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مطتخلص البخح
ىدؼ ىذا البحث إلى تطوير بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية وتحديد
أثرىا فى تنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميـ.
وفى سبيؿ تحقيؽ ذلؾ أعدت الباحثة استبانة لتحديد ميارات تصميـ قواعد البيانات
الالزمة لطالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعميـ باستخداـ برنامج .Microsoft Access
وكذلؾ استبانة لتحديد معايير تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى استراتيجية المشروعات
معرفيا لقياس ميارات تصميـ قواعد البيانات باستخداـ
اختبار
ًا
اإللكترونية .كما صممت الباحثة
ً
برنامج  .Microsoft Accessوكذلؾ بطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد
فضال عف بطاقة تقييـ المشروعات
البيانات باستخداـ برنامج .Microsoft Access
ً
اإللكترونية المنتجة ،ومقياس لمثقة بالذات ،كما قامت كذلؾ بتطوير بيئة تعمـ مرف قائـ عمى

طالبا مف طالب الفرقة األولى شعبة
المشروعات اإللكترونية .وقد تكونت عينة البحث مف ً 54
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية جامعة دمياط فى العاـ الجامعى .9191/9102
حيث خمصت النتائج إلى أنو حقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات

اإللكترونية حجـ تأثير مربع إيتا  )1,05( ≥ 2فى تنمية الجانب المعرفى وكذلؾ الجانب األدائي

لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة البحث ،وأنو حقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة
إتقاف ال تقؿ عف  % 54فى بطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة .كما حقؽ استخداـ
بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية حجـ تأثير مربع إيتا  )1,05( ≥ 2فى

تنمية الثقة بالذات لدى طالب عينة البحث.
وقد أشارت توصيا ت البحث إلى أىمية تشجيع القائميف عمى العممية التعميمية عمى
االىتماـ بتطوير بيئات تعمـ مرف في ضوء مبادئ وأسس تصميميا ،واالستفادة مف قائمة
المعايير التصميمية التى تـ التوصؿ إلييا فى البحث الحالى عند تصميـ وتطوير بيئات التعمـ
المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية ،وكذلؾ ضرورة تشجيع القائميف عمى العممية التعميمية
عمى توظيؼ استراتيجية المشروعات اإللكترونية فى تنمية ميارات الطالب المختمفة.
الكممات المفتاحية  :تعمـ مرف -استراتيجية المشروعات االلكترونية -قواعد البيانات-
الثقة بالذات
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Abstract
This research aimed at developing a flexible learning environment based on
electronic projects and investigating its effect on enhancing database design
skills and self-confidence among education technology students. In order to
achieve that, the researcher developed the following tools and materials: a
questionnaire to identify database design skills that are necessary for the first
year education technology students in using Microsoft Access Program, a
questionnaire to identify the criteria of designing a flexible learning
environment based on electronic projects strategy, a cognitive test to assess
database design skills needed for using Microsoft Access Program, an
observation card to assess the performance skills of the database design needed
for using Microsoft access program ,an evaluation card for produced electronic
projects as well as a self-confidence scale. The researcher also developed a
flexible learning environment based on electronic projects. A random sample
of forty five first grade educational technology students participated in the
research in the 2019/ 2020 academic year at the faculty of Education, Damietta
University. Findings revealed that: Using the flexible learning environment
based on electronic projects achieved η2≤ 0.14 in enhancing the cognitive as
well as the performance skills for the database design among the research
sample, Evaluation card for produced learning projects revealed that the degree
of students' proficiency in the research sample in producing learning projects is
not less than 85%. The findings also revealed that using the flexible learning
environment based on electronic projects achieved η2≤ 0.14 in enhancing self –
confidence among the research sample.
The research recommendations concluded on the importance of encouraging
those in charge of the educational process to care about developing flexible
learning environments in light of the principles and foundations of their design
and to benefit from the list of design criteria that were reached in the current
research when designing and developing flexible learning environments based
on electronic projects as well as the need to encourage those in charge of the
educational process to employ electronic project strategy in developing
students' various skills.
Keywords:
Flexible Learning -Electronic Project - Databases -Self- Confidence
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مقدمة:
يتسـ العصر الحالى بالتطور المعرفى والتكنولوجى المتسارع فى شتى المجاالت ،والزيادة
المتطردة فى أعداد المنتسبيف لمتعميـ العالى ،والتى نتج عنيا تكدس الطالب فى الجامعات
والمعاىد ،وعدـ قدرة مؤسسات التعميـ العالي عمى تمبية االحتياجات التعميمية بالصورة
المالئمة لمطالب ،بما يتماشى مع سمات ىذا العصر والتغير فى خصائص الطالب
وسموكياتيـ.
ووفقًا لما تفرضو طبيعة ىذا العصر مف ضرورة وصوؿ الطالب السريع لممعمومات

وتوظيؼ األدوات والتطبيقات التكنولوجية فى عممية التعمـ ،والحصوؿ عمى الدعـ المناسب
فرصا
بسيولة .فقد أصبح مف الميـ توفير بيئات تعمـ بديمة عف البيئات التقميدية تتيح
ً

متكافئة لعمميات التعمـ والمرونة فى إجراءاتو.

اجتماعيا،
وتتيح بيئات التعمـ المرف إمكانية تعزيز عمميات التعمـ ،وانخراط المتعمميف
ً

وتييئتيـ لمتطمبات سوؽ العمؿ المتغيرة ،فيى توفر لممتعمميف خيارات حوؿ موعد ومكاف
وكيفية حدوث التعمـ  .(Joan,2013, 36)0حيث يرتكز التعمـ المرف عمى مبدأ أساسي وىو

تمتع المتعمـ بالحرية والمرونة فى اختيار طريقة الدراسة والوسيط ووقت الدراسة ومكانيا
ووتيرتيا( .)Naidu & Roberts, 2018, 280وىو ما أشار إليو مولير وآخروف
) (Müller et al.,2018مف أف التعمـ المرف يمكف المتعمميف مف الوصوؿ والمرونة فيما
يتعمؽ بثالثة أبعاد عمى األقؿ مف األبعاد اآلتية :الوقت ،المكاف ،السرعة ،أسموب التعمـ،
المحتوى ،التقييـ ،مسار التعمـ .ويعرؼ جوف ) )Joan, 2013, 36التعمـ المرف بأنو
مجموعة مف الفمسفات واألنظمة التعميمية التى تيتـ بتوفير المزيد مف الفرص التعميمية
والمالءمة والخصوصية والتى تناسب المتعمـ .حيث يتـ تخطيط أنشطة التعمـ وف ًقا الىتمامات

المتعمميف واستعداداتيـ ،ويزود المتعمـ بخيارات حوؿ أيف ومتى وكيؼ يحدث التعمـ .أما أندراد
وريفيرز ) (Andrade & Rivers, 2019,1فقد أشا ار إلى التعمـ المرف بأنو استراتيجية
ميمة لزيادة فرص الحصوؿ عمى التعميـ العالي ،ويشمؿ التعميـ عبر اإلنترنت ،والتعمـ
المدمج ،والتعميـ القائـ عمى الكفاءة والموارد التعميمية المقترحة.

1

احبعج الببحثت فً حىثيق الوزاخع قىاعذ خوعيت علن النفس األهزيكيت  APAاإلصذار السببع
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ويمكف لمتكنولوجيا أف تتيح المرونة؛ ألنيا تساعد فى معالجة قضايا التخصص
والمستوى ،والتى تعد سمات نموذجية وتحديات لمتعميـ العالى .ومف أمثمة بيئات التعمـ المرف
بيئات التعمـ االفتراضية ،وأنظمة إدارة التعمـ ،والتعمـ المتنقؿ ،والتعمـ المدمج مع توافر
إلكترونيا (.)Joan,2013,39
المحتوى
ً
نظر لالمكانات المتعددة لمتعمـ المرف حيث يساعد فى تعزيز جودة التعميـ ،وتنمية
و ًا
ميارات التفكير الناقد وحؿ المشكالت والقيادة والتعاوف ،وكذلؾ التواصؿ الشفوي والكتابي،

والوصوؿ إلى المعمومات وتحميميا ،فضال عف تنمية القدرة عمى التكيؼ ( Benada,
 ،)2019,55فقد سعت عديد مف الدراسات والبحوث إلى تناوؿ الجوانب المختمفة لمتعمـ
المرف؛ بغرض تحديد طبيعتو ،والتعرؼ عمى فاعميتو وأثره .ومف الباحثيف الذيف ىدفوا إلى
تحديد طبيعة التعمـ المرف فى دراساتيـ :توكر وآخروف ) (Tucker et al. ,2012حيث
تعمما مرًنا فى صورة نماذج تعميمية
تناولوا توظيؼ التعمـ المرف فى بناء نظاـ بيئى ،وصمموا ً
مستنيرة بمتطمبات محددة؛ وذلؾ لسد الفجوة بيف توقعات الطالب لممرونة واستعداد مدرسييـ
وقدرتيـ عمى توفير تمؾ المرونة ضمف حدود السياؽ التربوى والموارد التعميمية ،وبما يضمف
ا
اجتياز التعقيدات الكامنة فى تصميـ المرونة والتعامؿ معيا فى عالـ رقمي متسارع .بينما
سعى إكولت وآخروف ) )Eickholt et al., 2019إلى تحديد طبيعة التعمـ المرف مف خالؿ
المقارنة بيف بيئتيف لمتعمـ القائـ عمى المشروعات ،إحداىما بيئة تعمـ مرف اقتصادية تـ
ربطيا مع فصوؿ الدراسة التقميدية ،واألخرى نموذج لفصؿ تعمـ نشط ،وضعت فييا سبورات
بيضاء ،تسمح لمطالب بتوصيؿ أجيزتيـ مع شاشات  LCDصغيرة؛ لتبادؿ المحتوى الرقمي،
حجما الفصؿ بأكممو ،حيث يمكف لممعمـ االختيار مف شاشات
وتخدـ شاشة  LCDأكبر
ً
حجما عمى مستوى الفصؿ
العرض الفردية ،وبث إشارة محددة إلى شاشة  LCDاألكبر
ً

بأكممو ،وقد أظيرت نتائج استبانة تـ تقديميا لطالب عينة البحث بجامعة ميدوسترف عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف فصؿ التعمـ النشط وفصؿ التعمـ المرف فيما يتعمؽ

بتقييـ تأثير التكنولوجيا وقدرات الطالب عمى العمؿ مع أقرانيـ والتعمـ ،وقد خمص البحث كذلؾ
إلى أف بيئات التعمـ المرف تدعـ أىداؼ التعمـ وتتميز بانخفاض تكمفتيا االقتصادية.
أما عف الدراسات والبحوث التى سعت إلى التعرؼ عمى فاعمية التعمـ المرف وأثره فمنيا
دراسة جوف ) (Joan, 2013والتى ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ المرف فى تعزيز
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التعمـ واإلنجاز لدى المتعمميف ،حيث تـ التركيز عمى توظيؼ المرونة واالختيار الفردى وتوفير
منيج شامؿ يمكف المتعمميف مف اتخاذ خيارات الحياة المستقبمية ،وقد استخدمت المقابمة؛
لمتعرؼ عمى نتائج التعمـ .وأظيرت النتائج أف التعمـ المرف يمكف المتعمميف مف االنتقاؿ
بنجاح إلى العمؿ ،ويدفعيـ إلى المزيد مف التدريب ،وأنو فعاؿ فى تنشيط االىتماـ بالعموـ.
فيما توصؿ تيريمي وآخروف ) (Teriele, et al., 2016إلى األثر الكبير لمتعمـ المرف فى
تعزيز التحصيؿ الدراسي وتعميؽ االنتماء واليوية المشتركة مف خالؿ التواصؿ والتفاعؿ داخؿ
مجموعات التعمـ .بينما تناولت دراسة تجريبية أجراىا مولير وآخروف Müller, et al.,
) )2018التعرؼ عمى فاعمية التعمـ المرف ،حيث تماثمت نتائج االختبار الذى قدـ لطالب
تعمموا مف خالؿ مسار التعميـ المرف بجامعة زيورخ لمعموـ التطبيقية مع نتائج الطالب فى
مسار التعمـ التقميدى ،وذلؾ عمى الرغـ مف انخفاض وقت التعمـ فى مسار التعميـ المرف
بمقدار النصؼ.
وقد حدد كاسدى وآخروف ) (Cassidy, et al., 2016, 83فى دراستيـ السمات
التالية لمتعمـ المرف وىى :االعتماد عمى خيارات التعمـ والتقييـ ،والتركيز عمى الطالب،
والمرونة فى وصوؿ الطالب لممعمومة ،واتاحة استخداـ استراتيجيات تعميمية عديدة ومنيا:
الفصوؿ المقموبة ،التعمـ المدمج ،التعمـ القائـ عمى المشروعات.
ويعد التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية Project-Based Learning
 Electronicإحدى االستراتيجيات التعميمية الحديثة التي تمثؿ نمطًا مف أنماط التعمـ الذاتي
أو التعمـ المتمركز حوؿ المتعمـ ،فيو نظاـ يشتمؿ عمى كافة العناصر التي تساعد المتعمميف

عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة ،وفقا لقدراتيـ وامكانياتيـ .ويصبح المتعمـ فيو محور
العممية التعميمية ،بما ينمي معرفتو ومياراتو التى تتعمؽ بمجاؿ المحتوى وتطبيقاتو .ويعرفو
سعيد األعصر ( )919 ،9105بأنو نموذج لمتعميـ والتعمـ ،متمركز حوؿ المتعمـ ،حيث يتيح
ىذا النموذج لممتعمـ حرية اختيار بيئة التعمـ المناسبة لو ،وكذلؾ نمط التعمـ الذى يفضمو.
إيجابيا ،يبني معرفتو بنفسو ،مف خالؿ جمع وتفسير
طا
وىو يستمزـ مف المتعمـ أف يكوف نش ً
ً
المعمومات وتحميميا وتصنيفيا واعادة صياغتيا فى صورة جديدة وذلؾ بتوظيؼ عديد مف
الميارات .ويعتمد عمى العمؿ بشكؿ فردى ،أو فى مجموعات صغيرة يتبادؿ فييا المتعمموف
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المعمومات واآلراء ،ويتواصموف مع زمالئيـ خالؿ تنفيذ المشروعات (ىبة عبد العاؿ،9102 ،
.)031
ويمثؿ التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية أحد التحوالت التربوية التى استفادت مف
التطورات فى مجاالت توظيؼ شبكة اإلنترنت فى التعميـ .فالتعمـ القائـ عمى المشروعات
اإللكترونية والذى يدار مف خالؿ أنظمة ومنصات التعمـ اإللكترونية يعد فرصة لممتعمميف؛
لتنمية معارفيـ وتطوير مياراتيـ مف خالؿ حؿ المشكالت والتحقؽ فييا .حيث يوظؼ
المتعمموف األدوات اإللكترونية المتوفرة؛ لمتقصى والحصوؿ عمى المعمومات المطموبة،
بدال مف
وتبادليا مع أقرانيـ ؛ بغرض حؿ المشكالت والوصوؿ إلى استنتاجات خاصة بيـ ً

مجرد قراءة المعمومات المعروضة عمييـ ) .(Pappas, 2015,3وتشير نجالء فارس
غالبا ما يستخدـ لمعالجة مشكالت
( )256 ،9105إلى أف التعمـ القائـ عمى المشروعات ً
وقضايا حقيقية ،لذا فيو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفيوـ التعمـ األصيؿ ،حيث يستدعى مف
أيضا "بالتعمـ القائـ عمى
المتعمميف البحث والتقصى والربط وحؿ الغموض؛ لذلؾ يمكف تسميتو ً
االستقصاء" أو "التعمـ عف طريؽ العمؿ" ،فعممية التعمـ ال تتج أز عف تحصيؿ المعارؼ
والميارات وانتاج المشروعات التى تمزج بيف الميارات العممية والموضوعات األكاديمية.
ويحدد إيكولت وآخروف ) (Eickholt et al.,2019,1مواصفات المشروعات المستخدمة
فى ىذا النمط مف التعمـ بأنيا أصيمة وضرورية لممتعمميف ،وتتطمب العمؿ عمى نحو واسع
ومستقؿ لفترة زمنية طويمة؛ لتقديـ منتج واقعى.
وتستخدـ استراتيجية المشروعات اإللكترونية كإحدى استراتيجيات التعمـ البنائي الميمة
التى تدفع المتعمميف إلى العمؿ التعاونى ،واكتساب المعمومات والخبرات التعميمية ،واتخاذ
القرار ،حيث تنمي ميارات التفكير لدى المتعمميف ،وتطور مياراتيـ العممية
( ،)Kizkapan&Bektas, 2017, 38وتتيح الفرص لممتعمميف لتحقيؽ ذواتيـ أثناء
قياميـ بيذه المشروعات ،وتساعدىـ فى االطالع عمى المعمومات ،وذلؾ بإتاحتيا عديد مف
مصادر التعمـ المرتبطة بيذه المشروعات (محسف عبد القادر .)911 ،9109 ،كما تحسف
مف التحصيؿ األكاديمي واإلنجاز لدى المتعمميف مف خالؿ تييئة بيئة تعميمية أكثر مساواة
) ، (Kingston, 2018,3وكذلؾ تنمي الميارات ما وراء المعرفية لدى المتعمميف ،حيث
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يضعوف خططًا ناجحة ،ويقيموف حموليـ لممشكالت (Kizkapan& Bektas, 2017,

).38

وتؤكد سمر الشيف ( )023 ،9112عمى أف استخداـ التعمـ القائـ عمى المشروعات ضمف
المناىج الدراسية لو أىمية كبيرة فى تنشيط عممية التعمـ ،حيث يقوـ المتعمموف بصياغة
أىداؼ المشروع ،ثـ التخطيط لو ،وتنظيـ إجراءات التنفيذ مف أجؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ ،وذلؾ
وفقًا لطبيعة ومستوى المشروع .ويوضح يزدنبنا) ) Yazdanpanah, 2019, 3أنو فى
التعمـ القائـ عمى المشروعات يعمؿ المتعمموف فى مشروع عمى مدى فترة زمنية ممتدة مف
أسبوع حتى فصؿ دراسي ،ويتناولوف مشكمة فى العالـ الحقيقي ويحاولوف حميا ،أو اإلجابة
حقيقيا لمجميور.
تقديميا
عرضا
عاما أو يقدموف
عف سؤاؿ معقد ،ثـ يطوروف
ً
ً
ً
ً
منتجا ً
وقد تناولت عديد مف البحوث والدراسات التعمـ القائـ عمى المشروعات اإل لكترونية؛ بيدؼ
تقديـ تصور مقترح لمراحمو وخطواتو وكيفية توظيؼ األدوات التكنولوجية فى إجرائو ،وكذلؾ
التعرؼ عمى أثره فى جوانب التعمـ المختمفة ،والمقارنة بيف نمطيو .ومف الباحثيف الذيف
اىتموا بوضع تصور مقترح لتطوير التعمـ القائـ عمى المشروعات فى دراساتيـ وبحوثيـ :أمؿ
عمر ( )9103والتى ىدفت إلى تقديـ تصور لتوظيؼ أدوات وامكانات شبكات التواصؿ
االجتماعي فى التعمـ القائـ عمى المشروعات ،حيث طبقت الباحثة التصور المقترح عمى عينة
مف طالبات كمية التربية لمبنات بجامعة أـ القري ،بمغ عددىف  45طالبة ،وقد توصمت الباحثة
إلى وجود عالقة طردية بيف توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي فى التعمـ القائـ عمى
المشروعات وزيادة الدافعية لإلنجاز ،وأوصت باستخداـ التعمـ القائـ عمى المشروعات ،حيث
يعزز قدرات التعمـ الذاتى لدى الطالبات ويحثيف عمى التعمـ التعاونى .كما اقترح سعيد
األعصر ( )9105استراتيجية لمتعمـ اإللكتروني القائـ عمى المشروعات في ضوء النظريات
البنائية؛ لتوظيفيا فى تنمية ميارات إدارة المقررات اإللكترونية الالزمة لطالب الدبموـ العاـ
فى التربية ،وتعرؼ أثرىا فى تنمية الجانب األدائي ليذه الميارات وكذلؾ اتجاىات الطالب نحو
التعمـ القائـ عمى المشروعات .حيث تـ تصميـ أداتيف لمقياس ىما بطاقة مالحظة ألداء
الطالب ومقياس اتجاه ،وقد توصمت النتائج إلى وجود أثر داؿ إيجابى لالستراتيجية المقترحة
عمى أداء الطالب لميارات إدارة المقررات اإللكترونية .بينما قدمت حصة الشايع وأفناف العييد
مقترحا الستخداـ شبكة جوجؿ بمس االجتماعية في التعمـ بالمشروعات
تصور
ًا
()9104
ً
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وتعرؼ أثره عمى الطالبات بجامعة األميرة نورة ومدى رضائيف عنو ،حيث أجريت مقابالت
شخصية وصممت استبانة لقياس رضاء الطالبات ،وقد أشارت النتائج إلى إيجابية التجربة
ورضاء الطالبات عنو .وصمـ حمد الكمثـ ( )9102أنموذج لمتعمـ القائـ عمى المشروعات
باستخداـ الويكى Wiki؛ لتنمية الميارات التدريسية اإللكترونية لدى الطالب المعمميف بجامعة
أـ القرى ،حيث أظيرت النتائج فاعمية ىذا األنموذج وارتفاع مستوى أداء الطالب المعمميف
لميارات التدريس اإللكترونى.
ومف الباحثيف الذيف سعوا فى بحوثيـ ودراساتيـ إلى تعرؼ أثر استراتيجية التعمـ القائـ
عمى المشروعات اإللكترونية وفاعميتيا فى جوانب التعمـ المختمفة عادؿ سرايا ()9109
والذى خمص إلى فاعمية استراتيجية تدريبية لمتعمـ اإللكترونى القائـ عمى المشروعات فى
تنمية الميارات األدائية والجوانب المعرفية المرتبطة بتصميـ الحقائب التدريبية لدى أخصائي
مراكز مصادر التعمـ بكمية المعمميف بالرياض .كما توصمت دينا جويدة ( )9102إلى فاعمية
التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية فى تنمية ميارات تطوير الرسومات المتحركة لدى
طالبا وطالبة بكمية التربية بدمياط ،حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،وتـ جمع
ً 61
البيانات باستخداـ اختبار تحصيمي وبطاقة مالحظة وبطاقة تقييـ منتج .فى حيف ىدؼ كيردبؿ
) (Kerdpol, 2016إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات
طالب ا بالصؼ العاشر بتايالند فى تطوير أدلة سياحية صغيرة ،وكذلؾ
فى تحسيف ميارات ً 41
قدراتيـ عمى التواصؿ ،واتجاىاتيـ ورضائيـ عنو ،حيث قدمت استبانة لمطالب؛ بيدؼ تقييـ
مدى رضائيـ عف منيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات ،كما استخدمت المقابمة الجماعية
فضال عف المالحظات اليومية .بينما سعت نجالء فارس ()9105
المركزة مع كؿ مجموعة،
ً

إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ القائـ عمى المشروعات عبر نظـ إدارة التعمـ االجتماعى فى تنمية
ميارات إنتاج مشروعات جماعية إبداعية والمثابرة األكاديمية لدى طالب كمية التربية النوعية،
وقد استخدمت الباحثة مقياس المثابرة األكاديمية وبطاقة تقييـ منتج؛ لقياس مدى تحقؽ
أىداؼ البحث ،حيث تكونت عينة البحث مف مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة،

طالبا ،وتـ تقسيـ الطالب فى كؿ مجموعة إلى 2
بمغ عدد الطالب فى كؿ منيما 95
ً
مجموعات فرعية ،عدد الطالب فى كؿ مجموعة فرعية  5طالب ،وقد أظيرت النتائج األثر
الكبير لمتعمـ القائـ عمى المشروعات فى تنمية ميارات إنتاج المشروعات اإلبداعية والمثابرة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 777 -

تطوير بيئة تعلم مرن ...

عدد فبراير-ج0201 )20( -0م

األكاديمية لدى طالب كمية التربية النوعية .وقارنت أحالـ دسوقى ( )9104فى بحثيا بيف
نمطى التعمـ القائـ عمى المشروعات عبر الويب (فردى /تشاركى) فى تنمية ميارات تطوير
الكتب اإللكترونية لدى الطالبات المعممات واتجاىاتيف نحو استراتيجية التعمـ .حيث تكونت
المجموعة التجريبية األولى مف31طالبة ،وتكونت المجموعة التجريبية الثانية كذلؾ مف 31
طالبة ،وتـ تقسيميف إلى  2مجموعات فرعية ،كؿ مجموعة مكونة مف  4طالبات ،واستخدمت
األدوات التالية :اختبار تحصيمي إلكترونى ،وقائمة مالحظة ميارات إنتاج الكتب اإللكترونية،
وبطاقة تقييـ جودة تصميـ وانتاج الكتاب اإللكترونى ،باإلضافة إلى مقياس اتجاىات نحو
استراتيجية التعمـ ،وقد أظيرت النتائج وجود فرؽ بيف متوسطى درجات المجموعتيف فى كؿ
مف :قائمة المالحظة وبطاقة تقييـ المنتج ومقياس االتجاىات نحو استراتيجية التعمـ لصالح
المجموعة التجريبية الثانية التى استخدمت النمط التشاركى ،وعدـ وجود فروؽ بيف متوسطى
المجموعتيف فى االختبار المعرفى لميارات تصميـ وانتاج الكتب اإللكترونية .بينما ىدؼ عادؿ
ناظر ( ) 9102إلى تعرؼ أثر التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية فى تنمية ميارات
تصميـ مواقع الويب لدى طالبات جامعة األقصى بغزة ،حيث تكونت عينة البحث مف
مجموعتيف إحداىما تجريبية قواميا 00طالبة ،واألخرى ضابطة قواميا 01طالبات ،وقد صمـ
تحصيمي ا وبطاقة مالحظة لقياس ميارات تصميـ مواقع الويب .وأظيرت النتائج
اختبار
ًا
الباحث
ً
وجود فروؽ دالة إحصائية فى التطبيؽ البعدى لكؿ مف االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة
لصالح المجموعة التجريبية.
ومف جية أخرى تعتبر ميارات تصميـ قواعد البيانات مف الميارات األساسية التى ينبغى
رئيسا مف مياـ عمميـ المستقبمي
عمى طالب تكنولوجيا التعميـ إتقانيا ،فيى تعد رك ًنا
ً
كأخصائيي تكنولوجيا التعميـ ،حيث تسيؿ قواعد البيانات التعامؿ مع البيانات التى تتضمنيا،
فيى تتيح لممستخدـ إضافة وتعديؿ البيانات عمييا ،وحفظيا ،واسترجاعيا ،والبحث عنيا
بسيولة ،وىو ما يؤدى إلى السرعة فى الحصوؿ عمى المعمومات .ويعرفيا ياسر الصاوي
( ) 090 ،9116بأنيا مجموعة مف عناصر البيانات المرتبطة مع بعضيا البعض بعالقة
منطقية ،وتخزف في جياز الكمبيوتر عمى نحو منظـ ،حيث يقوـ برنامج كمبيوترى يسمى
محرؾ قاعدة البيانات بتسييؿ التعامؿ معيا والبحث ضمف ىذه البيانات ،مع إمكانية اإلضافة
والتعديؿ عمييا.
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ولقد تعد دت البحوث والدراسات التى تناولت ميارات تصميـ قواعد البيانات مثؿ (عمرو
القشيرى 9112؛ عبد اهلل العادلى9100،؛ أحمد العشماوى )9105،والتى أكدت عمى أىمية
قواعد البيانات ،وضرورة تنمية ميارات تصميميا لدى المتعمميف ،كما أوصت بضرورة إجراء
المزيد مف البحوث والدراسات لتوظيؼ المستحدثات التكنولوجية فى معالجة ضعؼ المتعمميف
بميارات تصميميا ،حيث يتوقع تزايد أىمية استخداميا فى المستقبؿ لمواكبة تنظيـ الكـ
اليائؿ مف البيانات المتدفقة كؿ يوـ ،األمر الذى يجعؿ مف تعمـ واتقاف طالب تكنولوجيا
التعميـ لميارات تصميـ قواعد البيانات ضرورة حتمية.
ويشير محمود جميمة ( )436 ،9106إلى أف استخداـ التكنولوجيا فى التعميـ بصورىا
المتعددة ( ومنيا بيئات التعمـ المرف) ينمى ميارات المتعمـ ،ويزيد مف ثقتو فى ذاتو عف
طريؽ زيادة الكفاءة الذاتية ،وتحسيف حضور المتعمميف ،وتكويف مواقؼ تعمـ أكثر إيجابية،
وزيادة مشاركة المتعمميف فى أنشطة التعمـ.
ولقد تزايد االىتماـ بمفيوـ الثقة بالذات  Self Confidenceفى األعواـ األخيرة ،حيث
ت عد الثقة بالذات خاصية أساسية يتسـ بيا المجتمع الذى ينعـ بدرجة عالية مف السواء ،وىى
إحدى سمات الشخصية المرتبطة بالتوافؽ العاـ لمفرد بكؿ جوانبو ،وعامؿ أساسي فى تحقيؽ
الفرد لذاتو ،وفى طموحو ،وانجازه ،وعنصر ميـ فى التكيؼ والقدرة عمى مواجية الظروؼ
الصعبة واتخاذ الق اررات واالعتماد عمى الذات .فالثقة بالذات تمثؿ نقطة البداية فى كثير مف
كبير فى تشكيؿ التفاعالت االجتماعية سواء فى إطار
دور ًا
السموكيات اإليجابية .كما أف ليا ًا
األسرة أو العمؿ (كريمة خطاب.)32، 9100 ،
وترتبط الثقة بالذات بصورة إيجابية باالتزاف االنفعالى والتحصيؿ األكاديمي .وىى سمة
شخصية فى اتجاه الفرد نحو الذات واآلخريف ،وال يقتصر تأثيرىا عمى مجاؿ معيف مف
مجاالت التوافؽ ،بؿ ترتبط بالتوافؽ العاـ بكؿ جوانبو (محمد أبو راسيف .)52 ،9104 ،فالثقة
بالذات ليست حالة شعورية غير عقالنية ،وليست موىبة طبيعية أو فطرية ،بؿ تدريب عقمي
مصحوب بحالة وجدانية معينة (نجالء عبد اهلل .)515 ،9104 ،وىى أحد العوامؿ الميمة
التى تؤثر ليس فقط عمى نجاح المتعمميف ،ولكف عمى تطورىـ الميني

&(Malkoç

).Mutlu,2019,279
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ولقد تناولت عدد مف الدراسات والبحوث الثقة بالذات  Self Confidenceفى التعميـ،
ومنيا بحث بوستاريؼ ولندبموـ يالنى )(Postareff & Lindblom-Ylänne, 2011
والذى أظير أف المعمميف األكثر مينية يتمتعوف بمستويات عالية مف الثقة بالذات .ودراسة
سادلر ( )Sadler, 2013والتى بحثت فى دور الثقة بالذات فى إعداد الطالب المعمـ ،حيث
أشارت نتائج الدراسة إلى أىمية تنمية الثقة بالذات مف خالؿ برامج إعداد المعمميف .كما
أوصت دراسة ممكوؾ وموتمو ( )Malkoç & Mutlu,2019بدمج أنشطة لتنمية الثقة
بالذات فى برامج كميات التربية.
ونظرا ألف التطور العممي السريع يتطمب ضرورة البحث عف بيئات تعمـ مرنة
ً
واستراتيجيات تعميمية غير تقميدية تساعد فى تنمية الثقة بالذات لدى طالب تكنولوجيا التعميـ
وتنمي الميارات المطموب توافرىا لدييـ .ولذلؾ فقد استشعرت الباحثة بأىمية تصميـ بيئة
تعمـ مرنة توظؼ استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية وتعرؼ أثرىا فى تنمية
ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعميـ.

مصـــكلة البـــخح وحتديدٍا
مف خالؿ قياـ الباحثة بتدريس مادة "تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر "9لطالب الفرقة األولى
شعبة تكنولوجيا التعميـ عدة سنوات متتابعة ،الحظت انخفاض درجات الطالب فى أسئمة
االمتحانات المتعمقة بوحدة "قواعد البيانات" .ولمتعرؼ عمى أسباب ذلؾ قامت الباحثة بإجراء
"دراسة استكشافية" باستخداـ استبانة (ممحؽ ،)0طبقت عمى 011مف طالب الفرقة األولى
شعبة تكنولوجيا التعميـ فى نياية الفصؿ الدراسي الثانى مف العاـ الجامعى .9102 /9105
ىدفت منيا التعرؼ عمى أكثر الوحدات الدراسية صعوبة فى ىذا المقرر ،وأسباب ىذه
الصعوبة مف وجية نظرىـ ،حيث أظيرت نتائج الدراسة االستكشافية أف-:
  % 29مف طالب العينة االستكشافية يروف أف وحدة " قواعد البيانات" ىى أكثر الوحداتالدراسية صعوبة فى مقرر" تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر."9
  % 56مف طالب العينة االستكشافية يروف أف مف أسباب صعوبة ىذه الوحدة طبيعةالمحتوى العممي ليا.
 % 59مف طالب العينة االستكشافية يروف أف مف أسباب صعوبة ىذه الوحدة عدـاستخداـ استراتيجيات تعميمية تتناسب مع خصائص العصر الذى نعيشو.
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وفى ضوء ما أظيرتو دراسات كؿ مف (عمرو القشيرى 9112؛ سمير البمعاوى 9103،؛
محمد سميماف

وفارعة حسف وعبير عونى وحسف فاروؽ )9105 ،مف وجود قصور لدى

الطالب فى ميارات تصميـ قواعد البيانات .وما أشارت إليو دراسات كؿ مف Piotrowski, et
) al., 2005؛ Neil,2005؛عبد اهلل العادلى9100،؛ أحمد العشماوى )9105،مف
أىمية إتقاف الطالب لميارات تصميـ قواعد البيانات.
وما أوصي بو مالكو وموتمو ( )Malkoç & Mutlu, 2019مف أىمية تضميف أنشطة
لتنمية الثقة بالذات فى برامج كميات التربية .وما أشار إليو كؿ مف جعفر وآخروف
) (Jaaffar, et al.,2019وباس) (Bas, 2019مف ضرورة االىتماـ بتناوؿ الثقة بالذات
لدى الطالب المعمميف بالبحث والدراسة.
ووف ًقا لما أكده كوؾ وآخروف ( )Cook, et al., 2019مف أف التعمـ المرف يؤدى إلى

تحسف فى أداء الطالب ومياراتيـ والتغمب عمى مخاوفيـ .وما أشار إليو مولير وآخروف
) (Müller et al.,2018ونادو وروبرت ) (Naidu& Roberts, 2018مف ضرورة

توظيؼ التعمـ المرف كأسموب لتطوير التعميـ والتعمـ ،واستخدامو لمتغمب عمى التحديات التى
تواجو مؤسسات التعميـ العالى .وما أوضحو كاسدى وآخروف ()Cassidy et al.,2016
مف أىمية تبني استراتيجيات التعمـ القائمة عمى مبادئ التعمـ المرف ومنيا استراتيجية التعمـ
بالمشروعات .وما أوصت بو أحالـ دسوقى ( )000،9104ومحسنو وعمواف Mahasneh
) )& Alwan, 2018,511مف توظيؼ التعمـ القائـ عمى المشروعات فى مواقؼ التعميـ
والتعمـ المختمفة ،وما أكد عميو حمد الكمثـ ( )39 ،9102مف أىمية تدريب الطالب المعمميف
بكميات التربية عمى نموذج التعميـ القائـ عمى المشروعات ،وما أشار إليو سعيد األعصر
( )924 ،9102ونجالء فارس ( )263 ،9105مف ضرورة إجراء مزيد مف الدراسات؛
لمتحقؽ مف أثر التعمـ القائـ عمى المشروعات فى تنمية ميارات الطالب المختمفة .وما أوصى
بو وارف ( (Warren, 2014مف توظيؼ نظـ إدارة التعمـ اإللكترونية (السحابية) ،كحؿ
إلدارة المشروعات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ حيث تتيح إدارة المشروعات ،وتوفر لممتعمـ
فرصا متنوعة لمتواصؿ.
إمكانية تخزيف المحتوى ،وتقدـ ً
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وتأسيسا عمى ما سبؽ فقد تحددت مشكمة البحث الحالى فى "وجود تدنى فى ميارات
ً
تصميـ قواعد البيانات والحاجة إلى تنمية الثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى شعبة
تكنولوجيا التعميـ"
وعميو توجد "حاجة لتطوير بيئة تعمـ مرف قائـ عمى استراتيجية المشروعات اإللكترونية
لتنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات وكذلؾ الثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى شعبة
تكنولوجيا التعميـ".

أضــــئلة البــــخح
يمكف تناوؿ مشكمة البحث الحالى مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالى-:
كيؼ يمكف تطوير بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية وتحديد أثرىا فى تنمية
ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعميـ؟
-

تحديدا يحاوؿ البحث الحالى اإلجابة عف األسئمة الفرعية اآلتية-:
وبشكؿ أكثر
ً
ما ميارات تصميـ قواعد البيانات المراد تنميتيا لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا
التعميـ؟

 ما المعايير التصميمية لبيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية لتنمية مياراتتصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ؟
 ما التصميـ المقترح لبيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية لتنمية مياراتتصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ؟
 ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في تنمية الجانب المعرفى لمياراتتصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ؟
 ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في تنمية الجانب األدائي لمياراتتصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ؟
 ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في تنمية الثقة بالذات لدى طالبالفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ؟
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أٍـــداف البـــخح
ىدؼ البحث الحالي إلى-:
 تحديد أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في تنمية الجانب المعرفىلميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.
 تحديد أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في تنمية الجانب األدائىلميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.
 التعرؼ عمى أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في تنمية الثقة بالذاتلدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.

فــسوض البخـــح
فى ضوء ما أشارت إليو الدراسات السابقة مف األثر اإليجابي لمتعمـ المرف والتعمـ القائـ
عمى المشروعات اإللكترونية فى تنمية عديد مف الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية
لمطالب فقد تمت صياغة فروض البحث فى صورة فروض بديمة موجية ،وذلؾ كما يمي-:
إحصائيا عند مستوى ≤ ( (1,14بيف متوسطى درجات طالب عينة
 -0يوجد فرؽ داؿ
ً
البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لالختبار المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات
لصالح التطبيؽ البعدى.
إحصائيا عند مستوى ≤ ( (1,14بيف متوسطى درجات طالب عينة
 - 9يوجد فرؽ داؿ
ً
البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لبطاقة مالحظة ميارات تصميـ قواعد البيانات
لصالح التطبيؽ البعدى.
 -3يحقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة إتقاف ال تقؿ عف  % 54فى بطاقة تقييـ
المشروعات اإللكترونية المنتجة.
إحصائيا عند مستوى ≤ ( (1,14بيف متوسطى درجات طالب عينة
 -5يوجد فرؽ داؿ
ً
البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لمقياس الثقة بالذات لصالح التطبيؽ البعدى.
 -4يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية حجـ تأثير مربع
إيتا  )1,05( ≥ 2فى تنمية الجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى
طالب عينة البحث.
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 -2يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية حجـ تأثير مربع
إيتا  )1,05( ≥ 2فى تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب
عينة البحث.
 -6يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية حجـ تأثير مربع
إيتا  )1,05( ≥ 2فى تنمية الثقة بالذات لدى طالب عينة البحث.

متغـيــسات الـبـخــح
المتغير المستقؿ تمثؿ فى :بيئة تعمـ مرف قائـ عمى استراتيجية المشروعات اإللكترونية.
المتغيرات التابعة تمثمت في - :الجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات.
 الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات. -الثقة بالذات.

ميَــجا البخـــــح
ارتكز البحث الحالى عمى منيجيف بحثييف ىما-:
 المنيج الوصفى التحميمى :والذى استخدـ خالؿ عرض ومعالجة اإلطار النظرى لمبحث،وتناوؿ الدراسات السابقة والبحوث ذات االرتباط ،وكذلؾ خالؿ التوصؿ إلى قائمة بمعايير
تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى استراتيجية المشروعات اإللكترونية ،واستخدـ كذلؾ فى
تحديد ميارات تصميـ قواعد البيانات الالزمة لطالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.
 المنيج التجريبي :والذى استخدـ لتحديد أثر بيئة التعمـ المرف القائـ عمى استراتيجيةالمشروعات اإللكترونية في تنمية الجانبيف المعرفى واألدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات
والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.

التصنيه شبُ التجسييب للبخــح
تمثؿ التصميـ شبو التجريبي لمبحث الحالى في تحديد مجموعة "تجريبية" كعينة لمبحث
مف طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية – جامعة دمياط ،وتطبيؽ االختبار
المعرفى وبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات ومقياس الثقة بالذات
عمى طالب عينة البحث ،ثـ تطبيؽ المعالجة التجريبية لمبحث ،يعقبو تطبيؽ االختبار المعرفى
وبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات وبطاقة تقييـ المشروعات
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بعديا عمى طالب عينة البحث ،ثـ معالجة النتائج
اإللكترونية المنتجة ومقياس الثقة بالذات ً

إحصائيا.
ً

انمجمىعخ
انتجسَجُخ

انتطجُك انمجهً
نالختجبز انمعسفً
وثطبلخ انمالدظخ
وممُبس انثمخ
ثبنراد

انمعبنجخ
انتجسَجُخ

انتطجُك انجعدي
نالختجبز انمعسفً
وثطبلخ انمالدظخ
وثطبلخ تمُُم
انمشسوعبد
اإلنكتسووُخ
وممُبس انثمخ

شكم ( )7انتصمُم شجه انتجسَجٍ نهجذث

أٍنـيــة البــخــح
ترجع أىمية البحث الحالى إلى ما يمي-:
 قد تساعد تجربة ىذا البحث فى تطوير كفايات إعداد أخصائي تكنولوجيا التعميـ ،مف خالؿتقديـ نموذج تدريسي لمتعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية ،يمكف تطبيقو بعد التخرج
فى تصميمو لممواقؼ التعميمية ،مما يثرى مف عمميتي التعميـ والتعمـ.
 تقديـ قائمة بمعايير تصميـ بيئات التعمـ المرف ،يمكف لممسئوليف عف التعميـ العالياالستفادة منيا عند تطوير بيئات التعمـ المرف.
 قد تساعد نتائج ىذا البحث في تبنى المؤسسات التعميمية المعنية استخداـ بيئات التعمـسعيا لتمبية االحتياجات التعميمية لمطالب بالصورة المناسبة ليـ.
المرف؛ ً
 يمكف أف تساىـ تجربة البحث في تنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدىطالب عينة البحث.

حــدود البخــح
يمكف النظر إلى نتائج ىذا البحث وتفسيرىا فى ضوء الحدود التالية-:
 طالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية  -جامعة دمياط. الفصؿ الدراسي الثانى مف العاـ الجامعى .9191/9102 -وحدة "قواعد البيانات" مف مقرر "تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر ."9
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أدوات البـــخح
تمثمت أدوات البحث الحالى في اآلتى-:

ا  -أدوات جلنع املعلومات وٍى- :
 استبانة لتحديد ميارات تصميـ قواعد البيانات الالزمة لطالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجياالتعميـ باستخداـ برنامج  .Microsoft Accessمف إعداد الباحثة.
 استبانة لتحديد معايير تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى استراتيجية المشروعاتاإللكترونية .مف إعداد الباحثة.

 أدوات التكييه بالبخح وٍى- : اختبار معرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات باستخداـ برنامج .Microsoft Accessمف إعداد الباحثة.
 بطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات باستخداـ برنامج .Microsoft Accessمف إعداد الباحثة.
 بطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة. مقياس الثقة بالذات مف إعداد الباحثة.ج  -أدوات املعاجلة التجسيبية :والتى تمثمت فى بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات
اإللكترونية.

خـــطــوات البخــــح
 إجراء دراسة مسحية تحميمية لألدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع البحث؛ وذلؾ بغرضإعداد اإلطار النظري لو ،واالستدالؿ بيا في توجيو فروضو ،ومناقشة نتائجو.
 إعداد استبانة؛ لتحديد ميارات تصميـ قواعد البيانات الالزمة لطالب الفرقة األولىتكنولوجيا التعميـ ،وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ تكنولوجيا
التعميـ ،والتوصؿ مف خالليا لقائمة بميارات تصميـ قواعد البيانات.
 تحديد الميمات التعميمية الرئيسة ،والتى يتـ اشتقاقيا مف قائمة ميارات تصميـ قواعدالبيانات.
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 تحديد األىداؼ التعميمية وصياغتيا في صورة إجرائية ،وعرضيا عمى مجموعة مفالمحكميف المتخصصف في مجالى تكنولوجيا التعميـ والمناىج وطرؽ التدريس؛ وذلؾ لمتأكد
مف دقتيا ومناسبتيا لطالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.
 تحديد عناصر المحتوى التعميمي ،بما يتالءـ مع األىداؼ اإلجرائية السابؽ تحديدىا. تصميـ أدوات القياس بالبحث ،والتى تمثمت في اختبار معرفى لميارات تصميـ قواعدالبيانات  ،وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات ،وبطاقة
تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة ومقياس الثقة بالذات.
 إعداد استبانة؛ لتحديد المعايير التصميمية لبيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعاتاإللكترونية ،وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا
التعميـ ،والتوصؿ مف خالليا لقائمة بمعايير تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات
اإللكترونية.
 تحديد المنصة اإللكترونية المناسبة لتطوير بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعاتاإللكترونية.
 تطوير بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية ،وعرضيا عمى خبراء متخصصيففي مجاؿ تكنولوجيا التعميـ ،واجراء التعديالت الالزمة.
 إجراء التجربة االستطالعية ألدوات التقييـ بالبحث وبيئة التعمـ المرف القائـ عمىالمشروعات اإللكترونية عمى عينة استطالعية مف طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ
بكمية التربية  -جامعة دمياط.
 تطبيؽ االختبار المعرفى وبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البياناتقبميا عمى طالب عينة البحث التجريبية.
ومقياس الثقة بالذات ً
 إجراء التجربة األساسية لمبحث. تطبيؽ االختبار المعرفى وبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البياناتبعديا عمى طالب
وبطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة ومقياس الثقة بالذات
ً
عينة البحث التجريبية.
إحصائيا ،وتحميميا ،وتفسيرىا.
 رصد النتائج ،ومعالجتياً
 تقديـ توصيات إجرائية ،ومقترحات ببحوث مستقبمية.)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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تعــسيف املصطلخـات
التعله املسٌ Flexible Learning
ىو التعمـ الذى يتسـ بالمرونة فى أحد أبعاد التعمـ التالية عمى األقؿ :الوقت أو
المكاف أو السرعة أو أسموب التعمـ أو المحتوى أو التقييـ أو مسار التعمـ Müller et al.,
).)2018, 44
ائيا فى ىذا البحث بأنو تعمـ يتميز بخيارات فيما يتعمؽ بالوقت والمكاف
ويعرؼ إجر ً
والسرعة ويقدـ مف خالؿ بيئة إلكترونية ،لتنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات
لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ.
التعمـ القائـ عمى المشروعات Project-Based Learning
يعرفو وليد الحمفاوى ( )55 ، 9100بأنو است ارتيجية تدريس منظمة تشغؿ عقؿ
المتعمـ في تعمـ المعرفة والميا ارت ،مف خالؿ عمميات االكتشاؼ حوؿ أسئمة معقدة ومرتبطة
بالمنيج ،وبناء منتج نيائي يحقؽ ىدؼ التعمـ ،مف خالؿ مجموعة مف المياـ التي يتبعيا
المتعمـ بعناية مف قبؿ المعمـ.
ائيا فى ىذا البحث بأنو استراتيجية تعميمية قائمة عمى مجموعة مف
ويعرؼ إجر ً
اإلجراءات واألنشطة العممية المنظمة والمتتابعة والمتكاممة ،والتى يستطيع طالب الفرقة
األولى تكنولوجيا التعميـ مف خالليا إجراء مشروع إلكترونى باالعتماد عمى أدوات التواصؿ
والتفاعؿ اإللكترونى المتاحة ببيئة التعمـ؛ بغرض تنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة
بالذات لدييـ.
قواعد البياىات Databases
يشير سنجو ) )Singh, 2009, 89إلى قواعد البيانات بأنيا جمع لبيانات متعمقة
ببعضيا البعض بصورة إلكترونية.
ائيا فى ىذا البحث بأنيا مجموعة مف الجداوؿ اإللكترونية المتاحة مف خالؿ
وتعرؼ إجر ً
برنامج  ، Microsoft Accessوالتى توضع بيا البيانات والمعمومات المرتبطة مع بعضيا
البعض ،ضمف عالقات منطقية ،حيث يتـ تعديميا وتنظيميا وحفظيا واسترجاعيا بطريقة
تسيؿ وصوؿ المستخدـ لممعمومة.
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الجكة بالرات Self- Confidence
تعرؼ الثقة بالذات بأنيا إدراؾ الفرد لقدراتو ،وحبو لنفسو ،ووعيو بمشاعره
). (Jaaffar et al., 2019, 191
ائيا فى ىذا البحث بأنيا طموح الطالب بالفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ
وتعرؼ إجر ً
فى الحياة ،واعتماده عمى ذاتو ،وقدرتو عمى مواجية المواقؼ الصعبة ،واتزانو االنفعالى،
واتسامو بالعقالنية فى مواجية األمور ،وتقاس بمقياس الثقة بالذات.

اإلطـــاز اليــــظسى
تـ تناوؿ اإلطار النظرى فى البحث الحالى مف خالؿ سبعة محاور .حيث بدأ
بالمحور األوؿ والذى استعرض التعمـ المرف ،ومميزاتو وخصائصو .فى حيف اشتمؿ المحور
الثانى عمى استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية مف حيث خصائصيا
ومميزاتيا ،والقواعد التى ينبغى مراعاتيا فى أثناء إجرائيا ،وكيفية تصميـ األنشطة بيا .أما
المحور الثالث فتناوؿ قواعد البيانات مف حيث أىدافيا وخصائصيا وعناصرىا .ثـ المحور
الرابع والذى تناوؿ الثقة بالذات ،والعوامؿ المؤثرة فى بنائيا .فالمحور الخامس والذى
استعرض النظريات المرتبطة بالبحث الحالى .اعقبو المحور السادس والذى تناوؿ معايير
تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية لتنمية ميارات تصميـ قواعد
أخير المحور السابع والذى تناوؿ نموذج التصميـ التعميمي
البيانات والثقة بالذات .و ًا
المستخدـ في بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية.

 التــــعله الـــنسٌالتعمـ المرف ىو عبارة عف مجموعة فمسفات ونظـ تعميمية معينة ،تزود المتعمميف
وغالبا ما يتـ تصميـ
بخيارات تعميمية تناسبيـ ،وتوفر ليـ الراحة والخصوصية فى التعمـ.
ً
التعمـ المرف باستخداـ مجموعة كاممة مف نظريات التعمـ والتدريس واألساليب التى تزود
المتعمميف بفرص الوصوؿ لممعمومات والخبرات والمساىمة باألفكار واآلراء Joan, 2013,
) .)37ويعرؼ كاسدى وآخروف ) (Cassidy et al., 2016, 83التعمـ المرف بأنو أسموب
تربوى يسمح بالمرونة فى الوقت والمكاف والجميور ،ويعتمد فى ذلؾ عمى استخداـ
التكنولوجيات ضمف المناىج الدراسية ،حيث يعمؿ عمى تحسيف تجربة التعمـ لمجتمع طالبي
أوسع ،يقدـ المزيد مف المشاركة واالختيار .بينما يشير جوردف ( )Gorden, 2016, 2إلى
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التعمـ المرف بأنو أسموب لتطوير التعميـ والتعمـ ،فيكوف "اختيار المتعمـ" ىو اليدؼ األسمي،
ويكوف االختيار مف خالؿ ثالثة أبعاد ىى:
-

طريقة التعمـ :وذلؾ بإتاحة أشكاؿ مختمفة مف التعمـ ،بما يناسب تفضيالت الطالب
المتعددة.

-

الزمف :ويشير إلى وقت التعمـ ،وسرعة المتعمـ فى التقدـ.

-

المكاف :ويقصد بو مكاف حدوث التعمـ والتقييـ ،وقد يكوف الفصؿ الدراسي أو المنزؿ أو
العمؿ.
أما أندريد وريفيرز ( )Andrade & Rivers, 2019,2فقد ذك ار أف التعمـ المرف

يوفر لممتعمميف خيارات فى كيفية وماذا وأيف ومتى يتعمموف .وقد حددا العناصر األساسية
التالية لممرونة فى التعمـ وىى:
 الخطو  :Paceالتعمـ السريع ،أوالتعمـ بدواـ جزئي ،أو االعتماد عمى تعمـ سابؽ. المكاف  :Placeوالذى قد يشمؿ الفصؿ الدراسي ،أوالمنزؿ ،أو التعمـ المتنقؿ. الطريقة  :Modeوالتى تشير إلى النمط والنيج المستخدـ فى تقديـ التعميـ.فى حيف أوضح نايدو وروبرت ) )Naidu& Roberts, 2018, 280أف لممرونة
فى التعمـ شقيف :األوؿ يتعمؽ "بالمتعمميف" ،حيث تتضمف خيارات فيما يتعمؽ بنقاط الدخوؿ
والخروج ،واختيار أنشطة التعمـ ،ومياـ التقييـ ،والمصارد التعميمية .واآلخر يرتبط
"بالمعمميف" ،حيث تنطوى المرونة عمى خيارات فيما يتعمؽ بتخصيص وقتيـ ،وطريقة التواصؿ
مع المتعمميف وكذلؾ المؤسسة التعميمية.
وغالبا ما يستخدـ التعمـ المرف بشكؿ مترادؼ مع مصطمحات مثؿ التعمـ اإللكترونى
أو التعميـ المفتوح أو التعمـ مف بعد أو التعمـ المدمج ( .(Tucker&Morris, 2012وقد
تماما مع
يكمؿ التعمـ المرف التدريس التقميدى مف خالؿ األساليب المدمجة ،أو يحؿ محمو ً
االنتقاؿ إلى التعمـ اإللكترونى ( .)Gorden, 2016, 2إال أف براوف (2016,2
 )Brown,أوضح أنو مف أجؿ تعمـ مرف حقيقي يجب مزج العناصر عبر اإلنترنت والعناصر
وجيا لوجو مع بعضيا البعض بطريقة ىادفة ،وال يكفى مجرد تحميؿ المستندات عمى نظاـ
حقيقيا .كما أشار مولير
إدارة التعمـ ( ،(LMSلكي يصبح إعداد التعميـ المدمج تعم ًما مرًنا
ً
(Müller etإلى أنو ينبغى التغيير فى نظـ التعميـ والتعمـ
وآخروف )al., 2018, 44
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بما يضمف إتاحة المحتوى بطريقة تمكف الطالب مف الوصوؿ إليو فى أى وقت ومكاف ،كما
يجب إعادة ىيكمة المقرر بشكؿ أساسي لمنح المتعمميف درجات أعمى مف الحرية ،وبالتالى
يكونوف قادريف عمى تحديد المحتوى أو التقييـ أو مسار التعمـ بشكؿ منفرد وكذلؾ سرعة
وأسموب تعمميـ.
ويعتمد تحديد طبيعة ومستويات المرونة فى التعمـ عمى عدد مف المتغيرات المتفاعمة
مثؿ :طبيعة الموضوع ،ومستوى الدراسة ،وموقع المتعمميف والمعمميف واستعدادىـ لمتعمـ
المرف ،وتوفر التكنولوجيات والبنية التحتية (.)Naidu & Roberts, 2018, 281

 ممــيصات التــعله الــنسٌلمتعمـ المرف مميزات متعددة ( )Gorden, 2016, 4منيا أنو:
 يدعـ أساليب المتعمميف المختمفة فى التعمـ ،حيث يتيح استخداـ مجموعة متنوعة مفموضوعا معي ًنا ،بما يجعؿ تجربة التعمـ مالئمة لممتعمميف.
المصادر التى تغطى
ً
 يوفر خيارات متعددة بما يتناسب مع احتياجات المتعمميف المختمفة ،كما يسمحلممتعمميف بتجربة تعمـ المواد بطرؽ وسرعة تناسبيـ.
-

يسمح بتقديـ األفكار بطرؽ متنوعة ،مع إتاحة الفرصة إلعادة عرض المحتوى.

-

نظر العتماده عمى الويب فيو يتيح لممتعمـ اختيار مكاف حدوث التعمـ.
و ًا
وترى الباحثة أف أىـ ما يميز التعمـ المرف إتاحتو أنماط متعددة مف التعمـ ،بما

يناسب قدرات المتعمـ وتفضيالتو وسرعتو فى التعمـ ،ويتالءـ مع ظروفو ،كما أنو يتيح لكؿ
متعمـ بناء عممية تعممو بنفسو ،والمشاركة فى استخداـ كؿ مصادر المعمومات المتاحة وفقًا

فضال عف أنو يسمح لممعمـ بتقديـ التغذية الراجعة المناسبة ،واعطاء قدر متماثؿ
الىتماماتوً ،
مف االىتماـ والدعـ الفنى والمعنوى لكؿ المتعمميف.

 خصـائص التـعـله املــسٌحدد كاسدى وآخروف ( )Cassidy et al., 2016, 84خصائص التعمـ المرف فى
اآلتى-:
-

تطبيؽ مدخؿ النظـ.

-

تطوير مجموعة مف أنشطة ومصادر التعمـ وأدلة متعددة.

-

تخطيط وتنفيذ إجراءات التعمـ وتقييميا بصورة حقيقية.
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-

التعاوف والتواصؿ بشكؿ فعاؿ بيف المتعمميف وبيف المعمـ.

-

تشجيع التفكير الناقد لدى المتعمـ.

عدد فبراير-ج0201 )20( -0م

أما نايدو وروبرت ) (Naidu& Roberts, 2018, 281فقد أشا ار إلى أف
خصائص التعمـ المرف يمكف توضيحيا فى اآلتي-:
 تصميـ تجربة التعمـ :فيجب أف يكوف كؿ متعمـ قاد ار عمى تحقيؽ أقصى استفادة مففرص التعمـ المنتجة.
 ارتباط المحتوى بالمتعمـ :وىو مايتعمؽ بمشاركة المتعمميف ،وتفاعميـ مع الموضوع بطرؽتناسب أساليبيـ فى التعمـ ووقتيـ وأماكنيـ وسرعاتيـ.
 ارتباط المتعمـ -المعمـ :ويتعمؽ األمر بالخيارات التى لدى المتعمميف فيما يتعمؽ بطريقةمشاركتيـ وتفاعميـ مع المعمميف.
 ارتباط المتعمـ -المتعمـ :ويتمثؿ فى الخيارات المتاحة لممتعمميف لتفاعميـ مع أقرانيـ. مشاركة المتعمميف فى بيئة التعمـ :وىو ما يتعمؽ بالوصوؿ والتفاعؿ والقابمية لمتكيؼوالتواصؿ مع بيئة التعمـ.
 إشراؾ المتعمـ فى أنشطة التقييـ ،وتفاعمو مع التغذية الراجعة. ارتباط المتعمـ بالمؤسسة :ويتمثؿ فى الخيارات التى تتاح لممتعمميف ،والمتعمقة بالتواصؿمع الخدمات المؤسسية التعميمية.
ومف جية أخرى يؤكد نايدو وروبرت ( )Naidu& Roberts, 2018, 288عمى
أىمية تعزيز تفاعؿ المتعمـ فى بيئات التعمـ المرف باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط .ومف
ىذه االستراتيجيات "التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية".
وقد استفادت الباحثة مف المحور السابؽ باإلطار النظرى فى تحديد خصائص بيئة التعمـ
المرف ومعايير تصميميا ،وتحديد أنسب االستراتيجيات التى يمكف استخداميا مف خالؿ بيئة
التعمـ المرف أال وىى استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية.

 اضرتاتيجـية التـعله الكائه على املصـسوعـات اإللكرتوىيـةالتعمـ القائـ عمى المشروعات ىو نموذج تعميمي شامؿ ،يركز عمى التعمـ مف خالؿ
اشتراؾ المتعمميف فى البحث عف حموؿ لممشكالت المعروضة ،وطرح أسئمة ،ومناقشة األفكار،
حيث يصمموف الخطط ،ويجمعوف البيانات ،ويحمموف المعمومات ،ويستخمصوف النتائج،
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ويعرضونيا عمى اآلخريف .ويشير إليو محسنو وعمواف (Mahasneh & Alwan, 2018,
) 513بأنو طريقة تدريس فعالة ،حيث يتـ توجيو المتعمميف مف قبؿ معممييـ خالؿ إجراءات
حؿ المشكالت خطوة بخطوة وىى :تحديد المشكمة ،ووضع خطة ،واجراء تقييـ حقيقي لمخطة،
وتأمؿ المتعمميف لمخطة أثناء تصميـ وتنفيذ المشروع .فى حيف عرؼ إيكولت وآخروف
) (Eickholt et al., 2019, 1التعمـ القائـ عمى المشروعات بأنو نمط مف أنماط التعمـ
النشط الذى يتمحور حوؿ بناء المتعمـ لمعرفتو ،ويركز عمى تطبيؽ المعرفة والتوجيو الذاتى
لممتعمـ .ويمكف وصؼ المشروعات المستخدمة فى ىذا النمط مف التعمـ بأنيا أصيمة
وضرورية لممتعمميف ،وتتطمب العمؿ عمى نحو واسع ومستقؿ لفترة زمنية طويمة؛ لتقديـ منتج
واقعى .ويتمثؿ دور المعمـ خاللو فى تسييؿ مجيودات المتعمميف دوف توجيييا بالمقارنة
بغيره مف طرؽ التدريس.
وفى التعمـ القائـ عمى المشروعات يتـ تعييف أعماؿ مشروع إلى متعمـ أو مجموعة
مف المتعمميف ،بعد ذلؾ تبدأ أعماؿ المشروع باختيار موضوع معيف مف المتعمميف بدعـ مف
المعمـ .والموضوع يمثؿ مشكمة يمكف لممتعمميف حميا مف خالؿ تجربة أو مالحظة ،وتوفر
فرصا لتنمية تحصيميـ ،عالوة عمى ذلؾ تمكف ىذه األعماؿ
مياـ المشروع لممتعمميف
ً
معا فى بيئة حقيقية مف خالؿ التعاوف فى ميمة ( .)Bas,2011حيث
المتعمميف مف العمؿ ً
يبدأ كؿ متعمـ أو مجموعة بالبحث والتقصى فى المعمومات المتعمقة بالمشكمة المحددة ،ثـ

احا لحميا ،ويطمؽ عمى ىذا االقتراح "خطة المشروع" ،عقب ذلؾ يقوـ كؿ
يقدـ المتعمموف اقتر ً
متعمـ أو مجموعة بجمع البيانات والمعمومات الالزمة لحؿ المشكمة ،ويجروف تجارب،
ويقوموف بالمراقبة ،ويجمعوف ويفسروف البيانات ،ويسجموف النتائج ،وفى النياية يتـ كتابة
تقرير عف كؿ مشروع ويعرض فى الفصؿ ،حيث تتـ مناقشة المشروع المقدـ ،ويقيـ مف خالؿ
المتعمميف فى الفصؿ بأكممو والمعمـ  . 2017, 39( (Kizkapan& Bektas,وخالؿ
استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات ينتقؿ المتعمموف مف مرحمة المعرفة إلى مرحمة
الفيـ إلى التطبيؽ فالتحميؿ فالتركيب والتقويـ ،مما يعزز قدراتيـ ،وينمى ميارات التفكير العميا
لدييـ (ىبة عبد العاؿ.)031 ،9102،
ويشير محمد كماؿ ( )60، 9101إلى أف التعمـ القائـ عمى المشروعات ىو طريقة
تسمح لممتعمـ بشكؿ مستقؿ أو عبر العمؿ فى مجموعات تعاونية صغيرة ببناء التعمـ الخاص
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بو عف طريؽ إجراء المشروعات التعميمية ،ويحقؽ ىذا النمط مف التعمـ غايتو فى النتائج
الواقعية التى أنتجيا المتعمـ.
وترى الباحثة أف الت عمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية يعتمد عمى قياـ المتعمميف
فرديا أو مف خالؿ مجموعات تعاونية -يتـ فييا
بتنفيذ مشروعات إلكترونية  -سواء كاف ذلؾ ً
توظيؼ المصادر التعميمية اإللكترونية المتاحة ،حيث يبنى المتعمـ معرفتو بنفسو ،ويتحمؿ
المسئولية المنوطة بو فى تنفيذ المشروع اإللكترونى ،مما يعزز ثقتو بنفسو .ويتمثؿ دور
المعمـ فى التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية فى تسييؿ عممية التعمـ وتوجيو جيود
المتعمميف.

 خصائص اضـرتاتيجية املصـسوعـات اإللكتـسوىيـةىناؾ عدة خصائص تميز استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية
حددىا عادؿ سرايا ( )44 ،9109فى أنيا تعمـ متمحور حوؿ المتعمـ وداعـ لدور المعمـ،
حيث تعزز الثقة بالنفس لدى المتعمميف ،وتدفعيـ لتحمؿ مسئولية مشروعاتيـ اإللكترونية،
كما توفر لممتعمميف دعائـ تعميمية تساعدىـ فى أداء أنشطة تعمميـ ،واكتسابيـ الخبرات
التعميمية والتدريبية الجديدة .أما محمد الباتع ( )9104،69فقد أوضح خصائص استراتيجية
التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية فى أنيا تحفز المتعمميف عمى المشاركة فى المياـ
الواقعية ،حيث تركز عمى األىداؼ التعميمية المحددة ،كما أنيا تقدـ لممتعمميف أسئمة تستمزـ
التعمؽ فى المحتوى ،وادراؾ العالقات ،مما يساعد فى تنمية ميارات التفكير العميا مثؿ التفكير
الناقد وتقييـ العالقات ،ويكوف دور المعمـ ىو اإلرشاد والتوجيو والمساعدة فى تذليؿ العقبات.
بينما أشارت أحالـ دسوقى ( )59،9104إلى الخصائص التالية الستراتيجية التعمـ
القائـ عمى المشروعات اإللكترونية-:
-

أنيا استراتيجية تعميمية تدريبية ،تتضمف مجموعة مف األنشطة واإلجراءات القابمة لمتنفيذ
داخؿ بيئات التعمـ اإللكترونية الغنية بمصادر التعمـ اإللكترونية.

 يبنى التعمـ باالعتماد عمى وضع المتعمـ فى خبرات تعميمية ،يبذؿ خالليا جيدا فى تطويرمشروعات مستمدة مف الحياة ،ومف ثـ يكتسب المتعمـ ميارات وخبرات تعميمية وحياتية
متعددة.
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 يستمزـ إنجاز المشروع أف يقوـ المتعمـ بممارسة عمميات البحث واالستكشاؼ ،والتحميؿواقتراح حموؿ لممشكالت المطروحة ،وممارسة ميارات التواصؿ االجتماعي اإللكترونى
المتزامف وغير المتزامف.
 تعزز الثقة بالنفس لدى المتعمـ ،وتحممو مسئولية التعمـ ،وانجاز مشروعو.فيما أضافت إيماف حممي ( )409 ،9105أف خصائص استراتيجية التعمـ القائـ عمى
المشروعات اإللكترونية تتمثؿ فى اآلتي-:
-

ناقال لممعرفة.
أنيا تعمـ متمركز حوؿ المتعمـ ،وداعـ لدور المعمـ كميسر لمتعمـ ،وليس ً
تحفز المتعمميف عمى التفاعؿ والمشاركة في المياـ الواقعية ذات النيايات الالمحدودة.

 التركيز عمى األىداؼ التعميمية المحددة ،والمتوافقة مع المعايير المحمية والعالمية. تقديـ أسئمة تتطمب التعمؽ في المحتوى ،وطرح األفكار ،وادراؾ العالقات ،ووضع المتعمـفي خبارت تعميمية مف خالؿ مشروعات مرتبطة بالحياة الواقعية.
 يعتمد تنفيذ المشروعات اإللكترونية عمى توظيؼ الوسائط التكنولوجية ،مثؿ أدواتوتطبيقات الويب.
وترى الباحثة أنو يمكف تحديد خصائص استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات
اإللكترونية فى اآلتى-:
محورا لمعممية التعميمية ،حيث يتـ التعمـ وفقًا لقدرات كؿ متعمـ
 يكوف المتعمـ فيياً
وامكاناتو الخاصة بو.
 يتـ اختيار مجاالت التعمـ فى ضوء احتياجات المتعمميف.-

التركيز عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة.

 التركيز عمى المياـ اإلجرائية واألسئمة المفتوحة ذات الطبيعة اإلشكالية ،مما يتطمب مفالمتعمـ توظيؼ ميارات التفكير العميا.
 تتيح التفاعمية والمشاركة اإليجابية الفاعمة لممتعمـ ،وتحممو مسئولية تعممو ،مما يساعدفى تنمية جوانب التعمـ المختمفة (معرفية وميارية ووجدانية) وميارات إدارة الوقت لديو.
 ربط النظرية بالتطبيؽ ،حيث تتيح الفرصة لممتعمـ؛ لتوظيؼ المعارؼ والميارات التىتوصؿ إلييا فى مواقؼ حقيقية.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 677 -

تطوير بيئة تعلم مرن ...

عدد فبراير-ج0201 )20( -0م

 توظيؼ األدوات والتطبيقات اإللكترونية فى الوصوؿ إلى المعمومات وتطوير المشروعاتاإللكترونية.
 الحرية فى اختيار المعمومات ،فالمتعمموف مسؤلوف عف الوصوؿ إلى المعمومات وادارتيا،واتخاذ الق اررات المناسبة.
 -يتـ التقويـ بصورة مستمرة ،حتى الوصوؿ إلى المنتج النيائي.

 مساحــل اضرتاتيجيــة التـعله الكـائه على املصـسوعات اإللكرتوىيـةىناؾ عدة مراحؿ تتكوف منيا استراتيجية المشروعات اإللكترونية حددىا الغريب زاىر
( )305 ،306 ،9112فى اآلتى -:
-

االبتكار  :Creativityوذلؾ مف خالؿ رصد ردود أفعاؿ المتعمميف فى العممية التعميمية،
وبناء عمييا ابتكا ار ،وذلؾ بتوظيؼ شبكات المعمومات واألجيزة اإللكترونية ،والتخطيط
ً
الستخداميا بمشاركة المتعمميف.

-

المغامرة  :Adventureحيث يتعاوف المتعمموف؛ لتقديـ أمثمة وظيفية لممعمومات دوف
خجؿ مف استعراضيا ،باستخداـ شبكات المعمومات ،وذلؾ كبداية لممشروع اإللكترونى.

-

الميارات التطبيقية  :Practical Skillsحيث يتـ الدمج بيف استخداـ المتعمميف
لممصادر والبرامج اإللكترونية وتطبيقاتيا التعميمية ومعمومات وميارات المادة العممية،
وابتكار المتعمميف الستخدامات تعميمية متعددة ومرتبطة بالخدمة اإللكترونية ،مثؿ مواقع
اإلنترنت كتطبيقات فى المشروع اإللكترونى.

-

الخدمة التطوعية  :Volunteer Serviceوفييا يحتاج بعض المتعمميف إلى المساعدة،
فى إحدى مراحؿ تنفيذ المشروع اإللكترونى ،لذلؾ ينبغي االىتماـ بتدريب المتعمميف عمى
دعما ليـ فى تنفيذ
إلكترونيا ألقرانيـ عند الحاجة إلييا؛
تقديـ المساعدة التعميمية
ً
ً
إجراءات المشروع اإللكترونى.
أما سعيد األعصر ( )954 ،9105فقد أشار إلى أف مراحؿ استراتيجية التعمـ القائـ

عمى المشروعات تتمثؿ فى اآلتى-:
وجيا لوجو ،وتوضيح
 مرحمة التييئة والتوجيو :وتشمؿ إجراء مقابالت مع المتعمميفً
إجراءات التعمـ القائـ عمى المشروعات ،والتعريؼ بمحركات البحث وآليات وأدوات التقييـ،
والتحقؽ مف توافر المتطمبات القبمية.
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 مرحمة التخطيط لممشروع :وتتضمف وصفًا لممشروع ،وتحديد الموضوعات والمياـالرئيسة.

 مرحمة تنفيذ المشروع :وتشمؿ تجميع الموضوعات مف خالؿ البحث ،والتفاعالت ،واتخاذالق اررات المتعمقة بمصادر المعمومات.
 مرحمة إنياء المشروع :وتشمؿ تقديـ العروض و التقارير ،وكذلؾ التغذية الراجعة. مرحمة تقويـ المشروع :وتتضمف تقييـ اإلجراءات ،وتطبيؽ أدوات التقييـ ،وتقديـالتوصيات والمقترحات.
فى حيف وضحت أحالـ دسوقى ( )56 ،9104أف مراحؿ استراتيجية التعمـ القائـ عمى
المشروعات اإللكترونية تتمثؿ فى اآلتى:
-

مرحمة التخطيط لممشروع :حيث يقوـ المتعمموف فرادى أو مجموعات بتخطيط المشروع،
وصياغة أىدافو ،وتحديد إجراءات تنفيذه واألنشطة المطموبة ،وتصميـ خطة المشروع
وعرضيا عمى المعمـ ،وتنقيحيا.

-

مرحمة تنفيذ المشروع :وفييا يتـ تحويؿ خطة المشروع إلى واقع فعمي ،حيث يقوـ كؿ
متعمـ بتنفيذ الجزء المتعمؽ بو فى الخطة ،ويتـ رصد المالحظات ،و تسجيؿ النتائج ،مع
وجود مراقبة مستمرة وتوجيو وارشاد مف جانب المعمـ.

-

مرحمة متابعة وتقويـ المشروع :التقويـ عممية مستمرة أثناء مرحمتي تخطيط وتنفيذ
المشروع ،ثـ عرض المتعمميف لمنتجاتيـ ،ومف ثـ يقوـ األقراف والمعمـ بعممية التقويـ.
وقدـ يزدنبنا ) )Yazdanpanah, 2019, 3,4إطار عمؿ الستراتيجية التعمـ القائـ

عمى المشروعات؛ لتحقيؽ تعمـ ذى جودة عالية ،ويتمثؿ فى-:
 التحدى الفكرى واإلنجاز :حيث يفكر المتعمموف بشكؿ نقدى ،ويتعمموف بعمؽ ،ويسعوفمف أجؿ اإلنجاز والتفوؽ.
 األصالة :وذلؾ باختيار المتعمميف لمشروعات ليا معنى ،وذات صمة بثقافتيـ وحياتيـ ومستقبميـ. التعاوف :حيث يتعاوف المتعمموف مع زمالئيـ عبر اإلنترنت ،ويتمقوف التوجيو مف الخبراء. إدارة المشروع :فالمتعمموف يتولوف إدارة عمميات المشروع ،والتى تمكنيـ مف تحقيؽ التقدـ فيو. التأمؿ :حيث يتأمؿ المتعمموف عمميـ وتعمميـ فى جميع أجزاء المشروع.عمنيا ،أو القياـ بالمناقشة والنقد.
 المنتج العاـ :وذلؾ بتقديـ المتعمميفً
عرضا ً
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ممػيزات استراتيػجيػة التعػػمـ القػائـ عمى المشػػروعػات اإللكترونيػػة
ىناؾ عدة مميزات الستراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات حددىا سعيد األعصر

() 995 ،9105

فى أنو يتمركز حوؿ المتعمـ بما يراعى خصائصو واحتياجاتو ،وينمي

شعوره باإلنجاز ،ويزيد مف دافعيتو لمتعمـ .كما أنو ينمي المعارؼ وميارات التفكير العميا لدى
المتعمميف ،حيث يساعدىـ عمى التعمؽ فى محتوى التعمـ ،ويتيح لممتعمميف الفرص لتحسيف
أدائيـ باستمرار ،مف خالؿ تقييميـ إلجراءاتيـ فى ضوء معايير محددة لإلنجاز المتوقع .كما
أنو يساعد فى تنمية ميارات التعمـ والحصوؿ عمى المعرفة مف مصادر متعددة ،وكذلؾ يساىـ
فى تنمية ميارات إدارة ال متعمميف لتعمميـ بأنفسيـ ،مف خالؿ المشاركة الفعالة فى أنشطة
التعمـ ،ويتيح الفرص المالئمة لممتعمميف الكتساب القيـ والمعتقدات المالئمة ،وينمي لدييـ
الشعور بمتعة التعمـ.
فى حيف أشارت أحالـ دسوقى ( )69 ،9104إلى أف المتعمـ خالؿ استراتيجية التعمـ
القائـ عمى المشروعات قد يكتسب ميارات حؿ المشكالت  -إذا ما أعطى الفرصة لتولى
مسئولية تعممو مف خالؿ مياـ فردية فى إطار اجتماعى -وكذلؾ ميارات اتخاذ القرار
والمبادرة ،وميارات العمؿ مع اآلخريف والتواصؿ معيـ عبر اإلنترنت ،وميا ارت إعداد التقارير
وعرضيا.
أما إيماف حممي ( )403 ،9105فقد أوضحت أف التصميـ الجيد لممشروعات يشجع
البحث النشط ،ويمنح المتعمميف الفرص لمواجية مشكالت معقدة ومثيرة لمتحدي ،كما أنو
يساىـ في إشراؾ المتعمميف في التخطيط والتنظيـ والتنفيذ واإلشراؼ والتقويـ لمعممية
التعميمية ،مما يساعد في تحفيز وتعزيز ميارات التعمـ التعاوني لدييـ وتحسيف أدائيـ
األكاديمي .وأضاؼ محسنو وعمواف ) (Mahasneh & Alwan,2018,513إلى ما سبؽ
أف التعمـ القائـ عمى المشروعات يحسف التحصيؿ المعرفى مف خالؿ التجربة والخطأ ،والتعمـ
مف خالؿ الخبرة العممية ،مما يساعد فى تنمية الصبر والمرونة لدى المتعمميف ،وتطبيؽ
المعرفة المكتسبة حديثًا عمى المواقؼ واألحداث .وتنمية ميارات التفكير العممى واجراء البحث

وصنع القرار لدي المتعمميف ،كما ي حسف مف الميارات ما وراء المعرفية لدييـ ،مما يعزز مف

قدراتيـ عمى التخطيط بنجاح.
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وترى الباحثة أف لمتعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية مميزات متعددة فيو يقدـ بيئة
تعمـ ثرية -بالمصادر وأنشطة التعمـ والتفاعالت التعميمية -والتى توفر لممتعمميف الدعـ
والتعزيز المالئـ ،كما أنو يتيح الفرص المالئمة لممتعمميف الكتساب المعرفة وتطبيقيا فى
مواقؼ جديدة خارج أسوار المؤسسة التعميمية ،وكذلؾ يحسف مف الميارات التكنولوجية لدى
فضال عف أنو يساعد فى تنمية ميارات التفكير العميا
المتعمميف ،وينمى لدييـ الثقة بالنفسً ،
لدى المتعمميف مثؿ :التفكير الناقد واتخاذ الق اررات .ويعزز مف قدرة المتعمـ عمى التعمـ الذاتى،
ويشجعو عمى اإلبداع واالبتكار وتحمؿ مسئولية تعممو ،وينمى قدراتو عمى حؿ المشكالت مف
خالؿ طرح األسئمة ومناقشة األفكار والتنبوء بالمالحظات واجراء التجارب وجمع وتحميؿ
البيانات واستخالص النتائج.

 بعـض الكواعـد التى ييبغى مـساعاتَا فى التعله الكائه على املصـسوعـات اإللكرتوىيـةحددت ىبة عبد العاؿ ( )032 ،035 ،9102بعض القواعد التى ينبغي مراعاتيا فى
اكبا
التعمـ القائـ عمى المشروعات أال وىى :أف يكوف المشروع
مشبعا لحاجات المتعمـ ومو ً
ً
الىتماماتو .وأف يراعى المشروع قدرات المتعمـ واستعداداتو ،وأف يكسب المتعمـ خبرات
متنوعة ،وأف يرتبط بحياة المتعمـ الواقعية .وأف يراعى المدى الزمنى لممشروع .باإلضافة إلى
بدءا مف إعداد الخطة وتنفيذىا حتى الوصوؿ إلى
ًا
ماسبؽ فإنو ينبغي أف يكوف التقويـ
مستمر ً
موضحا أوجو القوة والقصور
المنتج النيائي ،وعمى المعمـ فى ذلؾ متابعة عمؿ المتعمـ
ً
واألخطاء التى وقع فييا ،وكيفية تالفييا الحقا ،واشراؾ المتعمميف فى عممية التقويـ ،وعرض

المتعمميف لمشروعاتيـ ومناقشتيا بشكؿ جماعى.
فى حيف أوضح كزكباف وبكتاز ( )Kizkapan&Bektas, 2017,39بعض األسس
والقواعد التى ينبغى مراعاتيا أثناء تنفيذ التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية وىى:
تعييف حدود المشروع بوضوح ،ومراعاة إمكانية تطبيؽ خطة المشروع ،وتحديد مدة المشروع
بشكؿ صحيح ،وكذلؾ تحمؿ كؿ عضو  -فى حالة المشروعات الجماعية -المسئولية المنوطة
بو فى المشروع.
أما يزدنبنا ) )Yazdanpanah, 2019, 12فقد أكد عمى أىمية تقديـ الوقت الكافى
لممتعمميف فى التعمـ القائـ عمى المشروعات ،والى تزويدىـ بمخطط؛ لتوضيح األىداؼ
والمتطمبات وجعؿ التقدير أسيؿ ،والسماح ليـ باختيار الموضوعات التى تناسبيـ ،وكذلؾ
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توفير نموذج ومثاؿ تحميمي ،والتأكد مف تحديد المتعمميف لألدوار ،ومشاركتيـ العمؿ فى
فضال عف تقديـ المعمـ المالحظات فى جميع
مجموعاتيـ ،وتوضيح كؿ متعمـ لما ساىـ بو،
ً

مراحؿ وخطوات التعمـ القائـ عمى المشروعات .فيما أشار إكولت وآخروف ( Eickholt et
 )al., 2019, 2إل ى أنو ينبغى أف يتيح التعمـ القائـ عمى المشروعات الخبرة الصحيحة
لممتعمميف ،والحرية فى اختيار األداة المستخدمة.
وقد استفادت الباحثة مف المحور السابؽ باإلطار النظرى فى تحديد خصائص استراتيجية

التعمـ القائـ عمى المشروعات االلكترونية والتى تـ مراعاتيا أثناء تصميـ مواقؼ التعمـ ببيئة
التعمـ المرف ،وكذلؾ تحديد المراحؿ والخطوات التى تتكوف منيا استراتيجية التعمـ القائـ عمى
المشروعات اإللكترونية والتى تـ اتباعيا أثناء التطبيؽ اإلجرائي لتجربة البحث ببيئة التعمـ
المرف.

 تصنيــه األىصـطة فى التـعله الكـائه على املصـسوعاتأوضحت نجالء فارس ( )240 ،241 ،9105بعض العناصر التى يجب أخذىا فى
االعتبار عند تصميـ األنشطة فى التعمـ القائـ عمى المشروعات وىى-:
 تحديد مشكمة يشعر مف خالليا المتعمموف بالتحدى ،وتتسـ باألصالة واألىمية بالنسبة ليـ. توفر قدر مف المعرفة والميارات األساسية لدى المتعمميف ،والتى تمكنيـ مف إنجاز المياـ. حرية االختيار واتخاذ القرار ،والتى ينبغى أف تتاح لممتعمميف فى جميع مراحؿ المشروعمثؿ اختيار المصادر وطريقة عرض المشروع.
 إتاحة الفرصة لكؿ متعمـ لمتأمؿ الذاتى فى أداء دوره ،والتقصى والتحقؽ فى الموضوع،وخاصة فى حالة وجود تحديات تواجو المشروع.
 يجب أف يعمف المتعمموف فى نياية المشروع عف النتائج التى توصموا إلييا ،وتكوفلدييـ القدرة عمى عرضيا ومناقشتيا ،وتوضيح إجراءات التوصؿ ليذه النتائج.
ويشير ىمـ وكاتز ( )Helm& Katz, 2011إلى أنو ال توجد خطة درس جامدة فى التعمـ
القائـ عمى المشروعات .حيث يسمح لممتعمميف بالبحث والتقصى بعمؽ ،وتحديد المسار
المرغوب لتحقيؽ أىدافيـ التعميمية .فيما أوصى كزكاباف وبيكتز ( Kizkapan&Bektas,
 )2017, 37-39بضرورة إجراء أنشطة قبمية لمتعمـ القائـ عمى المشروعات؛ لتييئة
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المتعمميف والمعمميف قبؿ المعالجة التجريبية .وتوضيح حدود الدراسة بصورة جيدة؛ لحدوث
تعمـ ذى معنى ،ووضع المتعمميف خطة إجرائية فعالة؛ لتقميؿ أعباء ووقت التعمـ .

قـــواعـــد البيـــاىـــات
ىي عبارة عف مجموعة مف المعمومات المنظّمة والمرتبة بطريقة تسمح بالوصوؿ إلييا،

سمى "نظـ إدارة
وتعديميا ،وحفظيا واسترجاعيا بسيولة .ويتـ إدارتيا مف خالؿ برامج خاصة ت ّ
قواعد البيانات" ،والتى تتيح لمستخدمييا ميزة تخزيف البيانات المختمفة ،وعمى أشكاؿ متعددة
وغالبا ما تتضمف ىذه البرامج "واجيات رسومية" ،تتيح
كالصفوؼ واألعمدة والحقوؿ الييكمية،
ً
لممستخدـ القياـ بالتعديؿ عمى البيانات المختمفة.
وتعتمد نظـ إدارة قواعد البيانات لغات برمجة خاصة يطمؽ عمييا "لغات االستعالـ" ،ويدير
نظاـ إدارة قواعد البيانات ثالثة أمور متعمّقة بقاعدة البيانات وىي :البيانات ذاتيا ،ومحرؾ

قاعدة البيانات ،والذي يتيح الوصوؿ إلى البيانات ،أو تعديميا ،أو حجبيا ،باإلضافة إلى
مخطط قاعدة البيانات .وجميع ىذه األمور تيدؼ إلى ضماف أمف البيانات ،وموثوقيتيا،

والسماح ألكثر مف مستخدـ بالوصوؿ إلييا في ذات الوقت ،باإلضافة إلى توفير األدوات
المناسبة إلدارة قاعدة البيانات عمى أفضؿ وجو.
ويشير محمد سميماف و فارعة حسف وعبير عونى وحسف فاروؽ ( )45 ،9105إلى أف
عممية تصميـ قاعدة بيانات فاعمة تتطمب اإللماـ بعديد مف الميارات وبذؿ الكثير مف الجيد،
فالتصميـ الجيد يسيؿ عممية استخداـ وادارة القاعدة ،ويساعد فى الحفاظ عمى توافقية
البيانات.
ويعد برنامج  Microsoft Accessمف أىـ برامج نظـ إدارة قواعد البيانات ،فيو عبارة
عف برنامج يستخدـ لحفظ البيانات والمعمومات فى صيغة قواعد بيانات ،مكونة مف مجموعة
مف الجداوؿ المنظمة التى تربطيا عالقات منطقية ،وعرضيا بطريقة تيسر االستفادة مف تمؾ
المعمومات ،مع السماح بالتعديؿ والحذؼ واإلضافة واالستعالـ وطباعة التقارير.

 أٍـــداف قــــواعـد البيـــاىاتتيدؼ قواعد البيانات اإللكترونية إلى تنظيـ البيانات بطريقة سيمة ،والحد مف تكرار
المعمومات ،كما تعمؿ عمى توفير الجيد والوقت ،فيى تجمع البيانات الخاصة بموضوع معيف
معا؛ لتصميـ التقرير النيائي الذي يحتاجو المستخدـ ،مما يؤدي
مف جميع الممفات وتدمجيا ً
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ياسر الصاوي ()090 ،9116

مجموعة مف األىداؼ التي تسعى قواعد البيانات إلى تحقيقيا ومنيا:
 التسجيؿ اإللكتروني لمبيانات ،واالحتفاظ بيا ،وترتيبيا وتنظيميا داخؿ الممفات. تصميـ البيانات لتكوف خالية مف التكرار ويسيؿ استرجاعيا. سيولة التعديؿ واإلضافة أو الحذؼ عمى البيانات دوف حدوث مشاكؿ. بناء مواقع متكيفة مع المستخدـ ،تظير فييا المعمومات فى صيغة نماذج أو تقارير بناءعمى ما يطرحو المستخدـ مف تساؤالت وما يدخمو مف بيانات.
 جعؿ البيانات أقرب لمطبيعة التصنيفية ،مف خالؿ نماذج التطبيع ( Normalizing )Formsالمتاحة بقواعد البيانات.

 عياصـس قــواعــد البيــاىــاتتتكوف قاعدة البيانات مف مجموعة مف الكائنات التي يتكوف منيا شكؿ القاعدة ،والتي
تستخدـ في عمميات التصميـ لحيف الوصوؿ إلى الشكؿ النيائي لمقاعدة ،وىذه الكائنات تتمثؿ
فى (خالد محمود ومختار المتولي:)02 ، 05 ،9112 ،
 اجلداول Tablesيعد تصميـ ال جداوؿ ىو الخطوة األولى في بناء قاعدة البيانات ،فالجداوؿ ىى المكوف
الرئيس لقاعدة البيانات وأساس تصميميا ،عقب ذلؾ يتـ ربط ىذه الجداوؿ مع بعضيا.
 االضتعالمات Queriesوىى تشبو إلى حد كبير الجداوؿ ،ولكف تتميز بأنيا تخضع لشروط معينة ،يضعيا المصمـ
بنفسو؛ لتحديد مجموعة مف البيانات وفقًا ليذه الشروط ،ولذلؾ فيى ذات أىمية خاصة
بقاعدة البيانات.

 اليناذج Formsعرض البيانات.
وىى العناصر الجاذبة إلدخاؿ أو است ا
 التكازيس Reportsوىى الصفحات التي يمكف طباعتيا ،والتى تظير المعمومات المستخمصة ،والتى يريدىا
المستخدـ مف قاعدة البيانات.
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وىى الصفحات التي سنتشر مف خالليا البيانات عمى شبكة اإلنترنت.
وقد استفادت الباحثة مف محور "قواعد البيانات" باإلطار النظرى لمبحث فى تحديد ميارات
تصميـ قواعد البيانات والتى ينبغى عمى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ إتقانيا ،وفى
تصميـ األىداؼ اإلجرائية لمبحث ،وكذلؾ فى إعداد االختبار المعرفى المرتبط بميارات تصميـ
قواعد البيانات.

الجـــكـة بالـــرات
ىى شعور الفرد بكيانو الذاتى ،ووعيو بحقيقة إمكاناتو ،وتطمعو لتحقيؽ طموحاتو ،وتوافقو
النفسي ،وما ينشأ عنو مف توافؽ اجتماعي يظير فى عممو وسموكو .ويعرؼ عصاـ زيداف
( )362 ،9115الثقة بالذات بأنيا إدراؾ الفرد لقدراتو عمى تحمؿ مسئولية أفعالو ،وحسف
أدائيا ،وات قانيا ،واالستقاللية فى الق اررات ،والدافعية المرتفعة ،والكفاءة فى إشباع الحاجات،
ومواجية متطمبات البيئة وبموغ األىداؼ المحددة ،وتحقيؽ التوافؽ النفسي واالجتماعي ،وتقبؿ
الذات واآلخريف ،والسعى فى الحياة بأماف وطمأنينة .ويشير إلييا مالكوتش وموتمو Malkoç
) )& Mutlu, 2019, 274بأنيا اعتقاد الفرد بأف لديو القدرة عمى النجاح فى ميمة ما
بناء عمى قدراتو الخاصة ،وىى شعور موجود فى كؿ فرد بدرجات متفاوتة ،وتتكوف مف
عنصريف أساسييف ىما :المحبة والكفاءة .وترى نجالء عبد اهلل ( )513 ،9104أف جوىر
الثقة بالذات يكمف فيما يعتقده األفراد عف أنفسيـ ودرجة يقينيـ التى يممكونيا فى ذواتيـ،
فيى طريقة التفكير اإليجابي الذى يعتمده األفراد فى تعامالتيـ مع المواقؼ الحياتية؛ لدعـ
ذواتيـ بدال مف ىدميا.
ويعتمد بناء الثقة بالذات عمى بعض العوامؿ منيا :القدرة عمى مواجية المواقؼ الصعبة
والتغمب عمييا ،واعتقاد الفرد بقيمة أفكاره ووجية نظره ،وقدرتو عمى مضاعفة الشعور بالثقة
بالذات عند الحاجة ،وتمتعو بقدر مف النجاح فى حياتو العممية (محمد أبو راسيف9104 ،
فضال عف تعرضو لخبرات إيجابية مف قبؿ اآلخريف ،وتمتعو بقدر مف النجاح فى
.)52،
ً
الحياة العممية (نجالء عبد اهلل.)324 ،9104،

والثقة بالذات ليا مستوياف ،أحدىما يتصؿ بذاتية الفرد وكيانو الشخصي ،واآلخر يتصؿ
بالموقؼ الذى يوجد فيو ،باإلضافة إلى جانب وجداني يزداد اكتسابو بالتعميـ والتدريب فى
مواقؼ مناسبة (نجالء عبد اهلل .)515 ،9104،ويمكف تمخيص خصائص األفراد ذوى الثقة
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العالية بالذات عمى أنيـ طموحوف ،وموجيوف نحو تحقيؽ األىداؼ ،وذوو بصيرة ،وقادروف
عمى تكويف عالقات جيدة مع اآلخريف ،وأكثر تركي از عمى النجاح والتقدـ ،ومستعدوف لمواجية
التحديات ،ولدييـ االعتقاد بأنيـ قادروف عمى التغمب عمى العقبات Malkoç &Mutlu,
). )2019, 275
وقد استفادت الباحثة مف محور "الثقة بالذات" باإلطار النظرى لمبحث فى تصميـ األىداؼ
اإلجرائية لمبحث ،وفى تحديد عناصر الثقة بالذات ،وكذلؾ فى تحديد أبعاد مقياس الثقة بالذات
ومفرداتو.

اليــظسيتاٌ الرتبويتاٌ املستبـطتاٌ بالبـخح احلـالـى
يرتبط التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية بالنظرية البنائية لجاف بياجيو ،والتى تؤكد
عمى التفاعؿ والنشاط المستمر مف المتعمـ ،وعمى تغير دور المعمـ إلى التوجيو واإلرشاد،
وتيسير عممية التعمـ .فالبنائيوف يؤكدوف عمى أف أفضؿ الظروؼ لحدوث التعمـ عندما يواجو
المتعمـ بمشكمة أو ميمة حقيقية تتحدى تفكيره وتشجعو عمى استدعاء تفسيرات متعددة (ىبة
عبد العاؿ .)031 ،9102 ،وىو ما يعد الفمسفة األساسية لمتعمـ القائـ عمى المشروعات
اإللكترونية ،والذى يركز عمى إشراؾ المتعمميف واثارة اىتماميـ بمشكالت العالـ الحقيقي،
والدعوة لمتفكير الجاد فييا ،وتحفيزىـ عمى اكتساب وتطبيؽ المعرفة الجديدة في سياؽ حؿ
المشكمة.
كما تعد نظرية النشاط مف النظريات المؤسسة لمتعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية،
فيى تؤكد عمى انخراط المتعمـ فى أنشطة ذات سياقات حقيقية ،وأف "األدوات" مثؿ المغة
وأنظمة العد والرسومات والخرائط وغيرىا ىى مفتاح بناء جميع جوانب المعرفة ،ويحدث التعمـ
عندما يت مكف المتعمـ مف استخداـ األدوات؛ لتحويؿ شئ إلى نتيجة عف طريؽ الميمات التى
جديدا لممعرفة ،فيى
ينخرط فى إجرائيا ) .)Gaery ,2011وتعطى نظرية النشاط معنى
ً
دائم ا بالمجتمع ،مشتقة مما يخبره المتعمـ فى حياتو ،وتعطى كذلؾ لمتفكير مكانة
مرتبطة ً
ميمة ،وىى تدرس وتحمؿ كيؼ يقوـ المتعمـ بالتفكيرعند قيامو بحؿ المشكالت التى تقدـ إليو.
وىو ما يرتبط بالتعمـ القائـ عمى المشروعات ،والذى يمنح المتعمميف الفرص لمواجية
مشكالت فى مناخ نشط ،والتفكير العميؽ فى حميا بطريقة منطقية ،ويحفزىـ عمى اكتساب
المعرفة وتطبيقيا لحؿ المشكالت.
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معايري تصنيه بيئة تعله مسٌ قائه على املصسوعات اإللكرتوىية لتينية مَازات تصنيه قواعد
البياىات والجكة بالرات
قامت الباحثة بمراجعة وتحميؿ لمدراسات والبحوث واألدبيات التربوية التي تناولت تصميـ
بيئات التعمـ المرف ،ومنيا )Naidu& Roberts, 2018; Andrade& Rivers,2019
;(Cassidy,et al., 2016

واالطالع عمى قوائـ معايير تصميـ بيئات التعمـ التى

وضعتيا كؿ مف جامعة ساحؿ خميج فموريدا وجامعة ميتشجاف ،وقائمة معايير التعمـ
اإللكتروني المطبقة في مدارس وجامعات والية مينسوتا األمريكية ،وكذلؾ اإلصدار الثامف
أيضا بمراجعة األدبيات والبحوث التى تناولت
لمعايير سكورـ  . SCORMكما قامت الباحثة ً
;(Kizkapan&Bektas, 2017
التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية ومنيا
) Eickholt,et al., 2019; Yazdanpanah,2019حيث تـ التوصؿ إلى أحد عشر
معيار لتصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية ،ويندرج مف كؿ معيار
ًا
مجموعة مف المؤشرات التي تدؿ عمى مدى تحققو ،وذلؾ كاآلتي-:
المعيار األوؿ :تتيح بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية المرونة لممتعمميف
فى اختيار الوقت والمكاف المناسبيف لمتعمـ ،ويتضمف  2مؤشرات.
المعيار الثانى :تتصؼ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية بسيولة التعامؿ
معيا ،ويندرج منو  2مؤشرات.
المعيار الثالث :تشتمؿ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية عمى أىداؼ
واضحة ومحددة ودقيقة ،ويتضمف  01مؤشرات.
المعيار الرابع :يتـ اختيار المحتوى التعميمي ببيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات
اإللكترونية وفؽ األسس العممية والنظرية السميمة  ،ويشمؿ  01مؤشرات.
المعيار الخامس :ينظـ المحتوى التعميمي فى بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات
اإللكترونية بشكؿ ييسر عمى المتعمميف استيعابو ،ويتضمف  2مؤشرات.
المعيار السادس :توظؼ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية الوسائط
مؤشرا.
المتعددة بصورة مناسبة ،ويشمؿ 00
ً
المعيار السابع :يتبع فى بيئة التعمـ المرف مبادئ استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات
مؤشرا.
اإللكترونية بصورة سميمة ،ويتضمف 02
ً
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المعيار الثامف :تشتمؿ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية أنشطة تعميمية
مناسبة تساعد في تنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى
مؤشرا.
المتعمميف ،ويتضمف 02
ً
المعيار التاسع :توفر بيئة التعمـ أدوات لمتفاعؿ بيف المتعمميف وبعضيـ وبينيـ وبيف المعمـ،
ويتضمف  2مؤشرات.
المعيار العاشر :تقدـ بيئة التعمـ أنماطاً مناسبة مف التغذية الراجعة والتعزيز ،ويحتوى عمى
2مؤشرات.

المعيار الحادى عشر :تحتوى بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية أدوات
لمساعدة وتوجيو المتعمميف فى عممية التعمـ ،ويتضمف  6مؤشرات.
المعيار الثانى عشر :تتنوع أساليب وأدوات التقويـ ببيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات
اإللكترونية ،ويشتمؿ عمى  5مؤشرات.
وسوؼ يتـ استعراض اإلجراءات التى اتبعت فى تصميـ ىذه القائمة وذلؾ في اإلطار
التجريبي مف ىذا البحث.

 منوذج التصنيه التعليني املطتخدو يف بيئة التعله املسٌ الكائه على املصسوعات اإللكرتوىيةلمحصوؿ عمى بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية وعمى قدر مرتفع مف
الضبط والجودة ،فإف األمر يستمزـ تصميـ ىذه البيئة بصورة محكمة ودقيقة .ولذلؾ قامت
الباحثة بدراسة نماذج لمتصميـ التعميمي التي يمكف االعتماد عمييا فى تصميـ ىذه البيئة،
ووقع اختيارىا عمى نموذج "محمد الدسوقى  ،"9105حيث يتميز ىذا النموذج بمرونة التعديؿ
واإلضافة والحذؼ لعناصر وخطوات فى كؿ مرحمة مف مراحمو ،وذلؾ عمى اعتبار أف لكؿ
موقؼ تعميمي محتوى وتكنولوجيا وتوقيت وخصائص متعمـ تتضمف مجموعة مف المتغيرات
التي تتطمب شكؿ واجراءات تختمؼ مف تصميـ آلخر ومف توقيت آلخر .ويوضح شكؿ ()9
نموذج محمد الدسوقى  9105لمتصميـ والتطوير التعميمي.
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الخقيين
الوذخلي

قيبس الوخطلببث
الوذخليت

هعبلدت اوخه النقص فً ضىء-:
 ححليل خبزاث الوخعلوين. ححذيذ الوخطلببث الىاخب حىافزهب. -ححذيذ البنيت الخحخيت الخكنىلىخيت.

هزحلت
الخهيئت

 ححذيذ األهذاف العبهت للوحخىي الخعليوي. -ححذيذ احخيبخبث الوخعلوين وخصبئصهن.

هزحلت
الخحليل
-

هزحلت
الخصوين

هزحلت
اإلنخبج

هزحلت
الخقىين

-

-

هزحلت
الخطبيق

الخغذيت الزاخعت

-

إنخبج الىسبئط الوخعذدة الخبصت ببيئبث الخعلن.
إنخبج الوحخىي واألنشطت.
إنخبج واخهبث الخفبعل والخفبعالث البينيت.
إنخبج أدواث الخقيين والخقىين.

هعبييز الدىدة الشبهلت

-

صيبغت األهذاف اإلخزائيت.
حصوين الوحخىي الخعليوي الونبسب.
حصوين الىسبئط الوخعذدة.
حصوين األنشطت وههبم الخعلن.
حصوين اسخزاحيديبث الخعلين والخعلن.
حصوين واخهبث الخفبعل والخفبعالث البينيت بين
الوشبركين.
ححذيذ فزيق إنخبج الىسبئط وههبم كل فزد.
ححذيذ بزاهح اإلنخبج ولغبث البزهدت
حصوين أدواث الخقيين والخقىين.

اخخببر بيئت الخعلن.
رصذ نخبئح االسخخذام علً الوخغيزاث الخببعت
الوخخلفت.
إخزاء الخعذيالث النهبئيت.
 االسخخذام النهبئي لبيئت الخعلن. -النشز واإلحبحت واالسخخذام الوىسع.

شكم ( َ ) 7ىضخ ومىذج مذمد اندسىلً 7777نهتصمُم وانتطىَس انتعهُمٍ
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وسوؼ يتـ الحقًا في اإلطار التجريبي مف البحث استعراض الخطوات اإلجرائية التى

اتبعتيا الباحثة فى تناوؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ ىذا النموذج بالتفصيؿ.

اإلطـــاز التـجسييب للبــخــح
تـ تناوؿ اإلطار التجريبي لمبحث وف ًقا لإلجراءات التالية-:


تحديد ميارات تصميـ قواعد البيانات الالزمة لطالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا

التعميـ.


تحديد معايير تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية.



تصميـ المعالجات التجريبية وتطويرىا.



تصميـ أدوات التقييـ والتقويـ بالبحث.



تحديد عينة البحث.



إجراء التجربة األساسية لمبحث.



المعالجة اإلحصائية لمبيانات.

أولًا :حتــديد مَــازات تصنيه قواعد البياىات
تـ تصميـ استبانة؛ لتحديد ميارات تصميـ قواعد البيانات الالزمة لطالب الفرقة األولى
تكنولوجيا التعميـ وفقًا لإلجراءات التالية-:

أ  -حتديد اهلدف مً االضتباىة
ىدفت االستبانة إلى تحديد ميارات تصميـ قواعد البيانات الالزمة لطالب الفرقة األولى
تمييدا لتنميتيا مف خالؿ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات
تكنولوجيا التعميـ؛
ً
اإللكترونية.

ب  -حتديد مصادز بياء االضتباىة
تـ ذلؾ مف خالؿ االطالع عمى عديد مف األدبيات والدراسات التى تناولت ميارات تصميـ
قواعد البيانات.

ج  -إعداد االضتباىة فى صوزتَا األولية وضبطَا
قامت الباحثة بإعداد استبانة تشمؿ مجموعة مقترحة مف ميارات تصميـ قواعد البيانات
الالزمة لطالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ ،وعرضتيا عمى مجموعة مف السادة
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المحكميف المتخصصيف فى تكنولوجيا التعميـ (ممحؽ)9؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ أىمية ىذه
الميارات ،واقتراح اإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ بيذه الميارات.

د  -التوصل إىل الصوزة اليَائية لكائنة مبَازات تصنيه قواعد البياىات
فى ضوء آراء السادة المحكميف  ،تـ التعديؿ فى الصياغة المغوية لبعض مفردات
االستبانة ،وبذلؾ تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لقائمة بميارات تصميـ قواعد البيانات
(ممحؽ  ،)3حيث تكونت مف  09ميارة رئيسة ،و  64ميارة فرعية ،وذلؾ كاآلتى-:
الميارة األولى :التعامؿ مع الواجية الرئيسة لبرنامج  ، Microsoft Accessوتشمؿ 2
ميارات فرعية.
الميارة الثانية :التسمية العامة لكائنات قاعدة البيانات ،وتشتمؿ عمى  6ميارات فرعية.
الميارة الثالثة :تصميـ جداوؿ قاعدة البيانات ،وتتضمف  09ميارة فرعية.
الميارة الرابعة :تصميـ األعمدة ،وتشمؿ  09ميارة فرعية.
الميارة الخامسة :تصميـ الفيارس ،وتشتمؿ عمى  5ميارات فرعية.
الميارة السادسة :التعامؿ مع الحقوؿ داخؿ جدوؿ البيانات ،وتشمؿ  5ميارات فرعية.
الميارة السابعة :التعامؿ مع العالقات بيف الجداوؿ ،وتتضمف  5ميارات فرعية.
الميارة الثامنة :التعامؿ مع النماذج فى قاعدة البيانات ،وتشمؿ  6ميارات فرعية.
الميارة التاسعة :التعامؿ مع االستعالـ فى قاعدة البيانات ،وتتضمف  4ميارات فرعية.
الميارة العاشرة :التعامؿ مع التقارير فى قاعدة البيانات ،وتشمؿ  3ميارات فرعية.
الميارة الحادية عشرة :طرؽ العرض ،وتتضمف  5ميارات فرعية.
الميارة الثانية عشرة :األماف ،وتشمؿ  3ميارات فرعية.

ثاىيــًا :إجساءات حتديد معايري تصنيه بيئة التعله املسٌ الكائه على املصسوعات اإللكرتوىية
لتينية مَازات تصنيه قواعد البياىات والجكة بالرات.
تـ إعداد قائمة بمعايير تصميـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية وفقًا

لإلجراءات التالية-:

أ  -إعداد اضتباىة باملعايري
بالرجوع إلى األدبيات والدراسات التى تناولت تصميـ بيئات التعمـ القائـ عمى المشروعات،
وكذلؾ التى تناولت التعمـ المرف ،وميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات ،تـ تحديد
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معيارا ،ويندرج مف كؿ
مجموعة مف المعايير والمؤشرات لالستبانة ،حيث تكونت مف 09
ً
معيار مجموعة مف المؤشرات التى تدؿ عمى مدى تحققو.
ب-عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف
تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ
(ممحؽ)9؛ وذلؾ بغرض التحقؽ مف الدقة العممية لكؿ معيار والمؤشرات التى يتضمنيا،
وصحة صياغتو المغوية ،ومدى ارتباط كؿ مؤشر بالمعيار المندرج منو ،واقتراح التعديؿ أو
اإلضافة أو الحذؼ ليذه المعايير أو المؤشرات.
ج -التوصؿ إلى قائمة بمعايير تصميـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية
وفقًا إلجماع أكثر مف  % 51مف السادة المحكميف عمى البنود السابؽ ذكرىا توصمت

الباحثة إلى قائمة بمعايير تصميـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية
معيار و()005
ًا
والمؤشرات الدالة عمى تحقؽ ىذه المعايير (ممحؽ .)5حيث تكونت مف ()09
داال عمى تحقؽ ىذه المعايير ،وذلؾ كما يمى-:
ًا
مؤشر ً

المعيار األوؿ :مواصفات بيئة التعمـ ،ويتضمف  2مؤشرات.
المعيار الثاني :سيولة االستخداـ ،ويشمؿ  2مؤشرات.
المعيار الثالث :األىداؼ التعميمية ،ويشمؿ  01مؤشرات.

المعيار الرابع :المحتوى التعميمي ،ويشتمؿ عمى  01مؤشرات.
المعيار الخامس :تنظيـ المحتوى التعميمي ،ويتضمف  2مؤشرات.
مؤشر.
ًا
المعيار السادس :الوسائط المتعددة ،ويشمؿ 00

مؤشر.
ًا
المعيار السابع :االستراتيجية التعميمية ،ويشتمؿ عمى 02
مؤشر.
ًا
المعيار الثامف :أنشطة التعمـ ،ويشتمؿ عمى 02

المعيار التاسع :أدوات التفاعؿ ،ويتضمف  2مؤشرات.

المعيار العاشر :التغذية الراجعة والتعزيز ،ويشمؿ  2مؤشرات.
المعيار الحادي عشر :المساعدة والتوجيو ،ويشمؿ  6مؤشرات.
المعيار الثانى عشر :التقويـ ،ويتضمف  5مؤشرات.
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ثالجــًا :تصنيــه املعــاجلات التــجسيبيــة وتطويــسٍــا
فيما يمى شرح إلجراءات تصميـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية
وتطويرىا ،وذلؾ وف ًقا لنموذج "محمد الدسوقى  "9105لمتصميـ والتطوير التعميمي ،مع

التعديؿ في بعض خطواتو واجراءاتو بما يتناسب مع طبيعة ىذا البحث.

أ  -التكييـه املـدخـلى
فى ىذه المرحمة تـ التقييـ المدخمي لكؿ مف الطالب والباحثة وبيئة التعمـ .وفيما يتعمؽ
بالطالب فقد تـ ذلؾ مف خالؿ إجراء الباحثة لدراسة استكشافية (ممحؽ  )0عمى  011طالب
بالفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ فى نياية الفصؿ الدراسي الثانى مف العاـ الجامعى
 ،9102/9105حيث تبيف مف ىذه الدراسة صعوبة وحدة "قواعد البيانات" بمقرر تشغيؿ
وقيادة الكمبيوتر .9كما تـ تحديد وتقييـ إمكانات الباحثة ،والتى تمثمت في قدرتيا عمى تطوير
بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإل لكترونية ،وكذلؾ تصميـ أدوات التقييـ والتقويـ،
وتطبيؽ تجربة البحث ومعالجة البيانات التى تسفر عنيا .وكذلؾ تـ تقييـ منصة ،Winjigo
والمزمع تطوير بيئة التعمـ المرف باستخداميا مف حيث عدد الطالب المتاح دعوتيـ لممشاركة
بالتجربة بيا ،وامكانية تحميؿ المحتوى التعميمى عمييا ،واتاحتيا التفاعؿ بيف الطالب
فضال عف إمكانية تقييـ المياـ عمييا ووجود بنؾ لألسئمة
وبعضيـ وبينيـ وبيف الباحثة،
ً

خاص بيا.

ب -مسحـلة التَيـئـة
وتـ فى ىذه المرحمة اتباع اإلجراءات التالية-:
البا بالفرقة األولى شعبة
 -0تحميؿ خبرات الطالب موضع البحث :مف حيث كونيـ ط ً
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية -جامعة دمياط ،لدييـ ميارات تمكنيـ مف التعامؿ مع
بيئة التعمـ المرف.
 -9تحديد المتطمبات الواجب توافرىا :والتى تمثمت في منصة إلكترونية ،يمكف تطوير بيئة
التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية مف خالليا ،وتسميتيا باالسـ المناسب
ليا ،وكذلؾ وضع تعميمات استخداـ البيئة واألىداؼ اإلجرائية ،وتصميـ المحتوى العممى
مدعما بالوسائط المتعددة المناسبة ،والتحكـ فى توقيت عرضو ،وارساؿ رسائؿ لمطالب
ً
فضال عف توافر قاعدة بيانات مرتبطة بالبيئة،
مف خالؿ البيئة ،والتواصؿ معيـ .ىذا
ً
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 677 -

عدد فبراير-ج0201 )20( -0م

تطوير بيئة تعلم مرن ...

تسجؿ إنجاز الطالب لممياـ المكمفيف بيا ،وتقوـ بإرساؿ إشعارات لمباحثة حاؿ إنجاز
الطالب ليذه المياـ ،وتمكف الباحثة مف متابعة ىذا اإل نجاز.
 -3تحديد البنية التحتية التكنولوجية :والتى تمثمت في وجود جياز كمبيوتر لدى كؿ طالب،
وكذلؾ توافر االتصاؿ بشبكة اإلنترنت ،بما يتيح لكؿ طالب الولوج إلى بيئة التعمـ المرف.
فضال عف وجود مجموعة (جروب) عمى شبكة التواصؿ االجتماعى الفيسبوؾ يمكف مف
ً
خالليا شرح إجراءات دخوؿ بيئة التعمـ المرف لمطالب ،وكذلؾ تحميؿ برنامج
Camtasia Studioوالمتاح مجا ًنا عمى شبكة اإلنترنت.

ج  -مــسحـــلة التخـليـــل
وتـ في ىذه المرحمة اتخاذ اإلجراءات التالية-:

 - 1حتديد األٍداف العامة:
وقد تمثمت األىداؼ العامة لبيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية في
تنمية الجانبيف المعرفى واألدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات باستخداـ برنامج
،Microsoft Access

وكذلؾ تنمية الثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى شعبة

تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية – جامعة دمياط.

 - 2حتديد احتياجات الطالب وخصائصَه:
مف خالؿ قياـ الباحثة بالتدريس لطالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعميـ عدة
سنوات متتالية مقرر "تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر "9ومتابعة نتائجيـ فى االمتحانات ،وكذلؾ ما
قامت بو الباحثة مف "دراسة استكشافية" تبيف وجود صعوبة لدى طالب الفرقة األولى شعبة
تكنولوجيا التعميـ في وحدة "تصميـ قواعد البيانات" وىو ما قد يؤثر عمى ثقتيـ بذواتيـ .األمر
الذى يشير إلى حاجة طالب عينة البحث لتنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات
لدييـ.
أما خصائص طالب عينة البحث فقد تمثمت فى اآلتي :طالب بالفرقة األولى تكنولوجيا
عاما .ذوو مستوى
التعميـ بكمية التربية -جامعة دمياط ،تتراوح أعمارىـ ما بيف ً 90: 05
اجتماعى متوسط ،لدييـ خبرة سابقة فى التعامؿ مع المواقع التعميمية اإللكترونية.
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د  -مسحـلة التصـنيـه
وقد تـ تناوؿ ىذه المرحمة وفقًا لإلجراءات التالية-:

 - 1تصنيه األٍداف اإلجسائية:
بعد االطالع عمى توصيؼ مقرر "تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر "9الخاص بالفرقة األولى
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية ،وفي ضوء األىدؼ العامة لبيئة التعمـ المرف القائـ عمى
منطقيا.
ترتيبا
المشروعات اإللكترونية ،صممت الباحثة قائمة باألىداؼ اإلجرائية ،ورتبتيا
ً
ً
محددا ،وأف يصؼ أداء الطالب المتوقع،
اضحا و ً
مراعية في ذلؾ أف يكوف اليدؼ دقيقًا وو ً
قابال لممالحظة والقياس.
وأف يكوف ً

وقد عرضت الباحثة ىذه القائمة والتى تضمنت  011ىدؼ إجرائي عمى مجموعة مف

السادة المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ (ممحؽ)9؛ وذلؾ لمتأكد مف
مناسبتيا وحسف صياغتيا ودقتيا .حيث أشاروا ببعض التعديالت فى الصياغة المغوية
لبعض األىداؼ بالقائمة ،والتى أجرتيا الباحثة ،وبذلؾ أضحت قائمة األىداؼ اإلجرائية فى
صورتيا النيائية (ممحؽ .)4

 - 2تصنيه احملتوى التعليني املياضب:
وتـ ذلؾ مف خالؿ اطالع الباحثة عمى عدد مف الكتب والمراجع التى تناولت برنامج
 ،Microsoft Accessومراجعة عدد مف الفيديوىات التى تشرح إجراءات استخداـ ىذا
البرنامج مف خالؿ موقع  ،YouTubeحيث تـ تصميـ المحتوى التعميمى لبيئة التعمـ المرف،
والذى تمثؿ في ست دروس تعميمية إلكترونية تغطى وحدة "تصميـ قواعد البيانات" بمقرر
تشغيؿ وقيادة الكمبيوتر ،9وىى :مفيوـ قواعد البيانات ،خصائص قواعد البيانات ،مميزات
استخداـ قواعد البيانات وأنواعيا ،تصميـ قاعدة بيانات ،تصميـ استعالـ ،حفظ وطباعة قاعدة
البيانات.

- 3

تصنيه الوضائط املتعددة:

تشمؿ الوسائط المتعددة ممفات الصوت والصور الثابتة والمتحركة ومقطوعات الفيديو و
النصوص  ،وقد ارعت الباحثة عند تصميـ ىذه الوسائط مجموعة مف المؤشرات التى تـ
تحديدىا بقائمة معايير تصميـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية
(ممحؽ .)5كما تـ عمؿ بحث موسع عف الصور والرسومات
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بميارات"تصميـ قواعد البيانات باستخداـ برنامج  ، Microsoft Accessواختيار أكثرىا
دقة ومناسبة؛ لتحقيؽ األىداؼ اإلجرائية السابؽ تحديدىا ومراجعتو ،وذلؾ مع مراعاة حقوؽ
الممكية الفكرية.

 - 4تصنيه أىصطة التعله:
فى ضوء األىداؼ اإلجرائية السابؽ تحديدىا ،قامت الباحثة بإعداد مجموعة مف أنشطة
التعمـ (ممحؽ  )2التى تساعد في تحقيؽ ىذه األىداؼ ،وتستمزـ مف الطالب القياـ بعمميات
تحديد لممشكمة ،وجمع معمومات ،وكتابة تقرير ،نقاش حوؿ موضوعات المقرر ،حؿ أسئمة
اختبارية مف خالؿ بنؾ األسئمة الموجود ببيئة التعمـ ،وكذلؾ تصميـ أجزاء مف قاعدة بيانات.

 - 5تصنيه اضرتاتيجيات التعليه والتعله:
استراتيجية التعميـ ىى خطة يستخدميا المصمـ التعميمي؛ لبناء خبرة التعمـ .وقد اعتمد
البحث الحالى عمى استراتيجية المشروعات اإللكترونية ،والتى تضمنت اتباع األساليب
التعميمية التالية:
-

أسموب المناقشة اإللكترونية :وتـ ذلؾ مف خالؿ إنشاء مجموعة عمى شبكة الفيسبوؾ،
وعنوانيا

اإللكترونى

((URL

،https://www.facebook.com/groups/204011890703518

وربطيا

ببيئة التعمـ ،حيث تـ باستخداميا إجراء مناقشات حوؿ كيفية تحميؿ برنامج Camtasia
 Studioعمى أجيزة الكمبيوتر الخاصة بالطالب ،وكذلؾ مناقشة إجراءات السير فى
التجربة ،واإلجراءات المتبعة فى تصميـ قاعدة البيانات.
-

أسموب العصؼ الذىنى اإللكترونى :وتـ فى ىذا األسموب تشجيع الطالب عمى إجراء
عصؼ ذىنى ،لتوليد أفكار المشروعات تحت إشراؼ وتوجيو الباحثة ،بغرض طرح أكبر
قدر ممكف مف األفكار والمشكالت التى تتطمب حموًال مف خالؿ تصميـ قاعدة بيانات.

-

أسموب المحاضرة اإللكترونية :وتـ ذلؾ مف خالؿ البيئة اإللكترونية ،والتى أتاحت تحميؿ

محاضرات إلكترونية تتضمف الوسائط التعميمية الالزمة لشرح المحتوى.
أما استراتيجيات التعمـ فيى عمميات عقمية معقدة تساعد المتعمـ عمى إدراؾ المعمومات
وفيميا وتنظيميا وتخزينيا واسترجاعيا .وىى ترتبط بكيفية تناوؿ ومعالجة المعمومات فى
الدماغ .وقد روعى فى البحث الحالى استراتيجيتيف لتعمـ الطالب .أوليما "استراتيجية التعمـ
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المعرفية" ،والتى تيتـ بمعالجة المعمومات وتكامميا وتنظيميا وترميزىا في العقؿ ،حيث أتاحت
دروسا تعميمية إلكترونية مقدمة عبر بيئة التعمـ -بيا محتوى
بيئة التعمـ المرف لمطالب
ً
عممي ووسائط متعددة وأنشطة -ساعدت الطالب عمى توظيؼ العمميات العقمية المرتبطة بكؿ
مف اال نتباه واالستقباؿ االنتقائي واالسترجاع وتجييز المعمومات والتفكير واتخاذ الق اررات.
وأخرىما "استراتيجية التعمـ فوؽ المعرفية" ،والتى تيتـ بالتوجيو لمفيـ والتنظيـ الذاتى والتقويـ
الذاتى ،وذلؾ مف خالؿ تنفيذ الطالب ألنشطة التعمـ القائـ عمى استراتيجية المشروعات
اإل لكترونية.

 - 6تصنيه واجَات التفاعل:
تمت ىذه الخطوة بمراعاة المعايير التصميمية السابؽ تحديدىا (ممحؽ ،)5فبعد كتابة
البريد اإللكترونى لممستخدـ وكممة المرورعمى شاشة تفاعمية بمنصة

 ،Winjigoيتـ

توجيو المستخدـ إما إلى "واجية تفاعؿ المعمـ" أو إلى "واجية تفاعؿ الطالب" ،والمتاف
اتسمتا بالسيولة في التنقؿ بيف محتوياتيما ،وعدـ ازدحاميما بالرسوـ والصور .حيث
تضمنتا البيانات األساسية لمبيئة مف :عنواف البيئة ،والمؤسسة التعميمية التى تنتمي
إلييا(جامعة دمياط) ،وعدد الطالب الدارسيف لممقرر ،واسـ أستاذ المقرر ،والبيانات
األساسية لو ،ومستطيؿ "لوحة الشرؼ" والذى يوضع بو أسماء الطالب المتميزيف،
و"معمومات عف المقرر" والتى اشتممت عمى األىداؼ العامة لبيئة التعمـ .وكذلؾ مستطيؿ
تفاعمى يتيح لممستخدـ إضافة مشاركة مكتوبة أومالحظة صوتية أو إرفاؽ ممؼ عمى
الصفحة الرئيسة لمبيئة.
وقد تميزت واجية تفاعؿ المعمـ ببيئة التعمـ المرف باحتوائيا أيقونة "المقرر" ،والتى
تخطيطيا
شكال
تتيح عرض المكونات الرئيسة لبيئة التعمـ .وأيقونة "الخطة" والتى تتضمف ً
ً

تفاعميا لمكونات (أجزاء) المحتوى التعميمي ،وتتيح لممعمـ (لمباحثة) التحكـ فى تاريخ ومدة
ً
عرض المحتوى التعميمي بدقة .وأيقونة "األنشطة" والتى تتيح لممعمـ تصميـ أنشطة تعميمية
وربطيا بالدروس (المحاضرات) اإللكترونية ،وكذلؾ تحديد نوع النشاط وتاريخو ومدة إتاحتو
لمطالب .وأيقونة "المكافأت" والتى تتيح منح الطالب أوسمة ومكافأت إلكترونية نظير تميزىـ
فى ميارات التعمـ مثؿ "التعاوف والتفكير اإلبداعى والتفكير النقدى والتواصؿ" أو الميارات
الحياتية مثؿ "اإلنتاجية والقيادة والمبادرة والمرونة والميارات االجتماعية" .أما أيقونة
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"األعضاء" فتسمح باستعراض أسماء جميع الطالب المسجميف ببيئة التعمـ وارساؿ رسائؿ
شخصية ليـ .وتتيح أيقونة "التقرير" لممعمـ إلقاء نظرة عامة عمى بيئة التعمـ ،والحصوؿ
عمى إحصائيات خاصة بالبيئة مثؿ عدد المحاضرات التى تـ إنشاؤىا ،وعدد المحاضرات
المفعمة ،وعدد التقييمات ،وعدد المنشورات عمى الصفحة الرئيسة ،وعدد األوسمة الممنوحة
لمطالب ،وعدد مرات دخوؿ كؿ طالب لبيئة التعمـ ،وتاريخ آخر تسجيؿ دخوؿ لو بالبيئة .فى
حيف تسمح أيقونة "التقدـ" باستعراض اسـ الطالب ودرجاتو فى المياـ المقيمة .وكذلؾ فقد
احتوت واجية تفاعؿ المعمـ عمى مستطيؿ يحتوى عمى رمز (كود) الدخوؿ إلى بيئة التعمـ،
و"إشعار" ألنشطة الطالب غير المقيمة واأل نشطة غير المفعمة.
أما "واجية تفاعؿ الطالب" فقد تضمنت خمس أيقونات رئيسة ىى :أيقونة "المقرر"
والتى تتيح عرض المكونات الرئيسة لبيئة التعمـ ،وأيقونة "الخطة" والتى تظير خريطة
لمحتوى المقرر ،حيث تتضمف الروابط الخاصة بالمحاضرات اإللكترونية وفؽ ترتيبيا الزمني
الذ ى صممت بو .وأيقونة "األنشطة" والتى تتيح لمطالب استعراض األنشطة المطموب منو
إنجازىا ،ودرجاتو التى حصؿ عمييا فى تقييـ أدائو ليذه -األنشطة .وأيقونة "المكافأت"
والتى تتيح استعراض المكافأت التى حصؿ عمييا الطالب .وأيقونة "األعضاء" والتى تسمح
عرض أسماء الطالب المسجميف بالمقرر وارساؿ رسائؿ خاصة ليـ أو لمباحثة .وفى
باست ا
أقصي يميف الشاشة مجموعة مف األيقونات المرتبة تحت بعضيا ،والتى تتيح استعراض
الطالب لصفحتو الشخصية ،وتغيير كممة المرور الخاصة بو والمغة المستخدمة وكذلؾ
تسجيؿ الخروج.

 - 7تصنيه التفاعالت التعلينية:
لتحقيؽ تعمـ فعاؿ ببيئة التعمـ المرف ينبغى مشاركة الطالب بفاعمية في ىذا التعمـ،
سواء مف خالؿ تفاعميـ مع محتوى بيئة التعمـ ،أو مع زمالئيـ ،أو مع الباحثة .وقد تـ
تصميـ سيناريو خاص بالتفاعالت التعميمية (ممحؽ ،)6قسمت فيو األىداؼ اإلجرائية إلى
أىداؼ يمكف تحقيقيا مف خالؿ تفاعؿ الطالب مع محتوى بيئة التعمـ المرف ،وأىداؼ يمكف
إنجازىا مف خالؿ تفاعؿ الطالب مع زمالئو ،وأىداؼ يمكف الوضوؿ ليا مف خالؿ تفاعؿ
الطالب مع الباحثة.
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 - 8تصنيه أدوات التكييه والتكويه:
حيث قامت الباحثة بتصميـ اختبار معرفي لميارات تصميـ قواعد البيانات ،وبطاقة
مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات ،وبطاقة تقييـ المشروعات
اإللكترونية المنتجة ،وكذلؾ مقياس الثقة بالذات .وقد تـ استعراض اإلجراءات التى اتبعت
في ذلؾ بالتفصيؿ في المحور الخاص بتصميـ أدوات التقييـ والتقويـ.

ٍـ  -مسحـلة التـكويــه:
وقد تضمنت ىذه المرحمة تنفيذ اإلجراءات التالية-:
 -0عرض بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية عمى مجموعة مف
المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ (ممحؽ ،)9والتعرؼ عمى أرائيـ فى
البيئة ،ومقترحاتيـ لتحسينيا .وقد اقترح بعض المحكميف إضافة المزيد مف الروابط
التى تتناوؿ بالشرح إجراءات تصميـ قواعد البيانات.
 -9اختبار بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية :وتـ ذلؾ مف خالؿ إجراء
"تجربة استطالعية" عمى مجموعة مف الطالب بالفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ بكمية
طالبا .حيث قامت
التربية  -جامعة دمياط  -مف خارج عينة البحث ،بمغ عددىـ ً 54
الباحثة باالجتماع بطالب التجربة االستطالعية يوـ الثالثاء الموافؽ ،9191/3/3
وتعريفيـ

بعنواف

بيئة

التعمـ

المرف

)(URL

وىو

https://learn.winjigo.com/Course#!/view/13103/false/19208/A
 ctivitiesومكوناتيا ،وتوضيح إجراءات الدخوؿ عمى البيئة والكود الالزـ لذلؾ،
وطمبت منيـ الدخوؿ إلى بيئة التعمـ والتحقؽ مف صحة وسالمة الروابط بيا.
 -3رصد نتائج االستخداـ :تـ االجتماع بطالب التجربة االستطالعية مرة أخرى فى يوـ
الثالثاء الموافؽ 9191/3/01؛ لمتعرؼ عمى الصعوبات والمشكالت التى واجيتيـ،
واستطالع آرائيـ حوؿ إيجابيات وسمبيات بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات
اإللكترونية ومقترحاتيـ حوؿ تحسينيا .حيث أوضح الطالب عدـ وجود أى صعوبة في
الولوج إلى بيئة التعمـ المرف والتعامؿ معيا.
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إجراء التعديالت النيائية عمى بيئة التعمـ المرف :فى ضوء آراء المحكميف
المتخصصيف فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ تمت إضافة المزيد مف الروابط المنتقاة بعناية
والتى تتناوؿ إجراءات تصميـ قواعد البيانات ،وبذلؾ أصبحت بيئة التعمـ المرف القائـ
عمى المشروعات صالحة لمتطبيؽ النيائي.

و  -مـسحـلة التـطبيـل:
وفي ىذه المرحمة تـ الحصوؿ مف إدارة كمية التربية بجامعة دمياط عمى خطاب
بالموافقة عمى تطبيؽ تجربة البحث عمى طالب بالفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ فى الفصؿ
الدراسي الثانى مف العاـ الجامعى (9191 /9102ممحؽ  .)5وقد تـ توضيح اإلجراءات
الميدانية التي اتبعت في تطبيؽ ىذا البحث في محور خاص بذلؾ.

زابـــعًا :تصنيــــه أدوات التكييه والتكويـــــه فى البخح وإجاشتَا
تمثمت أدوات التقييـ والتقويـ في البحث الحالي في اختبار مرتبط بالجانب المعرفى
لميارات تصميـ قواعد البيانات ،وبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد
البيانات ،وبطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة ،ومقياس الثقة بالذات .وفيما يمي
استعراض لإلجراءات التى اتبعت فى تصميـ ىذه األدوات.

أ  -االختبــاز املعسفى ملَـازات تصنيه قواعد البياىات
تـ تصميـ االختبار المعرفي باتباع اإلجراءات التالية-:
 تحديد اليدؼ مف االختبار-:وىو استخدامو لقياس الجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة
البحث ،ثـ استخداـ نتائجو فى اختبار فروض البحث.
 تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتيا-:بعد مراجعة الباحثة ألدبيات ودراسات تناولت أساليب التقويـ وأدواتو ،وفى ضوء طبيعة
ميارات تصميـ قواعد البيانات المراد تقويميا ،اختارت الباحثة نوعيف مف األسئمة ىما :أسئمة
"االختيار مف متعدد" "والصواب والخطأ".
 -إعداد جدوؿ مواصفات االختبار المعرفى :حيث حددت األىداؼ اإلجرائية المراد قياسيا وفقًا

ألربعة مستويات لألىداؼ المعرفية ىى :التذكر ،الفيـ ،التطبيؽ ،التحميؿ .وقد قامت الباحثة
بصياغة مفردات االختبار بأسموب واضح يناسب طالب عينة البحث ،وبمغ عدد مفردات
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االختبار في صورتو األولية ( )51مفردة 92 .مفردة مف نوع "االختيار مف متعدد" ،و05
مفردة مف نوع "الصواب والخطأ".
 وضع تعميمات االختبار-:تـ وضع تعميمات وارشادات توضح كيفية استخداـ االختبار ،واإلجابة عف مفرداتو.
-

طريقة التصحيح وتقدير الدرجات-:
تـ إعداد مفتاح تصحيح االختبار ،بحيث تعطى درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحة عف أى

مفردة باالختبار ،وصفر لإلجابة غير الصحيحة ،وقدرت الدرجة النيائية التي يحصؿ عمييا
الطالب بمجموع اإلجابات الصحيحة.
-

برمجة االختبار واعداده فى صورتو األولية-:
تمت برمجة االختبار باستخداـ  ،Google formحيث يعد مف المواقع المستخدمة فى

تطوير االختبارات اإللكترونية ،والتى تتيح التصحيح اإللكترونى وحفظ وتخزيف النتائج فى
قاعدة بيانات خاصة بذلؾ ،والتزويد بأشكاؿ وجداوؿ إحصائية لنتائج الطالب ،ووضع رابط
االختبار وىو .https://forms.gle/CvCWMvk75c Y8qkqH7 :فى "وقت محدد"
تحت عنواف مميز ،واإلعالف عف ذلؾ داخؿ بيئة التعمـ.
عرض االختبار عمى المحكميف المتخصصيف (صدؽ المحكميف)-:تـ عرض االختبار المعرفى عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في مجالي
تكنولوجيا التعميـ والمناىج وطرؽ التدريس (ممحؽ )9؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ الدقة العممية
والمغوية لمفردات االختبار ،ومدى مناسبتو لطبيعة ميارات تصميـ قواعد البيانات ،وكذلؾ
مالءمة مفرداتو لخصائص طالب عينة البحث .حيث أشار السادة المحكموف بالتعديؿ فى
الصياغة المغوية لبعض مفردات االختبار .وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت المطموبة.
وبذلؾ أصبح االختبار المعرفى في صورتو النيائية مكوًنا مف 51مفردة.
 -إجراء التجربة االستطالعية لالختبار-:

تـ إجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى مجموعة مف الطالب بالفرقة األولى
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية  -جامعة دمياط (مف خارج عينة البحث) .بمغ عددىيـ 54
طالبا .وكاف اليدؼ مف إجراء التجربة االستطالعية لالختبار ما يمى-:
ً
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 تحديد معامؿ الثبات لالختبار. تحديد معامؿ السيولة والصعوبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار. حساب معامؿ التمييز لكؿ مفردة مف مفردات االختبار.وفيما يمي عرض لمنتائج المرتبطة بكؿ ىدؼ مف األىداؼ السابقة.
-

تحديد معامؿ ثبػػات االختبار-:
تـ تحديد معامؿ الثبات لالختبار باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ ،حيث بمغت قيمتو

" ،"1,26وىى قيمة مرتفعة ،مما يدؿ عمى ثبات االختبار.
-

تحديد معامؿ السيولة والصعوبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار-:
تـ حساب معامؿ السيولة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار باستخداـ المعادلة التالية-:
معامؿ السيولة = ص ÷ (ص +خ) .حيث "ص" ىي عدد اإلجابات الصحيحة ،و"خ" ىي

عدد اإلجابات الخطأ.
ولتحديد معامؿ الصعوبة استخدمت الباحثة المعادلة التالية-:
معامؿ الصعوبة =  -0معامؿ السيولة
وقد تراوحت معامالت الصعوبة لمفردات المقياس بيف "  ."1,35:1,91مما يشير إلى
أف ىذه المفردات ليست شديدة السيولة أو شديدة الصعوبة  ،حيث يعد االختبار جيدا إذا
تراوح معدؿ صعوبة مفرداتو ما بيف (. ) 1,51 : 1,91
 حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار-:تـ حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار .وقد تراوحت ما بيف (،)1,66 : 1,50
ويدؿ ذلؾ عمى أف القدرة التمييزية لمفردات االختبار مناسبة ،حيث تكوف مفردة االختبار
جيدة إذا كانت قدرتيا التمييزية ( )1,31وذلؾ وفقا لمعيار أيبؿ ( )Ebel , 1972وكمما
زاد معامؿ تمييز المفردة الموجب كانت المفردة أفضؿ .وبذلؾ أصبح االختبار المعرفى فى
صورتو النيائية (ممحؽ .)2

ب -بطـاقة مالحظـة األداء ملَازات تصنيه قواعد البياىات
تـ إعداد بطاقة مالحظة األداء لميارات تصميـ قواعد البيانات وفقًا لإلجراءات التالية-:

 -تحديد اليدؼ مف البطاقة-:
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وىػػو"تقييـ أداءات الطػػالب فػػى تصػػميـ قواعػػد البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج

Microsoft

."Access
 تحديد الميارات التى تتضمنيا البطاقة-:وتػػـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى عػػدد مػػف المراجػػع والدراسػػات والبحػػوث ذات الصػػمة
بتصػػميـ قواعػػد البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج  ، Microsoft Accessووفقًػػا لقائمػػة ميػػارات
تصػػميـ قواعػػد البيانػػات التػػى تػػـ التوصػػؿ إلييػػا حػػددت الميػػارات المطمػػوب تقويميػػا بالبطاقػػة
ووزعت عمى مجموعة مف المحاور ،ىى-:
 ميارات التعامؿ مع الواجية الرئيسة لبرنامج .Microsoft Access
 ميارات تصميـ جداوؿ قاعدة البيانات.
 ميارات تصميـ الفيارس .

• ميارات تصميـ األعمدة.
• ميارات التعامؿ مع الحقوؿ داخؿ

جداوؿ البيانات.
 ميارات التعامؿ مع العالقات بيف الجداوؿ.

• ميارات تصميـ النماذج.

 ميارات تصميـ االستعالـ فى قاعدة البيانات.

• ميارات تصميـ التقارير.

 ميارات العرض.

• ميارات األماف.

واشتممت بطاقة مالحظة تصميـ قاعدة بيانات عمى ( )25ميارة .وقد روعي فييا الدقة
والوضوح والتحديد اإلجرائي والترتيب المنطقي ليذه الميارات.
 التقدير الكمي لميارات البطاقة-:اشػػػػػتممت البطاقػػػػػة عمػػػػػى مقيػػػػػاس مكػػػػػوف مػػػػػف ثالثػػػػػة بػػػػػدائؿ لمتقيػػػػػيـ وىػػػػػى (عػػػػػالى -
متوسػػػػػط  -مػػػػػنخفض)  ،يسػػػػػتخدمو المالحػػػػػظ ،وذلػػػػػؾ بوضػػػػػع عالمػػػػػة ( )أسػػػػػفؿ البػػػػػديؿ
الذى يعبر عف مستوى أداء الطالب.
وقػػػػػػد أعطيػػػػػػت البػػػػػػدائؿ الػػػػػػدرجات التاليػػػػػػة" :ثػػػػػػالث درجػػػػػػات" فػػػػػػى حالػػػػػػة أداء الميػػػػػػارة
بمسػػػػتوى عػػػػالى" ،درجتػػػػاف " فػػػػى حالػػػػة أداء الميػػػػارة بمسػػػػتوى متوسػػػػط " ،درجػػػػة واحػػػػدة "
فػػػى حالػػػة أداء الميػػػارة بمسػػػتوى مػػػنخفض .وعميػػػو تكػػػوف الدرجػػػة العميػػػا لمسػػػتوى تطبيػػػػؽ
الميارات  915درجة.
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 التحقؽ مف صدؽ بطاقة المالحظة-:لمتحقؽ مف صدؽ بطاقة المالحظة عرضت الباحثػة البطاقػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف
المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ (ممحػػؽ)9؛ وذلػػؾ إلبػػداء الػرأي حػػوؿ دقػػة الصػػياغة
المغويػػة والعمميػػة لمميػػارات المتضػػمنة بالبطاقػػة ،وارتبػػاط كػػؿ ميػػارة بػػالمحور الػػرئيس المندرجػة
منو ،وشػمولية البطاقػة لميػارات تصػميـ قاعػدة بيانػات ،حيػث أشػار السػادة المحكمػوف بػبعض
التعديالت فى الصياغة المغوية لبعض الميارات بالبطاقة ،والتى قامت الباحثة بإجرائيا.
 حساب ثبات بطاقة المالحظة- :تـ حساب ثبات بطاقة المالحظة بطريقػة تعػدد المالحظػيف عمػى أداء الطالػب الواحػد ،حيػث
يقػػوـ ثالثػػة مالحظػػيف كػػؿ مػػنيـ مسػػتقؿ عػػف اآلخػػر بمالحظػػة أداء الطالػػب فػػى أثنػػاء تصػػميمو
معػػا،
قاعػدة بيانػات ،وذلػػؾ باسػتخداـ برنػػامج  ،Camtasia Studioبحيػث يبػػدأ المالحظػوف ً
معا ،ثـ يتـ حساب عدد مرات االتفاؽ وعدد مرات االختالؼ بينيـ.
وينتيوف ً
وقػػد اسػػػتعانت الباحثػػػة بػػاثنيف مػػػف الػػػزمالء ،وقامػػػت بتػػدريبيما عمػػػى اسػػػتخداـ البطاقػػػة،

ومالحظة تسجيؿ أداء ثالثة مف الطالب أثناء تصميـ قاعدة بيانات ،ثـ حسبت معامػؿ االتفػاؽ
عمى أداء كؿ طالب مف الطالب الثالثة باستخداـ معادلة معامؿ االتفاؽ.
عدد مرات االتفاؽ
معامؿ االتفاؽ =

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



011

عدد مرات االتفاؽ  +عدد مرات االختالؼ
أداء
انطبنت
األول
انثبوٍ
انثبنث

جدول ()7
َجُه معبمم اتفبق انمالدظُه عهً أداء ثالثخ مه انطالة
اتفبق انمالدظ األول مع
اتفبق انجبدثخ مع انمالدظ
اتفبق انجبدثخ مع انمالدظ
انمالدظ انثبوٍ
انثبوٍ
األول
%77
%77
%77
%77
%77
%7728
%77
%7728
%77

وبحسػػاب متوسػػط معامػػؿ اتفػػاؽ المالحظػػيف عمػػى أداء الطػػالب الثالثػػة نجػػد أنػػو قػػد بمػػغ
( ،)%23,9األمر الذى يشػير إلػى ارتفػاع قيمػة معامػؿ الثبػات لبطاقػة مالحظػة تصػميـ قاعػدة
بيانات ،وىو وما يشير إلى صالحيتيا لمتطبيؽ (ممحؽ .)01
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ج  -بطاقة تقييـ مشروع إلكترونى (قاعدة بيانات)
تـ تصميـ بطاقة تقييـ مشروع إلكترونى (قاعدة بيانات) ،وذلؾ وفقًا لإلجراءات التالية-:

-

تحديد اليدؼ مف البطاقة-:

وىػػػػو "تقيػػػػيـ بعػػػػض ميػػػػارات الطػػػػالب فػػػػى تصػػػػميـ قواعػػػػد البيانػػػػات باسػػػػتخداـ برنػػػػامج
."Microsoft Access
-

تحديد الميارات التى تتضمنيا البطاقة-:
تػػـ تحديػػد الميػػارات الخاصػػة بتصػػميـ قواعػػد البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج

Microsoft

 ،Accessوالتػػى يمكػػف قياسػػيا باسػػتخداـ بطاقػػة تقيػػيـ مشػػروع إلكترونػػى مػػف خػػالؿ الرجػػوع
إلػػى عػػدد مػػف الفيػػديوىات التعميميػػة والكتػػب والدراسػػات ذات الصػػمة بالموضػػوع ،وفػػى ضػػوء
قائمػػػة ميػػػارات تصػػػميـ قاعػػػدة بيانػػػات والتػػػى تػػػـ التوصػػػؿ إلييػػػا واجازتيػػػا .حيػػػث تػػػـ تحديػػػد
مجموعػػة مػػف المحػػاور الرئيسػػة ،والتػػى ينػػدرج مػػف كػػؿ منيػػا مجموعػػة مػػف الميػػارات الفرعيػػة
وىى-:
 التسمية العامة لكائنات قاعدة البيانات.
 تصػػػميـ الجػػػداوؿ.

● تصميـ االستعالـ.
● تصػػػميـ العالقػػػات

بيف الجداوؿ.
 تصميـ األعمدة.

● تصميـ األماف.

 تصميـ النماذج.

● تصميـ التقارير.

 تصميـ الفيارس.
وقػػد اشػػتممت بطاقػػة تقيػػيـ مشػػروع إلكترونػػى (قاعػػدة بيانػػات) فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى
( )54ميارة .وروعي فػي ىػذه الميػارات أف تكػوف دقيقػة وواضػحة ومحػددة بصػورة إجرائيػة،
منطقيا.
ترتيبا
ً
وأف يتـ ترتيبيا ً
 التقدير الكمي لمبطاقة-:اشتممت بطاقة تقييـ قواعد البيانات عمى مقياس مكوف مف ثالثة بدائؿ لمتقييـ ،وىى
(مرتفع -متوسط -منخفض) ،يستخدمو المقيـ وذلؾ بوضع عالمة ( )أسفؿ البديؿ الذي
يعبر عف مستوى أداء الطالب لمميارة.
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وقػػػػػد أعطيػػػػػت البػػػػػدائؿ الػػػػػدرجات التاليػػػػػة " :ثػػػػػالث درجػػػػػات" فػػػػػى حالػػػػػة أداء الطػػػػػالب
لمميػػػػارة بصػػػػورة مرتفعػػػػة" ،درجتػػػػػاف" فػػػػى حالػػػػة أداء الطػػػػػالب لمميػػػػارة بصػػػػورة متوسػػػػػطة،
درجة واحدة في حالة أداء الطالب لمميارة بصورة منخفضة.
 التحقؽ مف صدؽ بطاقة تقييـ قواعد البيانات-:لمتحقؽ مف صدؽ بطاقة تقييـ قواعد البيانات عرضػت الباحثػة البطاقػة عمػى مجموعػة مػف
المحكميف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ (ممحؽ)9؛ وذلؾ إلبػداء الػرأي حػوؿ صػحة
الصػػياغة المغويػػة والعمميػػة لمميػػارات المتضػػمنة بالبطاقػػة ،وارتبػػاط كػػؿ ميػػارة بػػالمحور الػػرئيس
المندرجة منو ،وامكانيػة اإلضػافة أو الحػذؼ أو التعػديؿ فػي ميػارات ىػذه البطاقػة ،حيػث أشػار
السادة المحكموف ببعض التعديالت فى الصياغة المغويػة لػبعض ميػارات البطاقػة ،والتػى قامػت
الباحثة بإجرائيا .وبذلؾ أصبحت البطاقة فى صورتيا النيائية مكونة مف ( )54ميارة.
 ثبات بطاقة تقييـ مشروع إلكترونى (قاعدة بيانات)- :تػػػـ حسػػػاب ثبػػػات بطاقػػػة تقيػػػيـ قاعػػػدة بيانػػػات بأسػػػموب تعػػػدد المقيمػػػيف عمػػػى الميػػػارات
المتضمنة بالقاعدة الواحدة ،حيث استعانت الباحثة باثنيف مف الزمالء ،وقامػت بتػدريبيما عمػى
استخداـ البطاقة ،وتقييـ ثالثة مشروعات (قواعد بيانات) أنتجيا الطالب وذلػؾ وفقًػا لمميػارات

المتضػػمنة بالبطاقػػة .وتػػـ حسػػاب معامػػؿ االتفػػاؽ عمػػى الميػػارات المتضػػمنة بكػػؿ قاعػػدة مػػف
القواعد الثالث باستخداـ معادلة معامؿ االتفاؽ (محمد المفتى ،0252،ص.)53
معامؿ االتفاؽ =

عدد مرات االتفاؽ

011

عدد مرات االتفاؽ  +عدد مرات االختالؼ
جدول ()7
َجُه معبمم اتفبق انممَُمُه عهً انمهبزاد انمتضمىخ
ثجطبلخ انتمُُم نثالثخ مشسوعبد إنكتسووُخ (لىاعد ثُبوبد)
لبعدح انجُبوبد

اتفبق انجبدثخ مع انممَُم األول

األونً
انثبوُخ
انثبنثخ

%7727
%7727
%77

اتفبق انجبدثخ مع انممَُم
انثبوٍ
%7727
%7727
%7727
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وبحساب متوسػط معامػؿ اتفػاؽ المقيمػيف عمػى المشػروعات اإللكترونيػة الثالثػة نجػد أنػو
قد بمػغ ( ،)%25وىػو مػا يشػير إلػى ارتفػاع قيمػة ثبػات بطاقػة التقيػيـ ،ممػا يؤىميػا ألف تكػوف
صالحة لمتطبيؽ كأداة تقييـ (ممحؽ .)00

ج  -تصنــيه مكيــاس الجكة بالرات
لتصميـ مقياس الثقة بالذات تـ اتباع اإلجراءات التالية-:
 تحديد الغرض مف المقياس :وىو استخدامو لقياس الثقة بالذات لدى طالب عينة البحث.ثـ استخداـ النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا فى اختبار فروض البحث المرتبطة بالثقة
بالذات.
 تحديد مفردات المقياس وصياغتيا :وتـ ذلؾ مف خالؿ اطالع الباحثة عمى عدد مفاألدبيات والدراسات التى تناولت الثقة بالذات ،وكذلؾ عدد مف المقاييس العربية واألجنبية
التي تعرضت لخصائص األفراد الذيف توجد لدييـ ثقة عالية بالذات .عقب ذلؾ قامت
الباحثة بصياغة مفردات المقياس بصورة محددة وموجزة لمتعبير عف الثقة بالذات .حيث
تمت مراجعة ىذه المفردات وتنقيحيا واعادة صياغتيا ،وحذؼ بعضيا واإلبقاء عمى
مبدئيا ،واستقر المقياس في صورتو المبدئية متضم ًنا  41مفردة.
الصالح منيا
ً
 برمجة مقياس الثقة بالذات-:تتطمب برمجة مقياس الثقة بالذات مف خالؿ بنؾ األسئمة الموجود ببيئة التعمـ المرف
ضرورة تحديد اإلجابة الصحيحة لمفردات المقياس ،وىو ما يعد غير مناسب لتصميـ مفردات
المقياس ،والذى اشتمؿ عمى تدرج مكوف مف ثالثة بدائؿ لمتقدير ،وىى "نعـ  -أحيانا-ال".
ولذلؾ تمت برمجة مفردات المقياس مف خالؿ موقع جوجؿ فورـ  ،Google Formووضع
الرابط وىو.https://forms.gle/yKd9t63zTmoBMj5K9

داخؿ عنواف مميز فى

وقت محدد ببيئة التعمـ المرف.
 عرض المقيػػاس عمى مجموعة مف المحكمػػيف المتخصصيف- :لمتأكد مف صدؽ مقياس الثقة بالذات ،ودقة مفرداتو ،وارتباطيا باليدؼ منو ،تـ عرض
الصورة األولية لممقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف فى مجالي عمـ
النفس وتكنولوجيا التعميـ (ممحؽ  ،)9وبعد تعريفيـ بموضوع البحث الحالي ،وأىدافو،
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والغرض مف المقياس ،طمب منيـ التفضؿ بإبداء الرأي حوؿ تعديؿ أو حذؼ أو إضافة ما
يروف ضرورة لو بمفردات المقياس.
وبعد التحكيـ وحساب نسبة االتفاؽ  % 51مف آراء السادة المحكميف تـ حذؼ مفردة
واحدة .وبذلؾ أصبح المقياس مكوًنا مف  52مفردة ،موزعة عمى خمسة أبعاد  ،حيث تندرج

مف كؿ بعد مجموعة مف المفردات التي تنتمى لو وتدؿ عميو ،وذلؾ كاآلتي-:
 البعد األوؿ " الطموح فى الحياة " ،ويتضمف  2مفردات. البعد الثاني " االعتماد عمى الذات " ،ويحتوى  2مفردات. البعد الثالث " مواجية المواقؼ الصعبة " ،ويشتمؿ عمى  5مفردات. البعد الرابع " الشعور بالمسئولية " ،ويتضمف  04مفردة. البعد الخامس " االتزاف االنفعالى" ،ويشتمؿ عمى  5مفردات. -تصحيػح مػػفردات المقيػػػػػاس-:

ولحساب درجة الطالب عمى كؿ مفردة مف مفردات مقياس الثقة بالذات تـ تقدير وزف لكؿ
بديؿ مف البدائؿ الثالثة فى صورة درجات متتالية ىى ( ،)0،1، 9وعند التصحيح تمنح أى
مف الدرجات الثالث ،بحيث تكوف درجة البديؿ المحايد  ،0وتقؿ الدرجة لالتجاه السمبى وتزداد
لالتجاه اإليجابي نحو المفردات الموجبة .وعند التعامؿ مع المفردات السالبة يتـ عكس
التقدير ،حتى يمكف الحصوؿ عمى درجة كمية تعبر عف الثقة بالذات.
 إجػػراء التجربػػة االستطػػالعية لمقيػػاس الثقة بالذات-:تـ إجراء التجربة االستطالعية لمقياس الثقة بالذات عمى مجموعة مف طالب الفرقة
األ ولى شعبة تكنولوجيا التعميـ ،فى الفصؿ الثانى مف العاـ الجامعى ( 9191/9102مف
طالبا ،وكاف اليدؼ مف التجربة االستطالعية ما يمى-:
خارج عينة البحث) ،بمغ عددىـ ً 54
 تحديد قيمة معامؿ الثبات لممقياس. حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس. حساب الصدؽ البنائي لممقياس. -حساب شدة االنفعالية.
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وفيما يمي استعراض النتائج المتعمقة بكؿ ىدؼ مف األىداؼ السابقة.
● تحديد قيمة معامػؿ الثبػػات لمقياس الثقة بالذات-:
تـ حساب معامؿ الثبات لنتائج التجربة االستطالعية لمقياس الثقة بالذات باستخداـ
معادلة ألفا كرونباخ ،حيث بمغ " ،" 1,22مما يشير إلى ثبات المقياس بدرجة مرتفعة.
● حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الداخمػػي-:
وتـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ
مفردة مف مفردات مقياس الثقة بالذات والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى لو .حيث تراوحت
إحصائيا عند
معامالت االرتباط لمفردات المقياس بيف ( ،)1,52 : 1,34وىى جميعيا دالة
ً
مستوى داللة ( ،)1,14مما يدؿ عمى أف مفردات المقياس تتميز بصدؽ االتساؽ الداخمي.
● حسػػاب الصػػػدؽ البنائػػي لمقياس الثقة بالذات-:
وتـ ذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد مقياس
الثقة بالذات والدرجة الكمية لممقياس.
جدول ()7
معبمالد االزتجبط ثُه اندزجخ انكهُخ نكم
ثعد مه أثعبد ممُبس انثمخ ثبنراد واندزجخ انكهُخ نه
اندالنخ االدصبئُخ
معبمم االزتجبط مستىي اندالنخ
األثـــــــــــعبد
انطمىح فً انذُبح
دال
7277
7267
االعتمبد عهً انراد
دال
7277
7287
مىاجهخ انمىالف انصعجخ
دال
7277
7267
انشعىز ثبنمسئىنُخ
دال
7277
7277
االتزان االوفعبنً
دال
7277
7268

مف جدوؿ ( ) 3يتبيف أف جميع معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد
مقياس الثقة بالذات والدرجة الكمية لممقياس قد تراوحت ما بيف ( ،)1,29 : 1,24وىى دالة
إحصائيا عند مستوى ( ،)1,10مما يدؿ عمى أف جميع أبعاد المقياس صادقة لما وضعت
ً
لقياسو.
 حسػاب شدة االنفعالية-:
تـ حساب شدة االنفعالية لمفردات مقياس الثقة بالذات ،حيث تبيف أف أقصى استجابة
مف أفراد المجموعة االستطالعية عمى البديؿ المحايد كاف  ، %95,5و تعتبر بذلؾ شدة
االنفعالية لممقياس مناسبة .ممحؽ ( )09يوضح الصورة النيائية لمقياس الثقة بالذات.
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خامطًا :حتديد طالب عيية البخح
تـ إعداد استبانة محددة الطرؼ وتوجيييا إلى جميع طالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا
طالبا،
التعميـ فى بداية الفصؿ الثانى مف العاـ الجامعى  ،9191/9102وعددىـ 034
ً
ىدفت إلى تحديد الطالب الذيف توجد لدييـ خبرة مسبقة بميارات تصميـ قواعد البيانات نتيجة

تعمـ مسبؽ أو دورات خارجية؛ الستبعادىـ مف عينة البحث التجريبية.
طالبا مف طالب الفرقة األولى شعبة
وبذلؾ تحددت عينة البحث التجريبية فى 54
ً
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية جامعة دمياط ال توجد لدييـ خبرة مسبقة فى تصميـ قواعد
البيانات باستخداـ برنامج . Microsoft Access

ضــادضـــًا :إجــساء التــجسبة األضــاضــية للبخـــح
تـ تنفيذ التجربة األساسية لمبحث في الفترة مف يوـ الثالثاء  01مارس  9191حتى يوـ
اال ثنيف  91إبريؿ  ،9191وذلؾ وفقًا لإلجراءات التالية-:

 إنشاء مجموعة عمى شبكة الفيسبوؾ ،تـ مف خالليا تعريؼ الطالب باليدؼ العاـ مفالتجربة ،واجراءات السير فييا ،وكيفية تحميؿ برنامج  Camtasia Studioعمى أجيزة
الكمبيوتر الخاصة بيـ ،وعنواف بيئة التعمـ المرف ( ،(URLوالرقـ الكودى ليا ،وكيفية
التسجيؿ فييا.

 أتبع ذلؾ تطبيؽ االختبار المعرفى المرتبط بميارات تصميـ قواعد البيانات ومقياس الثقةإلكترونيا.
قبميا عمى طالب عينة البحث التجريبية
ً
بالذات ً
 كما دعى طالب عينة البحث التجريبية إلى محاولة استغالؿ المعرفة الكامنة لدييـ واستخداـبرنامج  Microsoft Accessفى تصميـ قاعدة بيانات وتسجيؿ ذلؾ باستخداـ برنامج
 ،Camtasia Studioوارساؿ ىذه المحاولة إلى الباحثة مف خالؿ المجموعة المنشأة
عمى صفحة الفيسبوؾ.
 عقب ذلؾ تـ عرض أمثمة ونماذج مف قواعد بيانات سبؽ إعدادىا مف خالؿ بيئة التعمـالمرف ،وتشجيع طالب عينة البحث عمى إجراء عصؼ ذىنى؛ لتوليد أفكار المشروعات
تحت إدارة واشراؼ الباحثة؛ بغرض طرح وتوليد أكبر قدر ممكف مف األفكار والمشكالت التى
تتطمب حموًال مف خالؿ تصميـ قاعدة بيانات.
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 تـ إتاحة الفرصة لمطالب لتكويف مجموعات تعاونية ،وفقًا لرغبتيـ بحيث يكوف عدد الطالبفى كؿ مجموعة ثالثة طالب.

 تركت لكؿ مجموعة تعاونية الحرية فى اختيار موضوع لمشروعيـ اإللكترونى القائـ عمىتصميـ قاعدة بيانات باستخداـ برنامج  Microsoft Accessمع صياغة عنواف مناسب
لكؿ مشروع.
 دعيت كؿ مجموعة تعاونية إلى عمؿ خطة لمشروع قاعدة بيانات ،بحيث تتضمف العناصرالتالية :عنواف قاعدة البيانات ،اليدؼ مف تصميـ قاعدة البيانات ،المياـ التى ينبغى القياـ
بيا لتنفيذ مشروع قاعدة البيانات ،وارساليا مف خالؿ بيئة التعمـ المرف.
 قامت الباحثة بمراجعة خطة كؿ مشروع مرسؿ مف الطالب ،وتقديـ المالحظات ،واعادةإرساليا مرة أخرى.
 دعت الباحثة طالب كؿ مجموعة تعاونية إلى توزيع المياـ المحددة بخطة المشروعبالتساوى فيما بينيـ ،بما يضمف مشاركة جميع الطالب فى تحويؿ خطة المشروع مف
الصورة المكتوبة إلى الصورة الفعمية لممشروع.
 دعت الباحثة طالب عينة البحث التجريبية إلى مراجعة المحتوى التعميمي الموجود ببيئةالتعمـ المرف وجمع المعمومات المطموبة ألنشطة التعمـ مف خالؿ المراجع والمواقع
والفيديوىات التعميمية الموجودة عمى شبكة اإلنترنت.
 -كانت الباحثة تقدـ التغذية الراجعة أوًال بأوؿ لطالب عينة البحث .وتجيب عف استفساراتيـ

التى ترسؿ إلييا مف خالؿ المحادثات المتاحة ببيئة التعمـ .كما كانت تحث الطالب عمى

اإلجادة واإل تقاف وتشجعيـ وتدعميـ باستمرار ،وتعرفيـ معايير تقييـ المشروع التى ينبغى
مراعاتيا ،وأنو سيتـ تطبيؽ بطاقة التقييـ بعد انتيائيـ مف تصميـ قاعدة البيانات.
 قاـ الطالب بعمؿ عرض تقديمي لمشروع قاعدة البيانات باستخداـ برنامج البوربوينتواستعراضو ،وكذلؾ كتابة تقرير عف المشروع باستخداـ برنامج الوورد.
 وقد تـ تطبيؽ بطاقة تقييـ منتج عمى مشروع قاعدة البيانات التى قامت بتصميميا كؿمجموعة تعاونية.
 كما تـ تطبيؽ االختبار المعرفى المرتبط بميارات تصميـ قواعد البيانات ومقياس الثقةبعديا عمى طالب المجموعة التجريبية إلكترونيا ،وكذلؾ دعت الباحثة كؿ طالب مف
بالذات ً
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طالب عينة البحث التجريبية إلى تسجيؿ إجراءات تصميمو قاعدة بيانات منفردا باستخداـ
برنامج  Camtasia Studioوارسالو إلى الباحثة.
إحصائيا.
 أعقبت الباحثة ذلؾ برصد نتائج التطبيؽ ومعالجتياً

ضــابعًا :املــعاجلة اإلحصــائيــة ليتــائج البــخـح وتفطــريٍا

وفيما يمي استعراض ألسئمة البحث واإلجابات والنتائج التي تـ التوصػؿ إلييػا ،وتفسػير ىػذه
النتائج فى ضوء النظريات التربوية والدراسات السابقة.
إجابة السؤاؿ األوؿ " ما ميارات تصميـ قواعد البيانات المراد تنميتيا لدى طالب الفرقة
األولى تكنولوجيا التعميـ؟"
تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بالتوصؿ إلى قائمة بميارات تصميـ قواعد البيانات المراد
تنميتيا لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ (ممحؽ  ،)3حيث تكونت مف  09ميارة
رئيسة ،و  64ميارة فرعية.
إجابة السؤاؿ الثانى" ما المعايير التصميمية لبيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات
اإللكترونية لتنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى
تكنولوجيا التعميـ ؟"
تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بالتوصؿ إلى قائمة بمعايير تصميـ بيئة تعمـ مرف قائـ عمى
المشروعات اإللكترونية والمؤشرات الدالة عمى تحقؽ ىذه المعايير .حيث تكونت مف ()09
داال عمى تحقؽ ىذه المعايير(ممحؽ.)5
ًا
معيار و()005
ًا
مؤشر ً
إجابة السؤاؿ الثالث " ما التصميـ المقترح لبيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات
اإللكترونية لتنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى
تكنولوجيا التعميـ؟"
تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بتصميـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية
لتنمية ميارات تصميـ قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا
التعميـ ،وذلؾ باتباع نموذج محمد الدسوقى ،9105وباستخداـ منصة  .Winjigoوعنوانيا
اإللكتروني

https://learn.winjigo.com/
Course#!/view/13103/false/19208/Home
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إجابة السؤاؿ الرابع وىو " ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في
تنمية الجانب المعرفي لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا
التعميـ؟"
وتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باستعراض نتائج اختبار الفرضيف األوؿ والخامس وذلؾ
كاآلتى:
إحصائيا عند مستوى ≤ ( (1,14بيف متوسطى درجات
الفرض األوؿ وىو "يوجد فرؽ داؿ
ً
طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لالختبار المعرفى لميارات تصميـ قواعد
البيانات لصالح التطبيؽ البعدى" .حيث تـ استخداـ اختبار "ت"  ،t-testلمعينات المرتبطة،
وحساب داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية فى التطبيقيف القبمي والبعدى
لالختبار المعرفى .جدوؿ يبيف ( )5نتائج التحميؿ.

انتطجُك
انمجهٍ
انجعدي

جدول ()7
لُمخ "د" ومستىي اندالنخ نمتىسطً دزجبد
طالة عُىخ انجذث فً انتطجُمُه انمجهٍ /انجعدٌ نالختجبز انمعسفً.
مستىي
متىسظ اندزجبد االوذساف انمعُبزي لُمخ "د" دزجبد انذسَخ
اندالنخ
7277
77267
72777
77
77287
7277
77287

اندالنخ
اإلدصبئُخ
دال

يتضح مف جدوؿ ( )5أف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيؽ القبمي
لالختبار المعرفى )  ،)00,55ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيؽ
البعدى لالختبار المعرفى ( ،)36,29وبمغت قيمة "ت" ( ، (61,23وىى دالة عند مستوى
إحصائيا لصالح التطبيؽ البعدى .وبذلؾ تـ قبوؿ
( .)1,110مما يشير إلى وجود فرؽ داؿ
ً
الفرض األوؿ.
ولمتحقؽ مف صحة الفرض الخامس وىو "يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى

المشروعات اإللكترونية حجـ تأثير مربع إيتا  )1,05( ≥ 2فى تنمية الجانب المعرفى
لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة البحث".

انتطجُك
انمجهً
انجعدي

جدول ()7
لُمخ مسثع إَتب نجُبن دجم تأثُس ثُئخ انتعهم انمسن انمبئم عهً
انمشسوعبد اإلنكتسووُخ فً تىمُخ انجبوت انمعسفً نمهبزاد تصمُم لىاعد انجُبوبد.
مسثع إَتب
دزجبد انذسَخ
لُمخ (د)
متىسظ اندزجبد
77267
77
77, 87
7277
77287

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

دجم انتأثُس
كجُس

- 677 -

تطوير بيئة تعلم مرن ...

عدد فبراير-ج0201 )20( -0م

يتضح مف جدوؿ ( )4أف قيمة مربع إيتا  η2بمغت ( ،)1,22وىذا يعنى أف حجـ تأثير
بيئة التعمـ المرف يساوى  % 22مف حجـ التبايف الكمى فى المتغير التابع وىو الجانب
المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات - ،وىو حجـ أكبر مف ( )1,05وىى القيمة التى
حددىا كوىيف لمحكـ عمى حجـ التأثير -أى أف لبيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات
اإللكترونية حجـ تأثي ر كبير فى تنمية الجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات لطالب
الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ ،ويشير ذلؾ إلى صحة الفرض الخامس.
وترجع الباحثة النتائج السابقة والمرتبطة بالجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات
إلى أف بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية قد تميزت بمجموعة مف
الخصائص الفنية واإلجرائية التي ساعدت فى الحصوؿ عمى نتائج متميزة فيما يتعمؽ بتنمية
الجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات ،فقد قدمت بيئة التعمـ المرف خيارات تعميمية
تناسب الطالب ،ووفرت ليـ الراحة فى عممية التعمـ ،والمرونة فى وقت ومكاف التعمـ ،وقدمت
فضال عما
ليـ مصادر تعميمية متنوعة تغطى المحتوى العممي لوحدة تصميـ قواعد البياناتً ،

أتاحتو بيئة التعمـ المرف لمطالب مف إمكانية إعادة عرض المحتوى العممي أكثر مف مرة،
وفقًا لرغبة الطالب وقدراتو ،األمر الذى جعؿ تجربة التعمـ مالئمة لمطالب.

وقد وفرت بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية بيئة ذات طبيعة مالئمة

لتنمية الجوانب المعرفية لميارات تصميـ قواعد البيانات بشكؿ مثالى .فقد أدى التحديد الدقيؽ
ألىداؼ عممية التعمـ فى بداية كؿ محاضرة (درس) إلكترونية  -مصاحبة بالوسائط المتعددة
 إلى تركيز انتباه الطالب عمى عناصر المحتوى العممى ،واستيعابيـ لو .كما كاف لوجودخريطة بصرية فى مقدمة بيئة التعمـ تصؼ دروس وعناصر وحدة تصميـ قواعد البيانات أثره
فضال عما قدمتو بيئة التعمـ
فى شغؼ الطالب واثارة فضوليـ؛ لدراسة المحتوي العممى.
ً

المرف مف "أنشطة" استمزمت مف الطالب التعمؽ فى المحتوى وادراؾ العالقات ،ومنحت
فرص ا مالئمة؛ الكتساب المعرفة وتطبيقيا فى مواقؼ جديدة خارج أسوار الجامعة،
الطالب
ً
وكاف لمتغذية الراجعة المناسبة التى قدمتيا الباحثة أثرىا فى تعرؼ الطالب عمى جوانب
القصور وجوانب القوة الموجودة لديو أثناء أدائو لألنشطة.
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فرصا لمتفاعؿ مع زمالئو ومع
ويضاؼ إلى ما سبؽ إتاحة بيئة التعمـ المرف لمطالب ً
الباحثة مف خالؿ "مستطيؿ تفاعمى" بواجية البيئة يتيح لمطالب إضافة مشاركة مكتوبة وارفاؽ
ممؼ أو مالحظة صوتية وذلؾ عمى الصفحة الرئيسة لمبيئة ،حيث استخدمو الطالب فى
االستفسار أو عرض المشكالت التى تواجييـ ،أو التعميؽ وابداء الرأى حوؿ المشكالت التى
أيضا بتقديـ االستجابات السريعة والمناسبة
تواجو زمالئيـ .وقد قامت الباحثة مف خاللو ً
لممشكالت التى واجيت الطالب.
ويمكف القوؿ أف بيئة التعمـ المرف القائـ عمى استراتيجية المشروعات اإللكترونية قد
حققت المبادئ األساسية التى تقوـ عمييا "النظرية البنائية" ،والتى تؤكد عمى أف التعمـ عممية
بنائية نشطة ،يبنى خالليا المتعمـ تمثالت داخمية لممعمومات ،والتى يفسر عمى أساسيا
الخبرات الشخصية ،وىو ما يستمزـ أف يتـ فى مواقؼ غنية بالمثيرات المشابية لمثيرات العالـ
الحقيقي (محمد عطية .)9113،50،حيث ساىمت بيئة التعمـ المرف القائـ عمى استراتيجية
المشروعات اإللكترونية بشكؿ كبير فى وضع الطالب فى حالة نشطة؛ لبناء معارفيـ مف
خالؿ أنشطة ومياـ التعمـ المطموبة منيـ .كما تـ تنظيـ بنية المحتوى التعميمي بشكؿ يمكف
الطالب مف استيعابو ،فقد تـ عرض العناصر والرموز المغوية باستخداـ مصادر تعمـ مختمفة،
فضال عف االقتصاد فى المعمومات بحيث تكوف موجية نحو الميمة المطموبة؛ لتوفير الجيد
ً
العقمى الذى يبذلو الطالب ،مما سيؿ عمى الطالب استيعاب المعمومات وادراكيا .األمر الذى

ساعدىـ عمى تحقيؽ درجات مرتفعة فى االختبار التحصيمى المرتبط بالجوانب المعرفية
لميارات تصميـ قواعد البيانات.
أيضا فى ضوء "نظرية النشاط" والتى تؤكد عمى انخراط المتعمـ
ويمكف تفسير ىذه النتيجة ً
فى أنشطة ذات سياقات حقيقية .وأف "األدوات" مثؿ المغة والرسومات والخرائط وغيرىا ىى
مفتاح بناء جميع جوانب المعرفة .ويحدث التعمـ عندما يتمكف المتعمـ مف استخداـ األدوات؛
لتحويؿ شئ إلى نتيجة عف طريؽ الميمات التى ينخرط فى إجرائيا ) .)Gaery ,2011حيث
قدمت بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية أنشطة مرتبطة بمشكالت حقيقية،
مشتقة مما يخبره الطالب فى حياتو ،ومنحت الطالب الفرص لمواجية المشكالت فى مناخ
نشط ،والتخطيط لحميا بطريقة منطقية ،مما حفزىـ عمى اكتساب المعرفة وتطبيقيا لحؿ
المشكالت.
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وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة أالكبينار ) )Alacapınar,2008مف أف
التعمـ القائـ عمى المشروعات فعاؿ فى تحقيؽ األىداؼ المعرفية .وما خمص إليو بحث عبد
العزيز طمبة ( )9112مف فاعمية التعمـ اإللكترونى القائـ عمى استراتيجية المشروعات فى
تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طالب كمية التربية.
وتتفؽ كذلؾ مع ما أشار بو سعيد األعصر ( )995 ،9105مف أف التعمـ القائـ عمى
المشروعات ينمي المعارؼ لدى المتعمميف ،حيث يساعدىـ عمى التعمؽ فى محتوى التعمـ،
أيضا مع
مف خالؿ تقييميـ إلجراءاتيـ وذلؾ فى ضوء معايير محددة لإلنجاز المتوقع .وتتفؽ ً
ما توصؿ إليو محسنو وعمواف &  Alwan,2018,513( )Mahasnehوعادؿ
ناظر( )9102مف أف التعمـ القائـ عمى المشروعات يحسف التحصيؿ المعرفى لدى المتعمميف.
وتختمؼ مع ما خمصت إليو دراسة كزكاباف وبيكتاز ()Kizkapan&Bektas, 2017
مف عدـ وجود تأثير كبير فى التحصيؿ األكاديمي لتالميذ الصؼ السابع يرجع الستخداـ التعمـ
القائـ عمى المشروعات.
ولإلجابة عف السؤاؿ الخامس وىو " ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات
اإللكترونية في تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب الفرقة األولى
تكنولوجيا التعميـ؟
تتـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باستعراض نتائج اختبارالفروض الثانى والثالث والسادس وذلؾ
كما يمي:
إحصائيا عند مستوى ≤ ( )1,14بيف متوسطى درجات
الفرض الثاني وىو "يوجد فرؽ داؿ
ً
طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لبطاقة مالحظة ميارات تصميـ قواعد البيانات
لصالح التطبيؽ البعدى" .حيث تـ استخداـ اختبار "ت" t-test؛ بيدؼ حساب داللة الفرؽ بيف
متوسطى درجات طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى لبطاقة المالحظة .جدوؿ ()2
يوضح نتائج التحميؿ.

انتطجُك
انمجهٍ
انجعدي

جدول ( )8لُمخ "د" ومستىي اندالنخ نمتىسطً دزجبد
طالة عُىخ انجذث فً انتطجُمُه انمجهٍ /انجعدٌ نجطبلخ انمالدظخ
اندالنخ
مستىي
دزجبد
لُمخ
االوذساف
متىسظ
اإلدصبئُخ
اندالنخ
انذسَخ
انمعُبزي "د"
اندزجبد
77277
77278
دال
72777
77
77276
77267
777277
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مف جدوؿ ( )2يتضح لنا مايمي-:
إحصائيا بيف متوسطى درجات طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمى/
يوجد فرؽ داؿ
ً
البعدى لبطاقة مالحظة الجوانب األدائية لميارات تصميـ قواعد البيانات لصالح التطبيؽ
البعدى .حيث جاءت قيمة "ت" ( ،)42,25وىى ذات داللة عند مستوى ( .)1,110وبذلؾ
ثبتت صحة الفرض الثانى.
الفرض الثالث وىو " يحقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة إتقاف ال تقؿ عف  % 54فى
بطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة" .والختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة
بحساب متوسط درجات الطالب فى التطبيؽ البعدى لبطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية ،
ومقارنتيا بالدرجة التى تقابؿ  %54مف الدرجة العظمى لمبطاقة ،وجاءت النتائج كما ىو
مبيف بجدوؿ (.)6
جدول ()7
دالنخ انفسوق ثُه متىسظ دزجبد طالة عُىخ انجذث فٍ انتطجُك نجطبلخ
تمُُم انمشسوعبد اإلنكتسووُخ واندزجخ انتً تمثم  %67مه اندزجخ انعظمً نجطبلخ انتمُُم.
اختجبز "د"
متىسظ االوذساف %67
اندالنخ
مه
اندزجبد انمعُبزي
ثطبلخ
دزجبد مستىي
(د)
اندالنخ االدصبئُخ
تمُُم انمشسوعبد
اندزجخ انمذسىثخ انذسَخ
انعظمً
اإلنكتسووُخ
دال
72777
77
78277 777277 7277 777277

يوضح جدوؿ ( )6نتائج اختبار "ت" لممقارنة بيف متوسط درجات طالب عينة البحث في
التطبيؽ لبطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة والدرجة التى تقابؿ  %54مف الدرجة
العظمى لمبطاقة وىى ( ،)005,64حيث بمغ متوسط درجات الطالب فى التطبيؽ لبطاقة تقييـ
المشروعات اإللكترونية ( ،)031,33وبمغت قيمة "ت" المحسوبة ( )92,62ومستوى الداللة
إحصائيا لصالح التطبيؽ لبطاقة تقييـ المشروعات
( ،)1,110مما يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ
ً
اإللكترونية .وبذلؾ يتبيف صحة الفرض الثالث حيث حقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة
إتقاف زادت عف  % 54فى بطاقة تقييـ المشروعات اإللكترونية المنتجة.
الفرض السادس وىو "يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات

اإللكترونية حجـ تأثير مربع إيتا  )1,05( ≥ 2فى تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ
قواعد البيانات لدى طالب عينة البحث".
وقد تـ حساب حجـ ىذا التأثير باستخداـ معادلة مربع إيتا ،جدوؿ ( )5يوضح ذلؾ.
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جدول ()6
لُمخ مسثع إَتب نجُبن دجم انتأثُس نجُئخ انتعهم انمسن انمبئم عهً
انمشسوعبد اإلنكتسووُخ فً تىمُخ انجبوت األدائً نمهبزاد تصمُم لىاعد انجُبوبد.
االوذساف
مسثع إَتب η2دجم انتأثُس
لُمخ (د)
متىسظ اندزجبد
انتطجُك
انمعُبزي
77277
77278
انمجهً
77276
كجُس
7276
77267
777277
انجعدي

يتضح مف جدوؿ ( )5أف قيمة مربع إيتا  η2بمغت ( )1,25وىى أكبر مف  ،1,05وىذا
يعنى أف حجـ تأثير بيئة التعمـ المرف يساوى  %25مف حجـ التبايف الكمى فى المتغير التابع
وىو الجانب األدائى لميارات تصميـ قواعد البيانات ،وبيذا يتبيف أف بيئة التعمـ المرف القائـ
عمى المشروعات اإللكترونية قد حققت حجـ تأثير كبير فى تنمية الجوانب األدائية لميارات
تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة البحث.
وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى اإلجراءات التى تميزت بيا استراتيجية التعمـ القائـ عمى
المشروعات اإل لكترونية ،حيث أعطت الطالب الفرصة لتولي مسئولية تعمميـ مف خالؿ مياـ
فردية أصيمة وواقعية فى إطار اجتماعى ،وشجعت الطالب عمى البحث النشط عف المعمومات،
ومنحتيـ الفرصة لمواجية مشكالت معقدة ومثيرة لمتحدى فى بيئة حقيقية ،حيث اشترؾ
الطالب فى تحديد مشكمة ،ووضع خطة لحميا ،وتقييـ الخطة ،واجراء عمميات استكشاؼ
وجمع لممعمومات وتحميميا ،وممارسة ميارات التواصؿ االجتماعى المتزامف وغير المتزامف،
كما تولى الطالب إدارة عمميات مشروعيـ اإللكترونى ،واستخالص النتائج وعرضيا .األمر
فرصا حقيقية
تعمما نشطًا متم ًا
حور حوؿ بنائيـ لمعرفتيـ وتطبيقيا ،ومنحيـ ً
الذى وفر لمطالب ً
فضال عما أتاحتو استراتيجية
معا مف خالؿ التعاوف فى ميمة،
ً
لتحسيف مياراتيـ والعمؿ ً
التعمـ القائـ عمى المشروعات اإللكترونية لمطالب مف حرية فى اختيار المشروع الذى

سيتولوف تنفيذه ،وكذلؾ اختيار المصادر وطريقة عرض المشروع ،واتاحتيا الوقت الكاؼ لكؿ
طالب الكتساب ميارات تصميـ قواعد البيانات والتأمؿ الذاتى فى أداء دوره  ،كما كاف لمخطة
التى وضعتيا كؿ مجموعة أثرىا فى تحديد الطالب أىدافيـ ،والتزاـ كؿ طالب بالدور المنوط
بو ،األمر الذى حسف مف أدائيـ األكاديمي ،ونمى ميارات تصميـ قواعد البيانات لدييـ.
ويضاؼ إلى ما سبؽ الدور الذى قامت بو الباحثة مف عرض لنماذج وأمثمة لقواعد
بيانات فى بداية التجربة ،وكذلؾ تأكدىا مف تحديد الطالب لألدوار ومشاركتيـ العمؿ فى
مجموعاتيـ ،وتقديميا المالحظات لمطالب عمى إجراءات خطة تصميـ قاعدة البيانات،
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ومتابعتيا أنشطة الطالب ببيئة التعمـ ،األمر الذى كاف لو أثره فى تحفيز الطالب عمى
التصميـ األمثؿ لقواعد البيانات.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت بو دراسات كؿ مف (Alacapınar, 2008؛ عادؿ
سرايا9109 ،؛ دينا جويدة9102،؛ عادؿ ناظر9102،؛  )Kerdpol,2016مف أف التعمـ
القائـ عمى المشروعات فعاؿ فى تنمية الجوانب األدائية لمميارات المختمفة لدى الطالب.
وتتفؽ كذلؾ مع ما توصؿ إليو بحث نجالء فارس ( )9105مف األ ثر الكبير لمتعمـ القائـ عمى
المشروعات فى تنمية ميارات إنتاج مشروعات جماعية إبداعية لدى طالب كمية التربية
النوعية.
ويمكف تفسير النتيجة السابقة فى ضوء النظرية البنائية ،والتى تؤكد عمى أف أفضؿ
الظروؼ لحدوث التعمـ عندما يواجو المتعمـ بمشكمة أو ميمة حقيقية تتحدى تفكيره وتشجعو
عمى استدعاء تفسيرات متعددة (ىبة عبد العاؿ .)031 ،9102 ،فقد ركزت بيئة التعمـ المرف
القائـ عمى المشروعات اإللكترونية عمى إشراؾ الطالب ،واثارة اىتماميـ بمشكمة حقيقية،
يمكف حميا مف خالؿ تصميـ قاعدة بيانات ،وشجعتيـ عمى البحث عف المعمومات وجمعيا
وتطبيقيا؛ لحؿ المشكمة ،وتولي مسئولية إدارة عمميات تعمميـ بأنفسيـ .كما ساعدت فى
إيجاد نوع مف التفاعؿ االجتماعى بيف الطالب ،واظيار التغييرات الحادثة فى مجتمع التعمـ
بصورة مستمرة ،األمر الذى ساعد فى تحفيز الطالب لتنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ
قواعد البيانات.
أيضا وفقًا لنظرية النشاط ،والتى تؤكد عمى انخراط المتعمـ
ويمكف تفسير النتيجة السابقة ً
فى أنشطة ذات سياقات حقيقية ،وأف التعمـ يحدث عندما يتمكف المتعمـ مف استخداـ األدوات
مثؿ المغة والرسومات والخرائط وغيرىا لتحويؿ شئ إلى نتيجة ،وذلؾ عف طريؽ الميمات التى
ينخرط فى إجرائيا لحؿ المشكالت التى تقدـ إليو ) .)Gaery ,2011وىو ما ركزت عميو
بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية ،حيث منحت الطالب الفرصة لمواجية
مشكالت فى مناخ نشط ،والتخطيط لحميا بطريقة منطقية ،وحفزتيـ عمى اكتساب المعرفة
وتطبيقيا لحؿ المشكمة  ،وقدمت مجموعة مف األنشطة والميمات التى انخرط الطالب فى
أدائيا ،وتابعتيـ الباحثة بمنتيى الدقة وحفزتيـ عمى اإلجادة واإلتقاف .األمر الذى مكف
الطالب مف إتقاف ميارات تصميـ قواعد البيانات.
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إجابة السؤاؿ السادس وىو "ما أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات اإللكترونية في
تنمية الثقة بالذات لدى طالب الفرقة األولى تكنولوجيا التعميـ؟"
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ يتـ استعراض نتائج الفرضيف الرابع والسابع ،والتى تتعمؽ بالثقة
بالذات لدى طالب تكنولوجيا التعميـ وذلؾ كاآلتى-:
إحصائيا عند مستوى ≤ ()1,14
لمتحقؽ مف صحة الفرض الرابع ونصو " يوجد فرؽ داؿ
ً
بيف متوسطى درجات طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمي/البعدى لمقياس الثقة بالذات
لصالح التطبيؽ البعدى" تـ استخداـ اختبار "ت" t-test؛ وذلؾ بغرض حساب داللة الفرؽ
بيف متوسطى درجات طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى لمقياس الثقة بالذات.
جدوؿ ( )2يوضح نتائج التحميؿ.

انتطجُك

جدول ()7
لُمخ "د" ومستىي اندالنخ نمتىسطً دزجبد
طالة عُىخ انجذث فً انتطجُمُه انمجهٍ /انجعدٌ نممُبس انثمخ ثبنراد
مستىي
دزجبد
لُمخ
االوذساف
متىسظ
اندالنخ
انذسَخ
"د"
انمعُبزي
اندزجبد

انمجهٍ

77277

8277

انجعدي

67277

77277

76277

77

72777

نصبنخ
انجعدي

مف جدوؿ ( )2يتبيف مايمي-:
إحصائيا بيف متوسطى درجات طالب عينة البحث فى التطبيقيف القبمى
يوجد فرؽ داؿ
ً
والبعدى لمقياس الثقة بالذات لصالح التطبيؽ البعدى ،حيث جاءت قيمة "ت" (،)95,64
وىى دالة عند مستوى ( .)1,110وبذلؾ ثبتت صحة الفرض الرابع.
والختبار صحة الفرض السابع وىو"يحقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى

المشروعات اإللكترونية حجـ تأثير مربع إيتا  )1,05( ≥ 2فى تنمية الثقة بالذات لدى
طالب عينة البحث".تـ استخداـ معادلة مربع إيتا ،جدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
جدول ()7
دجم انتأثُس نجُئخ انتعهم انمسن فً تىمُخ انثمخ ثبنراد ندي طالة تكىىنىجُب انتعهُم
متىسظ اندزجبد االوذساف انمعُبزي لُمخ (د) مسثع إَتب دجم انتأثُس
انتطجُك
8277
77277
انمجهً
76277
كجُس
7277
03,00
50,20
البعدى
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 مف جدوؿ ( )2يتبيف أف بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية قد حققتحجـ تأثير كبير فى تنمية الثقة بالذات لدى طالب عينة البحث ،حيث بمغت قيمة مربع إيتا
( .)1,24وىى أكبر مف (،)1,05

وىذا يعنى أف نسبة التبايف الكمى لدرجات طالب

عينة البحث والتى ترجع إلى تأثير بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية قد
بمغت ( ،)%24مما يشير إلى التأثير الكبير لبيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات
اإللكترونية فى تنمية الثقة بالذات لدى طالب عينة البحث وبذلؾ ثبتت صحة الفرض.
وترجع الباحثة النتيجة السابقة إلى ما يمى-:
 اإلجراءات التى تـ اتباعيا لتنفيذ استراتيجية المشروعات اإللكترونية ،والتى شجعت الطالبعمى إتقاف ميارات تصميـ قواعد البيانات ،وتنفيذ أنشطة التعمـ بحماس وفاعمية ،األمر
الذى ساىـ فى تنمية ثقتيـ بذواتيـ.
 اعتماد المجموعات التعاوني ة التى تـ تكوينيا عمى نشاط الطالب وتفاعمو وتعاونو معزمالئو ،حيث أمسى كؿ طالب مسئوًال عف أداء دوره المكمؼ بو بفاعمية وكفاءة ،األمر الذى

نمى ثقة الطالب بذاتو.

 سيادة روح المودة واالحتراـ والتعاوف بيف الطالب ،والسماح ليـ بإبداء آرائيـ ،والتعبير عفأفكارىـ ،األمر الذى ساعد فى حدوث اتزاف انفعالي ظير فى سموؾ الطالب وتفاعميـ ببيئة
التعمـ.
 إدراؾ الطالب لقدرتو عمى تحمؿ مسئولية أفعالو ،وحسف أدائيا واتقانيا ،ومواجية المتطمباتالمنوطة بو إلنجاز دوره فى المشروع اإللكترونى ،أدى إلى تحقيقو األىداؼ المحددة،
وتنمية اعتقاده وثقتو فى قدراتو التى يمتمكيا .فقد وضعت البيئة الطالب فى موقؼ تحدى
أال وىو تصميـ قاعدة بيانات لمواجية إحد ى المشكالت ،نتج عف مواجية الطالب ليذا
التحدى والتغمب عميو اعتقاده بقيمة أفكاره ومياراتو ،مما أدى إلى تنمية شعوره بالثقة
بالذات.
 تفاعؿ الطالب مع األنشطة التعميمية ببيئة التعمـ المرف ،والتى سعوا جاىديف ألدائيا عمىأكمؿ وجو ،األمر الذى أدى إلى شعور الطالب بالمسئولية ،واعتماده عمى نفسو فى أدائيا،
وكاف لو أثر إيجابي فى تنمية ثقتو بذاتو.
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 ويضاؼ إلى ما سبؽ قياـ الباحثة بتشجيع الطالب ،وتقديـ الدعـ المعنوى والتعزيزالمناسب ليـ ،حيث شعروا بالرضا عف أنفسيـ وبقدرتيـ عمى اتخاذ الق اررات دوف تردد.
األمر الذى نمي ثقتيـ فى ذواتيـ .
وتتفؽ النتيجة السابقة مع ما أشار إليو عادؿ سرايا ( )44 ،9109مف أف التعمـ القائـ
عمى المشروعات يعزز الثقة بالذات لدى المتعمميف ،ويدفعيـ لتحمؿ مسئولية مشروعاتيـ
اإللكترونية ،حيث يوفر لممتعمميف دعائـ تعميمية تساعدىـ فى أداء أنشطة تعمميـ ،وتكتسبيـ
أيضا مع ما خمص إليو سعيد األعصر (،9105
الخبرات التعميمية والتدريبية الجديدة .وتتفؽ ً
 )995وأحالـ دسوقى ( )59 ،9104مف أف التعمـ القائـ عمى المشروعات ينمي شعور
المتعمـ باإلنجاز ،ويزيد مف دافعيتو لمتعمـ .األمر الذى يعزز ثقتو فى ذاتو ،حيث يساعده عمى
تحمؿ مسئولية التعمـ ،وانجاز مشروعو.

خالصة ىتائج البخح
 حقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية حجـ تأثير مربع إيتا )1,05( ≥ 2فى تنمية الجانب المعرفى لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة
البحث.
 حقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية حجـ تأثير مربع إيتا )1,05( ≥ 2فى تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ قواعد البيانات لدى طالب عينة
البحث.
 حقؽ إنتاج طالب عينة البحث درجة إتقاف ال تقؿ عف  % 54فى بطاقة تقييـالمشروعات اإللكترونية المنتجة.
 كما حقؽ استخداـ بيئة التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية حجـ تأثير مربعإيتا  )1,05( ≥ 2فى تنمية الثقة بالذات لدى طالب عينة البحث.

توصيــــات البــــخح ومــكرتحــاتــُ
تأسيس ا عمى ما جاء في اإلطار النظري مف البحث والدراسات السابقة المرتبطة بو وما تـ
ً
عددا مف التوصيات اإلجرائية التي يمكف أف يأخذ
التوصؿ إليو مف نتائج ،فإف الباحثة تقدـ ً
بيا الميتموف بتطوير العممية التعميمية كاآلتي-:
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 تشجيع القائميف عمى العممية التعميمية عمى االىتماـ بتطوير بيئات تعمـ مرف في ضوءمبادئ وأسس تصميميا.
 االستفادة مف قائمة المعايير التصميمية التى تـ التوصؿ إلييا فى البحث الحالى عندتصميـ وتطوير بيئات التعمـ المرف القائـ عمى المشروعات اإللكترونية.
 تشجيع القائميف عمى العممية التعميمية عمى توظيؼ استراتيجية المشروعات اإللكترونيةفى تنمية ميارات الطالب المختمفة.
ولقد نتج عف البحث الحالي مجموعة مف المقترحات التي تحتاج إلى مزيد مف
البحث والدراسة ،ومنيا:
-

تناوؿ البحث الحالى " ميارات تصميـ قواعد البيانات " كمتغير تابع ،لذلؾ فمف الممكف أف
تتناوؿ بحوث مستقبمية دراسة أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى استراتيجية المشروعات
اإللكترونية فى إطار متغيرات تابعة أخرى كميارات حؿ المشكالت أوميارات التفكير
اإلبتكارى.

 وقد اقتصر البحث الحالي عمى تناوؿ تأثير متغيره المستقؿ بشكؿ عاـ .لذلؾ فمف الممكفأف تتناوؿ بحوث مستقبمية المتغير المستقؿ (بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات
اإللكترونية) فى إطار تفاعمو مع خصائص المتعمميف واستعداداتيـ ،ومنيا عمى سبيؿ
المثاؿ األسموب المعرفى أو نمط التعمـ.
-

كما يمكف أف تتناوؿ بحوث مستقبمية دراسة أثر بيئة تعمـ مرف قائـ عمى المشروعات
اإللكترونية فى تنمية الدافعية لإلنجاز وبقاء أثر التعمـ لدى طالب المراحؿ التعميمية
المختمفة.
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