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و�ملجموعات �لتعاونية على �لجتاه و�متالك مكونات 

�لتعلم �ملنظم ذ�تيًا وحت�سيل وحدة �ملعادلت 
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�أثر ��ستخد�م �لرحالت �ملعرفية Web Quests و�ملجموعات 
�لتعاونية على �لجتاه و�متالك مكونات �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا 

وحت�سيل وحدة �ملعادلت و�ملتباينات لطالب �ل�سف 
�لثاين �ملتو�سط ذوى �لأمناط �ملعرفية �ملختلفة

�مللخ�س

واملجموعات  املعرفية  بالرحالت  التدري�ص  ا�ستخدام  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

التعاونية يف حت�سيل مادة الريا�سيات والجتاه وامتالك مكونات التعلم املنظم ذاتيًا لدى طالب 

ال�سف الثاين املتو�سط ذوى الأمناط املعرفية املختلفة. وطبقت الدرا�سة على )163( طالبًا وزعوا 

ع�سوائيًا على جمموعتني جتريبيتني الأوىل )53( طالبًا، والثانية )55( طالبًا، وجمموعة �سابطة 

)55(، ودر�ست املجموعة التجريبية الأوىل بوا�سطة الرحالت املعرفية، بينما املجموعة التجريبية 

بالطريقة  در�ست  فقد  ال�سابطة  املجموعة  اأما  التعاونية.  املجموعات  بوا�سطة  در�ست  الثانية 

التقليدية وبعد تنفيذ التجربة طبقت الأدوات وهي: اختبار حت�سيلي- ومقيا�ص الجتاه- مقيا�ص 

التعلم املنظم ذاتيًا بعديًا. وقد اأظهرت النتائج اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية يف حت�سيل 

طالب ال�سف الثاين املتو�سط يف وحدة املعادلت واملتباينات يف مادة الريا�سيات تعزى اإىل طريقة 

املعرفية  الرحالت  باإ�سرتاتيجية  در�ست  التي  الأوىل  التجريبية  املجموعة  تفوقت  اإذ  التدري�ص 

web quests واملجموعة التجريبية الثانية التي در�ست باإ�سرتاتيجية املجموعات التعاونية على 
يف  الطريقة  هذه  فاعلية  على  يدلل  مما  التقليدية،  بالطريقة  در�ست  التي  ال�سابطة  املجموعة 

التدري�ص. مل تكن هناك فروق ذات دللة بني متو�سط اأداء العتماديني ومتو�سط اأداء امل�ستقلني 

على الختبار البعدي. ويف �سوء هذه النتائج اأو�سى الباحث بعدة تو�سيات.

الكلمات املفتاحية: الرحالت املعرفية، واملجموعات التعاونية، والتعلم النظم ذاتيًا- والأمناط املعرفية.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2016/3/9م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر: 2017/3/14م
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The Effect of Using Web Quests and  Cooperative Groups on  
Attitude, Self-regulated Learning, Acanisition and Achievement 

of Unit of Equation and Varyings for Second Year - Middle 
School Students of Different Cognitive Patterns

Abstract

The study aimed to investigate the impact of the use of teaching on the 
cognitive trips and cooperative groups towards the outcome of mathematics, 
direction and ownership the self-organized learning components for the 
second intermediate students who have different cognitive styles.

The study was applied to 163 students, who were distributed randomly 
on the two experimental groups; the first one contains (53) students, the 
second (55) and the control group includes (55), where the first experimental 
group studied by the cognitive trips, while the second experimental group by 
cooperative groups. The control group was taught by the traditional way. 

After the applied experiment, the tools utilized the achievement test- attitude 
scale – as the self-organized learning scale. The results showed that there 
are statistically significant differences in the second intermediate students’ 
outcome in the unit of equations and inequalities in mathematic material 
attributed to teaching method, where the first experimental group that studied 
the strategy of cognitive trips - web quests - and the second experimental 
group that studied the strategy of cooperative groups on the control group, 
which studied in the traditional way, which demonstrates the effectiveness 
of this method of teaching. However, there are no significant differences 
between the average performance of the dependence and the average of 
the independence on the post-test. In view of the results, the researcher put 
forward some recommendations.

 

Keywords: cognitive trips, and cooperative groups, Learn self-systems, cognitive 
styles.
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 �ملقدمة 
 تواجه نظم التعليم يف ال�سنوات الأخرية حتديات متعددة، مما ترتب عليه �سرورة اإعادة 

النظر يف النظام التعليمي بجميع مدخالته وعملياته وخمرجاته، خا�سة بعد عدم قدرة النظام 

اإيجاد  اإىل  واأدي ذلك  نعي�سه،  الذى  املعلوماتي  املجتمع  الفرد يف  تلبية متطلبات  احلايل على 

العملية  املتعلم وجعلته حمور  وركزت على  التعليم وحتديثه  لتطوير  مداخل واجتاهات حديثة 

التعليمية، وبداأ الرتكيز على تنوع التدري�ص يف ال�سيا�سات التعليمية على اأ�سا�ص اأنها احلل لكثري 

من م�سكالت التعليم )عبدال�سالم، 2013م(

وتركز البنائية على اأن التعلم عملية ن�سطة وم�ستمرة وغر�سية وتت�سمن ن�ساط املتعلم يف 

تكوين اأو اإعادة بناء املعرفة اإذ تدفعه ا�سرتاتيجية التعليم اإىل مواجهة م�سكلة اأو مهمة حقيقية 

والتعامل معها، ويوؤكد الرتبويون البنائيون اأن املتعلم يبني معرفته من خالل ن�ساطه وم�ساركته 

الفاعلة اإيجابيًا ، كما اأنه ي�ستح�سر معرفته ال�سابقة اإىل مواقف التعلم اجلديدة. ويتعلم املتعلم 

تعلمًا اأف�سل عند مواجهته مب�سكلة اأو موقف حقيقي. وتفاعله مع غريه من املتعلمني يوؤدي اإىل 

منو مهاراته.وينتج منو مفاهيم املتعلم بعمليات تبادل اخلربة مع الآخرين )زيتون، 2002( 

جهود  يف  املا�سي  القرن  من  الثمانيات  مطلع  يف  ومناذجه  الذاتي  التعلم  نظريات  وبداأت 

تو�سح ماذا ينبغي على املتعلم القيام به من اأجل النجاح يف التعلم، ويّعرف التعلم الذاتي باأنه 

الطريقة لت�سجيع الأفراد على اأن يعتمدوا على اأنف�سهم يف التعلم، ويّعرفه العريني باأنه الن�ساط 

التعليمي الذي يقوم به املتعلم مدفوعًا برغبته الذاتية بهدف تنمية ا�ستعداته واإمكاناته وقدراته 

حمققا لهتماماته وميوله ، مبا ي�ساعد على تنمية �سخ�سيته ، والتفاعل الناجح مع جمتمعه 

)العريني، 2005(.

وقد �سدد النظام التعليمي يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سعيه نحو حتديث التعليم، على 

تطبيق اأ�ساليب التعلم القائمة على �سرورة ال�ستفادة من املحتوى الإلكرتوين عرب �سبكة الإنرتنت 

�أثر ��ستخد�م �لرحالت �ملعرفية Web Quests و�ملجموعات 
�لتعاونية على �لجتاه و�متالك مكونات �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا 

وحت�سيل وحدة �ملعادلت و�ملتباينات لطالب �ل�سف 
�لثاين �ملتو�سط ذوى �لأمناط �ملعرفية �ملختلفة
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وذلك من خالل امل�سروع ال�سامل لتطوير املناهج، وم�سروع وطني نت، وم�سروع امللك عبد اهلل 

واأبنائه للطلبة من خالل ربط املدار�ص ب�سبكة النرتنت كخطوة اأولية نحو هذه امل�ساعي. وترى 

التعليمية املتاحة  التعليم اللكرتوين ب�سوره املختلفة ل يعني ا�ستغالل الإمكانيات  اأن  الوزارة 

فح�سب بل هو ثورة على عامل التعلم لتحقيق الهدف الرابع من الأهداف ال�سبعة العامة للخطة 

الع�سرية )عبدال�سالم، 2013(.

التي  التعليمية  الإ�سرتاتيجيات  التنوع يف بع�ص  اإىل بحث فاعلية  ت�سعى  فالدرا�سة احلالية 

تقوم على التعلم الن�سط اإلكرتونيًا والتي تقوم على تنوع التدري�ص ومنها اإ�سرتاتيجية الرحالت 

املعرفية خالل الويب )Web quests( التي تقوم على تخطيط �سل�سلة من الأن�سطة ال�ستق�سائية 

 )Lamb, 2004( .املوجهة من خالل �سبكة الإنرتنت جلعل التعليم حقيقيًا وذا معنى

وهناك  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  التطورات  اأهم  من  الويب  على  القائم  التعلم  يعد 

الرحالت  وا�سرتاتيجية  وهي  الويب  عرب  ا�ستخدامها  ميكن  التي  ال�سرتاتيجيات  من  العديد 

اأن�سطة وتدريبات   املعرفية، ملا ما تقدمة من فر�سًا منا�سبة جلميع الطالب ، مبا حتتوية من 

تنمي قدراتهم وحاجتهم املختلفة. )طلبة، 2010(

وت�سهم الرحالت املعرفية يف م�ساعدة الطالب على اكت�ساف وا�ستنتاج املعلومات، وا�ستخدام 

وحل  التفكري  مهارات  ا�ستخدام  للمتعلم  تتيح  اأنها  كما  والتقومي،  والرتكيب  التحليل  مهارات 

امل�سكالت لأ�سئلة احلقيقية، بالإ�سافة ل�ستثمار وقت وجهد الطالب، والرتكيز يكون على كيفية 

ا�ستخدام املعلومات ولي�ص جمرد البحث عنها اأو الو�سول اليها، مما يتيح للمتعلم فر�سة التعبري 

عن اأفكاره يف �سوء املعلومات التي اطلع عليها، ولي�ص جمرد احلفظ وال�ستظهار.

وترتكز الرحلة املعرفية على توظيف الإنرتنت يف ال�سف الدرا�سي من قبل الطالب ب�سكل 

ن�سط، حيث تقوم على البحث والتق�سي، وي�سجعه على التفكري التاأملي، ب�سكل فردي وجماعي، 

الرحالت  حتول  حيث  اأي�سا،  والكثرية  الكبرية  الإنرتنت  وم�سادر  اإمكانات  من  م�ستفيدين 

القدرات  تنمية  اإىل  كوي�ست  الويب  للطلبة،وتهدف  ممتعة  عملية  اإىل  التعلم  عملية  املعرفية 

الذهنية املختلفة لدى الطلبة )الفهم، التحليل، الرتكيب... اإلخ( ) قطيط، 2011(

مما �سبق ذكره من تعريفات فاإنه ميكن تعريف الرحلة املعرفية بالآتي: اإ�سرتاتيجية تدري�ص 

قائمة على جمموعة من الأن�سطة التي ي�سممها الباحث على موقع اإنرتنت، وتعتمد على عمليات 

البحث املنظمة عرب مواقع منتقاة يف �سبكة الإنرتنت، بغر�ص م�ساعدة املتعلم على البحث عن 

بيئة  والقيم يف  واملهارة  املعرفة  اكت�ساب  على  م�ساعدته  لأجل  وتف�سريها  وتنظيمها  املعلومات 

تعليمية تت�سم باملتعة واملرح.
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حل  مثل  العليا  التفكري  مهارات  ا�ستخدام  ت�سلتزم  مهمات  للطلبة  املعرفية  الرحلة  وتوفر 

امل�سكالت والتفكري الإبداعي للو�سول اإىل حلول منا�سبة للق�سايا املطروحة ، ومن اأهم نواجتها 

التعلم الذاتي املبني على املعرفة ، وتعتمد الرحلة املعرفية على توظيف التكنولوجيا يف التدري�ص 

.)Beaker, 2000( بحيث ي�سبح املتعلم يف مركز الن�ساط التعليمي وتخلق تعلم فعال ون�سط

ومتنح الرحلة املعرفية للطلبة اإمكانية البحث يف نقاط حمددة ب�سكل عميق ومدرو�ص ووفق 

حدود حمددة من ِقبل املعلم. مما ي�ساعد على عدم ت�ستت جهود الطلبة، وتكثيفها نحو الجتاه 

املطلوب، وهذا يجعل الرحلة املعرفية فّعالة لل�سفوف التي حتتوي على م�ستويات ذات تباين 

كبري يف م�ستوى للطلبة.)ا�سماعيل، 2008(.

ويري طلبة )2009( اأن للرحالت املعرفية مميزات عديدة منها اأنها  :متنح للطالب فر�سة 

اكت�ساف املعلومة بدل من تزويدهم بها، مما يجعلهم متعلمني باحثني، وت�ساعدهم على اإكت�ساب 

مهارات البحث ، كما اأنها متنح التالميذ اإمكانية البحث يف نقاط حمددة ب�سكل اأكرث عمقا. 

وتقوم الرحلة املعرفية عند ت�سميمها على التقيد بعنا�سرها ال�ستة، اأو�سحها )اإ�سماعيل، 

2008( يف :) املقدمة،املهمات، الإجراءات، امل�سادر،التقومي، واخلامتة(

وترتكز الرحلة املعرفية  ب�سكل اأ�سا�سي على املهمات، حيث يتم فيها تو�سيح املهام املطلوب 

حتديد  ت�سميمها  يتطلب  كما  العلمية.  املادة  تعلم  من  متكنهم  والتي  الطالب،  من  اجنازها 

مل�ستوياتهم  وفقا  الأ�سئلة  حتديد  من  املعلم  يتمكن  حتى  املتعلم؛  بها  �سيقوم  التي  اخلطوات 

)ال�سيد، و�سعيب، 2015(.

الثاين  بال�سف  واملتباينات  املعادلت  وحدة  تدري�ص  اأثر  تبحث  الدرا�سة  هذه  جاءت  لذا 

وتنمية  والجتاه  التح�سيل  على  التعاونية  واملجموعات  املعرفية  الرحلة  با�ستخدام  املتو�سط 

مهارات التعلم. 

ويف اإطار الهتمام مبتغريات الدرا�سة فقد اأجريت البحوث والدرا�سات حولها مثل:

درا�سة كل من حمادنة والقطي�ص )2015( التي هدفت اإىل التعرف على فاعلية ا�ستخدام 

الريا�سي  التفكري  وحت�سني  الريا�سية  امل�ساألة  حل  يف  كوي�ست  الويب  عرب  املعرفية  الرحالت 

وتنمية الجتاه نحو مادة الريا�سيات لدى طالب ال�سف العا�سر الأ�سا�سي بالأردن، و تكونت 

)جتريبية،  جمموعتني  يف  ع�سوائيًا  ووزعوا  ق�سديًا  اختريت  طالبًا  من)40(  را�سة  الِدّ عينة 

يف  الويب  عرب  املعرفية  الرحالت  ا�سرتاتيجية  فاعلية  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  و�سابطة(، 

التدري�ص، وحت�سني التفكري الريا�سي.

درا�سة عبدال�سالم )2013( التي هدفت اإىل التعرف على اأثر التفاعل بني اأ�ساليب التعلم 

التدري�ص بالرحالت املعرفية على ال�ستيعاب املفاهيمي وتنمية مهارات  وتنويع ا�سرتاتيجيات 
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عينة  وتكونت  عنيزة،  مبحافظة  الأول  ال�سف  طالب  لدى  الكيمياء  مادة  يف  الذاتي  التعلم 

، ووجود تفاعل بني  املعرفية  تاأثري الرحالت  اإىل  الدرا�سة  الدرا�صة من 114 طالبًا، وتو�سلت 

املعاجلات وا�ساليب التعلم.

درا�سة خالف  )2013( هدفت اإىل درا�سة اأثر التفاعل بني طريقة تقدمي دعامات التعلم 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر وطريقة تنفيذ مهام الويب ب�سكل فردي اأو تعاوين على كال من: 

تنمية التح�سيل، ومهارات اأنتاج موقع تعليمي الكرتوين، وجودة املنتج. لدى طالب كلية الرتبية 

النوعية بجامعة ال�سكندرية وتكونت عينة الدرا�سة من )96( طالب ومت ا�ستخدام حتليل التباين 

التح�سيل  يتعلق مبتغريات  فيما  اأنه  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت   ، النتائج  الجتاه يف حتليل  ثنائي 

واملهارات وجودة املنتج ، فان الطالب الذين تلقوا دعما مبا�سرا كانوا اف�سل مقارنة مبن تلقوا 

 ، الويب تعاونيا كانوا اف�سل مقارنة مبن نفذوها فرديًا  دعما غري مبا�سر ، ومن نفذوا مهام 

كما اأن الطالب الذين تلقوا دعما مبا�سرا مع تنفيذ املهام تعاونيا كانوا اف�سل من املجموعات 

الثالث الأخرى فيما يتعلق باملتغريات التابعة الثالث.

وهدفت درا�سة �سالح )2012( اإىل الك�سف عن تعّلم وحدة الهند�سة التحليلية با�ستخدام 

الدرا�سة بطريقة ق�سدية  اختيار عينة  الأ�سا�سي، ومت  التا�سع  لل�سف  كوي�ست  الويب  فعاليات 

من )88( طالبًا وطالبة، وكان من اأهم النتائج اأن تف�سيالت الطلبة واقرتاحاتهمم ركزت على 

ا�ستخدام طريقة  الريا�سيات من خالل  تعّلم  الطلبة يف  مل�ساعدة  باملعلم  املناط  الدور  اأهمية 

الويب كوي�ست، التي كان لها الأثر الإيجابي البالغ يف تعّلمهم، ويف تكوين العواطف الإيجابية 

واحلد من العواطف ال�سلبية.

وقام الطويلعي )2012( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف على اأثر ا�ستخدام الويب كوي�ست على 

تنمية التح�سيل يف املواد الجتماعية ح�سب ت�سنيف م�ستويات بلوم املعرفية ، وللتعرف على 

اأثرها يف تنمية اأبعاد التنور التقني ومقيا�سه، وتكونت الأدوات من اختبار وا�ستبانة مت تطبيقها 

اأثر مرتفع يف  على عينة مكونة من )22( طالبة من ال�سف الأول ثانوي، وتو�سلت اإىل وجود 

زيادة التح�سيل.

تنمية  يف  كوي�ست  الويب  اإ�سرتاتيجية  تاأثري  معرفة  اإىل   )2011( ح�سنني  درا�سة  وهدفت 

العينة على )57(  الأ�سا�سي، واقت�سرت  التا�سع  الويب لدى طالب  مهارات ت�سميم �سفحات 

التجريبية  اإح�سائيا بني املجموعتني  اأنه لتوجد فروق دالة  اإىل  الدرا�سة  طالبًا، وقد تو�سلت 

وال�سابطة يف التح�سيل ومهارات ت�سميم �سفحات الويب وجودة املنتج.

الرحالت  اإ�سرتاتيجية  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  فقد   )2008( ونوفل  احليلة  درا�سة  اأما 

تعليم  مقرر  يف  الناقد  والتفكري  الدار�سي  التح�سيل  على  املدى  وق�سرية  طويلة  املعرفية 
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اجلامعية  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )72( من  تاألفت  عينة  لدى  التفكري 

التي  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت  )الأونروا(، 

تعلمت باإ�سرتاتيجية طويلة املدى يف تنمية التفكري الناقد وزيادة التح�سيل اأوًل ثم ل�سالح طلبة 

ق�سرية املدى ثانيًا، مقارنة باأداء طلبة املجموعة ال�سابطة.

اأما درا�سة هالت  )Halat )2008 فقد هدفت اإىل التعرف على اأثر ا�ستخدام الويب كوي�ست 

على تنمية دافعية واجتاهات طالب كلية الرتبية �سعبة التعليم الأ�سا�سي يف مادة الريا�سيات 

البالغ عددهم )202( طالب، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف تكوين 

اجتاهات ايجابية نحو مقرر الريا�سيات ل�سالح املجموعة التجريبية.

وهدفت درا�سة جودة )2007( اإىل التعرف على اأثر توظيف الويب كوي�ست يف تدري�ص العلوم 

على تنمية التنور العلمي لطالب ال�سف التا�سع الأ�سا�سي يف حمافظة غزة، بحيث تكونت العينة 

من 60 طالبًا وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فرق دالة اح�سائيا ل�سالح املجموعة التجريبية من 

ذات  فروق  ووجود  كوي�ست،  الويب  با�سرتاتيجية  التدري�ص  بعد  العلمية  املفاهيم  اختبار  حيث 

دللة اإح�سائية ل�سالح املجموعة التجريبية يف اختبار مها رات التفكري العلمي بعد التدري�ص 

اأن ا�ستخدام الويب كوي�ست ي�ساهم يف حت�سني  اإىل  باإ�سرتاتيجية الويب كوي�ست، كما تو�سلت 

تعلم الطالب وله تاأثري اإيجابي على تنمية التنور العلمي.

 )Gaskill, McNulty & Brooks, 2006( وبرو�ص  ومنلتكي  جا�سكيل  درا�سة  اأما 

املرحلة  الويب على حت�سيل طالب  املعرفية عرب  الرحالت  با�ستخدام  التدري�ص  اأثر  فتق�ست 

الثانوية يف مادتي التاريخ واجليولوجيا، وقد ا�ستخدم الباحثون املنهج التجريبي، حيث تكونت 

اأدوات الدرا�سة من اختبار حت�سيلي، ايل جانب مقابالت مع املعلمني والطالب، وتكونت عينة 

الدرا�صة من )72( طالبًا در�سوا مادتي التاريخ واجليولوجيا، ومت تق�سيمهم ايل جمموعتني، 

)31( طالبًا باملجموعة التجريبية، )42( طالبًا باملجموعة ال�سابطة ، وتو�سلت الدرا�سة ايل 

التجريبية يف  البعدي على الختبار ل�سالح املجموعة  التطبيق  اإح�سائيا يف  وجود فروق دالة 

مادة التاريخ، ول توجد فروق يف اختبار مادة اجليولوجيا، كما وجد اأن الطالب واملعلمون قد 

 )Gaskill et al., 2006(  ا�ستمتعوا باأ�سلوب الرحالت املعرفية عرب الويب

الويب كوي�ست  ا�ستخدام  اإىل  )Lara & Reparaz, 2003( هدفت  وريبارز  ودرا�سة لرا 

اأداةً لإنتاج �سريط فيديو علمي من خالل الرتكيز على التعلم التعاوين، وتكونت عينة الدرا�سة 

من )20( طالب من طالب املرحلة الثانوية، ُق�سمت العينة اإىل )5( جمموعات، وقد اأظهرت 

النتائج اأن التالميذ عملوا بتعاون، واأنهم اأعجبوا بطريقة العمل، واأن ا�ستخدام الويب كوي�ست 

كانت بالن�سبة لهم طريقة جيدة �ساعدتهم على �سرعة اإجناز العمل من خالل توزيع اأدوار العمل 
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فيما بينهم، بالإ�سافة اإىل زيادة دافعيتهم للبحث عن احللول املنا�سبة للم�ساكل التي واجهتهم 

)�صمارة، 2013(.

واملجموعات  املعرفية  الرحالت  ا�ستخدام  تدعم  التي  العاملية  الأجنبية  الدرا�سات  اتفقت 

2012؛  �سالح،  2015؛  والقطي�ص،  )حمادنة  درا�سة  مثل  الريا�سيات  تدري�ص  يف  التعاونية 

الطويلعي؛ ح�سنني، 2011؛ احليلة ونوفل، 2008؛ Halat ,2008؛ Ikpeze & Boyd, 2007؛ 

)Lara & Reparaz, 2003 ؛Gaskill, McNulty & Brooks, 2006 جودة، 2007؛

اأكدت بع�ص الدرا�سات فعالية الرحالت املعرفية يف حت�سني التفكري والتفكري الناقد، وتنمية 

اأكدت  فيما  الدرا�سي،  والتح�سيل  الريا�سية  امل�ساألة  حل  وحت�سني  الريا�سيات،  نحو  الجتاه 

درا�سات اخرى اأهميتها يف ت�سميم �سفحات الويب والتنور التقني والعلمي.

الويب كوي�ست من خالل جمموعات  )Lara & Reparaz, 2003( درا�سة فاعلية  اأكدت 

التعلم التعاوين. 

ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد املالمح الرئي�سية للدرا�سة احلالية من 

حيث حتديد م�سكلة الدرا�سة، منهج الدرا�سة، وبناء اأدوات الدرا�سة، وتف�سري النتائج وحتليلها.

م�سكلة �لدر��سة
يت�سح من ا�ستعرا�ص اأدبيات الدرا�سة اأن لكل من طريقة املجموعات التعاونية والرحالت 

املعرفية مزايا ميكن ال�ستفادة منها يف حت�سني عملية تعليم الريا�سيات وتنمية الجتاه نحوها 

التعلم  ومهارات  الطالب  لدى  املعريف  النمط  اأن  كما  ذاتيا،  املنظم  التعلم  مكونات  وامتالك 

الذاتي لها اأي�سا مزايا يف حت�سني التح�سيل والجتاه، وامتالك مكونات التعلم املنظم ذاتيا، 

التعاونية  املجموعات  طريقيتي  بني  مقارنة  اإجراء  ب�سرورة  قناعة  الباحث  لدى  تكونت  ولذا 

والرحالت املعرفية يف �سوء النمط املعريف واأثرهما على التح�سيل والجتاه وامتالك مكونات 

التعّلم املنظم ذاتيًا.

2015؛  والقطي�ص،  ال�سابقة مثل درا�سة )كل من حمادنة  الدرا�سات  نتائج  اأت�سح من  كما 

�صالح، 2012؛ الطويلعي، 2012؛ ح�سنني، 2011؛، Allan & Street 2008؛ احليلة ونوفل، 

  Gaskill, McNulty2007؛ جودة،  Ikpeze & Boyd, 2007؛  Halat, 2008؛  2008؛ 

باإ�سرتاتيجيات  الهتمام  �سرورة   )& Brooks, 2006; MacGregor & Lou, 2005

التدري�ص احلديثة مثل الرحالت املعرفية واملجموعات املتعاونة يف التدري�ص ب�سكل عام وتدري�ص 

الريا�سيات ب�سكل خا�ص؛ لذا ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل توظيف رحالت التعّلم املعرفية عرب 
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نحو  والجتاه  التح�سيل  م�ستوى  رفع  بهدف  الريا�سيات،  تدري�ص  يف  التعاوين  والتعلم  الويب 

الريا�سيات وتنمية مهارات التعلم لدى طالب ال�سف الثاين املتو�سط مبدينة حائل.

�أ�سئلة �لدر��سة
حتددت اأ�سئلة الدرا�سة يف:

النمط  واختالف  التعاونية  واملجموعات  املعرفية  الرحالت  ا�سرتاتيجيتي  ا�ستخدام  اثر  ما   -

مادة  نحو  املتو�سط  الثاين  ال�سف  طالب  اجتاه  يف  امل�ستقلون(  )العتماديون،  املعريف 

الريا�سيات؟.

النمط  واختالف  التعاونية  واملجموعات  املعرفية  الرحالت  ا�سرتاتيجيتي  ا�ستخدام  اثر  ما   -

املعريف  )العتماديون، امل�ستقلون( يف درجة امتالك طالب ال�سف الثاين املتو�سط ملكونات 

التعلم املنظم ذاتيًا )و�سع الهدف والتخطيط، والحتفاظ بال�سجالت واملراقبة، والت�سميع 

واحلفظ، وامل�ساعدة الجتماعية(؟

النمط  واختالف  التعاونية  واملجموعات  املعرفية  الرحالت  ا�سرتاتيجيتي  ا�ستخدام  اثر  ما   -

مادة  يف  املتو�سط  الثاين  ال�سف  طالب  حت�سيل  يف  امل�ستقلني(  )العتماديني،  املعريف 

الريا�سيات؟

�أهد�ف �لدر��سة
هدفت هذه الدار�سة احلالية اإىل:

واختالف  التعاونية  واملجموعات  املعرفية  الرحالت  اإ�سرتاتيجيتي  ا�ستخدام  اثر  تق�سي   -

النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون( يف اجتاه طالب ال�سف الثاين املتو�سط نحو مادة 

الريا�سيات.

- تق�سي اثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيتي الرحالت املعرفية واملجموعات التعاونية واختالف النمط 

املعريف )العتماديون، امل�ستقلون( يف درجة امتالك طالب ال�سف الثاين املتو�سط ملكونات 

التعلم املنظم ذاتيا.

- تق�سي اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيتي الرحالت املعرفية واملجموعات التعاونية واختالف النمط 

مادة  يف  املتو�سط  الثاين  ال�سف  طالب  حت�سيل  يف  امل�ستقلون(  )العتماديون،  املعريف 

الريا�سيات.
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فرو�س �لدر��سة
 يف �سوء نتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة حتددت فرو�ص الدرا�سة احلالية يف:

- ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05( يف متو�سطات الجتاه نحو 

الريا�سيات لطالب ال�سف الثاين املتو�سط يعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت 

النمط  واختالف  التقليدية(  والطريقة  التعاونية،  واملجموعات   ،web quests اŸعرفية 

املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(.

امتالك طالب  ≤ 0.05( يف درجة   α( اإح�سائية عند م�ستوى توجد فروق ذات دللة  - ل 

ال�سف الثاين املتو�سط ملكون التعلم املنظم ذاتيا الأول )و�سع الهدف والتخطيط( تعزى 

web quests، واملجموعات التعاونية،  اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية 

والطريقة التقليدية( واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(.

طالب  امتالك  درجة  يف   )0.05 ≥ α( ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى -

ال�سف الثاين املتو�سط ملكون التعلم املنظم ذاتيا الثاين )الحتفاظ بال�سجالت واملراقبة( 

واملجموعات   ،web quests املعرفية  )الرحالت  التدري�ص  طريقة  اختالف  اإىل  تعزى 

التعاونية، والطريقة التقليدية( واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(.

امتالك طالب  ≤ 0.05( يف درجة   α( اإح�سائية عند م�ستوى توجد فروق ذات دللة  - ل 

اإىل  تعزى  واحلفظ(  )الت�سميع  الثالث  ذاتيا  املنظم  التعلم  ملكون  املتو�سط  الثاين  ال�سف 

التعاونية،  واملجموعات   ،web quests املعرفية  )الرحالت  التدري�ص  طريقة  اختالف 

والطريقة التقليدية( واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(.

امتالك طالب  ≤ 0.05( يف درجة   α( اإح�سائية عند م�ستوى توجد فروق ذات دللة  - ل 

يعزى  الجتماعية(  )امل�ساعدة  الرابع  ذاتيا  املنظم  التعلم  ملكون  املتو�سط  الثاين  ال�سف 

web quests، واملجموعات التعاونية،  اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية 

والطريقة التقليدية( واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(.

امتالك طالب  ≤ 0.05( يف درجة   α( اإح�سائية عند م�ستوى توجد فروق ذات دللة  - ل 

التدري�ص  اختالف طريقة  اإىل  تعزى  ذاتيا  املنظم  التعلم  ملكونات  املتو�سط  الثاين  ال�سف 

)الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية، والطريقة التقليدية( واختالف 

النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(.

حت�سيل  متو�سطات  يف   )0.05  ≥  α( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   -

املعرفية  )الرحالت  التدري�ص  طريقة  اختالف  اإىل  يعزى  املتو�سط  الثاين  ال�سف  طالب 
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املعريف  النمط  واختالف  التقليدية(  والطريقة  التعاونية،  واملجموعات   ،web quests

)العتماديون، امل�ستقلون(.

�أهمية �لدر��سة
تتمثل اأهمية هذه الدرا�سة يف:

 web quests اأنها تقوم على اأ�سا�ص اختبار فاعلية اأثر ا�ستخدام التدري�ص بالرحالت املعرفية  -

واملجموعات التعاونية يف تدري�ص وحدة املعادلت واملتباينات لطالب ال�سف الثاين املتو�سط 

على التح�سيل والجتاه وامتالك مكونات التعلم املنظم ذاتيًا. 

- اأنه بالإمكان رفع دافعية الطلبة نحو التعلم من خالل ا�سرتاتيجيات وو�سائل معينة.

- اأنها تقدم فائدة اإىل اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات، ومعلمي املدار�ص، وذلك من خالل 

م�ساعدتهم يف البحث عن طرق تدري�ص تتفق مع حاجات واهتمامات الطلبة.

ل�سياغة  حماولتهم  يف  الدرا�سة  هذه  نتائج  اعتماد  خالل  من  املناهج  م�سممو  ا�ستفادة   -

املناهج التي تتفق مع حاجات املتعلمني.

حمدد�ت �لدر��سة:
ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �سوء الآتي:

- عينة الدرا�سة عينة ع�سوائية )163( تلميذًا من طالب ال�سف الثاين املتو�سط يف املدار�ص 

املتو�سطة يف مدينة حائل يف اململكة العربية ال�سعودية.

- اقت�سرت الدرا�سة على وحدة واحدة فقط هي وحدة املعادلت واملتباينات لطالب ال�سف 

الثاين املتو�سط؛ وذلك ب�سبب ق�سر زمن التجربة واملحددات الإدارية.

- احلدود الزمانية للدرا�سة الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي )1436/1435هـ(.

م�سطلحات �لدر��سة
املقام  يعتمد يف  ن�ساط تربوي  باأنه  الويب كوي�ست  يّعرف   :(web quests) �لرحالت �ملعرفية 

الأول على عمليات البحث يف الإنرتنت �سعيا للو�سول ال�سحيح واملبا�سر للمعلومات حمل البحث 

باأقل جهد ممكن، ويهدف اإىل تنمية القدرات الذهنية املختلفة لدى املتعلمني )�سعيد، 2003(.

والإنرتنت،  الكمبيوتر  ا�ستخدام  والتعّلم قائمة على  للتعليم  باأنها طريقة  الباحث  ويّعرفها 

تتبنى فكرة حو�سبة التعليم، وحتقق الأهداف التعليمية والوجدانية باأ�سلوب تفاعلي ممتع ومثري 
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اأمام املتعلم لال�ستزادة من املعرفة بطريقة خمطط لها ومت�سل�سلة،  للدافعية، وتتيح الفر�سة 

من خالل اأن�سطة يديرها املعلم ب�سفته من�سقًا للعملية التعليمية وم�سرفًا عليها.

�ملجموعات �لتعاونية: هي الطريقة التي يتم فيها تعليم الطالب �سمن جمموعات ت�سم طالب 

خمتلف م�ستويات التح�سيل، ول يزيد عدد اأفراد املجموعة الواحدة عن خم�سة طالب وعليهم 

بينهم  النقا�ص واحلوار فيما  واإدارة  والأن�سطة  التجارب  املفاهيم واجراء  تعلم  يتعاونوا يف  اأن 

ويقوم املعلم بالإ�سراف العام على املجموعات وتوفري التغذية الراجعة لكل جمموعة.

�لتعلم �ملنظم ذ�تيًا: التّعلم املنظم ذاتيا يركز على حرية الطالب وفرديته، واعتماده على نف�سه 

يف اتخاذ القرارات، وحتمل امل�سوؤولية يف التعلم، ويزيد فيه التعاون مع وجود م�ستوى عال من 

على  ويركز  التفكري،  من  متنوعة  اأمناطًا  الطالب  فيه  ي�ستخدم  كما  املجموعات،  بني  التفاعل 

احلوافز والدافعية الداخلية لدى الطالب، ويعتمد على عملية التقييم والتعزيز واملراقبة الذاتية 

من الطالب، وي�ستخدم اأ�سلوب حل امل�سكلة، ويعتمد على التكامل بني املواد التعليمية وم�سادر 

املعرفة، كما ي�سوده النمط ما وراء املعريف يف التعليم.

ويقا�ص  التدريبي  النموذج  اأهداف  حتقيق  يف  املتعلم  حققه  الذي  التقدم  مدى  �لتح�سيل: 

مبجموع عالمات الطلبة على الختبار البعدي على تدري�ص وحدة املعادلت واملتباينات لطالب 

ال�سف الثاين املتو�سط الذي اأعّد لغايات الدرا�سة.

�ل�سف �لثاين �ملتو�سط: ويق�سد به الطلبة الذين ترتاوح اأعمارهم )13-14( عامًا ويجل�سون 

على مقاعد الدرا�سة يف ال�سنة الثامنة يف مدار�ص مدينة حائل يف اململكة العربية ال�سعودية.

�لطريقة و�لإجر�ء�ت
املتو�سط يف  الثاين  الدرا�سة من جمموعة من طالب ال�سف  اأفراد  تاألف  - عينة �لدر��سة : 

ثالث مدار�ص متو�سطة يف مدينة حائل خالل الف�سل الثاين للعام الدرا�سي )1436/1435هـ( 

وبلغ عددهم )163( طالبًا، اختريت املدار�ص ب�سكل ع�سوائيًا، ووزعت العينة ع�سوائيًا يف كل 

مدر�سة على جمموعات الدرا�سة التجريبية وال�سابطة ع�سوائيا، واجلدول رقم)1( يبني توزيع 

والنمط  الدرا�سة  متغري طريقة  وال�سابطة ح�سب  التجريبية  املجموعتني  على  الدرا�سة  اأفراد 

املعريف.
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جدول رقم )1(
توزيع عينة �لدر��سة ح�سب طريقة �لدر��سة و�لنمط �ملعريف

املجموعاملجموعة التجريبية )2(املجموعة التجريبية )1(املجموعة ال�شابطةالنمط املعريف

29262782اعتمادي

26272881م�ستقل

555355163املجموع

�أدو�ت �لدر��سة: 
�أول: �ختبار �لتح�سيل

متعدد،  من  الختيار  نوع  من  وجميعها  فقرة،   )14( من  الأولية  بن�سخته  الختبار  تاأّلف 

وهدفت اإىل قيا�ص اكت�ساب الطالب ملفاهيم املعادلت واملتباينات الواردة يف املادة الدرا�سية، 

ومت التاأكد من �سدق الختبار من خالل عر�سة على املحكمني، وا�ستُبعدت الفقرات ال�سعيفة 

لت بع�ص الفقرات الأخرى، كما مت ح�ساب معامل الثبات لالختبار التح�سيلي با�ستخدام  وُعدِّ

معادلة كودر ريت�سارد�سون فكانت قيمة معامل الثبات )0.68(.

م�ستويات  ح�سب  موزعة  فقرات   )10( من  الختبار  تّكون  التعديالت  حميع  اإجراء  وبعد 

بلوم لالأهداف ال�سلوكية يف املجال املعريف، اإذ مت تركيزها يف م�ستويي التطبيق والتحليل بواقع 

خم�سة اأ�سئلة وبن�سبة 50% لكٍل منهما، وحددت العالمة الكلية لالختبار ب )10( درجة بواقع 

عالمة لكل فقرة. وزمن الإجابة على الختبار بلغ 25 دقيقة.

ثانيًا: مقيا�س �لجتاه نحو �لريا�سيات

والبحوث  الدرا�سات  على  بالعتماد  الريا�سيات  نحو  الجتاه  مقيا�ص  باإعداد  الباحث  قام 

ال�سابقة، وتكون املقيا�ص ب�سورته املبدئية من )28( فقرة موزعة خم�سة اأبعاد، وُعر�ص املقيا�ص 

على جمموعة حمكمني تخ�س�ص مناهج وطرق تدري�ص وعلم نف�ص، واأجريت جميع تعديالتهم 

على املقيا�ص، كما مت ح�ساب معامل الثبات ملقيا�ص الجتاه نحو الريا�سيات با�ستخدام معادلة 

األفا كرونباخ فكانت قيمة معامل الثبات 0.70. 

وبعد التاأكد من �سدق املقيا�ص وثباته اأ�سبح املقيا�ص يف �سورته النهائية مكونًا من )24( 

تّكون من )4( عبارات،  الريا�سيات  ملعلم  الطلبة  اإدراكات  الأول:  البعد  كالآتي:  فقرة موزعة 

والثاين: انعدام القلق نحو الريا�سيات وال�ستمتاع بالريا�سيات، تّكون من)6( فقرات، والثالث: 

الريا�سية  للقدرة  الذات  الرابع: مفهوم  فقرات،  تّكون من)6(  املجتمع،  الريا�سيات يف  قيمة 
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وبذلك  فقرات.  تكون من )4(  الريا�سيات  لتعلم  الدافعية  واخلام�ص:  فقرات،  تكون من)4( 

يكون املقيا�ص جاهزًا للتطبيق على عينة الدرا�سة.

ثالثًا: مقيا�س �لتعّلم �ملنظم ذ�تيا

 Regulation of Learning للتعلم  الذاتي  التنظيم  الدرا�سة مقيا�ص  ُا�ستخدم يف هذه   

الذي اأعده بوردي  )Purdie( وعّدله اأحمد )2007( للبيئة العربية، وتكون املقيا�ص من )28( 

فقرة موزعة بالت�ساوي يف اأربعة مكونات، هي: و�سع الهدف والتخطيط، والحتفاظ بال�سجالت 

واملراقبة، والت�سميع واحلفظ، وامل�ساعدة الجتماعية، ومت تقنينه على البيئة العربية عن طريق 

)اأحمد، 2007(. 

ويف الدرا�سة احلالية مت التحقق من ثبات املقيا�ص عن طريق تطبيقة على عينة مكونة من 

با�ستخدام  الأ�سا�سية(،  الدرا�سة  املتو�سط )غري عينة  الثاين  ال�سف  )50( طالبا من طالب 

لأغرا�ص  مقبول  ثبات  توؤكد  التى   ،0.73 الثبات  معامل  قيمة  فكانت  كرونباخ،  الفا  معادلة 

الدرا�سة احلالية.

يبداأ مبوافق  املقيا�ص وفق تدريج خما�سي  ي�ستجيب املفحو�ص على كل فقرة من فقرات    

ب�سدة، وتاأخذ خم�ص درجات، اإىل غري موافق ب�سدة، وتعطى درجة واحدة، ومن ثّم فاإن اأعلى 

واأدنى درجة )7(. ويتم احلكم على   ، درجة يح�سل عليها الطالب على كل بعد تكون )35( 

م�ستوى التعلم املنظم ذاتيا على كل بعد من اأبعاد املقيا�ص عند الطالب ح�سب املعيار الآتي:

م�ستوى منخف�ص الدرجات من )1-2.33((

م�ستوى منخف�ص الدرجات من )3.67–2.34(

م�ستوى منخف�ص الدرجات من )5– 3.68(

ر�بعًا: مقيا�س �لنمط �ملعريف

  هو اختبار الأ�سكال املت�سمنة "ال�سورة اجلمعية" لوتكن واآخرون )Witkin, et al( الذي 

عربه كل من )ال�سرقاوى و اخل�سرى، 1989( ، وتقنينه على البيئة امل�سرية، وي�ستخدم هذا 

املجال  يف  العتماد/ال�ستقالل  حيث  من  للطالب  املعرفى  النمط  على  التعرف  فى  الختبار 

الإدراكى ويتكون من ثالثة اأق�سام: الق�سم الأول: ويتكون من �سبع مفردات تو�سيحية للتدريب 

ول حتت�سب درجته فى تقدير الطالب. والثانى: يتكون من ت�سع مفردات متدرجة فى �سعوبتها. 

فتكون من ت�سع مفردات متدرجة فى �سعوبتها اأي�سا، وهو مكافئ للق�سم الثانى من  والثالث: 

الختبار. 
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وكل فقرة من الفقرات فى الأق�سام الثالثة عبارة عن �سكل هند�سى معقد يت�سمن بداخله 

ال�سكل  داخل  الب�سيط  ال�سكل  الر�سا�ص  بالقلم  يحدد  اأن  الطالب  من  ويطلب  ب�سيطا،  �سكال 

املعقد، والأ�سكال الب�سيطة التى يطلب من الطالب اكت�سافها وحتديدها موجودة يف ال�سفحة 

واحد.  وقت  فى  املعقد  وال�سكل  الب�سيط  ال�سكل  الطالب  يرى  ل  بحيث  الختبار،  من  الأخرية 

نف الطالب كالآتي: الذين يح�سلون على 6 فاأقل ي�سنفون اعتماديني – اأما الذين يح�سلون  و�سُ

على 7 فاأكرث ي�سنفون م�ستقلني( علما اأن مدى الدرجات من �سفر حتى 18.

ق�سمي  بني  الرتباط  معامل  با�ستخدام  احلالية  الدرا�سة  يف  الثبات  معامل  ح�ساب  ومت 

الختبار الثاين والثالث ثم ح�ساب معادلة �سبريمان - براون فكانت قيمة معامل الثبات قبل 

الت�صحيح 0.68 وبعد الت�صحيح 0.81 وهذه الن�سبة ت�سري اإىل درجة عالية من الثبات.

خام�سًا: دليل �ملعلم

 للتاأكد من �سدق حمتوى دليل املعلم ومالءمته، ومدى �سحة الأن�سطة والأ�سئلة املت�سمنة فيه 

و�سدق الختبار ومدى متثيل الأ�سئلة و�سمولها ملحتوى املادة، ومدى مالء متها لقيا�ص الأهداف 

مبو�سوعية، واإبداء املالحوظات حول دقة الأ�سئلة، واحلكم على منا�سبة البدائل وزعت الأدلة 

والختبار على خم�سة )5( اأع�ساء هيئة تدري�ص يف جامعة حائل، ثالثة منهم ممن يحملون درجة 

الدكتوراه يف اأ�ساليب تدري�ص الريا�سيات، واثنان منهم يحملون درجة الدكتوراه يف علم النف�ص 

الرتبوي، واأجريت بع�ص التعديالت الطفيفة على النموذج التعليمي بناء على ملحوظاتهم، ومل 

مت�ص تلك التعديالت املراحل، ولكنها تناولت فقط مدى توافق الأن�سطة والأ�سئلة للمادة. ويف 

لت �سياغة  الختبار حدد معيار قبول الفقرات ب )80%( لقبول الفقرة، ومن ثم ُحِذفت وُعدِّ

بع�ص الفقرات التي ح�سلت على اأقل من تلك الن�سبة.

ومر �لدليل باخلطو�ت �لتالية

عملية  يف  التعاونية  واملجموعات   web quests املعرفية  بالرحالت  التدري�ص  اعتماد  مت   -1

التدري�ص، بهدف زيادة التح�سيل يف مادة الريا�سيات. وعليه اأُِعدَّ الأتي:

 اأ. دليل للمعلم لتدري�ص الوحدة با�ستخدام بالرحالت املعرفية web quests حيث وزعت 

املادة الدرا�سية على �ست مراحل ا�ستقت من عنا�سر التدري�ص بالرحالت املعرفية وهي:املقدمة، 

املهمات، الجراءات، امل�سادر، التقومي، اخلامتة. 

ب. دليل للمعلم للتدري�ص الوحدة با�ستخدام املجموعات التعاونية.
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2- مت اختيار وحدة)املعادلت واملتباينات( من مادة الريا�سيات املقررة لطالب ال�سف الثاين 

املتو�سط.

3- �سيغت عدد من الأهداف ال�سلوكية حول هذه الوحدة. 

4- وزعت املادة الدرا�سية على �ست مراحل ا�ستقت من عنا�سر التدري�ص بالرحالت املعرفية 

وهي: املقدمة، واملهمات، والإجراءات، وامل�سادر، والتقومي، واخلامتة.

�إجر�ء�ت �لتدري�س للمجموعات �لثالثة
قام الباحث بالإجراءات الآتية:

1- قام الباحث بتح�سري وت�سميم الدرو�ص وو�سعها على موقع الإكرتوين على الويب. وعمل 

هذه  لتو�سيح  عمل  لقاء  خالل  من  الدرا�سة  تنفيذ  يف  امل�ساركني  املعلمني  تدريب  على 

بعنوان  والطالب  املعلمون  زود  كما  الريا�سيات  ح�س�ص  يف  تنفيذها  واآلية  الإ�سرتاتيجية 

الويب وا�سم م�ستخدم وكلمة مرور ميكنهم الدخول اإىل املوقع.

2- وّجه الباحث املعلمني امل�ساركني يف التنفيذ اإىل تطبيق اإ�سرتاتيجية الويب كوي�ست للمجموعة 

املراد  املعرفية  للمرحلة  بالتمهيد  املعلم  يقوم  حيث  احلا�سوب  خمترب  يف   )1( التجريبية 

تنفيذها، بعد ذلك قام الطالب بتنفيذ الرحلة املعرفية )الويب كوي�ست( املحددة على اأن 

يكون املعلم بينهم متابعًا مي�ّسرًا لتنفيذ املهام املطلوبة من الطالب. 

التعاونية  املجموعات  اإ�سرتاتيجية  تطبيق  اإىل  التنفيذ  امل�ساركني يف  املعلمني  الباحث  وّجه   -3

ت�سمل كل جمموعة  اإىل جمموعات  املعلم الطالب  التجريبية )2( بحيث ق�سم  للمجموعة 

اأربع طالب، وو�سح لهم دور كل طالب يف املجموعة على اأن يتم تبادل الأدوار فيما بينهم، 

على اأن يكون املعلم بينهم متابعًا مي�سرًا لتنفيذ املهام املطلوبة من الطالب. 

التدري�ص العتيادي: يف املجموعة  اإىل تطبيق  التنفيذ  امل�ساركني يف  املعلمني  الباحث  4- وجه 

يف  املتو�سط  الثاين  لل�سف  املعلم  دليل  يف  اإر�سادات  من  ورد  ما  على  اعتمد  اإذ  ال�سابطة 

مادة الريا�سيات حول تدري�ص وحدة بحيث كانت هذه الطريقة هي املتبعة معهم يف تدري�ص 

املو�سوعات ال�سابقة للمادة الدرا�سية نف�سها، بحيث بقي ال�سف فريقًا واحدًا، وعلى معلم 

املادة لل�سف الدرا�سي نف�سه تقدمي املادة باختالف مو�سوعاتها. بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 

وعلى  باأكمله،  ال�سف  اأمام  وتو�سيحها  و�سرحها  املادة  لعر�ص  التعليمية  الو�سائل  املعلم 

الطلبة ال�ستماع وامل�ساركة يف الن�ساطات وال�ستف�سار والإجابة عن الأ�سئلة املوجهة من قبل 

املدر�ص وامل�ساركة يف املناق�سات وتنفيذ الواجبات والن�ساطات التي يكلفون بها.
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�لتطبيق �لقبلي لأدو�ت �لدر��سة
طبقت جميع الأدوات )التح�سيل- والجتاهات- والتعلم املنتظم داتيًا(على جميع الطالب 

قبل التجربة، و واجلدول الآتي يو�سح نتائج التطبيق القبلي :

جدول )2(
قيم حتليل �لتباين �لأحادي لدرجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل، و�لتجريبية

 �لثانية وطالب �ملجموعة �ل�سابطة قبليًا يف �أدو�ت �لدر��سة 
)�لتح�سيل- و�لجتاهات- و�لتعلم �ملنتظم د�تيًا(

جمموع م�شدر التبايناملتغري
مربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
م�شتوي الداللة قيمة" ف"املربعات

االإح�شائية

التح�سيل

43.624221.812بني املجموعات

0.32600.7220 10713.03816066.956داخل املجموعات

10756.663162املجموع

الجتاه

2574.74821287.374بني املجموعات

2.098
0.8600 8004.63816050.029داخل املجموعات

10579.387162املجموع

التعلم املنتظم 
ذاتيًا

88.083244.041بني املجموعات

2.9810.0540 2364.02716014.775داخل املجموعات

2452.110162املجموع

تبنّي نتائج اجلدول رقم )2( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد 

العينة وفقًا للتطبيق القبلي؛ مما يدل على جتان�ص املجموعات الثالث.

نتائج �لدر��سة
با�ستخدام  واملتباينات  املعادلت  وحدة  تدري�ص  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  الدرا�سة  هدفت   

اإ�سرتاتيجية التدري�ص بالرحالت املعرفية web quests واملجموعات التعاونية لطالب ال�سف 

الثاين املتو�سط على التح�سيل والجتاه وامتالك مكونات التعّلم املنظم ذاتيًا يف مدينة حائل.

وكانت النتائج على النحو الآتي :

نتائج �لفر�س �لأول: 

≤ 0.05( يف   α( م�ستوى اإح�سائية عند  توجد فروق ذات دللة  ين�ّص على" ل  الذي    
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متو�سطات حت�سيل الريا�سيات لدى طالب ال�سف الثاين املتو�سط يعزى اإىل اختالف طريقة 

النمط  واختالف  التقليدية(  والطريقة  التعاونية،  واملجموعات  املعرفية،  التدري�ص )الرحالت 

املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(".

لختبار هذا الفر�ص مت ح�ساب حتليل التباين الثنائى ملتو�سطات حت�سيل الريا�سيات ح�سب 

اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية، والطريقة 

التقليدية( واختالف النمط املعريف )معتمد، م�ستقل(. واجلدول رقم )3( يبني ذلك:

جدول )3(
نتائج حتليل �لتباين �لثنائى ملتو�سطات حت�سيل �لريا�سيات ح�سب �ختالف طريقة �لتدري�س 

)�لرحالت �ملعرفية، و�ملجموعات �لتعاونية، و�لطريقة �لتقليدية( 
و�ختالف �لنمط �ملعريف )معتمد، م�ستقل(

درجات جمموع املربعاتم�شدر التباين
احلرية

متو�شط جمموع 
م�شتوى قيمة " ف"املربعات

الداللة

400.2942200.147229.0140.000ا�سرتاتيجية التدري�ص )اأ(

0.73810.7380.8440.360الأ�سلوب املعريف )ب(

1.94020.9701.1100.332التفاعل بني )اأ × ب(

137.2101570.874داخل املجموعات )اخلطاأ(

7445.000163املجموع الكلى

طالب  حت�سيل  متو�سطات  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود   )3( رقم  اجلدول  من  يت�سح     

 ،web quests ال�سف الثاين املتو�سط يعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية

واملجموعات التعاونية، والطريقة التقليدية( عدم وجود فروق تعزى اإىل اختالف النمط املعريف 

الفروق  وملعرفة  املعريف  والنمط  التدري�ص  طريقة  بني  للتفاعل  اأو  امل�ستقلني(.  )العتماديني، 

ل�سالح من يف طريقة التدري�ص اأُ�ستخدم اختبار �سيفية مثل ماهو مبني يف اجلدول الآتي:

جدول )4(
نتائج �ختبار �سيفيه للفروق بني متو�سطات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لأول و�لتجريبية 

�لثانية و�ل�سابطة ح�سب �لأ�سلوب �ملعريف )م�ستقل/معتمد( يف �لختبار �لتح�سيلي

جتريبية)2(جتريبية )1(�شابطةاملتو�شطالعدداملجموعة

-3.4727-*-3.1067-*554.3180�سابطة

-0.3660-3.10670*537.432جتريبية )1(

3.47273660.0*557.802جتريبية )2(

** دالة عند 0.05 * دالة عند 0.01.  
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طالب  حت�سيل  متو�سطات  يف  اإح�سائيا  الدالة  الفروق  اأن   )4( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

ال�سف الثاين املتو�سط التي تعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص هي ل�سالح املجموعة التجربية 

)1( مقارنة بال�سابطة اإذ اإن متو�سط عالمات الطالب الذين در�سوا باإ�سرتاتيجية الرحالت 

املعرفية اأعلى من متو�سط  درجات الطلبة الذين در�سوا بالطريقة التقليدية ول�سالح املجموعة 

التجريبية )2( مقارنة بال�سابطة حيث اأن متو�سط عالمات الطالب الذين در�سوا باإ�سرتاتيجية 

املجموعات التعاونية اأعلى من متو�سط عالمات الطلبة الذين در�سوا بالطريقة التقليدية وغري 

دال يف الختالف بني املجموعة التجريبية )1( واملجموعة التجريبية )2(. وعليه فاإنه ميكن 

القول اإن اإ�سرتاتيجيتي الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية اأكرث فاعلية يف 

زيادة التح�سيل مبادة الريا�سيات مقارنة بالطريقة العتيادية.

نتائج �لفر�س �لثاين

يف   )0.05 ≥  α( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  على" ل  ين�ّص  الذي 

متو�سطات الجتاه نحو الريا�سيات لطالب ال�سف الثاين املتو�سط يعزى اإىل اختالف طريقة 

التقليدية(  والطريقة  التعاونية،  واملجموعات   ،web quests املعرفية  )الرحالت  التدري�ص 

واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(" 

لختبار الفر�ص مت ح�ساب حتليل التباين الثنائى ملتو�سطات الجتاه نحو الريا�سيات ح�سب 

اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية، والطريقة 

التقليدية( واختالف النمط املعريف )معتمد، م�ستقل(. واجلدول رقم )5( يبني ذلك:

جدول )5(
نتائج حتليل �لتباين �لثنائى ملتو�سطات �لجتاه نحو �لريا�سيات ح�سب �ختالف طريقة �لتدري�س 

)�لرحالت �ملعرفية، و�ملجموعات �لتعاونية، و�لطريقة �لتقليدية(
 و�لنمط �ملعريف )معتمد، م�ستقل(

جمموع م�شدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط جمموع 
م�شتوى قيمة " ف"املربعات

الداللة

.19206.24729603.123108.167000اإ�سرتاتيجية التدري�ص )اأ(

.102.7181102.7181.157284الأ�سلوب املعرفى )ب(

.205.6862102.8431.158317التفاعل بني )اأ × ب(

13938.54215788.781داخل املجموعات )اخلطاأ(

1211175.0163املجموع الكلى
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طالب  اجتاهات  متو�سطات  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود   )5( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

)الرحالت  التدري�ص  طريقة  اختالف  اإىل  يعزى  الريا�سيات  نحو  املتو�سط  الثاين  ال�سف 

اŸعرفية web quests، واملجموعات التعاونية، والطريقة التقليدية( ووعدم وجود فروق تعزى 

اإىل ختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(. اأو للتفاعل بني طريقة التدري�ص والنمط 

املعريف وملعرفة الفروق ل�سالح من يف طريقة التدري�ص اأُ�سُتخدم اختبار �سيفية مثل ماهو مبني 

يف اجلدول الآتي:

جدول )6(
نتائج �ختبار �سيفيه للفروق بني متو�سطات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لأول و�لتجريبية 

�لثانية و�ل�سابطة ح�سب �لأ�سلوب �ملعرفى )م�ستقل/معتمد( فى مقيا�س �لجتاه

جتريبية)2(جتريبية )1(�سابطةاملتو�سطالعدداملجموع)1(

-21.6545-*-24.1636-*5569.84�سابطة

24.16362.5091*5394.0.0جتريبية )1(

-2.5091-21.6545*5595.4جتريبية)2(

** دالة عند 0.05 * دالة عند 0.01.  

متو�سطات اجتاهات طالب  اإح�سائيا يف  الدالة  الفروق  اأن  رقم )6(  يت�سح من اجلدول 

ال�سف الثاين املتو�سط نحو الريا�سيات التي تعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص هي ل�سالح 

در�سوا  الذين  الطالب  عالمات  متو�سط  اإن  اإذ  بال�سابطة  مقارنة   )1( التجربية  املجموعة 

الذين  الطلبة  عالمات  متو�سط  من  اأعلى   web quests املعرفية  الرحالت  باإ�سرتاتيجية 

در�سوا بالطريقة التقليدية ل�سالح املجموعة التجريبية )2( مقارنة بال�سابطة اإذ اإن متو�سط 

عالمات الطالب الذين در�سوا باإ�سرتاتيجية املجموعات التعاونية اأعلى من متو�سط عالمات 

التجريبية  املجموعة  بني  الختالف  يف  دال  وغري  التقليدية  بالطريقة  در�سوا  الذين  الطلبة 

)1( واملجموعة التجريبية )2(. وعليه فاإنه ميكن القول اإن اإ�سرتاتيجيتي الرحالت املعرفية، 

بالطريقة  الريا�سيات مقارنة  اأكرث فاعلية يف زيادة الجتاه نحو مبادة  التعاونية  واملجموعات 

العتيادية.

 

نتائج �لفر�س �لثالث

يف   )0.05 ≥  α( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  على" ل  ين�ّص  والذي 

الثاين  ال�سف  لطالب  والتخطيط  الهدف  و�سع  الأول  البعد  ذاتيا  املنظم  التعّلم  متو�سطات 

املتو�سط يعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات 
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التعاونية، والطريقة التقليدية( واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(" لختبار 

الأول  البعد  ذاتيا  املنظم  التعلم  ملتو�سطات  الثنائى  التباين  حتليل  ح�ساب  مت  الفر�ص  هذا 

 ،web quests و�سع الهدف والتخطيط ح�سب اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية

م�ستقل(.  )معتمد،  املعريف  النمط  واختالف  التقليدية(  والطريقة  التعاونية،  واملجموعات 

واجلدول رقم )7( يبني ذلك:

جدول )7(
نتائج حتليل �لتباين �لثنائى ملتو�سطات �لتعلم �ملنظم ذ�تيا بعد و�سع �لهدف و�لتخطيط ح�سب 

�ختالف طريقة �لتدري�س )�لرحالت �ملعرفية، و�ملجموعات �لتعاونية، 
و�لطريقة �لتقليدية( و�ختالف �لنمط �ملعريف )معتمد، م�ستقل(

درجات جمموع املربعاتم�شدر التباين
احلرية

متو�شط جمموع 
م�شتوى قيمة " ف"املربعات

الداللة

3371.56221685.781199.0710.000اإ�سرتاتيجية التدري�ص )اأ(

4.66214.6620.5510.459الأ�سلوب املعرفى )ب(

20.086210.0431.1860.308التفاعل بني )اأ × ب(

1329.5141578.468داخل املجموعات )اخلطاأ(

112750.000163املجموع الكلى

   يت�سح من اجلدول رقم )7( وجود فروق دالة اإح�سائيا يف متو�سطات ا�ستجابات طالب 

ال�سف الثاين املتو�سط على البعد الأول )و�سع الهدف والتخطيط( يف مقيا�ص التعّلم املنظم 

واملجموعات   ،web quests املعرفية  )الرحالت  التدري�ص  طريقة  اختالف  اإىل  يعزى  ذاتيًا 

املعريف  النمط  اختالف  اإىل  تعزى  فروق  وجود  ووعدم  التقليدية(  والطريقة  التعاونية، 

التدري�ص والنمط املعريف، وملعرفة الفروق  للتفاعل بني طريقة  اأو  )العتماديون، امل�ستقلون(. 

ل�سالح من يف طريقة التدري�ص اأُ�ستخدم اختبار �سيفية مثل ماهو مبني يف اجلدول الآتي:

جدول )8(
نتائج �ختبار �سيقبه للفروق بني متو�سطات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لأول و�لتجريبية 

�لثانية و�ل�سابطة ح�سب �لأ�سلوب �ملعرفى )م�ستقل/معتمد( فى �لبعد �لأول 
على مقيا�س �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا)و�سع �لهدف و�لتخطيط(

جتريبية )2(جتريبية )1(�شابطةاملتو�شطالعدداملجموع )1(

-9.4545-*-9.8062-*5519.373�سابطة

9.80620.3516*5329.170جتريبية )1(

-0.3516-9.4545*5529.170جتريبية )2(

** دالة عند 0.05 * دالة عند 0.01.  
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يت�سح من اجلدول رقم )8( اأن الفروق الدالة اإح�سائيا يف ا�ستجابات طالب ال�سف الثاين 

والتي  ذاتيًا  املنظم  التعلم  مقيا�ص  يف  والتخطيط(  الهدف  )و�سع  الأول  البعد  على  املتو�سط 

تعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص هي ل�سالح املجموعة التجربية )1( مقارنة بال�سابطة اإذ 

اإن متو�سط عالمات الطالب الذين در�سوا باإ�سرتاتيجية الرحالت املعرفية web quests اأعلى 

التجريبية  املجموعة  ول�سالح  التقليدية  بالطريقة  در�سوا  الذين  الطلبة  متو�سط عالمات  من 

)2( مقارنة بال�سابطة اإذ اإن متو�سط عالمات الطالب الذين در�سوا باإ�سرتاتيجية املجموعات 

يف  دال  وغري  التقليدية  بالطريقة  در�سوا  الذين  الطلبة  عالمات  متو�سط  من  اأعلى  التعاونية 

الختالف بني املجموعة التجريبية )1( واملجموعة التجريبية )2(. وعليه فانه ميكن القول اإن 

اإ�سرتاتيجيتي الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية اأكرث فاعلية يف زيادة بعد 

و�سع الهدف والتخطيط مقارنة بالطريقة العتيادية.

نتائج �لفر�س �لر�بع

يف   )0.05 ≥  α( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  والذي ين�ص على" ل 

متو�سطات التعلم املنظم ذاتيا البعد الثاين الحتفاظ بال�سجالت واملراقبة لطالب ال�سف الثاين 

web quests، املجموعات  املتو�سط يعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية 

التعاونية، الطريقة التقليدية( واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(".

  لختبار هذا الفر�ص مت ح�ساب حتليل التباين الثنائى متو�سطات التعلم املنظم ذاتيا البعد 

املعرفية  )الرحالت  التدري�ص  طريقة  اختالف  ح�سب  واملراقبة  بال�سجالت  الحتفاظ  الثاين 

web quests، واملجموعات التعاونية، والطريقة التقليدية( واختالف النمط املعريف )معتمد، 

م�ستقل(. واجلدول )9( يبني ذلك:

جدول )9(
نتائج حتليل �لتباين �لثنائى �لتعلم �ملنظم ذ�تيا �لبعد �لثاين �لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة 
ح�سب �ختالف طريقة �لتدري�س )�لرحالت �ملعرفية web quests، و�ملجموعات �لتعاونية، 

و�لطريقة �لتقليدية( و�ختالف �لنمط �ملعريف )معتمد، م�ستقل(

درجات جمموع املربعاتم�شدر التباين
احلرية

متو�شط جمموع 
م�شتوى قيمة " ف"املربعات

الداللة

3469.49121734.746210.0140.000اإ�سرتاتيجية التدري�ص )اأ(

14.552114.5521.7620.186الأ�سلوب املعرفى )ب(

.40.866220.4332.474088التفاعل بني )اأ × ب(

1296.8431578.260داخل املجموعات )اخلطاأ(

114379.000163املجموع الكلى
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اإح�سائيا يف متو�سطات ا�ستجابات طالب  يت�سح من اجلدول رقم )9( وجود فروق دالة 

مقيا�ص  يف  واملراقبة(  بال�سجالت  )الحتفاظ  الثاين  البعد  على  املتو�سط  الثاين  ال�سف 

 ،web quests املعرفية  التدري�ص )الرحالت  اإىل اختالف طريقة  يعزى  ذاتيًا  املنظم  التعلم 

النمط  اختالف  اإىل  تعزى  فروق  وجود  وعدم  التقليدية(  والطريقة  التعاونية،  واملجموعات 

وملعرفة  املعريف  والنمط  التدري�ص  طريقة  بني  للتفاعل  اأو  امل�ستقلون(.  )العتماديون،  املعريف 

اجلدول  يف  مبني  ماهو  مثل  �سيفية  اختبار  اأُ�ستخدم  التدري�ص  طريقة  يف  من  ل�سالح  الفروق 

التايل:

جدول )10(
نتائج �سيفيه للفروق بني متو�سطات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل و�لتجريبية 

�لثانية و�ل�سابطة ح�سب �لأ�سلوب �ملعرفى )م�ستقل/معتمد( فى مقيا�س �لتعلم 
�ملنظم ذ�تيًا )بعد �لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة(

جتريبية)2(جتريبية )1(�سابطةاملتو�سطالعدداملجموع )1(

-9.6182-*-10.0158-*5519.470�سابطة

10.01580.3976*5329.430جتريبية )1(

-0.3976-9.6182*5529.041جتريبية )2(

** دالة عند 0.05 * دالة عند 0.01.  

ال�سف  طالب  ا�ستجابات  يف  اإح�سائيا  الدالة  الفروق  اأن   )10( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

الثاين املتو�سط على البعد الثاين )الحتفاظ  بال�سجالت واملراقبة( يف مقيا�ص التعلم املنظم 

مقارنة  التجربية )1(  املجموعة  ل�سالح  التدري�ص هي  اختالف طريقة  اإىل  تعزى  التي  ذاتيًا 

 web بال�سابطة اإذ اإن متو�سط عالمات الطالب الذين در�سوا باإ�سرتاتيجية الرحالت املعرفية

quests اأعلى من متو�سط عالمات الطلبة الذين در�سوا بالطريقة التقليدية ول�سالح املجموعة 

التجريبية )2( مقارنة بال�سابطة اإذ اإن متو�سط عالمات الطالب الذين در�سوا باإ�سرتاتيجية 

املجموعات التعاونية اأعلى من متو�سط عالمات الطلبة الذين در�سوا بالطريقة التقليدية وغري 

دال يف الختالف بني املجموعة التجريبية )1( واملجموعة التجريبية )2(. وعليه فاإنه ميكن 

القول اإن اإ�سرتاتيجيتي الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية اأكرث فاعلية يف 

زيادة بعد الحتفاظ بال�سجالت واملراقبة مقارنة بالطريقة العتيادية.

نتائج �لفر�س �خلام�س

يف   )0.05 ≥  α( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  على" ل  ين�ّص  الذي 

متو�سطات التعلم املنظم ذاتيا البعد الثالث الت�سميع واحلفظ لطالب ال�سف الثاين املتو�سط 
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يعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية، 

والطريقة التقليدية( واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(".

البعد  ذاتيا  املنظم  التعلم  ملتو�سطات  الثنائي  التباين  حتليل  ح�ساب  مت  الفر�سية  لختبار 

 ،web quests الثالث الت�سميع واحلفظ ح�سب اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية

م�ستقل(.  )معتمد،  املعريف  النمط  واختالف  التقليدية(  والطريقة  التعاونية،  واملجموعات 

واجلدول رقم )11( يبني ذلك:

جدول )11(
نتائج حتليل �لتباين �لثنائى ملتو�سطات �لتعلم �ملنظم ذ�تيا �لبعد �لثالث �لت�سميع و�حلفظ ح�سب 

�ختالف طريقة �لتدري�س )�لرحالت �ملعرفية web quests، �ملجموعات �لتعاونية،
 �لطريقة �لتقليدية( و�ختالف �لنمط �ملعريف )معتمد، م�ستقل(

درجات جمموع املربعاتم�شدر التباين
احلرية

متو�شط جمموع 
م�شتوى قيمة " ف"املربعات

الداللة

3489.45321744.727216.8000.000اإ�سرتاتيجية التدري�ص )اأ(

32.294132.2944.0130.047الأ�سلوب املعرفى )ب(

12.40626.2030.7710.464التفاعل بني )اأ × ب(

1263.4791578.048داخل املجموعات )اخلطاأ(

112839.00163املجموع الكلى

  يت�سح من اجلدول رقم )11( وجود فروق دالة اإح�سائيا يف متو�سطات ا�ستجابات طالب 

ال�سف الثاين املتو�سط على البعد الثالث )بعد الت�سميع واحلفظ( يف مقيا�ص التعلم املنظم ذاتيًا 

يعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية، 

)العتماديون،  املعريف  النمط  اختالف  اإىل  تعزى  فروق  وجود  ووعدم  التقليدية(  والطريقة 

من يف  ل�سالح  الفروق  وملعرفة  املعريف  والنمط  التدري�ص  بني طريقة  للتفاعل  اأو  امل�ستقلون(. 

طريقة التدري�ص اأُ�ستخدم اختبار �سيفية مثل ماهو مبني يف اجلدول الآتي:

جدول )12(
نتائج �ختبار �سيفيه للفروق بني متو�سطات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لأول و�لتجريبية 

�لثانية و�ل�سابطة ح�سب �لأ�سلوب �ملعرفى )م�ستقل/معتمد( فى مقيا�س
 �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا )بعد �لت�سميع و�حلفظ(

جتريبية )2(جتريبية )1(�شابطةاملتو�شطالعدداملجموع )1(

-9.6000-*-9.8978-*5519.250�سابطة

9.89780.2978*5329.190جتريبية )1(

-0.2978-9.6000*5528.900جتريبية )2(

** دالة عند 0.05 * دالة عند 0.01.  
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  يت�سح من اجلدول رقم )12( اأن الفروق الدالة اإح�سائيا يف ا�ستجابات طالب ال�سف 

الثاين املتو�سط على البعد الثالث )الت�سميع واحلفظ( يف مقيا�ص التعلم املنظم ذاتيًا التي تعزى 

اإن  اإذ  بال�سابطة  مقارنة  التجربية )1(  املجموعة  ل�سالح  التدري�ص هي  اختالف طريقة  اإىل 

اأعلى   web quests باإ�سرتاتيجية الرحالت املعرفية  الذين در�سوا  متو�سط عالمات الطالب 

التجريبية  املجموعة  ل�سالح  التقليدية  بالطريقة  در�سوا  الذين  الطلبة  عالمات  متو�سط  من 

)2( مقارنة بال�سابطة اإذ اإن متو�سط عالمات الطالب الذين در�سوا باإ�سرتاتيجية املجموعات 

يف  دال  وغري  التقليدية  بالطريقة  در�سوا  الذين  الطلبة  عالمات  متو�سط  من  اأعلى  التعاونية 

الختالف بني املجموعة التجريبية )1( واملجموعة التجريبية )2(. وعليه فاإنه ميكن القول اإن 

اإ�سرتاتيجيتي الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية اأكرث فاعلية يف زيادة بعد 

الت�سميع واحلفظ مقارنة بالطريقة العتيادية.

نتائج �لفر�س �ل�ساد�س

يف   )0.05  ≥  α( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  على" ل  ين�ّص  الذي 

متو�سطات التعلم املنظم ذاتيا البعد الرابع امل�ساعدة الجتماعية لطالب ال�سف الثاين املتو�سط 

يعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية، 

والطريقة التقليدية( واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(". 

البعد  ذاتيا  املنظم  التعلم  ملتو�سطات  الثنائى  التباين  حتليل  ح�ساب  مت  الفر�سية  لختبار 

 web املعرفية  )الرحالت  التدري�ص  طريقة  اختالف  ح�سب  الجتماعية  امل�ساعدة  الرابع 

)معتمد،  املعريف  النمط  واختالف  التقليدية(  والطريقة  التعاونية،  واملجموعات   ،quests

م�ستقل(. واجلدول رقم )13( يبني ذلك:

جدول )13(
نتائج حتليل �لتباين �لثنائي ملتو�سطات �لتعلم �ملنظم ذ�تيا �لبعد �لر�بع �مل�ساعدة �لجتماعية 

ح�سب �ختالف طريقة �لتدري�س )�لرحالت �ملعرفية web quests، و�ملجموعات �لتعاونية، 
و�لطريقة �لتقليدية( و�ختالف �لنمط �ملعريف )معتمد، م�ستقل(

جمموع م�شدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط جمموع 
م�شتوى قيمة " ف"املربعات

الداللة

3724.71321862.357236.3190.000اإ�سرتاتيجية التدري�ص )اأ(

8.36718.3671.0620.304الأ�سلوب املعرفى )ب(

0.44120.2210.0280.972التفاعل بني )اأ × ب(

1237.2671577.881داخل املجموعات )اخلطاأ(

114218.00163املجموع الكلى
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  يت�سح من اجلدول رقم )13( وجود فروق دالة اإح�سائيا يف متو�سطات ا�ستجابات طالب 

ال�سف الثاين املتو�سط على البعد الرابع )امل�ساعدة الجتماعية( يف مقيا�ص التعلم املنظم ذاتيًا 

يعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية، 

)العتماديون،  املعريف  النمط  اختالف  اإىل  تعزى  فروق  وجود  ووعدم  التقليدية(  والطريقة 

من يف  ل�سالح  الفروق  وملعرفة  املعريف  والنمط  التدري�ص  بني طريقة  للتفاعل  اأو  امل�ستقلون(. 

طريقة التدري�ص اأُ�ستخدم اختبار �سيفية مثل ماهو مبني يف اجلدول الآتي:

جدول )14(
نتائج �ختبار �سيفيه للفروق بني متو�سطات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لأول و�لتجريبية 

�لثانية و�ل�سابطة ح�سب �لأ�سلوب �ملعرفى )م�ستقل/معتمد( فى مقيا�س �لتعلم 
�ملنظم ذ�تيًا )بعد �مل�ساعدة �لجتماعية(

جتريبية )2(جتريبية )1(�سابطةاملتو�سطالعدداملجموع )1(

-9.9273-*-10.2717-*5519.184�سابطة

10.27170.3444*5329.475جتريبية )1(

-0.3444-9.9273*5529.131جتريبية )2(

** دالة عند 0.05 * دالة عند 0.01.  

  يت�سح من اجلدول رقم )12( اأن الفروق الدالة اإح�سائيا يف ا�ستجابات طالب ال�سف 

الثاين املتو�سط على البعد الرابع )امل�ساعدة الجتماعية( يف مقيا�ص التعلم املنظم ذاتيًا التي 

تعزى اإىل اختالف طريقة التدري�ص هي ل�سالح املجموعة التجربية )1( مقارنة بال�سابطة اإذ 

اإن متو�سط عالمات الطالب الذين در�سوا با�سرتاتيجية الرحالت املعرفية web quests اأعلى 

التجريبية  املجموعة  ول�سالح  التقليدية  بالطريقة  در�سوا  الذين  الطلبة  متو�سط عالمات  من 

)2( مقارنة بال�سابطة اإذ اإن متو�سط عالمات الطالب الذين در�سوا باإ�سرتاتيجية املجموعات 

يف  دال  وغري  التقليدية  بالطريقة  در�سوا  الذين  الطلبة  عالمات  متو�سط  من  اأعلى  التعاونية 

الختالف بني املجموعة التجريبية )1( واملجموعة التجريبية )2(. وعليه فاإنه ميكن القول اإن 

اإ�سرتاتيجيتي الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية اأكرث فاعلية يف زيادة بعد 

امل�ساعدة الجتماعية مقارنة بالطريقة العتيادية.

نتائج �لفر�س �ل�سابع

يف   )0.05  ≥  α( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  على"ل  ين�ص  الذي 

اإىل  يعزى  املتو�سط  الثاين  ال�سف  لطالب  ذاتيا  املنظم  للتعلم  الكلية  الدرجة  متو�سطات 

اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية، والطريقة 

التقليدية( واختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(".
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للتعلم  الكلية  الدرجة  ملتو�سطات  الثنائي  التباين  الفر�ص مت ح�ساب حتليل    لختبار هذا 

املنظم ذاتيا ح�سب اختالف طريقة التدري�ص )الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات 

رقم  واجلدول  م�ستقل(.  )معتمد،  املعريف  النمط  واختالف  التقليدية(  والطريقة  التعاونية، 

)15( يبني ذلك:

جدول )15(
نتائج حتليل �لتباين �لثنائى ملتو�سطات �لدرجة �لكلية للتعلم �ملنظم ذ�تيا ح�سب �ختالف طريقة 

�لتدري�س )�لرحالت �ملعرفية web quests، و�ملجموعات �لتعاونية، و�لطريقة �لتقليدية( 
و�ختالف �لنمط �ملعريف )معتمد، م�ستقل(

جمموع م�شدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط جمموع 
م�شتوى قيمة " ف"املربعات

الداللة

56201.428228100.71895.4250.000اإ�سرتاتيجية التدري�ص )اأ(

47.885147.8851.5260.219الأ�سلوب املعرفى )ب(

95.259247.6301.5180.222التفاعل بني )اأ × ب(

4927.05715731.383داخل املجموعات )اخلطاأ(

1800734.0163املجموع الكلى

  يت�سح من اجلدول )15( وجود فروق دالة اإح�سائيا يف متو�سطات ا�ستجابات طالب ال�سف 

الثاين املتو�سط على مقيا�ص التعلم املنظم ذاتيًا )الدرجة الكلية( يعزى اإىل اختالف طريقة 

التقليدية(  والطريقة  التعاونية،  واملجموعات   ،web quests املعرفية  )الرحالت  التدري�ص 

اأو للتفاعل  ووعدم وجود فروق تعزى اإىل اختالف النمط املعريف )العتماديون، امل�ستقلون(. 

بني طريقة التدري�ص والنمط املعريف وملعرفة الفروق ل�سالح من يف طريقة التدري�ص اأُ�ستخدم 

اختبار �سيفية مثل ماهو مبني يف اجلدول الآتي:

جدول )16(
نتائج �ختبار �سيفيه للفروق بني متو�سطات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لأول 

و�لتجريبية �لثانية و�ل�سابطة ح�سب �لأ�سلوب �ملعرفى )م�ستقل/معتمد( 
فى �لدرجة �لكلية للتعلم �ملنظم ذ�تيًا

جتريبية )2(جتريبية )1(�شابطةالعدداملجموع )1(

-38.6000-* -39.9914-* 5577.277�سابطة

39.99141.3914* 53117.266جتريبية )1(

-1.3914-38.6000* 55115.902جتريبية )2(

** دالة عند 0.05 * دالة عند 0.01.  
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  يت�سح من اجلدول رقم )12( اأن الفروق الدالة اإح�سائيا يف ا�ستجابات طالب ال�سف 

الثاين املتو�سط على على مقيا�ص التعلم املنظم ذاتيًا )الدرجة الكلية( والتي تعزى اإىل اختالف 

طريقة التدري�ص هي ل�سالح املجموعة التجربية )1( مقارنة بال�سابطة اإذ اإن متو�سط عالمات 

متو�سط  من  اأعلى   web quests املعرفية  الرحالت  با�سرتاتيجية  در�سوا  الذين  الطالب 

التجريبية )2( مقارنة  املجموعة  ول�سالح  التقليدية  بالطريقة  الذين در�سوا  الطلبة  عالمات 

التعاونية  املجموعات  باإ�سرتاتيجية  در�سوا  الذين  الطالب  عالمات  متو�سط  اإن  اإذ  بال�سابطة 

اأعلى من متو�سط عالمات الطلبة الذين در�سوا بالطريقة التقليدية وغري دال يف الختالف بني 

املجموعة التجريبية )1( واملجموعة التجريبية )2(. وعليه فاإنه ميكن القول اأن اإ�سرتاتيجيتي 

الرحالت املعرفية web quests، واملجموعات التعاونية اأكرث فاعلية يف زيادة الدرجة الكلية 

ملقيا�ص التعلم املنظم ذاتيًا مقارنة بالطريقة العتيادية.

مناق�سة �لنتائج 
بينت نتائج الدرا�سة اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية يف حت�سيل طلبة ال�سف الثاين 

التدري�ص فقد  اإىل طريقة  الريا�سيات تعزى  املعادلت واملتباينات يف مادة  املتو�سط يف وحدة 

واملجموعة  املعرفية  الرحالت  باإ�سرتاتيجية  در�ست  التي  الأوىل  التجريبية  املجموعة  تفوقت 

التجريبية الثانية التي در�ست با�سرتاتيجية املجموعات التعاونية على املجموعة ال�سابطة التي 

هذه  وُتف�سر  التدري�ص،  يف  الطريقة  هذه  فاعلية  على  يدلل  مما  التقليدية؛  بالطريقة  در�ست 

النتيجة كالآتي:

على  �لتعاونية  �ملجموعات  و  �ملعرفية  �لرحالت  �إ�سرت�تيجيي  بفاعلية  يتعلق  فيما  �أوًل: 

�لطريقة �لتقليدية يف حت�سيل وحدة �ملعادلت و�ملتباينات لطالب �ل�سف �لثاين �ملتو�سط: 
بالتدري�ص،  املاألوفة  التقليدية  الطرق  عن  خروٍج  من  لحظوه  ما  خالل  من  ذلك  ظهر  فقد   -

مما لفت انتباههم ملو�سوع الدر�ص واإ�سرتاتيجيات تنفيذه، فمن املعروف اأن الطلبة يتاأثرون 

بحداثة املوقف التعليمي وغرابته.

للدر�ص،  امل�ستمر  النتباه  حيث  من  املتبعة  التدري�ص  ا�سرتاتيجية  مع  الطلبة  تفاعل  اأن  كما   -

ومناق�ستهم الفعالة ملو�سوع الدر�ص، وحمتوى املادة التعليمية تعد من املوا�سيع التي يرغب 

فيها الطلبة ب�سبب جاذبيتها. 

- قدم الإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة املنهج الريا�سي الذي قام على اأ�سا�ص الن�ساطات وا�ستجابات 

بواقع  �سلة  ذات  حقيقية  م�سكالت  اأو  مهام  �سورة  يف  ال�سنية  للمرحلة  واملوائم  التالميذ، 

اإىل  انتباههم  جذبت  التي  امل�سوقة  الأ�سئلة  خالل  من  فكرهم  واإثارة  وحياتهم،  التالميذ 

التفكري ال�سحيح واإيجاد احلل وجعلت املادة ممتعة لديهم.
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ومتابعًا  التعليمية  للعملية  ومي�سرًا  وموجهًا  مر�سدًا  التدري�ص  عملية  خالل  املعلم  دور  كان   -

وم�سجعًا للتالميذ وم�ساعدتهم والتاأكد من ا�سرتاكهم يف الأن�سطة الريا�سية والو�سول بهم 

اإىل امل�ستوى املطلوب يف التح�سيل الدرا�سي، ويعّد املعلم اأحد م�سادر التعلم للتالميذ ولي�ص 

امل�سدر الأ�سا�سي للمعلومات.

 )2008( ونوفل  واحليلة   )2015( والقطي�ص  حمادة  من  كل  درا�سة  مع  يتفق  وهذا 

اأّكدت فاعلية الويب كوي�ست خا�سة عندما تكون  و)HALAT, 2008( وجودة )2007( التي 

اإىل  اأدى  املعرفية  الرحالت  ا�ستخدام  اأن  بينت  كما  منظمة،  وبعناية  جيدًا  خمتارة  الأن�سطة 

�سرعة احل�سول على املعلومات مقارنة بالطريقة التقليدية العتيادية وهذه النتيجة اختلفت مع 

درا�سة ح�سنني )2011( التي اأ�سارت اإىل اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط 

درجات الطلبة الذين در�سوا بالطرقتني التجريبية وال�سابطة.

على  �لتعاونية  �ملجموعات  و  �ملعرفية  �لرحالت  �إ�سرت�تيجيي  بفاعلية  يتعلق  فيما  ثانيًا: 
�لطريقة �لتقليدية يف تنمية �لجتاه نحو �لريا�سيات لطالب �ل�سف �لثاين �ملتو�سط: 

با�ستخدام  التدري�ص  بها  التي مت  الإجراءات  من  الطالب  ا�ستفادة  اإىل  النتيجة  هذه  تعزى   -

ا�سرتاتيجية الويب كوي�ست بحيث �ساعدت تلك الإجراءات الطالب على الو�سول اإىل النتائج 

املتوقعة يف تعلمهم باأنف�سهم من خالل امل�ساركة الفاعلة امل�ساركة واملناق�سة التعاونية بني 

عينة الدرا�سة واإبداء التعليقات والنقد والتغذية الراجعة حول كل فكرة مطروحة يف وحدة 

يف  اجلمود  فكرة  عن  الطالب  اأبعدت  كوي�ست  الويب  فكرة  اأن  كما  واملتباينات،  املعادلت 

التفكري وذلك من خالل دعم الفكر ال�ستقاليل لديهم.

- كما اأن ا�ستخدام هذه الإ�سرتاتيجيات يف تدري�ص الريا�سيات وما يت�سمنه من اأن�سطة ريا�سية 

العملية  التلميذ حمور  والعتماد على  والت�سويق،  والإثارة  املنا�سبة  الأجواء  وتهيئة  ممتعة، 

مع  التالميذ  بني  واملناق�سة  واحلوار  �سغرية،  جمموعات  اإىل  التالميذ  وتق�سيم  التعليمية، 

وبناء  التعلم  يف  والرغبة  التالميذ  بني  التعاون  روح  وتنمية  املعلم،  وبني  البع�ص  بع�سهم 

على  واملواظبة  املنزلية  الواجبات  ومتابعة  امل�ستمر،  اليومي  والتقييم  باأنف�سهم،  املعرفة 

احل�سور، وكانت نتيجة كل ذلك الو�سول اإىل م�ستوى متقدم من التح�سيل، ومن ثم تنمية 

الجتاه لديهم.

اأهمها الإر�ساد والتي�سري  اإن املعلم وفق هذه الإ�سرتاتيجيات يقوم بالعديد من الأدوار ومن   -

والتوجيه للعملية التعليمية فهو لي�ص ملقنًا للمعلومات بل يقدم ويو�سح الأن�سطة الريا�سية، 

ويطرح الأ�سئلة وي�سمح بحرية ال�ستك�ساف واقرتاح التف�سريات واحللول واتخاذ الإجراء، 
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وي�ساعد التالميذ على عمل روابط بني اأفكارهم لبناء اأمناط معرفية، وامل�ساركة معهم يف 

احلوار واملناق�سة وت�سجيعهم با�ستمرار مع دقة املالحظة وح�سن التقدير.

على  �لتعاونية  �ملجموعات  و  �ملعرفية  �لرحالت  �إ�سرت�تيجيي  بفاعلية  يتعلق  فيما  ثالثًا: 
�لطريقة �لتقليدية يف �متالك مكونات �لتعلم �ملنظم ذ�تيًا لدى طالب �ل�سف �لثاين �ملتو�سط: 

- اإن تطبيق اإ�سرتاتيجية الويب كوي�ست، واإ�سرتاتيجية املجموعات املتعاونة على التالميذ �ساعد 

الطريقة  عك�ص  على  ومتكاملة  منتظمة  ب�سورة  الريا�سية  واملهارات  العمليات  تعلم  على 

التقليدية، فالريا�سيات لي�ست جتمعًا حلقائق معزولة بل هي نظام مرتابط من املعرفة له 

بنيته واأ�سوله، والريا�سيات هي علم جتريدي من خلق العقل الب�سري واإبداعه، وميكن اأن 

تعّد الريا�سيات هي طريقة التفكري وحل امل�سكالت، حيث يعمل التلميذ بنف�سه من خالل 

جمموعته مع اخلربات الريا�سية املقدمة له يف املنهج املتنوع من الأن�سطة الريا�سية التي 

يف  والرغبة  الأخرى  بالعلوم  وارتباطها  وفائدتها  الريا�سيات  اأهمية  وتوؤكد  عقله،  تنمي 

البحث والطالع يف الكتب املتعلقة بالريا�سيات، ومن ثّم ينمي لدى الطالب مكونات)و�سع 

الهدف والتخطيط، والحتفاظ بال�سجالت واملراقبة، والت�سميع واحلفظ(

- بالإ�سافة اإىل دور املعلم وفق هذه الإ�سرتاتيجيات يقوم بالعديد من الأدوار ومن اأهمها الإر�ساد 

الأن�سطة  ويو�سح  يقدم  فهو  للمعلومات  ملقنًا  ولي�ص  التعليمية  للعملية  والتوجيه  والتي�سري 

الريا�سية، ويطرح الأ�سئلة وي�سمح بحرية ال�ستك�ساف واقرتاح التف�سريات واحللول واتخاذ 

الإجراء، وي�ساعد التالميذ على عمل روابط بني اأفكارهم لبناء اأمناط معرفية، وامل�ساركة 

التقدير؛ مما  وح�سن  املالحظة  دقة  مع  با�ستمرار  وت�سجيعهم  واملناق�سة  معهم يف احلوار 

ينمى لديه مكون امل�ساعدة الجتماعية.

�لعتماديني  �أد�ء  متو�سط  بني  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل  �أنه  �أي�سًا  �لنتائج  بينت  ر�بعًا: 
ومتو�سط �أد�ء �مل�ستقلني على �لختبار �لبعدي.

 - مما يعني اأن كليهما ا�ستفاد من طريقة التدري�ص با�ستخدام النموذج، وميكن تف�سري ذلك اأن 

معاملة املعلمني لكل من العتماديني وامل�ستقلني خالل تطبيق هذه الدرا�سة كانت مت�ساوية، 

املعلمون  اإىل حد ما، فقد حر�ص  ب�سكل موحد  الإمكانيات والطرق نف�سها  ا�ستخدموا  كما 

على املحافظة على انتباه الطالب ومناق�سة عنا�سر الدر�ص ب�سكل مت�ساٍو، مما انعك�ص يف 

نتائجهم على الختبار البعدي .

- كما مل جتد الدرا�سة اأي اأثر دال اإح�سائيًا للتفاعل بني متغري طرق التدري�ص والنمط املعريف 

فقد كان الأثر فقط لطريقة التدري�ص، ويعزى ذلك اإىل اأن العتماديني وامل�ستقلني تعر�سوا 
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للفر�ص التعليمية ذاتها، واأن الطريقة زادت من متعة التعلم لكليهما، مما يعني اأن ا�ستخدام 

هذه الطريقة ل يف�سل ا�ستخدامها لنمط معريف دون اآخر، كون هناك خ�سائ�ص م�سرتكة 

بني بينهما يف هذه املرحلة، ومن ناحية اأخرى ميكن تف�سري هذه النتيجة لظروف التن�سئة 

الجتماعية املت�سابهة التي يتعر�ص لها الطالب �سواء داخل الأ�سرة اأو املدر�سة اأو اجلامعة.

تو�سيات �لدر��سة
الرحالت  ا�ستخدام  مع  ارتفع  الطلبة  حت�سيل  اأن  اأظهرت  التي  الدرا�سة  نتائج  �سوء  يف   

املعرفية واملجموعات التعاونية، وعليه فاإن هذه الدرا�سة تو�سي بالآتي:

اإعادة النظر يف اإعداد وت�سميم املناهج الدرا�سية بالعتماد على نظريات التعلم .

على  املعلمني  تدريب  يف  احلالية  الدرا�سة  يف  املعد  املعلم  ودليل  التلميذ  بكتاب  ال�ستعانة 

ا�ستخدام الرحالت املعرفية يف تدري�ص الريا�سيات. 

ومي�سرًا  وموجهًا  مر�سدًا  ي�سبح  بحيث  التقليدي  الريا�سيات  معلم  دور  بتغيري  الهتمام 

للعملية التعليمية ومتابعًا وم�سجعًا للطالب وم�ساعدتهم ملا يحققه من فاعلية يف تعلم مو�سوعات 

مادة الريا�سيات.

عقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�سيات حول اإعداد الربامج التعليمية القائمة على 

اإ�سرتاتيجية )الرحالت املعرفية( وا�ستخدامها يف العملية التعليمية التعلمية ملا لها من اأثر يف 

زيادة حت�سيل الطلبة وتنمية مها رت التفكري.

ت�سجيع الباحثني على اجراء املزيد من البحوث احول اإ�سرتاتيجية الويب كوي�ست( الرحالت 

املعرفية ) وا�ستخداماتها يف تنمية نواجت التعلم املتنوعة، ويف جمالت اأخرى غري الريا�سيات.

�لدر��سات �ملقرتحة
الربامج  اإعداد  با�ستخدام  املتعلقة  بالبحوث  القيام  يف  ال�ستمرار  على  الباحثني  ت�سجيع 

التعليمية القائمة على اإ�سرتاتيجية الويب كوي�ست )الرحالت املعرفية( وا�ستخداماتها يف تنمية 

العمليات العقلية املختلفة، يف جمالت اأخرى غري الريا�سيات.

على  القائمة  التعليمية  الربامج  اأثر  عن  للك�سف  جتريبية  و�سبه  جتريبية  درا�سات  اإجراء 

التفكري  مثل،  تفكريية  قدرات  تنمية  يف  املعرفية(  )الرحالت  كوي�ست  الويب  اإ�سرتاتيجية 

ال�ستنتاجي والتاأملي والإبداعي والعلمي من خالل تدري�ص الريا�سيات.
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درا�سة مقارنة بني بع�ص ال�سرتاتيجيات )التعلم البنائي- والتعلم املتمركز حول امل�سكلة- 

تنمية  على  للعمل  املقرتحة  الريا�سيات  مو�سوعات  بع�ص  تدري�ص  يف  املعرفية(  والرحالت 

التح�سيل والتعلم املنتظم ذاتيًا والجتاه نحو الريا�سيات لدى تالميذ املرحلتني البتدائية اأو 

املتو�سطة.

واملجموعات  املتعددة-  )الذكاءات  احلديثة  الإ�سرتاتيجيات  بع�ص  بني  مقارنة  درا�سة 

للعمل  املقرتحة  الريا�سيات  مو�سوعات  بع�ص  تدري�ص  يف  املعرفية(  والرحالت   – املتعاونة 

اأو  البتدائية  املرحلتني  الريا�سيات لدى تالميذ  الدرا�سي والجتاه نحو  التح�سيل  تنمية  على 

املتو�سطة.
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