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التدريس وفقًا لممقررات االلكترونية في تنمية مهارات البحث المعموماتي لدى طالبات أثر  
 كمية التربية جامعة الممك خالد

 العجميحسين  د / لبنى

 المممكة العربية السعودية  -جامعة الممك خالد -كمية التربية 

نية في تنمية ميارات البحث ىدف البحث الحالي الى التعرف عمى أثر المقررات اإللكترو  : ممخصال
استخدم البحث الحالي المنيج شبو التجريبي بالتصميم و  المعموماتي لدى طالبات كميات التربية

 One Group pre-testالبعدي"  –المعروف باسم "تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبمي 
post-test Design     مقرر البيئة عمى قتصر البحث واكما )مجموعة واحدة( × بعدي(  –)قبمي

ويتم التدريس فيو تبعًا لنظام  ( طالبة 80)البحث من طالبات الدبموم التربوي عينة والمجتمع وتكونت 
البالك بورد المتبع في التعميم الجامعي في جامعة الممك خالد، وتم التركيز فيو عمى القضايا البيئية 

ل ليا بصورة عممية مستخدمة فيو كل أدوات التعمم عن حمو  التي تعيشيا الطالبة والعمل والبحث
اختبار وتم استخدام االدوات التالية ) اإللكتروني لمعمل عمى تنمية ميارات البحث المعموماتي لديين ،

وأظيرت نتائج  من اعداد الباحثةوىي  (و بطاقة تقييم ميارات البحث المعموماتي مياري معرفي
ات في التطبيقين القبمي والبعدي ة بين متوسطي درجات الطالبوجود فرق ذو داللة احصائي البحث

صالح التطبيق البعدي، مما يدل عمى وبطاقة ميارات البحث المعموماتي ل االختبار المعرفي لكل من
، كما كان حجم التأثير كبيرًا، وىذا يدل عمى وميارات البحث المعموماتي تحسن في الميارات المعرفية

والتأثير اإليجابي لمتدريس وفقًا لممقررات اإللكترونية في تنمية المعارف في البحث الفعالية المرتفعة 
 وتنمية مياراتو. المعموماتي

 المقررات االلكترونية ، ميارات البحث المعموماتي الكممات المفتاحية:

 مقدمة
 

ير من األعباء فجار المعرفي، الذي فرض الكثنيتميز العصر الراىن  بالثورة التكنولوجية واأل     
عمى مستوى الدولة لكثــرة الراغبيــن فــي  أو ،سواء عمى مستوى الفرد لكثرة ما يحتاجو من معمومات

دي فقد شيد العقد األخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحا (Charles, G., 2006)التعميم 
في مجال تكنولوجيا المعمومات، وحولت الوسائل التكنولوجية الحديثة العالم  ىائالً  والعشرين، تقدماً 

 (،2004)تيسير، قرية كونية صغيرة  إلي
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ي وفرت الوسائل التي تساعد في تقديم المادة والت ونتيجة ليذه الثورة ظيرت أساليب وتقنيات التعميم،
بيار ال حدود لو ناالعممية لمطالب بصورة سيمة وسريعة وواضحة، كل ذلك في  دفاع منقطـع النظـير وا 

ك والسبب في ذل (،2009عبيد، تفعمو التكنولوجيا المتطورة في عمميتي التعميم والتعمم ) أنبما يمكن 
التكنولوجي بسرعة خاطفة وتصبح التكنولوجيا الرقمية كجزء  أننا نعيش في عالم يحدث فيو اإلبتكار

 أنالتكنولوجي يوسع أيضا من نطاق الحمول الممكنة التي يمكن  اإلبتكارتكميمي لحياتنا اليومية، و 
 .(Eddie ,G., 2007)تكون بناء لمتدريس والتعميم 

بنياية التسعينيات من القرن الماضي ببدء  تشار تقنيات العصر الحديثة في التعميم العاليناومع      
يسمـى  واستخدام تكنولوجيا المعمومات تطور التعمم عن بعد فيما اإلنترنتلى بدخول و الموجة األ

ت تركز عمى إدخال التكنولوجيات المتطورة في ناوىذه الموجة ك  E-Learningلكترونياإلبالتعمم 
عن طريق  Virtual Classroomsفصول افتراضية  إليالعمل التدريسي ونقل الفصول التقميدية 

و ليس أنعمما  (،Delaney, B. & Leonard, D., 2002الدولية ) أواستخـدام الشبكات المحمية، 
، ولكن ىناك اتفاق عام لكترونياإلىناك تعريف محدد متفق عميو بين التربويين حول مفيوم التعمم 

ة ىو نوع من التعمم لكترونياإلأي تعمم يتعممو المتعمم من خالل الوسائط التكنولوجية  أنعمى 
 ىما: نانوع لكترونياإللمتعمم  أن، (Fabrizi, G., 2003) لكترونياإل
من خالل  إلكترونيوىو موقف يتعمم فيو المتعمم المعمومة عبر وسيط  المتزامن لكترونياإلتعميم  -

جماعية لتمقي دروسا محددة  أومحدد سواء بطريقة فردية  صف افتراضي في وقت محدد وزمن
 تدريب معين. أولمحصول عمى درجة عممية 

غير المتزامن وىو موقف يتعمم فيو المتعمم معمومة )مساق( وفق برنامج مخطط  لكترونياإلتعميم  -
بكة المعمومات، مناسب )ش إلكترونيسبين لو وباستخدام وسيط المنا أنينتقي  فيو المتعمم الوقت والمك

 .(Cottrell, R., 2003) (إلكترونيالتعمم ، إلكترونيبريد ال
يا تتيح لمطالب القدرة عمى الوصول نبيئة نموذجية، وذلك أل اإلنترنتوتعد بيئات التعمم القائمة عمى 

 تطبيق ىذه المعمومات بطرق متعددةزيادة قدرتيم عمى  إليمعمومات، وباالضافة لكم ىائل من ال
(Talay-Ongan, 2003 ; Chanlin & Chan's, 2004 ; Kauffman, 2004 ; Lee 

et.al., 2008)  
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وتطوير وتنمية مياراتو وفكره من خالل البحث والدراسة اعتمادًا عمى طريقة البحث والفحص بأي  
ش أنويرى بر  ،ح واستدعاءىا باستخدام تكنولوجيا المعمومات في أي مجالمادة عممية تطر 

يتوافر فييا  أنالبد  اإلنترنتالمعمومات التي يتم توفيرىا عن طريق  أن ,Branch) (2000 وآخرون
بطريقة مرتبة،  وضوحيا وتنظيميايق ومالئمتيا لمجميور المستيدف و ات التوثناالمصداقية وتوافر بي
ىداف المطموب تحقيقيا ومدى قدرتيا عمى تشجيع المتصفحين عمى زيادة المعرفة ومدى مالئمتيا لأل

 واالطالع ومن ىذه المواقع
ERIC (Education Resources Center) 

عن طريق شبكات  لكترونياإلالتعمم  أدواتاستخدم فييا  Lo)(2009 , وفي دراسة قام بيا     
ساعدت المتعممين عمى  دواتىذه األ أن إليالحاسوب لبناء بيئة تعمم قائمة عمى المناقشة توصمت 

 .شطة التعميميةنحمول المشكالت الواردة في األ
شطة وبالتي نمجموعة من الخطوات تساعد المتعممين من المشاركة بفعالية في األ ونيلكتر اإلولمتعمم 
  (Egbert, 2005):ىذه الخطوات تتمثل في ،تطوير مياراتيم البحثية إليتؤدي 

 .صياغتيا في صورة أسئمة استقصائيةتدريب المتعممين عمى كيفية تحديد المشكمة و  – 1
 .لييام المعمومات التي يتم التوصل إالبحث والتقصي مع ضرورة تنظي إليتوجيو المتعممين  – 2
تشجيع المتعممين عمى المشاركة في بناء األفكار الجديدة وذلك عن طريق توظيف استراتيجيات  – 3

 .التمخيص والتفسير :مثل
جراء المناقشات مع بعضيم البعض ومقارنة لكافية لممتعممين لمتقصي وا  دوات اتوفير الطرق واأل – 4

 .معارفيم السابقة مع معارفيم الجديدة
من اجل  ،حث المتعممين عمى التأمل والتفكير في القرارات واالستنتاجات التي يتوصمون الييا – 5

 مقارنة نتائجيم بما تم التوصل اليو وىل يتطمب االمر البحث من جديد 
 

 البحث شكمةم

من خالل عمل الباحثة بالتدريس لطالبات مرحمتي البكالوريوس والدبموم التربوي في      
 لكترونياإلدخال التعميم ربية وحسب االتجاىات الجديدة في إالتخصصات العممية واألدبية في كمية الت

ريس يقومون تدكثير من أعضاء ىيئة ال أنضمن الطرق التي تقدم بيا الدراسة لمطالبات، وجدت 
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حدى الجامعات المشيورة في التعميم جامعة الممك خالد إ أنًا حيث إلكترونيبطمب تدريس مقرراتيم 
من خالل نظام البالك بورد كما وجدت الباحثة من الطالبات يفتقدن ميارة الحصول عمى  لكترونياإل

ودراسات لتدعيم لي لمحصول عمى ابحاث خالل التردد عمى معامل الحاسب اآلالمعمومات من 
يم يقضون أناالسترشاد بكيفو الحصول عمى معمومات حول موضوع معين و  أوخططين البحثية 

وقد يعود  ،اإلنترنتساعاتيم في البحث العشوائي وفي النسخ الحرفي من معمومات موجودة في مواقع 
ومات عبر تستخدميا الطالبات في البحث عن المعم أنغياب استراتيجية مقننة يمكن  إليذلك 

يمتمك كل متعمم ميارة البحث وترتيب المعمومات واستيعابيا  أنفأصبح من الضروري  ،اإلنترنت
وقد اىتمت البحوث  ،بصورة سريعة وفعالة تتيح لو توظيفيا واالستفادة منيا بٌأقصى صورة ممكنة

سموب التعمم رف بأومن بين تمك الدراسات ما ُيعوالدراسات التربوية باستحداث أساليب جديدة لمتعمم 
التركيز  أندبيات التربوية في المحيط العربي ي السريع ويالحظ المتتبع لألناسناألداء اإل أوالسريع 

ل تقنية و ال مستقبل تقنية التعميم من منظور احادي ىو التطور في تنو اغالبًا ما يكون عمى تن
تي تتفاعل معًا في تشكيل صورة االتصال والمعمومات دون معالجة متعمقة لمعديد من المتغيرات ال

ىذا المستقل وتأثيره عمى طرق التعميم والتعمم مما سبق يتضح وجود قصور في توظيف المتعممين 
 أثرومن ىنا جاءت فكرة البحث الحالي بضرورة التعرف عمى  ،لميارات البحث عن المعمومات

 .لبات كميات التربيةة في تنمية ميارات البحث المعموماتي لدى طالكترونياإلالمقررات 
 :التالي غة مشكمة البحث في السؤال الرئيسوفي ضوء ذلك يمكن صيا

ة في تنمية ميارات البحث المعموماتي لدى طالبات كمية لكترونياإلممقررات وفقًا لالتدريس  أثرما س: 
 ؟التربية جامعة الممك خالد

 :البحث فروض* 

طالبات أداء بين متوسطي درجات  0.05 ≥لة حصائية عند مستوى داليوجد فرق ذو داللة إ – 1
في التطبيقين القبمي والبعدي االختبار المعرفي لميارات البحث المعموماتي أفراد العينة التجريبية في 
 .لصالح التطبيق البعدي
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أفراد طالبات  أداء بين متوسطي درجات 0.05 ≥حصائية عند مستوى يوجد فرق ذو داللة إ – 2
التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق  فيميارات البحث المعموماتي بطاقة في  العينة التجريبية

 .البعدي
 البحث أهداف

ة في تنمية ميارات لكترونياإلممقررات ل وفقاً التدريس  أثرتقصي  إليييدف البحث الحالي      
 .البحث المعموماتي لدى طالبات كمية التربية بجامعة الممك خالد

 التجريبي لتصميموا البحث منهج

التدريس  أثرالتجريبي في تجربة البحث لمكشف عن شبو استخدم البحث الحالي المنيج      
تصميم المجموعة المعروف باسم "ة الكاممة وقد اتبعت الباحثة التصميم لكترونياإللمقررات باستخدام ا

)قبمي     One Group pre-test post-test Design" البعدي –دة ذات االختبار القبمي الواح
 )مجموعة واحدة( × بعدي(  –

 البحث حدود

اقتصر البحث التالي مقرر البيئة والمجتمع المقرر تدريسو لطالبات الدبموم  :الحدود الموضوعية – 1
والذي تقوم الباحثة بتدريسو بنفسيا  م2014ي لمعام الجامعي أنالتربوى خالل الفصل الدراسي الث

 ،فيو تبعًا لنظام البالك بورد المتبع في التعميم الجامعي في جامعة الممك خالدلمطالبات ويتم التدريس 
عن حمول ليا بصورة عممية  وتم التركيز فيو عمى القضايا البيئية التي تعيشيا الطالبة والعمل والبحث

 .لمعمل عمى تنمية ميارات البحث المعموماتي لديين لكترونياإلالتعمم  أدواتمستخدمة فيو كل 
طبق ىذا البحث عمى عينة من طالبات الدبموم التربوي تخصص  :يةناية والزمناالحدود المك – 2

 .م2014ي لمعام الجامعي نادبموم عام خالل الفصل لدراسي الث
 

 البحث أدوات

  .من اعداد الباحثة                    .اختبار مياري معرفي
  .من اعداد الباحثة         .بطاقة تقييم ميارات البحث المعموماتي
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الدبموم العام في التربية  –تم تطبيق البحث عمى عينة من طالبات الدبموم التربوي  :عينة البحث* 
 .طالبة 80قواميا 

 مصطمحات البحث

  E-Learning :لكترونياإلالتعمم 
( عبر الوسائط المتعددة عمى إلكترونيو تقديم محتوى تعميمي )أنب (2005 ،ونزيت)عرفو      

و سواء نايات التفاعل النشط مع ىذا المحتوى وأقر ناالمتعمم بشكل يتيح لو امك إليالكمبيوتر وشبكاتو 
ة بالسرع ناتمام ىذا التعمم في الوقت والمكية إنامكغير متزامنة وكذا إ أوذلك بصورة متزامنة  ناأك

 .دارة ىذا التعمم أيضًا من خالل الوسائطية إنامكفضاًل عن إ ،التي تناسب ظروف المتعمم وقدراتو
نظام البالك بورد  طارتعميمي في إ تاج محتوىنا  و تصميم و أنويعرف اجرائيًا في ىذا البحث ب     

وبين المعمم  ،عميمييتم فيو التفاعل بين الطالبات والمحتوى الت لكترونياإلالتعمم  دواتوىو محدد أل
بيدف تحقيق ىدف تعميمي بأقصر وقت وأقل  ،غير متزامن أوتعمم متزامن  أنوالطالبات سواء ك

  .كمفة
 :ةلكترونياإلالمقررات 

مية تمثل جزءًا أساسيًا في بيئة التعمم يا مواد تعميأنب ,A., 2004 (Clarke )تعرفيا كالرك     
ة وتشتمل عمى أساليب متنوعة تستخدم لشرح الدروس والمعمومات التي يمكن استدعائيا لكترونياإل

 .من الشبكة لتدعيم بعناصر الوسائط المتعددة التفاعمية
مقدمة لطالبات  اإلنترنتة يتم نشرىا عبر إلكترونيمقررات  :ياأنوتعرف اجرائيًا في ىذا البحث ب     

 Black Boardالدبموم العام في التربية بكمية التربية جامعة الممك خالد من خالل نظام البالك بورد 
  .والفصول االفتراضية

   Search Information Skills :ميارات البحث المعموماتي
عممية تحديد وتييئة بيئة معينة يمكن االعتماد عمييا في محركات  :(2013، )شاىينعرفيا ي      

وحينيا  ،ات والمعمومات ومناقشتياأنات باستخدام طرق متطورة لموصول لمبيناالبحث وقواعد البي
معقدة لتقديم تقارير تجيب عن  أوت صغيرة ناالحصول عمى المعمومات ميما ك ناسيكون باالمك

 .سئمة وفق أسموب عممي مميزأ
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مثمة في متالك الطالبة المعممة لميارات البحث المعموماتي والمتإ :وتعرف اجرائيًا في ىذا البحث     
 –تحديد الموقع والوصول لممعمومات  –ستراتيجيات البحث عن المعمومات تحديد إ –تحديد الميمة )

كتسابيا ميارة إ إليضافة باإل ،(التقييم –المعمومات "التركيب" تجميع  –استخدام المعمومات 
وتقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في االختبار المعد  ،ةلكترونياإلالتمخيص من المصادر 

 .لذلك
 البحث اجراءات

البحث الحالي لإلستفادة منيا في إعداد  دبيات البحث التربوي والمتصمة بموضوعاالطالع عمى أ – 1
بحاث ، وكذلك ربط النتائج التي يتوصل إلييا البحث الحالي بنتائج األالبحث تأدواطار النظري و اإل

 .السابقة
  التالية: البحث أدواتعداد بناء وا   – 2
ب المعرفية لميارات البحث المعموماتي وعرضو عمى مجموعة نااالختبار التحصيمي لقياس الجو  -أ 

بيدف قياس صدقو وثباتو وتعديمو  (1خصصين في المناىج وطرق التدريس )ممحق رقم من المت
 .(2في صورتو النيائية )ممحق رقم  ليصبح
وعرضيا عمى مجموعة من الخبراء  ،عداد بطاقة تقييم ميارات البحث المعموماتيبناء وا   –ب 

تالي جراء التعديالت المطموبة والتأكد من صدقة وثباتو وبالطرق التدريس إلالمتخصين في المناىج و 
 (.3ممحق رقم النيائية ) إعداده في صورتو

ة الممك خالد نظام البالك المأخوذ بو في جامع لكترونياإلالتدريس لمطالبات حسب نظام التعمم  – 3
البحث فييا وذلك بإرساليا عمى  عطاء الطالبات الحرية في اختيار القضايا البيئية التي يرغبنبورد وا  
 .الطالباتالتي ترغبيا  لكترونياإلالتعمم  أدواتداة من أي أ
 .بعدياً قبميًا و البحث تطبيقًا  أدواتتطبيق   - 4
 SPssحصائية حصائية باستخدام برنامج الرزم اإلومن ثم المعالجة اال ،رصد درجات الطالبات – 5
. 
 .النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا إليالتوصل  – 6
 .التي تم التوصل الييا تقديم التوصيات والمقترحات بالبحوث المستقبمية في ضوء نتائج البحث – 7

 :وتفاصيل ىذه االجراءات كما يمي
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 السابقة والدراسات النظري طاراإل

  :البحث المعموماتي :الً أو 
 ،طر المعموماتل أية لكو اىي المرجع العالمي والمكتبة التخيمية الح اإلنترنتأصبحت شبكة      

لمختمفة وقد شكاليا امات في أالحصول عمى مصادر المعمو  وىي تتوافق مع تطمعات الباحثين في
خيرة محركات البحث التي ُيطمق عمييا مصادر المعمومية الرقمية والتي تعمل تزايدت في الفترة األ

مفيوم البحث المعموماتي  إليلذا ينظر التربويون  ،شكالياوفير وتنظيم المعمومات في مختمف أعمى ت
Search Information Skills ،  ميارات البحث عن المعمومات  (2002، )عبدالياديحيث يعرف

بحث تعمل من خالل استراتيجيات بحث محددة باستخدام  أدواتيا "أنباستخدام محركات  عمى 
وغيرىا من الصور  ،ائق نصيةوث أواستراتيجيات بحث مفتوحة بالمغة العربية وذلك لمبحث في حقول 

يا تبحث في ماليين المواقع ومميارات الكممات في وقت محدد أنشكال االخرى مما يعني والخرائط واأل
تتوافر فييا كل  اإلنترنتما مواقع عمى بسرعة االستجابة وعادة ما تكون إجاباتيا إ وتتميز

 .فاً مواقع محددة سم أوبعضيا  أوالمصطمحات التي تم البحث عنيا 
تزود الباحث بمعمومات كافية  لكترونياإللقد أصبحت عمميات البحث عن المعمومات في شكميا      

قواعد المعمومات  إلية تمكنو من الوصول لكترونياإلوالفيارس  اإلنترنتعن طريق شبكات 
 وتمكنو من االتصال بمصادر المعمومات في أي مكتبة من ،ة في التخصصات المختمفةلكترونياإل

وفي معظم دول العالم ازداد مقدار ما تنفقو الجامعات عمى مصادر المعمومات  ،في العالم أنأي مك
تمك  أنوجد  ،كاديميةمكتبة أ 15( عمى  (Kilpatrick, 1998ففي دراسة أجراىا  ،ةلكترونياإل
يتيا المخصصة لممصادر التعميمية عمى مصادر نامن ميز  (%16و %6)لجامعات تنفق ما بين ا

ة لروادىا في تزايد إلكترونيأصبح عدد الجامعات التي تقدم مصادر معمومات  ،ةلكترونياإلالمعمومات 
 إليم 1991دورية في عام  27ة من لكترونياإلزداد عدد الدوريات إ ،فعمى سبيل المثال ،مستمر
 .1995في عام  2459
استخدام الشبكة العالمية  أثرالتعرف عمى  إليالتي ىدفت  (2001، الفيد)ضحت دراسة أو وقد      

الدراسة  دواتأوبعد تطبيق  ،لممعمومات في التدريس في التعميم العام في المممكة العربية السعودية
ت عبارة عن اختبار لقياس التحصيل المعرفي وبطاقة مالحظة لقياس مستوى اكتساب ناوالتي ك
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ضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسط درجات أو الميارات المعرفية 
 .التحصيل المعرفي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

واالتجاه نحو  اإلنترنتفعالية الذات في  نادراسة بعنو  (2003 ،يو اأبو العال والشيز )كما أجرى      
ضحت أو وقد  ،(ناسمطنة عمار )وميارات التعمم الموجو ذاتيًا لدى طالب كمية التربية بصح اإلنترنت

يبحث في العالقة بين ميارات التعمم ذاتيًا  نامة في أستبينتائج الدراسة بعد تطبيق األداة المتمث
 .وجود عالقة موجبة بينيا اإلنترنتوفعالية الذات في 

لي في أو ة كمصدر لكترونياإلبكندا عن بروز المصادر   (Dan, 2009) ضحت دراسة أو وقد      
كما كشفت الدراسة عن الصعوبات  ،العموم االجتماعية ناالسيما في ميد ،بداعياالمعرفة وا   كتسابا

 Zavos)برزت دراسة وأ ،اإلنترنتالتي تواجو الباحثات في التعامل مع اكتساب المعمومات من شبكة 
and Bigilia, 2009)   أىمية القدرات المنيجية والكفايات العممية المكتسبة لمباحثات من خالل
تاج المعرفة العممية والبحث عن أنوتوضيح الفروق النوعية في عممية  ،ممارستين لمبحث العممي

ديات السيما التح ،المعوقات التي تواجو النساء في ممارسة البحث الفعال إليمشيرة  ،المعمومات
 .تاج المعرفة الجماعيةنإوممارسة التفكير القائم عمى  ،الثقافية والنوعية

من خالل  لكترونياإلمعرفة فاعمية التعمم  إليوالتي سعت  (2009)دويدي، وأكدت دراسة      
االتجاه نحو التحصيل في بيئة  أن ،كاديمي واتجاىات الطالبات نحوهألوعالقتو بالتخصص ا اإلنترنت
ويأتي بعده االتجاه نحو االتصال في بيئة  ،لىو يحتل المرتبة األ اإلنترنتة من خالل لكترونياإلالتعمم 
 .لكترونياإلالتعمم 
طالب يجمع ال اإلنترنتالمجتمع المعرفي ىو عبارة عن ممتقى عممي عبر شبكة  أنوحيث      

ولي األمر كعناصر مكممة لمعممية التربوية تزيد من فاعمية التعمم وترفع من جودة المخرجات بالمعمم و 
 )فارس الراشد،التعميمي يشتمل عمى  لكترونياإلمجتمع المعرفة  نإف ناحيوفي أغمب األ ،التعميمية
2003): 

قات مختمفة أو رسال رسائل في جتمع التعميمي بالتواصل الدائم وا  يتميز الم :إلكترونيبريد  – 1
 .وتضمين الرسائل بمرفقات مختمفة
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جراء الحوار الي حول مواضيع متعددة في المادة العممية يستطيع المعمم وتالميذه من إ :الدردشة – 2
اء الدروس واالستفسار بشكل مباشر أثر مشاركة بفعالية في التي يدرسونيا وبيذا يمكن لممتعممين ال

 .عن بعض الموضوعات ذات الصمة
تكون  أنوسيمة عصرية لمبحث عن اجابات من أطراف متعدين فالمنتديات يمكن  :المنتديات – 3

وىي وسيمة اتصال غير  ،تكون خاصة بجزء من ىذا المجتمع أنعامة لمجتمع تعميمي محدد ويمكن 
 .تعميمية تخدم ىذا المجتمع أويجاد حمول تربوية مباشرة ال

آراء جماعية حول قضية يمكن من خالل استطالعات الرأي الحصول عمى  :استطالعات الرأي – 4
مجموعة من مستخدمي الموقع وذلك تمييدًا التخاذ قرار ما حول مسألة  أودارة المدرسة ما تطرحيا إ

 محددة.
 :لكترونياإلالتعمم  :ياً ناث

واسعة فيو يشمل تطبيقات عديدة و  ،لكترونياإلتزخر األدبيات التربوية بتعريفات عدة لمتعمم      
  (Tan & Hung, 2002). وحتى التعمم االفتراضي  اإلنترنتبدءًا من التعمم المعتمد عبر 

و طريقة لمتعميم باستخدام آليات االتصال الحديثة من أن( ب2005، الموسى والمبارك) وقد عرفو     
 ،ةإلكترونيوآليات بحث ومكتبات  ،المتعدده من صوت وصورة ورسومات وسائطوو حاسب وشبكاتو 
 .لكترونياإلفي المعمل  أون بعد ع ناسواء ك اإلنترنتوكذلك بوابات 

و أنيرى  (2005، )عبد الحميد أنال إ لكترونياإلبط بالتعميم وقد تعددت التعريفات التي ترت     
 :فيما يمي لكترونياإليمكن بمورة التعريفات والنظرات لمتعمم 

 لكترونياإلالتعمم  إليالنظرة تنظر  وىذه :المعمومات أوو نمط لتقديم المقررات أنالنظرة اليو عمى  –أ 
أي وسيط  أو ،نمط لتقديم المناىج الدراسية عبر شبكة المعمومات الدولية أو ،و وسيمةأنعمى 

غيرىا من التقنيات المستحدثة في  أو ،االقمار الصناعية أو ،األقراص المدمجة ،آخر إلكتروني
 .المجال التعميمي

طريقة  لكترونياإلالتعمم  أنحيث يرى أصحاب ىذه النظرة  :عممو طريقة لمتأنليو عمى النظرة إ –ب 
قمار واليايبرميديا واأل ،كالوسائط المتعددة ،التدريس يستخدم فيو وسائط تكنولوجية متقدمة أو ،لمتعميم

وشبكة المعمومات الدولية حيث يتفاعل طرفي العممية التعميمية من خالل ىذه الوسائط  ،الصناعية
 .عميمية محددةلتحقيق أىداف ت
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)الحربي،  عمى النحو التالي لكترونياإللتقسيم التعمم  نا: ىناك تصنيفلكترونياإلواع التعمم أن
 (:ه1429

 :حسب التزامن لكترونياإلتقسيم التعمم  :الً أو 
بين المتعممين  أو ،يتم بين المعمم والمتعممين إلكترونيمن وىو تعميم المتزا لكترونياإلالتعمم  –أ 
 .فتراضية وغرف المحادثةجراء النقاش والمحادثة عبر الفصول اإلواحد إل نآفسيم في أن

وجود المتعممين  إليوىو التعميم غير المباشر الذي ال يحتاج  :غير المتزامن لكترونياإلالتعمم  –ب 
فيو يضع المعمم مصادر مع خطة  ،تصال غير المتزامن متحرر من الزمنفاإل ،في نفس الوقت

لممتعمم لمدخول في أي وقت وتبع  تدريس وتقويم عمى الموقع التعميمي وتتاح الفرصة بعد ذلك
 .تمام التعممإرشادات المدرس في إ

  :الجزئي أوالكمي  لكترونياإلالتعمم  :ياً أنث
بحيث ال  إلكترونيأي وسيط  أو ،اإلنترنتتم التعمم آليًا عبر الكمي وفيو ي لكترونياإلالتعمم  –أ 

   .يجتمع المتعممين والمعمم وجيًا لوجو
الممزوج وفيو ال يتم االقتصار  أووالذي يطمق عميو التعمم المدمج  :الجزئي لكترونياإلالتعمم  –ب 

عتيادية حيث ول الدراسية اإلالتقميدي في الفص ليو التعممل يضاف إب ،ةلكترونياإللتعمم اعمى استخدام 
 .لوجو يمتقي المعمم مع المتعمم في الصف وجياً 

 :ةلكترونياإلالمقررات 
 لكترونياإلمواد تعميمية تمثل جزءًا أساسيًا في بيئة التعمم يا "أنب Clarke, 2004) )تعرفيا       

التدعيم ن الشبكة مع ستدعائيا موس والمعمومات التي يمكن إوتشتمل عمى أساليب متنوعة لشرح الدر 
 ."بعناصر الوسائط المتعددة

محتوى غني بمكونات الوسائل المتعددة التفاعمية في يا "أن( ب2001، الفار وشاىين)ويعرفيا      
 ."اإلنترنت أوغير معتمدة عمى شبكة محمية  أومجيات معتمدة ر صورة ب
وليس  إلكترونيمجموعة من الدروس التي يتم عرضيا عبر وسيط يا "أنب (2004الظفيري، )ويعرفيا 

 ."اإلنترنتوتكون مرتبطة ومنظمة بشكل مباشر مع بنية الحاسب وشبكات  ،ورقي
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ويتفاعل  اإلنترنتمقرر يتم نشرة عمى و "أنب لكترونياإلالمقرر   (2009صعيدي وعمر، )ال ويعرف
حيث يستطيع  ،اإلنترنتالتفاعل عبر  أدواتباستخدام  ،فيو الطالب مع بعضيم البعض ومع المدرس

 ."تتناسب مع احتياجاتيم بصورة ناالطالب دراسة المقرر في أي وقت خالل اليوم وفي أي مك
ة يتم إلكترونيمقررات  :ياأنة عمى لكترونياإلى التعريفات السابقة يمكن تعريف المقررات وبناًء عم

مقدمة لطالبات كمية التربية مسار البكالوريوس ومسار الدبموم العام في التربية  اإلنترنتنشرىا عبر 
 .فتراضيةوالفصول اال Black Boardبكمية التربية جامعة الممك خالد من خالل نظام البالك بورد 

 :ةلكترونياإلواع المقررات أن -
 :ة فيما يميلكترونياإلواع المقررات أنيمكن تحديد 

 اإلنترنت:ة معتمدة عمى إلكترونيمقررات  – 1
ويعتمد في تكوينو  اإلنترنتيتم تحميمو عمى شبكة  إلكترونيوىي مقررات تقوم عمى ايجاد موقع      

كال المختمفة من نصوص خاصة بالمقرر وصور متحركة عمى مكونات الوسائط المتعددة ذات االش
 أنالمادة المتعممة بشرط  إليضافية ومحاكاة ومجموعات صوتية ومرئية ووصالت داخمية وخارجية إ

ىذه  إلييكون المحتوى متوافقًا مع االسس الفمسفية والنفسية والتكنولوجية التي تتيح لمطالب الدخول 
 .(2003، يو اسعادة والسرط ؛ 2001 ،الفار وشاىين)ة المواقع لدراسة المادة المتعمم

 اإلنترنت:ة غير معتمدة عمى شبكة إلكترونيمقررات  – 2
الطالب  إليواع شيوعًا وتقدم عمى أقراص مدمجة تقدم بيا الدروس التعميمية نوىي أكثر األ     

فاعل بين الطالب مباشرة ويمكن تصميميا وفقًا لميول وقدرة الطالب المستيدف ويحدث فييا الت
في التعمم  سموب التعمم الذي تقدمو بيا ويعتمد عميو الدارسأويتعمم الطالب وفق  ،والبرمجية التعميمية

 .(2001، الفار وشاىين)ال ميارات حاسوبية قميمة وال تحتاج من المدرس إ
 :لكترونياإلمكونات المقرر  -

ساسية التي ينبغي جموعة من المكونات األمن م اإلنترنتالمعتمد عمى  لكترونياإليتكون المقرر 
والتي تمكن الطالب  اإلنترنتة تقدم عبر إلكترونيعية أو توافرىا في تنظيم المادة التعميمية في صورة 

ومع زمالئو من الطالب ومن االطالع والمشاركة في  ،الدارس من التواصل مع استاذ المقرر أو
 ،عمر؛ الصعيدى و  2004سالم،  ؛ 2001، الجرف )المعمومات الخاصة بالمقرر وقد حدد كل من 

 :(   أىميا كما يمي2009
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 إليطالق نالكتاب وىي نقطة اال وتشبو غالف : Course Homepageالصفحة الرئيسية لممقرر 
و ويمكن أدواتمحتويات المقرر و  إلييقونات التي تشير وبيا مجموعة من األ ،بقية أجزاء المقرر

 .الضغط عمييا لتصفح أجزاء المقرر
 ،ىنا يضع المدرس الماد التي تشكل محتوى المقرر : Course Documentsمحتوى المقرر 

ويتكون محتوى المقرر من مادة عممية مكتوبة  ،رسيا الطالبويحدد تسمسل الموضوعات التي سيد
المادة العممية عمى شكل قراءات تكون  أنويمكن   Multi Mediaيصاحبيا مفردات متعددة الوسائط 

وتنظم  ،واجبات ومحاضرات وتعميمات خاصة باالستذكار وقائمة بالمصطمحات ومذكرات وغير ذلكو 
فصول المقرر  إليمجمدات مع وصالت تقود الطالب موضوعات المقرر عمى ىيئة ممفات و 

 .المختمفة
تتكون من  : External Links and Resourcesة والروابط والمصادر لكترونياإلقائمة المراجع 
يساىم كل من  أنذات الصمة بالمقرر مع تعميق مصاحب لكل موقع ويمكن  اإلنترنتقائمة مواقع 

عدادىا وحسب تبويب مداخل المواقع حسب تاريخ إ يمكنو  ،عداد القائمةالمدرس والطالب في إ
 .حسب اسم الشخص الذي اعدىا أو ،الموضوع الذي تدور حولو

وتشمل أسئمة التقويم الذاتي لمطالب وطريقة تحديد الدرجات  : Tests and feedbackاالختبارات 
 .وأسموب التغذية الراجعة ليذه االسئمة

طمع الطالب عمى نتائجيم ودرجاتيم الكمية في المقرر وفيو ي : Grade Bookسجل الدرجات 
 .وطريقة توزيع الدرجات عمى كل وحدة في المقرر

حصائيات عن طالب بتقديم اإلوفيو يتم متابعة ال : Course Statisticsحصائي لممقرر السجل اإل
فحات يطمع عمى الص أنتكرار استخدام الطالب لكل مكون من مكونات المقرر ويستطيع المدرس 

قات عدم أو قات استخدام الطالب لمموقع و أو و  ،التي زارىا الطالب بكثرة الوصالت التي يستخدميا
 .استخداميم لو

عمى دليل إرشادي  لكترونياإليحتوي المقرر  : Technical Support لكترونياإلالدليل االرشادي 
 لكترونياإلات المقرر جابات عن استفسارات المستخدم ويعطي وصفًا مفصاًل لجميع مكونيقدم إ

Functions   إلكترونيوأسموب التقويم كما يحتوي عمى دليل تعميمي Tutorial   يوضح لممدرس
 .طريقة استخدام المقرر التعميمي خطوة بخطوة
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وفييا يتم وضع رسائل مكتوبة من المدرس لطالبو تتعمق  : Announcementات نعاللوحة إ
 .جازات والتقويمات الدراسيةاإل أوختبارات اال أوبالمقرر ومواعيد المحاضرات 

مجموعة من الطالب المسجمين في  أوىنا يستطيع أحد الطالب  : Chatting Roomغرفة الحوار 
المقرر من التواصل مع بعضيم البعض في وقت محدد من خالل موضوعات نقاش ذات عالقة 

 .بالمقرر
أي مرفقات مع الرسالة  أو ،رسائل خاصة يرسل أنيستطيع الطالب  : E-Mail لكترونياإلالبريد 

 .لمجموعة من الزمالء المشاركين في المقرر أوأحد الزمالء  أوالمدرس  إلي
 اإلنترنت:التعميم عبر  أدوات* 

يا صفحات عمى الشبكة أن دواتوأىم ما يميز ىذه األ ،لكترونياإلالتعميم  أدواتىناك العديد من 
ة المختمفة في وقت م والتعمم من بعد بواسطة الرموز االتصالييتفاعل عمييا اطراف عمميات التعمي

مفيوم الوسيمة  ، Toolداة فيوم األ(  ويعكس مقات مختمفة )غير متزامنةأو في  أو ،(واحد )متزامن
Media  القناة  أوChannel  وسوف تعرض الباحثو فيما يمي تفصياًل  ،واعوأنفي االتصال ب

فيا في تحقيق أىداف االتصال والتفاعل والتعمم في نظام التعميم عبر الشائعة التي يتم توظي دواتلأل
 .(2005، عبد الحميد) اإلنترنت

التعميم والتعمم في نظام التعميم عبر  أدوات لكترونياإليتصدر البريد  : E-mail لكترونياإلالبريد  -
يات تبادل المعمومات نامكإوتوفر  ،نظرًا لما يتمتع بو من مزايا تتمثل في سيولة استخدامو ،الشبكات
تبادل الرسائل مع  إليالطالب باإلضافة  إليوطمب المساعدات وتقديم النصح واإلرشاد  ،واآلراء

 .مصورة أوت ىذه الرسائل في رموز نصية ناسواء ك ن،االمدرس واألقر 
ة واستقباليا رسال الرسالامن نظرًا لوجود فروق زمنية بين إىذه األدلة ال توفر التفاعل المتز  أنومع 

وأىميا سرعة تبادل الرسائل مع  ،يا تتمتع بعدد من المزايا التي تزيد دافعية استخداميانإف ،والرد عمييا
مك ،خفاض التكمفةناو  ،فراد ميما تباعدت المسافاتاأل العديد من  إليرسال رسالة واحدة يات إناوا 

مك ،ماكن متفرقة في نفس الوقتاألفراد في أ ب نابج ،لكترونياإلضافية بالبريد ية ربط ممفات إناوا 
 .تييئة الطالب نفسو لقراءة الرسالة والرد عمييا في الوقت الذي يناسبو

 :في التعميم عبر الشبكات في اآلتي لكترونياإلوتتمثل أىم استخدامات البريد 
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رسال التعميمات ل إويتم من خال ،كوسيمة لالتصال بين المدرس والطالب لكترونياإلاستخدام البريد 
استالم الواجبات  إليباإلضافة  ،والتكميفات والميام ،واإلرشادات وبعض نصوص من المحتوى

يا أداة لتقويم الطالب وأداة أنب نابج ،المدرس إليشطة التي يسمح البريد بإرساليا نالمنزلية واأل
 . Feedbackلمتغذية الراجعة 

 مجاالت اخرى ذات العالقة. أومتخصصين في مجال تبادل المعارف والخبرات مع مجموعات ال
في التعمم  نااالستفادة بخبرات ىؤالء االقر  أو ،نيو افي التعميم التع ناوسيمة لالتصال مع االقر 

 .واكتساب الميارات
فكار واآلراء حول طرق التعمم والتدريس والتقويم وبناء لالتصال بين المدرسين وتبادل األ وسيمة

 .ىا من العمميات المتعددة في التعميم والتعمماالختبارات وغير 
لمتزامن مع النقاش ا أوالمحادثة  أوالحوار  دواتتتيح ىذه األ :Chatting المحادثة والتفاعل -

 Realالرموز عمى المواقع في نفس الوقت الحقيقي  أوطراف النصوص الغير، حيث يتبادل األ
Time  صوتًا  أوىزة لممحادثة، والتفاعل بين المتحدثين كتابة وتتيح ىذه األداة من خالل البرامج الجا

 وقد تضاف الييا الصور في برامج معدة خصصيًا ليذا الغرض.
 ،لكترونياإلداة أكثر شيوعًا واستخدامًا في نظم التعميم عبر الشبكات بعد البريد وتعد ىذه األ      
 ،لكترونياإلباليا كما في البريد رسال الرسائل واستقز في خصائصيا االختالف بين وقت إو اوتتج

في  أو ،حد المسئولين في النظام التعميميأ أوحيث يتم االلتقاء بين المدرس والطالب ومدرس آخر 
ت ناك أنواعو، و أنفون بيمصادر التعميم والتعمم في نفس الوقت عمى نفس النمط الذي نشاىده في التم

الصوت  والصورة في بعض  أوب الصوت نابة بجتتم كتا أنالنقاش يمكن  أوالحوار  أوالمحادثة 
 أوفوريًا سواء بالنسبة لممدرس   Feed backداة تقدم التغذية الراجعة ىذه األ نإ، وبذلك فناحياأل
داة في يطمبيا، كما يمكن استخدام ىذه األالمساعدات التي  أو ،جابة الفورية عمى تساؤالت الطالباإل

 إليداميا في التعميم كما في حاالت بث المحاضرات من المركز و يمكن استخنإاالتصال والتفاعل ف
صين لمرد عمى استفسارات الطالب في العالم في وقت محدد، واستضافة الخبراء والمتخص ناأي مك

ب غرف نا( من خالل قنوات خاصة لعممية التعميم والتعمم بججمعيًا كما في المؤتمرات أو –فرديًا )
 ..Internet Relay Chat  I.R.C اإلنترنتالنقاش المتاحة عمى شبكة 

 :المؤتمرات التفاعمية -
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بين  أوتاحة الفرصة لممحادثة والتفاعل بين المدرس والطالب، يقوم تصميم برامجيا عمى إ     
مما يتيح قدرًا أكبر من التفاعمية   Real Timeوبعضيم في الوقت الحقيقي  ناالطالب واألقر 

عط ،والمرونة في االتصال ومنيا المؤتمرات  ،اء الجميع فرصة المشاركة المتزامنة في التعميم والتعمموا 
( الزمالء –ب صوت األطراف )المدرس ناالسمعية التي تتيح عرض الصور والرسوم عمى الشاشة بج

تبادل المعمومات والمساعدات من خالليا واإلرشاد والتوجيو في الوقت  أوفي عرض المقررات 
 أوتاحة عرض الصور ب إناه المؤتمرات تسمح بالتفاعل الصوتي بجوىذ  .A.G.Cالحقيقي 
ت المرئيات ناأحد المشاركين سواء ك أويعرضيا المدرس  أنشاشات البرامج التي يمكن  أوالتطبيقات 

نفس السعات ولخصائص التقنية التي تسمح  إليوىذه الطريقة ال تحتاج  ،شرائح فيممية أوصورًا 
 .ي مؤتمرات الفيديوبعرض صور الفيديو كما ف

    Bulletin Board :لوحات النشرات -
بما يسمح  ،حيث تتاح ضمن نظام عرض المقررات لكترونياإلالبريد  إليىي نموذج أقرب      

 أوحيث يستخدميا كل من المدرس والطالب في تبادل الموضوعات  ،بالتفاعل غير المتزامن
.. وغيرىا مما يمكن تبادلو أيضًا من .اآلراء والتساؤالت أو ات والتعميماتنالميام واإلعال أوالتكميفات 

لتعدد قنوات االتصال والتفاعل ضمن  لكترونياإلوتعد وسيمة مضافة لمبريد  ،لكترونياإلخالل البريد 
وعادة ما تسمح ىذه الموحات بارتباطات  ،ب ما ىو متاح فعال عمى الشبكاتنانظم بناء المقررات بج
التي تفيد الطالب في الرجوع الييا والتجول   URLSالمصادر  أون الموقع يأو اخرى بعدد من عن
القوائم المختمفة  أوصفحات المصادر  أومثل صفحات المقررات  ،اء عممية التعممأثر خالل صفحاتيا و 

 .نظام التعميم عبر الشبكات أولمشاركين في المقررات 
 Static Web Page :صفحات الويب الساكنة -

ويكتفي الطالب بقراءتيا فقط لغياب  ،غياب التفاعل مع المحتوى عمى ىذه الصفحات إلي وتشير     
 أووصفحات من الكتب  ،ةمثل االكتفاء بقراءة محتوى المقررات غير النشط ،التفاعل محتواىا أدوات

.. وغيرىا من صور المحتوى التي ال تحتاج من الطالب سواء .التعميمات أوالمقاالت  أوالمراجع 
من  أو ،الطالب إليالمؤسسة  أو ،حاطة فيي صفحات في اتجاه واحد من المدرساإل أولقراءة ا

سئمة االختبارات التي يردىا الطالب عمى ىذه الصفحات في المواقع الطالب إلييا مثل إجابات أ
  .التعميمية
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 Interactive Web Page :صفحات الويب التفاعمية -
الخاصة بالتفاعل مع  دواتتصميميا يضم األ أنقتيا في وتختمف ىذه الصفحات عن ساب     

ات والمعمومات ذات ناوالبحث في قواعد البي ،ارتباطات إليتاحة الوصول إ محتواىا وبنائيا مثل
راء في موضوعات إبداء اآل أو ،طمب المساعدات أو ،سئمةاإلجابة عن األ أو ،العالقة بموضوعاتيا

 .المقرر وطرق عرضيا وتقديميا
عن معايير بناء المواد التعميمية عن بعد  (2006، عبد النبي)قد كشفت الدراسة التي قام بيا و      

)تحديد ر ومن بينيا و اموزعة عمى خمسة مح سبعة معايير إليتم التوصل  ،في ضوء مدخل النظم
وحدات  إليتقسيم الموضوعات  ،تحقيق التكامل بين الوسائط المستخدمة ،التدريسية ىدافاأل

سيطة سموب السيل والمغة الباعتماد األ ،لو استخدام األشكال والصور والخرائط والجدإ ،منفصمة
 (.المشجعة عمى التعمم المستمر

برنامج تدريبي مقترح في المستحدثات  أثرمعرفة  إلي (2008 ،بدوي)كما ىدفت دراسة      
واتجاىاتيم  ،لدى الطمبة المعممين بكميات التربية اإلنترنتالتكنولوجية عمى تنمية ميارات استخدام 

 .مجيجابية ناتجة عن استخدام البرناالبرنامج حقق دالالت إ أن إليوتوصمت الدراسة  ،نحوه
في العالقة بين  لكترونياإلمعرفة فاعمية البريد  إلي  (Arnold, 2005)دراسةبينما ىدفت      

ات نات عبارة عن استبيناالبحث والتي ك أدواتوبعد تطبيق  ،الطالب واألستاذ في الكميات والجامعات
 ،زيادة الفاعمية بين الطالب واألستاذ إليوقد أدى ذلك  اإلنترنتوزعت عمى  ،بقًا لمقياس ليكرتط

والمعدل التراكمي وفعالية  لكترونياإلوالدافعية لمتعمم كما وجد ارتباط دال بين استخدام البريد 
 .التدريس
توظيف الطالب المعمم  أثراليدف منيا معرفة  أنوالتي ك (2014، ناشمس)وأثبتت دراسة      

لبعض أجيزة المستحدثات التكنولوجية في تنمية بعض ميارات البحث عن المعمومات وجمعيا 
في ىناك نقص  أن ،ًا وتنمية الدافعية نحو التعمم واستخدام المنيج شبو التجريبيإلكترونيوتمخيصيا 

 ثرضحت األأو و  ،جامعة تعز في الجميورية اليمنيةبتوافر المستحدثات التكنولوجية في كمية التربية 
داء المياري في اكتساب ميارات البحث عن األالدال عند استخدام ىذه المستحدثات عمى كل من 

 .ًا ورفع مستوى الدافعية نحو التعممإلكترونيالمعمومات وجمعيا وتمخيصيا 
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ع بناء  البحث أدوات دادوا 

لبناء االختبار : ب المعرفية لميارات البحث المعموماتينااالختبار التحصيمي لقياس الجو   -أ 
 :اتبعت الباحثة ما يمي ،ب المعرفية لميارات البحث المعموماتيناالتحصيمي لقياس الجو 

ب المعرفية ناجو استيدف ىذا االختبار قياس مستوى تحصيل الطالبات لم :تحديد اليدف من االختبار
 .المرتبطة بميارات البحث المعموماتي لدى طالبات الدبموم التربوي بكمية التربية جامعة الممك خالد

 إليقامت الباحثة بتحميل المحتوى  أنبعد  :تحديد الوزن النسبي واألىمية لموضوعات االختبار
 .(3الوحدات )ممحق رقم كل وحدة من قامت بتحديد الوزن النسبي لموضوعات  ،ساسيةعناصره األ

اىداف معرفية وأىداف ميارية حركية ومن ثم  إليتم تحميل أىداف المحتوى  :تحديد محتوى االختبار
االت لمج  Bloom تصنيف األىداف التعميمية التي تمت صياغتيا باالعتماد عمى تصنيف بموم 

 .(تقويم -بداع/ تخميق" تركيب "إ –تحميل  – تطبيق –فيم  –تذكر األىداف المعرفية الرقمية )
توضع فيو مستويات  وىو جدول ثنائي التصنيف :اعداد جدول المواصفات لالختبار التحصيمي

سئمة التي يتضمنيا االختبار بالنسبة لكل وينتج عنو عدد األ ،وطرق البحث رأسياً  ،ىداف أفقياً األ
 .(4قم مفردة( )ممحق ر  40موماتي في المقرر والتي بمغت )جزئية لمبحث المع

كما تم صياغة مفردات االختبار من نوع االختيار من متعدد وتم وضع تعميمات االختبار وتم عرضو 
(  بيدف قياس صدقو 1مناىج وطرق التدريس )ممحق رقم عمى مجموعة من المتخصصين في ال

 .(2في صورتو النيائية )ممحق رقم  وثباتو وتعديمو ليصبح
عداد بطاقة تقييم ميا –ب  رات البحث المعموماتي وقد مرت البطاقة في بـــنائيا بالخطوات بناء وا 

  :(2013 ،شاىين)التالية 
ميارات البحث  فيتقدير أداء الطالبات  إليتيدف ىذه البطاقة  :تحديد اليدف من البطاقة

  :لميارات الرئيسية التاليةمن خالل ا ،المعموماتي
  .تحديد الميمة -1
 .استراتيجيات البحث عن المعمومات – 2
  .المعمومات والوصول الييا ناتحديد مك – 3
  .استخدام المعمومات – 4
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  .تنظيم وعرض المعمومات – 5
 .تقييم النتائج – 6

 تالي وتم ذلك عمى النحو ال :التقدير الكمي لمميارات المتضمنة في البطاقة
 

 (1جدول )
 توزيع األداء لمطالبات وفقاً لمستويات األداء

 الميارة م

 درجة ومستوى االداء

 متقن
 إلييحتاج 
 تدريب

 غير متقن

3 2 1 

 

فقرة حسب مقياس ليكرت الثالثي وتكون الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة  24تكون المقياس من 
 .(72-24محصورة بين ) 

اقة التقييم حيث تم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين في حساب صدق وثبات بط
المناىج وطرق التدريس إلجراء التعديالت المطموبة وحذف العبارات غير المتفق عمييا  وبالتالي 

 (.3ممحق رقم ) اعدادىا في صورتيا النيائية
ثم قامت الباحثة بالتدريس  ،وتجييزىا قبل البدء في التجربة لكترونياإلالتعمم  أدواتوتم تحضير  – 3

عطاء  لكترونياإللمطالبات حسب نظام التعمم  المأخوذ بو في جامعة الممك خالد نظام البالك بورد وا 
داة من لبحث فييا وذلك بإرساليا عمى أي أالطالبات الحرية في اختيار القضايا البيئية التي يرغبن ا

 .التي ترغبيا الطالبات لكترونياإلالتعمم  أدوات
 
 



 أثر التدريس وفقًا لممقررات االلكترونية في تنمية مهارات البحث المعموماتي
 لبنى حسين العجمي .د

 

665 

 

 دواتالبيئة والمجتمع وكيفية صياغة األ) لكترونياإلواألشكال التالية توضح آلية العمل في المقرر 
 :(والقضايا التي درستيا الطالبات

 

 

 : المحاضرات في نظام البالك بورد لمقرر البيئة والمجتمع1شكل 

 

 : أداة المنتدى واستجابات الطالبات في مقرر البيئة والمجتمع2شكل 

 

 : أداة الواجبات في مقرر البيئة والمجتمع3شكل 



                                  م 5102 – 83المجلد                                         الدولية لألبحاث التربوية / جامعة اإلمارات العربية المتحدة   المجلة

 

666 

 

 

 : أداة المدونات في مقرر البيئة والمجتمع4شكل 

 

 : الفصول اإلفتراضية في مقرر البيئة والمجتمع5شكل 

 .البحث تطبيقًا بعدياً  أدواتتطبيق   - 4
 SPssحصائية حصائية باستخدام برنامج الرزم االومن ثم المعالجة اإل ،رصد درجات الطالبات – 5
. 
 .النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا إليالتوصل  – 6
 .تقديم التوصيات والمقترحات بالبحوث المستقبمية في ضوء نتائج البحث التي تم التوصل الييا – 7
 

 ومناقشتها تفسيرها البحث نتائج

فرق ذو  يوجدو "أنعمى الختبار صحة الفرص اإلحصائي األول والذي ينص  :لو نتائج الفرض األ* 
 عميفراد العينة أداء طالبات أبين متوسطي درجات  0.05 ≥داللة احصائية عند مستوى داللة 

 .التطبيقين القبمي والبعدي  لصالح التطبيق البعدي فياالختبار المعرفي لميارات البحث المعموماتي 
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وق بين المتوسطات " لداللة الفر حرافات المعيارية وقيمة "تنحساب المتوسطات واإلب قامت الباحثة
 .والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل الييا ،كل من التطبيقين القبمي والبعدي في

 

 (2جدول )
حرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات نالمتوسطات واال 

 في كل من التطبيقين القبمي والبعدي في االختبار المعرفي
حراف ناال المتوسط ن القياس

 المعياري
درجة 
 الحرية

مستوى  "ت" قيمة
 الداللة

وحجم  "d" قيمة
 التأثير

 25.76 0.01 9.61 79 3.34 28.84 80 قبمي

 2.86 35.15 80 بعدي كبير 

     

داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالبات في  اتضح من الجدول السابق وجود فرق ذو 
ا يدل عمى تحسن في مم ،لبعدي في االختبار المعرفي لصالح التطبيق البعديالتطبيقين القبمي وا
 ى الفعالية المرتفعة والتأثير اإليجابيوىذا يدل عم ،اً حجم التأثير كبير  ناكما ك ،الميارات المعرفية

عموماتي وبذلك يثبت صحة ة في تنمية المعارف في البحث الملكترونياإللمتدريس وفقًا لممقررات 
 .ل لمبحثو حصائي األاإل الفرض
ت في عمميتي التعميم والتعمم يحقق لمطالبا لكترونياإلالتعميم  أدواتتوظيف  أن إليويعود ذلك      

فسين أنالطالبات يقمن ب أنكما  –ثارة والتشويق الحتوائيا عمى الصوت والصورة والحركة عناصر اإل
القضايا  إلىوصولين و فسين، أني يخترنيا ببالبحث عن حقيقة ىذه الموضوعات والقضايا البيئية الت

يساعد عمى تقوية  لكترونياإلالتعميم  أنكما  ،التي تخدمين في مواقف الحياة العاديةوالمشكالت 
يجاد الحمول وتقديم  اإليجابيالتفاعل  فيو يعطي لمطالبة فرصة البحث عن المعرفة بنفسيا وا 

 أنكما  ،ن بشوق كبير في التعرف عمى كل ماىو جديدالتفسيرات المقبولة والمقنعة وىذا يجعمين يقبم
 .ب كبير من اىتماماتين في الحياةنافكار التي تشغل جة لمطالبات ساعدت في بمورة األالحرية الفردي
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و المختمفة لو دور حاسم في زيادة الدافعية لمطالبة نحو أدواتب لكترونياإلاستخدام التعميم  أنو      
وكذلك تقوية التنافس بين الطالبات نحو العرض بصورة واضحة في عرض  ،تعمم المادة الدراسية

 .الموضوعات المطموبة منين

 ،تتم عممية دراسة محتوى المقرر في بيئة تعتمد عمى مبادئ التعميم المفرد لكترونياإلوفي التعمم 
اتين وسرعتين في الطالبات )أفراد العينة( كن يتقدمن في الدراسة وفق قدر  نإلذا ف ،نيو اوالتعمم التع

لطالبات الحصول عمى كما استطاعت ا ،حتى تستطيع تحقيق مستوى المعارف والمطموب ،التعمم
الطالبات  ناتقوى المعرفة المطموب مما ساىم في إذا لم يتحقق مستاسة إعادة الدر فرص متكررة إل

 ،االختبار المعرفيعكس عمى درجاتين في ارتفاع نتائج ناميارات البحث المعموماتي أفراد العينة 
وكذلك االعتماد المتبادل بين الطالبات  لكترونياإلالتعمم  أدواتماط التفاعل من خالل أنوكذلك تنوع 

 لكترونياإلومن خاللو حدث النمو التدريجي لمتعمم  ،جابات مناسبةإ إليفي التوصل  ينينفيما ب
ات واستخدام محركات البحث ناعد البيقوا إليوزيادة القدرة عمى البحث المعموماتي من خالل الدخول 

إلجابة عن كل  توصمين إليدى أ ،المختمفة والمجالت المتنوعة والمشاركة بالحوارات المختمفة
 ات وتحميميا ومناقشتيا وتفسيرىا.نامن خالل جمع البي ،المشكالت

أبو العال  ؛ 2001 :الفيد ؛  (Kilpatrick,1998وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من
 . Dan, 2009 ;(Zavos and Bigilia, 2009 ؛ 2003 ي،و اوالشيز 

رق يوجد ف"نص عمى أنو ـــالختبار صحة الفرص اإلحصائي الثاني والذي ي :يناج الفرض الثــنتائ* 
الطالبات في بطاقة تقييم أداء  بين متوسطي درجات 0.05 ≥ائية عند مستوى ـــذو داللة احص

طبقت الباحثة  .التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعديفي ميارات البحث المعموماتي 
طاقة تقييم ات الخاصة بنتائج الطالبات في بنابطاقة تقييم ميارات البحث المعموماتي وبعد تحميل البي

قامت الباحثة بحساب المتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة ميارات البحث المعموماتي 
الفروق بين المتوسطات في كل من التطبيقين القبمي والبعدي، والجدول التالي يوضح النتائج التي تم 

 التوصل الييا.
 

 (3)جدول 
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 أداء "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات حرافات المعيارية وقيمةنالمتوسطات واال 
 الطالبات في كل من التطبيقين القبمي والبعدي في بطاقة تقييم مهارات البحث المعموماتي

حراف ناال المتوسط ن القياس
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  "ت" قيمة
 الداللة

 وحجم التأثير "d" قيمة

 7.02 0.01 14.13 79 6.42 48.68 80 قبمي

 4.49 65.20 80 بعدي ير كب

  

 

تضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطي درجات الطالبات في القياسين ا    
حيث  ،القبمي والبعدي في بطاقة تقييم ميارات البحث المعموماتي المعرفي لصالح القياس البعدي

 ،ث تحسن في ميارات البحث المعموماتيمما يدل عمى حدو  0.01ت قيمة "ت" دالة عند مستوى ناك
المقرر  أدواتوىذا يدل عمى الفعالية المرتفعة والتأثير الستخدام  ،اً حجم التأثير كبير  ناكما ك

وترجع  .يناحصائي الثوبذلك ثبت صحة الفرض اإل ،في تنمية ميارات البحث المعموماتي لكترونياإل
 :االعتبارات التالية إليالباحثة ىذه النتيجة 

شطة التي لم تكن نبكثير من األ ة المرتبطةلكترونياإل دواتعمى العديد من األ احتواء المقرر     
في تنظيمو وعرضو  لكترونياإلالمقرر  أنكما  ،متوفرة لدى الطالبات قبل دراستين ليذا المقرر

 أنن والنشاطات التي طمب مني ،لممعمومات بصورة بسيطة ومتسمسمة سيل عمى الطالبات تعمميا
بذل الجيد من الطالبات من خالل البحث والتحري  إلييقمن بأدائيا مع تحديد الدرجة لكل نشاط أدى 

وىذا كمو ساعد الطالبات عمى تنمية ميارات البحث عن  ،من خالل محركات البحث المختمفة
 .المعمومات

ات ناواعد البيوق ،عمى المواقع المتخصصة،تدريب الطالبات قبل عممية المشاركة أنكما      
ية استنتاج معمومات صحيحة من معمومات غير نامكالمجالت ساعد عمى توليد إوالدوريات و 
وذلك من خالل تتبع مسارات االتساق والتعويض عن نقص المعمومات غير  ،مشوشة أوصحيحة 
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في جعل الطالبات في اتصال دائم مع الموضوعات  لكترونياإلالمقرر  أنكما  ،المكتممة وتخميصيا
ن و اساعدىن عمى التفاعل والعمل عمى تنظيم المصادر الخارجية ويتع ناأي وقت ومن أي مك

وكذلك  ،المصادر الغنية بالمعمومات إليالوصول  إليمما ساعد في توفير  ،في المناقشات ويشاركن
ول ( والتنوع في الحصالرؤية –االستماع  –ل ) القراءة التفاعل مع المعمومات في المصدر من خال

 .عمييا
؛   Arnold, 2005؛ 2008 ،بدوي ؛ 2006، عبد النبي)كل من: وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

ة في رفع مستوى البحث المعموماتي لدى لكترونياإللممقررات  اإليجابي ثرعن األ (2014، ناشمس
 .الطالبات

 والمقترحات التوصيات
 

 :الباحثة بالتوصيات التالية لبحث الحالي أوصتفي ضوء نتائج ا
 .في تدريس معظم المواد الجامعية لكترونياإلالتعمم  أدواتاستخدام  – 1

 .ة واالىتمام بتنمية ميارات البحث المعموماتيلكترونياإلتصميم المقررات  – 2

ادة من جمع ة ومحركات البحث لالستفلكترونياإلتدريب الطالبات عمى استخدام المكتبات  – 3
 .المعمومات وترتيبيا بصورة منتظمة

ميارات  ناجل مساعدة الطالبات عمى اتقة من ألكترونياإلضافة بطاقة تقييم لجميع المقررات إ – 4
 .البحث المعموماتي

  :المقترحات* 

 :الباحثة بعض الدراسات عمى النحو التالي تقترحفي ضوء نتائج البحث الحالي ا

في تنمية ميارات التفكير الناقد واالتجاه نحو العمل  لكترونياإلالتعمم  أدواتفاعمية استخدام  – 1
 .التشاركي

 .في تنمية ميارات االستقصاء الشبكي لكترونياإلالتعمم  أدواتاستخدام  – 2
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 .في تنمية ميارات البحث العممي واالتجاه نحو المادة لكترونياإلالتعمم  أدواتاستخدام  أثر – 3

 بية واالجنبيةالعر  المراجع

المدرسة اإللكترونية، رؤية جديدة لجيل جديد،  (:2001) ، شاىين، سعادالفار، إبراىيم عبد الوكيل
، القاىرة، جامعة عين شمس، كمية المؤتمر العممي الثامن لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم

  أكتوبر. 31-29البنات، الفترة من 

 اإلنترنتواالتجاه نحو  اإلنترنتفعالية الذات في  :(2003لغفار )عبد ا ،يو االشيز مسعد و  ،أبو العال
مؤتمر تحقيق  ،(نا)سمطنة عم وميارات التعمم الموجو ذاتيًا لدى طالب كمية التربية بصحار

-20 من الفترة ،قابوس ناجامعة السمط ،الواقع والطموح :يات التقنيات التربوية الواعدةنامكإ
 .سبتمبر 22

 

 3000(: إشكالية جودة المعمومات في المواقع اإللكترونية العربية، 2005ميد )أعراف، عبد الح
  Avilabl At: http:www.arabcin,net/arabiaa11/2012html مجمة النادي العربي

(: المقرر اإللكتروني، المؤتمر العممي الثمث عشر، مناىج التعميم والثورة 2001الجرف، ريما سعد )
، المجمد )األول(، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريسالمعاصرة،  المعرفية والتكنولوجية

 القاىرة.

ورقة المفيوم واألنواع وطرق التوظيف في التدريس"،  –(: "التعميم اإللكتروني 2008الحربي، محمد )
 ىـ.12/1/1429-10، من بحث مقدمة في المقاء األول لمشرفي التعميم اإللكتروني بالقصيم

(: تقويم جودة المقررات اإللكترونية عبر اإلنترنت في ضوء معايير التصميم 2009ر )الصعيدي، عم
 ، كمية التربية، جامعة أم القرى.رسالة دكتوراة غير منشورةالتعميمي، 

، رسالة التربية(: أىداف وطموحات تربوية في التعميم اإللكتروني، 2004الظفيري، فايز منشر )
 .90-84التعميم، العدد )الرابع(، ص ص سمطنة عمان، وزارة التربية و 
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(: استخدام الشبكة العالمية لممعمومات في التدريس في التعميم 2001الفيد، عبد اهلل بن سميمان )
، العدد )الثالث مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريسالعام في المممكة العربية السعودية، 

 .82-49ريس، ص ص والسبعون(، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التد

، الطبعة األولي، التعميم اإللكتروني األسس والتطبيقات(: 2005الموسى، عبد اهلل و المبارك، أحمد )
 الرياض، مؤسسة شبكة البيانات.

 

ه أثر برنامج تدريبي مقترح في المستحدثات التكنولوجية و  :(2008محمد محمد عبد اليادي ) ،بدوي
 ،لدى الطالب المعممين بكميات التربية واتجاىاتيم نحوه نتاإلنتر في تنمية ميارات استخدام 

 .(الرابع)المجمد  ،زىرجامعة األ ،مجمو كمية التربية

الطبعة الثالثة، بيروت،  ،عن بعد المباشر واالفتراضي لكترونياإلالتعميم  (:2004ي ) نكيال ،تيسير 
 .نامكتبة لبن

في تنمية ميارات البحث لدى طالبات  لكترونياإلفعالية التعمم  :(2009عمي محمد جميل ) ،دويدي
 جامعة القصيم، المجمد ،يةناسنمجمة العموم العربية واإل ،الدراسات العميا في جامعة طيبة

 .140-107ص ص  ،(األول) ( العددالثاني)

 ،التقييم ،التطبيق ،التخطيط ،القضايا ،المفيوم ،لكترونياإلالتعمم  :(2005حسن حسين ) ،زيتون
 .الدار الصولتية ،الرياض ،جديدة في التعممرؤية 

 .مكتبة الرشد ،الرياضالطبعة األولي،  ،لكترونياإلتكنولوجيا التعميم والتعميم  :(2004أحمد ) ،سالم

 ،في ميادين التربية والتعميم اإلنترنتاستخدام الحاسوب و  :(2003عادل ) ي،و اجودة والسرط ،سعادة
 .لمنشر والتوزيع دار الشروق ن،اعمالطبعة األولي، 
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فاعمية استخدام منتدى تعميمي في تنمية ميارات البحث  :(2013أمير أبو المجد ) ،شاىين
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المعموماتي وعالقة ذلك بالتفكير الناقد لدى مرتادي المنتدى

 .جامعة طنطا ،كمية التربية

بعض المستحدثات التكنولوجية في  توظيف أثر :(2014عبد الكريم عبد اهلل أحمد ) ن،اشمس
 ًا والدافعية لمتعمم لدى إلكترونيالتدريس عمى تنمية ميارات البحث عن المعمومات 

 

ص ص  (،يناالث)العدد  ،المجمة العربية لمتربية العممية والتقنية ،طمبة كمية التربية بالتربة جامعة تعز
113-139. 

مجمة مركز البحوث في اآلداب والعموم  ،لكترونياإلالتعمم  :(2007) نامحمد زيد ،عبد الحميد
 .130-11ص ص العدد )الثامن(،  ،كمية المعممين بالباحة ،التربوية

 :معايير بناء المواد التعميمية في التعميم عن بعد في ضوء مدخل النظم :(2006صابر ) ،النبي عبد
المنعقد في الفترة من  ،بعد المؤتمر الدولي لمتعمم عن ،دراسة تطبيقية لتعميم المغة العربية

 .مسقط ،قابوس نجامعة السمط ،مارس 27-29

المؤتمر  –دراسة تجريبية مقارنة  اإلنترنت:محركات البحث عمى شبكة  :(2002زين ) ،عبد اليادي
ة الخميجية لكترونياإلالمكتبات فرع الخميج العربي ) –المتخصصة  جمعية المكتبات –السنوي التاسع 
 .ابريل 4-2 ، الفترة منالدوحة ،(يروتحديات التغي

ونماذج  في سياق ثقافة الجودة أطر مفاىيمية :استراتيجيات التعميم والتعمم (:2009وليم ) ،عبيد
 لى.و الطبعة األ ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،تطبيقية

لتعميم ورقة عمل مقدمة لندوة ا ،واقع وطموح لكترونياإلالتعميم  :(2003فارس إبراىيم الراشد )
 .الرياض ،مدارس الممك فيصل ،لكترونياإل



                                  م 5102 – 83المجلد                                         الدولية لألبحاث التربوية / جامعة اإلمارات العربية المتحدة   المجلة

 

674 

 

Arnold, Stephen D.; E-mail (2005): Its contribution to the student/instructor 
learning and teaching relationship at colleges and universities. 
Dissertation Abstract international. A, 66, (06), p. 2065. 

Branch, Robert; Kim, Dohun, Lyne (2000): Online educational materials for 
use in instruction. Teacher Librarian V. 28, issue 1. Sep. pp.21-23, 
http://search.epnet.com/direct.Adp?An=386662&db=afh. 

Charles, D., (2006): Higher Education, Blended Learning and the 
Generations Knowledge is Power –No More, Research Initiative for 
Teaching Effectiveness, University of Central Florida, Journal for 
Research in Mathematics Education, Vol. 32, No. 4, pp. 78-93. 

Chanlin, L.J. and Chan, K.C. (2004): Assessment of PBL design approach 
in a dietetic web-based instruction. Journal of education computing 
research, Vol. 31, No. 4, 437-452. 

Clarke, A. (2004): E-Learning Skills, New York, U.S.A., Plarave 
Macmilian. 

Cottrell, R., (2003): Blended learning in an accounting course, Quarterly 
Review of Distance Education, Vol. 4, No. 3, pp. 261–269. 

Dan, Y.(2009): Internet Information for Social Science Research, Canadian 
Social Science, Vol. 5, No. 2. 

http://search.epnet.com/direct.Adp?An=386662&db=afh


 أثر التدريس وفقًا لممقررات االلكترونية في تنمية مهارات البحث المعموماتي
 لبنى حسين العجمي .د

 

675 

 

Delacey, B.j& Leonard, D., (2002): Case study on technology and distance 
in education at Harvard Business School, Educational Technology 
and society, Vol. 5, No. 2, pp. 42-67. 

Eddie, G., (2007): Using Blended Learning to Accommodate Different 
Learning Styles, Higher Education Academy, September, 
http://www.heacademy.ac.uk/research.htm 

Egbert, J. (2005): Call Essentials: Principles and Practice in call 
classrooms. TESOL: Alexandria, VA. 

Fabrizi, G., (2003): The Virtual Classroom in Blended Learning 
Mathematics Undergraduate Courses, Journal of the Mathematics 
Teacher, Vol. 79, No. 4, PP. 205-208. 

Kauffman, D. (2004): Self-regulated learning in web-based environments; 
Instructional tools designed to facilitate cognitive strategy use, met a 
cognitive pressing, and motivational beliefs. Journal of education 
computing research 30, 139-161. 

Kippatrick, T. (1998): The impact of electronic information sources on 
collection development: A survey of current practice. Library Software 
Review; 17. 1. 54. 

Lee, T.H. and Shen, P.D. And Tasi, C.W. (2008): enhancing computing 
skills of low-achieving students via e-learning: A design experiment 

http://www.heacademy.ac.uk/Research.htm


                                  م 5102 – 83المجلد                                         الدولية لألبحاث التربوية / جامعة اإلمارات العربية المتحدة   المجلة

 

676 

 

of web-based, problem-based learning and self-regulated learning. 
Cyber Psychology & Behavior, 1, 431-436. 

Lo, H. (2009): Utiliing computer-mediated communication Tools for 
problem-based learning. Journal of educational technology & society, 
12, (1), 205-213. Retrieved July 1, 2009, from education research 
complete database. 

Talay-Ongage, A. (2003): Online teaching as reflective tool in constructive 
alignment. In Jeffery, P.L (Eds) proceeding of international education 
research conference AARE – NZARE, Auckland, New Zealand, 
Australian Association for Research in education. 

Tan, S.C. & Hung, Daved (2002): Beyond Information Pumbing: Greatin a 
Constructivist E-Learning Environment. Educational Technology, 42, 
(5), p. 48-50. 

Zavos, A. and Biglia, B. (2009): Embodying feminist research: Learning 
from action research, Political Practices, Diffractions, and Collective 
Knowledge, Qualitative Research in Psychology V.6 Rutledge, 
Taylor& Francis Group, LLC. ISSN: 1478-0887 Print/1478-0895 
online, DOI: 10.1080/1478088092901380.  

 
 
 

 

 



 أثر التدريس وفقًا لممقررات االلكترونية في تنمية مهارات البحث المعموماتي
 لبنى حسين العجمي .د

 

677 

 

 

The Effectiveness of the Electronic Courses in Developing 
Informational Research  Skills Among  Students (Girls)  in Faculties of 

Education 

 Loubna Hussain Rashid AlAjmi, Ph.D 

The present  research aimed at  investigating the effectiveness of 
the electronic courses in developing informational research  skills among  
students (girls)  in faculties of Education. The research was  quasi-
experimental  one using  " One-group pre-posttest design". The research 
was applied on the " Society and Environment Course". The sample was 
(80) general diploma students. The teaching method was the Blackboard 
System used in King Khalid University. The focus of the course was on the 
present environmental issues and on how  to research for scientific 
solutions of them using all electronic tools, this was to develop students' 
informational research skills. The researcher prepared and used the 
following tools: cognitive -skill test and informational research assessment 
card. The research results showed a statistically difference between pre 
and post administration of both the test and the card  in favor of the post 
administration. This indicates the improvement of the students' skills. Also, 
the effect size of the electronic courses was great in developing 
informational research skills. 

Keywords : electronic courses - informational research  skills 


