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دادإـع
 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد 

 جامعة املنوفية  –كلية الرتبية 

المصار,   المعرفا  بنا  ورحات  التفاعلیا  الدردشا  روبوتاا  على قائم هدف البحث إلى بناء برنامج
 العلیاااا يةلیااا  الدراساااا  طلبااا  لاااد  األكاديمیااا  الااا ا  وفعالیااا  الترباااو,  البحاااث مهاااارا  وبیااااث ه ااارت علاااى تنمیااا 

 والتصاااامیم ،Quasi-Experimental التجريباااا  شااااب  الماااانهج علااااى إجراءاتاااا  فاااا  البحااااث التربیاااا ع واعتمااااد
المقتاار   البرنااامج اسااتادا  ه اار حجاام لقیااا  وذلاا   والبعااد, القبلاا  والقیاساا   الواحااد  المجموعاا  ذ, التجريباا 

 (عالتااايع   المتغ ااري )األكاديمیاا   الاا ا  وفعالیاا  التربااو,  البحااث مهااارا  يعاا  تنمیاا  فاا ( المسااتق  المتغ اار)
( طالًبااااا وطالباااا  ماااا  الملتحقاااا   يالساااان  التمه دياااا  للماجست ر)تاصاااا  21وتكوناااام مجموعاااا  البحااااث ماااا  )

 وقد تم التوص  إلى النتائج اآلتی : المنوفی ع  جامع  التربی  كلی  ف  المناهج وطرائق التدريس(
 طلبا  مجموعا  البحاثبا   متوسا   درجاا   (α≤05,0)فرق دال إحصائیا عند مساتو   وجود

تحديااد وصاایا   مهااارا  البحااث التربااو, كةاا  ومةوناتاا  الفر یاا  )الختبااار  بعااد,الو     القبلاا فاا  الت بیقاا
 ، المعالجاا  اححصاائی ،تصامیم البحاث وت بیقا  ،كتاي  هدبیاا  البحاث ودراساات  الساايق  ،مشةل  البحث

 عال لب  ف  الت ب ق البعد,لصالح  ( ك  على حد التو  ق وكتاي  المراجع ،تفس ر ومناقش  نتائج البحث

 البحاث مجموعا  طلبا  درجاا  متوسا   با  ( α≤05,0)مساتو   عند إحصائیا دال فرق  وجود
 ،األكااديم  هاد)الجكةا  ومةوناتا  الفر یا   لمقیا  فعالی  ال ا  األكاديمیا  والبعد, القبل  الت بیق   ف 

 فاا  ال لبا  لصاالح كا  علاى حاد  األكااديم ( الادعم ،األكااديم  الا ا  تنظایم ،المهاا  إنجاا  فا  المثاابر 
   عالبعد, الت ب ق

 ورحات  التفاعلیا  الدردشا  روبوتاا  علاى كاث حجم التأ  ر الناتج ع  اساتادا  البرناامج القاائم
وكا ل  فعالیا  الا ا  األكاديمیا   ،را  البحاث الترباو, المصر, كب ًرا فا  تنمیا  كا  ما : مهاا المعرف  بن 

 لد  طلب  الدراسا  العلیاع  

 وف  ضوء النتائج السايق  تم تقديم يع  التوصیا  والمقترحا ع 
 البحاث مهاارا  - المصار,  المعرفا  بن  - التفاعلی  الدردش  روبوتا  -: برنامج الكلمات املفتاحية

 العلیاع الدراسا  طلب  - می األكادي ال ا  فعالی  - التربو, 
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A Program Based on Interactive Chatbots and Egyptian Knowledge Bank Surfing 

to Develop Some Educational Research Skills and Academic Self-Efficacy 

of Postgraduate Students in Faculty of Education 
Dr. Abdel Nasser Mohammed Abdel Hameed )*( 

    Faculty of Education - Menoufia University 
 

Abstract 
This research aimed at designing a program based on interactive chatbots 

and surfing the Egyptian Knowledge Bank and show its effect on developing 

educational research skills and academic self-efficacy of postgraduate students in 

faculty of education. The research depended on the quasi-experimental design 

and one experimental group design with pre\post-test to measure the effect size of 

using the proposed program (independent variable) on developing some 

educational research skills and academic self-efficacy (dependent variables). The 

Group of the research consisted of (21) students of preliminary master 

(Curriculum and methods of teaching) In the Faculty of Education, Menoufia 

University. The following results were revealed:  

There was a statistically significant difference at level (α <0.05) 

between the overall mean scores of the research group students in educational 

research skills pre\ post- test and its subcomponents (defining and stating the 

research problem, writing literature and related studies, design and application, 

statistical treatment, interpreting and discussing research results, 

documentation and writing references) each in favor of post administration 

students. 

There was a statistically significant difference at level (α <0.05) 

between the overall mean scores of the research group students in the 

academic self-efficacy pre\post-test and its sub-skills (academic effort, task 

management, academic self-arrangement, and academic support). 

The effect size of using the program based on interactive chatbots and 

surfing the Egyptian knowledge bank on developing both of educational 

research skills and academic post graduate students was high. 

In the light of the previous results some suggestions and 

recommendations were presented. 

key words: Program, Interactive Chatbots, Egyptian Knowledge Bank 

(EKB), Educational Research Skills, Academic Self-Efficacy, 

Postgraduates. 

                                           
(*) Associate Professor of Curriculum and Instruction of Mathematics - Faculty of 

Education, Menoufia University.    
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البحاااااث العلمااااا  قااااااطر  المجتمعاااااا  نحاااااو التقاااااد ، بااااا  إث كااااا  الثاااااورا  العلمیاااااا   ديعااااا
والتكنولوجیا  ماا ها  إال  مار  ما   مارا  التاراكم المعرفا  للبحاث العلما ع فالبحاث العلما  عملیا  

ل  فكرياا  منظماا  يقااو  ف هااا الباحااث )فاارًدا كاااث هو مقسساا ( ماا  هجاا  تقصاا  الحقااائق يشااأث مشااة
يغیااا  الوصاااول إلاااى حلاااول متئمااا  للعااات  هو إلاااى نتاااائج  ،تباااار طريقااا  علمیااا  منظمااا امع نااا ، ي

وال يمةاا  التا اایم للمسااتقب  باادوث يحااث علماا ، وال  ،صااالح  للتعماایم علااى المشااةت  المما لاا 
 يمة  هيًضا بدون  القیا  يعملیا  التا یم والتنف   والتقويم والت وير وح  المشةت  ال ارئ  ف 

 المجاال  الماتلف ع 
ويسهم البحث التربو, كأحد مجاال  البحث العلم  ف  ح  المشةت  التربوي  وت اوير 

وتزويدهم برؤي  شامل  للقضايا والمشةت   ،وك ل  مساعد  صانع  القرار ،المعرف  المتعلق  بها
الحسااباث عنااد  ياحضاااف  إلااى تكااوي  نظاار  مسااتقبلی  تقخاا  فاا  ،واألولويااا  والتحااديا  الم روحاا 

وعلى ذلا  تارتبم فعالیا  ه,  ،وعند التا یم ووضع البرامج التعلیمی  ،وضع السیاسا  التعلیمی 
(ع ولاا ا 2004،وتمةاا  الباااحث   ماا  مهاراتاا )حناث ر ق  ،نظااا  تربااو, يجااود  البحااث العلماا  فیاا 

یما هن  يهتم الس ،يحظى البحث التربو, ياهتما  متزايد م  قب  األفراد والمقسسا  على حد سواء
 ،يإنتا  وتنمی  المعرفا  التربويا  التا  تعما  علاى توجیا  وت اوير السیاساا  والممارساا  التربويا 

ومااا   ااام تحسااا   ماااا يقاااد  داخااا  المقسساااا  مااا   ،ومواجهااا  مشاااةت  وتحاااديا  الواقاااع الترباااو, 
مااال خاادما ا األماار الاا , يقكااد ههم تاا  فاا  تحق ااق التنمیاا  البشااري  فاا  المجتمع)محمااد ع یاا  وج

(ع كمااا يتبااوه البحااث العلماا  يصااف  عاماا  مةاًنااا يااارً ا فاا  تقااد  وت ااور المعرفاا  ماا  2008،محمااد
خاااتل إساااها  البااااحث   يماااا يضااایفون  مااا  ابتكاااارا  إلاااى رصااا د المعرفااا  احنساااانی ع والجامعاااا  

تعد مقسسا  هكاديمی   ،يسع ها لتشجیع البحث العلم  وتنشی   م  ختل برامج الدراسا  العلیا
;Ain, Sabir &  Metcalfe & Fenwick,2009عالیا  المساتو  حنتاا  المعرفا  واساتدامتها

) Dikilitaş & Bostancıoğlu,2019 ;Willison,2018ع) 
نشاااي يتصا  يعملیاا  التربیاا  ويهاادف إلااى  Educational Researchوالبحاث التربااو,        

اف قواعااد العماا  الت ماا  لزياااد  ماااردود شاار  الظااواهر التربوياا  والااتحةم ف هااا والتنبااق بهاااا، واكتشاا
ويشاام  البحااث الترباو, الدراسااا  التجريبیاا  والنظريا  والبحااو  الت بیقیاا   ،التربیا  يمعناهااا الواساع

 المتصل  يالظواهر والمشةت  التربوي  الماتلف ع 
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 ،وظیفاا  هساساای  ماا  وظااائة الجامعاا  دوإذا كاااث البحااث العلماا  فاا  الم ااداث التربااو, يعاا
م خدماااا  يمةاااا  هث تقديهااااا الجامعاااا  للبحااااث التربااااو, فاااا  هاااا ا العصاااار لمواجهاااا  كافاااا  فااااإث هعظاااا

ه  إعداد ياحث   مقهل   يالمهارا  الت م  والمعاارف الم لوبا  للقیاا  بتلا   ،مستجدات  يإيجابی 
ماا  خااتل تااوف ر منظوماا  تعماا  علااى إيجاااد باارامج تساااعدهم علااى فهاام هصااول البحااث  ،البحااو 

 جعاا  ماانهم قااو  يشااري  عالیاا  المسااتو  تاااد  المجتمااع فاا  شااتى ق اعاتااا وت ،العلماا  ومهاراتاا 
(ع كمااا هث البحااث العلماا  هحااد األركاااث األساساای  التاا  تشااة  دعاماا  نشاااي 2004،)سااعاد ع ااد

مرتب  وسی   ومهم  با   الاركن   اآلخاري   مث الجامع  كإحد  مقسسا  التعلیم العال ا ح ث ي
بهاادف  ،   التاادريس يت لااي مزيااًدا ماا  البحااو  الم دانیاا فتحساا ،وهمااا التاادريس وخدماا  المجتمااع

ورفاااع مةانااا  الجامعااا  وتأ  رهاااا فااا   ،وتحسااا   مساااتو  األداء األكااااديم  ،إنتاااا  قاعاااد  المعرفااا 
 (عMills & Gay,2019Braimoh & Alade,2005; Houser,2019 ; (المجتمع

العلیا هث يةونوا علاى  ومع انتهاء القرث العشري  اتضح هن  لم يعد يةف  ل لب  الدراسا 
باا  يجااي هث يةونااوا قااادري  علااى امااتتح مهااارا  البحااث فاا   ،معرفاا  يالموضااور الاا , يتعلموناا 

 ،وم  الضرور, دعمهم عملًیا ومعرفًیا ف  دراستهم الكتساب ذلا  ،مجال مناهج البحث وهسال ب 
  إعاداد بارامج ويت لاي ذلا ،وهث يةوث هناح إشراف علاى رساائلهم وهطروحااتهم ذا  جاود  عالیا 

(ع ح ااث هكااد العديااد ماا  الدراسااا  هث Ashwin,2005لتاادريبهم علااى مهااارا  البحااث األساساای )
بااا   ،البااااحث   وخاصااا  الجااادد مااانهم ال يساااتندوث فااا  إجاااراء يحاااو هم إلاااى تااادريي منهجااا  مااانظم

م  وم   م فإنهم  الًبا ما يجدوث هنفسهم   ر قادري  على التعا ،يعتمدوث على المحاول  والا أ
وهنهااام يحاجااا  إلاااى اكتسااااب  ،ماااع التحاااديا    ااار المتوقعااا  التااا  تفرضاااها هسااا ل  البحاااث ونتائجااا 

وحااا   ،ومنهاااا: التفك ااار الناقاااد التااا  تت لاااي المن اااق والایاااال واحبااادار ،مهاااارا  البحاااث العلمااا 
 ،ت لي القدر  علاى تحدياد وتعريات وتحل ا  المشاةت  حيجااد حلاول مبتكار  لهااتالمشةت  الت  

والتواص  يما  ،, يت لي استادا  معالجا  إحصائی  مع ن  لمعالج  البیانا  ل   العلم  الوالتح
تضااامن  مااا  قااادر  علاااى تلاااای  المعلوماااا  وشااار  األهاااداف والنتاااائج التااا  ياااتم التوصااا  إل هاااا ي

(Kerlinger & Lee,2000; Roulston, de Marrais & Lewis,2003; Sargeant, 

Mann & Ferrier,2005)ع 
تنمیاا  مهااارا  البحااث التربااو, لااد  ال لباا  عاماا  همااًرا مهًماااع ح ااث حاادد  و یقاا   ويعااد

هربعاا  مةونااا  هساساای   ،احطااار الفكاار, المرجعاا  لت ااوير باارامج إعااداد المعلاام فاا  كلیااا  التربیاا 
حعااااداد المعلاااام المتفكاااار المهناااا   ،وتحديااااد المواصاااافا  المقترحاااا  للاااااريج ،لت ااااوير تلاااا  الباااارامج
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وقااادًرا علااى هث: يااتق   ،Researcherومنهااا ضاارور  هث يةااوث المعلاام ياحثًااا  الممااار  الباحااثا
يحلا  ناقاًدا  ،يحادد المشاةت  المرتب ا  يأداءاتا  المهنیا  ،مهارا  التفك ر العلم  والبحث التربو, 

لحاا   Action Researchيجاار, يحااو  فعاا   ،الدراسااا  العلمیاا  المحلیاا  والدولیاا  ذا  الصاال 
يشااااارح فاااا  حاااا  المشااااةت  المهنیاااا  والمجتم یاااا  ياسااااتادا   ،لتاااا  تواجهاااا المشااااةت  المهنیاااا  ا

يوظاااااة إمةانااااا  تكنولوجیاااااا المعلوماااااا  واالتصاااااال  فااااا  إجاااااراء البحاااااو   ،األسااااال ي العلمیااااا 
 (ع2019 ،العلمی )المجلس األعلى للجامعا 

مهاااارا  البحاااث مااا  طلبااا  الدراساااا  العلیاااا  تمةااا ولتحق اااق األهاااداف الساااايق  الباااد مااا  
التاا  تجعلهاام هكثاار قاادر  علااى تنف اا  وإنجااا  رسااائلهم العلمیاا  مسااتقبًت وفااق هسااس ماانهج  ،بااو, التر 

وحتااى التوصاا  إلااى نتااائج يو ااق فاا   ،باادًءا ماا  تحديااد وصاایا   مشااةل  البحااث ،البحااث العلماا 
 وتقديم التوصیا  والمقترحا ع ،وتفس ر ومناقش  تل  النتائج ،صحتها

ماا  المصاا لحا  المهماا  التاا  ظهاار   Self-Efficacyويعااد مصاا لح فعالیاا  الاا ا  
ويساتند ها ا المفهاو   ،وي لق عل ها هيضا كفاء  ال ا  هو ال ا  الفاعل  هو الفعالی  ال اتی  ،حديًثا

 Social Cognitive Learningللااتعلم المعرفا  االجتماااع  Banduraإلاى نظرياا  ياناادورا 

Theory  ال اتیا  لا  تاأ  ر كب ار فا  حیااتهم ال ومیا   والت  تش ر إلى هث اعتقااد األفاراد لفعاال تهم
فعلاااى الااار م مااا  هث األفاااراد يمتلكاااوث مهاااارا  هو خبااارا  مع نااا   إال هث هنااااح فارًقاااا مم اااًزا بااا   
اماااتتح هااا ت المهاااارا  وبااا   هث يةاااوث الفااارد قاااادًرا علاااى تنف ااا ها  ويت لاااي ذلااا  هث يةاااوث لديااا  

(ع وتعاد فعالیا  الا ا  Abd Alhaq & Amin,2013المعرف  والمهار  ومعتقادا  فعالیا  الا ا )
إحااد  موجهااا  الساالوح فااالفرد الاا , يااقم  يقدراتاا  يةااوث هكثاار نشاااًطا وتقااديًرا ل اتاا ، ويمثاا  هاا ا 
ماار   معرفیاا  للفاارد وتشااعرت يقدرتاا  علااى الااتحةم فاا  الب  اا  ح ااث تعةااس معتقاادا  الفاارد عاا  ذاتاا  

والوسائ  التكیفی  التا  يقاو  بهاا والثقا   وقدرت  على التحةم ف  مع یا  الب    م  ختل األفعال
 (ع2007 )ل لى المزرور، يالنفس ف  مواجه  ضغوي الحیا 

وفعالیا  الاا ا  ماا  المتغ اارا  المعرفیاا  المهماا  التاا  تاام تق یمهااا فاا  العديااد ماا  الدراسااا  
ولها تأ  ًر كب ًر على هنماي تفك ر  ،والت  تصة تصور الشا  لقدرت  على إكمال مهم  مع ن 

إذ يمة  هث تق ر على هداء الفرد وتساعدت ذاتیا على األداء هو ت یق ا ح اث إث اححساا   ،الفرد
يفعالی  عالی  يعنا  القادر  علاى ت اوير بنااءا  معرفیا  ذا  ه ار فعاال فا  تقويا  الاوع  واحدراح 

م (ع كما تعاد فعالیا  الا ا  األكاديمیا  ما  ههاSondgerath & Snyder,2013) ال ات  للفعالی 
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ح ااث هكااد العديااد ماا  الدراسااا  ضاارور  تنم تهااا لااد  ال ااتب فاا   ،مارجااا  العملیاا  التعلیمیاا 
 (ع 2018 ،ا نوارت ياد,2016 ،ا ش باث هحمد2015 ،)هد  ياي    ح  الدراسی اجمیع المر 

ويقصاد  Efficacy-Generalized Selfوتتعادد هناوار فعالیا  الا ا ، منهاا ماا ها  عاما       
-Specific Selfد لكفاءتااا  فااا  المجااااال  الماتلفااا ، وفعالیااا  الااا ا  الااصااا  بهاااا إدراح الفااار 

Efficacy   وتعناا  األحةااا  التاا  تصاادر عااا  الفاارد عاا  مااد  توقعاتااا  وقدرتاا  علااى العماا  فااا
وهااا  اعتقااااد مشاااترح بااا    Collective-Efficacyهعماااال ومهاااا  محااادد ، والفعالیااا  الجما یااا  

تعمااااا  فااااا  نظاااااا  جمااااااع ، وفعالیااااا  الااااا ا  األكاديمیااااا  مجموعااااا  مااااا  األفاااااراد تاااااقم  يقااااادراتها و 
Academic Self-Efficacy  وتعد إحاد  الجواناي المنبثقا  ما  فعالیا  الا ا  الااصا  يمجاال

معاا  ، وتعناا  إدراح الفاارد لقدرتاا  علااى هداء المهااا  التعلیمیاا  المتنوعاا  يمسااتويا  مر ااوب ف هااا 
 (ع2015 ،)هيم  الاصوص  س سواء هكانم ه ت المها  داخ  هو خار  قاعا  الدرا

وقد هكد  الدراساا  هث فعالیا  الا ا  األكاديمیا  ياعتبارهاا ما  الساما  العاما  الدالا  علاى       
وإنجاااا   ،وحاااد  الااا ا  والاااتعلم تاااقد, دوًرا مهًماااا ومحورًياااا فااا  المباااادر  والقیاااا  يالمهاااا  الم لوبااا 

دد للفاارد متااى ولماااذا وكیاات يقااو  األهااداف بنجااا  يعااد ماا  ههاام البااارامترا  الشاصاای  التاا  تحاا
 (عChu & Choi, 2005; Altermatt, 2019; Xie & Xie, 2019) يالعم 

وعلااى الجانااي اآلخاارعع تفاار  الثااور  التكنولوجیاا  واالنفجااار المعرفاا  علااى المسااقول   عاا  
واساع التعلیم توظیت هنظم  تعلیمی  حديث  م  هج  تحق ق التنمی  المستدام ع وخاص  ماع االنتشاار ال

لمفهو  ال كاء االص ناع  ف  اآلون  األخ ر  وبشة  متنا  السیما عبر شبةا  التواص  االجتمااع  
هاا   ،ح ااث ظهاار  مااقخًرا هكااواد مبرمجاا  ج ااًدا وربمااا ذكیاا  ،وهااو  اسااتادا  تقنیاتاا  وهدواتاا  الرقمیاا 

  كمساااعدا ،Skypeوسااةايي  Facebookروبوتااا  الدردشاا  عباار كث اار ماا  المنصااا  كفیساابوح 
 (ع 2017، )من  حمد, تعتمد على محاكا  هو هتمن  تلقائی  للدردش  نصًیا ،رقمی  للمستادم  

وتعد روبوتا  الدردشا  ت بیقاا  مصاغر  مصامم  للعما  علاى منصا  فیسابوح ماسانجر 
 ،وقاااااد ظهااااار  منااااا  عاااااد  سااااانوا  ،حجاااااراء المحاد اااااا  يشاااااة  يحااااااك  الدردشااااا  بااااا   شاصااااا  

ردش  القديم  ولكنها ت ور  فا  السانوا  التحقا  يسابي الت اور واستادمم يةثر  عبر برامج الد
وهصبحم ه ت الت بیقا  هو الروبوتا  هكثر قرًبا م  لغ   ،الكب ر ف  هيحا  ال كاء االص ناع 

االنساااث نظاااًرا لت ااور تقنیاااا  معالجاا  اللغااا  ال بی یااا  وهصاابحم هكثااار قاادر  علاااى فهاام ماااا يةتبااا  
 (ع2019 ،یم الفار وياسم   شاه  احنساث هو ما ي لب  منها)إبراه
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فأ لبهااا يعماا  علااى تنف اا  يعاا  المهااا  التاا  ي لبهااا  ،ولروبوتااا  الدردشاا  مهااا  محاادد 
فعلاااى ساااب   المثاااال هنااااح روبوتاااا   ،وذلااا  يحساااي المهمااا  التااا  طاااور  مااا  هجلهاااا ،المساااتاد 

را  فريااق للدردشاا  طااور  ماا  هجاا  القیااا  يمهااا  يساای   مثاا  معرفاا  حالاا  ال قااس هو نتیجاا  مبااا
ويااتم ذلاا  ماا   ،هو عاار  مق ااع ف ااديو ماا  يوت ااوب هو البحااث عاا  رمااو  تعب رياا  مع ناا  عاا  م

وهنااح هيضاا روبوتاا   ،ختل الدردش  النصی  كأن  تتحد  مع شا   خر وبلغ  هقرب للبشار
صااممم ماا  هجاا  القیااا  يمهااا  معقااد  مثاا  طلااي ساایار  هجاار  هو إرسااال همااوال هو حجااز تاا اكر 

 (عSimonite, 2017ا 2017، )مص فى حس  ل ياق   هور لشا  ماط راث هو إرسا
ويشاااتم  ت ب ااااق المراساااال  الااااااآ يفاااایس بااااوح علااااى  الف الروبوتااااا  وهااااى ت بیقااااا  

جاااهز  تسااتف د ماا   APISياسااتادا   Facebook Messengerمصااغر  يمةاا  برمجتهااا علااى 
ت بیقاااا  علاااى منصااا  وتاااتم برمجااا  هااا ت ال ،الت اااورا  الم هلااا  فااا  هيحاااا  الااا كاء االصااا ناع 

ChatBot  وهااا  منصااا  تحتاااو, علاااى مجموعااا  مااا  األدوا  الموجهااا  للم اااوري  وتتااایح ت اااوير
 ،Botsت بیقا  مصغر  ضم  ت ب ق فیسبوح ماسنجر وي لق على ها ت الت بیقاا  روباو  هو 

وسا ل  هكثار سارع  وساهول  ومرونا  للتواصا   تعاد   وقد حظ ام ها ت الت بیقاا  يشاهر  كب ار  ح اث
مسااتادم  ، فضااًت عاا  توف رهااا الكث اار ماا  الوقاام والجهااد ماا  خااتل تقااديم معلومااا  فاا  باا   ال

 (ع2018، ا سم ر سلیمStorey & Zagalsky,2016كاف  المجاال  يشة  سريع وماتصر)
ولقاااااد توصااااالم نتاااااائج العدياااااد مااااا  الدراساااااا  األجنبیااااا  الحديثااااا  إلاااااى فاعلیااااا  اساااااتادا  

ا علاااااى ساااااب   المثاااااال ال الحصااااار دراساااااا  كااااا  روبوتاااااا  الدردشااااا  فااااا  مجاااااال التعلااااایم ومنهااااا
 & Abbasi & Kazi.2014; Fyer, Ainley, Thompson, Gibson) ماا 

Sherlock,2017; Jia & Ruan.2017; Avula, Chadwick, Arguello  & 

 Capra, 2018; Bii, Too & Mukwa,2018; Roos,2018; Gupta, 

Jagannath, Aggarwal, Sridar, Wilde & Chen,2019)ع 
وهكبار  ،وع فا على ما سبقعع يعد بن  المعرف  المصر, هحد المواقع احلكترونی  المهم 

لما يحتوي  م  مصادر معرفی  و قافی  وبحثی  متنوعا   ،وهشم  بنوح المعرف  على مستو  العالم
كمااا يعااد هحااد المشااروعا  الرائااد   ،وب ااو  الاباار  المتاصصاا  ،نتااا  العالمیاا ماا  دور النشاار واح

(ع ويتاا  ها ا 2016،م  ح ث احتاحا  علاى المساتو  القوم )شا باث خلیفا  ،ى مستو  العالمعل
 ،والسایما المقسساا  التعلیمیا  والعاامل   بهاا ما  معلما   وطاتب ،الموقاع لجمیاع ف اا  المجتماع

كاا   ،ياحضاااف  إلااى الباااحث   والقااراء واألطفااال وذلاا  ماا  خااتل تااوف ر هربااع بوايااا  علااى الموقااع
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يصابح مهیاأ  ،وبمجرد وجود حساب للمستاد  على الموقع ،ات  يف   م  الف ا  السايق بواي  ت
 (ع 2017،)فر  هحمد الستادا  الموقع مجاًنا وبحري  كامل 

 ،كما يعد بن  المعرف  المصر, ما  الت بیقاا  الرقمیا  المرتب ا  يعملیاا  التعلایم والاتعلم
وين لق البن  م   ت   مبادئ رئیسا   ،لمقسسا تم تصمیم  لت وير العملی  التعلیمی  ف  كاف  ا

الاااتعلم الااا ات  مااا  خاااتل  ،هااا : الااارحت  المعرفیااا  الهادفااا  عبااار وساااائم التواصااا  االجتمااااع 
 ،الااتعلم المعةااو  وتنمیاا  وتحف ااز الداف یاا  نحااو التعلم)ناصاار عب اادت ،مسااارا  الااتعلم احلكتروناا 

تحتو, على هحد  ما وص  إلی  العلم م   ،(ع ويشتم  البن  على بواي  خاص  يالباحث  2018
ح اااث تحتاااو, علاااى  الف  ،اكتشاااافا  مااا  هكبااار دور النشااار العالمیااا  وهعااارق الجم یاااا  البحثیااا 

 ،الاادوريا  العلمیاا  المتاصصاا  ذا  معااامت  التااأ  ر المرتفعاا  فاا  المجاااال  البحثیاا  الماتلفاا 
البیانااااا  واألدوا  البحثیاااا  وكاااا ل  قواعااااد  ،ياحضاااااف  إلااااى م ااااا  اآلالف ماااا  الكتااااي والمراجااااع

وتشاام  هيًضااا نظااا  البحااث الموحااد الاا , يتم ااز يالدقاا  ومروناا  االسااتادا  ونظااا   ،المتاصصاا 
 (ع2018 ،)محمد  اهر وإيماث مجاهد التصفح الموضوع  لكاف  التاصصا 

ولقد هكد  نتائج يع  الدراسا  السايق  الحديث  على ههمی  دمج بن  المعرف  المصر, 
 لترتقاء يالمستو  المعرف  لد  المتعلم   يماتلة مراح  التعلایم ،مج التعلیمی  الماتلف ف  البرا

 (ع2019،ا فاطم  هبوالحديد2018،ا ناصر عب دت2018،ا سما  مر وق 2017،)فر  هحمد

و, ف  مجال لقد تولد  مشةل  البحث م  ختل قیا  الباحث بتدريس مقرر البحث الترب
ح ااث الحاام عااد   ،ق التاادريس(ائااالمناااهج ل لباا  الساان  التمه دياا  للماجساات ر )تاصاا  المناااهج وطر 

عاار  الدراسااا  السااايق   ،قاادر   البیاا  ال لباا  علااى: كتاياا  مشااةل  البحااث وهساا لت  يصااور  صااحیح 
لمناساااب  اختیاااار األساااال ي اححصاااائی  ا ،تحدياااد متغ ااارا  البحاااث ،والتعل اااق عل هاااا يأسااالوب مناساااي

يا  العدياد  ىياحضااف  إلاى ماا هوصا ،تو  ق المراجع والمصاادر يشاة  صاحیحعع إلا  ،لتحل   البیانا 
ل تمةناااوا مااا  إنجاااا   ،مااا  الدراساااا  الساااايق  يضااارور  تنمیااا  مهاااارا  البحاااث الترباااو, لاااد  البااااحث  

)إيماااااث  ود وبدرجاااا  عالیاااا  ماااا  الجاااا ،رسااااائلهم العلمیاااا  مسااااتقبًت وفااااق ماااانهج البحااااث العلماااا  الساااالیم
ا مهااا هباااو المجااد وهحااات  2016،ا منااار يغاااداد,2016،ا  الیاا  السااالیم وفااايز  عاااو 2015،عمااار

 ام (ع وما  Garg & Passey,2018; Houser,2019; Mills & Gay,2019ا 2017العارفج 
تمثلم مشةل  البحث الحال  ف  انافا  مهارا  البحث التربو, وك ل  فعالی  ال ا  األكاديمی  
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ولعااات  تلااا  المشاااةل  ساااعى الباحاااث إلاااى بنااااء برناااامج قاااائم علاااى  ،  الدراساااا  العلیاااالاااد  طلبااا
لماااا لهماااا مااا  م ااازا  متعااادد  فااا   ،روبوتاااا  الدردشااا  التفاعلیااا  ورحااات  بنااا  المعرفااا  المصااار, 

 عمل ت  التعلیم والتعلمع
 البحث في السؤال الرئيس اآلتي:  ويمكن صياغة مشكلة

  علية ورحالت بنك المعرفةة قائم على روبوتات الدردشة التفا مقترح برنامجما أثر إستخدام
تنميةةة ضعةةا متةةارات البحةةث التربةةو  وفعاليةةة الةةلات الباد ميةةة لةةد   لبةةة فةةي المصةةر  

 الدراسات العليا ضكلية التربية؟ 
 اآلتية: الفرعية ويتفرع من السؤال السابق السئلة

 الدراسا  العلیا؟ ما مهارا  البحث التربو, الواجي توافرها لد  طلب  -1
البرنامج المقتر  القائم علاى روبوتاا  الدردشا  التفاعلیا  ورحات  بنا  المعرفا  صور  ما  -2

المصااار, لتنمیااا  يعااا  مهاااارا  البحاااث الترباااو, وفعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا  لاااد  طلبااا  
 الدراسا  العلیا؟

بناا  المعرفاا   مااا ه اار اسااتادا  البرنااامج القااائم علااى روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  ورحاات  -3
 تنمی  يع  مهارا  البحث التربو, لد  طلب  الدراسا  العلیا؟ ف المصر, 

مااا ه اار اسااتادا  البرنااامج القااائم علااى روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  ورحاات  بناا  المعرفاا   -4
 تنمی  فعالی  ال ا  األكاديمی  لد  طلب  الدراسا  العلیا؟ ف المصر, 

 لبحث الحالي إلى اآلتي:هدف ا
 إعداد قائم  يمهارا  البحث التربو, الواجي توافرها لد  طلب  الدراسا  العلیاع -1

قائم على روبوتا  الدردش  التفاعلیا  ورحات  بنا  المعرفا  المصار,  مقتر  بناء برنامج -2
 لتنمیااا  مهاااارا  البحاااث الترباااو, وفعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا  لاااد  طلبااا  الدراساااا  العلیاااا 

 يةلی  التربی ع

دراساا  ه اار اسااتادا  البرنااامج المقتاار  علااى تنمیاا  مهااارا  البحااث التربااو, وفعالیاا  الاا ا   -3
 األكاديمی  لد  طلب  الدراسا  العلیا يةلی  التربی ع
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: 
 لإلجاضة عن أسئلة البحث تم صياغة الفرضين اآلتيين:

   متوساا   درجااا  طلباا  مجموعاا  ( بااα≤05,0يوجااد فاارق دال إحصااائیا عنااد مسااتو  ) -1
البحاااث فااا  الت بیقااا   القبلااا  والبعاااد, الختباااار مهاااارا  البحاااث الترباااو, كةااا  ومةوناتااا  

تصاامیم  ،كتاياا  هدبیااا  البحااث ودراسااات  السااايق  ،الفر یاا  )تحديااد وصاایا   مشااةل  البحااث
اياا  التو  ااق وكت ،تفساا ر ومناقشاا  نتااائج البحااث ،المعالجااا  اححصااائی  ،البحااث وت بیقاا 

 المراجع( ك  على حد  لصالح ال لب  ف  الت ب ق البعد,ع

( باا   متوساا   درجااا  طلباا  مجموعاا  α≤05,0يوجااد فاارق دال إحصااائیا عنااد مسااتو  ) -2
البحاااث فااا  الت بیقااا   القبلااا  والبعاااد, لمقیاااا  فعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا  كةااا  ومةوناتااا  

الااادعم  ،نظااایم الااا ا  األكااااديم ت ،المثاااابر  فااا  إنجاااا  المهاااا  ،الفر یااا  )الجهاااد األكااااديم 
 األكاديم ( ك  على حد  لصالح ال لب  ف  الت ب ق البعد,ع 

 

 ترجع أهمية البحث الحالي من كونه:

يقاااد  قائمااا  يمهاااارا  البحاااث الترباااو, الواجاااي توافرهاااا لاااد  طلبااا  الدراساااا  العلیاااا يةلیااا   -1
د البااارامج وهدوا  القیاااا  الماتلفااا  فااا  مرحلااا  يمةااا  االساااتفاد  منهاااا فااا  إعااادا ،التربیااا 

 الدراسا  العلیاع

والتفاع  مع  ،يقد  برنامًجا   ر نم   يوفر ل لب  الدراسا  العلیا فرآ التعلم ع  يعد -2
يمةاا  دراسااتها فاا  ه,  ،العديااد ماا  األنشاا   التعلیمیاا  احلكترونیاا  الشاایق  و  اار المعتاااد 

تنمیاا  مهااارا  البحااث التربااو, ممااا ياانعةس  فاا األماار الاا , يسااهم  ،وقاام وماا  ه, مةاااث
 إيجابًیا على إنجا  رسائلهم العلمی  ف  المستقب ع

مقیاااا  فعالیااا  الااا ا   –يقاااد  يعااا  األدوا  المقننااا  )اختباااار مهاااارا  البحاااث الترباااو,  -3
يمةاا  اسااتادامها للتعاارف علااى مسااتو  طلباا  الدراسااا  العلیااا يةلیااا  التاا  األكاديمیاا ( 

 لتعزيز نقاي القو  وعت  نقاي الضعة لديهمع  ،تغ را التربی  ف  تل  الم

وكاا ل  المهتماا   بباارامج إعااداد المعلاام  ،يفااتح المجااال همااا  الباااحث   فاا  مجااال المناااهج -4
قاد  ،يمرحل  الدراساا  العلیاا فا  كلیاا  التربیا ، حجاراء يحاو  ودراساا  هخار  مساتقبلی 

 با  الدراساا  العلیاا فا  مرحلتا  تسهم ف  ت وير وتنمیا  مهاارا  البحاث الترباو, لاد  طل
 الماجست ر والدكتوراتع 
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: 
 تمثلم مواد وهدوا  البحث الت  هعدها الباحث ف  اآلت : 

 ب:ــــــواد التجريــــــ: مأواًل
  قائم  يمهارا  البحث التربو, الواجي توافرها لد  طلب  الدراسا  العلیاع 

 ئم على روبوتا  الدردش  التفاعلی  ورحت  بن  المعرف  المصر,عالبرنامج المقتر  القا 

  دل   استادا  روبوتا  الدردش  التفاعلی ع 

 دل   استادا  بن  المعرف  المصر,ع 
 :اســــــثانًيا: أدوات القي

 اختبار مهارا  البحث التربو,ع 

 مقیا  فعالی  ال ا  األكاديمی ع 

 ائج التي توصل إليتا البحث ضالحدود اآلتية: تقيد النتت

 :وفًقاا للمحااور اآلتیا  )تحدياد وصایا   مشاةل   ،مهارا  البحث التربو,  الحدود الموضوعية
المعالجااااا   ،تصاااامیم البحااااث وت بیقاااا  ،كتاياااا  هدبیااااا  البحااااث ودراسااااات  السااااايق  ،البحااااث

اجاااع(ع كماااا اقتصااار قیاااا  التو  اااق وكتايااا  المر  ،تفسااا ر ومناقشااا  نتاااائج البحاااث ،اححصاااائی 
المثاااابر  فااا  إنجاااا   ،فعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا  علاااى هربعااا  مةوناااا  هااا  )الجهاااد األكااااديم 

 الدعم األكاديم (ع ،تنظیم ال ا  األكاديم  ،المها 

 ق التاادريس(ائاا: طلباا  الساان  التمه دياا  للماجساات ر تاصاا  )المناااهج وطر الحةةدود البشةةرية، 
 ،هم مقبلااا   علاااى التسااااج   لدرجااا  الماجسااات ر فااا  التربیاااا وتااام اختیاااار هاااقالء ال لباااا  لكاااون

ويفتاار  هنهاام يمتلكااوث ماا  مهااارا  البحااث التربااو, مااا يااقهلهم حنجااا  هيحااا هم ورساااائلهم 
 العلمی  وفًقا لا وا  البحث العلم ع 

 جامع  المنوفی ع –: كلی  التربی  يشب   الكو  الحدود المكانية 

 البحاااااااااث خاااااااااتل الفصااااااااا  األول مااااااااا  العاااااااااا  : تااااااااام تنف ااااااااا  تجربااااااااا  الحةةةةةةةةةدود ال مانيةةةةةةةةةة
  (ع2019/2020الدراس )
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: 
 :  Programج ــــــامــــــربنــــــال

 ،والنفساااااای  ،يعاااااارف البرنااااااامج يأناااااا  لنظااااااا  هو نسااااااق متكاماااااا  ماااااا  األسااااااس المعرفیاااااا 
 ،هسااااال ب وطرائااااق التاااادريس و  ،والمحتااااو   ،والعناصاااار المتكاملاااا  معهااااا كاألهااااداف ،واالجتما یاااا 

وتحق ااااق  ،يقصااااد تنم ااااتهم تنمیاااا  شااااامل  ،تقدماااا  المقسساااا  إلااااى المتعلماااا   ،والت ااااوير ،والتقااااويم
(ع ويعاااارف البرنااااامج فاااا  البحااااث الحااااال  يأناااا : 61 ،2006،األهااااداف المنشااااود ل)عل  ماااادكور

تعتمد على استادا  روبوتا   ،مجموع  الابرا  التعلیمی  واألنش   التربوي  الما    والمنظم 
 ،وتقااد  ل لباا  الدراسااا  العلیااا يةلیاا  التربیاا  ،دردشاا  التفاعلیاا  ورحاات  بناا  المعرفاا  المصاار, ال

 بهدف تنمی  مهارا  البحث التربو, وفعالی  ال ا  األكاديمی  لديهمع 

 :  Chatbotsروبوتات الدردشة التفاعلية 
 ی  هو تعرف يأنها لبرنامج إلكترون  يجر, محاد   مع المستاد  ع  طرياق وساائ  سام

(ع 548 ،2019،نصااای  يشاااة  يحااااك  المحاد ااا  بااا   شاصااا  ل)إبراهیم الفاااار وياسااام   شااااه  
وتعااارف إجرائًیاااا يأنهاااا: واجهاااا  تفاعلیااا  حواريااا  هادفااا  تتضااام  ي اقاااا  وه رار وقائمااا  خیاااارا  

فا  لمسااعد  ال لبا   ،يمة  استادامها ف  تعلیم البرامج المقدم  ف  الدراسا  العلیا يةلی  التربی 
 انجا  يع  المها  المحدد  سلًفا لتنمی  مهارا  البحث التربو, وفعالی  ال ا  األكاديمی  لديهمع

 :Egyptian Knowledge Bank (EKB) Tripsرحالت بنك املعرفة املصري 
عرف بن  المعرف  المصر, يأن  لمبادر  علمی  تقو  على توف ر المحتاو  العلما  لجمیاع 

وتتضااام  هااا ت المباااادر  مةتبااا  رقمیااا  وهفتًماااا تعلیمیااا   ،صااار العربیااا الماااواطن   فااا  جمهوريااا  م
 ومنااااااااااااهج دراسااااااااااای  للتعلاااااااااایم وقواعاااااااااااد بیاناااااااااااا  فاااااااااا  شاااااااااااتى مجااااااااااااال  المعرفااااااااااا ل ،وو ائقیاااااااااا 

(ع كمااا هناا  لمنصاا  إلكترونیاا  علااى شااة  مةتباا  عمتقاا  تحتااو, علااى 4 ،2015،)رؤوف هااتل
الت  يمة  الحصول عل هاا  ،تی  والتعلیمی والمصادر المعرفی  والمعلوما ،متي   الكتي واأليحا 

(ع وتعاارف رحاات  بناا  المعرفاا  المصاار, إجرائًیااا يأنهااا: 10 ،2017،يشااة  مجااان ل)فر  هحمااد
يقاو  بهاا طلبا  الدراساا  العلیاا  ،رحت  معرفی  عبر احنترنم على موقاع بنا  المعرفا  المصار, 

راساا  البرنااامج )البحااث التربااو, فاا  مجااال ح ااراء معلوماااتهم ومهاااراتهم المتعلقاا  بد ،يةلیاا  التربیاا 
 وذل  بهدف تنمی  مهارا  البحث التربو, والمعالجا  المتعلق  بها لد  هقالء ال لب ع ،المناهج(

 :  Educational Research Skillsمهارات البحث الرتبوي 
 ،لیااتعرف يأنها لمجموع  م  األداءا  هو القدرا  الت  يجاي هث يمتلكهاا طلبا  الدراساا  الع

والتا  تساااعدهم علاى إجااراء الا اوا  الم لوباا  فاا  البحاث التربااو, ي ريقا  صااحیح  ودقیقا  فاا  هقاا  
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 ،2015،وت بیقهاا فا  إعاداد الرساائ  واألطروحاا  العلمیا ل)إيماث عماار ،ما يمة  م  الوقم والجهاد
 ،راساا  العلیاا(ع وتعرف إجرائیاا يأنهاا: مجموعا  ما  المهاارا  هو القادرا  التا  يمتلكهاا طلبا  الد240

الادكتورات( ي ريقا  صاحیح  وفًقاا لا اوا   –والت  تساعدهم فا  إجاراء هيحاا هم المساتقبلی  )الماجسات ر
وبدرج  عالی  م  الجود  وتشتم  على عاد  مهاارا   ،يأق  جهد وف  هق  وقم ممة  ،البحث العلم 

تصاامیم البحااث  ،لسااايق كتاياا  هدبیااا  البحااث ودراسااات  ا ،فر یاا  هاا  )تحديااد وصاایا   مشااةل  البحااث
وتقاااا   ،التو  اااق وكتايااا  المراجاااع( ،تفسااا ر ومناقشااا  نتاااائج البحاااث ،المعالجاااا  اححصاااائی  ،وت بیقااا 

 إجرائیا يالدرج  الت  يحص  عل ها ال الي ف  االختبار المعد ل ل ع 
   Academic Self-Efficacy:فعالية الذات األكادميية 

 ،لااى إنجااا  المهااا  الم لوباا  لتحق ااق األهاادافتعاارف يأنهااا لمعتقاادا  عاا  قاادر  الفاارد ع
ففعالی  ال ا  المرتفع  تجع  الفرد قادًرا على األداء يشة  ج اد ما  خاتل االساتراتیجیا  الفعالا  

(ع كمااا هنهااا لجملاا  معتقاادا  الفاارد و قتاا  فاا  Bandura,1989,1176فاا  سااب   إنجااا  المهماا ل)
ألكاااديم  وحاا  المشااةت  األكاديمیاا ل)همان  سااع د  ساالوكی  لمعالجاا  مواقااة الاتعلم اامتتكا  ألنماااي 

(ع وتعاارف إجرائًیااا يأنهااا: األحةااا  الشاصاای  لل الااي حااول مهاراتاا  وقدراتاا  692 ،2012،وساا د سااالم
ومثابرتااا  فااا  هداء المهاااا  واألنشااا   األكاديمیااا ، وتفاعلااا  النااااجح ماااع  متئااا  داخااا  قاعااا  الدراسااا ، 

، وتحدياادت ألهدافاا  يغیاا  تحقیقهااا، وحصااول  علااى المساااعد  وتحةماا  فاا  هفكااارت ومشاااعرت وساالوكیات 
األكاديمیاا  ماا  اآلخااري  عنااد الحاجاا ، للوصااول إلااى النتااائج المتوقعاا  والمأمولاا ع وتتكااوث ماا  هربعاا  

الاادعم األكاااديم (ع  ،تنظاایم الاا ا  األكاااديم  ،المثااابر  فاا  إنجااا  المهااا  ،مةونااا  )الجهااد األكاااديم 
 عل ها ال الي ف  مقیا  فعالی  ال ا  األكاديمی  المعد ل ل ع وتقا  يالدرج  الت  يحص 

 (استخدامها مزايا –تصميمها معايري –املبحث األول: روبوتات الدردشة التفاعلية )ماهيتها
 :ماهية روبوتات الدردشة التفاعلية

لاق عل هاا هحیاًناا لالشاا  باو ل هو لالباوتسل هو تعد روبوتا  الدردش  التفاعلیا  هو ماا ي 
والاارد  ،يساات یع تحل اا  الرسااائ  التاا  ترساا  إلیاا  ،نوًعااا ماا  هنااوار الاا كاء االصاا ناع  ،لالبااو ل

 عل ها بردود محفوظ  سلًفا ف  قاعد  البیانا  الااص  بتل  الروبوتا ع
مااااا جعاااا  هاااا ت ق الااااتعلم الاااا ات  واحلكتروناااا  مائااااويشااااهد العااااالم طفاااار  فاااا  مصااااادر وطر 

ق الدراساای  التقل دياا ، ائااالمجاااال  تلباا  كافاا  االحتیاجااا  الفردياا  للااتعلم باادوث الحاجاا  إلااى ال ر 
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فإدخاااااااال وساااااااائ  تعلیمیااااااا  جدياااااااد  مثااااااا  روبوتاااااااا  الدردشااااااا  التفاعلیااااااا  المدمجااااااا  ماااااااع الااااااا كاء 
 ما  المجال لتستفاد  م  الوقم المتاا  للترك از علاى مهاارا  ال اتب باداًل  ، فتح(AI)االص ناع 

كماا تقاو  بادور مهام فا  حفام  ،التدريس التقل د,، وذل  ع  طريق القیا  ببع  المها  يشاة  تلقاائ 
وتحل اا  المعلومااا  التاا  يتلقاهااا ال ااتب ماا  خااتل التواصاا  المسااتمر نظااًرا حمةان تهااا الفائقاا ، فااأهم 

 (ع2018،عل  م ز  له ت التقنی  هنها ماصص  لك  طالي وفًقا حمةانیات  واحتیاجات )محمد
إث االسااتادا  المتزاياااد للتكنولوجیاااا فااا  الحیاااا  ال ومیااا  ناااتج عنااا  تغ  ااار فااا  طريقااا  تعلااام 
ال تب وتلق هم للمعلوما ، ح ث هصبح المعلموث قادري  على توف ر وسائم تعلیمی  هكثر ذكاًء 

  وتفاعلیااا ، مثااا  التااا  طورهاااا يااااحثوث الكتشااااف ماااا إذا كااااث ال اااتب قاااادري  علاااى فهااام المااااد
ق هخااااار  يمةااااا  هث ياااااق ر بهاااااا الااااا كاء ائاااااياحضااااااف  إلاااااى ذلااااا ، هنااااااح عاااااد  طر  ،الدراسااااای  ه  ال

 (ع(Singh,2018االص ناع  وروبوتا  الدردش  التفاعلی  ف  تحس   العملی  التعلیمی 
وروبوتا  الدردش  برنامج معلومات  يقو  يالتواص  مع المستاد  تلقائًیا م  خاتل عادد 

مثااا   ،حااادد  مسااابًقا  ويعتماااد علاااى منصاااا  الرساااائ  الفوريااا  للقیاااا  يعملهاااامااا  السااا ناريوها  الم
وتقاااو  بااادور المسااااعد الشاصااا  فااا   ،و  رهماااا Telegramوالتلیجااارا   Facebookالفیسااابوح 

ا 2018،)محمااااد علاااا  Siriو ،Google Assistantحیاتنااااا ال ومیاااا  كمااااا هااااو الحااااال مااااع 
(Srdanovic،2018قااادمهاتهث  امااا  احجاياااا  التااا  يمةنهااا ا عااادد محااادودع وللروبوتاااا   الًبااا، 
 ،هو حظار هحاد المساتادم   ،ويست یع صاحي الروبو  إيقاف  ،يا دياد احجايا  اويزداد تعق ده

ويسااااات یع هيضاااااا إرساااااال رساااااائ  جما یااااا   ،وقاااااراء  كافااااا  الرساااااائ  التااااا  يرسااااالها المساااااتادموث 
محاد ااااا  ما)هبااااا   كماااااا يمةااااا  إيقااااااف الروباااااو  مققتاااااا فااااا  ،للمساااااتادم   فااااا  التوق ااااام نفسااااا 

القائماااا  علااااى تكنولوجیااااا الاااا كاء  Web3.0(ع كمااااا هث توظیاااات ت بیقااااا  الويااااي 2018،الساااا د
االصاا ناع  كروبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  فاا  التعلاایم ماا  شااأنها هث تااوفر للمتعلماا   ب  اا  تعلاام 

الادور  تعتمد على الوسائم المتعدد  ف  ضوء نظا  تعلیم  قادر على تمث ا  ،متنقل  تكیفی  ذكی 
وتلاا  هاا   ،المهاام والمااأمول ماا  هجاا  تك یاات ب  اا  الااتعلم وفًقااا ألنماااي الااتعلم الماتلفاا  للمتعلماا  

 (ع2019،الغاي  الت  يسعى لها نظا  التعلم الحديث)إبراهیم الفار وياسم   شاه  
العصااري  والحديثاا  التاا  يمةاا  االسااتفاد  منهااا  وسااائ وتعااد روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  ماا  ال

ح ث يمةا  اساتادامها فا  تقاديم المحتاو  العلما   ،مجال التعلیم ف  المرحل  الجام ی  وما يعدها ف 
يح ااث يساات یع المعلاام هو عضااو ه  اا  التاادريس إرسااال موضااوعا   ،لل ااتب ي ريقاا  ممتعاا  وج اياا 

تلااا  الموضاااوعا  هو الااادرو  لهاااا تسااامی  خاصااا  هااا   ،جدياااد  يقاااو  يإعااادادها لل لبااا  المساااتهدف  
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ويااتم تقااديمها يح ااث يتبااع كاا  ملااة  ،وتعتمااد هاا ت الموضااوعا  علااى المحتااو  الرقماا  ،وال للالكبساا
 ،ولا ل  حتاى وإث هخ اأ ال الاي فا  احجايا  ،واحجايا  عا  األسا ل  داخا  الروباو  ،سقال متعلاق يا 

ومااع كاا  ملااة هو مق ااع ف ااديو يتعاارف ال الااي  ،يمةناا  المحاولاا  ماا  جديااد  اام االنتقااال للملااة التااال 
 معلوم  جديد  هو محتو  معرف  يتعلق يالبحث ف  مجال المناهجععلى 

 معايري تصميم روبوتات الدردشة التفاعلية التعليمية:
منهاااا)إبراهیم الفاااار  ،هنااااح عاااد  معااااي ر لتصااامیم روبوتاااا  الدردشااا  التفاعلیااا  التعلیمیااا 

 ,Sameera,2015; Freedman, 2017; Staven,2017; Biiا 2019وياسام   شااه   

Too & Mukwa,2018:) 
 ويسه  فهمهاع  ،: ح ث يجع  ذل  الرسال  هقرب إلى المحاد   احنسانی استخدام نصوص قصيرة 

 وعلااى ال لباا  إدراح  ،: ال يجاي علااى الروباو  هث يةااوث إنسااًنااالسةتعانة ضالوسةةائل المتعةةددة
جعااا  ل ،وعلاااى المعلااام توظیااات يعااا  مقااااطع الف اااديو القصااا ر  هو الرساااو  التوضااایحی  ،ذلااا 

 المحاد   تبدو هكثر طبی ی  وإنسانی  ووضوحا ومتع ع

 فاااالروبو  لااایس هكثااار مااا  مجااارد هدا  للتواصااا  حاااول تجنةةةس اسةةةتخدام الرسةةةائل الرسةةةمية :
وهث تبتعااد  ،لكونهااا محاد اا  فإنهااا يجااي هث تنشاار حااس المتعاا  والفكاهاا  باا   ال لباا  ،المحتااو  

وتوظیات الوجاوت  ،دا  لغا  هقا  رسامی ويةوث ذل  ياساتا ،ع  هسلوب الدراس  الروت ن  المم 
 الضاحة  واالحتماال  األخر  للتفاع  الت  يقدمها روبو  الدردش ع

 إث تاصااای  رساااائ  الروباااو  يتااایح لل الاااي هث يةاااوث هكثااار قرًباااا مااا  تخصةةةيل الرسةةةائل :
 ول ا البد هث تكوث الرسائ  هادف  وهال تار  م  السیاق العا  للموضورع ،تحق ق الهدف

 ما  ههام مزاياا الروباو  ها  سارع  إرساال الاردود هو التغ يا  الراجعا  الفوريا اعلسرعة التف :، 
ولاا ا يجااي علااى المعلاام الحفااا  علااى  ،والتاا  ماا  شااأنها مساااعد  ال الااي علااى تعاادي  ساالوك 

 وعد  ترح هس ل  ال تب بدوث إجاي ع ،استمراري  الحوار ب ن  وب   ال الي

 ل ها اسم : وهو ما ي لق عتجنس الرسائل الم عجةSpam ح ث إث عملی   ،هو البريد المزعج
ولا ا يجاي علاى المعلام هث يحاافم علاى  ،إرسال محتو    ر مر اوب يا  قاد يةاوث هماًرا شاائًعا

ألث ماا  عواماا  نجااا   ،ماا  خااتل إرسااال محتااو  يتصااة يااالجود  ،الثقاا  ب ناا  وباا   ال ااتب
 الروبو  ف  التعلیم ه  بناء الثق  مع ال اليع
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 :ام روبوتات الدردشة التفاعلية يف التعليممزايا استخد
 Kerly, Hall)هناح عد  مزايا الستادا  روبوتا  الدردش  التفاعلی  ف  التعلیم  ومنهاا

& Bull,2007; Radziwill & Benton,2017; Farkash,2018): 
 للعم  مع ال لب  والتأكد م  مد  استیعابهم للمقررا  الدراسی عتوفير الم يد من الوقت : 

 تمةاا  المعلاام ماا  تحوياا  المحاضاار  إلااى سلساال  ماا  تعةةد وسةةيلة تعليميةةة ممتعةةة وجلاضةةة :
وبا    ،األمر ال , يجعلها تبدو وكأنها محاد   متصل  با   المعلام وال لبا  ما  جها  ،الرسائ 

 ال الي و متئ  م  جه  هخر ع

 :اعلی عالت  تم جمعها ع  طريق روبوتا  الدردش  التف الحفاظ على سرية البيانات 

 م  ختل استادا  صفحا  وت بیقا  خاص  يالتعلم والتواصا  ماع ال لبا  توفير الوقت والجتد :
 ،مما يساعد على توف ر وقم وجهاد المعلام فا  التواصا  المباشار ماع كا  طالاي علاى حاد  ،يومًیا

 سواء هكاث داخ  حجر  الدراس  هو عبر  رف الدردش  الااص  يشبةا  التواص  االجتماع ع

 ح اث تتفااو  قادرا  ال لبا  ومهااراتهم فا  حجار  الدراسا  الواحاد  م تغل ةة راجعةة يكيةةتقد :، 
وال يمةا   ،له ا السبي قد يحتا  ك  طالي إلى معلم خصوص  لك  يقد  لا  محاضار  فرديا 

البااادي  األكثااار   وهااا ا ماااا جعااا  روبوتاااا  الدردشااا  التفاعلیااا  هااا ،تاااوافر ذلااا  داخااا  الجامعااا 
 ل  مقارن  يالتعلم الشاص عمن قی  وبأسعار معقو 

 ح اث تسااعد الروبوتاا  فا  تاوج ههم للبحاث تشجيع الطلبة على التعلم الةلاتي بةدوق قيةود :
 ع  موضوعا  محدد    ر مرتب   يالتعلیم الرسم  داخ  المقسس ع

 للوصول يال الي للتعلم العم ق هو المتعمق للمقرر الدراس عتقد م محادثات فعالة : 

  وتقاديم  ،: فا  تصامیم منتاديا  إلكترونیا  مجانیا وأعضةا  هيئةة التةدريسمساعدة المعلمةين
 إشعارا  مسبق  يشأث الدرو  القادم  هو الدرو  الت  تم شرحهاع

 ا الحتیاجاتهم وجدولهم الزمن ع: وفقً مساعدة الطلبة على تكييف وتيرة التعلم الخاصة بتم 

 وك ل  نتائج التقويم الااصا  إتاحة الوصول إلى جميع موضوعات محتو  البرنامج المقدم :
 وفًقا لظروف وإمةانا  ك  طاليع   ،ي  ف  ه, وقم وم  ه, مةاث
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ولقد ت رقم يع  الدراسا  السايق  إلى دراس  استادا  روبوتا  الدردش  التفاعلیا  فا  
 & Fyer, Ainley, Thompson, Gibsonالتعلاایم يصااف  عاماا ع ح ااث هاادفم دراساا  

Sherlock (2017) عرف على الدور المحتما  للدردشا  عبار احنترنام فا  التغلاي علاى إلى الت
ح ااث يمةاا  هث تااوفر روبوتااا   ،يعاا  المشااةت  كضاا ق الوقاام والاجاا  عنااد يعاا  ال ااتب

الدردشاا  التفاعلیاا  لل ااتب وساا ل  مناسااب  لممارساا  اللغاا  فاا  ه, وقاام وماا  ه, مةاااثع وهشااار  
ياسااتادا  روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  وانارطااوا  النتااائج إلااى هث  البیاا  ال ااتب اسااتمتعوا يااالتعلم

 Jia & Ruanكماا تفااعلوا يشاة  هفضا  ماع  متئهام ومعلما همع كماا هادفم دراسا   ،ف  الاتعلم

إلى التعرف على فاعلی  تكام  وظائة نظا  محاكاا  الكمب اوتر فا  التواصا  التعلیما   (2017)
(CSIEC)   احعداديا  )المتوسا  (ع وهشاار  النتاائج ف  تصمیم مقرر اللغا  احنجل زيا  يالمرحلا

وتفضاا    ،إلاى وجااود تحساا  كب اار لاد  طااتب المجموعاا  التجريبیاا  فا  مهااارا  اللغاا  احنجل زياا 
 ال تب الستادا  ه ا النظا  ف  عملی  التعلمع

 Kowalski, Pavlovska & Goldstein(2017)وعلى المنوال نفسا  هادفم دراسا  
رساااائ  البرياااد احلكترونااا  التااا  تحتاااو, علاااى رايااام وياااي للاااتعلم  إلاااى التعااارف علاااى ه ااار اساااتادا 

علاى تعلام ال اتبع وهشاار  النتاائج إلاى هث  Chatbots ISO Alan احلكترونا  عبار حزما 
ح اث كااث لهاا تاأ  ر كب ار  ،%( م  ال تب قاد اساتفادوا ما  اساتادا  الروبوتاا  فا  الاتعلم70)

 لمهااااااااام المساااااااااتقبل ع وهااااااااادفم دراسااااااااا وهنهااااااااام يفضااااااااالوث اساااااااااتادامها فااااااااا  تع ،علاااااااااى تعلمهااااااااام
Bii, Too & Mukwa(2018)  إلاى التعارف علاى اتجاهاا  المعلما   فا  الادول النامیا  نحاو

وهشار  النتائج إلى موافق   البیا  ع نا  الدراسا  علاى هث  ،استادا  الروبو  ف  التدريس ال وم 
ول  الااتعلم عباار  اارف وكاا ل  سااه ،اسااتادا  الروبااو  فاا  الااتعلم يناسااي المااواد الدراساای  جمیعهااا

ياحضااف  إلاى هث التحف از المساتمر  ،وهث عملی  التعلم عبار الروباو  هكثار إ اار  ومتعا  ،الدردش 
ال , يقدم  الروبو  هساهم بدرجا  كب ار  فا  عملیا  الاتعلم وهد  إلاى تافیات العايء عا  المعلامع 

  الدردشااا  إلاااى ت اااوير الاااادما  التااا  تقااادمها روبوتاااا Roos(2018)فااا  حااا   هااادفم دراسااا  
ح ث تقد, دور المعلم ال , يقو  يالتواص  ماع طتيا  عا  طرياق األسا ل   ،التفاعلی  ف  التعلیم

وب  ااا   ،ويمةاا  توساایع  عاا  طريااق إدراجاا  فاا  هنظماا  هخاار  مثاا  الااتعلم احلكتروناا  ،واألجوباا 
إباراهیم هو ع  طريق إضاف  تقنیا  مثا  تحويا  الان  إلاى كات ع وتعاد دراسا   ،التعلم االفتراضی 

( ماا  هولااى الدراسااا  العربیاا  فاا  هاا ا المجااال ح ااث هاادفم إلااى 2019الفااار وياساام   شاااه  )
التعاارف علااى فاعلیاا  روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  فاا  إكساااب المفاااهیم الرياضاای  واسااتبقائها لااد  
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فا  تتم   الصة األول احعداد,ع وهشار  النتائج إلى هث استادا  روبوتاا  الدردشا  التفاعلیا  
 تدريس الرياضیا  يسهم بدرج  كب ر  ف  إكساب المفاهیم الرياضی  واستبقائها لد  التتم  ع 

يتضاااح مماااا سااابق هث اساااتادا  روبوتاااا  الدردشااا  التفاعلیااا  فااا  عمل تااا  التعلااایم والاااتعلم 
يسهم ف  إ راء معرف  ال لب  وإ ار  دافع تهم نحاو الاتعلم ما  خاتل تقاديم نظاا  تعلیما  قاائم علاى 

وتاااوف ر ب  ااا   ،يمةااا  مااا  ختلااا  عااار  المحتاااو  العلمااا  وفًقاااا لمساااتو  هداء كااا  مااانهم ،ويااايال
 ،األمار الاا , قااد يساااعد فاا  تنمیا  نااواتج الااتعلم الماتلفاا  لااديهم ،لنفوسااهم  تعلیمیا  مشااوق  ومحبباا

 وتحق ق األهداف المنشود ع
 :(أهميته –استخدامه مزايا -املبحث الثاني: بنك املعرفة املصري )ماهيته

 :ماهية بنك المعرفة المصري
تعتمد على توف ر  ،بن  المعرف  المصر, مبادر  علمی  قامم بها جمهوري  مصر العربی 

وتشااتم   ،قاعااد  بیانااا  رقمیاا  لجمیااع األفااراد داخاا  الااوط  يمةاا  الحصااول عل هااا يشااة  مجااان 
 ل  المصااادر وكاا ،علااى مةتباا  عمتقاا  تحتااو, علااى متياا   األيحااا  والمراجااع العلمیاا  والكتااي

وتاتلااة اسااتادامات  ياااختتف  ،المعرفیاا  والمعلوماتیاا  والتعلیمیاا  وتاارتبم يشااتى مجاااال  المعرفاا 
هولیااء هماور(ع ح اث تلعاي المعرفا  دوًرا حاساًما فا   –طتب –معلم   –الف   المستهدف  )ياحث  

اب وإنتااا  تقااد  المجتمعااا  ورفاه تهاااا ماا  من لااق هث مجتمااع المعرفاا  مجتمااع قااائم علااى اكتساا
وهو هيضا مجتمع يقو  بتس  ر  ،وتوظیت المعرف  يةفاء  مع إبدار نموذ  معرف  ذ, خصوصی 

ويعتماااد علاااى خبااار  الماااوارد البشاااري  فااا  اتاااااذ القااارارا  السااالیم   ،هماااورت اعتمااااًدا علاااى المعرفااا 
 (ع 2018،)هحمد العاص  ومحمود حس   ومحمد الق ران  والرش د 

المصاار, ماا  المشااروعا  الرائااد  فاا  الااوط  العرباا  والعااالمع  ويعااد مشاارور بناا  المعرفاا 
إيماًنا يأهمی  التعلیم والبحث  ، (2015وقد تم احعتث ع  ه ا المشرور ف  شهر نوفمبر عا  )

 ،ويعد بن  المعرف  المصر, م  هبر  التجارب الرقمی  على المستو  المحل  ،العلم  لغد هفض 
التاا  تنشاار المااواد التعلیمیاا  البحثیاا  عالیاا   ،التعلیمیاا  المتكاملاا لكوناا  ماا  هكباار المواقااع الوطنیاا  

والكتااااي  ،كماااا يعااااد هكبااار مةتبااا  رقمیاااا  علاااى احنترناااام تحتاااو, علاااى متياااا   األيحاااا  ،الجاااود 
والتااااااااا  يمةااااااااا  الحصاااااااااول عل هاااااااااا يشاااااااااة  مجان )دانیااااااااا   ،والمصاااااااااادر المعرفیااااااااا  والتعلیمیااااااااا 

هو موقاع إلكترونا  هنشاأت  الدولا  بهادف  (ع وعلى ذل  فإث بن  المعرف  المصر, 2016،درويش
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للتسااه   علااى طااتب الجمهورياا  للوصااول إلااى الماااد  العلمیاا   ،وضااع كاا  جديااد فاا  مجااال العلاام
 الحديث  يصور  سريع ع

ويمةاااا  اسااااتاتآ يعاااا  المعلومااااا  التعريفیاااا  ماااا  خااااتل الموقااااع احلكتروناااا  لبناااا  
 (:2018،ومنها)الس د األسر  ،المعرف  المصر, 

 يتعلم(ع -يفكر -  المعرف  المصر,: نحو مجتمع )يبتكررؤي  بن 

   رسال  بن  المعرف  المصر,: وتتمث  ف  إتاحا  بنا  المعرفا  لكافا  هطیااف المجتماع الجاامع
 وتوظیت المصادر المتاح  لتواكي احتیاجا  عضو ه    التدريس وال الي والباحثع

 اد  جمیع ف ا  الشعي المصر,عبن  المعرف  المصر, يعد هكبر مةتب  رقمی  ف  العالم ت 

  :يمة  تسج   الدخول على بن  المعرف  يالضغم على الرايمWWW.ekb.eg ع 

 يتا  موقع بن  المعرف  المصر, فقم لحامل  الجنسی  المصري  م  المقیم   داخ  الوط ع 

 مزايا استخدام بنك المعرفة المصري:
 (:2018،)ياسم   بدو,  لبن  المعرف  المصر,ا ومنها هناح عد  م زا 

 يحتو, على هربع بوايا  للقارئ والباحث وال الي وال ف ع 

 يهدف إلى االرتقاء يالمستو  المعرف  لد  الشعي المصر,ع 

 يقد  كًما هائًت ومتنوعا م  المصادر المعرفی  المقروء  والمسموع  والمرئی ع 

  جمهوري  مصر العربی  بدوث شرويعسه  االستادا  ومتا  على مستو   

  وتاتلاة اساتادامات  يااختتف الف ا   ،تارتبم يشاتى مجااال  المعرفا  ،يعد قاعد  بیانا  رقمی
 قراء عع إل (ع –هولیاء همور –طتب –معلم   –المستهدف  )ياحث  

 أهمية بنك المعرفة المصري في مجال البحث التربوي:
 تتضااام  مصاااادر معرفیااا  متنوعااا   ،  مجانیااا  شاااامل بنااا  المعرفااا  المصااار, منصااا  إلكترونیااا

والابارا  الفعلیا  لابع  البااحث   فاا   ،واألفات  التعلیمیا  ومقااطع الف اديو ،كالكتاي واأليحاا 
والتاا  يسااتع   بهااا طلباا  الدراسااا  العلیااا يصااف  عاماا ع وتكماا  ههمیاا  بناا  المعرفاا   ،المجااال

 ومنها: ،ا  العلیاالمصر, م  ختل الادما  الت  يقدمها ل لب  الدراس
   تااوف ر األيحااا  والدراسااا  والرسااائ  العلمیاا  الحديثاا  العربیاا  واألجنبیاا  ماا  خااتل تزويااد كاا

تقدماا  المقسساا  التعلیمیاا   ،Password، وكلماا  الماارورUsernameطالااي ياساام المسااتاد  
 )الكلی ( يشة  مجان ع

http://www.ekb.eg/
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  ها الماتلفاااا  المقااااروء  تااااوف ر العديااااد ماااا  مصااااادر المعرفاااا  المتعلقاااا  يالبحااااث التربااااو, يصااااور
 يما يتناسي مع ف   المستف دي  وتاصصاتهمع ،والمسموع  والمرئی 

 مماا قاد  ،عناد اساتادا  التعلایم احلكترونا  والتعلایم عا  يعاد اهساسایً  ايعاد رك از  هساسای  ومةوًنا
 يوفر الوقم والجهد والمالع

  ساااعد علااى سااهول  األماار الاا , قااد ي ،يمااد الباحااث يقاعااد  بیانااا  رقمیاا  متاصصاا  وحديثاا
 التواص  مع الباحث   التربوي   داخ  وخار  مصرع

  والحصاول  ،التعرف على هحد  االتجاها  العالمیا  فا  المجااال  العلمیا  والتربويا  الماتلفا
 عل ها ف  ه, وقم وم  ه, مةاث داخ  الجمهوري ع

ور بناا  ولقااد ت رقاام يعاا  الدراسااا  السااايق  )خااتل الساانوا  القل لاا  الماضاای ( إلااى د
المعرف  المصر, ف  االرتقاء يالمستو  المعرف  لد  ال لب  ف  ماتلة المراح  الدراسی ع ح اث 

( إلااى قیااا  فاعلیاا  اسااتادا  موقااع بناا  المعرفاا  المصاار, فاا  2017هاادفم دراساا  فاار  هحمااد )
سای  تنمی  الوع  السیاس  احلكترون  لاد  طاتب المرحلا  الثانويا ، وعتقتا  يالمفااهیم التكنوسیا

)المفاااهیم التكنولوجیاا  ذا  العتقاا  يالسیاساا (ع وهشااار  النتااائج إلااى فاعلیاا  اسااتادا  موقااع بناا  
المعرف  المصر, ف  تنمی  الوع  السیاس  احلكترون  لد  طتب المرحل  الثانوي ، كما هشاار  
إلاااااى وجاااااود عتقااااا  ارتباطیااااا  إيجابیااااا  بااااا   كااااا  مااااا  الاااااوع  السیاسااااا  احلكترونااااا  والمفااااااهیم 

( إلااى معرفاا  ه اار بناا  المعرفاا  2018لتكنوسیاساای ع كمااا هاادفم دراساا  هحمااد العاصاا  و خااري  )ا
وتكونام ع نا   ،وفاق هيعااد مقیاا  معاد لا ل  ،المصر, على المسااهم  فا  بنااء مجتماع المعرفا 

الدراسا  ما  طلباا  كلیا  الدراساا  العلیااا فا  احدار  ياألكاديمیا  العربیاا  للعلاو  والتكنولوجیاا والنقاا  
وهشاااار  النتاااائج إلاااى: وجاااود ه ااار دال إحصاااائیا لاااادما  بنااا   ،البحااار, فرعااا  بورساااع د ودمیااااي

ووجاود ه ار دال إحصاائیا لطنشا    ،المعرف  المصر, الت  تادعم دورت علاى بنااء مجتماع المعرفا 
 األكاديمی  الت  تدعم دور بن  المعرف  المصر, على بناء مجتمع المعرف ع

( فهاادفم إلااى إعااداد إسااتراتیجی  مقترحاا  لتوظیاات بناا  2018همااا دراساا  سااما  ماار وق )
المعرف  فا  األنشا   العلمیا  ل فا  الروضا ع وهظهار  النتاائج انافاا  مساتو  وعا  المعلماا  
ف  استادا  وتوظیت بن  المعرف  ف  تصمیم األنش   العلمیا  ل فا  الروضا ع ولعات  ذلا  تام 

تصاامیم األنشاا   العلمیاا  تسااتادمها معلمااا   بناااء إسااتراتیجی  مقترحاا  لتوظیاات بناا  المعرفاا  فاا 
ريااا  األطفاااال كحااا  هساسااا  لت اااوير المساااتو  التعلیمااا  ل واكاااي الت اااور الحاااال  فااا  المراحااا  
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التعلیمی  الماتلف  والعم  على تحدياد وجها  الج ا  القااد  نحاو مجتماع نااجح وفعاالع كماا هادفم 
متدرجا  قاائم علاى جاداول التقاادير ( إلاى بنااء برناامج فاا  األنشا   ال2018دراسا  ناصار عب اد  )

وتوظیااااات احنفوجرافیااااا  ودماااااج بنااااا  المعرفااااا  لتعلااااایم  Instructional Rubricالتعلیمیااااا  
الرياضیا ، وتقص  فاعل ت  ف  تنمی  التنور الرياض  ورفع الكفااء  ال اتیا  لاد  تتم ا  المرحلا  

ساااا   درجااااا  تتم اااا  احعدادياااا ا وهشااااار  النتااااائج إلااااى: وجااااود فااااروق دالاااا  إحصااااائیًا باااا   متو 
المجموعت   التجريبی  والضاي   ف  الت ب ق البعد, لك  م : اختبار التنور الرياض ، ومقیا  

 الكفاء  ال اتی  األكاديمی  لصالح تتم   المجموع  التجريبی ع 
( إلى التعرف على تاأ  ر 2019ف  ح   هدفم دراس  حسن  الشیم  وإبراهیم يس ون  )

 ،وسفار  المعرف  على استادا  ال تب لمةتبا  كلیا  اآلداب جامعا  طن اا  بن  المعرف  المصر, 
وقد هظهر  النتائج هث التجارب الرقمیا  هصابحم إحاد  العتماا  المم از  للعصار الرقما ، وكااث لهاا 
األ ااار الواضاااح علاااى المةتباااا  الجام یااا  بوجااا  خااااآ، وهث بنااا  المعرفااا  المصااار, وسااافار  المعرفااا  

 از  اجتا اب ف اا  عريضا  ما  ال اتب والبااحث  ، فضاًت عا  تأ  رهماا الواضاح است اعا ف  فتار  وج
( إلاى تنمیا  مهاارا  التفك ار 2019على المةتبا  الجام ی ع وهخ ًرا هدفم دراس  فاطما  هباو الحدياد )

 -التحل ل  والم   نحو العما  الجمااع  لاد  معلما  الرياضایا  قبا  الادما  )شا ب  التعلایم االبتادائ 
ورحات  بنا  المعرفا   Lesson Studyالراياع( ياساتادا  برناامج قاائم علاى يحاث الادر   المساتو  

المصر,ع وهشار  النتائج إلى فاعلی  البرنامج المقتر  ف  تنمی  مهارا  التفك ر التحل لا  والم ا  
 نحو العم  الجماع  لد  معلم  الرياضیا  قب  الادم ع  

يفیا  لل لبا  تعلقام يإلقااء الضاوء علاى بنا  وف  إطار البحاث الحاال  تام عقاد جلسا  تعر 
كمااا تاام تكلیاات كاا  طالااي يإنشاااء  ،وكیفیاا  التسااج   علیاا  ،المعرفاا  المصاار, ومصااادرت المتنوعاا 

ل اتمة  ما  االطاتر علاى كافا  المصاادر  ،حساب )خاآ ي ( على موقع بن  المعرف  المصر, 
ق معرفتاا  للمحتااو  المقااد  ماا  وذلاا  لتعم اا ،المتاحاا  التاا  يمةاا  اسااتادامها فاا  دراساا  البرنااامج

 وتنمی  مهارات  البحثی  ف  ضوء تاصص  األكاديم  م  جه  هخر ع ،جه 

 أهميته(: -اور  وحم مهاراته –املبحث الثالث: البحث الرتبوي )مفهومه 
 :مفهوم البحث التربوي

يعد البحاث عملیا  تقا  هو فحا  دق اق للوصاول إلاى حقاائق هو قواعاد عاما  والتحق اق 
وتقااااو  هاااا ت العملیاااا  علااااى جمااااع المعلومااااا  والبیانااااا  وتحريهااااا بدقاااا  وتبويبهااااا وتحل لهااااا  ،ف هااااا
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قد تقد, إلى إظهار حقیق  المشةل  وهسبابها وتحديد ماا  ،والوصول إلى نتائج نتیج  له ا التحل  
خاصا  التا   ،ول ا فإث امتتح الباحث لمهارا  البحث ضرور  ال  ناى عنهاا ،يناسبها م  حلول

واساااتادا  هسااال ي تتساام يالدقاا  والموضاااو ی   ،  جمااع المعرفااا  ماا  مصااادرها المو وقاا تمةناا  ماا
يادل كماا (ع 1992،والتحقاق ما  صاح  نتائج )حسا  عبادالعال ،لمعالج  المشةت  الت  يدرسها

مفهااو  المهااار  علااى لالساالوح المااتعلم الماانظم والموجاا  نحااو تحق ااق هاادف معاا   فاا  هقصاار وقاام 
(ع هماااا مهاااارا  البحاااث الترباااو, 658 ،1996،ادق وفاااقاد هبوح ااايوبأقااا  جهاااد ممة ل) ماااال صااا

وكتابتاا   ،والقاادر  عاا  البناااء المنهجاا  للبحااث ،فتعاارف يأنهااا لمهااارا  احعااداد والصاایا   والتنظاایم
 (ع11 ،2014،ي ريق  علمی  ومبدع ل)إلها  سرا 

ويشاا ر مفهااو  البحااث لغاا  إلااى التنق ااي والتفتاایش والفحاا  والتقصاا  عاا  شاا ء ماااا هو 
وقاد يةاوث  ،مماا يت لاي التحدياد والوضاو  ،التحق ق هو النقد هو ال لي لش ء ما يتسم ياالغمو 

وعلااى ذلاا  فاإث البحااث يتعلااق ياإجراء عملیااا  تنق ااي هو تفتاایش هو  ،ها ا الشاا ء ماديااا هو معنوياا
وإلى   ر ذل  م  األشیاء الملموس  هو إجراء عملی  تنق ي هو تفتیش  ،تق  ع  مواد هو هدوا 

 تقاااااااا  عاااااااا  هشاااااااایاء معنوياااااااا  وهفكااااااااار هاااااااا ا الجانااااااااي تاااااااارتبم يمجااااااااال العلااااااااو  احنسااااااااانی هو 
 (عGarg & Passey,2018ا 2007،)هحمد األشعر, 

ويعااد البحااث التربااو, هحااد فاارور البحااث العلماا  إال هناا  يركااز علااى النظااا  التربااو, ماا  
العماا  علااى ح ااث التصااد, لمشااةتت  والعماا  علااى حلهااا وت ااوير النظااا  التربااو, يةافاا  جوانباا  و 

فهاام ظااواهرت التربوياا  وتقااديم الاارؤ  لعاات  المشااةت  الحالیاا  والمسااتقبلی ع كمااا يعااد البحااث فاا  
ق التدريس هحد فرور البحث العلم  ياعتبارت يحًثا تربوًيا يهدف إلى التوص  ائمجال المناهج وطر 

كماا يهادف  ،لهااإلى تشای  وتحديد المشةت  الت  يعان  منها النظاا  الترباو, وتقاديم الحلاول 
وتقااديم معااارف جديااد   ،إلااى وصااة الواقااع وتحل لاا  واكتشاااف العتقااا  باا   المتغ اارا  الماتلفاا 

فیمااا  ،وحلااول وباادائ  تسااهم فاا  إلقاااء الضااوء علااى األيعاااد والمتغ اارا  الماتلفاا  للعملیاا  التربوياا 
 (ع2016،  عو ق التدريس) الی  السلیم وفايز ائتبار المنهج العلم  ف  المناهج وطر ايرتبم ي

وم  ختل ما سبق يمة  تعريت مهاارا  البحاث الترباو, يأنهاا: مجموعا  ما  المهاارا  
والتاا  تساااعدهم فااا  إجااراء هيحااا هم المساااتقبلی   ،هو القاادرا  التاا  يمتلكهاااا طلباا  الدراسااا  العلیاااا

قام يأقا  جهاد وفا  هقا  و  ،الدكتورات( ي ريق  صحیح  وفًقا لا وا  البحث العلما  –)الماجست ر
 وبدرج  عالی  م  الجود ع ،ممة 
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 :مهارات البحث التربوي ومحاوره
اختلة الباحثوث فیما ب نهم حول تحديد مهارا  البحث التربو, وك ل  المحااور المتعلقا  

( خمس  محاور لمهارا  البحث التربو, الواجي توافرها لد  2015فقد حدد  إيماث عمار) ،بها
 ربی ا تمثلم ف :طلب  الدراسا  العلیا يةلی  الت

ومنهاا: اختیاار عناواث البحاث وصایا ت  ي ريقا   متارات تحديد مشكلة البحث وتوصةيفه: -1
 صیا   ههداف البحثعع إل ع ،كتاي  مشةل  البحث وهس لت  ،كتاي  المقدم  ،سلیم 

ومنهاا: عار  احطاار النظار, يشاة   متةارات كتاضةة اا ةار الن ةر  والدراسةات السةاضقة: -2
 عر  الدراسا  السايق  والتعل ق عل هاععع إل ع ،كتاي  العلمی ال ،كام  ومناسي

تحدياااد  ،وتتضااام : اختیاااار المااانهج المناساااي للبحاااث متةةةارات تصةةةميم البحةةةث وتطبيقةةةه: -3
 تحديد وبناء هدوا  البحثعع إل ع ،تحديد متغ را  البحث ،اختیار الع ن  ،مجتمع البحث

وتتضام : مهاار  عار   قترحةات:متارات تحليل وتفسةير النتةائج ووضةع التوصةيات والم -4
 كتاي  توصیا  البحث ومقترحات عع إل ع ،نتائج البحث ومناقشتها وتحل لها

وكتاي  وتنظیم  ،والتو  ق ،وتتضم : استادا  االقتباسا  متارات كتاضة المراجع والتوثيق: -5
 المصادر والمراجع ي ريق  صحیح ع

 حث التربو  إلى:( فقد صنفت محاور متارات الب2016أما منار ضغداد  )
صایا    ،جمع الماد  العلمی  ،: ومنها: تحديد المشةل  واختیار الموضورالمتارات البحثية -1

 تق یم واختبار واعداد هدوا  البحثع ،تحديد مناهج البحث المتئم  ،الفرو 

إجاااااراء البحاااااو   ،: ومنهاااااا: معرفااااا  األناااااوار الماتلفااااا  مااااا  البحاااااو المتةةةةةارات المعر يةةةةةة -2
 إجراء البحو  المستقبلی  هو دراسا  المستقب ع ،د الس ناريوها إعدا ،التا ی ی 

 ،المهاارا  الحیاتیا  للبااحث   الترباوي   ،: ومنها: التواصا  واالتصاالالمتارات االجتماعية -3
 إدار  الوقمع

اسااتادا  مصااادر المعلومااا   ،: ومنهااا: اسااتادا  محركااا  البحااثالمتةةارات التكنولوجيةةة -4
اسااتادا  المعالجااا  وباارامج التحل اا   ،هااار  وجااداول المحتويااا اسااتادا  الف ،احلكترونیاا 
 إنشاء العرو  التقديمی ع ،االحصائ 

( خمساا  محاااور لمهااارا  البحااث 2017فاا  حاا   حاادد  مهااا هبوالمجااد وهحاات  العاارفج )
 الواجي توافرها لد  طلب  الدراسا  العلیاا ه :

ومهاااارا   ،المقتااار  البحثااا  : وتتضااام  مهاااارا  تا ااایمالمتةةةارات الباد ميةةةة والمعر يةةةة -1
 القراء  االبتكاري ع
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 ومهارا  التفك ر احستراتیج ع ،: وتتضم  مهارا  التفك ر احبداع متارات التفكير -2

ومهااارا  التعاماا  مااع  ،وتتضاام  مهااارا  اسااتادا  الحاسااي اآللاا  المتةةارات التكنولوجيةةة: -3
 شبة  المعلوما  الدولی  )احنترنم(

مهاارا  صانع  ،م  مهاارا  التواصا  والعتقاا  با   األشاااآ: وتتضاالمتارات الحياتية -4
 مهارا  إدار  الوقمع ،مهارا  التعام  مع الضغوي ،القرار وح  المشةت 

 ،: وتتضاام  مهااارا  مثاا  اسااتادا  قواعااد المعلومااا متةةارات تحديةةد مصةةادر المعلومةةات -5
 لثانوي ع  والتفريق ب   مصادر المعلوما  األولی  وا ،وجمع المعلوما  وتدوينها

وعلاااى ضاااوء ذلااا ا تااام تحدياااد سااات  محااااور رئیسااا  لمهاااارا  البحاااث الترباااو, فااا  مجاااال 
تصمیم  ،كتاي  هدبیا  البحث ودراسات  السايق  ،كالتال : تحديد وصیا   مشةل  البحث ،المناهج

 ،التو  اق وكتايا  المراجاع ،تفسا ر ومناقشا  نتاائج البحاث ،المعالجا  اححصائی  ،البحث وت بیق 
 ( اآلت :1مة  توضیح ذل  ف  الشة  )وي

 
 

 البحااث مهااارا  قائماا  إعااداد المحاااور الحًقااا عنااد لهاا ت الفر یاا  المهااارا  توضاایح وساا تم
 عالتربو, الواجي توافرها لد  طلب  الدراسا  العلیا يةلی  التربی 

 
 

 (: احملاور الرئيسة ملهارات البحث الرتبوي1شكل )
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 ث التربوي:ــــة البحــــأهمي
نتاااا  البحاااو  التااا  إويتمثااا  ذلااا  فااا   ،و, فااا  نشااار المعرفااا  وتنم تهاااايساااهم البحاااث التربااا      

ووضااااع الحلااااول للمشااااةت  التربوياااا  الماتلفاااا ع وتقااااا   ،تضاااایت الجديااااد إلااااى الم ااااداث التربااااو, 
حضاااارا  األمااام وتقااادمها فااا  ضاااوء قااادرتها علاااى توظیااات البحاااث العلمااا  فااا  حااا  مشاااةتتها 

التنمی  ف  المجتمعا  النامی  والمتقدم  على حد  ح ث يعد هحد الدعائم الرئیس  لعملی  ،الماتلف 
كمااااا يعااااد ماااا  السااااما  المم ااااز  للاااادول المتقدماااا  وهحااااد الوسااااائ  التاااا  تسااااهم فاااا  دراساااا   ،سااااواء

 المشةت  والتوص  إلى الحلول المناسب  لهاع
ق التادريس نمً اا ما  البحاث الترباو, تهادف إلاى حا  مشاةل  ائاوتعد يحو  المنااهج وطر 

ومارجاتهاااا علاااى وجااا   ،ومااادختتها وعملیاتهاااا ،ال الترباااو, وبمنظومااا  المااانهجماااا تااارتبم يالمجااا
كمااا تهاادف إلاى تحساا   الممارسااا  التربويا  وجمااع البیانااا  لصانع القاارارا  ووضااع  ،الاصاوآ

وتكماا  ههمیاا  تلاا  البحااو  فیمااا  ،باارامج واسااتراتیجیا  هكثاار فاعلیاا  لتحق ااق األهااداف المنشااود 
 (:2016،لی  السلیم وفايز  عو تضیف  إلى المجالا ومنها) ا

   ت ااوير المنظومااا  التربويااا  مااا  خاااتل ت ااوير المااانهج ههدافااا  ومحتاااوات واساااتراتیجیات  ووساااائل
 وهنش ت  وهسال ي التقويم واألدوا  والع ن ع

   العماا  علاااى حااا  المشاااةت  الصااافی  والمدرساای  والعمااا  علاااى تحسااا   الممارساااا  التدريسااای
 لت وير الواقع والتغلي على مشةتت ع والمساعد  ف  اتااذ القرارا 

 ت وير المستو  المهن  للمعلم إعداًدا وتدريًبا للوصول إلى األهداف المنشود ع 

  ق التدريسعائتحق ق مزيد م  الفهم ألسباب المشةت  التربوي  المرتب   يمجال المناهج وطر 

 والوجدانیا  والمهاريا  اناي المعرفیاو العم  على تحق ق األهاداف المرجاو  ما  خاتل تنمیا  الج  
 لد  المتعلم   ف  ماتلة المراح  التعلیمی ع

 انجا  خ م التحس   والت وير لمنظوم  المنهج يماتلة عناصرها ف  الحاضر والمستقب ع 

   ت ب اااق االتجاهاااا  التربويااا  الحديثااا  التااا  تهااادف إلاااى تحسااا   الممارساااا  التربويااا  الحالیااا
 تعلیمی عوالمستقبلی  لتحق ق هفض  النواتج ال

 تسريع الت وير والتحس   لمنظوم  المنهج ف  ضوء دراسا  علمی  دقیق ع 

العديد م  الدراسا  األجنبی  الحديث  يضرور  تنمی  مهارا  البحث الماتلف   ىوقد هوص
 ل تمةنااوا ماا  إنجااا  هيحااا هم المسااتقبلی  بدرجاا  عالیاا  ماا  الجااود  ،لااد  طلباا  الدراسااا  العلیااا

-Harrison & Chiota ;Robelo & Bucheli,2018 ;ar,2018(Peyrefitte & Laz
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)Tupas,2019 ;McCollum,2019  ع كمااااا ت رقاااام يعاااا  الدراسااااا  العربیاااا  إلااااى دراساااا
( إلاى التعارف علاى المهاارا  2013ح اث هادفم دراسا  وفااء الیاسا   ) ،مهارا  البحاث الترباو, 

الكوياامع وقااد هظهاار  النتااائج: هث البحثیاا  لااد  طلباا  الدراسااا  العلیااا فاا  كلیاا  التربیاا  يجامعاا  
ال ااااتب لااااديهم احتیاجااااا  لاااابع  المهااااارا  البحثیاااا  حتااااى يتمةنااااوا ماااا  إجااااراء البحااااو  يشااااة  

وهنهاام يواجهااوث يعاا  الصااعوبا  التاا  تع ااق عملیاا  البحااث وتمنااع تحقااق الغاار  مناا   ،صااحیح
س  يضرور  وهو إعداد ياحث   تربوي   متاصص   وك ل  معلم   متمةن   علمًیاع وهوصم الدرا

تزويد طلب  الدراسا  العلیا يأساسایا  البحاث العلما  ومنهج تا ع كماا هادفم دراسا  إيمااث عماار 
( إلاااى الكشاااة عااا  مهاااارا  البحاااث الترباااو, ل لبااا  الدراساااا  العلیاااا يةلیاااا  التربیااا  فااا  2015)

مصار فا  ضاوء خبارا  يعا  الادولع وتضاامنم الدراسا  محاوري  هماا: مهاارا  البحاث التربااو, 
طلباااا  الدراسااااا  العلیاااااع وخباااارا  يعاااا  جامعااااا  الاااادول المتقدماااا  فاااا  مجااااال تنمیاااا  تلاااا  لااااد  

المهاارا  لاد  طلباا  الدراساا  العلیااا، وهكاد  النتااائج هث البحاث التربااو, جازء ماا  البحاث العلماا  
والجااامع  يسااهم فاا  نشاار المعرفاا ، ويتمثاا  ذلاا  فاا  التاادريس والتاادريي، وتنمیاا  المعرفاا  ويتمثاا  

البحااو  التاا  تضاایت الجديااد إلاا  الم ااداث،  اام ت ب ااق المعرفاا  ويتمثاا  ذلاا  فاا  ذلاا  فاا  إنتااا  
 خدم  البحو  التربوي  للمقسسا  التعلیمی  ووضع الحلول للمشةت  الماتلف ع 

( إلااى تقااويم مهااارا  كتاياا  2016فاا  حاا   هاادفم دراساا   الیاا  الساالیم وفااايز  عااو  )
  الادكتورات تاصا  منااهج وطارق تادريس خ   البحث لتحديد مد  توافرها لد  طاتب وطالباا

يجامعاا  احمااا  وقااد تاام تحل اا  محتااو  عشااري  خ اا  ماا  الا اام البحثیاا  المقدماا  لقساام المناااهج 
وهشاااار  النتاااائج إلاااى: هث تاااوافر مهاااارا  البحاااث العلمااا  فااا  الا ااام  ،خاااتل عاااام   جاااامع   

ا اام البحثیاا  لعاات  المقدماا  كاااث بدرجاا  ضاا یف ع وعلااى ضااوء ذلاا  تاام بناااء التصااور المقتاار  لل
هوج  القصور وهوصم الدراس  يالعناي  بتقديم برامج تدريبی  لتنمی  مهارا  كتاي  الا ام البحثیا  

( إلاااى إلقااااء الضاااوء علاااى 2016لرفاااع كفااااء  ال اااتب البحثیااا ع وهااادفم دراسااا  مناااار يغاااداد, )
  ، ومنهااا: مهااار  مهااارا  الباحااث التربااو,ع ماا  خااتل تحديااد المهااارا  البحثیاا  للباااحث   التربااوي

تحديااد المشااةل  واختیااار الموضااور، مهااار  جمااع الماااد  العلمیاا ، مهااار  صاایا   الفاارو ، مهااار  
تحديااد مناااهج البحااث المتئماا ، مهااار  تق اایم واختبااار وإعااداد هدوا  البحااث، مهااار  تفساا ر النتااائج 

المهااارا  المعرفیاا   وكتاياا  تقرياار البحااث، مهااارا  تحديااد األسااال ي اححصااائی  المتئماا ع وتحديااد
الت م  للباحث التربو,، ومنها: مهار  معرف  األناوار الماتلفا  ما  البحاو  مثا  البحاو  الكمیا ، 
مهار  إجراء البحو  التا ی یا ، مهاار  إعاداد السا ناريوها ، مهاار  إجاراء البحاو  المساتقبلی  هو 

الفعااا ، ومهاااار  صااایا   دراساااا  المساااتقب ، مهاااار  توظیااات هسااالوب دلفاااا,، مهاااار  إجاااراء يحاااو  
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الارائم االستشرافی ع وك ل  المهارا  االجتما ی  للباحاث، ومنهاا: مهاارا  التواصا  واالتصاال، 
 مهار  إدار  الوقم، مهار  استادا  تكنولوجیا االتصاال  والمعلوما ع 

( فقاد هادفم إلاى تقاديم تصاور مساتقبل  2017هما دراس  مها هبو المجد وهحت  العرفج )
ا  البحثیاا  الاات   توافرهااا لااد  طااتب الدراسااا  العلیااا يةلیاا  التربیاا  جامعاا  الملاا  فیصاا  للمهااار 
ماجست ر( لمواجه  مستجدا  العصر، م  ختل التعرف علاى واقاع البحاث العلما  فا   -)دبلو 

الم داث التربو, وههم مشةتت ، وتوضیح ماهیا  المهاارا  البحثیا ، وإبارا  ههام مساتجدا  العصار 
ر فا  منظوما  الدراساا  العلیاا والبحاث الترباو,، وتوضایح المهاارا  البحثیا  التا  يمةا  الت  تاق 

هث تف ااد الباااحث   للتعاماا  مااع هاا ت المسااتجدا  ماا  وجهاا  نظاار مجموعاا  ماا  الابااراء التربااوي  ع 
وتوصلم الدراس  إلى عد  نتائج منها: تحديد وتصنیت مجموع  م  المهارا  البحثی )هكاديمیا ، 

 ، وحیاتی ( يجي توافرها لد  طتب الدراسا  العلیا يةلی  التربی عوتكنولوجی 
يتضااااح اتفاااااق الدراسااااا  السااااايق  جمیعهااااا علااااى ههمیاااا  مهااااارا  البحااااث التربااااو, ل لباااا  
الدراسا  العلیا  وذل  لدورها المهم ف  إنجا  رسائلهم العلمی  ف  المستقب  وح  المشةت  الت  

  اختلفم تل  الدراسا  ف  تحديد عدد مهارا  البحاث الترباو, ف  ح  ،قد تواجههم ه ناء إجرائها
 وك ل  عدد محاورهاع

 أهميتها(: -أبعادها -مصادرها -املبحث الرابع: فعالية الذات األكادميية )مفهومها
 مفهوم فعالية الذات األكاديمية:

مااا  تعاااد فعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا  مااا  المتغ ااارا  المهمااا  التااا  حظ ااام ياهتماااا  العدياااد 
 ،الباحث   ختل العقدي  الماض   ا لكونها م  المتغ را  المهما  التا  تاق ر علاى هنمااي التفك ار

كما تق ر على دافع ت  وإنجا ت للمهاا  التا   ،ح ث يمة  هث تكوث مساعًدا ذاتًیا هو معوًقا لل الي
الیاا  الاا ا  (ع كمااا تااق ر فع2014،ومثابرتاا  ومقاادار جهاادت المباا ول) ا , الم رفاا  ،يقااو  يأدائهااا

علاااى مساااتو  ال ماااو  واحنجاااا  الشاصااا ، وعلاااى نو یااا  األنشااا   والمهاااا  التااا  ياتاااار الفااارد 
تأديتها، وعلى مقدار الجهد ال , يب ل ، وُتعد هساًسا مهًماا لتحدياد مساتو  داف یا  الفارد، ومساتو  

 (عBandura,1994صحت  النفسی )
ما نشاار مقالاا  يعنااواث لفاعلیاا  عنااد Bandura,1977)وقااد اقتاار  هاا ا المفهااو  يإناادورا )

( 1986-1977ال ا  نحو نظريا  هحاديا  لتعادي  السالوحل وتام ت اوير ها ا المفهاو  با   عاام )
ح ث رب   يمفهو  الضبم ال ات  للسلوح ف  نظريت  االجتما ی  المعرفی  م  ختل مباشر  ع  
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البااااحث   فلق ااام دعًماااا لاألساااس االجتما یااا  للتفك ااار والفعااا ل وباتااام فاعلیااا  الااا ا  محااا  اهتماااا  
متنامًیا وم رًدا م  العديد م  نتائج ها ت الدراساا ، وما  خاتل ها ت النظريا  طاور الفكار  القائلا  
يااأث األفااراد يملكااوث معتقاادا  تمةاانهم ماا  ممارساا  ضاابً ا قیاساایما ألفكااارهم ومشاااعرهم وساالوكهم 

 مساااتوات ومحتاااوات  صااادر عااانهم مااا  ح اااثي,  وهااا ا الضااابم يمثااا  احطاااار الم یاااار, للسااالوح الااا
(Bandura,1986 ع وفعالیاااا  الاااا ا  األكاديمیاااا  هاااا  إدراح الفاااارد لمسااااتو  كفاااااء  إمةانیاتاااا  هو)

وماا تتضامن  ما  مقوماا  معرفیا  هو وجدانیا  هو فسا ولوجی  للتعاما  ماع المواقاة  ،قدرات  ال اتی 
 د والتااااأ  ر فاااا  األحاااادا  لتحق ااااق إنجااااا  مااااا فاااا  ظاااا  ظااااروف محااااد ،واألهااااداف األكاديمیاااا 

(Desouza, Boone,Yilmaz,2010; Liu, et al,2018) ع 
وتش ر فعالی  ال ا  األكاديمی  إلى التصاورا  التا  يةونهاا ال اتب حاول هدائهام النااجح 

وقد هشار  النتاائج علاى ماد  العقادي   ،هو ف  مها  هكاديمی  محدد  ،ف  المجاال  المتاصص 
تااارتبم يقاااو  ياااالقیم الداخلیااا  ح اااث  ،ال اااتبالتاااأ  ر الموجاااي لهاااا علاااى تحصااا    إلاااى الساااايق  

ولها تأ  ر ملمو  على هداء وتعلم  ،يالقلق اسالبً  اترتبم ارتباطً كما  ،واستراتیجیا  التنظیم ال ات 
 (عAltermatt,2016; Pampaka, et al,2018ال تب ف  مجاال  دراسی  محدد )

يم ال الي لقدرات  األكاديمی  يتضح مما سبق هث مفهو  فعالی  ال ا  األكاديمی  يمث  تقو 
ويتضاام  ذلااا  المعتقاادا  حاااول احتااارا  الاا ا  التااا  تاارتبم ياااإدراح ال الاااي حااول كفايتااا  وقدراتااا  

وتتم المقارن  الاارجی  عبر مقارنا  هداء ال اتب  ،األكاديمی  م  ختل مقارنا  خارجی  وداخلی 
ر مقارنااا  هداء ال الاااي نفسااا  فااا  هماااا المقارنااا  الداخلیااا  فتكاااوث عبااا ،بااازمتئهم فااا  حجااار  الدراسااا 

 إحد  المجاال  مع هدائ  ف  مجاال  هخر  مشابه ع
 مصادر فعالية الذات األكاديمية:

يمةااا  تحدياااد المصاااادر التااا  يمةااا  هث تساااهم فااا  تفسااا ر معتقااادا  الفعالیااا  ال اتیااا  فااا  
 (:2014،ا  ا , الم رف  Gibson,2004اBandura,2002اآلت )

  إتقةةاق الخبةةرات:Mastery Experiences  تمثاا  الاباارا  النشاا   الهادفاا  هكثاار مصااادر
المعلوما  المتعلق  يالفعالی  ال اتی  نظًرا ألنها تقد  األدل  الفعلی  الحقیقی  على ماد  إمةانیا  

 سی ر  المتعلم هو نجاح  فیما يسع  لتحقیق ع

  الخبةةةرات البديلةةةةVicarious Experiences: نجاااا  تااادعم الابااارا  البديلااا  خبااارا  اح
الفعلاا  الحقیقاا  التاا  يحققهااا المعلاام عباار مااد, واسااع ومتنااور ماا  األنشاا   والمهااا  الشااعور 
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واالعتقااااد الموجاااي يارتفاااار مساااتو  الفعالیااا  ال اتیااا  و باتهاااا النساااب ، ومقاومتهاااا أل, تاااأ  را  
 سالب  عل ها كالفش  المققم ف  يع  المها ع

  ااقناع االجتماعي:Social Persuasion لفعالیا  ال اتیا  للفارد هياا كانام  عاما  هو تتاأ ر ا
اجتما یا  هو هكاديمیا ، يقاادرا  احقناار اللفظیاا  هو عواما  احقناار اللفظاا  المصاحوب  يأنماااي 
التأ  را  االجتما ی ، وم  المسلم ي  هث النجا  يقو  على هكثر م  إمةانی  هو قدر ، كماا هث 

فونها، وتصاابح القضاای  األكباار ههمیاا  هنااا العديااد ماا  ال ااتب لااديهم مواهااي، ولكاانهم ال يةتشاا
 ه  الموالف  ب   القدرا  والمها ع

 تااق ر البنیاا  الفساا ولوجی  واالنفعالیاا  هو الوجدانیاا  تااأ  ًرا عاًمااا هو الحالةةة النفسةةية واالنفعاليةةة :
معمًما على الفعالی  ال اتی ، وبصور  عام  تاق ر الحالا  المزاجیا  واالنفعالیا  هو الداف یا  علاى 

 راح ال الي لفاعل ت  ال اتی ، وعلى األحةا  الت  يصدرهاعإد

 أبعاد فعالية الذات األكاديمية وقياسها: 
هناااح  ت اا  هيعاااد رئیساا  لفعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا  يجااي مراعاتهااا عنااد إعااداد المقااايیس 
 المتعلقاااااااااااااا  بهااااااااااااااا، وماااااااااااااا  ختلهااااااااااااااا يمةاااااااااااااا  اشااااااااااااااتقاق هيعادهااااااااااااااا علااااااااااااااى النحااااااااااااااو التااااااااااااااال 

(Bandura & Lock,2003 ا 2005،ا يوسة ق امXie & Xie,2019 :) 
  درجةة الفاعليةةMagnitude Efficacy  ويشا ر ها ا البعاد إلاى درجا  اعتقااد ال الاي فا :

كفاءتااا  هو فعال تاااا  ال اتیااا  يمعنااااى ماااد   قتاااا  فااا  قدراتاااا  ومعلوماتااا  وماااا  المهااام هث تعةااااس 
  ال اتی  تمةنا  ما  هداء ماا اعتقادا  هو إدراح ال الي تقديرت ل ات  وبأث لدي  درج  م  الفعالی

 يوك  إلی  هو يةلة ي  دائًما ولیس هحیاًناع

  عموميةةة الفعاليةةةGenerality Efficacy   ويشاا ر هاا ا البعااد إلااى اتسااار مااد  األنشاا :
والمهااا  الواقعاا  ذا  الداللاا  والتاا  يعتقااد هو ياادرح ال الااي هناا  يإمةاناا  هداءهااا تحاام ماتلااة 

 ی  تنتق  إلى مواقة مشابه  للمواقة األولی عالظروف، ح ث إث توقعا  الفعال

  قوة الفعاليةة:Strength efficacy   ويشا ر ها ا البعاد إلاى قاو  هو شاد  هو عماق اححساا
يالكفاء  هو الفاعلی  ال اتی ، يمعن  قو  هو شد  هو عمق اعتقاد هو إدراح ال الي يإمةانی  هداء 

 المها  هو األنش   موضع القیا ع
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الاا ا  األكاديمیاا  ياسااتادا  مقااايیس خاصاا  يسااتج ي ف هااا ال الااي عاا  وتقااا  فاعلیاا  
هو تقديم فقرا  لفظی  ف  قائما ع وما  المتحام هث الدراساا  الساايق  التا   ،طريق التقرير ال ات 

ت رقاام إلااى دراساا  فعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا  حااديًثا بااده  تهااتم يقیااا  الفاعلیاا  ال اتیاا  األكاديمیاا  
هكثر م  التعام  ماع فاعلیا  الا ا  األكاديمیا  العاما ، كاالهتماا  يفاعلیا   ، ی ف  المجاال  النو 

 ال ا  األكاديمی  ف  اللغ  العربی  هو ف  الرياضیا  عع إل ع
كمااا توجااد يعاا  ممارسااا  التاادريس يمةاا  ماا  ختلهااا تعزيااز فعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا  

تااوف ر  ،والغايااا  وإخبااارهم بهااا مساابًقاوالتحصاا   لااد  ال لباا  بوجاا  عااا ، منهااا: تحديااد األهااداف 
تااااوف ر هنشاااا   ومهااااا  مث اااار   ،الحااااد األدنااااى ماااا  المعرفاااا  والمهااااارا  احدراكیاااا  الضااااروري  للااااتعلم

تفع   استادا  المجموعا  التعاونیا  وبااصا  المجموعاا   ،واالستمرار ف  طر  تحديا  جديد 
 ،تقااديم النماااذ  والحلااول الصااحیح تااوف ر فاارآ همااا  ال لباا  لمتحظاا  هقاارانهم و  ،الصااغ ر  منهااا

تزويااد ال لباا  يااالتق یم المناسااي علااى ضااوء  ،إشااعار ال لباا  بنجاااحهم فاا  مواقااة الااتعلم الماتلفاا 
 (ع2014توف ر قدر م  المساعد  األكاديمی  الهادف  لهم) ا , الم رف ، ،مستو  األداء المقد 

 ههمی  فعالی  ال ا  األكاديمی :
 ،األكاديمیااا  مااا  ههااام المتغ ااارا  الماااق ر  فااا  هداء طلبااا  الدراساااا  العلیااااتعاااد فعالیااا  الااا ا        

ذل  ألنها منبا  ج اد عا  مساتو   ،ويمة  م  ختلها  ياد  مستو  األداء ومستو  الكفاء  لديهم
الجهاااد والمثاااابر  والر بااا  فااا  االشاااتراح فااا  األنشااا   وإنجاااا  المهاااا  الماتلفااا  الااصااا  يالبحاااث 

 ق التدريسعائهج وطر التربو, ف  مجال المنا
إذ يمةا  هث ياق ر علاى هداء الفارد  ،إث فعالی  ال ا  لها تأ  ًر كب ًر علاى هنمااي تفك ار الفارد     

وهث اححسااا  يفعالیاا  عالیاا  يعناا  القاادر  علااى  ،ويساااعدت ذاتیااا علااى األداء هو ي یقاا  عاا  هدائاا 
وتعناا  فعالیاا   ، ات  للفاعلیاا ت ااوير بناااءا  معرفیاا  ذا  ه اار فعااال فاا  تقوياا  الااوع  واحدراح الاا

الاا ا  وجااود تصااور ذهناا  لمااا يمتلكاا  الفاارد ماا  إمةانااا  لااطداء ضاام  ظااروف اجتما یاا  فهااو 
 (ع      2015،ل ل  دافع معرف  اجتماع )هد  ياي   

ماا  ههمهااا:  ،كمااا تااق ر فاعلیاا  الاا ا  األكاديمیاا  فاا  جوانااي متعاادد  ماا  ساالوكیا  الااتعلم      
ح ث ياتار ال الي النشاي ال , يمة  هث يقد, ي   Choice of Activitiesاختیار األنش   

إلى النجا  ح ث يدفع ي  إلاى فعالیا  ذاتیا  هعلا  ب نماا يتجناي النشااي الا , ياقد, للفشا  هو ه, 
فال الاي الا , لديا  فعالیا  ذاتیا  عالیا   Persistence and effectالمثاابر  والجهاد  ،احتمال لا 
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فإن  يب ل مثابر  عالی  ح اح  الم یقا  والصعوبا  للوصول إلى تحق ق مهما واج  م  معوقا  
فال الي  Learning and Achievementالتعلم واحنجا   ،درج  عالی  ف  الموضور الدراس 

ال , ي ور فعالی  ذاتی  عالی  ويدركها فاإث ذلا  يسااعدت علاى تحق اق درجاا  تعلام هعلاى وكا ل  
 (ع2005،ة ق ام درجا  عالی  م  احنجا )يوس

ولقااد ت رقاام يعاا  البحااو  السااايق  إلااى دراساا  فعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا  وههم تهااا فاا  
إلاى التعارف علاى Sondgerath & Snyder (2013) العملیا  التعلیمیا ا ح اث هادفم دراسا  

والاا , تضاام  خمساا  موضااوعا   ،فعالیاا  الاا ا  كمنباا  لااطداء األكاااديم  فاا  مقاارر المحاصاا  
وهشار   ،فس ولوجیا النبا ( ،الت بیقا  التكنولوجی  ،الترب  ،تم  ز النباتا  ،حاص  هساسی  )الم

النتائج إلى وجاود عتقا  ارتباطیا  قويا  با   فعالیا  الا ا  واألداء األكااديم  لل اتب فا  المقارر 
( إلى معرف  ه ر برنامج تادريب  قاائم علاى 2015الم كورع كما هدفم دراس  هيم  الاصوص  )

ال ا  األكاديمی  ف  مجال اححصاء الوصف  ف  يع  هيعاد ال كاء االنفعال  لد  ع ن   فعالی 
م  طالبا  كلی  الدراسا  احنسانی  جامع  األ هرع وهشار  النتائج إلى هث حجم تاأ  ر البرناامج 

وهوصاام يضاارور  إجااراء دراساا  موسااع  للكشااة عاا  مسااتو  فعالیاا  الاا ا   ،التاادريب  كاااث كب ااًرا
 می  بدًءا يأطفال الروض  وانتهاء ي تب المرحل  الجام ی ع األكادي

إلاى دراسا  العتقا  با   الكفااء  ال اتیا  األكاديمیا  والكفااء   Jan(2015)كما هدفم دراس  
وكاا ل  استكشاااف العتقاا  باا    ،ال اتیاا  للكمب ااوتر والاباار  السااايق  والرضااا عاا  الااتعلم عباار الويااي

وهشااار  النتااائج  ،الكفاااء  ال اتیاا  مااع نااور وعماار طااتب الدراسااا  العلیاااالكفاااء  ال اتیاا  األكاديمیاا  و 
وهث الكفااء  ال اتیا  األكاديمیا  ها  األكثار توقًعاا  ،إلى وجود عتق  ارتباطی  با   المتغ ارا  الساايق 

( إلااى التعاارف علااى مسااتو  2015للرضااا عاا  الااتعلم عباار الوياايع وهاادفم دراساا  لمیاااء الهااوار, )
 ب والفیسابوح وعتقتا  يةا  ما  البنااء القیما   مع  مقت  ياألردث لشبةت  الاواتساستادا  طلب  جا

هث هنااااح عتقااا  ارتباطیااا  ضااا یف  فااا  مساااتو   إلاااى وفعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا ، وهشاااار  النتاااائج
 ب والبنااء القیما  وفعالیا  الا ا ع كماهادفم دراساا   اساتادا  طلبا  جامعا  مقتا  للفیسابوح والااواتس

( إلى الكشة ع  فاعلی  استراتیجی  التفك ر يصو  مرتفع ف  تنمیا  التفك ار 2015هد  ياي    )
التأمل  والتحص   وفعالی  ال ا  األكاديمی  ف  العلو  لد  طالبا  المرحلا  المتوسا   يمدينا  مةا  
المةرماا ع وهشااار  النتااائج إلااى فاعلیاا  االسااتراتیجی  الماا كور  فاا  تنمیاا  التفك اار التااأمل  والتحصاا   

 فعالی  ال ا  األكاديمی  ف  العلو  لد  طالبا  المرحل  المتوس  ع و 
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( فقااد هاادفم إلااى التعاارف علااى فعالیاا  برنااامج تاادريب  2016همااا دراساا  شاا باث هحمااد )
مقتاار  قااائم علااى نظرياا  معالجاا  المعلومااا  فاا  تنمیاا  اسااتراتیجیا  الااتعلم ذاتیااا ومهااارا  كفاياا  

ف لااد  ال ااتب المعلماا   شاا ب  علاام الاانفس يةلیاا  التربیاا  الاا ا  األكاديمیاا  والتوجاا  نحااو الهااد
جامع  هس ويع وهظهر  النتائج فعالی  البرناامج التادريب  المقتار  فا  تنمیا  مهاارا  كفايا  الا ا  
األكاديمیاا ، وتنمیاا  التوجاا  نحااو الهاادف لااد  ال ااتب المعلماا  ع فاا  حاا   هاادفم دراساا  تهااان  

  الااااتعلم التااااأمل  فاااا  تنمیاااا  عااااادا  العقاااا  والاااا ا  ( إلااااى التعاااارف علااااى فاعلیاااا2017المزيناااا  )
األكاديمی  لد  طالبا  الدراسا  العلیا يجامع  احما  يالريا ع وهظهر  النتائج وجود فرق دال 
إحصاااائیا بااا   متوسااا   درجاااا  المجماااوعت   التجريبیااا  والضااااي   فااا  مقیاااا  عاااادا  العقااا ، 

د, لصالح طالبا  المجموع  التجريبی ، واتضح ومقیا  فعالی  ال ا  األكاديمی  ف  القیا  البع
 هث التعلم التأمل  ل  تأ  ر كب ر ف  تنمی  عادا  العق ، وفعالی  ال ا  األكاديمی ع

( إلااااى اسااااتعرا  التنبااااق 2017وامتااااداًدا لتلاااا  الدراسااااا  هاااادفم دراساااا  محمااااود الساااا د )
يمی  لد  ع ن  م  طتب كل ت  ياألداء األكاديم  م  ختل داف ی  المتعلم وفعالی  ال ا  األكاد

التربی  والعلو  جامع  ط ب  يالسعودي ع وهظهر  النتائج هث تأ  ر متغ ر فعالیا  الا ا  األكاديمیا  
فاا  المتغ اار التااايع تااأ  ر دال إحصااائیًا، فاا  حاا   هناا  لاام توجااد فااروق باا   التاصاا  الدراساا  

ذلااا  يااأث طبیعااا  التاصااا   هدبااا ( لااد  ال اااتب فاا  فعالیااا  الاا ا  األكاديمیااا  ويفساار-)علماا 
( 2018الدراس  لیس لها داللا  فا  فعالیا  الا ا  األكاديمیا ع كماا هادفم دراسا  ساحر عزالادي  )

إلى قیا  فعالی  استادا  نموذ  االستقصاء الموج  يالجدل ف  تنمی  االستدالل العلما  وفعالیا  
رحلااا  الثانوياا  يالساااعودي ، الاا ا  األكاديمیاا  فااا  التجااارب العملیااا  فاا  الكیمیاااء لاااد  طالبااا  الم

وهشااااار  النتااااائج إلااااى وجااااود فاااارق دال إحصااااائًیا باااا   متوساااا   درجااااا  طالبااااا  المجمااااوعت   
التجريبیااا  والضااااي   فااا  مقیاااا  فعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا  لصاااالح المجموعااا  التجريبیااا ع وهخ اااًرا 

كاديمیا  واألداء ( إلاى الكشاة عا  العتقا  با   فعالیا  الا ا  األ2018هدفم دراس  نوار  يااد, )
المهن  لد  معلم  التعلیم الثانو,، وهشار  النتائج إلى وجود عتق  ارتباطی  دال  إحصائیا با   

 فعالی  ال ا  األكاديمی  واألداء المهن  لد  معلم  التعلیم الثانو,ع
وبمراجع  الدراساا  واأليحاا  الساايق  يتضاح عاد  وجاود دراسا  )فا  حادود قاراءا  الباحاث( 

م إلى بناء برنامج قائم علاى روبوتاا  الدردشا  التفاعلیا  ورحات  بنا  المعرفا  المصار, لتنمیا  ت رق
 يع  مهارا  البحث التربو, وفعالی  ال ا  األكاديمی  لد  طلب  الدراسا  العلیاع
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 منهج البحث وتصميمه التجرييب:
 ،Quasi-Experimentalعلااااى الماااانهج شااااب  التجريباااا   اعتمااااد البحااااث فاااا  إجراءاتاااا 

وذلااا  لقیاااا  حجااام ه ااار  ،والتصااامیم التجريبااا  ذ, المجموعااا  الواحاااد  والقیاسااا   القبلااا  والبعاااد,
استادا  البرنامج القائم على روبوتا  الدردش  التفاعلیا  ورحات  بنا  المعرفا  المصار, )متغ ار 

وفعالیا  الا ا  األكاديمیا  لاد  طلبا  الدراساا   مستق ( على تنمی  يع  مهارا  البحث الترباو, 
 العلیا يةلی  التربی  )متغ راث تايعاث(ع

 جمتمع البحث وعينته:
تكوث مجتمع البحث ما  طلبا  الدراساا  العلیاا الملتحقا   يالسان  التمه ديا  للماجسات ر فا  كلیا  

 ،ق التادريسائااهج وطر  ( تاصصاا  )المنا2019/2020التربی  جامع  المنوفی  ختل العاا  الدراسا  )
( طالًباااا 65والباااالد عاااددهم ) ،التربیااا  المقارنااا ( ،هصاااول التربیااا  ،الصاااح  النفسااای  ،علااام الااانفس التعلیمااا 

وطالبا  هام جمیاع طلبا  السان  التمه دياا   ا( طالًبا21  البحاث علااى )مجموعافا  حا   اقتصار   ،وطالًبا 
 ،األكاديمیااا  فااا : الرياضااایا  وتمثلااام تاصصااااتهم ،ق التااادريسائاااللماجسااات ر تاصااا  المنااااهج وطر 

 الدراسا  االجتما ی ع   ،الجغرافیا ،التاري  ،اللغ  العربی  ،التاري  ال بیع  ،الكیمیاء ،العلو 

 إعداد وضبط مواد وأدوات املعاجلة التجريبية: 
 بناء وضبط قائمة مهارات البحث التربوي:

ق التااادريس الواجاااي ائااار تااام بنااااء قائمااا  يمهاااارا  البحاااث الترباااو, فااا  مجاااال المنااااهج وط
 وفًقا للا وا  التالی : ،توافرها لد  طلب  الدراسا  العلیا

 ا إيمااااااااااث 2000،مراجعااااااااا  يعااااااااا  األدبیاااااااااا  والدراساااااااااا  الساااااااااايق  ذا  الصل )ساااااااااام  ملحااااااااام
ا مناااااار 2016،ا عبدالناصااااار عبدالحم اااااد2016،ا  الیااااا  السااااالیم وفاااااايز  عاااااو 2015،عماااااار

 ;Ain, Sabir & Willison,2018ا 2017،رفجا مهاا هباو المجاد وهحات  العا2016يغاداد, 

Garg & Passey,2018; Houser,2019; Mills & Gay,2019ع) 

 ( محاااور هو مهااارا  رئیساا  تتضاام  كاا  6بناااء القائماا  فاا  صااورتها األولیاا  وتقساایمها إلااى )
وتاام  ،(1وعرضااها علااى يعاا  المحةماا   المتاصصاا   )ملحااق: ،منهااا عااد  مهااارا  فر یاا 

 ت  عل هاعإجراء يع  التعدي

  ( 86و) ،( محاااور هو مهااارا  رئیسااا 6ح ااث تضاامنم ) ،بناااء القائماا  فاا  صااورتها النهائیااا
 ( اآلت : 1كما موضح ف  الجدول ) ،مهار  فر ی 
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 الواجب توافرها لبحث الرتبوي يف جمال املناهج(: مهارات ا1جدول )
 بكلية الرتبية لدى طلبة الدراسات العليا

 ويــــــــث الرتبــــــــالبحارات ــــــــمه احملــور

 
وًلا(: حتديد )أ

وصياغة 
 مشكلة البحث

 اختيار مشكلة البحث حبيث تكون جديدة وقابلة للدراسة والبحث.

 توضيح وشرح طبيعة مشكلة البحث.

 تقديم تربيرات مقنعة للشعور مبشكلة البحث.

 صياغة مشكلة البحث يف عبارات تقريرية تعرب عنها بوضوح.

 صياغة مشكلة البحث يف عبارة توضح العالقة بني متغرياته.

 حتديد مشكلة البحث وصياغتها يف صورة تربط بني املتغريات املستقلة والتابعة.

 اختيار مفردات ومصطلحات تعرب بدقة عن مضمون املشكلة.

 كتابة فقرات الشعور مبشكلة البحث ومقدمته يف صورة مرتابطة.

 ي عند كتابة الشعور مبشكلة البحث.مراعاة التسلسل املنطق

 صياغة مشكلة البحث يف صورة تعرب عن قصور أو غموض أو قضية مثرية للتفكري.

 مراعاة أن ترتبط املشكلة املقدمة بعنوان البحث.

 مراعاة أن خيلو عرض املشكلة من أي نتائج ميكن أن يسفر عنها البحث.

 صائية قابلة لالختبار.صياغة مشكلة البحث يف صورة منبثقة من فروض إح

 صياغة مشكلة البحث حبيث توجه الباحث وترشد  إىل مصادر املعلومات املتعلقة بها.

 صياغة أسئلة البحث حبيث ختلو من الرتكيب أو الغموض.

 صياغة مشكلة البحث يف صورة توضح التخصص األكادميي للباحث وتراعي خرباته العملية.

 )ثانًيا(:
ة أدبيات كتاب

البحث 
ودراساته 
 السابقة

 اشتقاق أدبيات البحث من مصادر أصيلة وليست ثانوية )رسائل املاجستري أو الدكتورا (.

 مراعاة التسلسل الزمين عند عرض الدراسات السابقة.

 توضيح العالقة بني الدراسات السابقة والبحث احلالي.

 صياغة أدبيات البحث حبيث تسري من العام للخاص.

 حث والدراسات السابقة حبيث تشمل مجيع املتغريات املستقلة والتابعةكتابة أدبيات الب

 مراعاة احلداثة يف حمتوى أدبيات البحث والدراسات السابقة.

 مراعاة التوازن يف عرض حمتوى أو حماور أدبيات البحث والدراسات السابقة.

 مراعاة الصحة اللغوية يف كتابة أدبيات البحث ودراساته السابقة.

 الرتقيم الصحيح عند عرض أدبيات البحث ودراساته السابقة. مراعاة

 ربط نتائج الدراسات السابقة مبتغريات البحث املستقلة والتابعة.

التعقيــب علــد الدراســات الســابقة وبيــان أوجــه التشــابه واالخــتالث بينهــا وبــني البحــث احلــالي وأوجــه    
 االستفادة منها.

 حث املستقلة والتابعة.ارتباط الدراسات السابقة مبتغريات الب

مراعـاة النااميــة )الطريقـة املتبعــة يف املوسسـة أو اجلامعــة( يف كتابـة أدبيــات البحـث وعــرض الدراســات      
 السابقة.

 كتابة وعرض الدراسات السابقة يف صورة مقال علمي.

 عرض الدراسات السابقة بأسلوب حبثي مشوق.

 راسات السابقة.جتنب اإلسهاب اململ أو اإلجياز املخل عند عرض الد
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 )ثالًثا(:
تصميم البحث 

 وتطبيقه

 اختيار املنهج البحثي املناسب لطبيعة البحث ومتغرياته.
 اختيار وحتديد جمتمع البحث وعينته وفقا لألسلوب العلمي الصحيح.

 حتديد أدوات البحث املالئمة لقياس املتغريات التابعة.

 توضيح إجراءات بناء أدوات البحث وضبطها.

 الطريقة اليت سيتم استخدامها يف مجع البيانات املتعلقة مبشكلة البحث. حتديد

 مراعاة ربط اإلجراءات املتبعة يف بناء وضبط األدوات بأسئلة البحث.

 مراعاة الوضوح يف عرض املنهج البحث املستخدم وكذلك اإلجراءات املتبعة.

 توظيف عالمات الرتقيم بصورة صحيحة.و ،اتباع ناام الفقرات يف الكتابة مع مراعاة الدقة اللغوية

 اختيار التصميم التجرييب املناسب لطبيعة البحث ومتغرياته.

 حتديد العناصر والوحدات اليت يتكون منها جمتمع البحث.

 حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة املستخدمة يف ضبط أدوات البحث وحتليل البيانات.

 )رابًعا(: 
املعاجلات 
 اإلحصائية

 تحقق من دقة وكفاية البيانات وتهيئتها للتحليل وفقًا للهدث من البحث.ال

 تهيئة البيانات من أجل التحليل ووضع أرقام تسلسلية هلا.

 والتعامل مع القيم املفقودة أو اخلاطئة. ،مراجعة البيانات قبل املعاجلة االحصائية

 تبويب البيانات وتنقيتها من الشوائب.

 للمتغريات اخلاضعة للتحليل. حتديد مستويات القياس

 مدرك أم ملموس(. -منفصل أم متصل  -حتديد نوعية املتغري )نوعي أم كمي 

 حتديد طبيعة املتغري وفقًا لألساليب والطرق املتبعة يف إجراءات القياس.

 حصاء املناسب ملعاجلة البيانات.حتديد أسلوب اإل

 مه التجرييب.حصائي يف ضوء منهج البحث وتصميحتديد األسلوب اإل

 حصاء املناسب حلجم العينة املستهدفة والكشف عن مدى اعتدالية توزيع البيانات.حتديد نوع اإل

 البارامرتي(. -حتديد نوع اإلحصاء املناسب وفًقا لطبيعة قياسات الااهرة املستهدفة )بارامرتي

 حصاء املناسب.إجراء املعاجلة اإلحصائية باستخدام أسلوب اإل

 للنتائج اإلحصائية اليت يتم التوصل إليها. Practical Significantة العملية حساب الدالل
 حتديد طبيعة املتغريات من حيث كونها)مستقلة أم تابعة( وفقًا ملشكلة البحث.

 استخدام اختبارات حتليل التباين بكل أنواعها )مثل اختبار مان ويتين واختبار كروسيكال واليس(.

 النتائج ونزاهتها عن املوثرات الشخصية.احلكم علد مدى منطقية 

 قراءة وتفسري النتائج الناجتة عن التحليل.

 حصائي املستخدم وتفسري داللته.تقدير داللة االختبار اإل

 اختاذ القرار املناسب يف ضوء نتائج التحليل.
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 )خامًسا(:
تفسري 

ومناقشة 
 نتائج البحث

 مناسبة تساعد علد التفسري. تنايم البيانات يف جداول ورسوم بيانية وأشكال

 تفسري النتائج وفق ترتيب أسئلة البحث وأهدافه.

 تفسري النتائج ومناقشتها من خالل ربطها باإلطار الناري والدراسات السابقة.

 وضوح التفسريات املتعلقة بالنتائج وربطها مبشكلة البحث.

 مقارنة نتائج البحث مع نتائج الدراسات السابقة.

 فات بني نتائج البحث ونتائج الدراسات السابقة.تفسري االختال

 توضيح ما إذا مت قبول الفرض اإلحصائي أم رفضه.

 ربط أسئلة البحث بفروضه اإلحصائية عند عرض وتفسري النتائج.

 وصف املعلومات والنتائج اليت يتم التوصل إليها وصًفا موضوعًيا.

 تضمنها البحث.يليت تفسري النتائج علد أساس األدلة الكمية والكيفية ا

 عرض نتائج البحث يف صورة تساعد علد فهم وتفسري الواقع.

 تقديم توصيات مناسبة قابلة للتطبيق.

 تقديم مقرتحات مناسبة امتدادا للبحث وإكماال للجهد املبذول فيه.

 صياغة خامتة موجزة تلخص النتائج اليت توصل إليها البحث.

 )سادًسا(: 
التوثيق 

 عوكتابة املراج

 مراعاة حداثة املراجع العربية واألجنبية وفقا للتخصص األكادميي للباحث.

 .(APA Style)مراعاة ناام التوثيق املتبع يف املوسسة أو اجلامعة أو اتباع ناام دولي معروث مثل 

 مراعاة الدقة اللغوية يف توثيق املراجع العربية واألجنبية.

 مراعاة االتساق والناامية يف التوثيق.

 اإللكرتونية( وعدم االقتصار علد إحداها فقط. –األجنبية  –التنوع يف املراجع املستخدمة )العربية 

 االلتزام بناام توثيق موحد يف منت البحث وكذلك يف كتابة املراجع.

 مراعاة أن تكون املراجع واملصادر املستخدمة وثيقة الصلة مبتغريات البحث.

 املراجع العربية واألجنبية )كل علد حدة(.مراعاة الرتتيب اهلجائي لقائمة 

 مراعاة أن تشتمل قائمة املراجع كل ما ورد يف منت البحث من مراجع.

 إن وجد. DOI)توثيق املصادر اإللكرتونية بصورة صحيحة وكتابة تاريخ االسرتجاع و )

ويتضةةم مةةن النتةةائج المبينةةة فةةي الجةةدول السةةابق أق قائمةةة متةةارات البحةةث التربةةو  
 ( محاور رئيسة كاآلتي:6قسمت على ) ،( متارة فرعية86ملت على )اشت
 ( مهار ع16واشتم  على ) ،: تحديد وصیا   مشةل  البحثالمحور الول 

 ( مهار ع16واشتم  على ) ،: كتاي  هدبیا  البحث ودراسات  السايق المحور الثاني 

 ( مهار ع11واشتم  على ) ،: تصمیم البحث وت بیق المحور الثالث 

 ( مهار ع19واشتم  على ) ،: المعالجا  اححصائی المحور الراضع 

 ( مهار ع14واشتم  على ) ،: تفس ر ومناقش  نتائج البحثالمحور الخامس 

 ( مهارا ع10واشتم  على ) ،: التو  ق وكتاي  المراجعالمحور السادس 
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طلبااا   وبتحدياااد قائمااا  مهاااارا  البحاااث الترباااو, فااا  مجاااال المنااااهج الواجاااي توافرهاااا لاااد 
 عم  هس ل  البحث يةوث الباحث قد هجاب ع  السقال األول ،يةلی  التربی  الدراسا  العلیا

 بناء وضبط البرنامج:
تاام بناااء وضاابم البرنااامج القااائم علااى روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  ورحاات  بناا  المعرفاا  

 المصر,ا تبًعا للا وا  اآلتی :
 تنمیاا  مهااارا  البحااث التربااو, وفعالیاا  الاا ا  : هاادف البرنااامج إلااى تحديةةد أهةةداف البرنةةامج

فقااااد تااام تحدياااادها  ،هماااا األهاااداف الفر یاااا  للبرناااامج ،األكاديمیااا  لاااد  طلباااا  الدراساااا  العلیااااا
 وصیا تها ف  صور  إجرائی  يسه  قیاسها وفًقا لك  موضور م  موضوعا  البرنامجع

 علااى روبوتااا  الدردشاا  : تاام تحديااد هسااس بناااء البرنااامج القااائم تحديةةد أسةةس بنةةا  البرنةةامج
وقااد تمثلاام تلاا   ،وذلاا  لتنمیاا  المتغ ااري  التااايع   ،التفاعلیاا  ورحاات  بناا  المعرفاا  المصاار, 

 األسس ف  اآلت : 
يح اااث يعمااا  البرناااامج علاااى اساااتثار   ،مراعاااا  طبیعااا  وخصاااائ  طلبااا  الدراساااا  العلیاااا -

 إمةانیاتهم ودافع تهم للعم  والنشاي والمشارك  ف  عملی  التعلمع 

 ال   يجعل  عنصًرا هساسًیا ف  عملی  التعلمع ،تشجیع ال الي على التعلم ال ات  -

 ،التأك د على ههمی  تقاديم التغ يا  الراجعا  الفوريا  ما  خاتل روبوتاا  الدردشا  التفاعلیا  -
 الت  تساعد على تعزيز إجايا  ال لب  وتصحیح الااط   منها يصور  مستمر ع 

كتايا  هدبیاا   ،لق يمهارا : تحديد وصیا   مشةل  البحاثتقديم مها  متنوع  لل لب  تتع -
تفساااا ر  ،المعالجااااا  اححصااااائی  ،تصاااامیم البحااااث وت بیقاااا  ،البحااااث ودراسااااات  السااااايق 

 التو  ق وكتاي  المراجعع ،ومناقش  نتائج البحث

 تنويع المث را  الت  تجع  ب    التعلم هكثر إ ار  لفعالی  ال ا  األكاديمی  لد  ال لب ع -

وكااا ل  فااا   ،أك ااد علاااى جعااا  ال الاااي محااور العملیااا  التعلیمیااا  عناااد ت ب ااق البرناااامجالت -
المثااابر   ،وكاا ل  تشااجیع ال لباا  علااى:  ياااد  الجهااد األكاااديم  ،المراحاا  الماتلفاا  لتنف اا ت

وكلهاااا مهاااارا   ،طلاااي الااادعم األكااااديم  ،تنظااایم الااا ا  األكااااديم  ،فااا  إنجاااا  المهاااا 
 ألكاديمی  لديهمعضروري  لتنمی  فعالی  ال ا  ا

كمصاادر  ار, و ماا  ومو ااوق  ،التأك اد علااى احيحااار عبار رحاات  بناا  المعرفا  المصاار,  -
 للمراجع واأليحا  والدراسا  العلمی  الحديث  ف  ماتلة التاصصا  األكاديمی ع
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اساااتادا  بنااا  المعرفااا  المصااار, وسااا ل  للتعااارف علاااى االتجاهاااا  الحديثااا  فااا  البحاااث  -
   وك ل  احجراءا  المتبع  وفقا لا وا  البحث العلم عالتربو, ف  مجال المناهج

مراعااا  اسااتعدادا  وم ااول ال لباا   وكاا ل  تاصصاااتهم األكاديمیاا  ه ناااء ت ب ااق البرنااامج  -
وتعويااادهم علاااى تحمااا  المسااا ولی  مماااا يجعلهااام فااا  حالااا  انتباااات واهتماااا  مساااتمري  ه نااااء 

 دراس  البرنامجع

 البرناامج تام مراجعا  يعا  المصاادر الت م )ساام   : لتحديد محتو  تحديد محتو  البرنامج
ا  اائر  باار, 2007ا كاو ر كوجا  2004ا كايد عبدالحق وعبدالرحم  عاد  2000ملحم 

( ح ث 2017ا محمد إبراهیم وعبدالباق  هبو يد 2015ا مساعد النو  2015وخالد هبوشع ر  
 ( اآلت :  2دول )تم تحديد عشر موضوعا  رئیس  لمحتو  البرنامجا كما موضح ف  الج

 (: موضوعات حمتوى الربنامج واملدة الزمنية لتدريسها2جدول )
 مدة التدريس احملتوى العلمي للربنامج األسبوع

 ساعتان مفهوم البحث الرتبوي وأهميته. األول

 ساعتان أمناط وجماالت البحث الرتبوي. الثاني

 ساعتان حتديد وصياغة مشكالت البحث يف جمال املناهج. الثالث

 ساعتان كتابة األدبيات والدراسات السابقة. الرابع

 ساعتان مناهج البحث والتصميمات التجريبية املتعلقة بها. اخلامس

 ساعتان تابع مناهج البحث والتصميمات التجريبية املتعلقة بها. السادس
 ساعتان املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف البحوث الرتبوية. السابع

 ساعتان تفسري ومناقشة نتائج البحوث الرتبوية. نالثام

 ساعتان التوثيق وكتابة املراجع يف البحوث الرتبوية. التاسع

 ساعتان تقويم البحث الرتبوي يف جمال املناهج. العاشر

 ساعتان دراسات وحبوث تطبيقية يف جمال املناهج. احلادي عشر

 ساعة 22 اجملمـــــــوع

 شة التفاعلية:بناء روبوتات الدرد
 ;Bii, et al, 2018لبناااء روبوتاااا  الدردشاا  التفاعلیااا  تااام مراجعاا  يعااا  المصاااادر)

Sameera, 2015; Freedman, 2017  كماا تام اساتادا   ،(2019،ا إبراهیم الفار وياسم   شاه
 Analysis(، ويعناا  ياللغاا  احنجل زياا ADDIEنمااوذ  التصاامیم التعلیماا  المعااروف اختصااارًا بااا )

Design Development Implementation Evaluation    وهااو اختصااار للمراحاا  التاا
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(ع 2013،التقويم()نب اا  عزماا  ،التنف اا  ،الت ااوير ،التصاامیم ،يتكااوث منهااا هاا ا النمااوذ  وه )التحل اا 
ولماا ياوفرت ما  تفاعا   ،ولماا يتم از يا  ما  مرونا  ،وقد تم اختیار ه ا النموذ  لمناسبت  لهادف البحاث

 وقد تم ذل  وفًقا للمراح  التالی : ،يما يحقق األهداف المنشود  ،عناصرب   جمیع ال
  مرحلةةةةة التحليةةةةلAnalysisوكاااا ل   ،: وتاااام فاااا  هاااا ت المرحلاااا  تحل اااا  المحتااااو  العلماااا  للبرنااااامج

 وتم صیا   األهداف ف  ضوء خصائ  ال لب  المستهدف  ع ،خصائ  طلب  الدراسا  العلیا

  مرحلةةة التصةةميمDesignبناااء روبوتااا  الدردشاا  التعلیمیاا  ماا  خااتل منصااا   : وتاام ف هااا
روبوتااااا  الااااتحةم الااصاااا  يصاااافحا  التواصاااا  االجتماااااع  )الفیساااابوح( الماساااانجر وذلاااا  

ح ث تم تصمیم رسائ  الترح ي ورسائ  الكبسوال  التعلیمی   ،ManyChatياستادا  موقع 
مث  الرد على  Keywordsوتم رب ها وفقا لسلسل  متتايع  كما تم تصمیم كلما  مفتاحی   

السااات  علااایةم  والتحیااا  وتصااامیم رساااائ  فوريااا  للاااردود المحتملااا  الستفساااارا  ال اااتب التااا  
 ،Actionتحتااو  علااى عتماا  اسااتفها  )؟( هو كلماا  كیاات هو مااا وهةاا ا ماا  خااتل تصاامیم 

وتحدياد األسالوب اللغاو,  ،وتم تقسیم المحتو  العلم  للبرنامج ف  صاور  موضاوعا  قصا ر 
ناسااي لتقااديم الماااد  العلمیاا  وعرضااها )هساالوب التحاااور مااع ال الااي عنااد عاار  وتقاااديم الم

 ااام صااایا   الموضاااوعا  فااا  شاااة  رساااائ  نصااای  قصااا ر  وتعزيزهاااا يالوساااائم  ،المعلومااا (
 ،والتعلیقاااا  الصاااوتی ( ،ومقااااطع الف اااديو ،والرساااوما  الثابتااا  والمتحركااا  ،المتعااادد  )الصاااور

 ،ال الاااي علاااى التفاعااا  احيجااااب  ماااع النظاااا  التعلیمااا  وإضااااف  يعااا  المهاااا  التااا  تشاااجع
 وتمةن  م  تقويم تعلم  ال ات ع

 
 (: الواجهة الرئيسة لصفحة الويب عرب الفيسبوك ماسنجر2شكل )
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  مرحلة التطويرDevelopment تحدياد الفتار  الزمنیا  لدراسا  البرناامج يح اث  : وتمثلام فا
واالساتفاد  ما  التغ يا   ،نیا  والمهاا  الااصا  يا يتضم  ك  هسابور الماواد واألنشا   احلكترو 

 الراجع  لت وير المحتو  العلم  المقد ع

  مرحلة التطبيةقImplementation  وتام ف هاا تكاوي  فرياق ال لبا  المشاارك   فا  دراسا :
وتشاااای  مساااتوياتهم فااا   ،وتااادريبهم علاااى  لیااا  التفاعااا  ماااع روبوتاااا  الدردشااا  ،البرناااامج

وفعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا  قباا  عملیاا  الت ب ااق )ماا  خااتل الت ب ااق مهااارا  البحااث التربااو, 
للتحقاق ما : ظهاور رساائ   ،كماا تام الت ب اق علاى ع نا  اسات ت ی  ،القبل  ألدات  البحاث(

ساهول  التنقا  عباار  ،وضااو  المحتاو  العلما  المقاد  وتتااايع عرضا  ،الروباو  لجمیاع ال لبا 
تحدياد  ،ع الرسائ  هو الایارا  الت  ي رحها الروباو توافر م ز  الرد التلقائ  لجمی ،الروبو 

 المشةت  هو الصعوبا  الت  قد تواج  ال الي ه ناء تفاعل  مع الروبوتا ع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مرحلة التقويمEvaluation تستند عملی  التقويم على عد  هسس يمة  م  ختلها إجراء :

راتیجیا  تنف ا ت مساتقبًت، ومنهاا: تحدياد يع  التعديت  لت وير محتو  البرنامج ورسام اسات
وتم االعتماد على  ،ههداف التعلم القريب  والبع د  ووضوحها، شمول عملی  التقويم واستمرارها

تاااام إعااااداد دل اااا   كماااااالنهااااائ (ع  ،المرحلاااا  ،: التقااااويم )المباااادئ مثاااا عااااد  هنااااوار ماااا  التقااااويم 
 ع(2)ملحق: محتو  البرنامج دراس لالستادا  ال لب  لروبوتا  الدردش  التفاعلی  

 
 (: مثال لكبسولة تعليمية3شكل )
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 : تصميم رحالت بنك المعرفة المصري

والمتعلقااا   ،ح اااث تااام حصااار الاااروايم احلكترونیااا  المتاحااا  علاااى موقاااع بنااا  المعرفااا  المصااار, 
 ،(3كما تام إعاداد دل ا  لل الاي يوضاح كیفیا  التساج   علاى الموقاع )ملحاق: ،يالمحتو  العلم  للبرنامج

ل اتمة  ما  االطاتر علاى  ،حسااب علاى موقاع بنا  المعرفا  المصار, كما تم تكلیت كا  طالاي يإنشااء 
وذلا  لتعم اق معرفتا  للمحتاو  المقاد   ،كاف  المصادر المتاح  الت  يمة  استادامها ف  دراسا  البرناامج

  وتنمی  مهارات  البحثی  ف  ضوء تاصص  األكاديم  م  جه  هخر ع ،م  جه 

 
 ملعرفة املصري(: واجهة الصفحة الرئيسة لبنك ا4شكل )

وقاااد تااام االعتمااااد علاااى قواعاااد معلوماااا  دار المنظومااا  نظاااًرا لكونهاااا تمتلااا  هكبااار قواعاااد 
 .المعلوما  العربی  وتحتو  على الغالبی  العظمى م  المجت  والدوريا  العلمی  العربی 

 
 (: واجهة قاعدة بيانات دار املناومة5شكل )
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 ختل شهري   ،تم تدريس موضوعا  البرنامج: الخطة ال منية لتدريس موضوعات البرنامج
مادتها سااعتاث وفًقاا لتئحا  الكلیا  والتوصایت  ،ونصة تقريًبا بواقع محاضر  واحاد  هسابو ًیا

 المعتمد للمقررع

 تضاام  البرنااامج العديااد ماا  المااواد والوسااائم واألنشاا   تحديةةد المةةواد والوسةةائل والنشةةطة :
تاام  ،دشاا  التفاعلیاا  ورحاات  بناا  المعرفاا  المصاار, فباحضاااف  إلااى روبوتااا  الدر  ،التعلیمیاا 

هنش   فرديا  وجما یا  متعلقا  يمهاارا   ،األجهز  اللوحی  الماتلف  ،استادا  جها  الداتا شو
 –وقااد تمثلاام تلاا  األنشاا   فاا  هنشاا   )المراجعاا  والتقااويم القبلاا   ،البحااث التربااو, الماتلفاا 

 التقويم(ع  –العم  الجماع   -االستفسار 

 تم استادا  عد  هسال ي منها: تقديم يع  المهاا  التا  يتفاعا  أساليس التدريس المتبعة تحديد :
وباالساااتعان  يموقاااع بنااا  المعرفااا   ،معهاااا ال لبااا  عبااار الماسااانجر مااا  خاااتل روبوتاااا  الدردشااا 

لمشااهدتها والتفاعا  معهاا  ،المصر, للحصول على المعلوما  والبیانا  المتعلق  يالمها  المقدما 
وكااا ل  إرساااال يعااا  الملفاااا  احلكترونیااا   ،وقااام ومااا  ه, مةااااث قبااا  الحضاااور للكلیااا فااا  ه, 

المتعلق  يمحتو  البرنامج عبر الماسنجر م  خاتل إرساال رايام تلا  الملفاا  لتطاتر عل هاا هو 
الحاوار والمناقشا  ه نااء تادريس موضاوعا  البرناامج  ،مشاهدتها قب  موعد المحاضر  بوقام كااف

الااتعلم الاا ات  ماا  خااتل قیااا  ال لباا  بتحضاا ر الموضااور فاا  المناازل قباا   ، داخاا  حجاار  الدراساا
( التاال  6ويوضاح الشاة  ) ،ومناقشتهم للمعلم ف  ما قد يع  لهم ما  مشاةت  ،حضورهم للكلی 

 احجراءا  المتبع  ف  تدريس موضوعا  البرنامج:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الربنامج توى(: اإلجراءات املتبعة يف تدريس حم6شكل )
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 فااا  البحاااث والمتمثلااا  فااا  اختباااار  : ياحضااااف  إلاااى هدوا  التقاااويم المعتماااد تقةةةويم البرنةةةامج
تاام تق اایم ال لباا  مرحلًیااا ونهائًیااا:  ،ومقیااا  فعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا  ،مهااارا  البحااث التربااو, 

وعماااا  نمااااذ  ت بیقیااا  حاااول البحااااو   ،يإنجاااا  المزياااد مااا  المهااااا  حاااول الموضاااور المقاااد 
 ،يا  عا  اختباار مااهو االجا ،والدراسا  الماتلف  وفقا للتاص  األكاديم  لك  طالي مانهم

 وذاتی  لل الي نفس  هو لغ رت م  ال لب ع   ،وتنوعم ما ب   هنش   فردي  وجما ی 

 لضااااابم البرناااااامج تااااام عرضااااا  علاااااى مجموعااااا  مااااا  السااااااد  المحةمااااا   ضةةةةةبل البرنةةةةةامج :
وبعااد إجااراء يعاا   ،ق التاادريس وتكنولوجیااا التعلاایمائااالمتاصصاا   فاا  مجااال  المناااهج وطر 

 (ع4هصبح البرنامج ف  صورت  النهائی  قايًت للت ب ق)ملحق: ،التعديت  الم لوب 
وبعااااد بناااااء البرنااااامج القااااائم علااااى روبوتااااا  الدردشاااا  التفاعلیاااا  ورحاااات  بناااا  المعرفاااا  

 عم  هس ل  البحث المصر, يةوث الباحث قد هجاب ع  السقال الثان 
 بناء وضبط اختبار مهارات البحث التربوي:

 البحث التربو  وفًقا للخطوات اآلتية: تم بنا  وضبل اختبار متارات
 ذا  الصال  )سابق احشاار  إل هاا ساايًقا عناد بنااء  :مراجعة ضعا الدبيات والدراسةات السةاضقة

 (عالواجي توافرها لد  طلب  الدراسا  العلیا يةلی  التربی  قائم  مهارا  البحث التربو, 
 :ى مساتو  مهاارا  البحاث الترباو, هدف االختباار إلاى التعارف علا تحديد هدف االختبار ووصفه

كتاياا  هدبیااا  البحااث  ،والمتمثلاا  فاا  )تحديااد وصاایا   مشااةل  البحااث ،لااد  طلباا  الدراسااا  العلیااا
 ،تفسا ر ومناقشا  نتاائج البحاث ،المعالجاا  اححصاائی  ،تصمیم البحث وت بیق  ،ودراسات  السايق 

لقااائم علااى روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  كناااتج تعلاام السااتادا  البرنااامج ا ،التو  ااق وكتاياا  المراجااع(
ويوضااااح الجاااادول التااااال   ،( سااااقااًل 12وتكااااوث االختبااااار ماااا  ) ،ورحاااات  بناااا  المعرفاااا  المصاااار, 

 مواصفا  اختبار مهارا  البحث التربو, لد  طلب  الدراسا  العلیا: 
 (: مواصفات اختبار مهارات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا3جدول )

 الدرجة املخصصة األسئلة املهارات الفرعية ات الرئيسةاملهار م

 20 2 ،1 16 حتديد وصياغة مشكلة البحث. 1

 20 4 ،3 16 كتابة أدبيات البحث ودراساته السابقة. 2

 20 6 ،5 11 تصميم البحث وتطبيقه. 3

 20 8 ،7 19 املعاجلات اإلحصائية. 4

 20 10 ،9 14 تفسري ومناقشة نتائج البحث. 5

 20 12 ،11 10 التوثيق وكتابة املراجع. 6

 120 12 86 اجملمــــوع الكلي
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 هولهمااا صاادق المحةماا    ،: تاام التحقااق ماا  صاادق االختبااار ي ااريقت   ماتلفتاا  صةةدا االختبةةار
 ،ق التاادريسائااح ااث تاام عرضاا  علااى مجموعاا  ماا  الساااد  المتاصصاا   فاا  مجااال المناااهج وطر 

 ول ا فاالختبار صادق ظاهرًياع ،ا وضع لقیاس ح ث هجمعوا على هث االختبار صادق لم

 ح اث تام اساتادا  طريقا  االتسااق الاداخل  الداخلي صدا االتساا :Internal Consistency 
وحساب معام  االرتباي ب   درجاا  ال لبا  فا  كا  مهاار  ما  المهاارا  الرئیسا ، ودرجااتهم 

 ف  االختبار كة ، كما يتضح م  الجدول التال :
 معامالت االرتباط بني مهارات البحث الرتبوي الست الرئيسة(: 4جدول )

 واجملموع الكلي لالختبار
 الداللة مستوى معامل ارتباط بريسون ةـــــارات الرئيســـــامله م

 (0,05) 0,768 حتديد وصياغة مشكلة البحث. 1

 (0,05) 0,691 كتابة أدبيات البحث ودراساته السابقة. 2

 (0,05) 0,725 يقه.تصميم البحث وتطب 3

 (0,05) 0,634 املعاجلات اإلحصائية. 4

 (0,05) 0,721 تفسري ومناقشة نتائج البحث. 5

 (0,05) 0,675 التوثيق وكتابة املراجع. 6

( السابق هث معامت  االرتباي ب   درجا  ال لب  ف  ك  مهار  4ويتضح م  الجدول )
ا عنااد مسااتو  حصااائیً إختبااار كةاا ، جمیعهااا دالاا  ماا  المهااارا  الساام الرئیساا ، ودرجاااتهم فاا  اال

ومعنااى ذلاا  هث المهااارا  الفر یاا  الممثلاا  فاا  الفقاارا  التاا  يقیسااها االختبااار متجانساا   ،(0,05)
 داخلًیا، ه, هث االختبار على درج  عالی  م  االتساق الداخل ع

 وتام حسااي  ياساتادا  معادلا  هلفاا كرونباا ثبةات االختبةار :Cronbach's Alpha    عاز(
 ،ويعااد معاماا   بااا  مناسااي (0,93)وقااد بلااد معاماا   بااا  االختبااار ،(518 ،2016،حساا 

 (ع5وم   م هصبح االختبار صالًحا للت ب ق ف  التجرب  األساسی  للبحث)ملحق:
 تم حسااب  ما  االختباار عا  طرياق حسااب الازم  الا , اساتغرق  كا  طالاي زمن االختبار :

 اام حساااب متوساام هاا ت األ مناا  وقااد بلااد الاازم   ،ختبااارعلااى حااد  فاا  احجاياا  عاا  هساا ل  اال
وهاااااو الااااازم  نفسااااا  الماصااااا  المتحااااااث ال لبااااا  فااااا   ،( دقیقااااا 180المناساااااي لتختباااااار)
 االختبارا  النهائی ع
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 :بناء وضبط مقياس فعالية الذات األكاديمية
تااام مراجعااا  يعااا  المصاااادر والدراساااا  التااا   ،لبنااااء مقیاااا  فعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا 

ا هاااااد  2015،ومنهاااااا)هيم  الاصوصااااا  ،مااااام يإعاااااداد مقاااااايیس فعالیااااا  الااااا ا  األكاديمیااااا اهت
ا ناااوار  2018،ا ساااحر عزالااادي 2017،ا محماااود السااا د2017،ا تهاااان  المزينااا 2015،يااااي   

(  وقاد تام إعاداد المقیاا  وفًقاا Liu, et al, 2018; Pampaka, et al, 2018ا 2018،يااد,
 للا وا  اآلتی :

  هدف المقیاا  إلاى تقادير مساتو  فعالیا  الا ا  األكاديمیا  لاد  المقياسالتدف من تحديد :
كناااااتج تعلاااام السااااتادا  البرنااااامج المقتاااار  القااااائم علااااى  ،طلباااا  الدراسااااا  العلیااااا يةلیاااا  التربیاااا 

 روبوتا  الدردش  التفاعلی  ورحت  بن  المعرف المصر,ع

 عالیاا  الا ا  األكاديمیاا  وهااو : وتاام ذلاا  فا  ضااوء التعريات احجرائاا  لفتحديةد أضعةةاد المقيةةاس
األحةاااااا  الشاصااااای  لل الاااااي حاااااول مهاراتااااا  وقدراتااااا  ومثابرتااااا  فااااا  هداء المهاااااا  واألنشااااا   
األكاديمیااا ، وتفاعلااا  النااااجح ماااع  متئااا  داخااا  قاعااا  الدراسااا ، وتحةمااا  فااا  هفكاااارت ومشااااعرت 

ما  اآلخاري  وسلوكیات ، وتحديدت ألهداف  يغی  تحقیقهاا، وحصاول  علاى المسااعد  األكاديمیا  
 عند الحاج ، وذل  للوصول إلى النتائج المتوقع  والمأمول ع وتتكوث م  هربع  هيعاد ه :

 ويعنا  اعتقااد ال الاي ياأث الجهاد الا , يب لا  يمةا  هث ياقد, إلاى الجتد البةاد مي :
 تكمل  المها  واألنش   األكاديمی  الم لوب  ف  الوقم المحددع

 ناااى معتقااادا  ال الاااي فااا  قدرتااا  علاااى االساااتمرار : وتعالمثةةةابرة فةةةي إنجةةةاز المتةةةام
 واحكمال الناجح للمها  األكاديمی  مهما بلغم درج  صعوبتها هو تعق دهاع

 ويعن  اعتقاد ال الي يقدرت  على الاتحةم والضابم والسای ر  تن يم اللات الباد مي :
ومقاوم   والمراقب  ألفكارت ومشاعرت وسلوك  الشاص  وتحديدت ألهداف  يغی  تحقیقها،

 ضغوي األقراث الت  تتسبي ف  البعد ع  االندما  ف  المها  األكاديمی  وإنجا هاع

 ويعنا  اعتقااد ال الااي يإمةانیا  حصاول  علااى المسااند  األكاديمیاا  الةدعم البةةاد مي :
 م  اآلياء هو هعضاء ه    التدريس هو الزمتء عند الضرور ع

 صایا   عادد ما  الفقارا  تادور حاول هيعااد : تام صياغة فقةرات المقيةاس و ريقةة تصةحيحتا
المقیااا ، وقاااد صااایغم يعاا  الفقااارا  يح اااث تعباار عااا  فعالیااا  ذا  موجباا  واألخااار  صاااید 
لیعباار عاا  فعالیاا  ذا  سااالب  ودرجاام االسااتجاي  علااى فقاارا  المقیااا  تاادريًجا خماسااًیا وفااق 

كالتاااال :  لتحدياااد درجااا  الموافقااا  علاااى كااا  فقااار  مااا  فقااارا  المقیاااا  Likertطريقااا  لیةااار  
  ااار موافاااق علاااى احطاااتق(، وياااتم تحويااا   –  ااار موافاااق -محاياااد -موافاااق -)موافاااق يشاااد 
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( 5 ،1استجاي  المفحاوآ علاى كا  فقار  ما  فقارا  المقیاا  إلاى هو اث تقديريا  تتاراو  با   )
 ( اآلت :5كما مب   ف  جدول ) ،وفًقا لنور ال بار 

 كادميية(: تقدير درجات مقياس فعالية الذات األ5جدول )

 بــــــــة الطالــــــــاستجاب ارةــــــــــنوع العب

 غري موافق علد االطالق غري موافق حمايد موافق بشدة موافق

 1 2 3 4 5 العبارات املوجبة
 5 4 3 2 1 العبارات السالبة

( درجاا   200( السااابق هث الدرجاا  العظماا  ل بااارا  المقیااا  )5ويتضااح ماا  الجاادول )
 ( درج ع40لد هق  درج  قد يحص  عل ها ال الي ف  ه ا المقیا  )ف  ح   تب

 تم عر  الصور  األولیا  للمقیاا  علاى مجموعا  ما  المحةما   ما  تقدير صدا المقياس :
ق التدريس للتعارف علاى  رائهام حاول انتمااء الفقارا  أليعااد ائهسات   علم النفس والمناهج وطر 

وبعاد إجاراء يعاا  التعاديت  البسای   فاا   ،العلیااا وماد  مناساابتها ل لبا  الدراساا  ،المقیاا 
 صیا   يع   بارا  المقیا   هصبح المقیا  على درج  مناسب  م  الصدقع  

 لحساااب  بااا  المقیااا  تاام ت بیقاا  فاا  صااورت  األولیاا  علااى ع ناا  حسةةاث ثبةةات المقيةةاس :
سااتادا  ( ماا    اار ع ناا  البحااث، وتاام حساااب معاماا  الثبااا  يا15اساات ت ی  عاادد هفرداهااا )

مماا يادل علاى تمتاع المقیاا  بدرجا   ،(0,87معادل  هلفا كرونبا ، ح اث بلاد معاما  الثباا  )
 عالی  م  الثبا ع

 ( 40( ماا  )7: تكااوث المقیااا  فاا  صااورت  النهائیاا  )ملحااق:المقيةةاس فةةي صةةورته النتائيةةة
ضاااح ويو  ،تقااایس فااا  مجموعهاااا فعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا  لاااد  طلبااا  الدراساااا  العلیاااا ، باااار 

 الجدول التال  محاور المقیا  وعدد ال بارا  الموجب  والسالب  المتعلق  ية  يعد:
 (: أبعاد مقياس فعالية الذات األكادميية وعدد العبارات املوجبة والسالبة6جدول )

 اجملموع العبارات السالبة العبارات املوجبة أبعاد املقياس م
 10 38, 30, 24, 16, 2 33, 27, 21, 13, 6 اجلهد األكادميي 1

 10 34, 26, 22, 14, 5 35, 31, 17, 9, 1 املثابرة يف إجناز املهام 2

 10 39, 28, 20, 10, 3 37, 29, 23, 15, 7 تنايم الذات األكادميي 3

 10 36, 32, 18, 12, 8 40, 25, 19, 11, 4 الدعم األكادميي 4

 40 20 20 اجملموع الكلي

 ،(  باااار 40هث العااادد احجماااال  ل باااارا  المقیاااا  ) ( الساااابق6ويتضاااح مااا  الجااادول )
  سالب ع  بارا  نصفها  بارا  موجب  والنصة اآلخر
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 تم تنفيل التجربة الساسية للبحث وفًقا للخطوات اآلتية:
  كاااث هدفاا : التعرياات يالبرنااامج ومةوناتاا ،عقااد لقاااء مااع ال لباا  فاا  بداياا  الفصاا  الدراساا  

وهساااال ي الاااتعلم  ،وتعاااريفهم يااااحجراءا  المتبعااا  فااا  التااادريس والتقاااويم ،والهااادف مااا  دراسااات 
 وك ل   لی  استادا  بن  المعرف  المصر,ع ،ياستادا  روبوتا  الدردش  التفاعلی 

 (  2019/2020هجريم التجرب  ختل الفص  الدراس  األول م  العاا  الجاامع) ،   وقاد قاا
واساااتغرقم عملیااا  الت ب اااق شاااهري  ونصاااة  ،موضاااوعا  البرناااامجبتااادريس  نفسااا  الباحاااث

 مع االلتزا  بتوصیت المقرر والمد  الزمنی  المقرر  للتدريسع ،تقريًبا

  ,مقیااااا  فعالیاااا  الاااا ا   ،الت ب ااااق القبلاااا  ألداتاااا  البحااااث )اختبااااار مهااااارا  البحااااث التربااااو
 امجعاألكاديمی ( للتعرف على المستو  األول  لل لب  قب  دراس  البرن

  تااام الت ب اااق يح اااث ياااتم التواصااا  ماااع ال لبااا  إلكترونًیاااا)م  خاااتل الفیسااابوح ماسااانجر( ل اااتم
وإنجا  المها  الماتلفا   ،التفاع  مع المحتو  العلم  المقد  عبر روبوتا  الدردش  التفاعلی 

 ،وتصاحیحها ما  قبا  المعلام وتقاديم التغ يا  الراجعا  المناساب  ،سواء كانم فردي  ه  جما یا 
 ل  إرسااال يعاا  الااروايم احلكترونیاا  لملفااا  يمةاا  الحصااول عل هااا ماا  خااتل احيحااار وكاا

 اام يسااتثمر الوقاام  ،وذلاا  قباا  موعااد المحاضاار  بوقاام مناسااي ،عباار بناا  المعرفاا  المصاار, 
حااا  الصاااعوبا  التااا  قاااد تواجااا  و الماصااا  للمحاضااار  فااا  المناقشاااا  الفرديااا  والجما یااا  

 ف  )فلسف  التعلم المقلوب(عال لب  ه ناء إنجا  المها  الماتل

  ,مقیاااا  فعالیااا  الااا ا   –الت ب اااق البعاااد, ألداتااا  البحاااث )اختباااار مهاااارا  البحاااث الترباااو
للتعرف على المساتو  الا , وصا  إلیا   ،األكاديمی ( يعد االنتهاء م  دراس  البرنامج مباشر 

 ولبیاث ه رت على تنمی  تل  المتغ را ع ،ال لب  يعد دراس  البرنامج

 نتائج اختبار الفرض األول:
( بااااا   α≤05,0نااااا  الفااااار  األول علاااااى ليوجاااااد فااااارق دال إحصاااااائیا عناااااد مساااااتو  )

متوساا   درجااا  طلباا  مجموعاا  البحااث فاا  الت بیقاا   القبلاا  والبعااد, الختبااار مهااارا  البحااث 
كتاياا  هدبیااا  البحااث ودراسااات   ،التربااو, كةاا  ومةوناتاا  الفر یاا  )تحديااد وصاایا   مشااةل  البحااث
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التو  اق  ،تفسا ر ومناقشا  نتاائج البحاث ،المعالجا  اححصاائی  ،تصمیم البحث وت بیق  ،السايق 
 وكتاي  المراجع( ك  على حد  لصالح ال لب  ف  الت ب ق البعد,لع

والختبااار صااح  هاا ا الفاار  تاام حساااب المتوساا ا  الحسااابی  لنتااائج الت بیقاا   القبلاا  
للتعارف علاى مسااتو  ال لبا  يعااد المعالجا  التجريبیاا ع  ،الختباار مهااارا  البحاث التربااو, والبعاد, 

تم تمث   درجاتهم بیانًیاا  ،ولبیاث الفرق ب   متوس   درجا  ال لب  ف  الت بیق   القبل  والبعد,
 يتضح ما يل :ح ث ، Bar Chartياستادا  شة  األعمد  

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

ب    Graphical Differencesق وجود فروق ملحوظ  بیانًیا ويتضح م  الشة  الساب
ح ااث كاناام  ،وذلاا  لصاالح ال لباا  فاا  الت ب ااق البعااد, ،متوسا   درجااا  ال لباا  فاا  الت بیقاا  

 درجاتهم ف  الت ب ق البعد, هعلى م  مثیتتها ف  الت ب ق القبل ع
لقبلا  والبعاد, لها ا ولبیاث مد  دالل  الفرق ب   متوس   درجا  ال لب  ف  الت بیق   ا

االختباااار تااام اساااتادا  اختباااار) ( لبحاااث ماااد  داللااا  الفاااروق بااا   متوسااا    مااارتب    لع نتااا   
يعاااد التحقاااق مااا  تاااوافر شاااروي اساااتادا  هااا ا  ،(307-306 ،2016،)عاااز  حسااا  متسااااويت  

 ( اآلت :7وتم التوص  إلى النتائج الموضح  ف  الجدول ) ،االختبار
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 الختبار مهارات البحث الرتبوي
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 ني متوسطي درجات طلبة جمموعة البحث يف التطبيقني(: داللة الفرق ب7جدول )
 القبلي والبعدي الختبار مهارات البحث الرتبوي

 مكونات
 االختبار

 التطبيق
عدد 
 الطلبة

املتوسط 
 احلسابي

متوسط 
 الفروق

 مج
 ث 2ح

درجة 
 احلرية

قيمة )ت( 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

حتديد وصياغة مشكلة 
 البحث

 17,61 20 39,67 5,69 12,47 21 القبلي

 الفروق
 دالة 

 إحصائًيا
 عند 
مستوى  

(0,05) 

 18,16 21 البعدي

كتابة أدبيات البحث 
 ودراساته السابقة

 17,14 21 البعدي 17,14 20 38,98 5,49 11,65 21 القبلي

 16,18 21 البعدي 16,28 20 39,81 5,27 10,91 21 القبلي تصميم البحث وتطبيقه

 15,07 21 البعدي 18,33 20 46,90 6,44 8,63 21 القبلي املعاجلات اإلحصائية

 تفسري ومناقشة 
 نتائج البحث

 17,18 21 البعدي 18,06 20 40,55 5,90 11,28 21 القبلي

 التوثيق وكتابة املراجع
 9,33 21 القبلي

5,87 41,09 20 17,85 
 15,20 21 البعدي

 وعاجملم
 الكلي

 64,27 21 القبلي
34,66 646,62 20 26,57 

 98,93 21 البعدي

 ( الجدولی  عند درج  حري ) (  ومستو  دالل 20قیم )(1,73( الختبار الدالل  هحاد, الزي  = )0,05) 

( السااااابق، يتضااااح هث قاااایم ) ( المحسااااوب  7وباساااتقراء النتااااائج المتضاااامن  فاااا  جااادول )
تبااار مهااارا  البحااث التربااو,  وكاا ل  االختبااار كةاا  كاناام علااى الترت ااي للمةونااا  الفر یاا  الخ

( قاااااااااااااد تجااااااااااااااو   26,57(  )17,85(  )18,06(  )18,33(  )16,28(  )17,14(  )17,61)
( الختباار الداللا  هحااد, 0,05( ومساتو  داللا  )20( عناد درجا  حريا  )1,73قیمتها الجدولی  )

ود فرق حقیق  ب   متوس   درجا  طلب  مجموع  مما يدل على وج ،One tailed testالزي  
البحااث فااا  الت بیقااا   القبلااا  والبعاااد, الختباااار مهاااارا  البحاااث الترباااو, كةااا  ومةوناتااا  الفر یااا  

، تصمیم البحاث وت بیقا  ،كتاي  هدبیا  البحث ودراسات  السايق  ،)تحديد وصیا   مشةل  البحث
التو  ااق وكتاياا  المراجااع( كاا  علااى حااد   ،ثتفساا ر ومناقشاا  نتااائج البحاا ،المعالجااا  اححصااائی 

 لصالح ال لب  ف  الت ب ق البعد,لع وم   م يتم قبول الفر  اححصائ  األولع
 عم  هس ل  البحث وب ل  يةوث الباحث قد هجاب ع  السقال الثالث
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 :نتائج اختبار الفرض الثاني
باااا   ( α≤05,0ناااا  الفاااار  الثااااان  علااااى ليوجااااد فاااارق دال إحصااااائیا عنااااد مسااااتو  )

متوسااا   درجاااا  طلبااا  مجموعااا  البحاااث فااا  الت بیقااا   القبلااا  والبعاااد, لمقیاااا  فعالیااا  الااا ا  
تنظاایم الاا ا   ،المثااابر  فاا  إنجااا  المهااا  ،األكاديمیاا  كةاا  ومةوناتاا  الفر یاا  )الجهااد األكاااديم 

 الدعم األكاديم ( ك  على حد  لصالح ال لب  ف  الت ب ق البعد,لع ،األكاديم 
هاا ا الفاار  تاام حساااب المتوساا ا  الحسااابی  لنتااائج الت بیقاا   القبلاا  والختبااار صااح  

للتعارف علاى مساتو  ال لبا  يعاد المعالجا  التجريبیا ع  ،والبعد, لمقیاا  فعالیا  الا ا  األكاديمیا 
تاام تمث اا  درجااا  ال لباا  بیانًیااا  ،ولبیاااث الفاارق باا   متوساا   درجااا  الت بیقاا   القبلاا  والبعااد,

 ح ث يتضح اآلت : ياستادا  شة  األعمد ،
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

( الساابق وجاود فاروق ملحوظا  بیانًیاا با   متوسا   درجاا  ال لبا  8ويتضح م  الشاة  )      
ح اااث كانااام درجااااتهم فااا  الت ب اااق  ،وذلااا  لصاااالح ال لبااا  فااا  الت ب اااق البعاااد, ،فااا  الت بیقااا  

 البعد, هعلى م  مثیتتها ف  الت ب ق القبل  للمقیا ع 

 لدرجات الطلبة يف التطبيقني القبلي والبعدي Bar Chart(: شكل األعمدة 8شكل )
 ملقياس فعالية الذات األكادميية
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  دالل  الفرق ب   متوس   درجا  ال لب  ف  الت بیق   القبلا  والبعاد, لها ا ولبیاث مد
وتاام التوصاا  إلااى النتااائج الموضااح  فاا   ،المقیااا ا تاام اتااااذ احجااراء نفساا  فاا  الفاار  السااابق

 ( اآلت :8الجدول )
 (: داللة الفرق بني متوسطي درجات طلبة جمموعة البحث يف التطبيقني8جدول )

 ملقياس فعالية الذات األكادمييةالقبلي والبعدي 

 التطبيق مكونات املقياس
عدد 
 الطلبة

املتوسط 
 احلسابي

متوسط 
 الفروق

 مج
 ث 2ح

درجة 
 احلرية

قيمة )ت( 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 اجلهد األكادميي
 35,17 21 القبلي

6,76 63,47 20 16,54 

 
 الفروق
دالة 

إحصائًيا 
عند مستوى 

(0,05) 

 41,93 21 البعدي

 املثابرة يف إجناز املهام
 33,64 21 القبلي

5,88 61,46 20 14,62 
 39,52 21 البعدي

 تنايم الذات األكادميي
 31,25 21 القبلي

7,42 63,51 20 18,15 
 38,67 21 البعدي

 الدعم األكادميي
 27,38 21 القبلي

12,87 161,2 20 19,76 
 40,25 21 البعدي

 موع الكلياجمل
 127,44 21 القبلي

32,93 766,9 20 23,18 
 160,37 21 البعدي

( السااااابق، يتضااااح هث قاااایم ) ( المحسااااوب  8وباساااتقراء النتااااائج المتضاااامن  فاااا  جااادول )
وكاا ل  المقیااا  كةاا  كاناام علااى الترت ااي  ،للمةونااا  الفر یاا  لمقیااا  فعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا 

( 1,73( قاااد تجااااو   قیمتهاااا الجدولیااا  )23,18) ،(19,76) ،(18,15) ،(14,62) ،(16,54)
مماااا يااادل علاااى  ،( الختباااار الداللاا  هحااااد, الزيااا 0,05( ومساااتو  داللااا  )20عنااد درجااا  حريااا  )

وجااود فاارق حقیقاا  باا   متوساا   درجااا  طلباا  مجموعاا  البحااث فاا  الت بیقاا   القبلاا  والبعااد, 
المثااابر  فاا  إنجااا   ،فر یاا  )الجهااد األكاااديم لمقیااا  فعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا  كةاا  ومةوناتاا  ال

الاادعم األكاااديم ( كاا  علااى حااد  لصااالح ال لباا  فاا  الت ب ااق  ،تنظاایم الاا ا  األكاااديم  ،المهااا 
 البعد,لع وبالتال  يتم قبول الفر  اححصائ  الثان ع 

 عم  هس ل  البحث وب ل  يةوث الباحث قد هجاب ع  السقال الرايع
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 ر المستقل على تنمية المتغيرين التابعين:قياس حجم تأثير المتغي
لقیااا  حجاام تااأ  ر المتغ اار المسااتق  )البرنااامج القااائم علااى روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  

فعالیااا   ،تنمیااا  المتغ ااري  التايع  )مهااارا  البحااث التربااو,  فاا ورحاات  بناا  المعرفاا  المصاار,( 
اد علاااااى حسااااااب الداللااااا  العملیااااا  تااااام االعتمااااا ،الااااا ا  األكاديمیااااا ( لاااااد  طلبااااا  الدراساااااا  العلیاااااا

Practical Significance للنتااااائج التاااا  تاااام الوصااااول إل هااااا بت ب ااااق اختبااااار حجاااام األ اااار 
 وتاااااااام التوصاااااااا  إلااااااااى النتااااااااائج الموضااااااااح  فاااااااا  الجاااااااادول    ،(82 ،2006)رجاااااااااء هبااااااااو عاااااااات ،

 ( التال   :10) ،(9)

 ( لنتائج اختبار مهارات البحث الرتبويd(: حجم األثر )9جدول )

 م
 ملكونات الفرعية الختبار مهاراتا

 البحث الرتبوي

قيمة )ت( 
 احملسوبة

عدد 
 الطلبة

قيمة حجم 
d)األثر)

(1) 
مستوى 
 األثر

 كبري 3,84 21 17,61 حتديد وصياغة مشكلة البحث 1

 كبري 3,74 21 17,14 كتابة أدبيات البحث ودراساته السابقة 2

 كبري 3,55 21 16,28 تصميم البحث وتطبيقه 3

 كبري 3,99 21 18,33 املعاجلات اإلحصائية 4

 كبري 3,94 21 18,06 تفسري ومناقشة نتائج البحث 5

 كبري 3,89 21 17,85 التوثيق وكتابة املراجع 6

 كبري 5,79 21 26,57 االختبار ككل

 ( لنتائج مقياس فعالية الذات األكادمييةd(: حجم األثر )10جدول )

 م
 عاليةاملكونات الفرعية ملقياس ف
 الذات األكادميية

قيمة )ت( 
 احملسوبة

عدد 
 الطلبة

قيمة حجم 
d)األثر)

(2) 
 مستوى األثر

 كبري 3,60 21 16,54 اجلهد األكادميي. 1

 كبري 3,19 21 14,62 املثابرة يف إجناز املهام. 2

 كبري 3,96 21 18,15 تنايم الذات األكادميي. 3

 كبري 4,31 21 19,76 الدعم األكادميي. 4

 كبري 5,06 21 23,18 االختبار ككل

                                           

 (79 ،2006، الج ر التربیع  لعدد الع ن       )رجاء هبوعت ÷ حجم األ ر =      ( 1)

 لاى( إ0,41وإذا تراوحام قیمتا  ما  ) ،( كااث حجام التاأ  ر صاغ ًرا0,41( إذا كاث قیم  حجم التأ  ر هق  ما  )2)
 ( كاث حجم التأ  ر كب ًراع0,70هما إذا كاث هكبر م  ) ،( كاث حجم التأ  ر متوسً ا0,70)
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( السااابق، هث قاایم حجاام التااأ  ر المتعلقاا  9ويتضااح ماا  البیانااا  المتضاامن  فاا  الجاادول )
يالمةونااا  الفر یاا  الختبااار مهااارا  البحااث التربااو, وكاا ل  االختبااار كةاا ا كاناام علااى الترت ااي 

جااااااااااو   جمیعهاااااااااا وقاااااااااد ت ،(5,79) ،(3,89) ،(3,94) ،(3,99) ،(3,55) ،(3,74) ،(3,84)
( الدال  على هث مستو  حجم األ ر كب ًر، مما يعن  هث هنااح ه اًرا كب اًرا الستااادا  0,70القیم  )

تنمی  مهاارا   ف البرنامج القائم على روبوتا  الدردش  التفاعلی  ورحت  بن  المعرف  المصر, 
 ا  العلیا يةلی  التربی عالبحث التربو, كة  ومةوناتها الفر ی  )ك  على حد ( لد  طلب  الدراس

( الساااابق، هث قااایم حجااام التاااأ  ر 10كماااا يتضاااح مااا  البیاناااا  المتضااامن  فااا  الجااادول )
المتعلق  يالمةوناا  الفر یا  لفعالیا  الا ا  األكاديمیا  وكا ل  المقیاا  كةا ا كانام علاى الترت اي 

الدالاااا   (0,70وقااااد تجاااااو   جمیعهااااا القیماااا  ) ،(5,06) ،(4,31) ،(3,96) ،(3,19) ،(3,60)
على هث مستو  حجام األ ار كب اًر، مماا يعنا  هث هنااح ه اًرا كب اًرا الستااادا  البرناامج القاائم علاى 

تنمیاا  فعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا   فاا روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  ورحاات  بناا  المعرفاا  المصاار, 
 عكة  ومةوناتها الفر ی  )ك  على حد ( لد  طلب  الدراسا  العلیا يةلی  التربی 

 أوال: تفسري ومناقشة النتائج املتعلقة مبهارات البحث الرتبوي:
( با   متوسا   α≤05,0دلم نتائج البحث على وجود فرق دال إحصائًیا عند مستو  )

  درجا  طلب  مجموع  البحث ف  الت بیق   القبل  والبعد, الختبار مهارا  البحث التربو, كةا
تصمیم  ،كتاي  هدبیا  البحث ودراسات  السايق  ،ومةونات  الفر ی  )تحديد وصیا   مشةل  البحث

التو  اق وكتايا  المراجاع(  ،تفسا ر ومناقشا  نتاائج البحاث ،المعالجا  اححصائی  ،البحث وت بیق 
ياحضااااف  إلاااى وجاااود ه ااار كب ااار الستااااادا   ،كااا  علاااى حاااد  لصاااالح ال لبااا  فااا  الت ب اااق البعاااد,

تنمی  مهاارا   ف البرنامج القائم على روبوتا  الدردش  التفاعلی  ورحت  بن  المعرف  المصر, 
 البحث التربو, لد  طلب  الدراسا  العلیا يةلی  التربی ع

وقاااد يرجاااع تفاااوق طلبااا  الدراساااا  العلیاااا فااا  الت ب اااق البعاااد, الختباااار مهاااارا  البحاااث 
   إلى عد  هسباب منها:التربو, مقارن  بدرجاتهم ف  الت ب ق القبل

  اعتماد البرنامج ف  تقديم المحتو  العلم  والتفاعا  ماع ال لبا  علاى روبوتاا  الدردشا ا وتعاد
مةنم المعلم )عضو ه    التدريس( م  تحوي  المحاضر  إلاى  ،وس ل  تعلیمی  ممتع  وج اي 

لام وال لبا  ما  األمار الا , جعلهاا تبادو وكأنهاا محاد ا  متصال  با   المع ،سلسل  ما  الرساائ 
 وب   ال الي و متئ  م  جه  هخر ع ،جه 
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   تااوف ر وقاام وجهااد ال الااي ماا  خااتل اسااتادا  صاافحا  وت بیقااا  خاصاا  يااالتعلم والتواصاا
ممااا ساااعد علااى تااوف ر وقاام وجهااد المعلاام فاا  التواصاا  المباشاار مااع كاا   ،مااع ال لباا  يومًیااا
هو عبار  ارف الدردشا  الااصا   سواء هكاث داخ  حجار  الدراسا  فا  الكلیا  ،طالي على حد 

 يشبةا  التواص  االجتماع ع

   تقاااديم تغ يااا  راجعااا  ذكیااا  تاتلاااة يااااختتف قااادرا  ال لبااا  ومهااااراتهم داخااا  حجااار  الدراسااا
تكاوث  ،وبدال م  هث يحتا  ك  طالي إلى معلم خصوصا  لیقاد  لا  محاضار  فرديا  ،الواحد 

 ی  مقارن  يالتعلم الشاص عروبوتا  الدردش  التفاعلی  ه  البدي  األكثر من ق

  ح اث سااعد  الروبوتاا  فا  توجیا  ال لبا   ،تشجیع طلب  الدراسا  العلیاا علاى الاتعلم الا ات
 ،للبحث ع  موضوعا  محدد  تتعلق يالمحتو  المقد  ف  البحث التربو, ف  مجال المنااهج

 قًت لمهاراتهم ف  مجال البحث التربو,عصتمث  إ راًء لمعرف  ال لب  و 

 د بناا  المعرفاا  المصاار, فاا  تزويااد طلباا  الدراسااا  العلیااا ياأليحااا  والدراسااا  والرسااائ  ساااع
 ،األمار الا , وفار علا هم الكث ار ما  الوقام والجهاد والماال ،العلمی  الحديثا  العربیا  واألجنبیا 

 مما هسهم ف  سرع  إنجا هم للمها  البحثی  الت  تم تكلیفهم بها بدرج  عالی  م  الجود ع

 ادا  بناا  المعرفاا  المصاار, إلااى تااوف ر العديااد ماا  مصااادر المعرفاا  المتعلقاا  يالبحااث هد  اساات
يمااا يتناسااي مااع  ،الترباو, فاا  مجااال المناااهج يصااورها الماتلفاا  المقااروء  والمسااموع  والمرئیاا 

 طلب  الدراسا  العلیا ياختتف تاصصاتهم األكاديمی ع

 وضاااوعا  مهمااا  يحتاجهاااا طلباااا  وماااا اشااااتم  علیااا  مااا  م ،تناااور المحتاااو  العلمااا  للبرناااامج
تحدياااد وصااایا    ،مجااااال  البحاااث الترباااو,  ،الدراساااا  العلیاااا مثااا : البحاااث الترباااو, وههم تااا 

منااهج البحاث  ،كتايا  هدبیاا  البحاث والدراساا  الساايق  ،مشةت  البحث فا  مجاال المنااهج
 ،و  التربويا المعالجا  اححصاائی  المساتادم  فا  البحا ،والتصمیما  التجريبی  المتعلق  بها

تقااويم  ،التو  ااق وكتاياا  المراجااع فاا  البحااو  التربوياا  ،تفساا ر ومناقشاا  نتااائج البحااو  التربوياا 
 همثل  لدراسا  وبحو  ت بیقی  ف  مجال المناهجع  ،البحث التربو, 

   هسهم بن  المعرف  المصر, ف  تعارف ال لبا  علاى هحاد  االتجاهاا  العالمیا  فا  المجااال
األماااار الاااا ,  ،والحصااااول عل هااااا فاااا  ه, وقاااام وماااا  ه, مةاااااث ،الماتلفاااا  العلمیاااا  والتربوياااا 

 ،وكتايااا  احطاااار النظااار, والدراساااا  الساااايق  ،سااااعدهم فااا  تحدياااد وصااایا   مشاااةل  البحاااث
 وصوال إلى نتائج البحث وتقديم التوصیا  والمقترحا ع
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  وانتباااههم  إسااتراتیجی  المحاد اا  التاا  قاادمها الروبااو  ساااعد  فاا  الحفااا  علااى ترك ااز ال لباا
ياحضاااف  إلااى تقااديم المساااعد  لكاا  ماانهم علااى ماادار ال ااو  وكاا ل  طااوال  ،ه ناااء عملیاا  الااتعلم

ياحضاف  إلى توف ر تغ ي  راجع  فوري  لل لب  على ه    تعلیقا  تساعدهم ف   ،هيا  األسبور
 تصحیح هخ ائهم وتقويم تعلمهم لموضوعا  البرنامجع

 ح ث وفر  روبوتا  الدردشا  التفاعلیا  نظاًماا ل ار   ، اليسهول  إجراء حوار تفاعل  مع ال
يشة  يشب  االختبارا  األمر ال ,  ،األس ل  ف  صور  تتاي ی  حول المحتو  العلم  للبرنامج

 هسهم ف  تنمی  مهارا  البحث التربو, الماتلف  لد  طلب  الدراسا  العلیاع

 ح ااث وجاا  الروبااو  ال الااي إلااى  ،  ماا  مصااادر المعرفاا  األخاار  اوفاار البرنااامج محتااو  علمًیاا
بهاادف الحصااول علااى  ،رواياام إلكترونیاا  محاادد  يسااتادمها ماا  خااتل بناا  المعاارف المصاار, 

 معلوما  جديد  متعلق  يالجواني الماتلف  للبحث التربو, ف  مجال المناهجع

وتتفق تل  النتیج  مع نتائج يع  الدراسا  السايق  الت  توصلم إلاى فاعلیا  روبوتاا  
والت  توصلم  Fyer, et al(2017)ومنها: دراس   ،دش  التفاعلی  ف  عمل ت  التعلیم والتعلمالدر 

إلااى هث اسااتادا  روبوتااا  الدردشاا  فاا  التاادريس هسااهم فاا  اسااتمتار ال ااتب يااالتعلم واناااراطهم 
التا   Kowalski, et al(2017)وتفااعلهم يشاة  هفضا  ماع  متئهام ومعلما همع ودراسا   ،فیا 

ح اث كااث لهاا تاأ  ر  ،ث ال تب اساتفادوا ما  اساتادا  الروبوتاا  فا  عملیا  الاتعلمهكد  على ه
وهنهاااااام يفضاااااالوث اسااااااتادامها فاااااا  تعلمهاااااام المسااااااتقبل ع وكاااااا ل  دراساااااا   ،كب اااااار علااااااى تعلمهاااااام

Roos(2018)   التا  ت رقام إلااى ت اوير الااادما  التا  تقاادمها روبوتاا  الدردشاا  التفاعلیا  فاا
المعلااام الااا , يقاااو  يالتواصااا  ماااع طتيااا  عااا  طرياااق األسااا ل   مااا  خاااتل القیاااا  بااادور ،التعلااایم

( والتاا  توصاالم إلااى فاعلیاا  تلاا  2019)اساا  إبااراهیم الفااار وياساام   شاااه  واألجوباا ع وهخ اارا در 
 الروبوتا  ف  إكساب المفاهیم الرياضی  واستبقائها لد  تتم   الصة األول احعداد,ع 

  الدراسااا  السااايق  التاا  ت رقاام إلااى دور كمااا تتفااق نتااائج البحااث الحااال  مااع نتااائج يعاا
 ،بناا  المعرفاا  المصاار, فاا  االرتقاااء يالمسااتو  المعرفاا  لااد  ال لباا  فاا  ماتلااة المراحاا  الدراساای 

( والتا  توصالم إلاى فاعلیا  اساتادا  موقاع بنا  المعرفا  المصار, 2017)ومنها: دراسا  فار  هحماد
( 2018)ودراسا  ناصار عب اد  ،  الثانويا ف  تنمی  الوع  السیاس  احلكترونا  لاد  طاتب المرحلا

والتااا  توصااالم إلاااى فاعلیااا  برناااامج فااا  األنشااا   المتدرجااا  قاااائم علاااى جاااداول التقااادير التعلیمیااا  
وتوظیت احنفوجرافی  وبن  المعرف  المصر, فا  تنمیا  التناور الرياضا  ورفاع الكفااء  ال اتیا  لاد  

( والتااا  توصاالم إلااى فاعلیااا  2019)الحديااد ع وكاا ل  دراساا  فاطمااا  هبااو تتم اا  المرحلاا  احعداديااا
ورحت  بن  المعرف  المصر, ف  تنمیا  مهاارا   Lesson Studyبرنامج قائم على يحث الدر  

 التفك ر التحل ل  والم   نحو العم  الجماع  لد  معلم  الرياضیا  قب  الادم ع
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 ثانيا: تفسري ومناقشة النتائج املتعلقة بفعالية الذات األكادميية:
( با   متوسا   α≤05,0لم نتائج البحث على وجود فرق دال إحصائیا عند مستو  )د

درجا  طلب  مجموع  البحث ف  الت بیق   القبل  والبعد, لمقیا  فعالی  ال ا  األكاديمی  كة  
الاادعم  ،تنظاایم الاا ا  األكاااديم  ،المثااابر  فاا  إنجااا  المهااا  ،ومةوناتاا  الفر یاا  )الجهااد األكاااديم 

ياحضاااف  إلااى وجااود ه اار كب اار  ،( كاا  علااى حااد  لصااالح ال لباا  فاا  الت ب ااق البعااد,األكاااديم 
 فاا الستاااادا  البرنااامج القااائم علااى روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  ورحاات  بناا  المعرفاا  المصاار, 

 تنمی  فعالی  ال ا  األكاديمی  لد  طلب  الدراسا  العلیا يةلی  التربی ع
لعلیااااا فاااا  الت ب ااااق البعااااد, لمقیااااا  فعالیاااا  الاااا ا  وقااااد يرجااااع تفااااوق طلباااا  الدراسااااا  ا

 األكاديمی  مقارن  بدرجاتهم ف  الت ب ق القبل  إلى عد  هسباب منها: 
   استادا  روبوتا  الدردش  التفاعلیا  فا  عمل تا  التعلایم والاتعلم هساهم فا  إ اراء معرفا  ال لبا

تاام ماا  ختلاا   ،لااى الوياايوإ ااار  دافع ااتهم نحااو الااتعلم ماا  خااتل تقااديم نظااا  تعلیماا  قااائم ع
 ،وتاوف ر ب  ا  تعلیمیا  مشاوق  ومحببا  لنفوساهم ،عر  المحتو  العلم  وفًقا ألداء ك  طالاي

 األمر ال , هسهم ف  تنمی  فعالی  ال ا  األكاديمی  لديهمع

   هتا  البرناامج الفرصا  لل الاي الختیاار يعا  المهاا  واألنشا   البحثیا  التا  تتفاق ماع م ولا
ح ث اختار ك  طالي المهم  هو النشاي ال , يمةا   ،يم  واهتمام  البحث وتاصص  األكاد

 هث يقد, ي  إلى النجا ع

 األمار الا , نماى  ،مواجه  ال لب  يمها  تت لي منهم التا یم المسابق والتنف ا  وتق ایم النتاائج
ممااا جعاا  ال لباا  هكثاار قاادر  علااى تحماا   ،لااديهم الثقاا  يقاادراتهم علااى تحماا  مسااقولی  تعلمهاام

 لصعاب والترك ز للوصول ألهدافهم المنشود عا

  مساااعد  ال ااتب علااى تك یاات وت اار  الااتعلم الااصاا  بهاام وفقااا الحتیاجاااتهم وجاادولهم الزمناا، 
وكاا ل  إتاحاا  الوصااول إلااى جمیااع موضااوعا  محتااو  البرنااامج المقااد  وكاا ل  نتااائج التقااويم 

ا لظاروف وإمةاناا  كا  وفًقا ،الااص  ي  لل لب  للحصول عل هاا فا  ه, وقام وما  ه, مةااث
 األمر ال , هسهم ف  تنمی  المةونا  الماتلف  لفعالی  ال ا  األكاديمی  لديهمع ،منهم

   تعاار  ال الااي لاابع  الم یقااا  هو الصااعوبا  )المقصااود ( ه ناااء دراساا  يعاا  موضااوعا
لااد   Persistence and effectهد  ذلاا  إلااى  ياااد  المثااابر  والجهااد  ،البرنااامج الماتلفاا 

فمهما واجا  يعاد ذلا  ما  معوقاا  فإنا  يبا ل  ،وم   م تكوث لدي  فعالی  ذاتی  عالی  ،ل اليا
 مثابر  عالی  ح اح  تل  الم یقا  والصعوبا  للوصول إلى تحق ق ههداف  المنشود ع



2020 (1ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 403 

   رحت  طلب  الدراسا  العلیا ف  بن  المعرف  المصر, هساهمم فا  تاد یم معارفتهم يا اوا
خااتل اطتعهاام علااى الدراسااا  واأليحااا  والرسااائ  العلمیاا  الحديثاا  فاا  ماا   ،البحااث العلماا 

والوقااااوف علااااى هحااااد  االتجاهااااا  العالمیاااا  فاااا  مجااااال  ،التاصصااااا  األكاديمیاااا  الماتلفاااا 
مماااااا انعةاااااس إيجابًیاااااا علاااااى تنمیااااا  مةوناااااا  فعالیااااا  الااااا ا  األكاديمیااااا  )الجهاااااد  ،التاصااااا 
 الدعم األكاديم ( لديهمع ،ل ا  األكاديم تنظیم ا ،المثابر  ف  إنجا  المها  ،األكاديم 

وتتفااق تلاا  النتیجاا  مااع نتااائج يعاا  الدراسااا  السااايق  التاا  هكااد  علااى ههمیاا  فعالیاا        
وضاارور  تنم تهااا لاااد  المتعلماا   فاا  ماتلااة المراحااا   ،الاا ا  األكاديمیاا  فاا  العملیااا  التعلیمیاا 

ومنها على سب   المثال دراسا  ك  م :  ،ا للتحص   األكاديم ح ث تعد مقشًرا رئیسً  ،الدراسی 
Sondgerath & Snyder (2013) اJan (2015) ,ا هاد  يااي   (2015) ا لمیااء الهاوار 

(ا  ساااحر 2017) (ا محماااود السااا د2017) ان  المزينااا (ا تهااا2016) (ا شااا باث هحماااد2015)
 (ع2018) (ا نوار  ياد,2018) عزالدي 

   النتائج التي تم التوصل إليتا يوصي الباحث ضما يلي:على ضو 
مدر  مساعد( حول  –عقد دورا  تدريبی  ألعضاء ه    التدريس واله    المعاون  )مع د  -1

استادا  روبوتا  الدردش  التفاعلی  وبن  المعرف  المصر, فا  تادريس المقاررا  الماتلفا  
 ف  المرحل  الجام ی ع 

لمعرفا  المصار, كموضاور هساسا  فا  مقاررا  السان  التمه ديا  ضرور  إدرا  موقاع بنا  ا -2
 ق التدريس(عائللماجست ر )تاص  المناهج وطر 

االهتماااا  ياساااتادا  هساااال ي الاااتعلم احلكترونااا  الماتلفااا ا وخاصااا  المساااتادم  مااا  خاااتل  -3
 شبةا  التواص  االجتماع ع

  لاااد  طلبااا  الدراساااا  االهتماااا  بتنمیااا  مهاااارا  البحاااث الترباااو, وفعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا -4
ما  خاتل تقاديم بارامج  ،وخاص  المقبل   على تسج   درجت  الماجست ر والدكتورات  ،العلیا

 واستراتیجیا  متنوع  وفًقا لتاصصاتهم األكاديمی ع
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 ث والدراسات التالية في المستقبل:ضحاامتداًدا للبحث الحالي؛ يوصي الباحث ضإجرا  ال
دراس  فاعلی  البرنامج الحال  القائم على روبوتا  الدردش  التفاعلی  ورحت  بن  المعرف   -1

المصر, ف  تنمیا  مهاارا  البحاث الترباو, وفعالیا  الا ا  األكاديمیا  لاد  طلبا  الدراساا  
 العلیا يمرحلت  الدبلو  الااآ والدكتوراتع

ت  بنا  المعرفاا  المصاار, لتنمیاا  بنااء برنااامج قااائم علااى روبوتاا  الدردشاا  التفاعلیاا  ورحاا -2
االتجاات  ،اساتقتلی  الاتعلم ،الفهام العم اق ،متغ را  يحثی  هخر  مث : التحص   األكااديم 

 نحو البحث العلم ععع إل  لد  طلب  الدراسا  العلیا يةلی  التربی ع

 بنااء برنااامج قااائم علااى روبوتاا  الدردشاا  التفاعلیاا  ورحاات  بنا  المعرفاا  المصاار, لتنمیاا  -3
 قب  وه ناء الادم ع  معلم اللد   Action Researchمهارا  إجراء البحث احجرائ  

برنامج تدريب  لمعاون  هعضاء ه    التدريس يةلیاا  التربیا  الساتادا  روبوتاا  الدردشا   -4
التفاعلی  ورحت  بن  المعرف  المصر, ف  تدريس يع  المقررا  وه ار ذلا  علاى تنمیا  

 ارا  التفك ر لد  ال تب المعلم  عالتحص   األكاديم  ومه

 ماذا أضاث البحث احلالي؟
 ق التدريس؛ في اآلتي:ائ مكن إ جاز ما أضافه البحث الحالي إلى مجال المناهج و ر 

تقاااديم برناااامج متكامااا  قاااائم علاااى روبوتاااا  الدردشااا  التفاعلیااا  ورحااات  بنااا  المعرفااا  المصااار,  -1
 األكاديمی  لد  طلب  الدراسا  العلیا يةلی  التربی علتنمی  مهارا  البحث العلم  وفعالی  ال ا  

 ،تشجیع البااحث   علاى اساتادا  الاتعلم الا ات  ما  خاتل هحاد هساال ي الاتعلم احلكترونا  الحديثا  -2
والاا , يتاایح لل الااي عملیاا  الااتعلم فاا  ه, وقاام وماا   ،والمتمثلاا  فاا  روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا 

 ه, مةاثع

ق التاااادريس وتاااادريبهم علااااى اسااااتادا  بناااا  المعرفاااا  ائاااالمناااااهج وطر ته  اااا  الباااااحث   فاااا  مجااااال ا -3
األمااار  ،المصاار, كمصااادر  ااار, و مااا  للمراجاااع واأليحاااا  والدراساااا  العربیااا  واألجنبیااا  الحديثااا 

 ال , يوفر وقم وجهد ومال الباحث   ف  الحصول على تل  المصادرع

یااا  الااا ا  األكاديمیااا ( لاااد  مقیاااا  فعال -تقاااديم هدوا  مقننااا  )اختباااار مهاااارا  البحاااث الترباااو,  -4
يمةاا  اسااتادامها مسااتقبًت للتعاارف علااى مسااتويا  ال لباا   ،طلباا  الدراسااا  العلیااا يةلیاا  التربیاا 

 يمرحلت  الماجست ر والدكتورات ف  ه ي  المتغ ري ع

تقاااديم إطااااًرا نظرًياااا حاااول متغ ااارا  البحاااث الماتلفااا  يمةااا  احفااااد  منهاااا فااا  إجاااراء المزياااد مااا   -5
 عق تدريس الرياضیا  خاص ائوطر  ،ق التدريس عام ائجال المناهج وطر الدراسا  ف  م
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 :ةــــــع العربيــــــاملراج
(ع فاعلیاا  روبوتااا  الدردشاا  التفاعلیاا  2019إبااراهیم عباادالوك   الفااارا وياساام   محمااد شاااه   )

تكنولوجيةةا  ،األول احعااداد, حكساااب المفاااهیم الرياضاای  واسااتبقائها لااد  تتم اا  الصااة
كلیاا  الدراسااا  العلیااا  ،الجم یاا  العربیاا  لتكنولوجیااا التربیاا  ،دراسةةات وبحةةوث -التربيةةة 

 ع 571-541 ،38 ،جامع  القاهر  ،للتربی 
 الريااا : مةتباا  الملاا   ،الةةوجي  فةةي  ةةرا البحةةث العلمةةي(ع 2007هحمااد باا  داود األشااعر, )

 فهد الوطنی ع
(ع ه اار بناا  2018صاا ا ومحمااود فاااروق حساا  ا ومحمااد رفعاام الق راناا  )هحمااد عباادالفتا  العا

كلیا   ،مجلةة التجةارة والتمويةل ،المعرف  المصر, على المساهم  ف  بناء مجتمع المعرفا 
 ع570-541 ،4 ،جامع  طن ا ،التجار 

(ع تنمیاا  المهااارا  البحثیاا  ل البااا  المرحلاا  الثانوياا  فاا  ضااوء 2014إلهااا  عباادالرحم  ساارا  )
كلیااا   ،رساااال  ماجسااات ر ،دراسااا  م دانیااا  –هاااداف التربیااا  احساااتمی  يمحافظااا  ال اااائة ه 

 المملك  العربی  السعودي ع ،جامع  ه  القر   ،التربی 
القااهر : مةتبا   ،ال بعا  الاامسا  ،علةم الةنفس التربةو  (ع 1996 مال صادقا وفقاد هبوح ي )

 األنجلو المصري ع
(ع ه ار التفاعا  با   فعالیا  الا ا  األكاديمیا  وكا  ماا  2012)هماان  ساع د ا وسا د إباراهیم ساالم 

إستراتیج ت  التساؤل ال ات  والتفك ر يصو  مرتفع على ك  ما  مراقبا  الفهام والتحصا   
راي ا  األخصااائ    النفساا     ،مجلةة دراسةةات عربيةةة ،األكااديم  لااد  طالباا  الجامعااا 

 ع755-687 ،(4)11 ،المصري 
(ع تنمیااا  مهاااارا  البحاااث الترباااو, ل لبااا  الدراساااا  العلیاااا يةلیاااا  2015إيمااااث حماااد, عماااار )

 ،جامعاا  سااوها  ،مجلةةة كليةةة التربيةةة ،التربیاا  فاا  مصاار فاا  ضااوء خباارا  يعاا  الاادول
 ع295-325 ،41

(ع برناامج تادريب  قاائم علاى فعالیا  الا ا  األكاديمیا  فا  مجاال 2015هيم  من ار الاصوصا  )
االنفعااال  لااد  ع ناا  ماا  طالبااا  كلیاا   د الاا كاءاححصاااء الوصااف  وه اارت فاا  يعاا  هيعااا

 ،(5)165 ،جامعااا  األ هاااار ،مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة ،الدراساااا  احنساااانی  جامعااا  األ هااار
 ع 627-709
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(ع فاعلیااا  الاااتعلم التاااأمل  فااا  تنمیااا  عاااادا  العقااا  والااا ا  2017تهاااان  عبااادالرحم  المزينااا  )
جامعا  الحادود  ،ال للعلةوم اانسةانيةمجلة الشم ،األكاديم  لد  طالبا  الدراسا  العلیا

 ع165-133 ،(2)2 ،المملك  العربی  السعودي  ،الشمالی 
 ،تطبيقةات عمليةة -منةاهج البحةث التربةو  (ع 2015 ائر هحمد  بار,ا وخالد محمد هبوشع ر  )

 األردثع ،عماث: دار احعصار العلم  للنشر والتو يع
 ،هااا(676-631التربااو, عنااد احمااا  النااوو, ) (ع مهااارا  البحااث1992حسا  إبااراهیم عباادالعال )
 ع 101-43 ،(3)8 ،جامع  المنوفی  ،مجلة كلية التربية

(ع تااأ  ر بناا  المعرفاا  المصاار,  وساافار  2019حساان  عباادالرحم  الشاایم ا وإبااراهیم محمااد يساا ون  )
المجلةةةةة العلميةةةةة المعرفااا  علااااى اسااااتادا  مةتباااا  كلیاااا  اآلداب جامعاااا  طن ااااا: دراساااا  حالاااا ، 

 ع150-117(، 1)1، كلی  اآلداب، جامع  القاهر ، تبات والوثائق والمعلوماتللمك
(ع واقااع ومعوقااا  البحااث التربااو, ل ااتب الدراسااا  العلیااا يةلیاا  2004حناااث عباادالحلیم ر ق )

 ،(1)55 ،جامعااا  المنصاااور  ،مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة ،التربیااا  يالمنصاااور : دراسااا  م دانیااا 
 ع101-204

(ع بنااا  المعرفاا  المصااار, واساااتادام  فااا  المةتباااا  ومراكاااز 2016ش )دانیاا  محماااد همااا   درويااا
  ،الجم یاااااااا  المصااااااااري  للمةتبااااااااا  والمعلومااااااااا  ،مجلةةةةةةةةة مكتبةةةةةةةةات نةةةةةةةةت ،المعلومااااااااا 

 ع19-26 ،(4)17
 ،(: حجاام ه اار المعالجااا  التجريبیاا  وداللاا  الداللاا  اححصاااائی 2006رجاااء محمااود هبااو عاات  )
  ،(78ملحااااااق العاااااادد ) ،امعاااااا  الكويااااااممجلااااااس النشاااااار العلماااااا  يج ،المجلةةةةةةة التربويةةةةةةة

 (ع20المجلد )
الجم یاااا   ،مجلةةةةة مكتبةةةةات نةةةةت ،(ع بناااا  المعرفاااا  المصاااار, 2015رؤوف عباااادالحفیم هااااتل )

 ع 4-3 ،(4)16 ،المصري  للمةتبا  والمعلوما 
 ، عماث: دار المس ر عمناهج البحث في التربية وعلم النفس(ع 2000سام  محمد ملحم )

 Argument(ع استادا  نموذ  االستقصااء الموجا  يالجادل 2018) سحر محمد يوسة عزالدي 

Driven Inquiry ADI  لتنمی  االساتدالل العلما  وفعالیا  الا ا  األكاديمیا  فا  الكیمیااء
 ، جامعااااااا  بنهاااااااا،مجلةةةةةةةة كليةةةةةةةة التربيةةةةةةةةلاااااااد  طالباااااااا  المرحلااااااا  الثانويااااااا  يالساااااااعودي ، 

 ع47-98(، 114)29
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رسال   ،ير يع  برامج الدراسا  العلیا يةلیا  التربی (ع التا یم لت و 2004سعاد محمد ع د )
 جامع  الزقا يقع ،كلی  التربی  ،ماجست ر

(ع إساااتراتیجی  مقترحااا  لتوظیااات بنااا  المعرفااا  فااا  األنشاااا   2018ساااما  عبااادالفتا  مااار وق )
 ،كلیااا  التربیاا  لل فولاا  المبةااار  ،دراسةةةات فةةي الطفولةةةة والتربيةةة ،العلمیاا  ل فاا  الروضاا 

 ع201-157 ،7 ،يجامع  هس و 
تااااام  ،روبوتاااااا  لبرناااااامج فااااایس باااااوح مسااااانجر علیااااا  تجربتهاااااا اآلث 10(ع 2018سااااام ر سااااالیم )

ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الموقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع:  30/12/2019اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااترجاع  بتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري  
bots-messenger-https://www.arageek.com/tech/facebook  

(ع بن  المعرف  المصر, وه رت على الوع  المعلومات  لاد  البااحث   2018جي األسر  )الس د ر 
-61العادد) ،(16السن ) ،دار الكتي والو ائق القومی  ،مجلة الفترست ،يجامع  المنوفی 

 ع145-178 ،(62
المجلةةة  ،(ع بناا  المعرفا  المصار, ومجتماع المعرفاا  فا  مصار2016شا باث عبادالعزيز خلیفا  )

 ،الجم ی  المصري  للمةتبا  والمعلوما  واألرشیت ،لعلوم المكتبات والمعلومات الدولية
 ع7-9 ،(2)3

(ع فعالیاااا  برنااااامج تاااادريب  مقتاااار  قااااائم علااااى نظرياااا  معالجاااا  2016شاااا باث عباااادالعظیم هحمااااد )
المعلومااا  فاا  تنمیاا  اسااتراتیجیا  الااتعلم الماانظم ذاتیااا ومهااارا  كفاياا  الاا ا  األكاديمیاا  

دراسةةات عربيةةة فةةي التربيةةة  ،الهاادف لااد  ال ااتب المعلماا   يةلیاا  التربیاا  والتوجاا  نحااو
 ع141-81 ،70 ،راي   التربوي   العرب ،(ASEPوعلم النفس )

جرائاااا  ماااادخًت لتنمیاااا  مهااااارا  المعالجااااا  البحااااث اح (ع2016عبدالناصاااار محمااااد عبدالحم ااااد )
جامعااا  كفااار  ،تربيةةةةمجلةةةة كليةةةة ال ،حصاااائی  لاااد  طلبااا  الااادبلو  الاااااآ فااا  التربیااا اح

 ع336-263 ،(5)1 ،الشی 
ااحصا  النفسي والتربو  )تطبيقات ضاستخدام برنامج (: 2016عز  عبدالحم د محمد حس  )

(Spss 18، القاهر : دار الفكر العرب ع 
 القاااااااهر : دار  ،ال بعاااااا  الرايعاااااا  ،ن ريةةةةةةات المنةةةةةةاهج التربويةةةةةةة(: 2006علاااااا  هحمااااااد ماااااادكور)
 الفكر العرب ع

https://www.arageek.com/tech/facebook-messenger-bots
https://www.arageek.com/tech/facebook-messenger-bots
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( فاا  TPSشااارح( ) - او  -(ع ه اار اسااتادا  إسااتراتیجی  )فكاار2014الم رفاا  )  ااا , صاات 
 ،تنمی  التحص   وفعالی  ال ا  األكاديمی  ف  العلو  لد  طتب الصة الثاان  المتوسام

 ع68-1،(1)17 ،الجم ی  المصري  للتربی  العلمی  ،مجلة التربية العلمية
تصاور مقتاار  لتنمیاا  مهااارا  البحااث العلماا   (ع2016 الیا  حمااد الساالیما وفااايز  الساا د عااو  )

ف  كتاي  خ ا  البحاث لاد  طاتب الادكتورات تاصا  منااهج وطارق تادريس فا  جامعا  
دراسةةات عربيةةة فةةي التربيةةة وعلةةم  ،احمااا  محمااد باا  سااعود احسااتمی : دراساا  تقويمیاا 

 ع62 -15 ،70 ،راي   التربوي   العرب ،(ASEPالنفس )
 Lesson Study(ع برناااامج قاااائم علاااى يحاااث الااادر  2019د )فاطمااا  عبدالسااات  هباااو الحديااا

ورحاااات  بناااا  المعرفاااا  المصاااار, لتنمیاااا  مهااااارا  التفك اااار التحل لاااا  والم اااا  نحااااو العماااا  
دراسةةةةات عربيةةةةة فةةةةي التربيةةةةة وعلةةةةم  ،الجمااااع  لااااد  معلماااا  الرياضاااایا  قباااا  الادماااا 

 ع168-115 ،114 ،راي   التربوي   العرب ،(ASEPالنفس)
(ع فاعلی  توظیت موقع بن  المعرف  المصر, ف  تنمی  الوعى السیاس  2017)فر  عبدت هحمد 

مجلةة دراسةات  ،احلكترون  وعتقت  يالمفاهیم التكنوسیاسای  لاد  طاتب المرحلا  الثانويا 
 ع76-43 ،88 ،راي   التربوي   العرب ،(ASEPعربية في التربية وعلم النفس )

عماث:  ،البحث العلمي: مفتومه وأدواته وأساليبه. (2004كايد عبدالحقا وعبدالرحم  عد  )
 دار الفكر العرب ع

 القاهر : عالم الكتيع ،الخطا  الشائعة في البحوث التربوية(ع 2007كو ر حس   كوج  )
(ع مستو  استادا  طلب  جامع  مقت  لشبةت  الواتساب والفیسابوح 2015لمیاء صالح الهوار, )

جامعاا   ،مجلةةة كليةةة التربيةةة ،األكاديمیاا  فعالیاا  الاا ا وعتقتاا  يةاا  ماا  البناااء القیماا  و 
 ع230-207 ،(1)164 ،األ هر

(ع فاعلیااا  الااا ا  وعتقتهاااا يةااا  مااا  الداف یااا  ل نجاااا  2007ل لاااى عبااادي السااالیماث المااازرور )
مجلةةةةة العلةةةةوم التربويةةةةة  ،والاااا كاء الوجاااادان  لااااد  ع ناااا  ماااا  طالبااااا  جامعاااا  ه  القاااار  

 ع89-67 ،(4)8 ،البحري  ،جامع  البحري  ،والنفسية
(ع و یق  احطار الفكر, المرجع  لت وير برامج إعاداد المعلام 2019المجلس األعلى للجامعا  )

م كر    ر  ،لجن  ق ار الدراسا  التربوي  يالمجلس األعلى للجامعا  ،ف  كلیا  التربی 
 ع6-1،منشور 
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 ار قبااااااااء لل باعاااااااا  القااااااااهر : د ،ن ريةةةةةةةةات الشخصةةةةةةةةية(ع 1998محماااااااد السااااااا د عبااااااادالرحم  )
 والنشر والتو يعع 

(ع مجتماااع المعرفااا  وتاااأ  رت علاااى 2018محماااد ضااایاء الااادي   اهااارا وإيمااااث عبااادالعزيز مجاهاااد )
مسةتقبل التربيةة  ،الجامعا  المصري  م  ختل توج  الدول  لتنف   بن  المعرف  المصر, 

 ع370-351 ،(111)25 ،المركز العرب  للتعلیم والتنمی  ،العربية
 ،متةةةارات البحةةةث التربةةةةو  (ع 2017عبااادالرا ق إباااراهیما وعبااادالباق  عبااادالمنعم هبو ياااد ) محماااد

 األردثع ،عماث: دار الفكر ،ال بع  الثالث 
(ع إساااهاما  المقاااررا  التربويااا  يةلیااا  2008محماااد عبااادالرؤوف ع یااا ا وجماااال رجاااي محماااد )

المؤتمر العلمةي  ،ما التربی  جامع  األ هر ف  إكساب ال الي المعلم مهارا  البحث العل
الثةةاني لكليةةة التربيةةة جامعةةة الزهةةر ضاالشةةتراا مةةع المجلةةس القةةومي للرياضةةة: التعلةةيم 

 ( مايوع19-18) ،مقر جامع  األ هر يمدين  نصر ،الحاضر والمستقبل –الجامعي 
(ع كیات ساتغ ر الشاا  باو  مساتقب  التعلایم فا  العاالم؟: روبوتاا  الدردشا  2018محمد علا  )

ما   4/1/2020تام اساترجاع  بتااري   ،  تقود طفر  ف  مجال التعلایم احلكترونا التفاعلی
 ع//:botsbelarabi.comhttpالموقع: 

(ع التنباق يااألداء األكااديم  ما  خاتل داف یا  الماتعلم وفعالیا  الاا ا  2017محماود علا  السا د )
كلیاا  الدراسااا  العلیااا  ،مجلةةة العلةةوم التربويةةة ،ب الجامعاا األكاديمیاا  لااد  ع ناا  ماا  طاات

 ع539-491 ،(1)25 ،جامع  القاهر  ،للتربی 
المملكااا   ،الرياااا : مةتبااا  الرشاااد ،مبةةةادل البحةةةث التربةةةو  (ع 2015مساااعد بااا  عبااادي الناااو  )

 العربی  السعودي ع
مااا   15/1/2020تااام اساااترجاع  بتااااري   ،(ع مقدمااا  فااا  الشاااا  باااو 2017مصااا فى حسااا  )

    /55053https://io.hsoub.com/arabicbotsالموقع: 
المقسساااا  العربیاااا   ،عةةةةالم التربيةةةةة ،مهااااارا  البحااااث التربااااو,   (ع2016منااااار محمااااد يغااااداد, )

 ع278 -261 ،(54)17 ،لتستشارا  العلمی  وتنمی  الموارد البشري 
(ع كیاااات ستقضاااا  روبوتااااا  الدردشاااا  التفاعلیاااا  علااااى المواقااااع احلكترونیاااا  2017د, )مناااا  حماااا

ماااااااااااااااااااااا  الموقااااااااااااااااااااااع:  10/1/2020تاااااااااااااااااااااام اسااااااااااااااااااااااترجاع  بتاااااااااااااااااااااااري   ،والت بیقااااااااااااااااااااااا 
us/-/abouthttp://botsbelarabi.com  

http://botsbelarabi.com/
https://io.hsoub.com/arabicbots/55053-
http://botsbelarabi.com/about-us/
http://botsbelarabi.com/about-us/
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ع المهااااارا  البحثیاااا  الت ماااا  ل ااااتب (2017مهااااا عباااادي هبوالمجاااادا وهحاااات  محمااااد العاااارفج ) 
 ،مجلة كلية التربيةة ،الدراسا  العلیا ف  ضوء مستجدا  العصر م  وجه  نظر الابراء

 ع84-53 ،(4)32 ،جامع  المنوفی 
(ع فاعلیااا  برناااامج قاااائم علاااى جاااداول التقااادير التعلیمیااا  2018ناصااار السااا د عبدالحم اااد عب ااادت )

فااا  تنمیااا  التناااور الرياضااا  ورفاااع الكفااااء  ال اتیااا  واحنفوجرافیااا  وبنااا  المعرفااا  المصااار, 
 ،(4)33 ،جامعا  المنوفیا  ،مجلة كلية التربية ،األكاديمی  لد  تتم   المرحل  احعداديا 

 ع290-340
، PDCAوفقاًا لنماوذ  الجاود   ADDIE(ع نموذ  التصامیم التعلیما  2013نب   جاد عزم  )

 (، مايوع11العدد) ،مجلة التعليم االكتروني
(ع فعالیااا  الااا ا  األكاديمیااا  وعتقتهاااا يااااألداء المهنااا  لاااد  هساااات   التعلااایم 2018ناااوار  يااااد, )
مقسساااا  كناااو  الحةماااا  للنشاااار  ،مجلةةةةة الحكمةةةةة للدراسةةةةات التربويةةةةة والنفسةةةةية ،العاااال 

 ع213-199 ،13 ،الجزائر ،والتو يع
شااار ياللغااا  (ع ت اااوير منصااا  تساااتاد  الااا كاء االصااا ناع  فااا  محاكاااا  الب2018هبااا  السااا د )

مااااااااااااااااااااااااا  الموقاااااااااااااااااااااااااع:  10/1/2020تااااااااااااااااااااااااام اساااااااااااااااااااااااااترجاع  بتااااااااااااااااااااااااااري   ،العربیااااااااااااااااااااااااا 
https://www.youm7.com/story/2018/2/1/%D8%AA%D8%B7%D9

-%88%D9%8A%D8%B1  

التفك اار يصااو  مرتفااع فاا  تنمیاا  التفك اار التااأمل  (ع فاعلیاا  اسااتراتیجی  2015هااد  محمااد ياااي    )
والتحصاا   وفعالیاا  الاا ا  األكاديمیاا  فاا  العلااو  لااد  طالبااا  المرحلاا  المتوساا   يمديناا  مةاا  

 ع174-131(، 5)18، الجم ی  المصري  للتربی  العلمی ، مجلة التربية العلميةالمةرم ، 
الدراساااا  العلیاااا فااا  مرحلااا  الماجسااات ر (ع المهاااارا  البحثیااا  ل لبااا  2013وفااااء ساااالم الیاسااا   )

 ،جامع  السال اث قاابو  ،مجلة الدراسات التربوية والنفسية ،التربو, ف  جامع  الكويم
 ع571 -559 ،(4)7 ،سل ن  عماث

 ،صااد  البلااد ،( معلومااا 7(ع تعاارف علااى بناا  المعرفاا  المصاار, فاا  )2018ياساام   باادو, )
 مااااااا  الموقاااااااع:  9/11/2019تااااااام اساااااااترجاع  بتااااااااري   ،21/8/2018الثت ااااااااء 

https://www.elbalad.news/  
 .الفكر دار ث:عما -األردث  ،والتعليم التعلم ن رياتع (2005محمود ق ام  ) يوسة

https://www.youm7.com/story/2018/2/1/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-
https://www.youm7.com/story/2018/2/1/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-
https://www.elbalad.news/


2020 (1ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 411 

 ة:ــــع األجنبيــــاملراج
Abbasi. S & Kazi. H. (2014). Measuring Effectiveness of Learning 

Chatbot Systems on Student's Learning Outcome and Memory 

Retention, Article DOI:10.15590/ajase/2014/v3i7/53576.         

Abd Alhaq, Eman M. & Amin, Eman A. (2013). Enhancing EFL 

Interaction and Fluency Skills among Secondary School Students 

through: The Use of a Self-efficacy Based Program, Journal of 

Faculty of Education, Benha University, 24(94), 1-48. 

Ain, C., Sabir, F., & Willison, J. (2018). Research skills that men and 

women developed at university and then used in workplaces, 

Studies in Higher Education,44(12), 1-13.  

Altermatt, E. (2016). Academic support from peers as a predictor of 

academic self-efficacy among college students, Journal of 

College Student Retention: Research, Theory & Practice, 21(1), 

21- 37 

Ashwin, P. (2005). Changing Higher Education: The Development of 

Learning and Teaching (SEDA Series). Routledge, London and 

New York. 

Avula, S., Chadwick, G., Arguello, J., and Capra, R. (2018). SearchBots: 

User Engagement with ChatBots during Collaborative Search 

Sandeep, in Proceedings of the 2018 Conference on Human 

Information Interaction & Retrieval - CHIIR ’18, New York, 

New York, USA: ACM . 

Bandura, A. (1977): Self-Efficacy: Toward a unifying theory of 

behavioral change, psychological Review, 84(2), 191-215. 

Bandura, A. (1983). Self-Efficacy Determinants of Anticipated Fears and 

Calamities, Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 

464-469. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social 

cognitive theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 



  عبد احلميدد/ عبد الناصر حممد 
 

 412 

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory, American 

Psychologist, 44, 1175-1184. 

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In: Ramachaudran, V. S. (Ed.), 

Encyclopedia of human behavior, (Vol. 4, pp. 71-81). New York: 

Academic Press. 

Bandura, A. (2002). Exercise of Personal and Collective efficacy in 

changing Societies (Eds) A Bandura. Self- efficacy in changing 

societies, Melbourne: Cambridge. 

Bandura, A., & Lock, E. (2003). Negative self-efficacy and goal effects 

revisited. Journal of Applied Psychology, 88(1), 87-99. 

Bii P., Too, J. & Mukwa, C. (2018). Teacher Attitude towards Use of 

Chatbots in Routine Teaching. Universal Journal of Educational 

Research, 6, 1586-1597. doi:10.13189/ujer.2018.060719. 

Braimoh, D. & Alade, E. (2005). Research and Publishing in Academia: 

A Prerequisite for Assuring Quality in Higher Education, US-

China Education Review, 2(9),5-13. 

Chu, H. & Choi, J. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of 

active procrastination behavior on attitudes and performance, The 

Journal of Social Psychology, 145, 245-264.  

Desouza, J., Boone,W., Yilmaz, O. (2010). A study of science teaching 

Self-Efficacy and outcome expectancy beliefs of teacher in India, 

Science Education, 88(6),837-854.  

Dikilitaş, K., & Bostancıoğlu, A. (2019). Educational Research Course 

Designs Across the World. In: Inquiry and Research Skills for 

Language Teachers, (pp. 137-170), Palgrave Macmillan, Cham.  

Farkash. Z (2018). Chatbot for University: Four Challenges Facing 

Higher Education and How Chatbots Can Solve Them?, Retrieved 

on Jan 1, 2020, from: https://chatbotslife.com/chatbot-for-

university-4-challenges-facinghigher-education-and-how-chatbots-

can-solve-them-90f9dcb34822 

https://chatbotslife.com/chatbot-for-university-4-challenges-facinghigher-education-and-how-chatbots-can-solve-them-90f9dcb34822
https://chatbotslife.com/chatbot-for-university-4-challenges-facinghigher-education-and-how-chatbots-can-solve-them-90f9dcb34822
https://chatbotslife.com/chatbot-for-university-4-challenges-facinghigher-education-and-how-chatbots-can-solve-them-90f9dcb34822


2020 (1ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 413 

Freedman, T. (2017). Chatbots in Education, Retrieved on Jan 1, 2020, 

from:  https://www.techlearning.com/tl-advisor-blog/11961 

Fyer, L., Ainley, M., Thompson, A., Gibson, A., & Sherlock, Z. (2017). 

Stimulating and sustaining interest in a language course: An 

experimental comparison of Chatbot and Human task partners, 

Computers in Human Behavior,75(1), 461–468. 

Garg, A., & Passey, D. (2018). Research Skills Future in Education: 

Building Workforce Competence: Research Report 1: Do We 

Cultivate Research Skills? Veracity versus Falsity. Lancaster: 

Lancaster University, UK. 

Gibson, S. (2004). Social learning (cognitive) theory and implications 

for human resource development. Advances in Developing 

Human Resources, 6, 193–210. 

Gupta, S., Jagannath, K., Aggarwal, N., Sridar, R., Wilde, S., Chen, Y. 

(2019).  Artificially Intelligently(AI) Tutors in the Classroom: A 

Need Assessment Study of Designing Chatbots to Support Student 

Learning, Artificial Intelligently (AI) Tutors in the Classroom, 

Twenty-Third Pacific Asia Conference on Information Systems, 

China, 1-8. 

Harrison, M., & Chiota-McCollum, N. (2019). Education Research: An 

arts-based curriculum for neurology residents, Neurology, 92(8), 

897- 883. 

Houser, R. (2019). Counseling and Educational Research: Evaluation 

and Application, Third Edition, Sage Publications. 

Jan, S. (2015). The relationship between academic self-efficacy, 

Computer self-efficacy, Prior experience, and satisfaction with 

online learning, American Journal of Distance Learning, 29(1), 

30-40.  

https://www.techlearning.com/tl-advisor-blog/11961
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/people/don-passey(4b39f726-fe92-4737-9b17-7687e6f739b9).html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/research-skills-future-in-education-building-workforce-competence(c23bb0f0-6c54-4039-b589-c596cdbe208e).html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/research-skills-future-in-education-building-workforce-competence(c23bb0f0-6c54-4039-b589-c596cdbe208e).html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/research-skills-future-in-education-building-workforce-competence(c23bb0f0-6c54-4039-b589-c596cdbe208e).html


  عبد احلميدد/ عبد الناصر حممد 
 

 414 

Jia .J. & Ruan. M (2017). Use Chatbot CSIEC to Facilitate the Individual 

Learning in English Instruction: A Case Study, In: Woolf B., 

Aïmeur E., Nkambou R., Lajoie S.(eds): Intelligent Tutoring 

Systems. Lecture Notes in Computer Science, V. 5091. Springer, 

Berlin, Heidelberg. 

Kerlinger, F., & Lee, H. (2000). Foundations of behavioral research, 

(4
th

 ed.), Holt, New York: Harcourt College Publishers. 

Kerly, A., Hall, P., & Bull, S. (2007). Bringing chatbots into education: 

Towards natural language negotiation of open learner models. 

Knowledge-Based Systems, 20(2), 177-185.  

Kowalski .S, Pavlovska. K. & Goldstein . M (2017). Two Case Studies 

in Using Chatbots for Security Training. In: Dodge R., Futcher L. 

(eds) Information Assurance and Security Education and Training, 

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 

V. 406. Springer, Berlin, Heidelberg. 

Liu, R., Zhen, R., Ding, Y., Liu, Y., Wang, J., Jiang, R., & Xu, L. 

(2018). Teacher support and math engagement: Roles of academic 

self-efficacy and positive emotions, Educational 

Psychology, 38(1), 3-16. 

Metcalfe, A. & Fenwick, T. (2009). Knowledge for whose society? 

Knowledge production, higher education, and federal policy in 

Canada, Higher Education, 57(2), 209- 225. 

Mills, G., & Gay, L. (2019). Educational research: Competencies for 

analysis and applications. Pearson. One Lake Street, Upper 

Saddle River, New Jersey 07458.  

Pampaka, M., Swain, D., Jones, S., Williams, J., Edwards, M., & Wo, L. 

(2018). Validating constructs of learners’ academic self-efficacy 

for measuring learning gain. Higher Education Pedagogies, 3(1), 

118-144. 



2020 (1ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 415 

Peyrefitte, M., & Lazar, G. (2018). Student-centered pedagogy 

and real-world research: Using documents as sources of 

data in teaching social science skills and methods, 

Teaching Sociology, 46(1), 62-74.  

Radziwill, N. & Benton, M. (2017). Evaluating Quality of Chatbots and 

Intelligent Conversational Agents, Computing Research 

Repository (CORR), abs/1704.04579, pp. 1–21 

Robelo, O., & Bucheli, M. (2018). Comparative Analysis of Research 

Skills and ICT: A Case Study in Higher Education, International 

Journal, 4(1), 15-27.  

Roos, S. (2018). Chatbots in education: A passing trend or a valuable 

pedagogical tool?, Retrieved on Jan 1, 2020, from: 

http://www.divaportal.Org. 

Roulston, K., de Marrais, K., & Lewis, J. (2003). Learning to interview 

in the social sciences. Qualitative Inquiry, 9(4),643-668. 

Sameera, A (2015). Survey on Chatbot Design Techniques in Speech 

Conversation Systems, International Journal of Advanced 

Computer Science and Applications, 6(7), 

DOI:10.14569/IJACSA.2015.060712  

Sargeant J., Mann, K. & Ferrier, S. (2005). Exploring family physicians' 

reactions to multisource feedback: perceptions of credibility and 

usefulness, Medical Educational, 39(5),497-504. 

Simonite, T. (2017). Customer Service Chatbots Are About to Become 

Frighteningly Realistic. MIT Technology Review, 

https://www.technologyreview.com/s/603895/customer-service-

chatbots-are-about-to-become-frighteningly-realistic/.  

Singh, Robin (2018). AI and Chatbots in Education: What Does The 

Future Hold?, Retrieved on Jan 1, 2020, from: 

https://chatbotsmagazine.com/ai-and-chatbots-in-education-what-

does-the-futurehold-9772f5c13960 

http://www.divaportal.org/
https://www.technologyreview.com/s/603895/customer-service-chatbots-are-about-to-become-frighteningly-realistic/
https://www.technologyreview.com/s/603895/customer-service-chatbots-are-about-to-become-frighteningly-realistic/
https://chatbotsmagazine.com/ai-and-chatbots-in-education-what-does-the-futurehold-9772f5c13960
https://chatbotsmagazine.com/ai-and-chatbots-in-education-what-does-the-futurehold-9772f5c13960


  عبد احلميدد/ عبد الناصر حممد 
 

 416 

Sondgerath, T. & Snyder, L. (2013). Self-Efficacy as a predictor of 

academic performance among student in an Entry-level crop 

science courses, NACTA Journal, 57(1), 55-61. 

Srdanovic, B (2018). Educational Chatbots and the use of Instant 

messaging apps in the Classroom, Retrieved on Jan 1, 2020, from: 

https://elearningindustry.com/educational-chatbots-use-

instantmessaging-apps-classroom 

Staven, T. (2017). What Makes a Good Bot (or Not)? Unit4 Newsletter. 

Retrieved on May 20, 2019 from 

http://www.unit4.com/blog/2017/03/what-makes-a-good-bot-or-not  

Storey, M., & Zagalsky, A. (2016). Disrupting developer productivity 

one bot at a time. In: Proceedings of the 2016 24
th

 ACM 

SIGSOFT International Symposium on Foundations of 

Software Engineering, (pp. 928-931). ACM.  

Tupas, F. (2019). Close Mentoring Approach: Enhancing Action 

Research Skills and Knowledge of Science and Mathematics 

Teachers, Journal of Educational and Social Research, 9(3), 

107- 116. 

Xie, D., & Xie, Z. (2019). Effects of Undergraduates' Academic Self-

Efficacy on Their Academic Help-Seeking Behaviors: The 

Mediating Effect of Professional Commitment and the Moderating 

Effect of Gender, Journal of College Student Development, 60 

(3), 371-365. 

https://elearningindustry.com/educational-chatbots-use-instantmessaging-apps-classroom
https://elearningindustry.com/educational-chatbots-use-instantmessaging-apps-classroom
http://www.unit4.com/blog/2017/03/what-makes-a-good-bot-or-not

