسياج بمراعاة تنميم مهارات بواعد البيانات بنورة جيدة، وألك بالعكس م

فزي  علم سزواحالمجموعة التجريبية الثانيزة الزذين لزم ياُلحزظ علزيهم الباحزث الجديزة تننزاح عمليزة الزت

ا لتزرا االتحنيي المعرفي، تو تأرية المهارات العملية لتنزميم بواعزد الب م لحريزة لهزيانزات؛ نظزر 

 في الدخوي للتعلم من خالي بي ة التعلم الذثي في توبات فراغهم.

o مزات مزن حالة المنافسة بين طال  المجموعة التجريبية األولى تنناح البحث والحنوي عزن المعلو

 عرفزيي التحنزيي الممنارر علكترونية خارجية، ليتظاهر ثي طالب تماج ةمال ، بأن، األفري فز

يزة جيزد، بعكزس طزال  المجموعزة التجريب بأسزلو بواعزد البيانزات  تو في تأرية مهزارات تنزميم

ا لعززدج وجززور منافسززة بيززنهم، ف الززب الثانيزة يززتعلم  الززذين ظهززرت علززيهم حالززة مززن اإلن ززواح؛ نظزر 

ات يانزواعزد الببالنهار، وخخر يتعلم ليال ؛ ولذلك انعدمة المنافسة بينهم في تأرية مهارات تنميم ب

 بنورة جيدة.

o ت تزامنيزةظهور حالة الالمبااة بين طال  المجموعة التجريبيزة الثانيزة بسزبب عزدج تسيزدهم بأوبزا 

  بالمسارنززة ب ززال ، وترا هززم المهززارت،لعمليززة الززتعلم، سززاهم فززي انختززا  تحنززيلهم المعرفززي

علهم ، مما جزامنيةالمجموعة التجريبية األولى الذين تسيدوا بأوبات محدرة لعملية التعلم بنورة ت

 في حالة نياط تعليمي تثبر.

  تسوج هذ  النظرية على تساس تع في ووء نظرية المخططات المعرفية: البحث نتائج تفسير

يسوج ال الب بالتعامي مف المعلومات السارمة من المحيط الخارجي عبزر الحزواس، وفزي نتزس 

هزا عبزارة عزن عملزة تكيز  يسزوج الوبة ررور التعي الموجهة من، تجا  عالم، الخارجي؛ وثأن

ألك تع التعلم يحدم عندما يتمكن ال الب باستخداج نمط  منمف محي ،، ويتر   ال الببها 
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فهم وتتسير المحتو  لتنمية مهارات تنميم  في التعلم اإللكتروني المتزامن، وغير المتزامن

 تم ألك من خالي عدة عوامي منها:بواعد البيانات، وي

o  نز، مزن ، يزتم مزن خزالي تمكلتعلم موووع جديد )مهارات تنميم بواعزد البيانزات(استعدار ال الب

ف المه -المت لبات السبلية  الالةمة ألراح هذ  المهارات بنورة جيزدة،  –ارات، وثيتية ترا ها تعرُّ

عمليززة، باإلوززافة علززى تهي ززة بي ززة تعليميززة أثيززة لزز،، وتززرا الحريززة لزز، مززن خززالي عبززراة بدرتزز، ال

 من المحتو  التعليمي المسدج ل،. وااستتارة

o  فكززار  تتنززميم نمززط الززتعلم اإللكترونززي المتزززامن ببي ززة الززتعلم الززذثي سززاعد ال الززب علززى ترتيززب

يزة ، والعمزي علزى تنزويبها بنزورة مهارالمهاريةبنورة جيدة، والسدرة على اثتياف األخ اح 

 جيدة.

o  رة لتنزوع الزذثي يتزي  لل الزب فزرص متعزدتوظي  نمط التعلم اإللكتروني المتزامن في بي ة الزتعلم

لتنيزة اخبرات،، وعفارة ةمال ، منها بنورة مبا رة، مما يسزاعد ال زال  علزى الحزد مزن األخ زاح 

   في تأرية مهارات تنميم بواعد البيانات.

  البنية  حيث تسوج هذ  النظرية علىفي ووء النظرية المعرفية لبرونر:  البحث  نتائجتفسير

مززن  عززن طريززق العديززد عليهززاعلم، وثيتيززة بنا هززا وعرخززاي المعززارف الجديززدة المعرفيززة للمززت

ااستراتيجيات المعرفيزة، وتتتزر  تع ثزي فزرر يمكزن تع يزتعلم تت مووزوع فزي تت عمزر، 

كيتية ة على البيكي فع اي وجيد عأا تُخذ مستو  النمو المعرفي لل الب بعين ااعتبار، باإلواف

(، ثمزا تكيز  هزذ  النظريززة 2000ت )جززورت عبزد الهزارت، التزي تزنظم بهزا هزذ  المووزوعا

ن تم ألزك مزبواعد اثتسا  المعرفة تو المهارة، باإلوافة على تسزديم وسزا ي تسزويم للنتزا ب، ويز

 خالي عدة عوامي منها:

o تزروً تال زم ال ي ة التعلم الذثي السا مة على نمط التعلم اإللكترونزي )المتززامن( ب ريسزةتم تنميم ب

 ن ال زززال ، ممزززا تر  علزززى تزززرابط المعلومزززات المسدمزززة علزززى ال زززال  مزززف تفكزززارهم،الترريزززة بزززي

 واحتياجاتهم التعليمية.

o نزي اإللكترو توظي  األني ة والوسا ط اإللكترونية في بي ة التعلم الزذثي السا مزة علزى نمزط الزتعلم

بتزة المس )المتزامن(؛ ساعد على تنييط المعلومزات فزي عسزوي ال زال ، وتنظيمهزا راخزي الزذاثرة

 لزى تنميزةعلهم، مما خت  الحمي الزا زد للمعلومزات المخزنزة فزي الزذاثرة العاملزة لزديهم، ممزا تر  

 مهارات تنميم بواعد البيانات لديهم. 

o ظززيم ي ززا فززي تنتنززميم بي ززة الززتعلم الززذثي السا مززة علززى نمززط الززتعلم اإللكترونززي المتزززامن تن ززر عيجاب

ت لزد  ال  عينة البحث، مما نتب عن، توظيز  هزذ  المعلومزالد  ال التنميم البنا ي والمعرفي 

 ال ال  وفس ا لنموهم العسلي، ومستو  سعة العسي لديهم.

 ( ونتزا ب رراسزة2011وبد اتتسة نتا ب هذا البحث مف نتا ب رراسزة الجززار وخخزروع ،)   يزو

، ونتزا ب رراسزة Tsuei (2014)نتا ب رارسزة تسزوت و، Yu Ku et al (2012)وخخروع 

(؛ علزززى تع  نمزززط الزززتعلم 2015، ونتزززا ب رراسزززة األعنزززر )Moallem (2015)مزززواليم 

ات بوجز، عزاج، وفزي تنميزة مهزار يتزي  فر زة تفرزي فزي عمليزة الزتعلم المتزامن اإللكتروني

ا لحب ال ال  ااختالط المبا زر مزف ةمال هزم المتعلمزين، وخال ال  بوج، خاص لزق ، نظر 

 رية هذ  المهارات.جو منافسة بين ال ال  تنناح تأ

 ات  بينما اختلتة نتا ب هزذ  الدراسزة مزف نتزا ب رراسزةLiu (2005)، فيجزر نتزا ب رراسزة و

Wells & Fieger (2008) ونتزا ب رراسزة لزين ،Lin & Xie (2009) ونتزا ب رراسزة ،
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، ونتا ب رراسة ويللس، ونتا ب Perera & Richardson (2010)بيرخرا، وريتياررسوع 

ونتزا ب ، Wang (2011)رراسزة ونزب ونتزا ب ، Borup, J, et al (2010)رراسة بزورت  

 & Downey، ونتا ب رراسة روني، وراو يتسي Duncan et al (2012)رراسة رينكاع 

Schetzsle (2012) ، ونتا ب رراسة هيسة، وجاHsieh and Ji (2013)،  ونتا ب رراسة

ونتا ب رراسة سعد، تميرة  ، Abuseileek and Qatawneh (2013)تبوسيليك، وباتاون، 

 Khodaparast & Ghafourniaخوراباراسززة، وغتورنيززا (، ونتززا ب رراسززة 2014)

رراسزززة سزززالتير وخخزززروع نتزززا ب و، perveen (2016)ونتزززا ب رراسزززة بيزززرفن ، (2015)

Salter, s, et al (2016)، وجزور تنزر لزنمط  حزوي (.2020موسزى ) علزي رراسزة ونتزا ب

وتنميزة المهزارات بوجز، خزاص،  ،بوج، عزاج في العملية التعليمية المتزامن اإللكترونيالتعلم 

المتززامن،  اإللكترونزيوجور فروً أات رالة عحنا ية بين نم ي التعلم  باإلوافة على عدج

التكامززي بززين نم ززي الززتعلم وتع  فززي عمليززة الززتعلم لتنميززة مهززارات ال ززال ،  وغيززر المتزززامن

ويُرجززف  ،علززى تحسززين ثتززاحة الززتعلم ال ززال  زامن( يسززاعد)متزززامن، غيززر متزز اإللكترونززي

الباحززث هززذ  النتيجززة علززى اخززتالف عينززة هززذا البحززث مززف عينززة الدراسززات السززابسة )السززال  

 أثرها(، باإلوافة على اختالف طبيعة المهارات المرار تنميتها لد  ال ال .

  ن خالي أتي بنتا ب تفري مي تنميم بواعد البيانات تع تنمية مهارات الباحث ومما سبق ير

لم الزتع ي زةبال ال  لهذ  المهارات راخي نمط التعلم اإللكتروني المتزامن السا م على  ممارسة

 الذثي.

ات فززي وززوح مززا تو ززي عليزز، هززذا البحززث مززن نتززا ب، يمكززن تسززديم التو ززيبحااث: توصاايات الثالثاااا: 

 التالية.

  ززال  ل، متزززامنال اإللكترونززيالززتعلم  اسززتراتيجيةوززرورة تززوفير المت لبززات الالةمززة لت بيززق 

 التعليم الجامعي.

 ين بزز المبا ززر وززرورة ااهتمززاج بت بيززق اسززتراتيجيات الززتعلم التززي تسززتهدف الززتعلم التعززاوني

 ررية.فال ال ، واابتعار عن استراتيجيات التعلم التي تستهدف تسديم عمليات التعلم بنورة 

  بناح علزى  ،المتزامن اإللكترونيتعلم من نمط التعلم المناسبة لل ال  للوبات األورورة تحديد

 مية.است الع خرا هم، واألخذ باألغلبية، وليس بناح على رغبة المعلم، تو المسسسة التعلي

 عنززد  وززرورة األخززذ بززرتت ال ززال ، والمعلززم، وتوليززاح األمززور، وبيززارات المسسسززة التعليميززة؛

غيززر  متزززامن،ال اإللكترونززيعلززى نمززط الززتعلم  ووززف معززايير لتنززميم بي ززة الززتعلم الززذثي السا مززة

 .المتزامن

  مزا لز،لالمتززامن،  اإللكترونزيالزتعلم  نمطورورة خلق جو من المنافسة بين ال ال  باستخداج 

 من تهمية في تحتيزهم على تنمية مهاراتهم.

 و  وززرورة رراسززة ميززوي واحتياجززات ال ززال  وفس ززا للبي ززة المحي ززة بهززم تننززاح تحديززد المحتزز

 لكترونزياإل؛ وألزك عنزد ت بيزق اسزترتيجية الزتعلم اختباراتة، وااإللكترونيتعليمي، واألني ة ال

 المتزامن السا م على بي ة التعم الذثي.

 م ج نمزط الزتعلالزتعلم باسزتخداعمليزة لل ال  من ب بي المعلم تننزاح  م التغذية الراجعةورورة تسدي

 ين؛ حتى ا يتيتة انتبا  ال ال .، في مدة تبناها ساعتالمتزامنغير  اإللكتروني
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 توي  عند استهداف تنمية مهارات ال ال ؛ يُراعى ورورة تبنير ال زال  بأخ زا هم األرا يزة

ى فتزرات بأوي، من خالي ةيارة معلوماتهم اإلنرا ية، وتكزرار بيزامهم بالمهزارة تثثزر مزن مزرة علز

 .ارات موووع الدراسةمتباعدة، حتى يتم التأثد من عتسانهم للمه

  يم ورورة األخذ بنتا ب هذا البحث عند تنمية مهزارات ال زال  بنزتة عامزة، ومهزارات تنزم

 بواعد البيانات بنورة خا ة.

ن مزفزي وزوح مزا تسزترت عنز، نتزا ب البحزث، ومزا تزم تسديمز، : مقترحاات ببحاوب مساتقبليةرابعاا: 

 تو يات، يُراعي ورورة عجراح الدراسات التالية:

 تعلزم  )متززامن، غيزر متززامن( فزي بي زة اإللكترونزينم ي التعلم  بياس تنر ااختالف بين

ي تنميم النور الثابتة، والنور المتحرثة لل ال  المتخننين فزأثي لتنمية مهارات 

 تكنولوجيا التعليم.

  ف تنزززر اخزززتالف المزززدونات التعليميزززة، والزززتعلم وزززرورة السيزززاج بدراسزززة تسزززتهدف تعزززرُّ

 ليا. ات تنميم بواعد البيانات ل ال  المعاهد العُ التيارثي لتنمية مهار اإللكتروني

 مراجع البحث

 توا: المراجف العربية.

 –(. نم زاع للززتعلم اإللكترونززي التيززارثي متزززامن 2015األعنزر، سززعيد عبززد الموجززور علززي. )

لم. عية للتعغير متزامن وتنرهما على تنمية مهارات استخداج تروات التسويم اإللكتروني والداف

 (.157 -89(، تثتوبر، ص ص )4(، ع)25ة المنرية لتكنولوجيا التعليم. مب)الجمعي

. الجزار، عبد الل ي  النتي، والياعر، حنزاع عسزماعيي محمزد، وتحمزد، حنزاع عسزماعيي محمزد

ر ي يوجد تن(. استراتيجية برمجة الثنا يات اافتراوية في بي ة التعليم اإللكتروني: ه2011)

زامن، غيززر متزززامن( علززى اثتسززا  مهززارات برمجززة الموابززف اخززتالف نمززط التيززارا )متزز

(، ص 2)ع(، 21العلمية ثعملية متعدرة المتغير. الجمعية المنزرية لتكنولوجيزا التعلزيم. مزب)

 .80 -43ص 

 (. تنززر اسززتخداج التعلززيم المززدمب فززي عثسززا  طالبززات النزز 2012الززدوت، توسززم خالززد أنززوع. )

 ية، جامعةبواعد البيانات. رسالة ماجستير، ثلية التربالخامس العلمي مهارتي تنميم وتنتيذ 

 المو ي بالعراً.

، نالنيززة (. العالبززة بززين الخززرا ط الذهنيززة اإللكترونيززة )ننا يززة2016رمززور، ربيززف عبززد العظززيم. )

تكير نمية التاألبعار( وتسلو  التعلم )التنورت، اإلرراثي( في بي ة التعلم الذثي وتنرها في ت

 .134 -59(، ص ص 71راسات عربية في التربية وعلم النتس، ع)البنرت. مجلة ر

تززامن م(. تنر الزدمب بزين تروات التتاعزي متززامن وغيزر 2014سعد، تميرة عبراهيم عبد الغني. )

اسزب في رفف مستو  اإلنجاة في مسرر اليبكات لد  طال  التربة الرابعة  عبة معلمزي الح

 ثلية التربية النوعية، جامعة طن ا. بكلية التربية النوعية. رسالة رثتوراة،
فزي تنميزة  (. تنر اخزتالف نزوع التتاعزي فزي المنابيزات اإللكترونيزة2015السيد، السيد عبد المولى. )

 بيزة جامعزةالتحنيي والدافعية ل نجاة نحو نوع التتاعزي لزد  طزال  الزدبلوج المهنيزة بكليزة التر

 (.1(، ع)25التعليم، مب )اإلسكندرية. مجلة الجمعية المنرية لتكنولوجيا 

ات (. ما هو التعلم الذثي؟ مزا هزي عوامزي نجاحز،؟ مزا هزي مت لبز2017عبد الحي، عخالص محمد. )

 /https://www.new-educ.com، متاة على رابط  2020 /12 /12ت بيس،. تاريخ الزيارة 
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 لثسافة.(. نظريات التعلم وت بيساتها التربوية. عماع، رار ا2000عبد الهارت، جورت. )

 . عماع، رار وا ي للنير والتوةيف.2(. الحاسو  في التعليم. ط2007عبور، حارم. )

 لعربي.. الساهرة، رار التكر ا1(. تكنولوجيا التعليم اإللكتروني. ط2008عزمي، نبيي جار. )

 لعربي.. الساهرة، رار التكر ا2(. تكنولوجيا التعليم اإللكتروني. ط2014عزمي، نبيي جار. )

انززات. (. برمجيززات تنززميم بواعززد البي2018سسسززة العامززة للتعلززيم التنززي والتززدريب المهنززي. )الم

 جا ، المملكة العربية السعورية.  162

غيزر متززامن"  –(. تنزر اخزتالف نمزط التتاعزي "متززامن 2020موسى، علي عبد الحافظ علي. )

مات يزة للنزور والرسزوفي برامب التعلم عبزر اإلنترنزة علزى تنميزة مهزارات المعالجزة الربم

(، ص 4)ع(، 30التعليمية لد  الال  المعلمين. مجلة ثلية التربية، جامعة اإلسزكندرية. مزب)

 .260 -193ص 

: محمزد (. التوا ي الدا م، اللغة في عالم اإلنترنة والجزواي. ترجمزة2015نايومي، س باروع. )

 ماةع جالي. الريا ، رار جامعة الملك سعور للنير.

 /3 /19(. ثي ما تريد معرفت، عن تنزميم باعزدة البيانزات. تزاريخ الزيزارة 2019ر. )نعيم، تحري

-https://www.astera.com/ar/type/blog/all-you-need-toج، متززاة علززى 2021

know-about-database-design/ 
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The Difference of The E-Learning Pattern  (Synchronous, 

Asynchronous) In A Smart Learning Environment And Its Impact 

Upon Developing Database Design Skills for The Students of the Higher 

Institute for E-commerce Systems in Sohag. 

 

This research aimed at identifying The difference of the e-learning pattern 

(synchronous, asynchronous) in a smart learning environment and its impact 

upon developing database design skills for the students of the Higher 

Institute for e-commerce systems in Sohag . The research experiment was 

applied upon two randomly selected experimental groups in the academic 

year2020/2021. The figure of the first experimental group consists of (39) 

male and female students, while the second group consists of (37) male and 

female students. Two research tools were prepared; The first is an 

achievement test; to measure the cognitive aspects of database design skills, 

for the students of the research sample, while the other tool is the 

observation card; to measure the performance aspects of the necessary skills 

needed to databases design, for the students of the research sample. The 

results of the research proved that there is a statistically significant 

difference between the average scores of the students of the first 

experimental group that studied using the synchronous e-learning style, and 

the average scores of the students of the second experimental group that 

studied using the asynchronous e-learning style in the post application of the 

cognitive achievement test and the observation card, in favor of the first 

experimental group. In addition, the results of the research reflected a clear, 

significant, and greater growth among students of the first experimental 

group in cognitive achievement and database design skills than the students 

of the second experimental group. 

 

Keywords:E-learning pattern (synchronous, asynchronous) - Smart learning 

environment - database design. 

 


