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 لخصالم 

لعلمي لبحث ااهدف البحث الحالي إلى التعرف على فاعلية حقيبة إلكترونية إثرائية مقترحة في تنمية مهارات 

ختبار التالية:  دوات االتربوي لدى طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز، ولقياس فاعليتها أعدت الباحثة األ

رات، تلك المهادائي لحث العلمي التربوي، وبطاقة تقييم منتج لقياس الجانب األتحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات الب

منهج شبه لباحثة الاستخدمت امقترحة وتحقيقًا لذلك   إضافة إلى مادة المعالجة التجريبية المتمثلة في حقيبة إلكترونية إثرائية

سات العليا ممن ( طالبة من طالبات الدرا44ن )التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة حيث تكونت عينة البحث م

ابطة وعددها ( طالبة، واألخرى ض22يدرسن مقرر مناهج البحث، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين، أحدهما تجريبية عددها )

ساب الك لح( طالبة، واستخدمت الباحثة أساليب إحصائية متنوعة كاختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين، ومعادلة ب22)

متوسط درجات  ( بين0.05وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى )ة، الفاعلي

ة تقييم وبطاق المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى لإلختبار التحصيلي المعرفي

ية ة اإلثرائكترونيثة بضرورة اإلهتمام باستخدام الحقيبة اإللالمنتج النهائى لصالح المجموعة التجريبية، وأوصت الباح

ات بصورة لمعلوماكمساعد تعليمى فى تدريس المواد التعليمية لما لها من أثر فعال فى تنمية مهارات الطالبات وتوصيل 

 جذابة وشيقة تساعد الطالبة على التعلم بطريقة أفضل.

 ة لكتروني، حقيبة إخطة البحث، تكنولوجيا التعليم  ،لبحث العلمي، اليم اإللكترونيالتع الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

The aim of the current study is to identify the effectiveness of suggested electronic 

enrichment package to develop the educational research skills for graduate students at the 

university of king Abdul Aziz, The researcher used some tools as a collective test to measure 

cognitive side related to the educational scientific research skills, a scorecard product to 

Measure the performance side related to the educational scientific research skills, and a 

suggested   electronic enrichment portfolio to Develop The educational scientific research. As 

the sample was formed from (44) female students from the graduate students master stage –

Departmnet of educational technology - who are studying decision research Method, were 

divided into two groups, the first experimental groups (22) female students, and officer of 

(22) female student,. The researcher used some statistical methods represented by (T) test 

between the two groups, equalize the ratio of average earnings, The study found some results 

the most important are; there are statistically significant differences at the level of ≤ 0.05 

between the middle-level students of the experimental group and the control group in the post 

application to the collective test and the scorecard of last product for the experimental grou, 

The researcher recommended the importance of using suggested electronic enrichment 

package as educational assistant in teaching learning materials because of their effective 

impact in the development of skills of the students and deliver information in an attractive and 

interesting manner that help the student to learn a better way. 

 

Keywords: eLearning, scientific research, educational technology, research plan, 

electronic Package 
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 المقدمة

لنشر طريق ا فعملت على تشجيع طالبها على المضي قدًما في العلمي،أولت الجامعات اهتماًما كبيراً بالبحث 

ات اعات وقدرهر إبديز بحاجة إلى درجة اتقان ومهارة من الطالب في إعداد أبحاثهم بحيث تظمالعلمي، والنشر العلمي المت

 الباحث.

البحث  د مشكلةفمن خاللها تتحدالتي تساعد على تقديم البحث بشكل متقن،  وتعتبر خطة البحث الخطوة األساسية

 مهارةو، بحثيةلعناصر الخطة ال يتطلب تحديد واضح وإجراءاته لتصبح بمثابة منهج مرشد للباحث، إن إعداد خطة البحث

، ادج) باهي و  مسليبشكل  بحثهإعداد لصياغة كل عنصر من عناصرها بشكل صحيح، حتى يتمكن الباحث من  عالية

 (. 110ص، 2007

كدت أحيث  ،ولكي يتمكن الطالب من إتقان مهارات إعداد الخطة، هم في حاجة إلى التدريب على هذه المهارات

ذا تم بصورة كبيرة إلدى الطالب ( على أن مهارات البحث العلمي تتحسن  (Chu & Law, 2008دراسة تشو و الو 

تم إخضاعهم ، ةوالهندسفي التربية  ( طالباً 12)، حيث تكونت عينة الدراسة من تخصصبالالتدريب عليها من خالل ربطها 

 لمجموعة من الدورات التدريبية لمدة عام. 

تدريس بمن قمن عدد من عضوات هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز م معوفي المقابل أجرت الباحثة مقابلة 

اد البحث حيث أشرن إلى أن هناك ضعفًا لدى الطالبات في إعدمناهج مقرر مناهج البحث تمحورت حول تدريس 

ن أضافة إلى إ، لبحثيةاالوقت الكافي لتدريب الطالبات على المهارات لديهن البحثية، كما أكدن على أنه ال يتوفر  مخططاتهن

يعتها اً لطبته نظربأصول البحث والتمكن من مهارامقررات البحث التربوي، ال تساعد الطالبات على اإللمام الكافي 

 المجردة.

ديهن لتربوي وفي دراسة استكشافية قامت بها الباحثة بهدف التعرف على مدى توافر مهارات  البحث العلمي ال

 حيث أوضحت نتائج الدراسة اآلتي:

 100% .من الطالبات يجدن صعوبة عند كتابة خطة البحث ألول مرة 

 71% لمرحلة البكالوريوس. منهن لم تقدم أي بحث علمي أثناء دراستها 

 95%  .منهن لم يسبق لها أن حضرت دورة تدريبية في البحث العلمي 

  40أشارت النتائج إلى أن درجة توافر مهارات البحث العلمي كانت بنسبة%. 

اني، ؛ الشهراني والشهرIqbal. & Mahmood , 2011ولعل هذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة كلِّ من )

حثية لطلبة (، حيث أشارت النتائج إلى ضعف القدرات الب2005؛ عفانة، 2005؛ العاجز ونشوان،2008؛ الحارثي، 2010

ن البحث، لعنوا الدراسات العليا، وعدم تمكنهم من المعارف األساسية للبحوث التربوية وذلك من حيث الصياغة الدقيقة

 . مناسب درتهم على بلورة خطة البحث بشكلوصياغة مشكلة البحث، وفي إجراءات البحث وتصميمه، إضافة إلى عدم ق
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فنلندا ببإحدى الجامعات  Murtonen & Olkinuora, 2008) وفي استطالع رأي قام به مارتنن والكينورا  )

د ، أكد عدستقبالً موجامعة بالواليات المتحدة األمريكية حول رأى الطالب نحو حاجاتهم لمهارات البحث العلمي في عملهم 

هم لتي تقابلوبات اطالب على احتياجهم لتنمية مهارات البحث العلمي  وإلى تعميق خبراتهم فيها لمواجهة الصعكبير من ال

ال  مستقبل أمات في الأما الطالب الذين كانوا غير متأكدين من إن كانوا سيحتاجون هذه المهارالبحوث العلمية،  إجراءعند 

ل لهذا دريس أفضكما أدلت النتائج أنه فى حالة استخدام طرق تالبحث، فلم يظهروا اتجاهات ايجابية نحو دراسة مناهج 

 المقرر فإن ذلك سيحسن من اتجاهات الطالب نحو دراستهم وبالتالي يتم اكسابهم مهارات البحث العلمي.

ة ليئة تفاعمن بي وحيث أن التعليم اإللكتروني يمثل التوجه األساسي للبحوث في الفترة القادمة وذلك لما يوفره

لحسناوي، ااتي ) تطور معرفة الطالب وتنمي لديه مهارات التفكير العلمي وطرق الحصول على المعرفة وتشجع التعليم الذ

2009 ،) 

( بضرورة Peak & Berge, 2006؛   ,Luchoomun   2010؛ 2008الكنعان، وصت دراسة كّل من  )فلقد أ

بدالً من التقليدي، حيث يساعد التعليم اإللكتروني في سهولة استيعاب الطالب للمادة  مالتعلياستخدام التعليم اإللكتروني في 

والتواصل بين األفراد، والقيادة، والعمل  حل المشكالت، واتخاذ القراراتالتعليمية، وإكسابهم مهارات متنوعة مثل 

 الجماعي.   

حثة في البحث ، والتي تعرفها البا  Electronic Packageومن أساليب التعليم اإللكتروني الحقائب اإللكترونية

ية ل التعليمالبدائ موقع الكتروني محكم التنظيم، مصمم وفق معايير التصميم التعليمي، يتضمن عدًدا من"الحالي بأنها : 

وفرها ي تدة التواألنشطة بهدف إكساب الطالب ذاتيًا مهارات البحث العلمي التربوي من خالل استخدام الوسائط المتعد

 الحقيبة".

لى الويب في ع، مدى فاعلية الحقائب اإللكترونية القائمة   Massey(   (2009حيث أبرزت نتائج دراسة ماساي 

همها: كترونية أئب اإللأسفرت الدراسة عن تحديد العديد من الميزات للحقالدى الطالب، وتنمية الجوانب المعرفية والمهارية 

 لطالب من الوصول إلى مستوى اإلتقان المنشود.مرونتها التعليمية، وتمكين ا

ستخدام ( فوائد ا Gunn & Pitt, 2003؛ 2006؛ والعجلوني وأبو زوينة، 2011ولخصت الدراسات )الكلباني، 

لمهارة، رسته لمهارات من خالل مماالحقائب اإللكترونية في عدة نقاط أهمها : مساعدة الطالب على التعلم الفعال لل

 رة.مسؤولية تعلمهم وإكسابهم مهارة التعليم المستمر والتعلم حتى التمكن واإلتقان للمهاوعرضها وتحمل 

لتفاعلي حيث ( على أهمية الحقائب اإللكترونية من حيث كونها تعزز التعلم ا2007 ( كذلك أكدت دراسة شاهين

ائهم إبداء آر ن طريقيبة اإللكترونية عتقوم على دعم التفاعل بين الطالب وأقرانه، وبين الطالب والمعلم وأي متصفح للحق

 واقتراحاتهم من خالل البريد اإللكتروني أو سجل الزوار مما يجعل العملية التعليمية ممتعة.

 و حثيةامعة بجوتأسيًسا على ما سبق من الدراسات، وتلبية لتوجهات جامعة الملك عبد العزيز نحو التحول إلى 

لدى  ي التربويالعلم د وتصميم حقيبة إلكترونية إثرائية مقترحة لتنمية مهارات البحثإلكترونية اقترح البحث الحالي إعدا

 طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز.

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Luchoomun+Dharmadeo%22
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 مشكلة البحث وتساؤالته

ت لدراسامما سبق تتلخص مشكلة البحث الحالي في ضعف وقصور مهارات البحث العلمي التربوي لدى طالبات ا

 .ول البحث الحالي االستفادة من الحقائب اإللكترونية اإلثرائية في تنمية تلك المهاراتالعليا، ويحا

 وعليه تتبلور مشكلة البحث الحالي في التساؤل الرئيس التالي:

 دى طالباتللتربوي الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة لتنمية مهارات البحث العلمي فاعلية التصور المقترح ل"ما 

 سات العليا بجامعة الملك عبد العزيز؟" الدرا

 ويتفرع من هذا التساؤل التساؤلين التاليين: 

التربوي  حث العلميرات البلحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة في تنمية الجانب المعرفي لمهاالتصور المقترح لما فاعلية  -1

 لدى طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز؟

ى لتربوي لدلعلمي االحقيبة اإللكترونية المقترحة في تنمية الجانب األدائي لمهارات البحث التصور المقترح للية ما فاع -2

 طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز؟

 وفي ضوء مشكلة البحث صاغت الباحثة الفروض التالية: 

لضابطة في طي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة ا( بين متوس0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) -1

 االختبار المعرفي البعدي  لصالح المجموعة التجريبية.

قة تقييم ي لبطايوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعد -2

 ي لصالح المجموعة التجريبية.المنتج للجانب األدائي لمهارات البحث العلمي التربو

 أهداف البحث

 لعلياالدراسات البات اطدى لقياس فاعلية الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة في تنمية مهارات البحث العلمي التربوي  -1

 بجامعة الملك عبد العزيز.

طالبات  دىتربوي للمي المهارات البحث العقياس فاعلية الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة في تنمية الجانب األدائي ل -2

 الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز.

 أهمية البحث

 من المأمول أن يفيد البحث الجهات التالية :  

ات البحث نمية مهارتيًا لتحيث يوفر لهم البحث حقيبة إلكترونية من الممكن استخدامها في التعلم ذاطالبات الدراسات العليا:   -1

 لمي التربوي لديهن ومساعدتهن في مرحلة إعداد مخططاتهم البحثيةالع

 لتربوي.امن خالل تقديم حقيبة إلكترونية تساهم في إكساب الطالب مهارات البحث العلمي أعضاء هيئة التدريس:  -2

 حيث يدعم البحث االتجاه الجامعي نحو التحول إلى : المؤسسات الجامعية:  -3

  :القدرات البحثية وزيادتها وذلك باستثمار الموارد البشرية. تعمل على تنميةجامعة بحثية 

  :تواكب التطورات في المجال التقني، وترتقي بالعملية التعليميةجامعة إلكترونية.  
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  :حدود البحث

 .الحدود المكانية: طُبق البحث في برنامج الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز 

 ات الدراسات العليا مرحلة الماجستير قسم تقنيات التعليم.الحدود البشرية: طالب 

 غة عنوان ة  صياحث الحالي على مهارات إعداد خطة البحث العلمي التربوي بدءاً من مهاربالحدود الموضوعية: اقتصر ال

 البحث ومشكلته وتساؤالته إلى توثيق المراجع.

 هـ 1433 -1432م الدراسي الحدود الزمانية: طُبق البحث في الفصل الثاني من العا 

 البحث  وأدواتمنهجية 

 منهج البحث -1

 استخدم البحث الحالي المنهجين التاليين: 

 قترحة( فيية المالمنهج شبه التجريبي: وذلك في بيان فاعلية المتغير المستقل ) الحقيبة اإللكترونية اإلثرائ

 مهارات البحث العلمي التربوي.المتغيرات التابعة التي تتمثل في الجانين المعرفي واألدائي ل

نميتها تلمراد المنهج الوصفي: تم استخدام المنهج الوصفي للتوصل إلى قائمة مهارات البحث العلمي التربوي ا

 لدى طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز. 

 متغيرات البحث  -2

 اشتمل البحث على المتغيرات التالية:  

 ي.حقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة لتنمية مهارات البحث العلمي التربوالمتغيرات المستقلة: ال 

 .المتغيرات التابعة: تتمثل في الجانين المعرفي واألدائي لمهارات البحث العلمي التربوي 

 التصميم التجريبي للبحث   -3

لي/ بعدي؛ لقياس الجانب اعتمد البحث الحالي على تصميم المجموعتين ) التجريبية والضابطة( مع اختبار قب 

  .لتربويالعلمي المعرفي لمهارات البحث العلمي التربوي، وبطاقة تقييم منتج لقياس الجانب األدائي لمهارات البحث ا

 (: التصميم التجريبي للبحث1جدول )

 

 

 التطبيق البعدي  مادة المعالجة التجريبية التطبيق القبلي المجموعة

 مهارات البحث العلمي التربوي  باستخدام تعليم اختبار معرفي تجريبية 

 الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية 

 اختبار معرفي 

  بطاقة تقييم المنتج 

تعليم مهارات البحث العلمي التربوي باستخدام  ضابطة 

 الطريقة التقليدية 
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 مجتمع البحث  -4

جامعة الملك عبد العزيز للعام الدراسي ب –مرحلة الماجستير  –تكون مجتمع البحث من طالبات الدراسات العليا  

 هـ. 1433 -1432

 عينة البحث  -5

( 51حيث بلغ عددهن ) -قسم تقنيات التعليم  –تألفت عينة البحث من طالبات الدراسات العليا مرحلة الماجستير   

الطالبات الالتي  بعاد( طالبة، تم است27( طالبة، وضابطة وعددها )24طالبة وتم تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية عددها )

لطالبات الالتي لم ( طالبة من المجموعة التجريبية، كما تم استبعاد ا2لم يحضرن لالختبار القبلي من التجربة وعددهن )

طالبة عدد  (22( طالبة،  )44( طالبات ليصبح عدد العينة )5يقدمن الخطة البحثية من المجموعة الضابطة وعددهن )

 ( طالبة عدد المجموعة الضابطة.22المجموعة التجريبية و )

 أداة البحث ومادة المعالجة التجريبية   -6

 استخدمت الباحثة األداتين التاليتين: 

 ة(.اختبار معرفي  قبلي/ بعدي: لقياس الجانب المعرفي لمهارات البحث العلمي التربوي )من إعداد الباحث -1

 (.لباحثةاالعلمي التربوي بعد التجريب ) من إعداد  بطاقة تقييم منتج : لقياس الجانب األدائي لمهارات البحث -2

 . لتربويامادة المعالجة التجريبية : الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة لتنمية مهارات البحث العلمي  -3

 مصطلحات البحث

 Electronic Packageالحقيبة االلكترونية  .1

ن الوحدات " نظام تعليمي فردي،  يحتوي على عدد م( : بأنها  242ص،  2009كما يعرفها )الشناق وبني دومي، 

وجهة م تنوعة، مسائط تعليمية و والدراسية التي تهدف إلى تطوير مهارات متعددة ومترابطة، وكل وحدة تستخدم نشاطات 

 ". هدافه لألإتقان نحو تحقيق أهداف سلوكية محددة، ويستطيع الطالب أن يتفاعل معها معتمًدا على سرعته في التعلم ومدى

مصممة وفق  نظيم،: " حقيبة تعليمية إلكترونية في شكل موقع الكتروني محكمة التوتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها

بوي من علمي التربحث المعايير التصميم التعليمي، تتضمن عدًدا من البدائل التعليمية بهدف إكساب الطالب ذاتيًا مهارات ال

 .التي يوفرها الحاسوب"خالل استخدام الوسائط المتعددة 

  Enrichmentاالثراء  .2

مختلفة، عليمية ال( اإلثراء بأنه" إغناء البرنامج التربوي، وتزويد الطالب في المراحل الت2001يعرف )السعيد، 

وى المحت بنوع جديد من الخبرات التعليمية يختلف عن الخبرات المقدمة لهم في الفصل الدراسي المعتاد، من حيث

 الجدة واألصالة الفكرية.والمستوى و

لى التعمق هدف إ: مجموعة من الخبرات اإلضافية التي تتسم بالتفاعل، والتي ت وتعرفه الباحثة إجرائيًا على أنه

أ طواكتشاف الخ ، من خالل الممارسة الموجهة،العلياوالتوسع في مهارات البحث العلمي التربوي لدى طالبات الدراسات 

 تخدام التعلم بالحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة.ومعالجة الخطأ وذلك باس
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   Skillالمهارة  .3

فراد ما يتعلمه االل( المهارة بأنها" األداء السهل الدقيق القائم على الفهم 249ص، 2003يعرف )اللقاني والجمل، 

 عقليا وحركيا مع التوفير فى الوقت والجهد والتكاليف".

سميًا ن هذا األداء ج( " باألداء الذي يقوم به الفرد في سهولة ودقة، سواء كا24، 2003كما يعرفها) فلية والزكي، 

 أو عقليًا".

   Educational Researchالبحث العلمي التربوي  .4

 تربوية ( البحث التربوى بأنه "استخدام االساليب الموضوعية للوصول الى حقائق31ص ،2000يعرف )منسى، 

تحقيق بتربية سبة للمشكالت التربوية وذلك بغرض توفير المعرفة التى تسمح لرجال الجديدة أو الوصول إلى حلول منا

 األهداف التربوية بأكثر الطرق واألساليب فعالية".

أو موضوع  ( بأنه" االستقصاء المنظم الذي يهدف دراسة ظاهرة 71ص، 2007كما يعرفه )إبراهيم وأبو زيد،  

أبعاده تنبؤ بائق جديدة تمكننا من فهم وتفسير موضوع الدراسة "البحث " والأو مشكلة تربوية، بهدف الوصول إلى حق

 المتوقعة، وزيادة قدرتنا على  التحكم في هذه األبعاد وضبطها".

طة لكتابة خ لطالبةا: القدرات التي يجب أن تمتلكها وتعرف الباحثة مهارات البحث العلمي التربوي إجرائيًا بأنها

رائية ية اإلثمنهجيًا ومقامة على أسس علمية، من خالل التعلم باستخدام الحقيبة اإللكترونبحث علمي تربوي سليمة 

 المقترحة.

 

 االطار النظري والدراسات السابقة 

 أوال: مهارات البحث العلمي التربوي لدى طالبات الدراسات العليا 

دراتهم، حسين قلى تنمية معارفهم، وتتسعى الجامعات باعتبارها مجاال حيويًا إلعداد طلبة الدراسات العليا إ

لدقة ث تتسم باج أبحاوإكسابهم المهارات والكفايات التي تؤهلهم وتمكنهم من ممارسة البحث العلمي بكفاءة واقتدار، وإنتا

خطة اد مة في إعدالسلي والجودة، فالبحث ذو الجودة العالية يحتاج لباحث لديه القدرة على ممارسة المنهجية العلمية والطرق

من خالل  لتربوياالبحث وتطبيق األدوات وتحليل النتائج وتفسيرها، وسوف نتناول مفهوم البحث التربوي ومهارات البحث 

 العناصر التالية: 

     مفهوم البحث التربوي .1

 لجاد الحلوة و إيالبحث التربوي هو أحد ميادين البحث العلمي المختلفة، الذي يسعى إلى تعرف المشكالت التربوي

 . لبحث التربوي، يالحظ أنها نوعان: وصفي ومعياريالمناسبة لها. وباستقراء تعريفات ا
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 :التعريفات الوصفية 

 ص ،2010وفكرتها تتأسس على ضوء تحديد موقف الباحث من الظاهرة التربوية. حيث عرفه ) جابر وكاظم، 

معرفة و توفير الهلعلم التعليمية،  والهدف النهائي لهذا ( بأنه :"النشاط الذي يوجه نحو تنمية علم السلوك في المواقف ا13

لبحث التربوي ( إلى أن ا7، 2010التي تسمح للمربين باستخدام أكثر الطرق واألساليب فعالية"،  بينما يشير )ملحم،

اسية ايات األسكفن الم"دراسة تطبيقية يقوم بها الباحثون العاملون في مجال العمل المدرسي؛ للتحقق من اكتسابهم لواحدٍة 

 الضرورية؛ إلجادة تأديِة عملهم".

ربوية ( بأنه "جهد علمي منظم وموجه لغرض التوصل إلى حلوٍل للمشكالت الت12 ص ،2000وعرفه ) منسي، 

 ."التربوية كنظام في مدخالتها ومخرجاتها وعملياتها التي تشكل العملية

  :التعريفات المعيارية 

ات: ما لتعريفالى خطوات األسلوب العلمي في دراسة الظاهرة التربوية، ومن هذه وتتأسس فكرتها على اإلشارة إ

موازينها البحث الذي يستند إلى الطريقة العلمية و" ( حيث عرف البحث التربوي بأنه 27 ص ،2004ذكره )النوح، 

ى" حث التربون البالتربوية أ والمبادئ التي تحكم عمل الباحث في دراسة الظواهر التربوية"،  كما يذكر معجم المصطلحات

جتماعية لعلوم االية و ادراسة فى األنظمة و العمليات التربوية باستخدام مجموعة من طرق البحث المألوفة فى العلوم اإلنسان

 (.162 ص ،1998)حنا هللا،  .و التحاليل الفلسفية و الدراسات التجريبية

 مما سبق من التعريفات يتضح ما يلي :

 تربوي، مجال الهوم البحث التربوي عن مفهوم البحث العلمي إال في بعض الجوانب التي ترجع إلى طبيعة اليختلف مف ال

 التي تميزه عن المجاالت األخرى. 

 م. ة بشكل عاتعليمييوجد بين المفاهيم السابقة قاسما مشتركا وهو أن البحث التربوي يهتم بدراسة القضايا والمشكالت ال 

  

 ث التربويمعايير تقييم البح .2

 Standard-basedظهرت في حقبة التسعينيات من القرن الماضي حركة التقويم القائم على المعايير 

Classroom Assessment) التي شددت على أهمية وصول الطلبة لمستويات أداء محددة، إذ يشير مصطلح معايير ،)

يبرزه الطالب كتعبير عن مدى جودة تحقيقه إلى مستوى الكفاءة التي يجب أن  (Performance Standards)األداء

 ( (McMillan , 2007لمعايير المحتوى" 

؛ 2009؛ عباس و آخرون، 2010ولغرض فرز المعايير المتبعة عند إجراء البحوث الجامعية، سعى ) ملحم، 

بعة يفها إلى أرتصن ( إلى بناء معايير لتقويم البحث العلمي التربوي والتي يمكن2004؛ عبيدات وآخرون، 2007المهدي، 

 أقسام أساسية كاآلتي:

مدخالت البحث، وتشمل: عنوان البحث، وعرض مشكلة البحث، وأهداف البحث، وأسئلة البحث وفروض البحث،  .1

وافتراضات البحث ومسلماته، ومجال البحث وحدوده، وصعوبات البحث ومصطلحات البحث، واإلطار النظري، 

 والدراسات السابقة.
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األسلوب  البحث، ومنهجية البحث، ومناهج) أساليب( البحث: وأدوات: تصميم البحث، وعينة البحث، إجراءات البحث .2

 الوصفي، والتجريبي، والتاريخي، وجمع البيانات وتحليلها.

 نتائج البحث: عرض نتائج البحث، وتحليل نتائج البحث، والتوصيات والخالصة. .3

 وتقرير البحث. المراجع والمالحق: مراجع البحث، ومالحق البحث، .4

 & ,Ary, Jacobs)كما حددت المراجع األجنبية بعض المعايير لتقويم البحث، حيث صمم أراي وزمالؤه 

Razavieh, 2002) :قائمة بالمعايير اآلتية لتقويم البحث التربوي 

 عنوان البحث: هل العنوان موجز ويقدم معلومات كافية ويحدد المجتمع المستهدف؟  .1

 تم تحديد المتغيرات المستهدفة وتطوير اإلطار النظري المناسب؟عرض المشكلة: هل  .2

 الدراسات ذات الصلة: هل الدراسات ذات الصلة كافية ومناسبة للبحث ومترابطة؟ .3

 الفروض: هل تم توضيح الفروض؟ وهل تنبثق الفروض من المشكلة بصورة منطقية؟ .4

 نة واضحة؟العينة: هل تم تحديد مجتمع الدراسة، هل طريقة اختيار العي .5

 اإلجراءات: هل تم وصف اإلجراءات بما يكفي إلجراء الدراسة مرة ثانية؟ .6

 األدوات: هل تم وصف األدوات بشكل مناسب وتوفيرمعلومات عن صدقها وثباتها؟ .7

 تحليل البيانات: هل الدراسات الوصفية المستخدمة مناسبة لتلخيص البيانات؟ .8

 روض وفُسرت اإلحصاءات بشكل صحيح؟النتائج : هل ُعرضت كل نتائج اختبارات الف .9

 المناقشة: هل ثمة تفسير واضح للنتائج؟ وهل يعرض الباحث تطبيقات لها ذات صلة. .10

 الخالصة: هل تم عرض الخالصات بوضوح؟ وهل تترتب على النتائج منطقيًا؟ .11

 ملخص البحث: هل الملخص واضح وموجز وكامل بدرجة كافية؟  .12

 المعايير اآلتية لتقويم البحث التربوي:  ( Creswell, 2008 )ومن جهته حدد كريسويل 

 عنوان البحث: هل يعكس المتغيرات األساسية في البحث؟ ويوضح العالقة بينها؟ .1

 صياغة المشكلة: هل تتضمن الصياغة موضوًعا للدراسة ؟ وهل أوضح الباحث أهميته؟ .2

 حث ؟مراجعة األدب السابق: هل تمت مراجعة الدراسات الخاصة بمتغيرات الب .3

 الهدف والفروض وأسئلة البحث: هل تم توضيح الهدف وصياغة الفروض بدقة؟ .4

 جمع البيانات :هل ذكر الباحث اإلجراءات وحدد أدوات صادقة وثابتة للقيام بالبحث؟ .5

 تحليل البيانات والنتائج: هل االحصاءات المستخدمة تتفق مع أسئلة البحث وفروضه؟ .6

 وب أبرز مرئيات الباحث وقناعاته؟أسلوب الكتابة: هل كتب البحث بأسل .7

وحيث أن البحث الحالي يقتصر على مهارات إعداد خطة البحث، فلقد اقتصرت القائمة على مكونات خطة البحث 

؛   Calfee & Valencia ,2007؛  (Haggan,2003,312؛ 2009؛ أبوعالم، 2010والتي حددها كل من ) الترتوري، 

Swales & Feak, 2004   ؛Sozbilir, 2007    فيما يلي:عنوان البحث، موضوع البحث أو المشكلة، وأهداف البحث

 ،وأهميته، وفروضه، وحدوده، ومنهجه، وخطواته اإلجرائية ومصطلحاته.
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 ن ) نشوانكّل م وقد تناولت العديد من الدراسات المعايير المطلوب توافرها في خطط البحوث التربوية، حيث أعد

ة ـــسدرالاة ـــى عينـــا علـــبيقهطتبالمعايير المطلوب توافرها في األبحاث التربوية وتم ة ـــ( قائم2005والخزندار، 

ــك لتل ــالل تحليــخــن مر اييــلمعر افــواتــدى ى مــعلـم لحكـم اتوراة، وكت( د29ر،  )سة ماجستي( درا54ـــن )مالمكونة 

اير راة ال تستير والدكتو، وأن بحوث الماجسئيلةـــضر اييـــلمعر افـواـبة تــنسأن ة ــسدرالاائج ــنتت، وأظهرت اــسدرالا

 التوجهات الحديثة للبحث التربوي.

خمس و( قائمة بمعايير خطة البحث التربوي وطبقها على خمسة عشر طالبًا 2005)كما أعد  أبو جحجوج، 

انب قصور ناك جوهامعة األقصى ، وتبين له أن عشرة طالبة، في أحد االختبارات النهائية لمقرر مناهج البحث العلمي بج

عية، ئلة فرعديدة في مهارة التخطيط للبحث العلمي، ومن أبرز هذه الجوانب، نحديد مشكلة البحث وتجزئتها إلى أس

 وفروض البحث ومنهج البحث وعينته، وأدواته.

م، عد )عالعداد خطة البحث أولتحديد مستويات تمكن الطالب من األهداف المتعلقة بالمعارف األساسية  إل 

 ( اختباًرا تشخيصيًا بهذه المعارف األساسية، والتي تمثلها المكونات التالية:  2008

راجعة ملبحث، الصياغة الدقيقة للعنوان، تحديد وصياغة مشكلة البحث وأهدافه، التعريف اإلجرائي لمصطلحات ا

 إجراءات البحث وتصميمه األدبيات  المتعلقة بموضوع البحث، صياغة فروض البحث، 

التربوية،  البحوث خطط إلعداد الالزمة األساسية المعارف من الطالب تمكن مستويات تحديد إلى البحث وتوصل

 المعارف. لهذه طالب كل وإتقان تحصيل في والضعف القوة جوانب وتشخيص والنفسية

ة ث التربويالبحو ويم التربوي وتطبيقها علىوفي ضوء ما سبق ووفقًا للدراسات السابقة التي تناولت معايير التق

لتربوي العلمي لطالب الدراسات العليا، يتضح أن هناك تأكيًدا على وجود ضعف أو قصور في المعارف األساسية للبحث ا

ولوجية التكن لدى طالب الدراسات العليا، ونظًرا لطبيعة مناهج البحث المجردة فإنه من المناسب توظيف المستحدثات

 لعلمي.لبحث اهام في تنمية مهارات البحث العلمي التربوي لدى طالب الدراسات العليا، وخاصة مهارة التخطيط للإلس

مع حيث يجة، نولوجيوتمثل الحقائب التعليمية اإللكترونية القائمة على الويب الخيار األفضل من المستحدثات التك

ا التقني ين مفهومهلعام،  وبافي مفهومها  التعليميةبين إمكانيات الحقيبة على اإلنترنت ما  اإللكترونية التعليميةموقع الحقيبة 

 والتكنولوجي وهذا ما سوف نتناوله في المحور التالي.

 ثانيًا: الحقائب التعليمية اإللكترونية 

 لما ظًرا ن لتعليميةا المؤسسات والمراكز في توظيفها يمكن التي الحديثة التقنيات أكثر التعليمية من الحقائب لعل

 برهنت التي ثةالحدي المبادئ من عدد على التعليمية، ترتكز الحقائب أن ذلك إلى يضاف وفاعلية،  كفاءة من به تتمتع

 توظفها التي المبادئ هذه ومن أهميتها. على البشري السلوك بتشكيل والبحوث المفصلة اإلنساني بالتعليم المتعلقة الدراسات

يتم  منظمة علمية منهجية وفق بنفسه نفسه الطالب بتعليم يقوم حيث الذاتي(  )التعلم ومبدأ لمفرد (ا  ) التعليم مبدأ الحقيبة

 لها. وفقًا التعليمية الحقيبة تصميم
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  ماهية الحقائب التعليمية اإللكترونية .1

ة خصص والفئتة والتعددت التعريفات حول مصطلح الحقيبة التعليمية اإللكترونية نظًرا الختالف المواقف التعليمي

(، TPالتدريب) (حقائبUNIPAC(، الحقيبة المفردة )LAPالمستهدفة، فمنها: حقيبة التعلم الفردي، حقيبة نشاط التعلم) 

 (23، 2008(، )كفافي و واخرون، EPحقائب التقويم)

وذج بنم ترشادالحقيبة اإللكترونية بأنها  "منتوج تعليمي يتم تصميمه وإنتاجه باالس( 2011وعرفت ) حرورة، 

وسائط ر، واللتصميم التعليم ويشمل عدة مكونات وهي: األهداف، والدليل، والمحتوى، واألنشطة التدريبية، والمصاد

 المتعددة، واالختبارات القبلية والبعدية، ويتم تقديمها عبر موقع ويب".

 نظام تعليمي فردي،  نية بأنها "( تعريفًا للحقائب اإللكترو242،  2009بينما قدم كلٌّ من: ) بني دومي والشناق،  

كل وحدة بطة، ويحتوي هذا النظام على عدد من الوحدات الدراسية التي تهدف إلى تطوير مفاهيم ومهارات متعددة ومترا

عها متفاعل تستخدم نشاطات، ووسائط تعليمية متنوعة، موجهة نحو تحقيق أهداف سلوكية محددة، ويستطيع الطالبأن ي

 في التعلم ومدى إتقانه لألهداف. معتمدا على سرعته

ممة وفق يم، مصوتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها : " حقيبة تعليمية إلكترونية في شكل موقع ويب محكمة التنظ

بوي من علمي التربحث المعايير التصميم التعليمي، تتضمن عدًدا من البدائل التعليمية بهدف إكساب الطالب ذاتيًا مهارات ال

 ام الوسائط المتعددة التي يوفرها الحاسوب".خالل استخد

 أهمية الحقائب التعليمية اإللكترونية .2

؛  2008ن،  يمكن تلخيص أهمية استخدام الحقائب التعليمية اإللكترونية من خالل نتائج دراسة كل من ) حسي

  ية:(  في النقاط التال2002طهبوب،  ؛ Gunn & Pitt،  2003؛  2003الجرايدة،   ؛2008نوري،  

 .تعمل على اختصار زمن التعلم 

 على التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعليمية. تعمل على حفز الطالب 

 .تثري التعلم وتعّزز مهاراته نظًرا لتوفر الوسائط المتعددة بالحقيبة 

 .يُتحّكم بها بسهولة من حيث حفظ المعلومات بها وتعديلها وعرضها 

 ب وتحدد مدى تقدمهم على فترات متنوعة.تقّدم مراجعة لألداء التعليمي للطال 

 .تعرض للطالب وعضو هيئة التدريس المادة التعليمية وأنشطتهم بوسائل متعددة تفاعلية على نطاق واسع 

 .يمكن من خاللها االتصال بمصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت أو الشبكة الداخلية 

  تيجية ة، وإسترالتعليمياإللكترونية للطالب فرصة تقويم فاعلية أهدافه اتستخدم كأداة للتغذية الراجعة، حيث تتيح الحقيبة

 ه، واستخدامه للمصادر التعليمية.تعلم

 ه بأداء مقارنتتعرض األداء المتميز للطالب حيث يرغب كثير من هيئة التدريس في مقارنة أداء الطالب فيما بينهم، و

رغب في يكل من ضيح األداء المتميز للطالب ألقرانهم واإلدارة والطالب في المناطق األخرى،  وتساعد الحقيبة في تو

 التعرف على مستواهم التعليمي.
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 .تساعد في اكتساب مهارات التعلم المستمر والتعلم الذاتي 

 .تنمي المهارات التعليمية باستخدام مصادر تكنولوجية متنوعة 

؛  خليفة،  2006ة،  كلٌّ من ) العجلوني و أبو زوينوهذا ما أكدته العديد من الدراسات حيث، أشارت نتائج  دراسة 

 بب الفوائدلك بس( إلى أن  الحقائب اإللكترونية ذات أثر في زيادة تحصيل الطالب مقارنة بالطريقة التقليدية وذ2006

فة إلى ضانوعة إالتربوية التي قدمتها تلك الحقائب للطالب من تحديد متقن لألهداف وتسلسل منتظم للمحتوى ووسائط مت

 تنوع في أساليب التقويم.

دة تعلم الطالبات .عن فاعلية الحقائب التعليمية المحوسبة في زيا)2011بينما أسفرت نتائج  دراسة ) الكلباني، 

ا لحقيبة ممة في اوتمكنهن من المفاهيم النحوية والصرفية وإقبالهن على حصص النحو بشغف واستمتاعهن بالبدائل المقترح

لمقرر تي درسن اة الالأ التعلم الذاتي و تحقيق درجة اإلتقان األمر الذي لم يتسن لطالبات المجموعة الضابطعزز لديهن مبد

 بالطريقة المعتادة.

مع  ية مقارنةلكترونويتضح من استعراض الدراسات السابقة، أفضلية التعلم الذاتي باستخدام الحقيبة التعليمية اإل

نمية لتحصيل وتيادة ازام الحقائب اإللكترونية في التدريس وتحقيقها لعدة جوانب مثل : الطريقة التقليدية، وفاعلية استخد

 الميول واالتجاهات واكتساب المهارات العملية.

  مكونات الحقيبة التعليمية اإللكترونية .3

؛ 2007ايا، سر ؛ 2009الشناق،  و بني دومي (يمكن تحديد المكونات األساسية للحقيبة اإللكترونية فيما يلي

 (. 339-338، 2003؛ عليان وعبدالدبس، 2006سالمة، 

  الشكل الخارجي للحقيبةPackage cover :سم حقيبة وكذلك اأو العنوان؛ ويعكس العنوان المفهوم الرئيس الذي تعالجه ال

 القائم بعملية التصميم.

   نظرة شاملةoverview  ا العام الحقيبة وكذلك غرضه : تظهر على شكل مقدمة تبين تبريرات ومسوغات دراسة هذه

 ضمن أيًضاأن تت ومدى عالقتها بحاجات المتدربين أو المتعلمين وأهدافهم وذلك إلثارة الحوافز والدوافع لديهم ويمكن

 إرشادات وتعليمات حول كيفية دراسة الحقيبة.

  دليل أو تعليمات الحقيبةInstruction :ية، عليمية اإللكترونه الحقيبة التويتضمن هذا الدليل توضيح الموضوع الذي تعالج

لتي تعليمية امواد اليوفر الدليل معلومات خاصة عن ال وبيان األهداف العامة والخاصة التي تتحقق من استخدامه، وعادة ما

 تتضمنها الحقيبة،  وخطوات العمل الكتساب الخبرة المطلوبة.

 المخطط االنسيابي للحقيبة Flowchart  : ،ي عبارة عن أو تُعرف بالمخطط االنسيابي للحقيبة وهالخريطة التتبعية

التي  لخطواتمخطط، أو رسم تخطيطي يبين مسار ألوان النشاط الذي يوصي به مصمم الحقيبة وتشمل هذه الخريطة على ا

، صحيحة تحدد خط سير الطالب وتهدف هذه اللوحة التتبعية إلى إرشاد خطوات الطالب نحو تحقيق األهداف بطريقة

ع ة بجميض أمامه الحلول والبدائل في حالة تعثر خطاه، وهي بذلك تعمل على تنظيم تفاعل الطالب مع الرزموتعر

 عناصرها. 
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  األهداف التعليمية لموضوع الحقيبةBehavioral objectives:  ى خبرات وتكون مصاغة بشكل واضح محدد، تشير إل

 التعلم التي سيمارسها المتدربون.

 تقويم قبلي Pre-Test  تضمن لعالقة بموضوع الحقيبة. وي: ويتضمن اختبارا تمهيديا للمفاهيم والمهارات السابقة ذات ا

حديد تاعدته في لك لمسأيًضا اختبارا قبليا يقيس األهداف التي تعالجها الحقيبة والتي سوف يدرسها الطالب أو المتدرب، وذ

كية داف السلوا باألهويجب أن يرتبط االختيار ارتباطًا قويً ا، بدء التعلم،  أي تجاوز بعض األهداف التي تبين أنه يعرفه

 المصاغة من قبل حتى يستطيع الطالب من خالله: 

 تحديد مدى استعداده لتعلم مادة الحقيبة ومدى إتقانه للمتطلبات األساسية لهذا التعلم. -

 يم ومهارات ومبادئ.تقدير مدى معرفته لمحتوى الحقيبة أي مدى إتقانه لما فيها من معلومات ومفاه -

 تقدير حاجته من هذا المحتوى المستهدف. -

 المحتوى التعليمي للحقيبة Instructional Content :هارات واألفكار ويشتمل هذا المكون على المفاهيم والحقائق والم

نية في صورة اإللكترو عليمةتالجزئية التي يراد تعلمها في الحقيبة التعليمية وعادة ما يتم تنظيم المحتوى التعليمي للحقيبة ال

ه تضم ، والتي تعرف على أنها "وحدات تعليمية مصغرInstructional Modules مجموعة من المديوالت التعليمية

رنامج وعها بمجموعة من نشاطات التعليم والتعلم ضمن مجموعة من الوحدات المتتابعة والمتكاملة التي تكون في مجم

 بالخطو الذاتي حسب سرعته الخاصة في التعلم".تعليمي معين، يسير فيه الطالب

 األنشطة والبدائل التعليمية  Activities & Alternatives يارها بشكل : التي سوف يمارسها المتدربون. ويتم اخت

شطة ض األنيتناسب مع خصائص وصفات المتعلمين.وفي الحقائب التعليمية اإللكترونية تتم االستفادة من مميزات بع

رة بعض ة، زيانية من قبيل المشاركة في المناقشات والحوارات من خالل المنتديات التعليمية وغرف المحادثاإللكترو

 المواقع اإللكترونية، واستعراضها وقراءة محتواها ثم تلخيصها، استخدام محركات البحث.

 تقويم بعدي Post-Testيوضح مدى تحقيق المتدربين ألهداف الحقيبة التي درسوها  :. 

 مراجع والمصادر الResource & References : 

وتشتمل هذه القائمة على المراجع والمصادر والمواد التعليمية المختلفة التي يحتاجها الطالبفي أثناء دراسته للحقيبة، كما 

التي تلزمه تشير قائمة المراجع إلى القراءات اإلضافية التي يمكن للمتعلم الرجوع إليها للمزيد من التوسع في المعلومات 

 (.29، 2009الستكمال ما يحتاج من أفكار ومهارات )عبدالرحمن،

   مراحل تصميم الحقائب اإللكترونية .4

تحليل ولعامة انظومي في تصميم الحقائب اإللكترونية من خالل تحديد األهداف مغالبًا مايتم اتباع المنهج ال

نشطة المحتوى والذي يمثل المدخالت وتحديد األخصائص المتعلمين وتحديد الخصائص العامة المشتركة وتحليل 

-284، 2008مة، واإلستراتيجيات والتي تمثل العمليات وتحديد المخرجات التي تتمثل بتحقيق األهداف السلوكية  ) سال

 (.337-336، 2003؛ عليان والدبس، 288
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 المرحلة األولى: مرحلة التحليل 

 وتتضمن مايلي: 

 إال أنها ة عامةداف المراد تحقيقها من خالل الحقيبة،  ورغم أن هذه األهداف تصاغ بطريق: وهي األه األهداف العامة 

 د.يما بعضرورية في هذه المرحلة ألنها تساعد على اختيار وتنظيم المحتوى العلمي وصياغة األهداف السلوكية ف

 تعلق نا فيما يفا بيالطالب يختلفون اختال : حيث أكدت الدراسات التربوية والنفسية بأنتحديد الخصائص الفردية لكل متعلم

ع مث تتناسب ات بحيبمعرفتهم السابقة بالمادة وأن هذه االختالفات بين المتعلمين تحتم ضرورة تنوع الطرق واإلستراتيجي

 صفات وميول وخصائص كل فرد على حدة وهذا يتم عن طريق: 

 ات.تزويد الحقيبة بمجموعة من األنشطة والوسائل واإلستراتيجي -

 تحديد الوقت المحدد لدراسة الحقيبة. -

 ن ذلك : حيث إنه كلما كان هناك خصائص عامة مشتركة ين أفراد المجموعات كاتحديد الخصائص العامة المشتركة

 مساعًدا للمصمم على تأدية مهمته.

 هو العملية التي تهدف إلى تحليل كل عمل إلى مكوناته األصلية والفرعية.  تحليل المحتوى : 

 وذلك بصياغتها على المستوى المعرفي و المهاري والوجداني.ديد األهداف السلوكيةتح : 

 المرحلة الثانية: مرحلة التركيب

لفروق اتقابل وهي مرحلة تصميم األنشطة التي تساعد على تحقيق األهداف السلوكية بحيث تتنوع هذه األنشطة ل

 الفردية وهذه المرحلة تقسم إلى : 

 ذه لتناسب ه ألنشطةالوسائل : لما كان التعليم الذاتي يقوم أساسا على الفروق الفردية، يجب أن تتنوع تحديد األنشطة وا

 الفروق.

 يس،  يات التدرتراتيجتحديد اإلستراتيجيات: تتحدد نواتج التعلم بناء على نوعية الطرق المستخدمة فالعالقة وثيقة بين إس

 والتغيرات التي يمكن أن تحدث في التعلم.

 مرحلة الثالثة: مرحلة التقويم  ال

 تشمل كل حقيبة على مجموعة من أساليب التقويم يمكن إجمالها بما يلي: 

  :الحقيبة بلعلمية احيث يبدون رأيهم من حيث، مدى مالئمة المادة عرض الحقيبة على محكمين للتأكد من سالمتها العلمية

، و قيبةقسام الحاالختبارات التتبعية التي تعقب كل قسم من أ ألهداف العامة والسلوكية للحقيبة واو  لمستوى الطالب

 التعليمات الخاصة بطريقة استخدام الحقيبة.

 ه تحديد ن طريق: والغرض الرئيسي من هذا االختبار هو معرفة المهارات المدخلة لألفراد حتى يمكن عاالختبار القبلي

 النقاط التي سوف يبدأ منها الطالب.

 تشتمل بعض الحقائب على تمارين مصاحبة لكل قسم من األقسام والغرض منها أن يحدد الطالب بنفسه  :االختبار البنائي

 مستوى اإلتقان الذي وصل إليه.
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 يستخدم هذا االختبار بعد االنتهاء من دراسة كل الحقيبة.االختبار النهائي : 

 ألهداف دى تحقق اقياس ملية يتم تصميم اختبار تحصيلي : لكي يتم التأكد من أثر استخدام الحقيبة التعليم االختبار التحصيلي

 السلوكية بمستوياتها. 

  Enrichmentثالثًا: اإلثراء 

افعيتهم يادة دزتنبع أهمية اإلثراء من أنه يسهم في زيادة وعي الطالب بمشكالتهم وينمي قدراتهم ويساعد على 

افة ماعي،  إضمل الجشكالت،  كما أنه ينمي لديهم مهارات العفيكونون أكثر انفتاًحا على اآلخرين وأكثر قدرة على حل الم

تدريسية يات الإلى أن اإلثراء يهدف إلى تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والسلوكية، وذلك من خالل اإلستراتيج

ر ، وأسلوب التعلم المبرمج الذي يركز على المثي Learner Centered Exploratoryالمتمركزة حول الطالب

 (. 271ص، 2002واالستجابة.) جروان، 

   :اإلثراء مفهوم .1

  ) المنجد( العلم من البقية فيعني اإلثراء أما أغنى، أي أثرى من :لغةً  اإلثراء

ن المنتج ( اإلثراء بأنه : عبارة عن خبرات تربوية منظمة ومحددة تتخذ م193ص، 2007وعرف )عبد الجليل، 

سطة ية متوهارات بحثية تفكيرية وشخصية متنوعة يمكن تحقيقها في فترة زمنوسيلة ال كتساب محتوى علمي متعمق وم

 المدى ومن سماتها العمق والتشعب والمتعة والتفاعل والتحدي والعصرية.

مهارات  توسع في: مجموعة من الخبرات اإلضافية، التي تهدف إلى التعمق والوتعرفه الباحثة إجرائيًا على أنه 

لى عي القائم الذات وتنمية مهارة التخطيط العلمي لدى طالبات الدراسات العليا، من خالل التعلم البحث العلمي التربوي،

 اكتشاف الخطأ ومعالجة الخطأ عن طريق استخدام حقيبة إلكترونية قائمة على الويب.

  اإلثراء أغراض .2

 (:432- 431 ص ص ،2001ومطر، يلي )األستاذ ما لتشتمل اإلثراء أغراض جوانب تتعدد

 المفهوم بناء سهل -معين حدٍ  إلى- األمثلة كثرت فكلما المفهوم، لبناء اإلثراء. 

 المفهوم نمو على ذلك ساعد -وعمقًا اتساًعا- األمثلة كثرت فكلما المفهوم، لنمو اإلثراء. 

 أكثر وضوًحا الموضوع لجعل مسبقة متطلبات إدخال أو التبسيط أو التجريد في للتدرج اإلثراء. 

 الحياة في المعلومات ظيفلتو اإلثراء. 

 المتعلمين بين الفردية الفروق لمراعاة اإلثراء. 

 خبراته وتسلسل فجوة محتوى أو وحدة ما  لسد اإلثراء. 
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  اإلثراء مستويات

 على أو يمستوى محل على أو الدولة مستوى على عاًما يكون فقد للحاجة، تبًعا لإلثراء مستويات عدة هناك

 (431ص، 2001 ومطر، ) األستاذ فردي مستوى

 لتوصية ديد أوج تربوي عنصر إلدخال الوطنية الحاجة نتيجة الشامل الكيان أو الدولة مستوى على ويتم :العام اإلثراء 

 تعليمات مع المدارس على وتوزيع الجهود الخبراء بمساعدة اإلثراء هذا ويتم طارئ، تغير عند أو خارجية أو داخلية

 .لتعليمها

 والتعليم ديريات التربيةم تقوم اإلثراء من النوع هذا وفي معينة، مناطق أو الدولة من محددة أقاليم في ويتم :المحلي اإلثراء 

 تعد وقد الخدمة، ثناءأ التدريبية المحلية والدورات والنشرات التربويين المشرفين جهود خالل من لتنظيمه بالتعاون المحلية

 .معلمي المادة على توزع اإلثراء كيفية لبيان بسيطة مذكرات

 متفق إعداد وأ استعداد جماعي ودون المعلمين من مجموعة بين مسبق اتفاق دون الفصل حجرة في ويتم :الفردي اإلثراء 

 أو الطالب بمشاركة أو ًدامنفر المعلم يعد وهنا العملية التعليمية، في الفاقد وتقليل التعليم وتفعيل بتفريد يتصل وهو موحد،

 مطبوع.  أو شفوي موضوع أو محاضرة أو فيلم خالل من هذا الموضوع بإثراء مختصينال أو الخبراء

 اإلثراء عملية نأ كما واإلضافات المطلوبة، بالزيادات المحتوى بإغناء يهتم اإلثراء أن في سبق ما تلخيص ويمكن

 عملية من كانياتوإم وقت بأقل هاتنفيذ اإلثراء الفردي( يمكن المحلي، اإلثراء العام، اإلثراء ) أنواعها اختالف على

 .اإلثراء عملية من وأعم أشمل تعدّ  والتي وإمكانيات أكبر وقت إلى تحتاج التي التطوير

  أنواع برامج اإلثراء .3

 فية ويشملطة إضاتتخذ برامج اإلثراء العديد من الصور والبدائل من بينها تعميق المحتوى وإغناؤه بخبرات وأنش

 (: 2000؛ عبيد، 271- 270 ص ص ،2005ذلك ) القريطي، 

 التي يدرسها  ويعني إضافة وحدات أو تقديم موضوعات جديدة لموضوعات المنهج األصلي : المستعرض اإلثراء األفقي أو

 الطالب فعاًل في مقرر أو عدة مقررات 

 ألصلي وإعطاء المنهج :ويعني تعميق محتوى مجال ما أو وحدات دراسية معينة موجودة في ا  الرأسي اإلثراء العمودي أو

 بعض التطبيقات أو المشكالت الواقعية بدال من اإللمام بالحقائق والمعلومات المجردة فقط. 

 :  ( 2002)جروان،  وقد بينت البحوث أن لبرامج اإلثراء تأثيًرا واضًحا على تنمية قدرات الطالب من حيث

 .اعدةوالمتب الربط بين المفاهيم واألفكار المختلفة القدرة على -

 .تقويم الحقائق والحجج تقويما نقديًا القدرة على -

 خلق آراء جديدة وابتكار طرق جديدة في التفكير. القدرة على -

 .مواجهة المشكالت المعقدة بتفكير سليم وبرأي سديد القدرة على -
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ين بهم، أي أنهم زمنهم، ومسايرة أناس يختلفون عن المحيط القدرة على فهم مواقف جديدة في نوعها، وفهم زمن يختلف عن -

 أعلى.التقيد بالظروف المحيطة بهم،  وأن ينظروا إلى األشياء من أفق  يكونون قادرين على عدم

اللولو،  )راسة  كما أكدت العديد من الدراسات على أهمية اإلثراء ودوره في زيادة التحصيل، حيث كشفت نتائج د

 لتحصيل كمااستوى فروقا دالة احصائيًا بين طلبة المجموعة التجريبية والضابطة لصالح التجريبية في م ( بأن هناك1997

بطة،  بالضا توجد فروقا دالة إحصائيا لصالح تحصيل كل من مرتفعي ومتدني التحصيل في المجموعة التجريبية مقارنة

جود فروق ة عن وات التفكير العلمي،  كما كشفت الدراسوأعزى الباحث هذه الفروق إلى إثراء محتوى منهج العلوم بمهار

 دالة احصائيا بين تحصيل الطالب والطالبات لصالح الطالبات وهذه الفروق تعزى إلى الجنس.

ية مهارات فعالية الحقيبة التعليمية ألنشطة إثرائية في تنم إلى(، 2002السالم،  كما توصلت دراسة )عبد

اء االستقص اراتيذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي، وعدم وجود أثر للجنس على نمو مهالتالم االستقصاء العلمي لدي

 العلمي.

تنمية مهارات  ( فاعلية األنشطة اإلثرائية الكمبيوترية المقترحة على2009و أكدت نتائج دراسة )الصيدالني، 

وى التمكن الذي تم ( لمست%92لتلميذات نسبة )وحدة الكسور االعتيادية لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي، حيث حققت ا

 حثة.دتها البا( وتُرجع الباحثة ذلك التقدم إلى استخدام األنشطة االثرائية الكمبيوترية التي أع%80تحديده وهو )

 لدى البرمجة مهارة مستوى بين إحصائيًا دالة فروق ( عن وجود2009كما أسفرت نتائج دراسة )األسطل، 

 ية تعزىالتجريب المجموعة لصالح الضابطة المجموعة طالب لدى البرمجة مهارة ومستوي تجرييبةالمجموعة ال طالب

  .المستخدمة المثراة للمادة

( إلى معرفة أثر برنامج إثرائي في تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى عينة 2011محمد، بينما هدفت دراسة )  

موذج دانيال جولمان، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية ( في ضوء ن15-12من المتفوقين دراسيًا في المرحلة العمرية ) 

لمجموعة على ا البرنامج اإلثرائي المستخدم في تنمية مهارات الذكاء الوجداني،  حيث أحدث البرنامج تأثيرا واضًحا

 . ثًاالتجريبية في مهارات الذكاء الوجداني، وتساوت النتائج في مقدار التحسن لدى الجنسين ذكورا وإنا

تنمية حصيل ومما سبق من الدراسات يتضح اآلتي: اتفقت الدراسات السابقة على فاعلية اإلثراء في زيادة الت

لجنسين ) الذكور (  بتساوي النتائج في مقدار التحسن لدى ا 2002؛ عبد السالم،2011المهارات، واتفقت دراسة ) محمد، 

 عنهما حيث أعزت الفروق لصالح اإلناث.( 1997واالناث ( فيما اختلفت دراسة ) اللولو، 

 اتي وكذلكلم الذوفي ضوء ما سبق نجد أن الدراسات السابقة أكدت فاعلية الحقائب اإللكترونية كأحد أنماط التع

سات العليا بات الدراة لطالفاعلية اإلثراء في تنمية المهارات وزيادة التحصيل، لذا تجد الباحثة بأهمية تعميق الخبرات البحثي

البات طربوي لدى مي التمن خالل عمل حقيبة إلكترونية إثرائية يتم من خاللها إثراء عملية تنمية مهارة التخطيط للبحث العل

 الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز.  
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 : إجراءات البحث

 على تساؤالته تم اتخاذ االجراءات التالية:  واإلجابةللتحقق من فروض البحث 

  :اإلثرائية االلكترونيةداد الحقيبة التعليمة تصميم وإع -1

ي وصدف (  وفيمدا يلد2003التصدميم التعليمدي نمدوذج محمدد عطيدة خمديس ) جتم إعدداد الحقيبدة االلكترونيدة وفدق أحدد نمداذ

 اتباعها لتصميم الموقع التعليمي:  لإلجراءات التي تم

 المرحلة األولى : التحليل

وي لعلمدي التربدوتحديد الهدف العام من الحقيبة والدذي يتمثدل فدي تنميدة مهدارات البحدث اقامت الباحثة بتحليل مشكلة البحث  -1

 .لدى طالبات الدراسات العليا

حدددددت الباحثدددة خصدددائص الطالبدددات موضدددوع تطبيدددق البحدددث الحدددالي مدددن حيدددث خصدددائص النمدددو المعرفدددي واالنفعدددالي  -2

 اوٍ لطالبدات مسدت، حيث تدم التحقدق مدن أن السدلوك المددخلي لواالجتماعي، كما قامت الباحثة بتحديد السلوك المدخلي للطالبا

 .المقترحة لمتطلبات البدء في الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية

التعليم بواسطة  ح إمكانيةتي تتيتم التأكد من توافر العديد من اإلمكانات ال حللت الباحثة الموارد والقيود في البيئة التعليمية و -3

 .المقترحة ثرائيةالحقيبة اإللكترونية اإل

 المرحلة الثانية: التصميم

 .قامت الباحثة بتصميم األهداف السلوكية للحقيبة اإللكترونية وفقًا لتصنيف بلوم وتم عرضها على المحكمين -1

 ى ومدن ثدم تدمّ لتحديدد المحتدوعلى الكتب والمراجع والمصادر التعليمية ذات الصلة بمهدارات البحدث  باإلطالعقامت الباحثة  -2

 ه لتنمية المهارات البحثية.أبدوا آراءهم بصحة المحتوى ودقته ومناسبتحيث على مجموعة من المحكمين  عرضه

 قامت الباحثة بتقسيم المحتوى التعليمي للحقيبة إلى ثالثة موضوعات:  -3

 العنوان البحثي ومقدمة البحث والدراسات السابقة. الموضوع األول تضمن : 

 تحديد مشكلة البحث وصياغتها ، تساؤالت البحث وفروضه.: اختيار والموضوع الثاني تضمن 

 تضمن أهداف البحث، وأهميته، وتوثيق المراجع  تضمن الموضوع الثالث : 

 .لتنظيم المحتوى الشبكي )الهرمي(أسلوب التنظيم  اختيارقامت الباحثة ب -4

قدمة موضع م حيث تراتيجية العرض )راتيجيات حول استحيث تركزت االست، استراتيجيات التعليم والتعلم حددت الباحثة -5

قوع فيها تم الوتقديم المعايير الجيدة ومن ثم عرض األخطاء الشائعة التي يف بكل عنصر من عناصر خطة البحث وللتعري

ن عند ا الباحثييقع فيه األخطاء الشائعة التيأمثلة تبرز وتقديم أمثلة تبرز المعايير الجيدة وعند كتابة عناصر خطة البحث 

تراتيجية اسة وبين لمعرفيابة عناصر الخطة، كما تم اختيار استراتيجية التعلم الهجينة والتي تجمع بين إستراتيجة التعلم اكت

 التعلم فوق المعرفية.

ر نمط تم اختيا ا، حيثالباحثة أنماط التفاعل بين الطالبة والحقيبة ومستويات التفاعل وحجم كل منها وأساليب تنفيذه حددت -6

 .الرجعيالتفاعل 
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تستخدم وعليمي حددت الباحثة نمط التعليم الفردي المستقل عند دراسة المواضيع حيث تقوم الطالبة بتصفح الموقع الت -7

 ة.تدريبيالمصادر المتاحة فيه، كما تم تحديد نمط التعلم الجماعي والمستقل عند إعداد الطالبات للمشاريع ال

 التعليم الجديد ، تقديمادالستعدامة وفق الخطوات التالية: استثارة الدافعية للتعلم واقامت الباحثة بتصميم استراتيجية التعلم الع -8

يع تشجع، عن طريق عرض المحتوى التعليمي واألمثلة لكل مهارة من مهارات البحث العلمي التربوي من خالل الموق

لتعلم، امارسة معدهن على ية التي تساوتنشيط استجاباتهن: من خالل إعطاء الطالبات األنشطة التدريبمشاركة الطالبات 

ت الستفساراعلى ا ، استعداًدا لالختبار الذاتي، وتوجيه التعلم وتقديم التعزيز والرجع المناسب من خالل الردوتطبيقه

محكي  ختبارإلكترونيًا، مما شجعهن على مواصلة التعليم بنشاط ودافعية، قياس األداء محكي المرجع : حيث طبق اال

ذا البة ما إدد للطن خالل االختبار الذاتي الذي يتم تناوله بعد دراسة كل موضوع من موضوعات الحقيبة، حيث يحالمرجع م

 مارسته منعلم ومكانت قد أتقنت الموضوع بوصولها لمستوى اإلتقان أم ال،  ممارسة التعلم وتطبيقه: حيث تم تطبيق الت

 .ر النهائيتطبيق االختبا تممن دراسة جميع موضوعات الحقيبة بعد االنتهاء وخالل إنتاج الطالبات لخطط البحث، 

  حقيبة.للحقيبة اإللكترونية اإلثرائية، كما أعدت مخطط السير داخل ال االنسيابيةقامت الباحثة بإعداد الخريطة  -9

 لي:ي ما تم تحديد مصادر التعلم في الموقع من خالل حيث مصادر التعلم ووسائله المتعددة :الباحثة  حددت  -10

 محتويات موضوعات الحقيبة : بما تتضمنه من دروس وأمثلة وأنشطة تدريبية 

 .االختبارات وتتمثل في : االختبارات التمهيدية، والبنائية، والنهائية 

  مستودع رقمي: يحوي البدائل التعليمية متعددة من ملفات من نوعPDF تعليمية،  ، ومقاطع فيديو لورش عمل وعروض

 ة في صفحات الدروس.وكتب غير المعروض

 ب وروابط ت، وكتمصادر خارجية : تم إثراء الموقع بمصادر متاحة على شبكة االنترنت ومكتبات إلكترونية وقواعد بيانا

 لمدونات موثوقة مختصة بمهارات البحث العلمي التربوي. 

 المرحلة الثالثة : التطوير 

(   Storyboard: وقدد قامدت الباحثدة بإعدداد لوحدات األحدداث ) يدةث للحقيبدة اإللكترونقامت الباحثدة بإعدداد لوحدات األحددا -1

ث العلمدي التربدوي، مهدارات البحد -عينة البحث  –للحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المستخدمة إلكساب طالبات الدراسات العليا 

قصصدي،  عرضها فدي شدكل والذي يعد بمثابة خريطة معالجة وتنفيذ تشتمل على مخططات كروكية لألفكار المكتوبة وتتابع

 ( 101، ص2003وأسلوب معالجة كل فكرة وتحويلها إلى عناصر بصرية) خميس، 
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( البدرامج التدي تدم تحديددها 2ويبدين الجددول )قامت الباحثدة بدالتخطيط إلنتداج الحقيبدة وتحديدد المتطلبدات الماديدة والبرمجيدة  -2

 .ووظيفة كل برنامج

 اإللكترونية اإلثرائية( : برامج إنتاج الحقيبة 2جدول ) 

 بعد االنتهاء من إنتاج صفحات الموقع قامت الباحثة بما يلي: والفعلي لصفحات الموقع،  باإلنتاجمت الباحثة قا -2

  ( تركيددب الددروابط والوصددالتLinks بددين العناصددر والمكونددات وكددذلك ربددط جميددع الصددفحات بالصددفحة الرئيسددة، وتدد ) م

 ت.إضافة الروابط التشعبية للمواقع الخارجية على شبكة اإلنترن

  ،رفع الملفات إلى الموقع عن طريق برنامج  كما تمتم حجز اسم النطاقWS-FTP  pro.   

من خالل القيام و  -اختبار ألفا –: من خالل عرض الموقع على المحكمين قامت الباحثة بعمليات التقويم البنائي للموقع -3

  بتجربة استطالعية للموقع على عينة من الطالبات غير عينة البحث.

صورة إعداد ال قيبة تمواالنتهاء من التجربة االستطالعية للحمة التي أبداها السادة المحكمون إجراء التعديالت الالز بعد -4

 النهائية للحقيبة اإللكترونية اإلثرائية لتنمية مهارات البحث العلمي التربوي.

 المرحلة الرابعة : مرحلة النشر واالستخدام والمتابعة

تمهيددا السدتخدامه فدي تجربدة   org2012http://erp. الصدورة النهائيدة للموقدع علدى شدبكة اإلنترندتقامدت الباحثدة بنشدر   

 البحث. 

وقددد تددم بندداء قائمددة مهددارات البحددث العلمددي التربددوي المددراد تنميتهددا لدددى طالبددات : قائمةةة مهةةارات البحةةث العلمةةي التربةةوي  .1

 ق الخطوات التالية:الدراسات العليا وف

مددن خددالل االطددالع علددى بعددض كتددب مندداهج البحددث، والمراجددع والبحددوث  إعةةداد الصةةورة المبدئيةةة لقائمةةة المهةةارات:  .أ

 والدراسات السابقة التي ركزت على مهارات البحث العلمي التربوي، وكذلك االطالع على أدلة كتابة الخطة البحثية 

 وظيفته البرنامج

Adobe Dreamweaver CS 5 .إلنتاج الحقيبة 

Adobe Photoshop Cs5 .لتصميم واجهة موقع الحقيبة والصفحات الداخلية 

 لغة البرمجة المستخدمة في بناء اختبارات الموقع PHPلغة 

My SQL server 2008 .قواعد البيانات المشغلة للموقع 

Power Point 2010 MS. .إلنتاج البديل التعليمي 

MS. Word 2010 .لكتابة النصوص 

Macromedia Adobe Reader .إلنتاج البديل التعليمي 

Swish MAX 2006 .لتحرير وصناعة ملفات الفالش 

Ms.Visio 2007 لرسم خريطة التدفق 

WS-FTP pro لرفع الملفات على السيرفر الخاص بموقع الحقيبة  

http://erp2012.org/
http://erp2012.org/
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غة أو إلجدراء التعدديالت سدواء كاندت فدي تعدديل الصديا  وذلدك: ت علةى المحكمةينعرض الصورة المبدئيةة لقائمةة المهةارا .ب

 حذف بعض المهارات أو إضافتها

صددقها ظهدرت  بعد االنتهاء مدن ضدبط القائمدة والتحقدق مدن: التوصل إلى القائمة النهائية لمهارات البحث العلمي التربوي  .ج

  .( مهارة فرعية45و )  ( مهارة رئيسة11القائمة في صورتها النهائية مشتملة )

 االختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات البحث العلمي التربوي:  .2

تبدار، بإعدداد اخ قامت الباحثةلقياس الجانب التحصيلي المعرفي والمرتبط بمهارات البحث العلمي التربوي  لدى أفراد العينة 

 وقد مرت عملية إعداد االختبار بالخطوات التالية: 

مهدارات استهدف هذا االختبدار قيداس مسدتوى تحصديل طالبدات عيندة البحدث للجاندب المعرفدي لحديد الهدف من االختبار:  ت .أ

 وذلك عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق،  ) مهارات إعداد خطة البحث (  البحث العلمي التربوي

يلي ت والددذي يوضددح مواصددفات االختبددار التحصددقامددت الباحثددة بإعددداد جدددول المواصددفا:إعةداد جةةدول مواصةةفات االختبةةار  .ب

 المعرفي، حتى يمكن الربط بين محتوى الموضوعات في المستويات الثالثة  ) تذكر، فهم، تطبيق(، 

ن عبدارة مدكدل مفدردة  حيث تكوندت تم صياغة مفردات االختبار باستخدام نمط االختيار من متعدد صياغة مفردات االختبار: .ج

وقدد (  Alternative( أو بدائل ) Optionِإجابات محتملة تسمى اختيارات )  (  4و ) ة محددة رئيسة تصاغ في شكل مشكل

 اختير هذا العدد لتقليل أثر التخمين.

 التدى داتالتوجيهات واإلرشدا بعض تضمنت حيث سهلة، بلغة االختبار تعليمات الباحثة وضعت:  صياغة تعليمات االختبار .د

 قدراءة أهميدةو، و طريقة اإلجابدة عدن أسدئلة االختبدار، وعدد أسئلة االختبارختبار، ونوع اال من الهدف توضيح  :في تمثلت

 االختبار. عن لإلجابة المحدد الزمن وكذلك عنه،عدم ترك أي سؤال بدون إجابة، اإلجابة قبل بدقة السؤال

مفدردة  بدة صدحيحة، وصدفر لكدلتم تقدير درجدة واحددة لكدل مفدردة تجيدب عنهدا الطالبدة إجا تحديد طريقة تصحيح االختبار: .ه

 تتركها أو تجيب عنها إجابة خاطئة على أن تكون الدرجة الكلية لالختبار تساوي عدد مفردات االختبار.

القيداس  تم التحقق من صدق االختبار بعرضه على مجموعة من السادة المحكمين المختصين فيالتحقق من صدق االختبار:  .و

ات البحددث يداس مهددارإلبددداء الددرأي فدي صددالحية االختبددار لق، و مندداهج وطددرق التددريس  والتقدويم التربددوي وتقنيددات التعلديم

ئية لصورة المبداوقد أسفر تحكيم االختبار عن إجراء بعض التعديالت وبناء على ذلك قامت الباحثة بتعديل العلمي التربوي، 

 ي  التجربة االستطالعية. لالختبار في ضوء تلك المقترحات، وعندئذ أصبح االختبار صالًحا للتطبيق ف

 راء التجريددببعددد االنتهدداء مددن إعددداد االختبددار وتعديلدده فددي ضددوء آراء المحكمددين ، تددم إجدد: التجربةةة االسةةتطالعية لالختبةةار .ز

 ختبار.حساب ثبات االطالبة غير عينة البحث وذلك بهدف تحديد زمن االختبار، و (20االستطالعي على عينة تكونت من )

لدذي ا حسداب الدزمنتم حساب الزمن الالزم لإلجابدة عدن مفدردات االختبدار وذلدك عدن طريدق تسدجيل : ارتحديد زمن االختب .ح

بدذلك تدم حسداب ( طالبة  لإلجابة علدى مفدردات االختبدار،  و 20استغرقته كل طالبة من طالبات التجربة والتي بلغ عددها ) 

   20 /( 20+زمن الطالبة .....+ 1زمن الطالبة  )زمن االختبار = لإلجابة وفقًا للمعادلة التالية:الزمن الالزم 

 لي والبعدي لالختبار.تم االلتزام بهذا الزمن في التطبيق القبودقيقة  20وقد بلغ الزمن الالزم لإلجابة على مفردات االختبار 
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وضددح ا هددو محسدداب معامددل ثبددات االختبددار باسددتخدام طريقددة التجزئددة النصددفية كمددقامددت الباحددث ب: حسةةاب ثبةةات االختبةةار  .ط

 بالجدول التالي:

 (: حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية3جدول )

 ابق أن االختبار على درجة عالية من الثبات. وقد تبين من الجدول الس

 عرفدي مهداراتفي ضوء نتائج الخطدوات السدابقة تدم التوصدل إلدى الصدورة النهائيدة لالختبدار الم: الصورة النهائية لالختبار .ي

  .ختبار، كما تم وضع مفتاح تصحيح االمفردة من نوع االختيار من متعدد (25البحث العلمي التربوي حيث تكونت من ) 

 بطاقة تقييم المنتج لمهارات البحث العلمي التربوي .3

م مندتج د بطاقدة تقيديالباحثة بإعدا لقياس الجانب األدائي المرتبط بمهارات البحث العلمي التربوي لدى أفراد العينة قامت

 ) خطة البحث( وفقًا للخطوات التالية: 

ن أداء مد –عيندة البحدث  –دى تمكن طالبات الدراسات العليدا قياس م والذي يتمثل في: تحديد الهدف من بطاقة تقييم المنتج  .أ

بدة راسدة الحقيمهارات البحث العلمي التربوي من خالل تقويم المنتج النهدائي )  خطدة البحدث ( والدذي سديقمن بإعدداده بعدد د

 اإللكترونية اإلثرائية المقترحة.

مدي البحدث العل قدة تقيديم المندتج، مدن خدالل قائمدة مهداراتتدم تحديدد المهدارات المكوندة لبطامصادر بناء بطاقة تقييم المنتج  .ب

 التي أعدتها الباحثة  التربوي 

صدف كدل تأن  عندد صدياغة العبدارات التدي تتضدمنها البطاقدة مدا يلدي: راعدت الباحثدة : صياغة مفردات بطاقة تقييم المنةتج .ج

 داء الطالبة.ة إجرائية يسهل معها تقدير أأن تصاغ بصياغو واإليجاز، أن تتسم العبارات بالوضوح ، عبارة مهارة واحدة 

لبطاقدة الي: اشتملت المنتج كالتاتم استخدام  أسلوب التقدير الكمي لبطاقة تقييم : وضع نظام تقدير درجات بطاقة تقييم المنتج .د

 3جيددد =  ارة(، الخيدار األول يحتددوي علدى ثددالث مسدتويات لددألداء )لددم يدؤد المهدد -علدى خيددارين لدألداء همددا ) أدى المهدارة 

 رجة واحدة( في حين أن الخيار ) لم يؤد المهارة يحص على الدرجة صفر د -درجات، متوسط = درجتان، ضعيف 

لتقددويم علددى قائمددة المحكمددين المتخصصددين فددي تقنيددات التعلدديم والقيدداس وا عددرض البطاقددةتددم صةةدق بطاقةةة تقيةةيم المنةةتج :  .ه

 لمحكمدون بعدضاالصدورة المبدئيدة للبطاقدة وإبدداء مالحظداتهم وقدد أبددى التربوي، لالستفادة واالسترشاد بآرائهم في تعدديل 

 . التعديالت من حذف وإضافة للمهارات، وإعادة صياغة بعض المهارات  والتي تم تعديلها بناًء على توجيهاتهم

 معامل الثبات لجتمان معامل الثبات لسبيرمان براون معامل االرتباط قيمة معامل ألفا كرونباخ العدد األسئلة

 1الجزء 
13 0.85 0.857 0.923 0.923 

 0.89 12 2الجزء 
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(، cooperبر )لدة كدوتم حساب ثبات البطاقة من خالل طريقة ) اتفاق المالحظين( باسدتخدام معادثبات بطاقة تقييم المنتج :  .و

 عددددن طريددددق حسدددداب نسددددبة االتفدددداق بيندددده وبددددين أحددددد الددددزمالء وتراوحددددت نسددددب االتفدددداق علددددى أداء الطالبددددات بددددين

 ( وهذا يعد معامل ثبات عال. %90% ( كما أن متوسط نسبة االتفاق للبطاقة ككل )  94و  89%)  

كوندة النهائيدة م بطاقة، أصبحت البطاقة جاهزة في صورتهابعد االنتهاء من ضبط ال:  الصورة النهائية لبطاقة تقييم المنتج. .ز

 .( مهارة فرعية، وبذلك أصبحت البطاقة جاهزة للتقييم50( مهارة رئيسة و )  12من )

 نتائج البحث وتفسيرها

 أواًل: اختبار صحة فروض البحث

ستوى مائيًا عند يوجد فرق دال إحص للتحقق من صحة الفرض اإلحصائي األول للبحث والذي ينص على أنه "

 في البعدي( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في االختبار المعر0.05داللة )

 لصالح المجموعة التجريبية".

لتحديد داللة الفرق   Independent Sample T-Testباستخدام اختبار ت لمجموعتين مستقلتين قامت الباحثة  

تائج لى النإوتم التوصل ات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار المعرفي البعدي، بين متوسطي درج

 .(4الموضحة في جدول)

 بعديعرفي  الداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار الم :( 4جدول )

 

رق ( مما يدل على وجود فد0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى ) 6.670(  أن قيمة ت = )8ويتضح من الجدول )

عددي لصدالح بية والمجموعة الضابطة في االختبار المعرفدي البدال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجري

 المجموعة التجريبية.

ن ( وهددو أكبددر مدد21،72حيددث بلددغ متوسددط درجددات طالبددات المجموعددة التجريبيددة فددى التطبيددق البعدددى لالختبددار )

عالجدة علدى أن الم(، ممدا يددل 17،59متوسط درجدات طالبدات المجموعدة الضدابطة فدي التطبيدق البعددي لالختبدار والبدالغ )

 . التجريبية لها داللة إحصائية برفع مستوى الجانب المعرفي لمهارات البحث العلمي التربوي

يًا عندد يوجد فدرق دال إحصدائوبناًءا على ذلك  يتم قبول الفرض األول من فروض البحث والذي ينص على أنه "  

فددي ريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددي االختبددار المعر( بددين متوسددطي درجددات طالبددات المجموعددة التج0.05مسددتوى داللددة )

 ".البعدي لصالح المجموعة التجريبية

يوجد فرق  دال إحصائيًا عند مستوى داللة " للتحقق من صحة الفرض اإلحصائي الثاني الذي ينص على أنه  

دائي انب األالمنتج للجبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بطاقة تقييم  (0.05)

 لمهارات البحث العلمي التربوي لصالح المجموعة التجريبية".

 

 الداللة درجات الحرية قيمة )ت( ياالنحراف المعيار المتوسط  العدد المجموعة

 دال    0.000    42 6.670 1.81 17.59 22 الضابطة

 2.27 21.72 22 التجريبية
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لتحديد داللة الفرق  Independent Sample T-Testقامت الباحثة باستخدام اختبار)ت( لمجموعتين مستقلتين 

وصل إلى تم التواألدائي،  بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بطاقة تقييم المنتج للجانب

 .(5النتائج الموضحة في جدول)

 ألدائيللجانب ا الضابطة في بطاقة تقييم المنتج والتجريبية  المجموعتين(: داللة الفرق بين متوسطات درجات 5جدول )

( مما يدل على أنه  05,0( وهي قيمة  دالة إحصائيًا عند مستوى داللة) 4.984ومن الجدول السابق يتضح أن قيمة  ت = )

لمنتج يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لبطاقة تقييم ا

النهائى لصالح المجموعة التجريبية، حيث بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدي لبطاقة تقييم 

( وهو  أكبر من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى لبطاقة تقييم المنتج 134.45المنتج )

عالجة التجريبية لها داللة إحصائية برفع مستوى الجانب األدائي لمهارات البحث (، مما يدل على أن الم122.82والبالغ )

 .العلمي التربوي

مستوى  يًا عندوبناًءا على ذلك  يتم قبول الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص على أنه" يوجد فرق  دال إحصائ 

ب نتج للجانجموعة الضابطة في بطاقة تقييم المبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والم (0.05)داللة 

 األدائي لمهارات البحث العلمي التربوي لصالح المجموعة التجريبية".

 : فاعلية الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة في تنمية مهارات البحث العلمي التربويثانيًا

 فيفاعلية الحقيبة اإللكترونية االثرائية في تنمية الجانب المعر .أ

امت لتربوي، قعلمي القياس فاعلية الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة في الجانب المعرفي لمهارات البحث ال

ة )هندام، ة  التاليلمعادلاالباحثة بالمعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق االختبار قبليًا وبعديًا وتم حساب الفاعلية باستخدام 

 ( س -/ ) د  س( -الفاعلية = ) ص (:149، 1984

 حيث أن: 

 .ص = متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في االختبار المعرفي البعدي 

 .س = متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في االختبار المعرفي القبلي 

 .د  = النهاية العظمى للدرجة التي يمكن الحصول عليها في االختبار المعرفي 

 لواحد الصحيح، تثبت الفاعلية ، ويوضح الجدول التالي نتائج الفاعلية:وكلما اقربت النسبة من ا

 رفيانب المعحساب فاعلية الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة للمجموعة التجريبية في تنمية الج: (6جدول )

 

 

 

 الداللة درجات الحرية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 دال 0.000 42 4.984 8.38 134.45 22 التجريبية

 7.06 122.82 22 الضابطة

 الفاعلية الدرجة النهائية لالختبار متوسط درجات المجموعة التجريبية التطبيق

 0.82 25 6.09 القبلي

 21.72 البعدي
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عرفي حصيل الم( أن الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة تتصف بالفاعلية فى تنمية الت6يتضح من جدول )

قيمة قريبة من  (، وهى 82,0لمهارات البحث العلمي التربوي لدى طالبات المجموعــة التجريبية، حيث بلغت الفاعلية ) 

 الواحد الصحيح.

بحث مهارات الللمعرفي المقترحة لها فاعلية في تنمية الجانب ا الحقيبة االلكترونية اإلثرائيةثم يمكن القول : بأن  و من

 . العلمي التربوي لدى طالبات الدراسات العليا

رح المقت ما فاعلية التصوروبذلك تمت اإلجابة على التساؤل األول من تساؤالت البحث والذي ينص على   "

راسات البات الدلدى ط  اإللكترونية اإلثرائية المستخدمة في تنمية الجانب المعرفي لمهارات البحث العلمي التربويللحقيبة 

 العليا بجامعة الملك عبد العزيز؟

 فاعلية الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية في تنمية الجانب األدائي .ب

لمستقلتين( جموعتين ات للم )اختبارالباحثة بالمعالجة اإلحصائية  لقياس فاعلية الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة، قامت

نتائج دلت الأللتأكد من وجود فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في بطاقة تقييم المنتج، حيث 

لمجموعة وسط ا( أن هناك فرق بين متوسطي الدرجات لصالح المجموعة التجريبية، حيث كان مت11الموضحة في جدول )

هي أقل من ( و0.00كما أن الداللة تساوي )(، 122.82جموعة الضابطة فيساوي )( أما الم134.45التجريبية يساوي )

 ( مما يؤكد على وجود فرق دال إحصائيًا.0.05)

بحث ات المهارلدائي ومما سبق يتضح للباحثة فاعلية الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة في تنمية الجانب األ

 العلمي التربوي.

ترح ر المقما فاعلية التصووبذلك تمت اإلجابة على التساؤل الثاني من تساؤالت البحث والذي ينص على   "

اسات البات الدرلدى ط ي لمهارات البحث العلمي التربويللحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المستخدمة في تنمية الجانب األدائ

 بد العزيز؟العليا بجامعة الملك ع

 مناقشة نتائج البحث

 يمكن تفسير نتائج البحث التي تم التوصل إليها على النحو التالي: 

لمعرفي لجانبين اا ي كالفمهارات البحث العلمي التربوي حققت الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية فاعلية بدرجة مناسبة في تنمية 

 ذلك لألسباب التالية: واألدائي لدى طالبات المجموعة التجريبية وقد يعزى

 : م هذه المهارات حيثالطريقة التي تم من خاللها تقدي -1

 لة تقديم أمثلبحث وتم عرض المعايير الجيدة ومن ثم عرض األخطاء الشائعة التي يتم الوقوع فيها عند كتابة عناصر خطة ا

 ة.ند كتابة عناصر الخطالباحثين عتبرز المعايير الجيدة وأمثلة تبرز األخطاء الشائعة التي يقع فيها 

  ة بطاقة خاص لكل عنصر من عناصر الخطة البحثية تضمنت بطاقات تقييم محكمة، وكل ومشاريع تدريبية أنشطةتقديم تم

ة التعلم في زياد حيث ساهم ذلك، التي تعرض عليهاطالبة من خاللها بتقييم األمثلة بعنصر من عناصر خطة البحث تقوم ال

  مهارات لدى الطالبات. المعرفي واألدائي لل
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 ع موضوالطي هدف تختقديم التغذية الراجعة من خالل الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية لما يعرض على الطالبات من أوامر ب

ة وزيادة لمعلومتثبيت اواالنتقال إلى الموضوع التالي وتكرار المحاوالت بغرض الوصول إلى اإلجابة الصحيحة ساهم في 

 وهذا ال يتوافر في الطريقة التقليدية. الدافعية للتعلم،

 عداد إت على وفرت الحقيبة اإللكترونية العديد من الخطط البحثية المحكمة والتي تم عرضها كنماذج ساعدت الطالبا

 خططهن وتطوير الجانب األدائي وترسيخ المعرفة لديهن. 

 راً ا أعطى أثردة ممالتطبيق العملي والمعرفة المج ربط طريقة عرض المادة التعليمية باستخدام الحقائب اإللكترونية بين

 .جرد المتبع في الطريقة التقليديةتعليميًا أكبر مما يعطيه العرض الم

( 2011تيبي، ة )العوهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال، حيث تتفق نتائج البحث الحالي مع دراس

نحوها،  تجاههمنية في رفع المستوى التحصيلي للطالب في مادة الرياضيات واالذي توصل إلى فاعلية الحقيبة اإللكترو

ة التي لح المجموع( التي أشارت نتائجها إلى وجود أثر إيجابي على التحصيل في مادة العلوم لصا2011ودراسة ) العنزي، 

؛   Sombunsukho & Sritaratorn ,2011؛ 2006درست باستخدام الحقيبة اإللكترونية، ودراسة كّل من ) الخليفة، 

Candace & Micheal, 2009   ؛Norshahriah & Halimah, 2007 ) نية والتي أثبتت فاعلية الحقائب اإللكترو

 . على زيادة التحصيل المعرفي واألدائي للمتعلمين، وكذلك تحقيق مبدأ التعلم الهادف والتعلم لإلتقان

 توصيات البحث

ومات صيل المعلات وتوإللكترونية اإلثرائية لما لها من أثر فعال في تنمية مهارات الطالبضرورة تفعيل استخدام الحقائب ا -1

 بصورة شيقة تساعد الطالبة على التعلم بطريقة أفضل.

ا ح ألهميتهتضمن شرالدورات والندوات التي ت بعقدتوجيه الطالبات وعضوات هيئة التدريس إلى استخدام التقنيات الحديثة  -2

 ظيفها في العملية التعليمية.والحاجة إلى تو

 توظيف الحقيبة اإللكترونية اإلثرائية المقترحة التي تم استخدامها في البحث الحالي. -3

 تطوير مقرر مناهج البحث العلمي وفقًا لمدخل الوسائط المتعددة التفاعلية. -4

 لطالبات. ة ليلبحثلتقييم الخطط االتربوي التي تم التوصل إليها في البحث  البحثاالسترشاد ببطاقة تقييم مهارات خطة  -5

 مقترحات البحث

 استكماالً لما انتهى إليه البحث الحالي، تقترح الباحثة إجراء األبحاث التالية: 

 علياسات الفاعلية استخدام التغذية الراجعة اإللكترونية في تنمية مهارات إعداد الخطة البحثية لطالبات الدرا .1

 العلمية، ألبحاثي لدى طالبات الدراسات العليا ومتغيرات أخرى، مثل : مستوى جودة االعالقة بين كفايات البحث العلم .2

 واالتجاهات نحو البحث العلمي.

 إعداد برنامج مقترح لتنمية المهارات اللغوية الالزمة للبحث العلمي لدى طالبات الدراسات العليا. .3

  صائية.تنمية مهارات استخدام األساليب االح فاعلية حقيبة إلكترونية تدريبية لطالبات الدراسات العليا في .4

 فاعلية برنامج تدريبى للطالبات المعلمات في تنمية مهارات إنتاج الحقائب االلكترونية. .5
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 العربية لمراجعا

 (2001األستاذ، محمود ومطر ، ماجد .)ن، غزة، فلسطيعةأساسيات المناهج المفهوم ، البنية، التنظيمات ، األسس المتاب 

 ،اثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعلومات في ضوء المعايير اآلدائية للبرمجة  (.2009محمود زكريا)  األسطل

مسترجع من : ،  وأثره على مهارة البرمجة لدى طالب الصف الحادي عشر

        esis/87208.pdfhttp://library.iugaza.edu.ps/th 

  ( 2009أبو عالم ، رجاء محمود.) نشر للجامعات، القاهرة، دار ال6، ط مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. 

 ( 2007إبراهيم،  محمد، و أبو زيد، عبد الباقي .)عمان، دار الفكر.مهارات البحث التربوي ، 

 ( .فعالي2005أبو جحجوح، يحيى محمد محمود .) ة الوسائط المتعددة التفاعلية في تنمية مهارة التخطيط للبحث العلمي لدى

 ,معوقات التربية العلمية في الوطن العربي التشخيص والحلول -المؤتمر العلمى التاسع  .طلبة جامعة األقصى بفلسطين

451  

 ( 2007باهي، حسين ، و جاد، سمير .)لدار العالمية للنشر ا، الجيزة، 1، ط يةاستراتيجية األبحاث العلمية والرسائل الجامع

 والتوزيع. 

 (البحث العلمي خطته و أصالته ونتائجه2010الترتوري، حسين مطاوع .) .بحاثمجلة جامعة القدس المفتوحة لأل 

 .20، ع والدراسات

 ( 2010جابر، عبد الحميد و كاظم، أحمد .)الرياض، دار الزهراء .مناهج البحث في التربية وعلم النفس . 

 ( أثر التدريس بمساعدة الحاسوب في تحصيل طلبة الصف األول ثانوي في قواعد 2003الجرايدة، نبيلة .)للغة ا

 غير منشورة ، جامعة آل البيت، المفرق، األردن العربية.رسالة ماجستير

 (2002جروان، فتحي) .عمان، دار الفكر العربي، أساليب الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم 

 ( مدى تمكن طالب الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة أم الق2008الحارثي، فيصل بن علي خضران .)رف رى من المعا

 رى.رسالة ماجستير،غير منشورة،  كلية التربية، جامعة أم الق ،حوث التربويةباألساسية في إعداد خطة ال

 ( دور التعليم االلكتروني في تعزيز2009الحسناوي، موفق .)  من 1، 10 2011التعليم الجامعي، تاريخ االسترداد ،

 األكاديمية العربية في الدنمارك:

1980.html-20090414-academy.org/wesima_articles/index-http://www.ao 

  ،لمرحلة لسب اآللي يبة تدريبية الكترونية لتنمية مهارات الثقافة البصرية لدى معلمات الحا(.حق2011ناصر) ودادحرورة

 غير منشورة، برنامج الدراسات التربوية العليا، جامعة الملك عبد العزيز. رسالة ماجستير، الثانوية

 ( .أثر استخدام حقيبة تعليمية مبرمجة في التعلم المعرف2008حسين، عبدالسالم جابر .)ذاتي لإلرسالي والمهاري ال 

  ,669 .إلنسانيةا العلوم - لألبحاث لنجاحا جامعة مجلة. واالستقبال بالكرة الطائرة

   ( 1998حنا هللا ، رمزي.) بيروت، مكتبة لبنان. ، ربي(ع-معجم المصطلحات التربوية ) انجليزي 

 ( .فعالية أسلوب التعليم الذاتي باستخ2006خليفة، زينب محمد حسن .)رات ساب بعض مهادام الحقائب اإللكترونية في إك

لجمعية العربية لتكنولوجيا المؤتمر العلمى الثانى ل .تربية باإلحساء )االقسام اإلدارية(برنامج الفوتوشوب لطالبات كلية ال

   ,مصر-ة ومنظومة التعليمالمعلوماتي -التربية 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87208.pdf
http://www.ao-academy.org/wesima_articles/index-20090414-1980.html
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 (2007سرايا، عدل السيد .)ائل.و، عمان ،   دار نمية االبتكار رؤية تطبيقيةتكنولوجيا التعليم المفرد وت 

 (األنشطة اإلثرائية وأثرها على تدريس الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية.2001السعيد، محمد رضا .) الصحف التربوية ،

 .2011-5-1في   34view.asp?id=\esarticl\http://mbadr.net ، مسترجع منااللكترونية

 (2008سالمة، عبد الحافظ .)عمان ، دار الفكر ناشرون وموزعونمدخل إلى تكنولوجيا التعليم ، 

 (2006سالمة، عبد الحافظ .)عمان ، دار الفكر ناشرون وموزعونوسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم ، 

 (2007سويدان،أمل عبد الفتاح والجزار، منى محمد .)ار الفكر.، عمان، دتكنولوجيا التعليم لذوي الحاجات الخاصة 

 ( 2003السويدي، خليفة على وبحلوق، خولة أحمد .)وذج عربي لرعاية جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي المتميز كنم

 . عمان، األردن.أولوية عربية في عصر العولمة، التميز، مؤتمر رعاية الموهوبين والمبدعين

  ،ائل للنشر.و، عمان، دار أساسيات التعلم االلكتروني في العلوم(. 2009قسيم ومحمد، بني دومي، حسن علي)الشناق 

 ( مدى امتالك طالب كلية العلوم واآلداب في بيشة لمهارات ا2010الشهراني، سعود والشهراني، محمد .) لبحث العلمي

واقع مي: الات البحث العلمي بجامعات العالم اإلسالمؤتمر استراتيجياألساسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

 واآلفاق الجامعة االسالمية العالمية المعهد العالمي لوحدة األمة اإلسالمية بماليزيا. 

 ( . ضبط جودة الحقيبة االلكترونية في ضوء برنامج إنتل التعليم للمستقبل2007شاهين ، سعاد احمد .)  .لعلمى المؤتمر ا

 . 453 - 423، ص ص. 2مصر ، مج  -ربية وحقوق االنسانالت-الحادى عشر 

 ( استخدام الوسائط المتعددة في تصميم المساقات المنهجية لطلبة المدارس والجامعات.مسترجع 2002طهبوب، رضوان .)

 /htm30http://www.najah.edu/arabic/articles.    من:  

 ليوم امعات الفلسطينية، (. المشكالت التي تواجه برامج  الدراسات العليا في الجا2005ــــؤاد ونشوان، جميل )فز، اجــــلعا

  2005ايو/م/17زة غة، الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضوء التحديات المعاصرة" الجامعة االسالميالدراسي " 

 بية وعلم مدخل إلى مناهج البحث في التر (.2009د و العبسي، محمد ، وأبو عواد، فريال)عباس، محمد ونوفل، محم

 (.عمان،دار الميسرة2، ) طالنفس

 ( أثر فاعلية الوحدات االثرائية في تطوير القدرات االبداعية2007عبد الجليل ، صالح بن يحي هود .)  لدى الطالب

 وء معاييرضليم في المؤتمر العلمي التاسع عشر، تطوير مناهج التعمكرمة. الموهوبين بالمرحلة االتدائية بمدينة مكة ال

 يوليو. 26-25( ، 1دار الضيافة، جامعة عين شمس، مج ) ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، الجودة

 (2004عبيدات، ذوقان وعبد الحق، كايد ، وعدس، عبد الرحمن .)عمان ، دار هيبالبحث العلمي : مفهومه وأدواته وأسال ،

  الفكر.

 (2011العتيبي، بندر صالح.)  استخدام حقيبة تعليمية الكترونية على التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو الرياضيات أثر

 1231e.net/library/?p=onlin-http://lrc،  مسترجع من : ، أطروحة دكتوراةلدى طالب المرحلة المتوسطة

 (تصميم حقيبة تعليمية محوسبة ودراسة أثرها على تحصيل طلبة ا2006العجلوني، خالد وأبوزوينة مجدي.)ية لمرحلة الثانو

 .3( 7،) مجلة العلوم التربوية والنفسيةفي مادة الفيزياء، 

 ( كفايات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا ف2011عطوان، والفليت .)نيةات الفلسطيي كليات التربية بالجامع ،

 .مايو /11-10مؤتمر البحث العلمي، مفاهيمه، أخالقه، توظيفه بالجامعة االسالمية بغزة ، المنعقد 

http://mbadr.net/articles/view.asp?id=34
http://www.najah.edu/arabic/articles/30.htm
http://www.najah.edu/arabic/articles/30.htm
http://lrc-online.net/library/?p=1231
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 ( الرسائل العلمية التربوية في الجامعات الفلسطينية بين الواقع وتطلعات المستق2005عفانة، عزو .)الدراسي بل، اليوم" 

 مايو. /17بغزة  بالجامعات الفلسطينية  في ضوء التحديات المعاصرة " المنعقد فيالجامعة االسالميةالدراسات العليا 

  ( 2008عالم، صالح الدين . )االجتماعيةاالختبارات التشخيصية مرجعية المحك فى المجاالت النفسية والتربوية و ، 

 القاهرة  ، دار الفكر للطباعة والنشر.

 ر والتوزيع.،  عمان،  دار صفاء للنش2(. وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم،  ط2003مد)،محالدبس عليان، ربحي و 

 ( أثر تصميم حقيبة إلكترونية على التحصيل الدراسي ودرجة رضا اآلباء وال2011العنزي، مشعل محمد .)ا في تالميذ عنه

بية السعودية، ملكة العرعد، المبيم االلكتروني والتعلم عن المؤتمر الدولي الثاني للتعلمادة العلوم لتالميذ المرحلة االبتدائية، 

 فبراير  21-24

 (2004فلية، فاروق والزكي، أحمد .) ًشرللطباعة والن ، االسكندرية، دار الوفاءمعجم مصطلحات التربية لفظًا واصطالحا 

 (2005القريطي، عبد المطلب أمين .)ار الفكر القاهرة، د ،تهمالموهوبون والمتفوقون خصائصهم واكتشافاتهم ورعاي

 العري.

 ( 2008كفافي، عالء الدين  وضبيان، صالح  وجمال الدين، هناء  وكفافي، وفاء ومحمد، وائل  ووهدان، جمال.)  مهارات

 ، عمان، دار الفكر.االتصال والتفاعل في عملتي التعليم والتعلم

 ( فاعلية حقيبة تعليم2011الكلباني، زوينة بنت سعيد بن راشد .)داء ية والصرفية واألية محوسبة في تنمية المفاهيم النحو

امعة عين بية، ج، أطروحة  دكتوراة غير منشورة ، كلية الترناللغوي واالتجاه لدى طالبات الصف العاشر في سلطنة عما

 شمس، القاهرة.

 ( استخدام التعليم االلكتروني في التدريس، 2008الكنعان، هدى .)24عقد لرياض المنني األول، املتقى التعليم االلكترو-

 .2008مايو/ /25

 (2003اللقاني، أحمد والجمل، علي .)اهرة، عالم ، القمعجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس

 الكتب.

  رسالة ، بعفي الصف السا الطلبةل منهج العلوم بمهارات تفكير علمي على تحصيإثراء (. أثر 1997فتحية)، اللولو

 غزة. -الجامعة اإلسالمية ، غير منشورة،ماجستير

 راسيا المتفوقين د (. أثر برنامج إثرائي في تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى عينة من2011، احمد علي بديوي . )محمد

- اعيةوإجتمدراسات تربوية ، Danial Goleman( في ضوء نموذج دانيال جولمان  15:  12في المرحلة العمرية ) 

 2(17) مصر،

 (2010ملحم، سامي محمد .)عمان، دار المسية للطاعة والنشرمناهج البحث في التربية وعلم النفس ، 

 ( 2000منسي، محمد عبد الحليم .)ار المعرفة داالسكندرية، ة، مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية والنفسي

 الجامعية.

 (2007المهدي، حمدي صالح .) امعة ة، دار الجاإلسكندري ،بين دالالت الخبراء وممارسات الباحثينالبحث العلمي التربوي

 للنشر الجديد.
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  مية، رسالة (. إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي في ضوء المعايير العال2007عائدة)، النادي

 ي.ـاألساس سابعـيا للصف المحتوى مقرر التكنولوجماجستير،غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

  ( تق 2005نشوان،  تيسير  والخزندار، نائلة .)لمة ولعوء اتجاهات اضفي األقصى بغزة ة ـي جامعـة فـيوبرلتم البحوث ايـو

 . 2(  8، )  مجلة التربية العلمية، 

 ( 2004النوح، مساعد بن عبد هللا)مكتبة الرشد الرياض. مباديء البحث التربوي. م ، 

  ، رة اليد ض مهارات ك(. تأثير حقيبة تعليمية الكترونية في التعلم المهاري والمعرفي والنقل لبع2008أراز محمد) نوري

 نادي السليمانية ، أطروحة دكتوراة، كلية التربية الرياضية .جامعة بغداد. ألشبال

 ( 1984هندام، يحيى حامد .)ضة العربية، القاهرة، دار النهمسارات تفكير الكبار في الرياضيات. 
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