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 مستخمص البحث
تمثمت مشكمة البحث في وجود ضعف في ميارات البحث عن المعمومات  :مشكمة البحث

والدافعية لمتعمم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، ومن ثم حاول البحث استخدام برنامج قائم 
 عمى التعمم االلكتروني التشاركي لتنميتيما لدييم.

، االلكتروني التشاركي التعممتعرف صورة برنامج قائم عمى  ىدف البحث إلى أىداف البحث:
البحث عن المعمومات والدافعية لمتعمم لدى تالميذ الصف وقياس فاعميتو في تنمية ميارات 

 .السادس االبتدائي
لتحقيق أىداف البحث تم إعداد قائمة بميارات البحث عن المعمومات،  إجراءات البحث:

مي لقياس الجانب المعرفي وبرنامج قائم عمى التعمم اإللكتروني التشاركي، واختبار تحصي
لمميارات، وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي، ومقياس لقياس الدافعية لمتعمم، وتم اختيار 

الصف السادس، ثم تطبيق أدوات البحث، وتطبيق  تالميذ ( تمميذ من55مجموعتي البحث )
صيات والدراسات المقترحة البرنامج التعميمي، ثم معالجة النتائج إحصائيا وتفسيرىا، ثم تقديم التو 

 في ضوء النتائج.
 نتائج البحث: 

( بين متوسطي درجات مجموعتي البحث 1...يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى )-1
الضابطة والتجريبية لالختبار التحصيمي الخاص بالجوانب المعرفية لميارات البحث عن 

 المعمومات لصالح المجموعة التجريبية.
( بين متوسطي درجات مجموعتي البحث 1...صائيا عند مستوى )يوجد فرق دال إح-5

الضابطة والتجريبية لبطاقة المالحظة الخاصة بالجانب األدائي لميارات البحث عن 
 المعمومات لصالح المجموعة التجريبية.

( بين متوسطي درجات مجموعتي البحث 1...يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ) -3
 لمقياس الدافعية لمتعمم لصالح المجموعة التجريبية.الضابطة والتجريبية 

 التعمم االلكتروني التشاركي، ميارات البحث عن المعمومات، الدافعية لمتعمم.الكممات المفتاحية: 
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Abstract 
The Research problem: Was the research problem in a weakness 

in the skills of induction, information and motivation for pupils of the 
sixth grade primary, and then try to search use program based on e-
learning participatory for its implementation they have. 

The Research aims: The aim of the research is to identify the 
image of a program based on participatory e-learning, and to measure 
its effectiveness in the development of information search skills and 
motivation for learning in primary sixth grade students. 

The Research procedures: To achieve the objectives of the 
research, a list of information search skills, a program based on 
participatory e-learning, an achievement test to measure the cognitive 
aspect of the skills, a note card to measure the performance aspect, 
and a measure to measure the motivation of learning were prepared.the 
two research groups (52) students in each group of sixth grade 
students were selected. 
The Research Results: 
1 .there is a statistical difference d at the level of (0.01) between the 

average scores of the control and experimental research groups for 
the cognitive aspects of information-seeking skills test for the 
experimental group. 

2 .there is a statistical difference d at the level of (0.01) between the 
average scores of the control and experimental research groups of 
the observation card on the performance side of the information 
search skills in favor of the experimental group. 

3 .there is a statistical difference d at the level of (0.01) between the 
average scores of the control and experimental research groups of 
the learning motivation scale for the experimental group. 

Key words: Participatory e-learning, information search skills, 
motivation to learn. 
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 مقدمة البحث:
َشِيد مجال الّتعميم طفرة عظيمة في القرن الحالّي؛ فتطّورت آليات الّتعميم بصورة سريعة 

تعة، وازداد تفاُعل جّدًا ُمستغّمًة تطوُّر الّتكنولوجيا، فازدادت إنتاجّية الّتعميم، وأصبح أكثر مُ 
الّطالب، وتوّفرت لو الُقدرة عمى اإلبداع بشكل أكبر، فأصبحت ُمؤّسسات الّتعميم تّتجو إليجاد 

 وتوفير الوسائل الفّعالة التي ُتساعد الّطالب عمى التعمُّم بشكل أكثر ليونة.

ميدية؛ حيث لذلك ظير التعميم اإللكتروني الذي ُيعد بمثابة ثورة عمى النظم التعميمية التق
أوجد فمسفة وأىدافًا وأسموبًا جديدًا في إدارة نظم التعمم، وفى الدور المنوط بالمعمم والمتعمم وسائر 
عناصر العممية التعميمية، وىو يعتمد عمى التقنيات الحديثة التي وسعت من الرؤية التعميمية، 

والحفظ واالستظيار، وتجاوزت الكتاب المطبوع واألسموب التقميدي القائم عمى التمقين ،
 واالمتحانات التي تؤدى بطريقة قسرية.

وُيعد التعمم االلكتروني التشاركي من االستراتيجيات التي تتميز بأىميتيا التعميمية؛ حيث 
أنيا توفر لممشاركين فرصة لمتعمم ومشاركة مصادر المعمومات المتنوعة، فضال عن إمكانية 

قتصر اليدف الرئيسي لمتعمم التشاركي عمى اكتساب تبادل الخبرات فيما بينيم، حيث ال ي
المعرفة ومشاركتيا فقط بل يتعدى إلى اكتساب الفرد القدرة عمى بناء المعرفة بطرق مبتكرة 

 وجديدة.

وتعد ميارات البحث واالستكشاف من الميارات الفطرية التي نحاول تنميتيا، فيي 
دائًما فضول ورغبة في استكشاف كل شيء موجودة منذ الصغر، فعندما يولد الطفل تجد لديو 

من حولو، ويبدأ في طرح األسئمة رغبة في المعرفة، وعندما يكبر قد تنمو ىذه الرغبة معو، لكننا 
نحتاج إلى أن نجيد ميارات البحث حتى يمكننا أن نقوم بالبحث مثمما نريد، فال يكون األمر 

 مجرد مضيعة لموقت.

العناصر الميمة التي ال يمكن الحديث عن التعمم في كما تعتبر الدافعية لمتعمم من 
غيابيا ، فيي تمعب دورا أساسيا في تحقيق النجاح المدرسي، لذا اىتمت كل المنظومات التربوية 
العالمية بالدافعية في مجال التعميم، فيي تمعب دورا فعاال في تحقيق الغايات التربوية الكبرى 

 ( .5.17، لممجتمع. )عبد الوىاب، عبد الفتاح
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لذا فإن من واجب المؤسسات التعميمية البحث باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل 
وتساعد   لتوفير بيئة تعميمية تفاعمية لجذب اىتمام المتعممين وحثيم عمى تبادل اآلراء والخبرات

تاحة الفرص لمطالب  عمى كي  تحقيق التوازن النفسي و اتخاذ القرارات السميمة في المواقف ، وا 
  يطوروا قدراتيم ، معتمدين عمى أنفسيم وقدراتيم الذاتية

  مشكمة البحث:
الحظت الباحثة وجود ضعفا لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في ميارات البحث 

( تمميذ من تالميذ الصف .3عن المعمومات، مما دعا الباحثة لمقيام بدراسة استكشافية عمى )
بانة لمتأكد من وجود ضعف في ميارات البحث عن المعمومات السادس االبتدائي وتقديم است

لدييم، واتضح من خالليا وجود ضعف لدى التالميذ في ميارات البحث عن المعمومات وكذلك 
إجماع معممي الحاسب اآللى عند مقابمتيم عمى ذلك الضعف واستمراره وتأثيره عمى التالميذ في 

 السنوات المتقدمة.
ميارة البحث عن المعمومات إال أنو ىناك ضعف لدى المتعممين  وعمى الرغم من أىمية

(، 7..5فييا مما يؤثر سمبا عمى نتائج العممية التعميمية ىذا ما أوضحتو دراسة كال من جودة )
( حيث جاءت نتائجيا 5.15(، ونوف )9..5(، والجرف )8..5(، وميا )7..5والجوىري )

 نترنت.لتؤكد وجود ضعف في ميارات البحث عبر اال
 كما أوضحت العديد من الدراسات تدنى مستوى الدافعية لمتعمم مثل دراسة:

          (،5.16(، ) سمطان ، 5.16(، )سعاد،نور الدين،5.18)وئام ، آمال ،
 (.5.17)عبدالرؤوف، 

وبالنظر إلى الدراسات السابقة وأدبيات البحث العممي التى أكدت عمى فاعمية التعمم 
اركى فقد اثبتت  العديد من الدراسات األثر اإليجابي التعمم التشاركي عمى اإللكترونى التش

           (،5.18(  )عبدالعزيز،  5.18كما في دراسو كل من  المشيخي )  مستوى التحصيل
           ( ، السيد 5.16( ،  داليا سويفى 5.17( ، فايد ) 5.17( ، )سعد ،5.18)إبراىيم ،

         ( ،5.16(، )محمد ،5.16(  ،)محمد ،احمد،منال ، 5.16(   أمين )  5.16) 
(، 5.15(، ) نبيل، 5.15( )حسام ،5.16(، (أمين،5.16(، )مصطفى، 5.16)محمد، 
                    (،5.15(، ، (إسالم جابر،5.15(، )فضل اهلل ،5.15( ، وفاء ،5.15)ىيثم ،
 (.5.15رييام الغول) ( ،  5.15(. حبيشي ) 5.13( ، )ىمت، 5.13) أمل ،
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مما دعا إلى االىتمام  بتصميم وتطوير مجتمعات التعمم االلكتروني التفاعمية وتوظيفيا 
بشكل فاعل لتحقيق األىداف التعميمية المطموبة و أىمية التحول من التعمم اإللكتروني إلى 

 يسا .التعمم االلكتروني التشاركي باعتبار أن نمط التعمم التشاركي ىدفا تربوي رئ
بعض ميارات   لذا ستحاول الدراسة الحالية استخدام التعمم اإللكترونى التشاركى لتنمية 

 لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.  البحث عن المعمومات وزيادة الدافعية لمتعمم
 ىدفا البحث:

 تنمية بعض ميارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. -1
 .  افعية لمتعمم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائيزيادة الد -5

 أسئمة البحث:
 ما ميارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؟ -1
 ما تصميم برنامج قائم عمى التعمم اإللكتروني التشاركي ؟  -5
بعض ما فاعمية استخدام بيئة التعمم اإللكتروني التشاركي في تنمية الجانب المعرفي ل  -3

 ميارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟
ما فاعمية استخدام بيئة التعمم اإللكتروني التشاركي في تنمية الجانب األدائي لبعض   -4

 ميارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟
لدى   الدافعية لمتعمم  ركى عمى تنميةبيئة التعمم اإللكترونى التشا  ما فاعمية استخدام    -5

 تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟
 مواد البحث وأدواتو:

 قائمة بميارات البحث عن المعمومات. -1
برنامج قائم عمى التعمم التشاركي اإللكتروني لتنمية ميارات البحث عن المعمومات لتالميذ  -5

 الصف السادس االبتدائي
 الجانب المعرفي لبعض ميارات البحث عن المعمومات .اختبار تحصيمي لقياس  -3
 بطاقة مالحظة لقياس األداء الميارى لبعض ميارات البحث عن المعمومات. -4
 مقياس الدافعية لمتعمم . -5
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 مصطمحات البحث
 التعمم اإللكتروني التشاركي: -1

المتعممون  ( بأنو مدخل واستراتيجية تعمم يعمل بيا57، 5.16يعرفو محمد وحيد حامد )
معا في مجموعات صغيرة أو كبيرة، ويشاركون في إنجاز ميمة أو تحقيق أىداف تعميمية 
 مشتركة، حيث يتم اكتساب المعرفة والميارات واالتجاىات من خالل العمل الجماعي المشترك.

وتعرف الباحثة التعمم اإللكتروني التشاركي بأنو نشاط تعميمي عبر الويب قائم عمى 
يتيح التشارك والتفاعل االجتماعي بمجموعات المتعممين والمعمم ومصادر التعمم من التفاعل 

خالل الويب الكتساب المعارف والميارات، حيث يوفر لتالميذ الصف السادس االبتدائي الفرصة 
في التعمم والمشاركة في مصادر المعمومات وفى األفكار واألعمال وتبادل الخبرات بينيم وطرح 

 ات نظر مختمفة و مناقشتيا لموصول في النياية إلى إنجاز الميام المطموبة بنجاح.أفكار ووجي
 محررات الويب التشاركية :
( ) بأنيا:" سمسمة من صفحات الويب المترابطة ،   55،  5.14يعرفيا القحطاني ) 

 والمتداخمة فيما بينيا التي تعرض معرفة اجتماعية بنائية عبر وسيط مباشر من خالل نظام
تحرير وتدوين مفتوح يسمح لكل فرد باإلسيام في إنشاء وكتابة وتحرير واضافة صفحات من 

 المعمومات".     
 وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا :

صفحات ويب توفرأنماط عديدة من التفاعل  كما تسمح لمتالميذ العمل بشكل تعاوني 
التعاون والعمل الجماعي والتفاعل بين بإضافة المحتويات وتعديميا دون أية قيود، ويعزز عممية 

الطالب وتنمية ميارات التبادل الفكري والمعرفي وتوزيع األدوار حيث تكون المعرفة المتكونة 
 . لدى مجموعة العمل بنياية المشروع أعمق وأشمل من المعرفة الفردية لكل عضو فييا

 البحث عن المعمومات:
عن المعمومات بأنيا عممية يشارك فييا ( البحث Peterson ، 2008يعرف بيترسون )

الفرد في البحث، والحصول عمى المعمومات، وتقييميا، واالستفادة منيا لتمبية احتياجاتو 
المعموماتية باستخدام الميارات المعرفية واإلدراكية وحل المشكالت، وتتأثر ىذه العممية بالبيئة 

تي يواجييا الباحث، وأي ميمة يريد الطالب البحثية المحيطة، والتوجيات الفردية، والمشاكل ال
إنجازىا تؤثر عمى عممية البحث عن المعمومات واستخداميا، والنجاح في استكماليا في 

 ( 3،  5.17المجاالت األكاديمية. )حنان، 
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وتعرفيا الباحثة أنيا ىي جميع الطرق واألساليب واألنشطة التي يسمكيا التالميذ أثناء 
لمعارف والحقائق واآلراء واألفكار المتصمة بموضوع محدد من مصادر جمعيم لممعمومات وا

 مختمفة وتفسيرىا وتقييميا واالستفادة منيا.
 الدافعية لمتعمم -3

(بأنيا: "مساحة رقمية يتم وضعيا عمى P 57 , 2006,  Patarakin)  يعرفيا باتاراكين
 ."في إدراج المعمومات مزود موقع عبر شبكة اإلنترنت بحيث يسمح بالمشاركة والتفاعل

وتعرفيا الباحثة إجرائيا : أنيا مجموعة عوامل داخمية وخارجية التي تثير سموك المتعمم 
وتوجو نشاطو لبذل المزيد من الجيد، والمثابرة، والتركيز، واالنتباه، في التعمم، واالستمتاع بو، 

لكي يصل إلى أفضل نتيجة والتغمب عمى الصعوبات التي يمكن أن تواجو أثناء عممية التعمم، 
 .والمشاركة اإليجابية ويحقق ىدفو

 اإلطار النظري :
 ويتضمن المحاور الرئيسية التالية:

 التعمم اإللكتروني التشاركي: – 1
مع وجود توجو في التقميل من انعزالية المتعمم عن طريق التعمم النشط و التحول إلى 

ى تطوير الممارسات التربوية عمى مستوى التعمم و مرحمة التشارك التفاعمي لممعرفة، مما أدى إل
التفاعل، ومع تطور أدوات الويب تم التأكيد عمى إعادة التفكير في العالقة بين التكنولوجيا 
والتعميم لتطوير تجربة تعميمية، يكون فييا المتعمم قمب العممية التعميمية لتعزيز تجربة التعمم من 

وىو ما أدى إلى إدراج البرمجيات االجتماعية، ومن أىميا  خالل الحوار والمناقشة والتفاعل
المدونات، والويكي، تأكيدًا عمى فكرة إقامة الوصالت بين المتعممين ومصادر التعمم، و الذي 
يخدم التعمم في بناء المحتوى التعميمي، مما أدى إلى دعم التعمم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت 

 ( 54، 5.16)السيد، 
 التعمم اإللكتروني التشاركي: أىمية -

اكتساب المعرفة فقط بل اليدف ىو   ليس اليدف من التعمم اإللكتروني التشاركي
اكتساب القدرة عمى بناء المعرفة في بيئة تشاركية. وال يقتصر دور التعمم اإللكتروني التشاركي 

نما تعداه إلى تنمية الجوانب الميار   .يةعمى تنمية المعارف النظرية فقط وا 
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(أن النظريات التربوية أكدت عمى التعمم النشط  569،  3..5يرى محمد خميس ) 
والفعال، وىذا النوع من التعمم يمكن أن يتحقق من خالل بيئة التعمم التشاركي، حيث ركزت 
النظرية البنائية عمى إلقاء الضوء عمى بعدين لمتعمم، األول تعيد المتعممين بتحقيق أىداف 

، والثاني دور التفاعالت االجتماعية لعمميات التعمم، ونجد أن بيئة التعمم تعمميم الخاصة
التشاركي تراعي ىذين البعدين، فاألنشطة التعميمية التي يتضمنيا ىذا المدخل تشمل عمل 

 المتعممين معًا في جمع المصادر و  إضافة قيمة عقمية إلييا.

(عمى أن استخدام طرق   (Bradford,et al,2016ىذا وقد أكد برادفورد وأخرون )
واستراتيجيات التعمم المتمركز حول المتعمم تزيد من اندماج الطالب في التعمم؛ مما يحسن من 
نواتج تعمميم ويزيد من دافعيتيم ورغبتيم في التعمم عمى عكس طرق التعمم التقميدية التي تتمركز 

 في العممية التعميمية. حول المعمم، وتعمل عمى عزوف كثير من الطالب، وعدم اندماجيم

 مميزات استخدام التعمم التشاركي اإللكتروني:
      ( ، 14،  9..5(، ىدى الصغير ) 569،  3..5يرى كال من محمد خميس ) 

( ما يتميز بو التعمم التشاركي من  55،  5.15) محمد رفعت، السعيد محمد ، داليا خيرى ، 
 في التعميم، نذكرىا كالتالي: مميزات تجعل منو استراتيجية فعالة ومؤثرة

استخدام المتعممين لمصادر المعمومات في بحثيم وتوجيو جيودىم نحو التوصل إلى  -
 المعمومات من مصادر التعمم المختمفة وجمعيا وتنظيميا.

إضافة قيمة ليذه المصادر من خالل تداول المتعممين ليا وبناء تمثيالت لمعارفيم الخاصة  -
 يمية محددة.لتحقيق أىداف تعم

جماعات عن مشروعاتيم حيث يعمل كل متعمم في عمل فرعي مسئولية المتعممين فرادی و  -
 محدد ولكنو يكمل عمل اآلخرين والذي يؤدي في النياية إلى مشروع جماعي تشاركي.

الدمج بين معرفة المتعممين ومعرفة الخبراء في المجال مما يساعد عمى تخطى الحواجز أثناء  -
 لتعمم ومواكبة التطورات العممية في المجال.عممية ا

منح المتعممين فرادى وجماعات مسئولية عن إنجازاتيم مما يبرز دور كل متعمم عمى حده   -
 ويساعد عمى تقويم دوره فرديا باإلضافة إلى تقييم دور المتعممين ككل. 
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ة، وتحقيق كما أن التعمم التشاركي اإللكتروني يعمل عمى تطوير الميارات الحياتي
التي وضع من أجميا، وميارات التعمم التشاركي ىي نتاج عممية التشارك   األىداف التعميمية
تحقيق -  إدراك الذات–توظيف التكنولوجيا –)تصميم التعميم  ومن أىم مياراتوبين المتدربين، 

يارة م–الممارسات النظرية المعتمدة -معالجو المجموعة -ادارة الوقت–المتعة في التعمم 
ميارة التفاعل مع –ميارات تنفيذ الميام التشاركية وتقويميا –التواصل الكتابي عبر الويب 

 ميارة معالجة (–اآلخرين 

  التشاركي: اإللكتروني التعمم خصائص
( ،  .1،  5.16( ، ومحمد خمف اهلل )  15،  3..5ويشير كل من محمد خميس ) 

  ( Parker, M,2004 ) (،5.18حصة ، ()5.18( )منى سعد ،138- 137،  5.15وفاء )

 أن التعمم اإللكترني التشاركي يتميز بمجموعة من الخصائص ىى:
يطبق كثير من النظريات التربوية مثل التعمم التعاوني، والتعمم المقصود، والخبرات  -1

 الموزعة، والتعمم القائم عمى المصادر و التعمم القائم عمى المشروعات.
تبادل بين المتعممين حيث أن كل فرد من المجموعة لو دور يكمل وجود تفاعل واعتماد م -5

 بو نشاط المجموعة.
المسئولية الفردية، فكل فرد مسئول عن إتقان تعممو من خالل نشاطو وتفاعمو المستمر  -3

 داخل المجموعة عبر الشبكة .
 ينمى الميارات االجتماعية والعالقات االيجابية بين الدارسين.  -4
 اعل وأدوات التشارك التى تحقق انماط التفاعل المختمفة .توفير فرص التف  -5
 الثواب االجتماعي ، ال تتم المكافأة غال بعد إنياء العمل الكمي. -6
تعمم متمركز حول المتعمم: إذ يشتمل عمى أنشطة جماعية يقوم بيا المتعممون، مثل   -7

تصر دور المعمم الواجبات، ومشروعات البحوث، ودراسة الحالة، والعروض التعميمية، ويق
 عمى بناء تمك األنشطة، وتوجيو التعمم الجماعي 
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فيو يقدم وترى الباحثة أن تمك الخصائص ىي ما تميز التعميم اإللكتروني التشاركي، 
جوانب أكثر تفاعمية وأكثر إنسانية وأكثر تشاركية. يتمركز حول المعمم والمتعمم عمى حد سواء، 

فالمعمم لب في تحقيق الغرض المرجو من العممية التعميمية حيث يبرز فييا دور المعمم و الطا
ىو من يوجو عممية التعمم، في حين يمارس المتعممون عممية التعمم بأنفسيم من خالل المشاركة 
الفعالة والعمل معًا في مجموعات صغيرة تستند إلى توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، في 

عممين عمى العمل الجماعي وتُيسر مشاركتيم الفعالة في بناء توفير بيئة تعمم ثرية تشجع المت
 .المعرفة وتبادل الخبرات أثناء تنفيذىم لمميام التشاركية المرتبطة بموضوعات المحتوى الدراسي

 محررات الويب التشاركية:-2
"  ىى أحد أشكال  Wikiمحررات الويب التشاركية ، وقد  ُيطمق عمييا مسمى الويكي " 

جيا الحديثة و أحد أىم تطبيقات الويب، ليا دور كبير فى  توسيع نطاق بيئة التعمم؛ التكنولو 
لتجعميا بيئة تفاعمية  ، فيي تسيم في جعل المتعممين جزًءا من مجتمع اجتماعي، حيث إنيا 
أداة تعمل عمى إيجاد بيئة تعاونية، من خالل السماح ألي مستخدم من األشخاص العاديين 

 اء المحتوى عمى شبكة اإلنترنت. بالتشارك في إنش
( ) بأنيا:" سمسمة من صفحات الويب المترابطة ،   55،  5.14ويعرفيا القحطاني ) 

والمتداخمة فيما بينيا التي تعرض معرفة اجتماعية بنائية عبر وسيط مباشر من خالل نظام 
فة صفحات من تحرير وتدوين مفتوح يسمح لكل فرد باإلسيام في إنشاء وكتابة وتحرير واضا

 المعمومات".     
 فوائد تعميمية لمحررات الويب التشاركية

          ( ،  19-5.15،18( الشيخي ، ) 5، 5.11تشير كل من العييد، الفريح )
 ( إلى عدة فوائد تعميمية منيا:  55-49، 5.15)  حسن

 الطالب يممكون المعرفة؛ فيم يسعون خمفيا بنشاط وينشئونيا.  -1
مسؤولية لدى الطالب عن طريق توليتيم مسؤولية االعتناء بمنشور، أو  موقع تنمية حس ال -5

 لو جميور عالمي ال يقتصر عمى المعمم، أو زمالئيم بالصف.
تنمية مستوى التفكير النقدي لممتعممين، من خالل حرصيم عمى دقة المعمومات  الموجودة  -3

 ىم من معمومات.عمى صفحات الويكي الخاصة بيم، وكذلك نقد ما يطرحو زمالؤ 
تطوير ميارات القراءة والكتابة والفيم لممعمومات التي يحصل عمييا الطالب؛ من أجل  -4

 التحقق من الوقائع بدقة وتصحيح األخطاء المكتشفة من قبل زمالئيم.
يساعد الطالب عمى تنمية مياراتيم الذىنية عن طريق العمل التعاوني ليقوموا بتحميل   -5

 كل التي تعترضيم خالل عمميم.وتركيب وشرح وحل المشا
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تنمية وتطوير طرق التعبير والتواصل مع اآلخرين عن طريق النص والصورة والمقاطع  -6
 المرئية والصوتية وغيرىا.

تنمية الميارات الالزمة لنجاح العمل الجماعي التعاوني، حيث يسعى الجميع عن  طريق  -7
 د. تبادل المعرفة والقيام بأدوار مختمفة لتحقيق ىدف موح

 تنمية وتطوير القدرة عمى تقييم مصداقية وموثوقية مصادر المعمومات المختمفة.   -8
 البحث عن المعمومات-3

يعد االىتمام بتطوير النظم التعميمية ىو نقطة البداية لتقدم الدول في مختمف المجاالت، 
ث عن ولكي ترقى العممية التعميمية إلى المستوى المأمول يجب االىتمام بميارات البح

 المعمومات.
فيجب أن يكون التركيز األساسي في التعميم عمى كيفية الفيم والتفكير والتحميل والتقويم 
بدال من كيفية التذكر وكيفية الحصول عمى المعمومات ومكان وجودىا بدال من محاولة االحتفاظ 

محيصيا سنوات وكيفية نقد المعمومات وت 5بالمعمومات التي ربما تصبح قديمة في غضون 
 والتفريق بين الغث والثمين فييا .

كما يعد اكتساب الطالب ميارات البحث عن المعمومات أمر في غاية األىمية، فيذه 
الميارات تعنى قدرة الطالب عمى استخدام مصادر المعمومات المختمفة التقميدية منيا 

أن نجاح الطالب في  واإللكترونية والوصول إلى المعمومة التي يريدىا، بل أن ىناك من يرى
 اكتساب ميارات البحث عن المعمومات يجعل منو باحثا مؤىال يعرف كيف يتوصل لممعمومة.

وأصبح من الضروري أن يمتمك كل متعمم ميارة البحث وترتيب المعمومات، واستيعابيا 
 بصورة سريعة وفعالة تتيح لو توظيفيا واالستفادة منيا بأقصى صورة ممكنة، وخالل السنوات

 القميمة السابقة اىتمت البحوث والدراسات التربوية باستحداث أساليب جديدة لمتعمم.
 مفيوم البحث عن المعمومات:

( البحث عن المعمومات بأنيا عممية يشارك فييا Peterson، 2008يعرف بيترسون ) 
اتو الفرد في البحث، والحصول عمى المعمومات، وتقييميا، واالستفادة منيا لتمبية احتياج

المعموماتية باستخدام الميارات المعرفية واإلدراكية وحل المشكالت، وتتأثر ىذه العممية بالبيئة 
البحثية المحيطة، والتوجيات الفردية، والمشاكل التي يواجييا الباحث، وأي ميمة يريد الطالب 

في  إنجازىا تؤثر عمى عممية البحث عن المعمومات واستخداميا، والنجاح في استكماليا
 المجاالت األكاديمية. 
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( بأنيا عبارة عن اإلجراءات والميام التي يقوم بيا الفرد  Ogba، 2015ويعرفيا أوجبا )
لمحصول عمى المعمومات، ومحاولة تفسيرىا وحل المشاكل التي تواجيو باستخدام األساليب 

( أن 8..5الشيري )المعرفية واالنفعالية والمادية المتوافر في البيئة البحثية، في حين يرى 
البحث عن المعمومات ىي أنشطة الباحثين أو المستفيدين لموصول إلى ما يحتاجون إليو من 

 ( 5.17،3مصادر المعمومات )حنان،

وتعرفيا الباحثة أنيا ىي جميع الطرق واألساليب واألنشطة التي يسمكيا التالميذ أثناء 
فكار المتصمة بموضوع محدد من مصادر جمعيم لممعمومات والمعارف والحقائق واآلراء واأل

 مختمفة وتفسيرىا وتقييميا واالستفادة منيا .

 خصائص المعمومات:
تمتاز المعمومات بسيولة إعادة صياغتيا؛ إذ يمكن أن تتّخذ عدة أشكال منيا معمومات  -

 نصية، أو أشكال بيانية، أو رسوم متحركة، أو أصوات ناطقة.

 ير في عّدة مسارات محددة نحو المستقبل المحتاج ليا.تتسم بسيولة النقل، والتسي -

قابميتيا عمى االنخراط مع العناصر المعموماتية واالندماج معيا؛ إذ يسيل ضميا ضمن قوائم  -
 أو إنشاء نصوص تتألف من فقرات بواسطة المعمومات المتوفرة.

لقانوّني العرض والطمب؛  تمتاز بالندرة والوفرة في آن واحد؛ حيث تُفرض عمييا قيود ُتخضعيا -
 بذلك تصبح سمعة متداولة مقيدة الوصول.

تنفرد بعدم نفاذىا؛ فيي عمى العكس تمامًا مما ىي عميو الموارد المادية؛ إذ إّن المعمومات  -
 تتنامى وتزداد بشكل مستمر.

أّن ذلك سيولة النسخ؛ إذ تتوّفر عّدة ُسبل لممستخدم تتيح لو إمكانية نسخيا بكل سيولة؛ إال  -
 يعتبر معضمة أمام تشريعات الممكية الخاصة لممعمومات.

القدرة عمى تصحيح المعمومات الخاطئة قبل الوصول إلى النتائج النيائّية، وتصحيح الخاطئة  -
 منيا.

عدم القدرة عمى الحكم القاطع بصّحة الكثير منيا، فيشوبيا عدم اليقين، والقابمّية لمتغيير  -
 والنقض.
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 اح عممية البحث:مقومات نج
 ( أن مقومات نجاح عممية البحث تتمثل في :2007،4يرى )شريف،

تحديد الحاجات  –الميارات المغوية  –الخمفية الموضوعية  –الباحث: الثقافة المعموماتية  -أ
 التعبير عن الحاجات لممعمومات. –لممعمومات 

أدوات البحث -المحتوى( أدوات البحث : أدوات البحث عن المعمومات داخل مصادرىا ) -ب
 عن مصادر المعمومات نفسيا ) البيانات الببميوجرافية (.

استراتيجيات البحث عن المعمومات: ميارات الباحث وثقافتو المعموماتية والقدرة عمى التعبير  -ج
 إمكانيات أدوات البحث المتاحة .-عن احتياجو لممعمومات

ت وأشكاليا ولغاتيا وأدوات التعريف بيا مصادر المعمومات: أنواع مصادر المعموما -د
 ومحتوياتيا 

مراكز الوثائق  –مراكز المعمومات  –مرافق المعمومات: المكتبات بأنواعيا المختمفة  -ه
 شبكة المعمومات.-المتاحف –واألرشيف 

 أشكال وأنواع المعمومات: 
ين المستوى العممّي المعمومات التطويرية أو النمائية: ىي المعمومات التي تفيد في تحس -أ

 والثقافّي لإلنسان، وتوسيع مداركو، مثل قراءة الكتب. 
المعمومات اإلنجازّية: ىي المعمومات المخصوصة التي تفيد اإلنسان في إنجاز عمٍل، أو  -ب

 مشروع، أو اتخاذ قرار.
 األكاديمّية.  المعمومات التعميمّية: ىي المعمومات التي يتمقاىا الطمبة خالل مراحميم الدراسّية -ج
المعمومات الفكرّية: ىي األفكار والنظرّيات والفرضّيات التي يضعيا اإلنسان حول العالقات  -د

 التي من الممكن أن توجد بين عناصر المشكمة المختمفة.
المعمومات البحثّية: ىي المعمومات التي يحصل عمييا اإلنسان من تجاربو الشخصّية، أو  -ه

كانت تجارب معممّية أو حصيمة أبحاث أدبّية، وتشمل التجارب نفسيا،  تجارب اآلخرين سواءً 
جراءىا، ونتائج األبحاث، وبياناتيا.  وا 

المعمومات األسموبية النظامّية: ىي المعمومات التي ُتساعد الباحث عمى إنجاز بحثو بشكل  -و
 صحيحة.أكثر دقة، وتشمل الوسائل التي تستعمل لمحصول عمى المعمومات والبيانات ال
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المعمومات السياسّية: ىي المعمومات التي تخصُّ المواضيع السياسّية، وعممّيات اتخاذ  -ز 
 القرار.

المعمومات التوجييّية: ىي المعمومات التي يحصل عمييا اإلنسان من خالل توجييات  -ح
 .اآلخرين

 الدافعية لمتعمم -4
حديث عن التعمم في غيابيا، فيي تعتبر الدافعية لمتعمم من العناصر الميمة فال يمكن ال

تمعب دورا أساسيا في تحقيق النجاح المدرسي، لذا اىتمت كل المنظومات التربوية العالمية بيا ، 
 (  9..5فيي تمعب دورا فعاال في تحقيق الغايات التربوية الكبرى لممجتمع. )ضحى، 

أىم العوامل التي تساعد  إذا كانت الدافعية وسيمة لتحقيق األىداف التعميمية فإنيا تعد من
عمى تحصيل المعرفة والفيم والميارات مثميا في ذلك مثل الذكاء والخبرة السابقة، فالمتعممون 
الذين يتمتعون بدافعية عالية يحققون نواتج التعمم المطموبة بفاعمية أكبر في حين أن المتعممين 

 داخل الفصل.الذين ليس لدييم دافعية عالية قد يصبحون مثار شغب وسخرية 
 مفيوم الدافعية:

الدافع عممية داخمية توجو نشاط الفرد نحو ىدف في بيئتو، فيي حالة داخمية تحرك 
ن أي نشاط يقوم بو الفرد ال يبدأ أو ال يستمر دون وجود دافع، وليس من  السموك وتوجيو، وا 

ىذا ما يجب أن الثابت أن نجد كل المتعممين )الطالب( مدفوعين بدرجة عالية أو متساوية، و 
يعرفو اآلباء والمربون في الميدان التربوي حيث يرغبون دائمًا أن يجدوا الطالب ميتمًا بالدراسة 
ويميل إلييا ويعتبرونو شيئًا ىامًا يجب أن يقوم بو الطالب، وفي مثل ىذه النظرة من المعممين 

ة لدرجة أنو يريد أن تجاه الطالب ما يجعل الطالب يشعر باإلحباط أو عدم الرضا عن المدرس
وىذا ما جعل االىتمام بالدوافع والتعرف عمييا وكيفية استثارتيا   يتركيا نيائيًا وال يكمل تعميمو،

 ميمة جدًا إلنجاح العممية التعميمية.
الدافعية لمتعمم بأنيا: مجموعة من العوامل   Spinath&(Spinath)يعرف كاًل من )

                 عالية في النشاط واالستمتاع بالميام والخبرات التي تدفع المتعمم لالندماج بدرجة
 التعميمية الجديدة.

وتعرف الدافعية إجرائيا : أنيا مجموعة عوامل داخمية وخارجية التي تثير سموك المتعمم 
وتوجو نشاطو لبذل المزيد من الجيد، والمثابرة، والتركيز، واالنتباه، في التعمم، واالستمتاع بو، 

تغمب عمى الصعوبات التي يمكن أن تواجيو أثناء عممية التعمم، لكي يصل إلى أفضل نتيجة وال
 .والمشاركة اإليجابية ويحقق ىدفو
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 مصادر الدافعية لمتعمم:
تؤثر عوامل كثيرة في تعمم اإلنسان المتواصل، منيا ما ىو خارجي يختص 

ا ىو داخمي يتعمق بالدوافع: الميول بالبيئةالمحيطة بو: كالطبيعة، واألسرة واألصدقاء، ومنيا م
 .واالتجاىات والقيم عند اإلنسان

 (  ،السيد مطحنة 44،  8..5( ،أحمد غبارى ) (Huitt 2001,2ويتفق كل من 
 ( أنو يوجد مصدريين لدافعية التعمم حسب مصدري استثارتيا وىما:5.15،.51)

أو حتى األقران، فقد يقبل  :كالمعمم أو إدارة المدرسة أو أولياء األمور مصادر خارجية
الطالب عمى التعمم سعيا وراء إرضاء المعمم و كسب إعجابو أو إرضاء لوالديو والحصول عمى 

 تشجيع مادي أو معنوي منيما.
:أي الطالب نفسو حيث يقدم عمى التعمم مدفوعا برغبة داخمية إلرضاء  مصادر داخمية

 ( 4،67..5عارف )رضوان، ذاتو وسعيا وراء الشعور بمتعة التعمم وكسب الم
لذلك فمن الميم نقل دافعية التعمم من المستوى الخارجي إلى المستوى الداخمي، وتعميم 
المتعمم كيف يتعمم، ليكون بمقدوره االستمرار في التعمم الذاتي في المجاالت التي تطورت لديو 

حيا، ونجد ان الدافعية االىتمامات والميول نحوىا، مما يدفعو إلى مواصمة التعمم فييا مدى ال
الداخمية شرطا أساسيًا لمتعمم الذاتي والتعمم المستمر فالدافعية الخارجية تبقى ما دامت الحوافز 

 .موجودة، أما الداخمية فتدوم مع الفرد مدى حياتو
 وظائف الدوافع:

( أن الدوافع في التعمم تقوم بأربع 1..5(، و)منصور،9..5ويرى كال من )ضحى،
 ية ىي:وظائف أساس

الوظيفة االستثارية: حيث تؤدي اإلثارة المتوسطة إلى القضاء عمى الممل والرتابة ويتم ذلك  -أ
 بإثارة دوافع التعمم المتعددة عند المتعمم أو بوضع المثيرات المناسبة وتنظيميا في الصف

جاح أو الوظيفة التوقعية: وىي تتعمق بمستوى الطموح لدى الطالب وخبرتو السابقة في الن -ب
 الفشل وتوجيييا إلى درجات النجاح في الصف

الوظيفة الباعثية: مثل الحصول عمى شيء مرغوب فيو بعد عممية التعمم أو التخمص من  -ج
 وضع سيء وقع فيو المتعمم حيث تعمل عمى تقوية السموك الذي يحدث قبميا مباشرة

ل عمى توجييو ويعتمد ذلك عمى الوظيفة العقابية: حيث يمكن لمعقاب أن يقوي السموك ويعم -د
يجاد السموك البديل .  شدة العقاب وارتباطو بالسموك مباشرة وا 
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 انخفاض الدافعية:
وتعتبر مشكمة انخفاض الدافعية لمتعمم من أكثر المشكالت تأثيرا عمى سير العممية 

 تعمم .التربوية، حيث أن أغمب المشكالت التي يعاني منيا الطمبة تبدأ من نقص الدافعية لم

إن أىم مشكمة يواجييا المعممون داخل الصف ىي الفشل في توجيو دوافع طالبيم 
واستغالليا في عممية التعمم، فمشكمة االنضباط داخل الصف، وكسل بعض الطالب، وعدم 
لقاء الموم والنقد عمى  إجادة بعض االختبارات والقمق واالضطراب الذي يبدو عمى بعضيم، وا 

 إلدارة والمدرسة بشكل عام كل ذلك يعد فشاًل في توجيو دوافع الطالب.المادة الدراسية وا

فقد أصبحت مشكمة انخفاض الدافعية لمتعمم مشكمة بارزة يعاني منيا الميدان التربوي، 
 (.63، 5.11وانعكس أثرىا في ضعف المخرج في التعميم )المنجومي، 

ى تفرع مشاكل أخرى كالتسرب كما قد أثبتت الدراسات أن استمرار ىذه المشكمة يؤدي إل
الدراسي، والضعف الدراسي والفشل وغيرىا من المشاكل التي يكون منشأىا نقص الدافعية لمتعمم 

 (5.18)وئام، 

ونظرا الىتمام الباحثة بموضوع انخفاض الدافعية لمتعمم وما لو من آثار وتبعات سمبية 
ثمة في ىدر القدرات والطاقات تنعكس عمى الطمبة بشكل خاص وعمى المجتمع بشكل عام متم

اإليجابية لذلك فما ييمنا ىنا أن نضع أيدينا عمى بعض الجوانب التي يمكن من خالليا التعرف 
عمميا عمى أسباب انخفاض الرغبة أو ارتفاعيا تجاه التعمم والتي يمكن تسميتيا انخفاض 

 الدافعية لمتعمم.

 مظاىر انخفاض الدافعية لمتعمم: 
( عمى أن الدافعية شعور داخمي ال 454، 5.18( )وئام،6..5فرج ،اتفق كال من ) 

يمكن وصفو أو قياسو، ولكن يمكن االستدالل عمييا من بعض المظاىر التي من خالليا يمكن 
الحكم بوجود ىذه المشكمة، وىناك العديد من المشكالت الناتجة عن ضعف الدافعية لمتعمم والتي 

سمبا عمى سير العممية التعميمية و يتميز بيا منخفضي تظير داخل الصف أو خارجو وتأثر 
 الدافعية لمتعمم من الطالب ونذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر:

 تشتت االنتباه وضعف المشاركة الصفية. -أ
 االنشغال بإزعاج اآلخرين واثارة المشكالت الصفية. -ب
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ىمال حميا، باإلضافة لنسيان كل ما  -ج لو عالقة بالتعمم الصفي من مواد نسيان الواجبات وا 
 ومتطمبات من كتب و دفاتر و أقالم.

 تدني المثابرة في االستمرار في عمل الواجب أو الميمات الموكمة لمطالب. -د
 إىمال االلتزام بالتعميمات و القوانين الخاصة بالصف و المدرسة. -ه
 كثرة الغياب عن المدرسة. -و
 سية و تتابع الحصص و االمتحانات.التذمر من كثرة المواد الدرا -ز
 التأخر الصباحي و التسرب من المدرسة. -ح
 الفشل و التأخر التحصيمي نتيجة عدم بذليم الجيد الذي يتناسب مع قدراتيم. -ط
 عدم االىتمام كثيرا "بالمكافآت التي قد تقدم إلييم. -ي

ويتضح مما سبق اآلثار السمبية التي تترتب عمى تدني الدافعية لمتعمم لدى الطالب، 
والتي قد يجيل الكثير من العاممين في المؤسسة التعميمية أنيا ناتجة عنيا، بالتالي كمما ركزوا 

 عمى عالجيا تالفوا ىذه اآلثار بقدر اإلمكان. 
 إعداد مواد البحث:

 عن المعمومات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية:إعداد قائمة ميارات البحث -1
ىدف البحث الحالي إلى تنمية ميارات البحث عن المعمومات من خالل برنامج قائم 
عمى التعمم اإللكتروني التشاركي، لذا قامت الباحثة بإعداد قائمة بميارات البحث عن المعمومات 

 وفق الخطوات التالية:
: اعتمدت الباحثة في بناء القائمة عمى تحميل األدبيات المياراتمصادر اشتقاق قائمة -أ

نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية، كما تم مراجعة بعض التربوية، 
 الكتب والدوريات العممية المتخصصة التي تناولت ميارات البحث عن المعمومات.

ادر السابقة إلى قائمة أولية لمميارات تم التوصل من خالل المصالصياغة المبدئية لمقائمة: -ب
( ميارات رئيسة في البحث عن المعمومات لدى تالميذ الصف السادس 8تكونت من )

جمالي الميارات )  ( ميارة فرعية.64االبتدائي، وا 
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تم عرض القائمة عمى السادة عرض القائمة في صورتيا المبدئية عمى المحكمين: -ج
التدريس وتكنولوجيا التعميم، وبعض العاممين في المحكمين أساتذة المناىج وطرق 

تكنولوجيا التعميم بالمدارس، واتفقت أراء السادة المحكمين عمى أىمية الميارات ومناسبتيا 
لتالميذ الصف السادس االبتدائي، وتم إضافة وحذف بعض الميارات مع إعادة ترتيب 

 بعض الميارات.

بعد إجراء التعديالت المقترحة من السادة ئية: صياغة قائمة الميارات في صورتيا النيا-د
( ميارات رئيسة .1المحكمين تم االستقرار عمى القائمة النيائية وقد تكونت القائمة من )

جمالي الميارات )  ( ميارة فرعية.65في مجال البحث عن المعمومات، وا 

 كي:تصميم وبناء البرنامج التعميمي القائم عمى التعمم اإللكتروني التشار -2
قامت الباحثة بدراسة العديد من نماذج التصميم التعميمي التي يمكن االعتماد عمييا في 
تصميم مواد المعالجة التجريبية وقد اختارت الباحثة نموذج عبد المطيف الجزار المعدل كنموذج 

 لمتصميم التعميمي في البحث الحالي.

 المرحمة األولى: مرحمة الدراسة والتحميل:
تم اختيار التالميذ عينة البحث من التالميذ المقيدين بالصف ائص المتعممين: تحديد خص-1

( سنة، 13( )15السادس االبتدائي بمدارس النيل المصرية، في المرحمة العمرية من )
بعاد التالميذ المدمجين بحيث كان نصفيم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث، وتم است

 ( تمميذ وتمميذة.55ينة ليصبح إجمالي عدد العينة )التالميذ كثيري الغياب من العو 

تمميذ  18من خالل مقابالت الباحثة مع مجموعة من التالميذ )تحديد الحاجات التعميمية: -2
وتمميذة( وقد تبين لمباحثة من خالل إجاباتيم عمى األسئمة في المقابالت إنيم يعانون من 

ات والدافعية لمتعمم، وتم إعداد قائمة مشكالت في امتالكيم ميارات البحث عن المعموم
بالميارات الالزم تنميتيا لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي لتنمية ميارات البحث عن 

 المعمومات والدافعية لمتعمم.

يتطمب دراسة البرنامج من الناحية المادية توافر دراسة واقع الموارد والمصادر التعميمية: -3
جياز كمبيوتر أو ىاتف ذكي لو القدرة عمى تصفح االنترنت، مجموعة من العناصر منيا 

 وخدمة انترنت موصمة بالجياز، والبرنامج التعميمي، ومتصفح انترنت.
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 المرحمة الثانية: مرحمة التصميم:
 صياغة األىداف التعميمية سموكيا:-1
ت البحث عن تعرف فاعمية التعمم اإللكتروني التشاركي في تنمية ميارا -األىداف العامة: -أ

 المعمومات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.
وقد تم تحويل قائمة الميارات إلى أىداف فرعية لمبرنامج، وفيما يمي األىداف الفرعية: -ب

 عرض لألىداف الفرعية لمبرنامج:
 ميارات التعامل مع المتصفح -
 ميارة البحث عن موضوع في اإلنترنت -
 اإلنترنتميارة البحث عن صورة في  -
 ميارات حفظ صورة عمى جياز الكمبيوتر -
 ميارة البحث عن فيديو في اإلنترنت -
 ميارة التعامل مع موقع إنترنت -
 ميارات حفظ موقع انترنت -
 ميارات طباعة صفحة من موقع الكتروني -
 ميارات نسخ محتوى صفحة من موقع الكتروني -
 ميارات رفع صورة عمى موقع -
من خالل تحديد األىداف العامة لمبرنامج تم صياغة أىداف إجرائية في وكية: األىداف السم-ج

 ( ىدف.65عبارات تحدد سموك أفراد العينة، ووصل عدد األىداف إلى )
( موديوالت يتناول كل .1تم تقسيم المحتوى إلى )تحديد عناصر المحتوى التعميمي:  -2

 رات البحث عن المعمومات.موديول منيا كيفية استخدام مجموعة ميارات من ميا
قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيمي مكون من أسئمة الصواب والخطأ وأسئمة بناء اختبار:  -3

االختيار من متعدد، وتم صياغة األسئمة صياغة واضحة ودقيقة وتم تحديد ىدف االختبار 
 ووضع تعميمات واضحة قبل البدء في إجراء االختبار.
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 وطريقة تجميع التالميذ، وأساليب التدريس لكل ىدف: اختيار خبرات التعمم-4
وىي الخبرة التي يتفاعل فييا المعممين باألداء والعمل في الواقع أو ما أ: الخبرة المباشرة: 

 يحاكيو، ومنيا القيام بأنشطة محددة لموقوف عمى نواتج التعمم.
 اطع الفيديو.وىي عروض الباوربوينت والصور الثابتة ومق  ب: الخبرات البديمة:

تم في ىذه الخطوة إعداد الرسالة التعميمية التي تصميم الرسالة التعميمية عمى الوسائط:  -4
سيتم وضعيا عمى المواد التعميمية والوسائط التعميمية التي تم اختيارىا في الخطوة السابقة، 

ائص وتم صياغة الرسالة في ضوء عناصر المحتوى التي تم تحديدىا، ويتم مراعاة خص
 التالميذ عند اختيار األلفاظ والرسوم والرموز والمصطمحات.

راعت الباحثة وضع تمييد لكل موديول تصميم األحداث التعميمية وعناصر عممية التعمم: -5
لالستحواذ عمى انتباه المستخدم، وتم وضع األىداف في بداية الموديول، كما قامت الباحثة 

ء التعمم السابق، وتم تنويع المثيرات وتوفير التغذية بتصميم مجموعة من األنشطة الستدعا
الراجعة، وتم قياس األداء من خالل اإلنتاج المرسل لمباحثة بعد القيام باألنشطة المتوفرة 

 بالبرنامج.
تم االعتماد في البحث الحالي عمى استراتيجية التعمم اإللكتروني اختيار استراتيجية التعمم: -6

 رنامج التعميمي.التشاركي من خالل الب
 -المرحمة الثالثة: مرحمة اإلنتاج واإلنشاء: 

قامت الباحثة بإعداد الوسائط والمواد التعميمية المستخدمة في  الحصول عمى الوسائط:-1
توصيل المحتوى إلى الفئة المستيدفة، تم إعداد عروض الباوربوينت الصور التعميمية 

 نامجومقاطع الفيديو التي المناسبة لبناء البر 
تكونت واجية البرنامج من عنوان الدراسة ومجموعة من الصفحات الرئيسية تأليف البرنامج: -2

باإلضافة إلى عناوين كل الموديوالت لموصول إلييا ومجموعة من الصور المتحركة وتم 
 تصميم البرنامج من جزأين ىما الصفحات الرئيسية وصفحات الموديالت.

 رابعا: مرحمة التقويم:
تم من خالل تطبيق االختبار قبميًا وبعديًا، حيث يطبق االختبار القبمي عمى قويم البنائي: الت-1

المتعممين قبل البدء في دراسة كل موديول من خالل البرنامج التعميمي، ويتم تطبيق االختبار 
البعدي بعد االنتياء من دراسة كل موديول بواسطة البرنامج التعميمي، وتم تسجيل النتائج 

تي حصل عمييا مستخدمو البرنامج من المعممين وتم من خالليا التأكد من تحقق األىداف ال
   الموضوعة.
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قامت الباحثة بعمل التعديالت التي أوصى بيا المحكمون والمستخدمين في التقويم النيائي: -2
 التجربة االستطالعية، وبذلك تصبح البرمجية جاىزة لالستخدام عمى مجموعة الدراسة.

 سا: مرحمة االستخدام:خام
 تم في ىذه الخطوة إجراء التجربة األساسية لمدراسة.االستخدام الميداني: -1
 قامت الباحثة برصد ردود أفعال المعممين والمتخصصين حول البرنامج.المتابعة المستمرة:  -2

 إعداد أدوات البحث: -ثالثًا
البحث عن المعمومات لدى تالميذ إعداد اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات  -1

 :الصف السادس االبتدائي
ىدف االختبار إلى قياس الجانب المعرفي لميارات البحث عن المعمومات لدى : العام اليدف-أ

 تالميذ الصف السادس االبتدائي.
بعد االطالع عمى المراجع والكتب والدراسات التي تناولت أساليب : االختبار ومفرداتو نوع-ب

يم وأدواتو بصفة عامة واالختبارات بصفة خاصة تم االعتماد عمى االختبارات التقو 
التحصيمية، ألنيا تقيس بكفاءة النواتج البسيطة لمتعميم، وتتميز بوضوح األسئمة وسيولة 
الوصول لإلجابة الصحيحة وسرعة التصحيح، وتتسم بالموضوعية في التصحيح والدقة في 

 صيمية تناسب طبيعة البحث الحالي وأىدافو.القياس، وألن االختبارات التح
 تم كتابة تعميمات االمتحان في بدايتو وتبين التعميمات ما يمي:: تعميمات االختبار وضع-ج
 اليدف من االختبار.-
 الزمن المحدد لإلجابة.-
 التنبيو عمى قراءة التعميمات بدقة قبل اإلجابة.-
 التنبيو بأن لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة.-
قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار والذي تكون من : االختبار في صورتو األولية إعداد-د

( مفردة وقد تم تقسيميم إلى ثالث اجزاء ىم الجزء األول )أسئمة االختيار من متعدد(، .3)
( .1والجزء الثاني )أسئمة الصواب والخطأ(،  والجزء الثالث )التوصيل(: وعدد مفرداتو )

يث يقوم التمميذ بتوصيل االيقونة من العمود )ب( ووظيفتيا المناسبة من العمود مفردات ح
 )أ(، وتوصيل اسم المتصفح من العمود )أ( بصورة رمزه من العمود )ب(.
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يقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار النتائج نفسيا إذا ما : معامل ثبات االختبار حساب-ه
( 16نفس الظروف، تم تطبيق االختبار عمى عدد )أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد وفى 

تالميذ ن قبل إجراء تجربة البحث، وتم حساب معامل الثبات من خالل استخدام طريقة 
( وىو ما يوضح أن االختبار عمى درجة 87..معامل االرتباط لبيرسون ووجد انو يساوي )

 كافية من الثبات.
ختبار، قدرة االختبار عمى قياس ما يقصد بصدق اال: صدق االختبار التحصيمي حساب-و

وضع لقياسو ويعد صدق المحكمين من أىم طرق التحقق من صدق االختبار، وتم عرض 
االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي، وقد أشار السادة 

شار إلييا المحكمون بصالحية االختبار لمتطبيق وقامت الباحثة بإجراء التعديالت التي أ
 السادة المحكمون. 

قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخمي لالختبار من حساب صدق االتساق الداخمي:  -ز
خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات االختبار والدرجة الكمية 

تباط لمفردات لالختبار، وذلك باستخدام معامل االرتباط لسبيرمان، وتراوحت معامالت االر 
(، مما يعني أن 5...( وىي دالة إحصائيا عند مستوى )81..( و)61..االختبار بين )

 مفردات االختبار صادقة ومتسقة مع باقي االختبار.
حددت الباحثة الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار عن :  زمن االختبار التحصيمي تحديد-ح

تالميذ في اإلجابة عن االختبار كامال، ( .1طريق حساب متوسط الزمن الذي استغرقو )
( دقيقة وىو زمن مناسب ألداء االختبار، وبذلك يصبح .6وكان متوسط زمن االختبار )

 االختبار التحصيمي صالح لمتطبيق عمى مجموعة البحث.
 :إعداد بطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات البحث عن المعمومات -2
استيدفت بطاقات المالحظة تحديد مستوى أداء   : حظةتحديد اليدف من بطاقات المال -أ

ميارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي قبل استخدام البرنامج 
 المعد وبعد استخدامو وذلك لقياس فاعميتو عمى تنمية الجوانب األدائية لدى التالميذ.

طاقات المالحظة في صورتيا النيائية تشمل ب: تحديد األداءات التي تتضمنيا البطاقات -ب
 ( ميارة فرعية.65( ميارات أساسية وعدد ).1) عمي

تم استخدام التقدير الكمي لبطاقات المالحظة حيث  :نظام تقدير درجات البطاقاتوضع  -ج
 -واكتشف الخطأ وأدى بمساعدة  –اشتممت البطاقات عمى ثالث خيارات لألداء أدى الميارة 

 .ولم يؤد الميارة
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تم مراعاة توفير تعميمات بطاقات المالحظة، بحيث تكون : تعميمات بطاقات المالحظة -د
واضحة ومحددة في الصفحة األولي لبطاقات المالحظة، وقد اشتممت التعميمات عمى 
التعرف عمى خيارات األداء ومستويات األداء والتقدير الكمي لكل مستوي، مع وصف جميع 

 وكيفية التصرف عند حدوث أي من ىذه االحتماالت.احتماالت أداء الميارة، 
بعد االنتياء من تحديد اليدف من بطاقات المالحظة، : الصورة األولية لبطاقات المالحظة-ه

وتحميل المحاور الرئيسية لمبطاقات إلى ميارات الفرعية المكونة ليا، تمت صياغة بطاقات 
      ( 65( ميارات أساسية و).1المالحظة في صورتيا األولية، وأصبحت تتكون من )

 ميارة فرعية.
ولمتحقق من صدق البطاقات؛ تم عرضيا عمى مجموعة من : صدق بطاقات المالحظة -و

المحكمين والخبراء المتخصصين في مجاالت )المناىج وطرق التدريس، وتكنولوجيا التعميم( 
مكانية مالحظة بيدف التأكد من الصياغة اإلجرائية لمفردات البطاقات، ووضوحيا، و  ا 

 الميارات وقد اقترح السادة المحكمون بعض التعديالت.
تم تجريب بطاقات المالحظة عمى عينة من تالميذ مدرسة النيل : ثبات بطاقات المالحظة -ز

( من معممي الحاسب اآللي ، وكان 4( تالميذ، حيث قام بالمالحظة )16المصرية، عددىم )
ات بطاقة المالحظة، وتم حساب مرات االتفاق بين اليدف من ىذا التجريب ىو حساب ثب

عمميات المالحظة التي قام بيا السادة المعممون وبين المالحظة التي قامت بيا الباحثة، وتم 
% وىي نسبة يمكن الثقة  95.3حساب الثبات من خالل معادلة كوبر، وبمغ متوسط االتفاق 

 م.بيا، وبذلك أصبحت بطاقة المالحظة صالحة لالستخدا
 نتائج البحث:-1

ولإلجابة عن السؤال االول من أسئمة البحث والذي نصو )ما فاعمية استخدام التعمم 
اإللكتروني التشاركي عمى تنمية ميارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ الصف السادس 
ن االبتدائي؟(، قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات البحث ع

عداد بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات البحث عن المعمومات، وبعد  المعمومات، وا 
تطبيق تجربة البحث عمى مجموعتي البحث، والحصول عمى النتائج استخدمت الباحثة برنامج 

تم حساب فاعمية التعمم اإللكتروني لتحميل النتائج إحصائًيا،  Spssالتحميل اإلحصائي 
في تنمية الجانب المعرفي لميارات البحث عن المعمومات من خالل حساب فرق التشاركي 

 متوسط درجات تالميذ مجموعتي البحث عمى النحو التالي:
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 رررر

 :: فاعمية التعمم اإللكتروني التشاركي في تنمية ميارات البحث عن المعمومات1
ي لالختبار قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعد-1

 التحصيمي لميارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي:
 ( قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات االختبار التحصيمي 1جدول )

  ع م د ن المجموعة
 مستوى الداللة ت ف

 55 الضابطة
3. 

15.78 4.85 
 5.81 56.53 55 التجريبية 1...دالة عند مستوى 17.67 13.75

( ارتفاع مستوى التحصيل لدى التالميذ )مجموعة البحث( في 1يتضح من نتائج جدول )
االختبار التحصيمي المعد لقياس الجانب المعرفي لميارات البحث عن المعمومات، حيث كان 

( من خالل التطبيق 15.78متوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية )
عدي لالختبار، ومتوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية بعد الدراسة باستخدام التعمم الب

( وىي دالة عند مستوي 17.67(، كما أن قيمة )ت( المحسوبة )56.53اإللكتروني التشاركي )
(، مما يؤكد وجود فرق جوىري بين متوسط درجات التالميذ في التطبيق البعدي  لصالح 1...)

 جريبية. المجموعة الت

 
(   الفرق بين متوسطي درجات التالميذ في االختبار التحصيمي لميارات 1شكل )

 البحث عن المعمومات
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ميارات البحث عن المعمومات المتضمنة في بطاقة مالحظة ميارات البحث عن  -ج
 المعمومات:

 ( قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين لبطاقة المالحظة2جدول )

 مستوى الداللة ت ف ع م د ن المجموعة

 55 الضابطة
13. 

5..58 9.18 
دالة عند  45.69 58.73

 3.75 1.9.31 55 التجريبية 1...مستوى

( وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات التالميذ مجموعتي 5يتضح من جدول )
ات البحث عن المعمومات، ( لصالح المجموعة التجريبية، وذلك لميار 1...البحث عند مستوى )

مما يدل عمى تحسن في أداء تمك الميارات، وذلك بعد استخدام التعمم اإللكتروني التشاركي، 
( ومتوسط درجات المجموعة التجريبية 58..5حيث كان متوسط درجات المجموعة الضابطة )

، مما (1...( وىي قيمة دالة عند مستوى )45.69(، وجاءت قيمة )ت( المحسوبة )1.9.31)
يؤكد وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط التالميذ مجموعتي البحث لصالح المجموعة 

 التجريبية.

 
 (  الفرق بين متوسطي مجموعتي البحث في ميارات البحث عن المعمومات2شكل )
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في التحصيل المعرفي واألداء المياري   Blacke: حساب مقدار الفاعمية وفق معادلة بميك2
 عن المعمومات: لميارات البحث

لحساب نسبة الكسب المعدل، تم حساب متوسط   Blackeاستخدمت الباحثة معادلة بميك
)الجوانب المعرفية( وبطاقات  لمجموعتين في االختبار التحصيميدرجات التالميذ  لدى ا

 المالحظة )الجوانب الميارية(.
 ( نسبة الكسب المعدل لدرجات التالميذ في االختبار3جدول )

 مستوى الداللة نسبة الكسب المعدل د ص س

 دالة 1.56 .3 56.53 15.78

( أن نسبة الكسب المعدل أكبر من القيمة التي حددىا بميك وىي 3يتضح من جدول )
( مما يدل عمى ارتفاع مستوى التحصيل لدى تالميذ المجموعة التجريبية بعد االنتياء من 1.5)

يدل كذلك عمى فاعمية التعمم اإللكتروني التشاركي استخدام التعمم اإللكتروني التشاركي، و 
 اإللكترونية في تنمية الجوانب المعرفية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.

 نسبة الكسب المعدل لدرجات المجموعة التجريبية في ميارات البحث عن المعمومات(4جدول)

نسبة الكسب  د ص س الميارة م
 المعدل

مستوى 
 الداللة

 دالة 1.36 55 19.55 7.59 التعامل مع متصفح االنترنت ميارات 1
 دالة 1.31 .1 8.46 3.15 ميارات البحث عن موضوع   5
 دالة 1.33 8 6.58 6..5 ميارات البحث عن صور 3
 دالة 1.54 15 9.35 5.98 ميارات حفظ صور عمى الكمبيوتر 4
 دالة .1.4 14 11.79 3.35 ميارات البحث عن فيديو 5
 دالة 1.55 .1 7.81 5.45 رات التعامل مع موقع انترنتميا 6
 دالة 1.39 55 19.54 7.16 ميارات حفظ موقع انترنت 7
 دالة 1.56 16 13.46 5.43 ميارات طباعة صفحة من االنترنت. 8
 دالة 1.31 .1 7.96 5.56 ميارات نسخ محتوى صفحة انترنت 9
 دالة 1.39 6 5.11 1.53 ميارات رفع صورة عمى موقع انترنت .1
 دالة 1.59 .13 1.9.31 7..41 مجموع بطاقة المالحظة 11
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( أن نسبة الكسب المعدل أكبر من القيمة التي حددىا بميك وىي 4يتضح من جدول )
( مما يدل عمى ارتفاع مستوى األداء لميارات البحث عن المعمومات لدى تالميذ 1.5)

دام التعمم اإللكتروني التشاركي، ويدل كذلك عمى المجموعة التجريبية بعد االنتياء من استخ
فاعمية التعمم اإللكتروني التشاركي في تنمية األداء المياري لدى تالميذ الصف السادس 

 االبتدائي.
: قياس حجم األثر لمتعمم اإللكتروني التشاركي في تنمية الجوانب المعرفية واألداء المياري 3

 لميارات البحث عن المعمومات:
خدمت الباحثة معادلة مربع إيتا بتحديد حجم األثر الناتج من استخدام التعمم است

 اإللكتروني التشاركي في تنمية األداء المياري. 
(  حجم أثر البرنامج في تنمية الجوانب المعرفية واألداء المياري لميارات 5جدول )

 البحث عن المعمومات

η)( أن قيم مربع إيتا 5يتضح من جدول )
في االختبار التحصيمي ( 86..( بمغت ) 2

لقياس الجانب المعرفي لمتالميذ، مما يدل عمى أن لمبرنامج أثر كبير في تنمية الجوانب المعرفية 
η)مات، وان قيم مربع إيتا لميارات البحث عن المعمو 

( عند حساب حجم أثر 97..) ( بمغت 2
استخدام التعمم اإللكتروني التشاركي في تنمية الجانب األدائي لميارات البحث عن المعمومات، 
ويتضح فاعمية التعمم اإللكتروني التشاركي في تنمية ميارات البحث عن المعمومات لدى التالميذ 

 مجموعة البحث.
 فسير النتائج:ت -ثانًيا

 تتمخص نتائج البحث في االتي:
( بين متوسطي درجات مجموعتي البحث 1...يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى )-1

الضابطة والتجريبية لالختبار التحصيمي الخاص بالجوانب المعرفية لميارات البحث عن 
 المعمومات لصالح المجموعة التجريبية.

 حجم األثر ( η2مربع إيتا ) الميارات م

 مرتفع 86.. ختبار التحصيمي  اال 1
 مرتفع 97.. ميارات البحث عن المعمومات 5
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( بين متوسطي درجات مجموعتي البحث 1...توى )يوجد فرق دال إحصائيا عند مس-5
الضابطة والتجريبية لبطاقة المالحظة الخاصة بالجانب األدائي لميارات البحث عن 

 المعمومات لصالح المجموعة التجريبية.
( بين متوسطي درجات مجموعتي البحث 1...يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ) -3

 عية لمتعمم لصالح المجموعة التجريبية.الضابطة والتجريبية لمقياس الداف
وترى الباحثة أن نتائج البحث الحالي يمكن تفسيرىا في ضوء العديد من العوامل عمى 

 النحو التالي:
لمصادر المعمومات في بحثيم وتوجيو  التعمم اإللكتروني التشاركياستخدام المتعممون في  -

ساعد  مم المختمفة وجمعيا وتنظيمياجيودىم نحو التوصل إلى المعمومات من مصادر التع
 عمى اكتساب المعمومات والخبرات وحقق اىداف البرنامج.

تداول المتعممون لممصادر التعميمية في التعمم اإللكتروني التشاركي وبناء تمثيالت لمعارفيم  -
 الخاصة ادى الى تحقيق األىداف التعميمية الموضوعة وزاد من الدافعية لمتعمم.

حيث في التعمم اإللكتروني التشاركي المتعممين فرادى وجماعات عن مشروعاتيم مسئولية  -
يعمل كل متعمم في عمل فرعي محدد ولكنو يكمل عمل اآلخرين والذي يؤدي في النياية إلى 

 مشروع جماعي تشاركي.
ما تضمنو البرنامج المعد من أنشطة فعالة واجواء تعميمية تربوية وفق خطوات منظمة أدى  -

 ى زيادة الرغبة في التعمم.ال
الدمج في التعمم اإللكتروني التشاركي بين معرفة المتعممين ومعرفة الخبراء في المجال مما  -

 واكتساب المعمومات. يساعد عمى تخطى الحواجز أثناء عممية التعمم
الحرية يسمح التعمم اإللكتروني التشاركي بالنشاط العقمي لمتالميذ وتسمح كذلك بقدر كبير من  -

في التفاعل، مما ساعد عمى توليد األفكار اإليجابية نحو الميارات المختمفة ويزيد من 
 الدافعية لمتعمم.

يوفر التعمم اإللكتروني التشاركي الترتيب المنطقي ألداء الميارات مما ساعد التالميذ عمى  -
 اصة.ترتيب البنية المعرفية لدييم والمشاركة الفعالة في بناء معارفيم الخ

تشجع التعمم اإللكتروني التشاركي عمى المالحظة والمناقشة وطرح االسئمة وتقديم المالحظات  -
 ومحاولة تفسير التساؤالت، مما يوفر بيئة مناسبة لمتعمم.
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وضوح االىداف التعميمية وتقديم المحتوى بطريقة مبسطة وتنوع االنشطة المتاحة في البرنامج  -
 التعميمية بشكل فعال.  ساعد عمى اكتساب الخبرات

(، ودراسة مصطفى عبد 5.16دراسة محمد جابر )وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج 
، ودراسة نبيل السيد (5.18دراسة منى الغامدي وابتسام عافشي )(، و 5.16الرحمن )

حسام ، ودراسة (5.15)وفاء صالح الدين (، ودراسة 5.13(، ودراسة ىمت السيد )5.15)
 (.5.15يم )عبد الرح

 توصيات البحث: -ثالثًا
 في ضوء ما أسفر عنو البحث الحالي من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:

 بالنسبة لوزارة التربية والتعميم:-أوالً 
 استخدام التعمم اإللكتروني التشاركي كأحد استراتيجيات التعمم. -
يارات البحث عن المعمومات بكافة مراجعة اىداف مناىج الحاسب اآللي واالىتمام بتنمية م -

 المراحل الدراسية.
 االىتمام بتنمية الدافعية لمتعمم العتبارىا الدافع االساسي الكتساب المعمومات والميارات. -
تدريب المعممين والتالميذ عمى استخدام التعمم اإللكتروني التشاركي كاستراتيجية تعميمية  -

 فعالة.
  بالنسبة لممعمم:-ثانًيا
 استخدام التعمم اإللكتروني التشاركي في تنمية الميارات لدى التالميذ. -
 نشر الوعي بين الزمالء بضرورة تنمية الدافعية لمتعمم لدى المتعممين. -
 استخدام التعمم اإللكتروني التشاركي في تدريس المواد الدراسية المختمفة.  -
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 مراجع البحث:
مجمة رسالة التربية بسمطنة م االلكترونى فوائده ومتطمباتو، (: التعم 6..5أدوارد الحمدانى ) 

 .4 – 47(،  13، ) عمان
(. قمق البحث عن المعمومات وعالقتو 5.17أروي محمد الطرابشة، حنان ابراىيم الشقران. ) 

رسالة بالتنظيم الذاتي لدى طمبة الدراسات العميا في جامعة اليرموك. 
 ليرموك ،اربد ،االردن.، كمية التربية. جامعو اماجستير

(. سموكيات البحث عن المعمومات والحاجات المعموماتية لطالب 8..5الشيري، منصور)
الدراسات العميا بالكميات النظرية في جامعة الممك سعود: "دراسة 

 ه . 8541، مجمة عالم الكتبتحميمية"، 
ئة تعميمية إلكترونية الغامدي، منى بنت سعد، و إبتسام بنت عباس محمد عافشي. "فاعمية بي

قائمة عمى التعمم التشاركي في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات كمية 
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية التربية بجامعة األميرة نورة." 

شئون البحث العممي والدراسات  -: الجامعة اإلسالمية بغزة والنفسية
  .1.5 - 83(: 5.18) 5، ع 56العميا مج 

الغانم، منى بنت عبداهلل بن عمي. "سموكيات طالبات الدراسات العميا بجامعة االمام محمد بن 
مجمة مكتبة الممك سعود االسالمية في البحث عن مصادر المعمومات." 

 389(: 5.13) 1، ع 19: مكتبة الممك فيد الوطنية مج فيد الوطنية
- 433. 

ت التربوية لدى طالب المرحمة الثانوية ىـ(،المشكال1433المنجومي،عائض محمد أحمد)
رسالة بمحافظة الطائف من وجية نظر المرشدين الطالبيين،

 ،كمية التربية،جامعة أم القرى.ماجستير
(. أثر استخدام التعمم التشاركي اإللكتروني عمى 5.15حسام عبد الرحيم خضر بدوية .)

ثانوي التحصيل الدراسي واألداء الميارى لطالب الصف الثاني ال
، كمية التربية، جامعة أم رسالة ماجستيرالصناعي في مادة الحاسوب. 

 القرى، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.
." مكتبات نت: استراتيجية البحث عن المعمومات ومصادرىاشاىين، شريف كامل محمود. "

 . 14 - 4(: 7..5) 1، ع 8ايبس كوم مج 
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" . عمان : دار المسيرة لمنشر الدافعية "النظرية والتطبيق ( .8..5غباري ، ثائر أحمد . )
 والتوزيع.

، عمان : دار الفكر لمطباعة  إدارة الصفوف( ، 5..5قطامي ، يوسف وقطامي ، نايفة ) 
 والنشر والتوزيع

( .فاعمية استخدام التعمم التشاركي والتنافسي عبر المدونات 5.16محمد جابر خمف اهلل.)
 –مستقمين إكساب طالب شعبة تكنولوجيا التعميم (اإللكترونية في 

معتمدين) ميارات توظيف تطبيقات الجيل الثاني لمويب في التعميم. 
( .7. عدد )السعودية –دراسات عربية في التربية وعمم النفس 

،5.3-3.4 
 ، القاىرة، دار الكممةمنتجات تكنولوجيا التعميم(.3..5محمد عطية خميس .)
. أسس عمم النفس التربوي(3..5وسف قطامي، عبد الرحمن عدس. )محي الدين توق، ي

 الطبعة الثالثة، األردن، عمان: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
(. فاعمية تصميم بيئة تعمم إلكتروني تشاركي في تنمية 5.16مصطفى عبد الرحمن طو السيد.)

الذاتية لدى مفاىيم محركات بحث الويب غير المرئية ومعتقدات الكفاءة 
-53( ،174،مصر، عدد ) مجمة القراءة والمعرفةطالب كمية التربية. 

135 . 
(.فعالية برنامج 8..5ميا محمد عبد اهلل العمى، مصطفى عشوي، نادية محمود شريف. )

لمتدريب عمى ميارات البحث عن المعمومات وأثره في تنمية التفكير 
ة المتوسطة في المممكة النقدي لدى تمميذات الصف الثالث من المرحم

  ، جامعو القاىرة،رسالة دكتوراهالعربية السعودية، 
(. أثر استخدام التعمم التشاركي القائم عمى تطبيقات جوجل 5.15نبيل السيد محمد حسن. )

رونية واالتجاه نحوىا التربوية في تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكت
مجمة كمية التربية جامعة لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أم القرى، 

 . 46 -1، اإلسكندرية

https://search.mandumah.com/Record/876682
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              (. فاعمية األنشطة التعميمية القائمة عمى الويب 5.15نوف وليد محمد عزب. )
)صائد اإلنترنت( في تنمية بعض ميارات البحث عن المعمومات لدى 

لدبموم العالي في التربية الخاصة بجامعة الممك عبد العزيز طالبات ا
المحور  المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد.بجدة. 

الثاني: المحتوى الرقمي التعميمي المبدع. الرياض. المممكة العربية 
 السعودية.

ركي عبر االنترنت في تنمية (. فاعمية نظام مقترح لبيئة تعمم تشا5.13ىمت عطية السيد، )
ميارات حل المشكالت واالتجاىات نحو بيئة التعمم لدى طالب تكنولوجيا 

 ، كمية التربية النوعية، جامعة عين شمس رسالة دكتوراهالتعميم. 
(. فاعمية استخدام مدونة تعميمية إلكترونية في تنمية ميارات التعمم 5.15ىيثم رزق فضل اهلل. )

 مجمة كمية التربيةالمنتج لدى طالب الدبموم الخاص. التشاركي وجودة 
  553-57،496مصر، ع-جامعة طنطا  -

 النخفاض المؤدية المدرسية ( . العوامل5.18فممبان.) آمال برىان حامد الرايقي ، بنت وئام
 من عينة عمى ميدانية دراسة: باتالطال نظر وجية من لمتعمم الدافعية
 التربوية لمعموم الدولية المجمةجدة.  بمدينة الثانوية المرحمة طالبات

    مصر. – البشرية العممي والتنمية لمبحث العربية المؤسسة - والنفسية
(. أثر التعمم التشاركي عبر الويب القائم عمى 5.15وفاء صالح الدين إبراىيم الدسوقي. )

التصالية عمى فاعمية الذات األكاديمية ودافعية اإلتقان لدى النظرية ا
دراسات عربية في التربية وعمم طالب الدبموم الخاص تكنولوجيا التعميم. 
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