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الممخص بالمغة العربية
ىدفت ىذه الدراسة الى تقصي أثر استخدام الرحالت المعرفية في تنمية التحصيل الفوري
والمرجأ لدى طالبات الصف الثالث متوسط في منطقة الباحة والتعرف عمى قدرات الطالبات في
ضوء مشكمة الدراسة واىدافياوقد استخدمت الباحثة المنيج شبة التجريبي لتطبيق الدراسة
واختبار الفروض ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )06طالبة من مدرسة شراف بنت خميفة بمنطقة
الباحة بحيث تم تقسيميم الى ثالثة مجموعات متساوية أحدىما ضابطة والثانية تجريبية أولى
والثالثة تجريبية ثانية بواقع ( )06طالبة في كل مجموعة  ،وقدقدمت لممجموعتينالتجريبيتين
المادة التعميمية من كتاب الحاسب بالصف الثالث المتوسط من خالل رحمة معرفية قصيرة
المدى تم تصميميا عمى موقع  zunal.comوالمجموعة الضابطة ٌدرست المادة بالطريقة
االعتيادية ،وقد استخدم الباحثة لتطبيق الدراسة األدوات التالية :االختبار التحصيمي الفوري
والمرجأ وقد تم التحقق من صدق وثبات ىذه االدوات وقد تمت المعالجة االحصائية بتحميل
البيانات واستخدمت المعالجات االحصائية المناسبة كاختبار التوزيع الطبيعي ،واختبار (ت)
لممقارنة بين المجموعتين ومعامل الفاكرونباخ لمتأكد من ثبات االدوات والمتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية .وقد توصمت النتائج الى أنو يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة
( )≤ 0.01بين متوسطي درجات الطالبات في القياس البعدي لممجموعتين التجريبية االولى
والضابطة لالختب ار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.كما اثبتت النتائج الى أنو يوجد فرق
دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )≤ 0.01بين متوسطي درجات الطالبات في القياس
البعدي لممجموعتين التجريبية الثانية والضابطة لالختبار التحصيمي لصالح المجموعة
التجريبية.اليوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )≤ 0.01بين متوسطي درجات
الطالبات في القياس البعدي لممجموعتين التجريبية االولى والتجريبية الثانية لالختبار التحصيمي.

326

اجمللذ  – 43العذد احلادى عشش – نوفمرب 8102

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممخص بالمغة اإلنجميزية
المقدمة :
ويعد التعميم االلكتروني من أبرز ما انتجتو ثورة المعمومات واالتصاالت في الوقت
الحديث ،حيث أصبح ىدفاً لكل الباحثين وأصبحت المقررات االلكترونية والبحث عن المعمومات
بطريقة الكترونية مجاال من مجاالت البحث والدراسة ،حيث أشار عزمي ( )20 :0602الى ان

التعميم اإللكتروني والبحث عن المعمومات وفرت العديد من الوقت والجيد في التعمم ،حيث

يستطيع الطالب ان يحصل عمى المعمومات في أي وقت وفي أي مكان حيث ساىم في تيسير
المعمومات واتاحتيا ومرونتيا من خالل التعديل عمى المحتوى.
ويعد االستخدام األمثل لألنترنت ىو القدرة عمى استخالص ما بيا من معمومات
والوصول الى المعمومات بشكل صحيح والبحث األمثل عن المعمومات ومشكمة معظم محركات
البحث أنيا ال تراعي طبيعة الشخص القائم بعممية البحث ،وامكاناتو وقدراتو العقمية ،ومدى
إدراكو لالطالع عمى جميع مواقع البحث بدون تحفظ ،إضافة إلى ذلك فإن عممية البحث كثي اًر
ما تتشعب بالباحث في موضوعات بعيدة كل البعد عن محور البحث؛ ويؤدي كل ذلك بو إلى
التشتت في الحصول عمى المعمومة المطموبة ،فضالً عن كثرة عدد صفحات الويب التي تتزايد

باضطرادك ،وان ىذا النشاط غالباً ما يأخذ وقتاً أكثر من الالزم؛ مما يؤدي إلى ىدر الموارد،
واالستخدام العشوائي لمكمبيوتر ،واالستغالل غير العقالني أو غير المقنن لزمن اإلبحار عمى
الشبكة .وانطالقاً من ذلك جاءت الحاجة إلى تطوير نماذج تعميمية محددة تتوخى الدقة
واالستخدام األمثل لإلنترنت في عممية إيجاد المعمومة
ولقد تحدثت الكثير من الدراسات التربوية عن التغيير اليائل الذي سيحصل جراء ادخال

االنترنت في العممية التعميمية ،وعن التغيير في دور المعمم ودور الطالب ،وكذلك التغيير في
شكل المدرسة العصرية (زيتون )283 :0662 ،اال انيا لم تتعرض الى الترجمة العممية لدمج
االنترنت في التعميم ،إذا ان ترجمة ىذا الدمج عمميا تقتضي وضع استراتيجيات أو نماذج أو
طرق منضبطة الستخدام االنترنت في عممية التعميم في المدارس عمى جميع مستوياتيا.

وفي اآلونة األخيرة ظيرت مجموعة من االستراتيجيات التي تركز عمى عمميتي البحث
والتعمم وكان من أبرزىا استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب؛ فيي واحدة من التوجيات
الحديثة لتحقيق التعمم الفاعل والنشط في العممية التعميمية ،وبشكل خاص عمى مستوى الجامعة،
كما إنيا تنسجم مع الدور الحديث لممعمم بكونو مرشداً وموجو اً لمعممية التعميمية ال ناقال
لممعرفة ومصدرىا.
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أثر استخدام طريقتين لتنفيذ مهام الويب
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وترتكز الرحالت المعرفية عمى عمميات البحث واالستكشاف في شبكة األنترنت بيدف
الوصول إلى المعمومة بأقل جيد ووقت ممكن ،وتحفز الطالب لكي يكون الرحال المكتشف
لرحمتو المعرفية حيث يعد البحث عبر اإلنترنت من النشاطات التي يمكن توظيفيا لتخدم العممية
التعميمية ،والمشكمة أن البحث في محركات البحث مثل (قوقل وياىو) قد ُيظير عدد كبير من
النتائج مما ُيشتت الباحث في الحصول عمى المعمومة المطموبة ويستغرق وقت أكثر من الالزم،
وتزداد المشكمة عندما يبحث األطفال أو المراىقين عن المعمومات في اإلنترنت ،فالنتائج ال
تُراعي طبيعة الشخص القائم بعممية البحث ،وامكاناتو وقدراتو العقمية.لذلك ظير مفيوم الرحالت
المعرفية عبر الويب ( )WebQuestلتوفير االستخدام األمثل لإلنترنت في عممية إيجاد
المعمومة ،فيي نشاط تعميمي يعتمد في المقام األول عمى عمميات البحث المقنن في اإلنترنت
بيدف الوصول الصحيح والمباشر لممعمومة محل البحث ،والتركيز عمى استخدام المعمومات بدالً
من التركيز عمى البحث عنيا  ،ودعم تفكير المتعممين عمى مستوى التحميل والتركيب والتقييم .
عزمي ()80: 0602
ومن التعريف فإن تقنين البحث ال يعني تقديم المعمومة جاىزة ولكن تعني فتح مجال
البحث لممتعممين من خالل حدود يضعيا المعمم وىذا ينميالقدرات البحثية والذىنية المختمفة
(الفيم  ،التحميل  ،التركيب  ،إلخ) لدى المتعممين .ومع أن الرحالت المعرفية عبر الويب
( )WebQuestتعتمد في المقام األول عمى المعمومات الموجودة في مواقع اإلنترنت المنتقاة
مسبقاً إال أنو يمكن استخدام مصادر تقميدية أيضا مثل :الكتب والموسوعات والمجالت
واألقراص المدمجة أو االستعانة بأشخاص ليم عالقة بموضوع البحث  ،ومما سبق نرى أن
الرحالت المعرفية عبر الويب ( )WebQuestتُعد وسيمة تعميمية جديدة تيدف إلى تقديم نظام
تعممي جديد لمطالب يمكن استخدامو في جميع المراحل الدراسية وفي كافة المقررات
والتخصصات  ،وذلك عن طريق توظيف شبكة الويب في العممية التعميمية
ويعد التحصيل الدراسي أحد اىم المجاالت التي يسعى المتعممون الى الحصول عمى اعمى
درجات فيو ،فيو بمثابة المعيار الذي يبين فيم المتعممون من عدمو ويقاس مقدار التحصيل
بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في االختبارات المعدة لذلك

مشكمة البحث

تيقنت الباحثة بمشكمة الدراسة من خالل نتائج الدراسة االستطالعية التي أجرتيا الباحثة
عمى عينة من طالبات الصف الثالث المتوسط لمتعرف عمى ما مدى ما تمتمكو الطالبات من
خبرات ومعارف في مادة الحاسب االلي ومدى ما تعرفو الطالبات عن استراتيجية الويب
كويست :وكان من اىم نتائج الدراسة االستطالعية ضعف وقمة المعارف والخبرات في مادة
الحاسب االلي وأيضا ضعف الخبرات في كيفية استخدام استراتيجية الويب كويست.كما اكدت
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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توصيات المؤتمر الدولي الرابع (الرياض )0602 :عمى ضرورة االستفادة من استراتيجيات
التعميم االلكتروني وتوظيفيا في خدمة العممية التعميمية.من ىنا تبمورت مشكمة البحثفي ضعف
مستوى الطالب في مادةالحاسب االلي نظ اًر الن الطريقة التقميدية المستخدمة في تدريس المقرر
ال تفي باحتياجات الطالب األمر الذي يتطمب البحث عن طرق حديثة ومتنوعة تواكب الثورة
المعموماتية المتاحة ودمجيا في الميدان التربوي لتعود بالفائدة عمى الطالب لكي تسيم في خمق
بيئة من االبداع والتطوير واالرتقاء بتفكير الطالبات ،لذا فاختارت الباحثة استراتيجية الرحالت
المعرفية لما ليا من دور كبير في تحسين التعمم وتشويق الطالبات وحثيم عمى البحث عن
المعمومات بطريقة مشوقة وجذابة.

أسئمة البحث:
صاغت الباحثة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
ما أثر استخدام الرحالت المعرفية في تنمية التحصيل الفوري والمرجأ لدى طالبات
الصف الثالث متوسط في منطقة الباحة؟ والذي ينبثق منو العديد من التساؤالت الفرعية عمى
النحو التالي:
 )1ما أثر استخدام استراتيجيات الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية التحصيل الفوري لدى
عينة من طالبات الصف الثالث متوسط في منطقة الباحة؟
 )2ما أثر استخدام استراتيجيات الرحالت المعرفية عبر الويب في التحصيل المرجأ لدى عينة
من طالبات الصف الثالث متوسط في منطقة الباحة؟
 )3ما االختالف بين التحصيل الفوري والمرجأ لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة
الحاسب االلي؟

أهداف البحث

تيدف ىذه الدراسة إلى بحث التعرف عمى أثر استخدام الرحالت المعرفية في تنمية
التحصيل الفوري والمرجأ لدى طالبات الصف الثالث متوسط في منطقة الباحة؟ والذي ينبثق
منو العديد من األىداف الفرعية عمى النحو التالي:
 )1التعرف عمى أثر استخدام استراتيجيات الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية التحصيل
المعرفي لدى عينة من طالبات الصف الثالث متوسط في منطقة الباحة
 )2التعرف عمى أثر استخدام استراتيجيات الرحالت المعرفية عبر الويب في التحصيل الفوري
والمرجأ لدى عينة من طالبات الصف الثالث متوسط في منطقة الباحة.
 )3التعرف عمى االختالف بين عينة الدراسة في التحصيل الفوري والمرجأ.

323

اجمللذ  – 43العذد احلادى عشش – نوفمرب 8102

أثر استخدام طريقتين لتنفيذ مهام الويب

أ /سهير خالد حسن الزهراني
د  /مها محمد كمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهمية البحث

 )0قد تفيد ىذه الدراسة في تحقيق التكامل بين تقنية المعمومات والتعميم إلحداث تغيي اًر وتجديداً
حقيقياً في نوعية التعمم والتعميم.
 )0قد يسيم استخدام استراتيجية تدريسية حديثة تجمع بين طرائق التدريس وتكنولوجيا العصر
وكيفية تحقيق التعمم الفعال في ايجابية الطالب في بيئة التعمم.
 )2قد تكسب الطالبات الثقافة التكنولوجية في مجال الحاسب واالنترنت من خالل التعمم الذاتي
وميارات البحث لمحصولعمى المعرفة عبر اإلنترنت مما يكون ليا األثر عممياً وعقمياً وثقافياً.
 )2إثارة االىتمام لدى المختصين والتربويين بضرورة العمل عمى تحسين عممية التعميم والتعمم
باستخدام طرق حديثة ونظريات لم تطبق بعد بالشكل المطموب.

مصطمحات البحث

أثر وقياس األثر :يعرف األثر (سالم  )0602:00القياس  ،بقولو " :ىو عممية وضع
الظواىر ،أو الخصائص أو السمات في صورة كمية ،أي التعبير عنيا تعبي اًر كمياً ،وفي
التعميم يستخدم القياس لتكميم المدخالت والعمميات والمخرجات والتعبير عنيا تعبي اًر بأسموب
كمي" .ويعرفا الوسيمي ) ) 2 : 0602األثر  ،بقولو  " :ما بقي من رسم الشيء  " .أثر
التعميم  ،بقوليما" :ىو محصمة تعميم مرغوب أو غير مرغوب فيو ،يحدث في المتعمم نتيجة
لعممية التعميم"

تعريف أثر إجرائياً

وتعرف الباحثة قياس األثر حسب مقتضيات الدراسة إجرائياً :بأنو تعبير كمي لمقيمة
الناتجة والمتبقيـة من استخدام البرمجية التعميمية سواء أكانت إيجابية ،أم سمبية

الرحالت المعرفية :الرحالت المعرفية "أنشطة تربوية استكشافية يعدىا المعمم يتم من خالليا دمج
شبكة الويب في العممية التعميمية التعمٌمية؛ لمساعدة الطالب في عمميات البحث والتقصي عن
المعمومات الالزمة من خالل صفحات ويب محددة مسبقاً ،وتوظف العروض التقديميـة والفالش
والفيديو التعميمي" (جودة.)0663 ،
التعريف اإلجرائي:وتعرف الباحثة الرحالت المعرفية إجرائياً بأنيا أنشطة تربوية تركز عمى البحث
والتقصي بيدف تنمية معارف وخبرات طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة الحاسب االلي
تحت اشراف المعممة وتوجيييا.
التحصيل الدراسي:ىو مدى استيعاب الطالب لما حصموا عميو من خبرات معينة من خالل
مقررات دراسية ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في االختبارات التحصيمية المعدة
ليذا الغرض (المقاني)24 :0330،
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التعريف اإلجرائي :يقصد بو الدرجات التي تتحصل عمييا طالبات الصف الثالث المتوسط في
االختبار التحصيمي بعد دراسة المادة العممية المقررة بالرحمة المعرفية بعد انتياء التجربة.
التحصيل الفوري اجرائياً:مدى اكتساب طالبات الصف الثالث المتوسط لممفاىيم والميارات
خالل دراستين لمقرر الحاسب االلي باستخدام الرحمة المعرفية قصيرة المدى ويقاس بالعالمة
التي تتحصل عمييا الطالبات عمى اختبارات التحصيل الفوري الذي أعدتو الباحثة ويقوم بو
مباشرة بعد انتياء كل درس من الرحمة المعرفية
التحصيل المرجأ اجرائياً :مدى اكتساب طالبات الصف الثالث المتوسط لممفاىيم والميارات
خالل دراستين لمقرر الحاسب االلي باستخدام الرحمة المعرفية قصيرة المدى ويقاس بالعالمة
التي تتحصل عمييا الطالبات عمى اختبارات التحصيل المؤجل الذي أعدتو الباحثة وتقوم بو بعد
انتياء الرحمة المعرفية بالكامل بمدة ال تقل عن ( )06أيام من انتياء الرحمة
حدود البحث اقتصرت حدود الدراسة عمى:
 الحدود الموضوعية:اقتصرت ىذه الدراسة عمى تناول أثر استخدام الرحالت المعرفية في
تنمية التحصيل الفوري والمرجأ لدى طالبات الصف الثالث متوسط في منطقة الباحة؟

بمدرسة متوسطة شراف بنت خميفة بوادي الصدر بمنطقة الباحة التعميمية
 الحدود المكانية:تطبق ىذه الدراسة عمى طالبات الصف الثالث بمدرسة متوسطة شراف بنت
خميفة بوادي الصدر بمنطقة الباحة.
 الحدود الزمانية:سوف يتم تطبيق ىذه الدراسة عمى طالبات الصف الثالث بمدرسة متوسطة
شراف بنت خميفة بوادي الصدر بمنطقة الباحة خالل العام الدراسي 0223 -0228ىـ

االطار النظري والدراسات السابقة :
تمهيد :

تعددت مسميات الرحالت المعرفية عبر الويب مثل الويب كويست ()Web Quest
ورحالت التعمم االستكشافية وأنشطة تربوية استكشافية وأنشطة تربوية استكشافية وأنشطة
استقصائية ،وتقصى الويب كذلك ىناك التعريفات التي تناولتيا عمى أنيا طريقة لمتدريس مثل
تعريف عبد السميع ،وبيومي ( )0668عرفيا أنيا "طريقة لمتدريس والتعمم قائمة عمى الكمبيوتر
تحقق صفة الترابط والوظيفة بين استخدام التكنولوجيا في التعميم والتعمم ،وتعكس فكرة حوسبة
بيئات التعمم والتدريس المعاصر إلتاحة الفرص أمام الطالب لالستزادة من المعرفة والبحث
والتساؤل بطريقة مخطط ليا ومتسمسمة من خالل أنشطة ذات معنى تساعده عمى بناء معرفي
خاص بو.
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أثر استخدام طريقتين لتنفيذ مهام الويب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بينما عرف الرحالت المعرفية كالً من ( )Sen &Nenfeld, 2006عمى أنيا رحمة
معرفية عبر الويب أو اإلبحار الشبكي عمى االنترنت بيدف الوصول الصحيح والمباشر
لممعمومة بأقل مجيود ممكن ،كما عرفيا ( )Dodge, 1995عمى أنيا نشاط قائم عمى
االستقصاء ويتيح لمطالب استخدام المصادر واألدوات القائمة عمى شبكة االنترنت لجعل التعمم
حقيقي وذا معنى.كما اتفق مع  Dodgeعزمي ( )0602والوسيمي ( )0602إن الرحالت
المعرفية عبارة عن أنشطة قائمة عمى االستقصاء توجو الطالب لمتعمم من خالل االستخدام
المقنن لشبكة االنترنت ،ويعممون في مجموعات أو في بيئات تعاونية لتعمم المعمومات المرتبطة
بموادىم الدراسية بحيث يتحمل كل منيم مسئولية تعممو ،بغرض الوصول الصحيح والمباشر
لممعمومة بأقل جيد ممكن لتنمية القدرات الذىنية العميا لدييم.

ومن خالل التعريفات السابقة نجد أنيم عمى الرغم من اختالف المسميات لمصطمح
الرحالت المعرفية إال أنيم جميعاً اتفقوا عمى أنيا:
 oنشاط تربوي يقوم عمى االستقصاء والبحث عمى شبكة االنترنت يعمل عمى دمج التكنولوجيا
بالتعميم.
 oطريقة تساعد عمى تغيير النمط التقميدي في التعميم وتجعل الموقف التعميمي أكثر
حماس وفعالية.
 oتساعد الطالب عمى اكتساب المعرفة والبحث عن مصادرىا بطريقة ذاتية مما يجعل
المعرفة أكثر تأكيداً وتثبيتاً في ذىن الطالب.

أنواع الرحالت المعرفية عبر الويب (الويب كويست):
قسم دودج ( )Dodge, 1997الرحالت المعرفية عبر الويب إلى قسمين:

 -2الرحالت المعرفية قصيرة المدى Short Term Web Quests
ومدتيا تتراوح ما بين حصة دراسية واحدة إلى أربع حصص ،وييدف ذلك النوع إلى أن
يكون الطالب قاد اًر عمى استيعاب قدر معين من المعمومات في فترة زمنية معينة" ،يتطمب إتمام
ميام الرحالت المعرفية قصيرة المدى عمميات ذىنية بسيطة كالتعرف عمي مصادر المعمومات،
ويستعمل ىذا النوع من الرحالت مع الطالب المبتدئين غير المتمرسين عمى تقنيات استعمال
محركات البحث ويكون حصاد الرحمة المعرفية قصيرة المدى في شكل بسيط مثل عرض
قصير أو مناقشة أو اإلجابة عن بعض األسئمة المحددة ،كما أنيا تستعمل أيضاً كمرحمة أولية
لمتحضير لمرحالت طويمة المدى".
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 -1الرحالت المعرفية طويمة المدى Long Term Web Quests
مدة ىذه الرحالت تمتد من أسبوع إلى شير كامل ،وىي تتمحور حول أسئمة تتطمب
عمميات ذىنية متقدمة كالتحميل ،والتركيب ،والتقويم ،ويكون ذلك في شكل عروض شفوية أو في
شكل مكتوب لمعرض عمى الشبكة وتتطمب ىذه العروض اإلجابة عمى األسئمة المحورية الميمة،
كما تتطمب التحكم في أدوات حاسوبية متقدمة كبرامج العرض (البوربوينت) وبرامج معالجة
الصور ،وبرامج تطوير التطبيقات المتعددة الوسائط.)Eva, 2012( .

مميزات استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في التعميم
تعددت مميزات استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في التعميم وأكدت عمى ىذه
المميزات مجموعة من الدراسات من ىذه المميزات:
تعمل عمى تشجيع العمل الجماعي والتعاوني بين الطالب ،وكذلك تتيح ليم تبادل اآلراء
واألفكار مع التأكيد عمى أن ىذا ال يمنع العمل الفردي لكل طالب.وىذا ما أكدتو دراسة
( )Hui Yang, 2011إن استخدام الرحالت المعرفية خالل الويب التي قدمت لممعممين في
الدورات التدريبية ،طورت لدييم الكثير من الميارات منيا (التعمم التعاوني ،والتفكير اإلبداعي،
والتفكير الناقد) ،وكذلك دراسة عبد السالم ( )0602التي أكدت عمى أثر التفاعل بين تنويع
إستراتيجيات التدريس بالرحالت المعرفية عبر الويب ( )Web Questوأساليب التعمم في تنمية
ميارات التعمم الذاتي واالستيعاب في مادة الكيمياء لدى طالب الصف األول الثانوي.
وجود العناصر التحفيزية كإعطاء أدوار محددة لممتعممين أو تقديم موقف أو سيناريو
لممتعممين  ،األمر الذي يزيد من دافعتييم لمتعمم.وىذا ما أكدتو دراسة ( )Halat, 2008والتي

استيدفت التعرف عمى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب عمى تنمية دافعية
واتجاىات طالب شعبة التعميم األساسي بكمية التربية قسم الرياضيات ،وقد توصمت نتائج
الدراسة إلى وجود فروق ذات دالة إحصائيو عمى تكوين اتجاىات إيجابية نحو مقرر الرياضيات

بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،كما أدى استخدام الرحالت
المعرفية عبر الويب إلى زيادة دافعية طالب المجموعة التجريبية نحو التعمم ،وكذلك دراسة
( )Swindell, 2006والتي أجريت عمى عينة من  8طالب من األفارقة واألمريكان السود ذوى
التحصيل الضعيف في المرحمة اإلعدادية بوالية المسيسبي شمال شرق البالد ،وكانت أدوات
الدراسة عبارة عن مقياس لمدافعية نحو التعمم واالختبار التحصيمي وأكدت نتائج الدراسة زيادة
دافعية الطالب نحو التعمم ،وكذلك زيادة تحصيميم األكاديمي ،كما أن الطالب أظيروا اتجاىات
إيجابية نحو التعمم باستخدام أسموب الرحالت المعرفية.
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أثر استخدام طريقتين لتنفيذ مهام الويب

أ /سهير خالد حسن الزهراني
د  /مها محمد كمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توفر الرحالت المعرفية وسيمة سريعة لتصفح المواقع عمى شبكة االنترنت دون المبحث
الذي يستغرق وقتاً طويالً من الطالب.وىذا ما أكدتو دراسة أمين( )0600في دراسة أثر ميام
الويب في تنمية الوعي الميني وميارة إدارة الوقت لدى طالب تكنولوجيا التعميم فكانت عينة
الدراسة مكونة من ( )26طالباً وطالبة (كمجموعة تجريبية واحدة) واستخدمت الباحثة مقياس
الوعي الميني ومقياس إدارة الوقت وكانت نتائج الدراسة تدل عمى أن حجم تأثير المتغير
المستقل (الرحالت المعرفية عبر الويب) عمى المتغير التابع (إدارة الوقت) تأثي اًر قوياً ،فقد
ساىمت الرحالت المعرفية عمى تنمية ميارات التواصل والقيادة والوعي بأىمية الوقت وكيفية
إدارتو لدى طالب مجموعة الدراسة ،كما ساىمت عمى إكسابيم الشعور بالثقة بالنفس ،واالعتماد
عمى الذات ويتفق ىذا كذلك مع دراسة كل من &(Terry & Doolittle, 2006; kitsantas
إلى أن الطالب الذي استخدموا الرحالت المعرفية عبر الويب تمكنوا من امتالك القدرة عمى
إدارة الوقت وتنظيم تعمميم ذاتياً في بيئات التعمم المعتمدة عمى االنترنت.

خصائص الرحالت المعرفية:

يحدد دودج( ) Dodge 2001ثالث خصائص اساسية لمويب كويست  WebQuestوهي
 الويب كويست غالباً ما تكون أنشطة جماعية. الويب كويست قد تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصصات وىنا يبرز دورىا فيتجاوز الحدود الفاصمة بين المواد.
 الويب كويست قد تركز عمى عنصر التشويق والتحفيز لممتعمم منخال إلعطاء المتعمم دو اًرمعيناً يمعبو  ،كأن يكون مخب اًر أو عالماً أو ممثالً أوصحفياً.

مبادئ يجب االهتمام بها عند إعداد الرحالت المعرفية:

ويذكر قطيط ( )1021مجموعة من المبادئ إلعداد الرحالت المعرفية وتتفق معها الباحثة
 -0تكافئ مستويات الطالب بين المجموعات :عمى سبيل المثال ال يكون الطالب المتفوقون
بمجموعة لوحدىم وبالتالي يتأثر سير العمل في الرحمة والتفاعل فييا وايضا النتائج.
 -0التأكد من مناسبة البيئة وتييئة الجو المالئم لمتنفيذ.
 -2اختيار المواقع المناسبة.
 -2اعداد االجيزة والتأكد من كفاءتيا واتصاليا باإلنترنت.

دور المعمم في تصميم واعداد وتنفيذ الرحالت المعرفية
في إطار االىتمام باستخدام طريقة الويب كويست ظيرت ىنالك عدة أدوار لممعمم يقوم
بيا عند تصميم الويب كويست الخاص بو منيا -:
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) )،(Şen& Neufeld , 2006اسماعيل( ، )1008 ،جودة)1002،
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

يجب اختيار موضوع الويب كويست بحكمة.
عميو أن يقيس كفاءة الطالب في القدرة عمي كيفية البحث.
أن يحدد المعرفة السابقة ومحتوى فيم المتعمم.
أن يقيم مدى توفر أجيزة الحاسوب.
أن يضع خطة احتياطية لمعمل.
أن يحقق أقصى قدر من الوقت في العمل عمى الحاسوب.
أن يحدد أدوار لمطمبة.
أن يستمر في العمل حتى بعد انتياء وقت العمل عمى الحاسوب.
أن يقدم تقييما واضح لمطمبة.
أن يكن متحمساً ولديو الحافز لمعمل في الويب كويست.
أن يبحث بشكل مكثف لتحديد الصفحات التي يراىا مالئمة ومناسبة لمموضوع الذي
يدرسو لمطمبة.
ّ
أن يصنف المصادر االلكترونية حسب طبيعتيا وعالقتيا بالمادة والمنياج.

معيقات تطبيق الرحالت المعرفية:
يذكر الفار( )0600وجودة ( )0663بعض المعيقات التي تواجو تطبيق الويب كويست
في الفصول الدراسية ومنيا انو:
-

ال يناسب تطبيقو الطمبة المرحمة االبتدائية الدنيا  ،وذلك لضعف امتالكيم لميارات البحث
عبر االنترنت ولضعف القدرة القرائية لدييم.
ال تتناسب استراتيجية الويب كويست كل الموضوعات الدراسية في بعض المواد الدراسية.
يأخذ بعض المعممين وقتا في تصميم الويب كويست .
ال يصل بعض المعممين إلى أفضل الروابط أو المصادر االلكترونية الالزمة لتحقيق
األىداف بسيولة.
انقطاع االتصال باألنترنت أو ضعفو  ،أوانقطاع التيار الكيربائي.

ويعتبر مفيوم التحصيل واحد من أكثر المفاىيم تناوال وتداوال فياألوساط التربوية والمعرفية
ولعل أىم الدوائر العممية والعممية األكثر استخداما ليذا المفيوم ىي الدائرة التربوية التعميمية،
فيـو مادة لمحوار والنقاش وميدانا لمبحث والدراسات المعمقة ،وىو ما يعكس بالتأكيد األىمية
الـتي يحتمـيا فينشاط المسؤولين التربويين واإلداريين والمعممين واألىل ،والتي تممييا الحاجة
الممحة إلى إعداد األجيال الناشئة
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قياس التحصيل الدراسي  :تعرف التربية بأنيا عممية بناء و تحرر الغرض منيا
إحداث تغيرات مرغوبة في األفراد و في سموكيم سواء كان معرفيا يرتبط بالمواد الدراسية التي
يتعممونيا بالمدرسة أو سموكا وجدانيا أو نفسيا حركيا،وعمى ىـذا تمجـأالمدرسة إلى قياس مدى
حدوث التغيرات في جوانب التحصيل الدراسي من خالل االختبارات التحصيمية التي ترمي
أساسا إلى قياس نتائج التعميم كميا كالقدرة عمى الفيم واالستيعاب واالنتفاع بالمعمومـات في حـل
المشكالت وتطبع آثار التعمم في أسموب تفكير التمميذ و اتجاىاتو وطريقتو في معالجة األمور

وقدرتو عمى النقد البناء والتمحيص وانفاق ما اكتسبو من ميارات وخبرات مفيدة .

العوامل البيئية وعالقتها بالتحصيل الدراسي:

أشار خميس ( )0600الى انو يقصد بالعوامل البيئية جممة المؤشرات األسرية والمدرسية
المحيطة لمتمميذ ،والتي ليا انعكاس عمى تحصيمو الدراسي وىي عوامل يتبناىا أصحاب االتجاه
الثاني االتجاه التربوي  ،وتتمثل ىذه العوامل في:
العوامل األسرية  :تعتبر العوامل األسرية من العوامل المـؤثرة عمـى التحصـيل الد ارسـي

لمطفـل المتعمم  ،فالمشكالت األسرية التي تنتج عن عدم التفاىم وفقدان االنسجام بين الوالدين قد

تؤثر عمى دراسة التمميذ " ،فالجو العائمي الذي تسوده الخالفات أو مشاكل عائمية كالطالق
يؤدي إلى االضطرابات العاطفية التي تؤدي إلى عدم االستقرار واالطمئنان وىذا من شأنو خمق
اضطرابات نفسي عند التمميذ بالشكل الذي قـد يؤثر عمى إقبالو واستيعابو لممواد الدراسية و

بالتالي تحصيمو الدراسي عكس التمميذ الذي يعيش في جو عائمي يسوده االستقرار واالطمئنان

والتفاىم  ،فيذا الجو يشجع التمميذ عمى الدراسة وتحضيره واستعداده لمتعميم وقدرتو عمى
االستيعاب وفيم المواد الدراسية وبالتالي يكون تحصيمو الدراسي جيد وكبير"

المعمم وطريقة التدريس:

العيوب في طرق التدريس وسيادة الفوضى أو التسميط في الجو المدرسي تشكل الحمقة
المفقودة بين التمميذ والمعمم وعدم وجود القدوة لمتمميذ تمك التي تدفعو لالىتمام بدراستو ،فقد
كبير
ترتبط المـادة الد ارسـية بشـخصاألستاذ ،ومن ثم يكون لشخصية األستاذ وطريقة تدريسو أث ار ا
عمى القدرات الذىنية لمتمميذ ونشـاطو داخل المدرسة " ألن تأثير شخصيتو عمى الطالب يكون
ليا أقوى وأكثر تـأثير من الكتب الدراسية المقررة " و" وظيفة المعمم لم تعد مقصورة عمى
التعميم،أي توصيل العمم إلى المتعمم،كما يظن بعض الناس ،ولكن وظيفتـو تعدت ىذه الدائرة
المحدودة إلى دائرة التربية  ،فالمعمم مرب أوال وقبل كل شيء،و التعميم بمعناه المحدود جزء من
عممية التربية .
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ثانياً الدراسات السابقة :قسمت الباحثة الدراسات السابقة الى محورين هما:
 المحور األول دراسات اهتمت باستخدام الرحالت المعرفية -المحور الثاني دراسات اهتمت بالتحصيل الفوري والمرجأ

 -دراسة عبد الرحيم()1024

ىدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف عمى فاعمية استخدام استراتيجية الويب كويست

الرحالت المعرفية في تدريس مقرر تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا لطالبات كمية

العموم واآلداب بضرية عمى تنمية ميارات التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة .وتكونت
عينة البحث من الطالبات المسجالت في مقرر "تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا"

بالفصل الدراسي الثاني 0602 – 0602م بكمية العموم واآلداب بضرية – جامعة القصيم وقد

بمغ عددىن ( )00طالبة ،تم تطبيق أدوات البحث عميين قبمياً وبعديا وتمثمت أدوات الدراسة في
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:وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )6.62بين
متوسطات درجات التطبيق القبمي ومتوسط درجات التطبيق البعدي في االختبار التحصيمي
لصالح التطبيق البعدي ووجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )6.62بين متوسط درجات
التطبيق القبمي ومتوسط درجات التطبيق البعدي في بطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدي،

دراسة عبد العال()1024
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجية الويب كويست (الرحالت المعرفيـة) في تنمية

وعي طالبات الصف األول الثانوي ببعض المشكالت البيئية العالمية واتجاىاتيم نحوىا  .وقد تم

تطبيق المنيج شبو التجريبي عمى مجموعة تجريبية واحدة واستخدام التطبيق القبمي والبعدي
ألدوات القياس ،وتكونت العينة من ( )26طالبة بمدرسة األورمان الثانوية بنات بالعجوزة
بمحافظة الجيـزة ،حيث تم تطبيق مقياسي الوعي بالمشكالت البيئية العالمية واالتجاه نحو

االستراتيجية قبميا ثم التدريس لممجموعة التجريبية وفق استراتيجية الويب كويست وتطبيق

المقياسين مرة أخرى بعد التدريس ،وقد تم استخدم اختبار "ت" الختبار فرضي الدراسة ،حيث

أشارت النتائج الى:وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة بين متوسطي درجات الطالبات
قبل وبعد تطبيق استراتيجية الرحالت المعرفية لصالح التطبيق البعدي لمقياسي الوعي
بالمشكالت البيئية العالمية واالتجاه نحو استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب.
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 دراسة مسمم ()1024ىدفت الدراسة الى معرفة اثر أنموذج الرحالت المعرفية في تحصيل مادة االحياء
والتنور التكنولوجي لطالب الصف الثاني المتوسط ،ولمتحقق من ىذا اليدف تم تطبيق التجربة
في الفصل الثاني لمعام الدراسي (0602 -0602م) عمى عينة قصدية من طالب الصف
الثاني المتوسط في متوسطة الحارث لمبنين  ،تألفت عينة البحث من ( )20طالب بواقع ()00
طالب في المجموعة التجريبية و( )00طالباً في المجموعة الضابطة اختيا اًر عشوائياً اعتمد

التصميم التجريبي ذو االختبار البعدي والضبط الجزئي لمجموعتين متكافئتين  ،وتم تدريس
الفصول (السابع – الثامن – التاسع) لكتاب مادة عمم االحياء لمصف الثاني المتوسط ،وتم
اعداد اداتي البحث المتمثمتين باالختبار التحصيمي ومقياس التنور التكنولوجي  ،وكانت النتائج
كاالتي :عدم وجود فرق دال احصائياً بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار
التحصيمي .عدم وجود فرق دال احصائياً بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
مقياس التنور التكنولوجي.

 دراسة حمادنة والقطيش()1024ىدفت الدراسة التعرف إلى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويبWeb Quests
ِّ
الصف العاشر األساسي
في تحسين التفكير الرياضي وحل المسألة الرياضية لدى طالب

واتجاىاتيم نحو مادة الرياضيات في األردن ،تكونت عينة الدراسة من ( )26طالباً ،ووزعوا
عشوائياً في مجموعتين (تجريبية ،وضابطة) ،وتم تدريس المجموعة التجريبية (ن= )06باستخدام

استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب  Web Quests،والمجموعة الضابطة بالطريقة

االعتيادية (ن=  )06ولتحقيق غرض الدراسة تم تصميم رحمة معرفية عبر الويب لمحتوى
الوحدة الثانية ،وتطوير اختبار لمتفكير الرياضي ،وبناء اختبار لحل المسألة الرياضية ،ومقياس

التجاىات طالب الصف العاشر نحو مادة الرياضيات ،تم توفير مؤشرات حول صدق األدوات

وثباتيا .وطبقت األدوات عمى المجموعات قبمياً وبعدياً ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )6.62 = αفي متوسطات تنمية

ميارات التفكير الرياضي لدى عينة الدراسة تُعزى الختالف طريقة التدريس ولصالح استراتيجية
الرحالت المعرفية عبر الويب  Web Questsوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة (  )6.62 = αفي متوسطات حل المسألة الرياضية لدى عينة الدراسة تُعزى الختالف
طريقة التدريس ولصالح استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب Web Quests
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دراسات اهتمت بالتحصيل الفوري والمرجأ
 -دراسة طالل ()1022

ىدفت ىذه الدراسة لممقارنة بين أثر التدريس باستخدام السبورة التفاعمية والتدريس باستخدام
السبورة التقميدية في التحصيل الدراسي الفوري والمؤجل لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في
قواعد المغة العربية ،وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين متكافئتين من حيث العدد
والمستوى وتكونت من  06تمميذ  .واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي في البحث ،مستعينا
باألدوات التالية االختبار التحصيمي والفوري ،وقد توصمت الدراسة إلى  :وجود فروق ذات داللة
إحصائية في التحصيل الفوري ولصالح المتغير المستقل في المجموعة التجريبية وىو السبورة
التفاعمية  .بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المؤجل بين المجموعة
التجريبية والضابطة.

 -دراسة سمارة ()1022

ى دفت الدراسة تقصي أثر استخدام استراتيجية الويب كويست (الرحالت المعرفية) في
التحصيل المباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة المغة االنجميزية"ولإلجابة
عينة قصدية
عمى أسئمة الدارسة ،استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،حيث طُبقت الدراسة عمى ّ
مكونو من ( )06طالبة من مدرسة المحور الدولية الخاصة و ( )06طالبة من مدرسة الماسية،
وقد وزعت العينة عمى مجموعتين إحداىا تجريبية تكونت من ( )06طالبة من مدارس المحور
الدولية ،واألخرى ضابطة تكونت من ( )06طالبة من مدرسة الماسية ،واستخدمت استراتيجية
الويب كويست في تدريس الم جموعة التجريبية ،بينما استخدم التدريس االعتيادي في تدريس
المجموعة الضابطة وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام  0602 -0600م .و بعد تحميل
النتائج ومعالجتيا إحصائياً باستخدام تحميل التباين المصاحب ،ظيرت النتائج االتية:
وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (  )6.62 ≥αفي التحصيل
المباشر لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة المغة االنجميزية ،تعزى الستراتيجية التدريس
المستخدمة الويب كويست ،التدريس االعتيادي ،ولصالح استراتيجية الويب كويست.

 -جبيمي)1023( ،

تعرف فاعمية الدمج بين استخدام السبورة الذكية وميارات التفكير ما
ىدفت الدراسة إلى ّ
وراء المعرفي في التحصيل الفوري والمؤجل لطمبة تكنولوجيا التعميم لممعرفة المرتبطة بميارات
إنتاج البرمجيات التعميمية  ،وقد تكونت عينة الدراسة من ) (26طالباً وطالبةً من مستوى
جدار األردنية .حيث اختيرت شعبتان
ا
البكالوريوس من طمبة قسم تكنولوجيا التعميم في جامعة
عشوائياً من طمبة مادة" إنتاج البرمجيات التعميمية " ،واختيرت شعبة عشوائياً ؛ لتكون المجموعة
التجريبية ،وأخرى لتكون مجموعة ضابطة  .وضمت المجموعة التجريبية ( )02طالباً وطالبة
استخدموا السبورة الذكية  ،ووظفوا ميارات التفكير ما و ارء المعرفي ،وبعد تطبيق الدراسة ،التي
استغرقت ستة أسابيع  ،طُبق اختبار تحصيمي لطمبة المجموعتين جميعيم .وأشارت النتائج إلى
تفوق طمبة المجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابطة.
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 -دراسة حمزة ومحمود ()1024

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر استراتيجية الرحالت المعرفية (ويب كويست) عمى
تنمية ميارات التفكير فوق المعرفي والتحصيل المباشر والمؤجل لدى طالبات المرحمة اإلعدادية،
ولمتحقق من ذلك تم إعداد مقياس ميارات التفكير فوق المعرفي واالختبار التحصيمي من إعداد
الباحثتين ،وتم التأكد من صدق وثبات األدوات ،واستخدمت الباحثتان المنيج التجريبي لتطبيق
الدراسة فشممت عينة الدراسة ( )26طالبة كمجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجية
الرحالت المعرفية ) 26( ،طالبة كمجموعة ضابطة درست بالطريقة المعتادة ،وتم تطبيق أدوات
الدراسة تطبيقاً قبمياً لمتحقق من تكافؤ المجموعتين وقد خمصت الدراسة إلى ما يمي :توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى  6.62بين متوسطي درجات الطالبات بالمجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس ميارات التفكير فوق المعرفي ككل ،وكذلك في مياراتو
الفرعية (ميارة تنظيم المعرفة  -ميارة معرفة المعرفة  -ميارة معالجة المعرفة) لصالح
المجموعة التجريبية.

منهج البحث

اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ( ،)Quazi-Experimentalوالذي عرفو قنديمجي
والسامرائي ( )030 ،0663بأنو" تغيير متعمد ومضبوط ،لمشروط المحددة لمواقع أو الظاىرة،
التي تكون موضوعاً لمدراسة ،ومالحظة ما ينتج عن ىذا التغيير من آثار في ىذا الواقع
أو الظاىرة".
جدول ()2
التصميم شبة التجريبي لمدراسة
المجموعة

االختبار القبمي

التجريبية األولى

×

التجريبية الثانية

×

المجموعة الضابطة

×

أسموب التدريس
استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية

االختبار البعدي
فوري

( )Web Quests
استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية

مرجأ

( )Web Quests
الطريقة التقميدية

اختبار تحصيمي

مجتمع البحث
يتكون مجتمع الدراسة من طالبات مدرسة متوسطة شراف بنت خميفة بوادي الصدر
بالباحة وتم اختيار عينة من مجتمع الدراسة وتقسيميا إلى ثالثة مجموعات
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نتائج الفرض األول
ينص الفرض األول عمى " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة (الضابطة والمجموعة التجريبية األولى) عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥αفي
التحصيل لصالح المجموعة التجريبية األولى.
ولمتأكد من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" وجاءت النتائج عمى النحو التالي:
أوال :نتائج المقارنة لالختبار التحصيمي الفوري لممجموعتين التجريبية األولى والضابطة.
جدول()21
اختبار "ت "لممقارنة بين المجموعتين التجريبية االولى والضابطة في االختبار التحصيمي
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
2.455
1.056

االختبار

المجموعات

ن

االختبار التحصيمي

ضابطة

20

8.82

بعدي

تجريبية أولى

20

16.22

ت
16.002

مستوى
الداللة
0.0001

من بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في االختبار التحصيمي
( ،)00.00بانحراف معياري ( ،)0.620بينما

لمقياس البعدي لممجموعة التجريبية األولى

المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة جاء بقيمة ( ،)8.80بانحراف معياري ( ،)0.222كما
أن قيمة "ت" جاءت مساوية ( )00.660وىي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (،)6.660
مما يدل عمى أنو يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )≤ 0.01بين متوسطي درجات
الطالب في القياس البعدي لممجموعتين التجريبية األولى والضابطة لالختبار التحصيمي
لالختبار التحصيمي الفوري لصالح المجموعة التجريبية األولى .

نتائج الفرض الثاني :
ينص الفرض الثاني عمى " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات

طالبات المجموعة (الضابطة والمجموعة التجريبية الثانية) عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي
التحصيل لصالح المجموعة التجريبية الثانية.
ولمتأكد من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" وجاءت النتائج عمى
النحو التالي:
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أوال :نتائج المقارنة لالختبار التحصيمي المرجأ لممجموعتين التجريبية الثانية
والضابطة.
جدول()21

اختبار "ت"لممقارنة بين المجموعتين التجريبية الثانية والضابطة في االختبار التحصيمي
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
2.455
1.059

االختبار

المجموعات

ن

االختبار

ضابطة

20

8.82

التحصيمي بعدي

تجريبية ثانية

20

17.02

ت
16.002

مستوى
الداللة
0.0001

من بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في االختبار التحصيمي
لمقياس البعدي لممجموعة التجريبية الثانية ( ،)04.60بانحراف معياري ( ،)0.623بينما
المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة جاء بقيمة ( ،)8.80بانحراف معياري ( ،)0.222كما
أن قيمة "ت" جاءت مساوية ( )00.660وىي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (،)6.660
مما يدل عمى أنو يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )≤ 0.01بين متوسطي درجات
الطالب في القياس البعدي لممجموعتين التجريبية الثانية والضابطة لالختبار التحصيمي لالختبار
التحصيمي الفوري لصالح المجموعة التجريبية األولى .

نتائج الفرض الثالث:

ينص الفرض الثاني عمى " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة (التجريبية األولى والتجريبية الثانية) عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي
التحصيل.
ولمتأكد من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" وجاءت النتائج عمى النحو التالي:

أوال :نتائج المقارنة لالختبار التحصيمي لممجموعتين التجريبية األولى والثانية
جدول()21
اختبار "ت"لممقارنة بين المجموعتين التجريبية األولى والثانية في االختبار التحصيمي
االختبار

المجموعات

ن

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

االختبار التحصيمي

تجريبية أولى

20

16.22

1.056

بعدي

تجريبية ثانية

20

17.02

1.059
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من بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن المتوسط الحسابي في االختبار التحصيمي
لمقياس البعدي لممجموعة التجريبية األولى ( ،)00.00بانحراف معياري ( ،)0.620بينما
المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية جاء بقيمة ( ،)04.60بانحراف معياري
()0.623كما أن قيمة "ت" جاءت مساوية ( )00.622وىي غير دالة إحصائيا عند
مستوى معنوية ( ،)6.660مما يدل عمى أنو ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة
( )≤ 0.01بين متوسطي درجات الطالب في القياس البعدي لممجموعتين التجريبية األولى
والتجريبية الثانية والضابطة لالختبار التحصيمي لالختبار التحصيمي الفوري والمرجأ

ثانياً :مناقشة النتائج وتفسيرها.

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى أثر استخدام الرحالت المعرفية في تنمية التحصيل
الفوري والمرجأ لدى طالبات الصف الثالث متوسط في منطقة الباحة
حيث اثبتت نتائج الدراسة أن درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى ذات التحصيل الفوري
في االختبار التحصيمي جاءت أعمى من درجات المجموعة الضابطة ،وىذا يدل عمى ان طريقة
استخدام الرحالت المعرفية كانت فعالة وليا أثرىا المباشر عمى طالبات المجموعة التجريبية
األولى كما اثبتت نتائج الدراسة أن درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية ذات التحصيل
المرجأ في االختبار التحصيمي جاءت أعمى من درجات المجموعة الضابطة ،وىذا يدل عمى
ان طريقة استخدام الرحالت المعرفية كانت فعالة وليا أثرىا المباشر عمى طالبات المجموعة
التجريبية الثانية .
وايضاً اثبتت نتائج الدراسة أن درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى ذات التحصيل
الفوري في االختبار التحصيمي جاءت متقاربة مع درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية
ذات التحصيل المرجأ ،وىذا يدل عمى ان طريقة استخدام الرحالت المعرفية كانت فعالة وليا
أثرىا المباشر عمى طالبات المجموعتين التجريبيتين بما ال يدع مجاال لمشك لفاعمية الرحالت
المعرفية في التحصيل الفوري والمرجأ.

ممخص نتائج البحث:

توصل البحث الحالي الى النتائج التالية:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة(الضابطة والمجموعة التجريبية األولى) عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي التحصيل
لصالح المجموعة التجريبية األولى.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة(الضابطة والمجموعة التجريبية الثانية) عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي التحصيل
لصالح المجموعة التجريبية الثانية.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة(التجريبية األولى والتجريبية الثانية) عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي التحصيل.
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توصيات البحث
 تدريب وتأىيل الطالبات عمى استخدام الرحالت المعرفية في كل المواد العممية
 تنمية اتجاىات الطالبات نحو الرحالت المعرفية
 مساعدة الطالبات في االستمرار في عمميات البحث عبر الشبكة من خالل الرحالت المعرفية
 ضرورة وضع خطط تربوية وتعميمية لتنفيذ الرحالت المعرفية من ضمن اىداف المقرر
المدرسي
 استثمار مواىب الطالبات وحثين عمى العمل الجاد لالستفادة القصوى من االنترنت
 ضرورة التنوع في أساليب وطرق التدريس

مقترحات البحث

في ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج يقترح إجراء الدراسات التالية
 إجراء دراسة مماثمة الستخدام الرحالت المعرفية في مادة العموم
 إجراء دراسة لتطوير ميارات الطالبات حول تصميم التعميم والمناىج
 إجراء دراسة حول تنمية ميارات انتاج المقررات االلكترونية لممرحمة المتوسطة
 انشاء وتصميم موقع بالمغة العربية خاص بتصميم وتنفيذ الرحالت المعرفية
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المراجع:
-

-

إسماعيل ،محمد المري ( :)0600القياس والتقويم التربوي ،ط ،0القاىرة :دار الفالح.
جبيمي ،إبراىيم ( :)0602فاعمية الدمج بين استخدام السبورة الذكية وميارات التفكير ما وراء
المعرفي في تحصيل طمبة تكنولوجيا التعميم لممعرفة المرتبطة بميارات
إنتاج البرمجيات التعميمية ،المجمة األردنية في العموم التربوية ،المجمد
( ،)06العدد ( ،)0ص ص .020 – 000
الجمل ،عمىوالمقاني ،أحمد حسين ( :)0330معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج
وطرق التدريس ،عالم الكتب ،القاىرة.
جودة ،وجدي شكري ( ".)0663أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب

( )Web Questsفي تدريس العموم عمى تنمية التنور العممي لطالب
الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة " رسالة ماجستير (غير منشورة)،

كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
 -حمادنة  ،مؤنس اديب  ،القطيش  ،حسين محمد(  :) 0602فاعمية استخدام الرحالت

المعرفية عبر الويب  Web Questsفي تحسين التفكير الرياضي وحل
ِّ
الصف العاشر األساسي واتجاىاتيم نحو
المسألة الرياضية لدى طالب
مادة الرياضيات في األردن ،جامعة خميفة
 حمزة،نرمين مصطفي  ،محمود ،شيماء بييج (  :)0602أثر استراتيجية الرحالت المعرفية(ويب كويست) عمى تنمية ميارات التفكير فوق المعرفي والتحصيل
المباشر والمؤجل لدى طالبات المرحمة اإلعدادية ،مجمة جامعة سوىاج،
-

العدد ( )20أكتوبر
خميس ،عمي خميس ( :)0600مشكالت التحصيل في المدارس المصرية ،مجمة كمية
التربية جامعة بنيا ،مصر
زيتون ،حسن حسين ( ".)0662تعميم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة " ط، 2
القاىرة ،مصر ،عالم الكتب.
سالم ،محمد سالم ( :)0602مناىج البحث العممي– ادواتو – وسائمو ،القاىرة :دار المعارف.
سمارة ،نسرين بسام ). (2013أثر استخدام استراتيجية الويب كويست) الرحالت المعرفية)

في التحصيل المباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في
مادة المغة االنجميزية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الشرق

األوسط  ،عمان  ،االردن.
 طالل ،األسمري ( : )0600أثر التدريس باستخدام السبورة التفاعمية والسبورة التقميدية عمىالتحصيل الفوري وبقاء أثر التعمم لدى طالب الصف السادس االبتدائي.

مجمة تطوير األداء الجامعي.
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 عبد الرحيم  ،ريم سعد ( : 0602فاعمية استخدام استراتيجية الويب كويست الرحالتالمعرفية في تدريس مقرر تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا
لطالبات كمية العموم واآلداب بضرية ،رسالة ماجستير

 عبد السميع ،وداد إسماعيل ،بيومي  ،ياسر أحمد ( ".)0668أثر استخدام طريقة الويبكويست في تدريس العموم عمى تنمية أساليب التفكير واالتجاه نحو
استخداميا لدى طالبات كمية التربية " مجمة دراسات عربية في التربية
وعمم النفس  ،يناير ،العدد ( ،)0المجمد ( ،)0ص . 22 : 0
 عبد العال  ،رييام رفعت محمد (" )0602دور الرحالت المعرفية عبر الويبأثناء تدريسالجغرافيا فى تنمية وعي طالبات الصف األول الثانوي ببعض المشكالت
البيئية العالمية واتجاىاتين نحوىا ،المجمة األردنية لمعموم التربوية مج،00
عدد.2
 عزمي  ،نبيل جاد ( : )0602بيئات التعمم التفاعمية  ،ط ،0القاىرة  :دار الفكر العربي. -الفار ،زياد ( .)0600مدى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس

الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى تالميذ الصف
الثامن االساسي .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة االزىر بغزة ،

فمسطين.
 -الفار ،زياد يوسف ( :)0600مدي فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب

(  )Web Questsفي تدريس الجغرافيا عمي مستوي التفكير التأممي
والتحصيل لدي تالميذ الصف الثامن األساسي" رسالة ماجستير غير

-

منشورة  ،غزه ،كمية التربية  ،جامعة االزىر .
قطيط،غسان (. )0600حوسبة التدريس،عمان  :دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
المقاني ،أحمد حسين الجمل ،عمي ( :)0662معجم المصطمحات التربوية المعرفة في
المناىج وطرق التدريس ،ط ، 2القاىرة  :عالم الكتب
مسمم  ،عمي عبد اليادي (: )0602اثر نموذج الرحالت المعرفية في تحصيل مادة االحياء
والتنور التكنولوجي لطالب الصف الثاني المتوسط  ،رسالة ماجستير ،
جامعة بغداد
المؤتمر الدولي الرابع لمتعميم االلكتروني ( : )0602التعميم في عصر االبتكارية  ،الرياض
الوسيمى،عماد الدين عبد المجيد ( " :)0602فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب
( )Web Questفي تعميم البيولوجي عمى بقاء أثر التعمم
وتنمية ميارات التفكير األساسية والميارات االجتماعية لدى طالب
الصف األول الثانوي " مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس،
م ( ، ) 0ع (  ، ) 22ص . 04 :02
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