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 الممخص بالمغة العربية 
                   ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى أثر استخدام طريقتين لتنفيذ ميام الويب         
تعاونية( لتنمية ميارات استخدام الحاسب اآللي والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة  –)فردية 

متوسطة في إحدى مدارس الباحة والتعرف عمى قدرات الطالب في ضوء مشكمة الدراسة ال
واىدافيا واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي لتطبيق أدوات الدراسة واختبار الفروض، وقد 

( طالبًا من مدرسة متوسطة التوفيق بالظييرتم تقسيميم الى مجموعتين 06بمغت عينة الدراسة )
( طالبًا تستخدم الطريقة الفردية لتنفيذ ميام الويب 06جريبية األولى وعددىا )المجموعة الت

 ( طالبًا تستخدم الطريقة التعاونية لتنفيذ ميام الويب. 06والمجموعة التجريبية الثانية وعددىا )
وقام الباحث باختبار تكافؤ المجموعتين قبل اجراء التجربة والتأكد من صالحية األدوات 

ن خالل التجربة االستطالعية وعرض األدوات عمى مجموعة من المحكمين لمتطبيق م
                        المتخصصين ،حيث تم عمل دليل لكل مجموعة لكيفية تنفيذ ميام الويب 
)بطريقة فردية لكل طالب ، وبطريقة جماعية لمجموعة من الطالب (  وقد تم التحقق من صدق 

المعالجة االحصائية بتحميل البيانات واستخدمت المعالجات  وثبات ىذه االدوات وقد تمت
االحصائية المناسبة كاختبار التوزيع الطبيعي، واختبار )ت( لممقارنة بين المجموعتين ،ومعامل 
الفاكرونباخ لمتأكد من ثبات االدوات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.وقد توصمت 

( بين متوسطي درجات ≤ 0.01ال إحصائيا عند مستوى داللة )النتائج الى أنو يوجد فرق د
الطالب المجموعة التجريبية األولى في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي وبطاقة 
المالحظة ومقياس الدافعية لإلنجاز لصالح التطبيق البعدي وكذلك االمر بالنسبة لممجموعة 

 التجريبية الثانية 
 
 
 
 
 
 

Abstract  
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The aim of this study was to identify the effect of using two 

methods to implement the web tasks (individual - collaborative) to 

develop the skills of computer use and motivation for achievement 

among middle school students in a school in the courtyard 
The researcher used the semi-experimental method to apply the 

study tools and test the hypotheses. The sample of the study (60) students 

from the middle school, Al-Zahir, was divided into two groups. The first 

experimental group (30) The Web and the second experimental group 

(30) students use the collaborative method of performing web tasks 

The researcher tested the parity of the two groups before 

conducting the experiment and the validity of the tools for application 

through the exploratory experiment and presented the tools to a group of 

specialized arbitrators. A guide was prepared for each group to 

implement the web tasks (individually for each student and in a collective 

way for a group of students) Of the reliability and stability of these tools. 

The statistical analysis was performed by analyzing the data and the 

appropriate statistical treatments were used, such as the natural 

distribution test, the T test for comparison between the two groups, and 

the Vaccronbach coefficient to confirm the stability of the instruments, 

the arithmetic averages and the standard deviations The results showed 

that there is a statistically significant difference at the level of ( 0.01) 

between the average scores of the students. The first experimental group 

in the tribal and post application of the test of achievement and the 

observation card and the motivation meter for the achievement of the post 

application 

 
 المقدمة:
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ظير في السنوات األخيرة ما يعرف بميام الويب التعميمية التي ترتكز عمى عمميات 
ت بيدف الوصول إلى المعمومة بأقل جيد ووقت ممكن، البحث واالستكشاف في شبكة األنترن

 ( 000: 5602وتحفز الطالب لكي يكون الرحال المكتشف لرحمتو المعرفية )عزمي ،
ويمثل دافع اإلنجاز أحد الجوانب الميمة في منظومة الدوافع اإلنسانية والتي اىتم 

كذلك الميتمون بالتحصيل بدراستيا الباحثون في مجال عمم النفس االجتماعي بحوث الشخصية و 
الدراسي واألداء المعممي في إطار عمم النفس التربوي، ويرجع االىتمام بدراسة دافع االنجاز نظرًا 
ألىميتو ليس فقط في المجال النفسي، ولكن أيضًا في العديد من المجاالت والميادين التطبيقية 

ربوي والمجال األكاديمي حيث يعد والعممية كالمجال االقتصادي والمجال الدراسي والمجال الت
َ  في توجيو سموك الفرد وسموك المحيطين بو كما يعتبر الدافع  الدافع لإلنجاز عاماًل ميمًا
لإلنجاز مكنًا أساسيًا في سعي الفرد تجاه تحقيق ذاتو، تأكيدىا حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاتو من 

و من أسموب حياة أفضل ، مستويات خالل ما ينجزه و فيما يحققو من أىداف، وفيما يسعى إلي
 ( 5666أعظم لوجوده اإلنساني .) سالم ، 

وعن العالقة بين الدافعية لإلنجاز واستخدام تقنيات التعميم ومنيا ميام الويب فقد اشارت 
( الى فاعمية استخدام الوسائط التفاعمية في تنمية ميارات استخدام  5602نتائج دراسة ) الفقي ،

الدافعية لإلنجازومن ىذا المنطمق يعتقد الباحث أن استراتيجيتي التعمم )فردي / الحاسب االلي و 
جماعي( ىي المناسبة لما تتميز بو كل منيا من خصائص تميزىا، وتدعم استخدميا في بيئة 
كائنات التعمم الرقمية، خاصة في ظل تناقض النتائج التي أظيرت فاعمية أحدى استراتيجيتي 

راتيجية األخرى.ومن حيث المنطمقات واالسس النظرية التي تقوم عمييا التعمم مقابل االست
( ، الى 5662) جابر،                           استراتيجيات التعمم الفردي والجماعي فقد أشار

ان استراتيجية التعمم الفردي تنطمق من فمسفة النظريات المعرفية التي تعتمد عمى نشاط المتعمم 
من خالل االنتقال من كائن تعميمي إلى كائن تعميمي آخر والتفاعل مع مكونات في بناء تعممو 

الكائن مما يجعمو في نشاط مستمر لبناء معارفو ، في حين تنطمق استراتيجية التعمم الجماعي 
من النظريات البنائية االجتماعية التي تعتمد عمى أن بناء التعمم يتم عن طريق التواصل 

 عممين الذين يشاركون. االجتماعي بين المت

(  إلى أن التعمم القائم عمى الويب أسموب تعميمي  5605وتشير نتائج دراسة ) عامر ،
يعمل عمى إيجاد التكامل بين األىداف االجتماعية األىداف التعميمية التعممية، إذا أن تحقيق 

جابية لمتعمم ، أىداف تعميم التفكير في الغرف الصفية من خالل التعمم يضمن نتائج أكثر إي
فالتفكير التعاوني أكثر مالءمة لحل المشكالت األكثر تعقيدًا بصورة فاعمة. وقد توصمت نتائج 
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( الى فاعمية استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية 5600دراسة )سمره :
ة أم القرى ، وبعد التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعمم واالتجاه نحوىا لدى عينة من طالب جامع

استعراضنا لعدد من الدراسات السابقة تبين لنا أغمبية ىذه الدراسات وتؤكد أثر استراتيجيات 
الويب كويست في تنمية ميارات دافعية اإلنجاز وعمميات التعمم لدى الطالب وتنمية بعض 

نيم من التعامل الميارات الحياتية بوجو خاص حتى يمكنيم من مواجية التحديات المستقبمية ويمك
 مع المتغيرات العصرية. 

 مشكمة الدراسة: 
تشير معظم الدراسات إلى أن الويب كويست يتضمن جانبًا تنظيميًا لمميام التي يقوم بيا 
المتعمم منيا الفردية ومنيا الجماعية فالطالب الذين يمتمكون ميارات مرتفعة وىم المتفوقون 

م تمك الميام حيث يعتبر الويب كويست من النماذج والموىوبون ىم األكثر فعالية في تنظي
الميمة التي تجمع بين التخطيط التربوي المحكم واالستعمال المتقن لمحاسب. وقد أحس الباحث 
بمشكمة الدراسة الحالية من خالل نتائج التجربة االستطالعية التي اجراىا الباحث عمى عينة من 

دى امتالكيم لمقدرة عمى انجاز الميام وترتيبيا وأثر طالب الصف الثاني المتوسط لمتعرف عمى م
ذلك عمى تحصيميم الدراسي وذلك في مقرر الحاسب االلي، وتكونت العينة االستطالعية من 

( طالب من طالب الصف الثاني المتوسط من إحدى مدارس محافظة الباحة ، كما استمد 56)
مر الدولي الرابع لمتعميم االلكتروني ) الباحث مشكمة البحث الحالي من نتائج وتوصيات المؤت

( والذي أوصى بضرورة االعتماد عمى استراتيجيات التعميم االلكتروني واالستفادة 5602الرياض 
 منيا في التعميم 

 أسئمة الدراسة: 
بعض العرض السابق في المقدمة ومشكمة الباحث أمكن لمباحث تحديد مشكمة  

 : الدراسة في السؤال الرئيسي التالي

تعاونية( لتنمية ميارات استخدام  –ما أثر استخدام طريقتين لتنفيذ ميام الويب )فردية 
 الحاسب اآللي والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة المتوسطة في إحدى مدارس الباحة؟ 
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 ويتفرع من السؤال الرئيسي مجموعة من األسئمة الفرعية: 
 لدى طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الباحة؟ ما ميارات الحاسب اآللي الواجب توافرىا  (1
ما أثر استخدام الطريقة الفردية لتنفيذ ميام الويب في تنمية ميارات استخدام الحاسب اآللي   (2

 والدافعية واإلنجاز لدى طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الباحة؟
ستخدام الحاسب ما أثر استخدام الطريقة الجماعية لتنفيذ ميام الويب في تنمية ميارات ا (3

 اآللي والدافعية واإلنجاز لدى طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الباحة؟
تعاونية( في تنمية ميارات الحاسب االلي  -ما أثر اختالف طريقة ميام الويب )فردية  (4

 والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الباحة؟
 تيدف ىذه الدراسة إلى : أىداف الدراسة

تعرف عمى ميارات الحاسب اآللي والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة المتوسطة في ال (1
 إحدى مدارس الباحة. 

التعرف عمى أثر استخدام طريقتين لتنفيذ ميام الويب لتنمية ميارات الحاسب اآللي والدافعية  (2
 لإلنجاز لدى طالب المرحمة المتوسطة في إحدى مدارس الباحة.

تعاونية( لتنمية ميارات  –ين استخدام طريقتين لتنفيذ ميام الويب )فردية التعرف عمى الفرق ب (3
استخدام الحاسب اآللي والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة المتوسطة في إحدى مدارس 

 الباحة.
 أىمية الدراسة:  

 تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية الموضوع وىي عمى النحو التالي:  
تعتبر استراتيجية حديثة تجمع بين طرائق التدريس وتكنولوجيا  ان ميام الويب كويست (0

العصر وكيفية تحقيق التعمم الفاعل القائم عمى ايجابية المتعمم في المواقف التعميمية 
التعممية، بحيث يبحث ويكتشف ويتوصل الى المعرفة بنفسو من خالل الشبكة العنكبوتية 

 .)االنترنت(
والتربويين بضرورة العمل عمى تحسين عممية التعميم والتعمم  إثارة االىتمام لدى المختصين (5

 باستخدام طرق حديثة ونظريات لم تطبق بعد بالشكل المطموب. 
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تنمية الوعي بأىمية ميام الويب لتنمية ميارات الحاسب اآللي لدى طالب المرحمة  (0
 المتوسطة وذلك لمتغمب عمى الفروق الفردية بينيم داخل الفصل الدراسي. 

 –جيو نظر المختصين والتربويين إلى أىمية التنوع في استخدام طرق التعمم )فردية تو  (2
 تعاونية( لتعميم إيجابي فعال. 

 مصطمحات الدراسة: 
 ميارات الحاسب اآللي إصطالحًا: 

القدرة عمى استخدام برامج الحساب االلي والتطبيقات الشائعة مثل معالجة الكممات 
اعد البيانات ، وبرامج العرض باإلضافة إلى ذلك استخدام البريد وجداول البيانات وبرامج قو 

 ( .5600االلكتروني واالطالع عمى شبكة االنترنت ) محمد ، 
 ميارات الحاسب اآللي إجرائيًا:  

مجموعة األداءات المتعمقة بالحاسب اآللي التي يكتسبيا الطالب عن طريق الخبرة أو 
داء الواجبات بسرعة ودقة وكفاءة عالية مما يؤدي إلى الممارسة أو التدريب، وتساعد في أ

اختصار الوقت والجيد الالزم إلنجاز التكاليف والواجبات ومنيا ميارات برنامج معالج النصوص 
 والجداول الحسابية 

 ميام الويب الفردية:
نشاط قابل لمتنفيذ ومطموب انجازىا بواسطة المتعمم بطريقة مفردة ويتم التركيز عمى 

 ( 5605خدام المعمومات وليس مجرد البحث عنيا فقط ) السمالوي ،است
 ميام الويب التعاونية:

أنشطة تربوية استكشافية يعدىا المعمم يتم من خالليا دمج شبكة الويب في العممية 
التعميمية التعٌممية؛ لمساعدة الطالب في عمميات البحث والتقصي عن المعمومات الالزمة من 

محددة مسبقًا، وتوظف العروض التقديميـة والفالش والفيديو خالل صفحات ويب 
 ( 5605)السمالوي ،"التعميمي

 دافعية اإلنجاز: 
" ىو الحافز لمسعي إلى النجاح أو تحقيق نياية مرغوبة، أو الدافع لمتغمب عمى العوائق 

 ( 5666أو لالنتياء بسرعة من أداء األعمال عمى خير وجو" )مصطفى ،
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 ئي لمدافعية لإلنجاز: التعريف اإلجرا
دافع اإلنجاز ىو الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في مقياس دافع االنجاز وتعبر عن 
قدرة الفرد عمى مقاومة ضغوط الدراسة واستعداد الفرد لتحمل المسؤولية والسعي إلى النجاح 

 ومنافسة اآلخرين ومحاولة التفوق عمييم.
 حدود الدراسة:

 صرت ىذه الدراسة عمى تناول أثر تقديم طريقتين لميام الويب : اقتالحدود الموضوعية
تعاونية( لتنمية ميارات استخدام الحاسب اآللي والدافعية لإلنجاز في مادة  –كويست )فردية 

 الحاسب اآللي لدى طالب المرحمة المتوسطة في إحدى مدارس الباحة
 :المتوسطة )الصف الثاني سوف تطبق ىذه الدراسة عمى طالب المرحمة  الحدود المكانية

 المتوسط( بمدينة الباحة لتنمية ميارات استخدام الحاسب اآللي. 
 سوف يتم تطبيق ىذه الدراسة عمى طالب المرحمة المتوسطة بمدينة الباحة الحدود الزمانية :

 ىـ.  0209خالل العام الدراسي 
 االطار النظري والدراسات السابقة 

( ، األستاذ BernieDodgeألستاذ بيرن دودج )أتت فكرة الويب كويست بواسطة ا
الباحث بجامعة سان دياغو بوالية كاليفورنيا . وىذه الفكرة ، تتبمور في بناء فعالية موجية 
تبحث في موضوع أو قضية معينة، ويعتمد الحل فييا عمى مصادر معمومات، ىي بمعظميا 

مصادر تقميدية أيضا مثل: الكتب مواقع في شبكة الويب منتقاة سابقًا . كما يمكن استعمال 
والموسوعات والمجالت واألقراص، ألنيا تتكون من ميمات وأنشطة مختمفة تساعد وتسيل 
عمى الطالب استكشاف واستنتاج المعمومات، واستخدام الميارات العقمية العميا لديو، فطبيعة 

وتستيدف البحث  ىذه االستراتيجية تتيح لمطالب استخدام ميارات التفكير وحل المشكالت
عن حمول ألسئمة أو مشكالت حقيقية واقعية غير مصطنعة وأن التعامل يتم مع مصادر 

 (.09: 5602أصمية حقيقية لممعمومات وليست مصادر ثانوية )عزمي ،
 :WEBQUESTتعريف الرحالت المعرفية الويب كويست 

ة تربوية ُتع رَّف الويب كويست أو الرحالت المعرفية عمى الويب بأنيا أنشط
(Assignments تعتمد في المقام األول عمى عمميات البحث في اإلنترنت بيدف الوصول )

الصحيح والمباشر لممعمومة محل البحث بأقل جيد ممكن. وتيدف الويب كويست في اآلن 
ذاتو إلى تنمية القدرات العقمية المختمفة )الفيم، التحميل، التركيب، إلخ( لدى المتعممين.) عبد 

 ( 5669ميد ،الح



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

622 
  8102نوفمرب  – احلادي عشر العذد   -  43  جمللذا        

 

 

وسيمة تعميمية جديدة تيدف إلى تقديم  بانيا :  Perkins ) (2005 ,كما عرفيا
وىو   نظام تعممي جديد لمطالب وذلك عن طريق دمج شبكة الويب في العممية التعميمية.

كوسيمة تعميمية مرنة يمكن استخدامو في جميع المراحل الدراسية وفي كافة المواد 
استعراض التعريفات السابقة وتحميمييا يرى الباحث ان كل ىذه والتخصصات. ومن خالل 

 التعريفات تشترك في مجموعة من الخصائص وىي:
 عممية بحث موجية ومعدة من قبل  -
 أنشطة تربوية يعدىا المعمم  -
 قائمة عمى التوجيو واإلرشاد  -
 االستخدام االمن لألنترنت  -

 خصائص الويب كويست: 

( ثالثة خصائص أساسية لمويب 1024:61، ( في )عزميdodgeيحدد دودج )
 كويست وىي: 

 الويب كويست غالبًا ما تكون أنشطة جماعية. 
  الويب كويست قد تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصصات وىنا يبرز دورىا في

 .تجاوز الحدود الفاصمة بين المواد
  إعطاء المتعمم الويب كويست قد تركز عمى عنصر التشويق والتحفيز لممتعمم من خالل

 .دورًا معينًا يمعبو، كأن يكون معممًا أو عالمًا أو ممثاًل أو صحفياً 
  ويضيف الباحث أنو من الممكن ان تكون الويب كويست أنشطة فردية لمطالب الذين

يعانون مشكالت في التحصيل واكتساب بعض الميارات، كما ان الطريقة الفردية قد تتغمب 
 لطالب.عمى الفروق الفردية بين ا

وبما ان الويب كويست، نظام استراتيجي تربوي تعميمي، يتسم بالمرونة من خالل امكانية 
استخدامو في جميع المراحل أو المواد المتخصصة والتخصصات الدراسية، فيو مبني عمى 

في إطار  0996المبادئ الثالثة عشر المميزة ألساليب التفكير التي وضعيا ستيرنبج عام 
 ( 5600رة الموسومة "السيطرة الذاتية لمعقل" وىي كما ذكرتيا ) والء ، نظريتو الشيي

 االسموب ىو تفضيل في استخدام أحد من القدرات، وليست القدرات نفسيا. 
 االسموب ىو متغير من موقف الى اخر، أو من ميمة إلى أخرى. 
 االسموب يكتسب من خالل العالقات االجتماعية. 
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 واالسموب يمكن تعميمو، وقياس. 
 االسموب األفضل في وقت ما، قد ال يكون ىو نفسو األفضل في وقت آخر. 
 االسموب األفضل في مكان ما، قد ال يكون ىو نفسو األفضل في مكان آخر. 
 ليذا   ليس من االساليب ما ىو الجيد أو السيئ، ولكن السؤال ىنا ما ىو األسموب األفضل

 الموقف؟
 أىمية الويب كويست :

ب كويست في الغرفة الصفية بمثابة عامل تغيير لدور كل من المعمم يعد توظيف الوي
 (  5600والمتعمم لما في ذلك من أىمية ) الناقة ،

الويب كويست توفر لمطمبة ميمات تتيح استخدام ميارات التفكير العميا في بناء وتحصيل  -
بداعي وحل ميارة حل المشكالت، فمن خالل استخدام الطمبة التفكير اإل :المعرفة، مثل

يكون مبدأ التعمم الذاتي  .المشكالت لموصول إلى حمول إبداعية مناسبة لمقضايا المطروحة
 المبني عمى المعرفة ىو ناتج أساسي ليم من خالل استخداميم الستراتيجية الويب كويست.

الويب كويست تعتمد عمى توظيف أساليب التدريس الحديثة المبنية عمى استخدام التكنولوجيا  -
حيث يصبح الطالب ىو محور العممية التعميمية التعّممية وىو بؤرة النشاط التعميمي، وبذلك ب

تخمق تعمم نشط وفعال وأكثر دقة من التعميم التقميدي المعتمد عمى حفظ المعمومات 
 .واسترجاعيا

 :  WEBQUEST مزايا الويب كويست
حول استخدام وتوظيف الويب  اشارت العديد من نتائج الدراسات والبحوث التي تم اجرائيا

 ( 5600كويست الى العديد من المميزات التي توفرىا ىذه االستراتيجية ومنيا: )الناقة ،
تحفيز الطالب عمى التعمم الذاتي وفقا لمياراتيم وقدراتيم، وبالتالي فيي تزيد من اىتماميم  -

 ودافعيتيم لمتعمم.
ويب يتم اختيارىا بدقة، وبالتالي فيي تنمى تزويد الطالب بمصادر معمومات متنوعة عبر ال -

 ميارات البحث والتعامل مع المعمومات ومصادر المعرفة عبر الويب.
تطوير القدرات والميارات التفكيرية العميا لدى الطالب، كالتحميل والتركيب والتقويم، ألن ميام  -

نما تتطمب استخد ام الخيال والتأمل االستراتيجية ال تتطمب حفظ واستظيار المعمومات وا 
 واإلبداع.
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                      تشجيع العمل التعاوني والتشاركي في إنجاز الميام وفى نفس الوقت ال تمغى الجيد  -
 الفردي لمطالب.

تناسب جميع مستويات الطالب وتحتوي عمى أنشطة تعميمية متنوعة وبالتالي ىي تراعى  -
 ألدوار داخل المجموعة الواحدة.الفروق الفردية بين الطالب في توزيع ا

تحول دور المعمم من ناقل لممعمومات إلى دور الميسر والمنظم لعمميتي التعميم والتعمم، وعدم  -
االعتماد عمى المعمم والكتاب المدرسي كمصدر وحيد لممعرفة، فالطالب ىنا باحث عن 

 المعرفة وليس مستقبل ليا

لمطروحة لمطالب واليدف منيا، فقد تكون تختمف الويب كويست بحسب نوعية الميمة ا
الميمة جوابًا لسؤال بسيط يتطمب استرجاعًا واستظياًرًا بسيطًا لممعمومات، وقد تكون الميمة 
مركبة بحيث تتضمن عرضًا وبحثًا يعتمد عمى وسائط متعددة وقابال لمنشر عبر االنترنت، ويفرق 

 ن الويب كويست. بين نوعين م  .Allan, J.& Street, M.(2007)االن 

 الويب كويست قصيرة المدى: 

يتراوح مداىا الزمني بين حصة واحدة وأربع حصص، وغالبًا ما يكون اليدف منيا 
الوصول الى مصادر المعمومات ومن ثم استرجاعيا، وعادة ما يكون ىذا النوع مقتصرًا بمادة 

عرف عمى مصادر المعمومات واحدة، ويتطمب إتمام ميام ىذه الرحمة عمميات ذىنية بسيطة كالت
ويستعمل ىذا النوع مع الطمبة المبتدئين غير المتمرسين عمى تقنيات استعمال  .واسترجاعيا

                وقد تستعمل ايضًا كمرحمة أولية لمتحضير لمويب كويست .محركات البحث
 .طويمة المدى

 الويب كويست طويمة المدى:
ير كامل، وتتمحور حول أسئمة تتطمب عمميات ذىنية يتراوح مداىا الزمني بين اسبوع وش

متقدمة كالتحميل، والتركيب، والتقويم إلخ، ويعمل ىذا النوع عمى تجاوز الحدود الفاصمة بين 
ويستعمل ىذا النوع مع الطمبة المتقدمين  .المواد ودمج اكثر من مادة من خالل الميام المعطاة

ويتم تقويم استراتيجية الويب كويست طويمة  .لبحثالمتمرسين عمى تقنيات استعمال محركات ا
المدى باستخدام قواعد البيانات أو عمى شكل عروض شفوية، أو عمى شكل أبحاث أو أوراق 

 .عمل، أو نشر صفحات عمى االنترنت، او تقديم خرائط مفاىيمية
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 مكونات الويب كويست :
ىيشور، حسين وكوب، يتضمن الويب كويست كنشاط تربوي ستة عناصر رئيسة، حددىا 

 ( في ىيئة مراحل متتابعة لمتطبيق الفعمي عمى النحو اآلتي: 5660جيفري )
 التمييد او المقدمة :

حيث يفتتح الدرس بتمييد بإعطاء الطمبة معمومات اساسية عن الميمة المقدمة ليم، 
أو  "إلى  القمرانت رائد فضاء تخطط لرحمة  " :إلثارة دافعيتيم من خالل سيناريوىات كثيرة منيا

واليدف من ىذا التمييد جعل النشاط  "انت عالم متخصص بالبحث عن الحياة تحت الماء"
 .مشوق لمتعمم، باإلضافة الى انيا تعطي لمحة عامة عن أىداف التعمم لمطمبة

 الميمة:
وتمثل الجزء الرئيسي في النشاط التربوي، إذ يجب االعداد ليا من خالل الويب كويست 

فبعد اثارة اىتمام الطمبة وتشويقيم في المقدمة، تأتي الميمة  .ومتكامل ومحّفز لمطمبة بشكل جيد
التي تعطي الطالب وصفًا دقيقًا لما يتوقع منيم إنجازه مع نياية ىذه الرحمة المعرفية، كما 
تتضمن بيا الميام االساسية والفرعية التي يجب ان يتبعيا الطمبة لموصول الى اجابات لمميمة، 

التي تكون ذات صمة بمواقف الحياة الواقعية، ليجد فييا الطالب ما يريده من خالل االستكشاف و 
 .والتعمم الذاتي، ويشترط في وصف الميمة، القصر واالختصار، والبناء عمى معارف سابقة

 االجراءات التنفيذية، أو العممية:
 وفييا يتم تحديد فيما إذا كان العمل فرديًا أو جماعيًا:

ا كان جماعي ًا يتم تقسيم الطمبة إلى مجموعات، وتوزيع العمل فيما بينيم، ورسم فإذ
الخطوات المحددة والواضحة التي سيقوم بيا كل طالب لموصول الى تحقيق الميمة من بعد 
تحديد الوقت الالزم إلنجاز ىذه الميمة المطموبة، وينبغي أن تكون االجراءات واضحة لمطالب 

 بحيث يعرف كل طالب مدى تقدمو في إنجاز الميمة.ومقسمة الى مراحل 
 المصادر :

يعتمد الويب كويست جزئيًا أو كميًا عمى المصادر االلكترونية : Resources المصادر 
المنتقاة مسبقًا من قبل المعمم، لذا ينبغي ان تكون ىذه المواقع االلكترونية المحددة التي سيبحر 

 .ن أجل اتمام الميام الموكولة إلييم بأقل وقت وجيد ممكنينبيا الطمبة بذات صمة بالموضوع، م
وتكمن أىمية ىذه الخطوة في توجيو استعمال المتعمم لممواقع االلكترونية من خالل إعطائو ىدفًا 

 .محددًا يجب القيام بو
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 التقويم :
وىو مرحمة ميمة في الويب كويست، إال أنو ال يتم استخدام  : Evaluationالتقويم 

ت التقويم التقميدية، بل يسمح لمطمبة مقارنة ما تعمموه وأنجزوه، ومن بعد ذلك يقوم الطمبة أدوا
وذلك وفق ضوابط ومعايير تساعدىم عمى ذلك، مثل قوائم الرصد، ودليل مجموع  .بتقويم أنفسيم

 :فعند تصميم الويب كويست يكون من المفيد تحديد ثالثة مستويات من االداء وىي .الدرجات
مقبول ، ومقبول، ومتميز والفرق بين المستويات الثالثة ينبغي ان يكون كبي ا ًر من أجل غير 

 .تشجيع الطالب عمى األداء المتميز
 : Conclusionالخاتمة 

وىي العنصر السادس والمرحمة األخيرة من الويب كويست، تعطي ىذه الخطوة الفرصة 
وتتضمن ممخصا لمفكرة المحورية  .يقيالمطمبة لمتأمل في الميام واإلنجازات التي تم تحق

 .لمموضوع، ومجموعة النتائج والتوصيات، وسبل تطبيقيا، واالستفادة منيا
 إيجاد مواقع جيدة: 

يعتبر إيجاد المواقع االلكترونية الجيدة من أكثر الخطوات استيالكًا لموقت نظرًا ألىميتيا، 
                  ور من خالل التجارب فالبحث الجيد عمى االنترنت تعتبر ميارة مكتسبة تتط

ت والممارسات لتطوير القدرة عمى التمييز ما بين الجيد أو غير الجيد، والمفيد أو غير ار والخب
أما بالنسبة لمن لم  .المفيد من المواقع االلكترونية وذلك من خالل النظر الى نتائج البحث

مواقع التي ُتعرف بكل ما ىو مستحدث وجديد يكتسب ىذه الميارة بعد، فإن عميو أن يذىب إلى ال
من مصادر المعمومات، ومن إحدى الطرق الجيدة إليجاد قواعد البيانات المتخصصة ىي 

 .إلى كممة البحث في أحد محركات البحث Databaseإضافة كممة قاعدة البيانات 
 مفيوم الحاسوب:

التي تسيم بشكل فعال  يعتبر الحاسوب اليوم من أىم الوسائل االلكترونية الحديثة
ومباشر في تسييل عممية التعمم فقد طور وحسن العممية التعميمية وساعد الطالب والمتعممين في 
جميع المراحل عمى التعمم والمرور بخبرات جيدة في الحياة، وأصبح استخدام الحاسوب من 

تطور الحياة  الضروريات اليامة في الحياة، وقد احدثت تمك االستخدامات طفرات ىائمة في
ومقتضياتيا وذلك لما يوفر من وقت وجيد فضاًل عن السرعة والدقة وكفاءتو في الميام، وقد 

ىو االسم لفعل     Computer( ان كممة كمبيوتر او حاسب أو 5602عرفة عامر )
Compute   ، بمعنى يحسب وىو ما يعني ان الحاسب االلي يقوم عمى قاعدة حسابية رياضية
تر من أصل انجميزي وتعني بالمغة العربية يحسب أو يعد أو يحصي لذا فان كممة وكممة كمبيو 

 كمبيوتر تعني الحاسب او الحاسوب.
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 تنمية التحصيل في الحاسب:
يعتبر المعمم من أىم العوامل التي تساعد عمى تنمية التفكير والتحصيل لدى التالميذ 

مبتكرين كما أن المعمم يستطيع تنظيم الخبرات فالمعمم أىم من الكتاب يساعد التالميذ ألن يكونوا 
التي ُتعرض عمى التمميذ ويعرض المشكالت ويقدم األسئمة ويشجع المناقشة ويتيح الفرصة 

 لالكتشاف ومن ثم فيو يخمق جوًا يؤدي إلى استثارة السموك االبتكاري.

جاءت والسؤال الذي يطرح نفسو في ىذا الصدد، ما ىي شروط تنمية التحصيل؟ ولقد 
 م( وتتمخص فيما يمي:1002اإلجابة من خالل الدراسات التي قام بيا )الدريني، 

 .المواقف غير المكتممة والمواقف مفتوحة النيايات 
 .الخبرات التي تشجع وتسمح بعدد كثير من األسئمة 
 .إنتاج شيء ما واالستفادة منو في مراحل الحقة 
 تاحة الفرصة أمام  و لتحمل المسئولية.إعطاء الفرد االستقاللية وا 
  التركيز عمى أىمية المبادرة الشخصية في االكتشاف والمالحظة وطرح األسئمة واالستفسارات

 والتصنيف والترجمة واالستدالل واختبار االستدالل.
 .البيئة األكثر جذبًا وتحضيرًا، إضافة إلى الدافعية الذاتية 

مجموعة من الخطوات ( 55م:5666ويوضح )محمد أمين المفتي، وسمير إلياس، 
اإلرشادية التي يمكن لممعمم إتباعيا عند تنمية التحصيل ويرى الباحث أن ىذه الخطوات يمكن 

 أن يتبعيا معمم الحاسب ومن أىميا ما يمي :

  أن يتخير المعمم مشكمة برمجية يكون ليا أكثر من حل صحيح ممكن تثير تفكير التالميذ
ة أو الجماعية لمتالميذ لحل المشكمة وذلك حسب لحميا إعطاء فرصة لممحاوالت الفردي

 رغبتيم .
  توجيو نظر التالميذ إلى أن تحديد المعمومات المتاحة في المشكمة وتحديد اليدف المراد

 الوصول إليو فييا ، وتحميل كيف يساعد عمى الوصول إلى فكرة الحل .
  البرمجية  ودعم الحل مساعدة التالميذ عمى إدراك العالقات والشروط في خرائط التدفق

 االبتكاري منيا .
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 خصائص الحاسب االلي:
 (  1002إلياس أبو يونس )  يتميز الحاسب االلي بمجموعة من الخصائص التي ذكرىا

تتميز الحواسيب بالسرعة الفائقة في تنفيذ العمميات،  القدرة والسرعة في تنفيذ العمميات: -0
ثانية واحدة، وكذلك تقوم بإجراء الحسابات  فيي قادرة عمى جمع الماليين من االعداد في

 الرياضية المعقدة واستخالص المعمومات من كم ىائل من البيانات.
تمتاز الحواسيب بالدقة حيث تستطيع التعامل مع أعداد ذات  الدقة في حساب النتائج: -5

 كسور عشرية والنتائج التي تعطييا دقيقة ولو قامت بيذه العممية ماليين المرات.
يستطيع الحاسوب تخزين  ين كميات ضخمة من المعمومات في وحدات صغيرة جدًا:تخز  -0

الكثير من المعمومات ضمن أقراص ذات ابعاد صغيرة جدًا بالمقارنة مع الوسائل االخرى 
 كالكتب والبطاقات.

يقوم الحاسوب بوظائف متعددة عمى غرار الوسائل االخرى التي تقوم  تعدد االستعمال: -2
ويمكن لمحاسوب أن يعمل كألة كاتبة، آلة حاسبة، أو أداة بحث عن  بوظائف محددة،

المعمومات المكتوبة والمسموعة والمرئية أو أداة لرسم االشكال البيانية والصور أو أداة 
 ألعداد الصحف والمجالت أو محطة اتصاالت وغيرىا من الميام.

قدرة عمى العمل لفترات يقوم الحاسوب بأعمال يصعب عمى االنسان تنفيذىا، ويمتاز بال -2
 طويمة دون أخطاء.

 مميزات استخدام الحاسوب في التعميم:
الحاسب اآللي التعميمي يتميز  ( أن1021مصطفى عبد السميع وآخرون )يرى 

 بمميزات جميو من أىميا:
إن استخدام الحاسوب كأحد أساليب تكنولوجيا التعميم يخدم أىداف  تعزيز التعميم الذاتي؛  -0

ساعد المعمم في مراعاة الفروق الفردية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين نوعية التعمم وىذا مما ي
 والتعميم.

يقوم الحاسوب بدور الوسائل التعميمية في تقديم الصور الشفافة، واألفالم والتسجيالت  -5
 الصوتية.

استخدام  المقدرة عمى تحقيق األىداف التعميمية الخاصة بالميارات، كميارات التعمم وميارات -0
 الحاسب اآللي، وحل المشكالت.

يقوم بجذب انتباه الطمبة؛ فيو وسيمة مشوقة ُتخِرج الطالب من روتين الحفظ والتمقين إلى  -2 
العمل، انطالقا من المثل الصيني القائل: ما أسمعو أنساه، وما أراه أتذكره، وما أعممو 

 بيدي أتعممو.
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( الى مجموعة 5600أشار عامر ): عميميةمبررات استخدام الحاسب في المجاالت الت
 من المبررات التي ساعدت عمى استخدام الحاسوب في التعميم منيا: 

 أداة مناسبة لجميع فئات الطالب. -0
 تييئة مناخ البحث واالستكشاف. -5
 تحسين وتنمية التفكير المنطقي. -0
 السماح باإلفادة من الوسائل التعميمية. -2
 القدرة عمى المحاكاة. -2
 التفاعل المباشر. القدرة عمى -0
 توفير الوقت والجيد في أداء العمميات المعقدة. -7
 ربط الميارات. -8

 مفيوم الدافعية لالنجاز:
يستخدم مفيوم الدافعية لإلشارة إلى ما يحض الفرد عمى القيام بنشاط سموكي ما، وتوجيو 

يمارس ىذا النشاط نحو وجية معينة. ويفترض معظم الناس أن السموك وظيفي، أي أن الفرد 
سموكًا معينًا بسبب ما يتمو ىذا السموك من نتائج أو عواقب تشبع بعض حاجاتو أو رغباتو، 
وربما كانت ىذه الحقيقة، ىي المسممة التي تكمن وراء مفيوم الدافعية، حيث يشير ىذا المفيوم 
لى عمميات تحض عمى السموك وتوجيو وتبقي عميو. وعمى الرغ م إلى حاالت شعورية داخمية، وا 

من استحالة مالحظة الدافعية عمى نحو مباشر، إال أنيا تشكل مفيومًا أساسيًا من مفاىيم عمم 
النفس التربوي، يمكن استنتاجو بمالحظة سموك األفراد، ومالحظة البيئة التي يجري ىذا السموك 

نما يستنتج مناألداء الظا ·سياقيا في ىر فالدافعية ىي تكوين فرضي: أي ال يمكن مالحظتو وا 
 (5669مراد ) .الصريح لمكائن الحي أو من الشواىد السموكية
 النظريات المفسرة لمدافعية لالنجاز: 

 Association theory النظرية االرتباطية 
تعنى ىذه النظرية بتفسير الدافعية في ضوء نظريات التعمم ذات المنحى السموكي، أو ما 

وقد كان تورندايك من أوائل  .S – R theories يطمق عمييا عادة بنظريات المثير ـ االستجابة
العمماء الذين تناولوا مسألة التعمم تجريبيًا، وقال بمبدأ المحاولة والخطأ كأساس لمتعمم وفسر ىذا 
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، حيث يؤدي اإلشباع الذي يتمو استجابة ما إلى تعمم ىذه Law of effect التعمم بقانون األثر
نزعاج أو عدم اإلشباع إلى إضعاف االستجابة التي االستجابة وتقويتيا، في حين يؤدي اال

يتموىا. وطبقًا ليذا القانون، يشير البحث عن اإلشباع وتجنب األلم أو االنزعاج إلى الدوافع 
الكافية وراء تعمم استجابات معينة في وضع مثيري معين. أي أن المتعمم يسمك أو يستجيب طبقًا 

 ( 0990محمود ) .حاالت األلملرغبة في تحقيق حاالت اإلشباع وتجنب 
  Cognitive theoryالنظرية المعرفية

ترى التفسيرات االرتباطية والسموكية لمدافعية أن النشاط السموكي وسيمة أو ذريعة 
لموصول إلى ىدف معين مستقل عن السموك ذاتو. فاالستجابات الصادرة من أجل الحصول 

تحددىا عوامل   Extrinisic Motivationارجيةعمى اإلثابات أو المعززات تشير إلى دافعية خ
مستقمة عن صاحب السموك ذاتو، األمر الذي يشير إلى حتمية السموك وضبطو بمثيرات قد تقع 
خارج نطاق إرادة الفرد. أما التفسيرات المعرفية فتسمم بافتراض مفاده أن الكائن البشري مخموق 

واعية عمى النحو الذي يرغب فييمذلك تؤكد ىذه  عاقل، يتمتع بإرادة حرة تمكنو من اتخاذ قرارات
التفسيرات عمى مفاىيم أكثر ارتباطًا بمتوسطات مركزية كالقصد والنية والتوقع، ألن النشاط 

متأصمة فيو وتشير إلى النشاط  Intrinsic Motivation العقمي لمفرد يزوده بدافعية ذاتية
السموكي كغاية في ذاتو وليس كوسيمة، وينجم عادة عن عمميات معالجة المعمومات والمدركات 
الحسية المتوافرة لمفرد في الوضع المثيري الذي يوجد فيو، وبذلك يتمتع الفرد بدرجة عالية من 

 (.5607محمد ) .الضبط الذاتي
سة النظرية المعرفية التي تفترض ان االنسان كائن وسوف يتبنى الباحث في ىذه الدرا

عاقل يسعى الى تحقيق أىدافو واشباع رغباتو واحتياجاتو، وسوف توفر الرحالت المعرفية القائمة 
عمى تنفيذ ميام الويب اشباع رغبات الطالب وزيادة تحصيميم من خالل اإلبحار في الشبكة 

 نموىم المعرفي والتحصيمي.  والوصول الى المعمومات واالستفادة منيا في
 الدراسات السابقة

 م(1024دراسة بامانع )
إلى الوقوف عمى فاعمية استخدام استراتيجية الويب كويست الرحالت  ىدفت الدراسة

المعرفية في تدريس مقرر تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا لطالبات كمية العموم 
لتصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة. وتكونت عينة واآلداب بضرية عمى تنمية ميارات ا

البحث من الطالبات المسجالت في مقرر "تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا" بالفصل 
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جامعة القصيم وقد بمغ  –م بكمية العموم واآلداب بضرية 5602 – 5602الدراسي الثاني 
عميين قبميًا وبعديًا وتمثمت أدوات الدراسة في ( طالبة، تم تطبيق أدوات البحث 50عددىن )

قائمة معايير تصميم الويب كويست واختبار تحصيمي وبطاقات مالحظة وبطاقة تقييم منتج، 
واستخدم البحث الحالي المنيج الوصفي في الدراسة النظرية، والمنيج شبو التجريبي لمتحقق من 

 فروض البحث. وأسفرت النتائج عن:
( بين متوسطات درجات التطبيق القبمي 6.62حصائيًا عند مستوى )وجود فرق دال إ

 وموسط درجات التطبيق البعدي في االختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي
 ىـ(2322دراسة الطويمعي )

إلى تعرف أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب )الويب كويست(  ىدفت الدراسة
د االجتماعية لمستويات بموم المعرفية الدنيا والعميا. وكذلك في تنمية التحصيل الدراسي لمموا

تعرف أثرىا في تنمية أبعاد مقياس التنور التقني، وقد تم استخدام المنيج شبو التجريبي القائم 
عمى تصميم )االختبار القبمي واالختبار البعدي( لمجموعة واحدة. وقامت الباحثة ببناء اختبار 

من متعدد مكون من ستة أبعاد تمثل مستويات بموم الدنيا والعميا، وتم  تحصيمي من نوع االختيار
طالبة من طالبات الصف األول الثانوي  06تطبيق األدوات عمى عينة الدراسة المكونة من 

ه 0200/ 0205)البرنامج المشترك( في مدينة جدة خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 
ائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: وجود أثر إيجابي مرتفع في لمدة أسبوعين، ومن أىم النت

تنمية التحصيل الدراسي لممواد االجتماعية لطالبات التعميم الثانوي عند مستويات بموم المعرفية 
 والعميا. 

 م(1022دراسة عامر )
الى تعرف فاعمية برنامج قائم عمى الوسائط المتعددة لتدريس مقرر  ىدفت الدراسة

لحاسب االلي لمصف الثالث االعدادي في تحصيل التالميذ وتنمية التفكير االبتكاري، وتكونت ا
( طالبًا من طالب الصف الثالث االعدادي بمحافظة المنوفية، تم تقسيميم 86عينة الدراسة من )

عمى مجموعتين متساويتين أحدىما ضابطة واألخرى تجريبية، وقام الباحث ببناء اختبار 
بطاقة مالحظة ومقياس لمتفكير االبتكاري تم تطبيقيم عمى طالب المجموعتين تحصيمي و 

الضابطة والتجريبية، واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي والتصميم التجريبي القائم عمى 
مجموعتين ، واسفرت نتائج الدراسة عن :   وجود فروق دالة احصائيًا في االختبار التحصيمي 

 ريبية في التطبيق البعدي  لصالح المجموعة التج
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 م(: 1022دراسة سالمو )
التعرف عمى اثر استخدام موقع تعميمي لتنمية ميارات استخدام ىدفت الدراسة الى         

( طالبًا من طالب 06الحاسب االلي لدى طالب المرحمة الثانوية ، وتكونت عينة الدراسة من )
ين احدىما ضابطة واألخرى تجريبية كل منيما الصف األول الثانوي ، تم تقسيميم عمى مجموعت

( طالب ، وقام الباحث ببناء موقع تعميمي تدريبي لقياس اثره عمى تنمية ميارات استخدام 06)
الحاسب االلي ، واستخدم الباحث االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة لقياس الجانب المعرفي 

عمى المنيج شبو التجريبي ، وتم تطبيق  والميارى في مادة الحاسب االلي ، واعتمد الباحث
األدوات عمى طالب المجموعتين ،واسفرت النتائج عن تفوق طالب المجموعة التجريبية عمى 

 طالب المجموعة الضابطة في األداء الميارى لمحاسب االلي.
 م( 1020دراسة مطر )

جاز لدى : تعرف عمى فاعمية برنامج إرشادي لتنمية دافعية اإلنىدفت الدراسة إلى
 المتأخرين دراسيًا: 

قامت الباحثة بإعداد برنامج إرشادي يمكن من خاللو تنمية دافعية اإلنجاز لدى عينة من 
التالميذ المتأخرين دراسيًا والتحقق من مدى فاعميتو ومدى استمراريتو، واستخدم الباحث المنيج 

المفظيوتكونت عينة الدراسة: تكونت التجريبي وقام ببناء مقياس الدافعية لإلنجاز واختبار الذكاء 
تمميذًا وتمميذة من تالميذ المرحمة االبتدائية من المتأخرين دراسيًا ممن  08عينة الدراسة من 

 (. 0.2( وانحراف معياري )06-2( عام بمتوسط عمري )05-9تتراوح أعمارىم بين )
ئج أبرزىا: يوجد وأثبتت نتائج الدراسة: أسفرت الدراسة الحالية عن مجموعة من النتا

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 
 دافعية اإلنجاز بعد تطبيق البرنامج مباشرة وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

 م( :1021دراسة قدوري )
سي والدافعية إلى التعرف عمى العالقة بين الرضا عن التوجيو الدرا ىدفت الدراسة

لإلنجاز الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي بمختمف التخصصات الموجودة بثانويتي ىواري 
( تمميذّا. واستخدم 006بومدين وغربي بشير بحاسي خميف والية الوادي، وشممت عينة الدراسة )

الدراسي  الباحث المنيج الوصفي االرتباطي وقام الباحث ببناء مقياس الرضا عن التوجيو
ومقياس الدافعية لإلنجاز وتوصمت الدراسة لمنتائج التاليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 الثانية ثانوي؟                   الرضا عن التوجيو الدراسي والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة 

 منيج الدراسة: 



 ثامر عبد الرحمن بخيت الزىراني أ/                ثر استخدام الرحالت المعرفيو لتنميوأ
 د/ أسالم جابر أحمد عالم                                        
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بحث شبة التجريبي القائم عمى نظرًا لطبيعة الدراسة الحالية قام الباحث باستخدام ال
مجموعتين: األولى مجموعة تجريبية أولى تدرس بالطريقة الفردية لتنفيذ ميام الويب واألخرى 
مجموعة تجريبية ثانية تدرس بالطريقة الجماعية لتنفيذ ميام الويب، واشتمل عمى متغير مستقل 

ان تابعان ىما الدافعية لإلنجاز واحد وىو طريقة تنفيذ ميام الويب الفردية والتعاونية ومتغير 
 وميارات الحاسب االلي.

 (2جدول )
 التصميم شبة التجريبي لمدراسة

 المجموعة
االختبار 
التحصيمي 

 القبمي

بطاقة 
المالحظة 
 القبمي

مقياس الدافعية 
 لإلنجاز القبمي

طـريقة التـعــميم 
 المستخدمة

االختبار 
التحصيمي 
 البعدي

بطاقة 
المالحظة 
 البعدي

س الدافعية مقيا
 لإلنجاز البعدي

التجريبية 
 االولى

√ √ 
تنفيذ ميام  √

الويب بطريقة 
 فردية

√ √ 
√ 

التجريبية 
 الثانية

√ √ 
تنفيذ ميام  √

الويب بطريقة 
 تعاونية

√ √ 
√ 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثاني المتوسط بمكتب التربية  مجتمع الدراسة
 (.522ىـ حيث يبمغ عددىم )0209 -0208منطقة الباحة لمعام والتعميم بمحافظة المندق ب

 نتائج الفرض األول
( بين α≤ 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللو ) ينص الفرض األول عمى " 

متوسطي درجات الطالب المجموعة التجريبية األولى الفردية  في القياس القبمي والبعدي 
 فعية لإلنجاز  وبطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي لالختبار التحصيمي ومقياس الدا

ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" وجاءت النتائج عمى  
 النحو التالي: 
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أوال: نتائج المقارنة بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى في 
 االختبار التحصيمي 

ة بين بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى ( اختبار "ت" لممقارن8جدول )
 في االختبار التحصيمي

 ن القياس االختبار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة ت

 االختبار التحصيمي

 000. 8.290 1.982 10.73 30 القبمي

 1.592 17.53 30 البعدي

نا أن المتوسط الحسابي في االختبار التحصيمي من بيانات الجدول السابق يتضح ل
، في حين أن 1.982بانحراف معياري  10.73لمقياس القبمي لممجموعة التجريبية األولى  

(، بانحراف معياري 17.53المتوسط الحسابي في االختبار التحصيمي لمقياس البعدي بمغ )
مما يدل عمى  000.لة وىي دالة إحصائيا عند مستوى دال 8.290"ت"وبمغت قيمة 1.592

(  بين متوسطي درجات الطالب في ≤ 0.01أنو يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة )
األولى التي تدرس باستخدام الطريقة الفردية القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة التجريبية 

لبعدي. حيث بمغ لالختبار التحصيمي لصالح القياس المرحالت المعرفية لتنفيذ ميام الويب 
( وىي قيمة مرتفعةويفسر الباحث ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي 2.202حجم األثر )

لممجموعة التجريبية األولى في القياس البعدي ان الطالب بعد التعرف عمى الرحالت المعرفية 
 ساعدت عمى زيادة التشويق واالنتباه وتحقيق المتعة في التعمم، حيث كان الطالب يستمتعون
باإلبحار في موضوعات الدراسة عبر الشبكة والتوقف عند النقاط اليامة وتشغيل ممفات 
الصوت ومقاطع الفيديو مما كان لو األثر الكبير في زيادة المعمومات النظرية والمعرفية في 

 مادة الحاسب االلي المقررة عمييم وبالتالي ارتفعت درجات االختبار التحصيمي البعدي.
ئج المقارنة بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى ثانياً : نتا

 في بطاقة المالحظة 



 ثامر عبد الرحمن بخيت الزىراني أ/                ثر استخدام الرحالت المعرفيو لتنميوأ
 د/ أسالم جابر أحمد عالم                                        
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( اختبار "ت" لممقارنة بين بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى 20جدول )
 في بطاقة المالحظة

 ن القياس االختبار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 مستوى الداللة ت

 بطاقة المالحظة

 000. 25.666 2.759 37.80 30 القبمي

 3.275 61.63 30 البعدي

من بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في بطاقة المالحظة لمقياس 
، في حين أن المتوسط 2.759بانحراف معياري  37.80القبمي لممجموعة التجريبية األولى  

وبمغت 3.275، بانحراف معياري 61.63حظة لمقياس البعدي بمغ الحسابي في بطاقة المال
مما يدل عمى أنو يوجد فرق  000.وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة 25.666"ت"قيمة 

( بين متوسطي درجات الطالب في القياس القبمي ≤ 0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة )
ي تدرس باستخدام الطريقة الفردية لمرحالت األولى التوالقياس البعدي لممجموعة التجريبية 

لبطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي. حيث بمغ حجم األثر المعرفية لتنفيذ ميام الويب 
( وىي قيمة مرتفعة.  ويفسر الباحث ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي لممجموعة 2.260)

ت الطالب بشكل فردي عمى التجريبية األولى في القياس البعدي ان الرحالت المعرفية ساعد
اكتساب العديد من الميارات التي تمكنيم من التعامل مع الحاسب االلي ومن ىذه الميارات 
ميارات برنامج الجداول الحسابية حيث اشتممت الرحالت المعرفية عمى مقاطع فيديو تشرح 

كل ذلك  ميارات ىذه الدروس كما اجتوت عمى روابط بيا شروحات متنوعة لمميارات، فساعد
 عمى ارتفاع الجانب الميارى لمطالب.

 

ثالثاً : نتائج المقارنة بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى 
 في مقياس الدافعية لإلنجاز  
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( اختبار "ت" لممقارنة بين بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى 22جدول )
 نجازفي مقياس الدافعية لإل 

 ن القياس االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة ت

مقياس الدافعية 
 لإلنجاز

 000. 68.688 3.892 40.23 30 القبمي

 3.559 69.57 30 البعدي

من بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في مقياس الدافعية لإلنجاز 
في حين أن 3.892 بانحراف معياري  26.50عة التجريبية األولى لمقياس القبمي لممجمو 

 بانحراف معياري  69.57المتوسط الحسابي في بطاقة المالحظة لمقياس البعدي بمغ 

مما يدل عمى  000.وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة 68.688"ت"وبمغت قيمة 3.559
بين متوسطي درجات الطالب في  (≤ 0.01أنو يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة )

األولى التي تدرس باستخدام الطريقة الفردية القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة التجريبية 
لصالح القياس البعدي. حيث لمرحالت المعرفية لتنفيذ ميام الويب في مقياس الدافعية لإلنجاز 

 ( وىي قيمة مرتفعة.2.809بمغ حجم األثر )

ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى في القياس ويفسر الباحث 
البعدي في مقياس الدافعية لإلنجاز ان الرحالت المعرفية اثارت دافعية الطالب لمتعمم وحثتيم 
عمى الجد واالستمتاع بما تقدمو ليم من متعة تعميمية كما انيا سيمت المادة التعميمية عمى 

 والعممي فأصبح التفوق واالنجاز امرا سيال بالنسبة ليم . الطالب بشقييا النظري

 نتائج الفرض الثاني 
( بين α≤ 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللو ) ينص الفرض الثاني عمى " 

متوسطي درجات الطالب المجموعة التجريبية الثانية التعاونية في القياس القبمي والبعدي 
 س الدافعية لإلنجاز  وبطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي لالختبار التحصيمي ومقيا

ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" وجاءت النتائج  
 عمى النحو التالي: 



 ثامر عبد الرحمن بخيت الزىراني أ/                ثر استخدام الرحالت المعرفيو لتنميوأ
 د/ أسالم جابر أحمد عالم                                        
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أوال: نتائج المقارنة بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية في االختبار 
 التحصيمي 

لممقارنة بين بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية  ( اختبار "ت"21جدول )
 في االختبار التحصيمي

 ن القياس االختبار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 مستوى الداللة ت

 االختبار التحصيمي  

 000. 9.072 2.057 10.90 30 القبمي

 2.300 17.23 30 البعدي

سابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في االختبار التحصيمي من بيانات الجدول ال
، في حين أن 2.057بانحراف معياري  10.90لمقياس القبمي لممجموعة التجريبية الثانية  

(، بانحراف معياري 17.23المتوسط الحسابي في االختبار التحصيمي لمقياس البعدي بمغ )
مما يدل عمى  000.عند مستوى داللة وىي دالة إحصائيا 9.072 "ت"وبمغت قيمة  2.300

(  بين متوسطي درجات الطالب في ≤ 0.01أنو يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة )
الثانية التي تدرس باستخدام الطريقة القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة التجريبية 

مي لصالح القياس البعدي. لالختبار التحصيالتعاونية  لمرحالت المعرفية لتنفيذ ميام الويب 
 ( وىي قيمة مرتفعة.2.250حيث بمغ حجم األثر )

ويفسر الباحث ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية في القياس       
البعدي التعاون بين الطالب في المجموعات ساعد عمى ان تكون الرحمة المعرفية جذابة وممتعة 

حالت المعرفية من مقاطع صوتية ومقاطع فيديو ساعد عمى فيم الطالب كما ان ما تحتويو الر 
لممحتوي العممي مما كان لو األثر الكبير في زيادة المعمومات النظرية والمعرفية في مادة 

التحصيمي                   الحاسب االلي المقررة عمييم وبالتالي ارتفعت درجات االختبار 
 البعدي.

مقارنة بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية ثانياً : نتائج ال
 في بطاقة المالحظة 
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( اختبار "ت" لممقارنة بين بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية 22جدول )
 في بطاقة المالحظة

 ن القياس االختبار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة ت

 طاقة المالحظةب

 000. 35.391 1.437 37.73 30 القبمي

 4.003 61.67 30 البعدي

من بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في بطاقة المالحظة لمقياس 
، في حين أن 1.437بانحراف معياري  37.73القبمي لممجموعة التجريبية الثانية بمغ  

 4.003بانحراف معياري 61.67مالحظة لمقياس البعدي بمغ المتوسط الحسابي في بطاقة ال
مما يدل عمى أنو  000.وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة 35.391   "ت"وبمغت قيمة 

( بين متوسطي درجات الطالب في ≤ 0.01يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة )
التي تدرس باستخدام الطريقة  ةالقياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة التجريبية الثاني

لبطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي. حيث التعاونية لمرحالت المعرفية لتنفيذ ميام الويب 
 ( وىي قيمة مرتفعة.2.560بمغ حجم األثر )

ويفسر الباحث ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية في القياس 
حالت المعرفية ساعد الطالب عمى اكتساب العديد من الميارات التي البعدي ان التعاون في الر 

تمكنيم من التعامل مع الحاسب االلي ومن ىذه الميارات ميارات برنامج الجداول الحسابية حيث 
اشتممت الرحالت المعرفية عمى مقاطع فيديو تشرح ميارات ىذه الدروس كما اجتوت عمى روابط 

 ، فساعد كل ذلك عمى ارتفاع الجانب الميارى لمطالب.بيا شروحات متنوعة لمميارات
ثالثاً : نتائج المقارنة بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية 

 في مقياس الدافعية لإلنجاز  
( اختبار "ت" لممقارنة بين بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية 23جدول )

 فعية لإلنجازفي مقياس الدا
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 ن القياس االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت
مستوى 
 الداللة

مقياس الدافعية 
 لإلنجاز  

 000. 47.775 2.063 40.87 30 القبمي

 2.573 72.00 30 البعدي

من بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في مقياس الدافعية لإلنجاز 
في حين أن 2.063بانحراف معياري  40.87بمي لممجموعة التجريبية الثانية بمغ  لمقياس الق

 2.573بانحراف معياري 72.00المتوسط الحسابي في بطاقة المالحظة لمقياس البعدي بمغ 
مما يدل عمى أنو  000.وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة 47.775 "ت"وبمغت قيمة 

( بين متوسطي درجات الطالب في ≤ 0.01داللة )يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 
الثانية التي تدرس باستخدام الطريقة الفردية القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة التجريبية 

لصالح القياس البعدي. حيث لمرحالت المعرفية لتنفيذ ميام الويب في مقياس الدافعية لإلنجاز 
 ة.( وىي قيمة مرتفع2.506بمغ حجم األثر )

ويفسر الباحث ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية في القياس 
البعدي في مقياس الدافعية لإلنجاز ان الرحالت المعرفية اثارت دافعية الطالب لمتعمم وحثتيم 
عمى الجد واالستمتاع بما تقدمو ليم من متعة تعميمية كما انيا سيمت المادة التعميمية عمى 

 الب بشقييا النظري والعممي فأصبح التفوق واالنجاز امرا سيال بالنسبة ليم.الط

 نتائج الفرض الثالث
ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب ينص الفرض الثالث عمى " 

التجريبية الثانية( في القياس البعدي لالختبار التحصيمي  –المجموعتين )التجريبية األولى 
 دافعية لإلنجاز وبطاقة المالحظة ومقياس ال

ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" وجاءت النتائج عمى 
 النحو التالي:
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أوال: نتائج المقارنة بين االختبار البعدي لممجموعتين التجريبيتين االولى والثانية 
 في االختبار التحصيمي 

البعدي لممجموعتين التجريبيتين االولى والثانية ( اختبار "ت" لممقارنة بين االختبار 24جدول )
 في االختبار التحصيمي

 االختبار
المجموعة 

 التجريبية
 ن

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة ت

االختبار التحصيمي 

 البعدي  

 421. 3.235 1.592 17.53 30 األولى

 2.300 17.23 30 الثانية

ابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في االختبار التحصيمي من بيانات الجدول الس
، في 1.592بانحراف معياري  17.53لمقياس البعدي  لممجموعتين التجريبيتين األولى  بمغ  

وبمغت 2.300(، بانحراف معياري 17.23حين أن المتوسط الحسابي لممجموعة الثانية  بمغ )
مما يدل عمى أنو ال يوجد  000.وى داللة وىي  غير دالة إحصائيا عند مست3.235ت"قيمة 

فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب في القياس البعدي  لممجموعتين التجريبية 
الثانية المتين تدرسان باستخدام الطريقة الفردية والتعاونية  لمرحالت المعرفية لتنفيذ ميام األولى و 
 .الويب 

ين التجريبيتين قد استفادت من الرحالت ويفسر الباحث ذلك بان كل من المجموعت
المعرفية سواء بالطريقة الفردية التي يدرسيا كل طالب في المجموعة التجريبية األولى وأيضا 
المجموعة التجريبية الثانية التي درست المقرر بطريقة تعاونية، حيث ان مقاطع الفيديو والصوت 

 جموعتين والروابط االلكترونية تم استخداميا من كمتا الم

ثانياً : نتائج المقارنة بين االختبار البعدي لممجموعتين التجريبيتين االولى 
 والثانية في بطاقة المالحظة
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 د/ أسالم جابر أحمد عالم                                        
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( اختبار "ت" لممقارنة بين االختبار البعدي لممجموعتين التجريبيتين االولى والثانية 25جدول )
 في بطاقة المالحظة

 االختبار

المجموعة 

 التجريبية

 ن

المتوسط 

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

 مستوى الداللة ت

 بطاقة المالحظة البعدي  

 .974 033 .3 3.275 61.63 30 األولى

 4.003 61.67 30 الثانية

من بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في بطاقة المالحظة لمقياس 
، في حين أن 3.275حراف معياري بان 61.63البعدي لممجموعتين التجريبيتين األولى بمغ  
وبمغت قيمة 4.003(، بانحراف معياري 61.67المتوسط الحسابي لممجموعة الثانية  بمغ )

مما يدل عمى أنو ال يوجد فرق  000.وىي غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة 033 .3ت"
ية األولى دال إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب في القياس البعدي لممجموعتين التجريب

                   الثانية المتين تدرسان باستخدام الطريقة الفردية والتعاونية لمرحالت المعرفية لتنفيذو 
 ميام الويب.

ويفسر الباحث ذلك بان كل من المجموعتين التجريبيتين قد استفادت من الرحالت   
وعة التجريبية األولى وأيضا المعرفية سواء بالطريقة الفردية التي يدرسيا كل طالب في المجم

المجموعة التجريبية الثانية التي درست المقرر بطريقة تعاونية، حيث ان مقاطع الفيديو والصوت 
والروابط االلكترونية تم استخداميا من كمتا المجموعتين وساعدت كمتا المجموعتين عمى اكتساب 

 ميارات استخدام الحاسب االلي.
 

بين االختبار البعدي لممجموعتين التجريبيتين االولى ثالثاً : نتائج المقارنة 
 والثانية في مقياس الدافعية لإلنجاز 
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( اختبار "ت" لممقارنة بين االختبار البعدي لممجموعتين التجريبيتين االولى والثانية 26جدول )
 في مقياس الدافعية لإلنجاز

 االختبار
المجموعة 
 التجريبية

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة ت

مقياس الدافعية لإلنجاز 
 البعدي  

 516. 2.558 3.559 69.57 30 األولى

 2.573 72.00 30 الثانية

من بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في مقياس الدافعية لإلنجاز 
، في 3.559راف معياري بانح 69.57لمقياس البعدي لممجموعتين التجريبيتين األولى بمغ  
وبمغت 2.573(، بانحراف معياري 72.00حين أن المتوسط الحسابي لممجموعة الثانية  بمغ )

مما يدل عمى أنو ال يوجد  000.وىي غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة 2.558"قيمة ت 
ة فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب في القياس البعدي لممجموعتين التجريبي

الثانية المتين تدرسان باستخدام الطريقة الفردية والتعاونية لمرحالت المعرفية لتنفيذ ميام األولى و 
 الويب في مقياس الدافعية لإلنجاز 

ويفسر الباحث ذلك بان كل من المجموعتين التجريبيتين قد استفادت من الرحالت  
المجموعة التجريبية األولى وأيضا  المعرفية سواء بالطريقة الفردية التي يدرسيا كل طالب في

المجموعة التجريبية الثانية التي درست المقرر بطريقة تعاونية، فكل منيما ساعدت عمى رفع 
 الحماس والدافعية لدى طالب المجموعتين.

 وبيذا يتم قبول الفرض الثالث من فرضيات ىذه الدراسة 
 توصمت الدراسة الحالية الى النتائج التالية:

  يوجد فر( ق دال إحصائيا عند مستوى داللة≤ 0.05 بين متوسطي درجات الطالب )
المجموعة التجريبية األولى التي تدرس بالطريقة الفردية في القياس القبمي والبعدي لالختبار 

 التحصيمي لصالح القياس البعدي 

 ( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة≤ 0.05 بين متوسطي درجات الطالب )
موعة التجريبية األولى التي تدرس بالطريقة الفردية في القياس القبمي والبعدي لبطاقة المج

 المالحظة لصالح القياس البعدي 
 ( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة≤ 0.05 بين متوسطي درجات الطالب )

عدي لمقياس المجموعة التجريبية األولى التي تدرس بالطريقة الفردية في القياس القبمي والب
 الدافعية لإلنجاز لصالح القياس البعدي 
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 د/ أسالم جابر أحمد عالم                                        
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 ( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة≤ 0.05 بين متوسطي درجات الطالب )
المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بالطريقة التعاونية   في القياس القبمي والبعدي 

 لالختبار التحصيمي لصالح القياس البعدي 
 يوجد فرق دال إ( حصائيا عند مستوى داللة≤ 0.05 بين متوسطي درجات الطالب )

المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بالطريقة التعاونية   في القياس القبمي والبعدي لبطاقة 
 المالحظة لصالح القياس البعدي 

 ( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة≤ 0.05 بين متوسطي درجات الطالب )
التجريبية الثانية التي تدرس بالطريقة التعاونية   في القياس القبمي والبعدي  المجموعة

 لمقياس الدافعية لإلنجاز لصالح القياس البعدي 
 توصيات الدراسة:

  ضرورة االىتمام بتطبيقات االنترنت بصفة عامة وبالرحالت المعرفية بصفة خاصة لما ليا
 من دور كبير في تحسين التعمم.

 ات الطالب نحو التعميم االلكتروني تنمية اتجاى 
  تزويد المدراس بتكنولوجيا حديثة ومتطورة واالعتماد عمى المصممين التعميمين لتصمي

 الدروس التفاعمية والرحالت المعرفية.

  التوسع في إنتاج البرامج والتطبيقات التي تنمي الميارات والتحصيل وخاصة في المواد التي
 بيا جوانب عممية.

 لطالب عمى استخدام االنترنت وطرق البحث الجيد وطرق اإلبحار فييا تدريب ا 
 :مقترحات الدراسة

 في ضوء ما تم التوصل اليو من نتائج يقترح إجراء الدراسات التالية:
  إجراء دراسة مماثمة قائمة عمى استراتيجية الويب كويست في مواد تعميمية أخرى وفي

 مقررات دراسية أخرى 
 ن المعوقات التي تحول دون استخدام الرحالت المعرفية في المرحمة القيام بدراسة ع

 المتوسطة 
  إجراء دراسة حول أثر فاعمية استراتيجية الرحالت المعرفية في تنمية التفكير الناقد واالتجاه

 نحوىا 
  إجراء دراسة تقييمية عن المشكالت والصعوبات التي تواجو المعممين والطالب التي تتعمق

 التعميمي لكل مادة دراسية بالمحتوى 
 لمراجعا
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فاعمية برنامج حاسوبي متعدد الوسائط لتدريس اليندسة في الصف (: 5660أبو يونس، إلياس )
، دمشق، رسالة الثاني اإلعدادي، دراسة تجريبية في محافظة القنيطرة

 دكتوراه، كمية التربية، جامعة دمشق.
استخدام استراتيجية الويب كويست  فاعمية(: 5602بامانع، عمي محمد عبد الرحيم )

الرحالت المعرفية في تدريس مقرر تصميم الوسائط التعميمية 
، رسالة المتعددة وانتاجيا لطالبات كمية العموم واآلداب بضرية

 ماجستير، كمية العموم واآلداب بضرية.
 ر الفالح.، القاىرة دا5، طعمم النفس االجتماعي والسموكي(: 5662جابر، عبد الحميد جابر )

مجمة (: دراسة تحميمية لعينة من نماذج تنمية االبتكارية، 5660الدريني، حسين عبد العزيز )
 .72-0، 000عكمية التربية جامعة األزىر، 

(: أساليب المعاممة الو الدية وعالقتيا بدافع اإلنجاز الدراسي 5666سالم، رفقو خميف سميم )
                 أطروحة دكتوراه لدى طالبات كميات المجتمع في األردن، 

 )غير منشوره( كمية التربية، الجامعة المستنصرية.
فاعمية استخدام موقع تعميمي تدريبي لتنمية ميارات استخدام (: 5600سالمو، محمد سمير )

، رسالة ماجستير، معيد الحاسب االلي لدى طالب المرحمة الثانوية
 الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

 في الويب عبر المعرفية الرحالت استراتيجية : فاعمية استخدام (5600، عماد محمد ) رهسم
 من عينة لدى نحوىا التعمم واالتجاه وبقاء أثر المعرفي التحصيل تنمية
 مجمة عجمان لمدراسات والبحوث،القرى إلى أىمية،  أم جامعة طالب
 .02، مجمد5عدد 
ر الويب كويست في تنمية الميارات الحياتية التشاركية ، ( : دو 5605السمالوي، سمية عبد اهلل )

،الجزء الثاني  المؤتمر الدولي التاسع ، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية
 .5، العدد 

اثر استراتيجية الويب كويست في تدريس ( : 0200الطويمعي ، مرفت عبد الرحمن صالح )
راسي لدى طالبات الدراسات االجتماعية واثرىا عمى التحصيل الد

، رسالة ماجستير ، مجمة دراسات عربية في  الصف األول الثانوي
، ديسمبر  22التربية وعمم النفس ، رابطة التربويين العرب، عدد 

5600. 
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 د/ أسالم جابر أحمد عالم                                        
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اثر برنامج قائم عمى الوسائط المتعددة لتدريس مقرر الحاسب (: 5600عامر، احمد محمود )
التالميذ وتنمية التفكير  االلي لمصف الثالث االعدادي في تحصيل

 ، رسالة ماجستير، معيد البحوث التربوية، جامعة القاىرة.االبتكاري
(: فاعمية استراتيجية تقصي الويب في تنمية مستويات 5669عبد الحميد، عبد العزيز طمبو )

التفكير والقدرة عمى اتخاذ القرار نحو مواجية تحديات التحديث 
ة المصرية لتكنولوجيا التعميم، سمسمة الجمعيالتعميمي التكنولوجي، 

 ، القاىرة . 0.ع09، مج دراسات وبحوث
(: فعالية برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية 5605عبد السميع، مصطفى وآخرون )

ميارات طمبة كمية التربية جامعة صنعاء عمى استخدام أجيزة تكنولوجيا 
 . 0، عددمتربية العمميةالمجمة العربية لالتعميم واتجاىاتيم نحوىا،

 ، القاىرة: دار الفكر العربي.5، طبيئات التعمم التفاعمية(: 5602عزمي، نبيل جاد )
: فاعمية استخدام الوسائط التفاعمية في تنمية ميارات استخدام  (5602الفقي ، ممدوح عمي )

الحاسب االلي والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة اإلعدادية ، رسالة 
 ير ، كمية التربية جامعة مدينة السادات . ماجست

: الرضا عن التوجيو الدراسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة (5605قدوري،خميفة )
رسالة الثانية ثانوي دراسة ميدانية بثانويتي حاسي خميفة والية الوادي، 

 ماجستير، كمية العموم اإلنسانية جامعة مولود معمري ، الجزائر
،القاىرة: دار الفكر الميارات والتطبيقات –الحاسب االلي (:5600محمد، احمد عبد اهلل )

 العربي.
(: الدافعية لإلنجاز وعالقتيا بالتفوق األكاديمي لدى أعضاء 5607محمد، ربيع عبد الرؤف )

، جامعة الممك مجمة الدراسات النفسيةىيئة التدريس بجامعة الممك خالد،
 خالد.

 . مكتبة الخريجي، الرياض اإلرشاد النفسي والتربوي( : 0990محمود ،عطا )
المنظمة اإلسالمية لمتربية . مقدمة في التربية وعمم النفس، الرباط، p(2009) مراد، صال

 .والثقافة والعموم
قياس دافعية االنجاز الدراسي لدى طمبة الدراسات (: 5666مصطفى، ىناء عبد القادر )

رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة  ستنصريةالمسائية في الجامعة الم
 المستنصرية. 
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فاعمية برنامج إرشادي لتنمية دافعية اإلنجاز لدى (: 5606مطر، أسماء إبراىيم محمد )
 رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة بنيا.المتأخرين دراسيًا، 
قاىرة: مكتبة األنجمو ، التربويات الرياضيات( :5666المفتي ، محمد أمين وسمير إيميا )

 المصرية.
( : اثر استخدام استراتيجية الويب كويست في تدريس العموم عمى 5600الناقة ، صالح احمد )

تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب الصف السادس األساسي، مجمة 
 .  0مجمد 50الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ، عدد 

 ( : التفاعل بين بيئتي التعمم اإللكتروني التشاركية والفردية5600رشوان )والء ، عباس احمد 
والتحصيل الدراسي في مساق تعميم التفكير لدى طمبة كمية العموم التربوية 

 مجمة كمية العموم التربوية .، الجامعية )األونروا(
 
 

 
 
 
 
 

 


