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 في( المدى طويلة – المدى قصيرة) الويب عبر معرفية رحلة أثر

 الثاني الصف تالميذ لدى لإلنجاز والدافعية اآللي الحاسب مهارات تنمية
 .اإلعدادي

 
                               *عادل توفيق إبراهيم .د.أ       

 **مد عامرأمحد حممود حم
 الملخص

لتنمية مهارات ( طويلة المدى - قصيرة المدى)رحلة معرفية ف أثر تعر  إلى هدف البحث 
محافظة  في إحدى مدارس عداديتالميذ الصف الثاني اإلالحاسب اآللي والدافعية لإلنجاز لدى 

، وقد فروضصحة الاستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي لتطبيق أدوات البحث واختبار المنوفية، 
لى مجموعتين إتم تقسيمهم  زاوية رزين اإلعدادية من مدرسة تلميذا  ( 06)بلغت عينة البحث 

 الرحلة المعرفية قصيرة المدىتستخدم  تلميذا  ( 06) لمجموعة التجريبية األولى وعددهاا
، واشتمل الرحلة المعرفية طويلة المدىتستخدم  تلميذا  ( 06)والمجموعة التجريبية الثانية وعددها 

فعية االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة ومقياس الدا: ؛ وهيالبحث على مجموعة من األدوات
واستخدمت المعالجات  ،حصائية بتحليل البياناتوتمت المعالجة اإل ،(من إعداد الباحث)لإلنجاز 

ومعامل  ،تينموعللمقارنة بين المج( ت)حصائية المناسبة كاختبار التوزيع الطبيعي، واختبار اإل
وقد توصلت  .الحسابية واالنحرافات المعيارية دوات والمتوسطاتفاكرونباخ للتأكد من ثبات األأل

بين متوسطي درجات ( ≤ 0.05)عند مستوى داللة  النتائج الى أنه يوجد فرق دال إحصائيا  
ي وبطاقة المالحظة تالميذ المجموعة التجريبية األولى في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيل

  .مر بالنسبة للمجموعة التجريبية الثانيةومقياس الدافعية لإلنجاز لصالح التطبيق البعدي وكذلك األ

 .مهارات الحاسب اآللي، الدافعية لإلنجاز، رحلة معرفية: المفتاحية الكلمات
 .مصر -عة السادات جام -كلية الرتبية  -تكنولوجيا التعليم مناهج وطرائق تدريس أستاذ يف قسم  *
 .مصر -جامعة السادات  - كلية الرتبية  -تكنولوجيا التعليممناهج وطرائق تدريس قسم  -يف درجة الدكتوراه  باحث **
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 :البحث مقدمة .1
وفق ظروف أحد أهم األهداف اليت تسعى املؤسسات التعليمية إىل حتقيقها االهتمام باملتعلم  يعد

ما يكرس من جهود ومشاريع  ملعنيني بشؤون الرتبية والتعليم، إذ إنترتكز حوهلا جهود ا حيثالصف 
ومن أبرز هذه  ،معظمه على جمال دراسة متغريات املتعلم ودراسات وحبوث تربوية ونفسية يركز يف

ف قدرات املتعلم، تعر   من أجل اخلصائص الشخصية، والطموح، وأسلوب التعلم، والدافعية :املتغريات
 .املدرسي والصفي مفيدة له وجملتمعه فاعله، وعملية تفاعلهوجعل عملية تعلمه 

ولقد أكدت االجتاهات احلديثة يف الرتبية دور املتعلم بوصفه حموراً للعملية التعليمية ومصدراً رئيساَ 
إلنتاج األفكار ومعاجلة املعلومات، وتوظيف األفكار غري املألوفة يف توليد أفكار مألوفة جديدة تسهم يف 

حلول ناجحة للمشكالت املعاصرة، وذلك هبدف حتقيق تطور فعلي يف عملية التعلم، وقد أسفرت تقدمي 
 .(4002جابر، )هذه اجلهود عن طرائق تدريسية أكثر فاعلية، وأكثر مراعاة حلاجات الطلبة وميوهلم 

لويب بالرحالت املعرفية عرب اما يعرف ومن طرق التدريس احلديثة اليت ظهرت يف اآلونة األخرية 
(WEB QUEST) نرتنت هبدف ترتكز على علميات البحث واالستكشاف يف شبكة اإل اليت

املعرفية الوصول إىل املعلومة بأقل جهد ووقت ممكن، وحتفز الطالب لكي يكون الرحال املكتشف لرحلته 
 .(011 ،4002 عزمي،)

ة على شكل مهمة تقدمي املعلومات الدراسي (.W.Q.S) املعرفية عرب الويب الرحالتويقصد ب
بنفسه بعمليات خمتلفة من البحث واالستكشاف للمعلومات عرب الويب،  تساعد املتعلم على القيامحبيث 

جبامعة سان اسرتاتيجية وقد بدأت فكرة  ،واستخدام وتوظيف هذه املعلومات وليس جمرد احلصول عليها
قسم  يفلدى جمموعة من الباحثني  0992 دجيو بوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية سنة

كثري من املؤسسات   االنتشار يف وأخذت هذه الفكرة يف، تكنولوجيا التعليم وعلى رأسهم دودج بريىن
ا طريقة حديثة للتعليم من خالل البحث عرب الويب، على أهناألمريكية  التعليمية بأوربا والواليات املتحدة

لب ألهنا تتكون من مهمات وأنشطة خمتلفة تساعد وتسهل على وتعتمد على التعليم املتمركز حول الطا
؛ 4000طلبه، ) ، واستخدام املهارات العقلية العليا لديههاالطالب استكشاف املعلومات واستنتاج

Allan, 2007.) 
 يف الويب عرب املعرفية الرحالت إىل فاعلية استخدام( 4002مسره، )وقد توصلت نتائج دراسة 

 .القرى أم جامعة من طالب عينة لدى حنوها التعلم واالجتاه وبقاء أثر عريفامل التحصيل تنمية
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وميثل دافع اإلجناز أحد اجلوانب املهمة يف منظومة الدوافع اإلنسانية اليت اهتم بدراستها الباحثون 
نفس وكذلك املهتمون بالتحصيل الدراسي واألداء املعملي يف إطار علم ال االجتماعي،يف جمال علم النفس 

به،  عاماًل مهماً يف توجيه سلوك الفرد وسلوك احمليطني  لكونهجناز ويرجع االهتمام بدراسة دافع اإل الرتبوي،
حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من  ذاته،أساسيًا يف سعي الفرد جتاه حتقيق  حموراً الدافع لإلجناز  دكما يع

 .(4000سامل، )خالل ما ينجزه وفيما حيققه من أهداف 
الرحالت املعرفية  :إسرتاتيجيات التعلم احلديثة؛ ومنهاالعالقة بني الدافعية لإلجناز واستخدام  اأمو 

أن التعلم القائم على الويب أسلوب  إىل( 4004السمالوي، )شارت نتائج دراسة أ عرب الويب فقد
 تواملشكال يةاألهداف التعليمية التعلمو تعليمي يعمل على إجياد التكامل بني األهداف االجتماعية 

ن حتقيق أهداف تعليم التفكري يف الغرف الصفية من خالل التعلم يضمن نتائج أكثر إجيابية إ إذ احلياتية،
 .للتعلم

 :البحثمشكلة  .2
متثلت مشكلة البحث احلايل يف تدين مهارات استخدام احلاسب اآليل لدى تالميذ الصف الثاين 

ز، وقد رصد الباحث األسباب اليت أكدت وجود هذه املشكلة؛ اإلعدادي وقلة الرغبة يف التعلم واإلجنا
 :ومنها

من خالل عمل الباحث مدرسًا ملادة احلاسب اآليل للمرحلة اإلعدادية الحظ ضعف اجلانب . 0. 4
النظري والعملي لدى التالميذ، وذلك من خالل االطالع على درجاهتم يف االختبار الشهري النظري 

 .والعملي
( 40)وعددهم  ؛احث بدراسة استطالعية على عينة من تالميذ الصف الثاين اإلعداديقام الب. 4. 4

 .تلميذاً أكدت نتائجها ضعف اجلانب النظري والعملي يف مادة احلاسب اآليل وعدم وجود رغبة يف التعلم
عدم وجود كتاب مطبوع ملقرر احلاسب اآليل للصف الثاين اإلعدادي زاد من إحساس التالميذ . 1. 4

 .بعدم أمهية املادة وعدم وجود رغبة يف التعلم
وجود املادة العلمية على موقع وزارة الرتبية والتعليم أسهم يف وجود املشكلة إذ يتطلب من التلميذ . 2. 4

 .إتقان مهارات البحث والتنقل بني الصفحات والتحميل وحل األسئلة
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 :البحث أسئلة .3
 :السؤال التايل صاغ الباحث السؤال الرئيس للبحث يف

احلاسب اآليل  يف تنمية مهارات (طويلة املدى – قصرية املدى)ما أثر رحلة معرفية عرب الويب  
 : جمموعة من األسئلة الفرعية هويتفرع من تالميذ الصف الثاين اإلعدادي؟والدافعية لإلجناز لدى 

 اين اإلعدادي؟تالميذ الصف الثما مهارات احلاسب اآليل الواجب توافرها لدى  .0. 1
يف تنمية مهارات استخدام احلاسب اآليل والدافعية  الرحالت املعرفية قصرية املدىما أثر استخدام . 4. 1
 تالميذ الصف الثاين اإلعدادي؟إلجناز لدى ل

يف تنمية مهارات استخدام احلاسب اآليل والدافعية  الرحالت املعرفية طويلة املدىما أثر استخدام . 1. 1
 تالميذ الصف الثاين اإلعدادي؟لدى  إلجنازل

تنمية مهارات  االختالف بني الرحالت املعرفية قصرية املدى والرحالت املعرفية طويلة املدى يفما . 2. 1
 تالميذ الصف الثاين اإلعدادي؟إلجناز لدى لاستخدام احلاسب اآليل والدافعية 

 :البحث أهداف .4
 : يهدف البحث إىل

 .تالميذ الصف الثاين اإلعداديحلاسب اآليل لدى ف مهارات اتعر  . 0. 2
يف تنمية مهارات احلاسب اآليل والدافعية  الرحالت املعرفية قصرية املدىاستخدام  تعر ف أثر. 4. 2
 .تالميذ الصف الثاين اإلعداديإلجناز لدى ل

يل والدافعية يف تنمية مهارات احلاسب اآل الرحالت املعرفية طويلة املدىأثر استخدام تعر ف . 1. 2
 .عداديلثاين اإلتالميذ الصف اإلجناز لدى ل

تنمية  االختالف بني الرحالت املعرفية قصرية املدى والرحالت املعرفية طويلة املدى يف تعر ف. 2. 2
 .تالميذ الصف الثاين اإلعداديإلجناز لدى لمهارات احلاسب اآليل والدافعية 

 :البحث أهمية. 5
لدى املختصني والرتبويني بضرورة العمل على حتسني عملية التعليم والتعلم إثارة االهتمام . 0. 2

 . باستخدام طرق حديثة ونظريات مل تطبق بعد بالشكل املطلوب
 .اآليلمهارات احلاسب  الرحالت املعرفية لتنميةتنمية الوعي بأمهية . 4. 2
 . ام طرق التعلم لتعليم إجيايب فعالتوجيه نظر املختصني والرتبويني إىل أمهية التنوع يف استخد. 1. 2
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 :البحث حدود. 0
قصرية املدى وطويلة  :ومها ؛طريقتني للرحالت املعرفيةاقتصر البحث على تناول : احلدود املوضوعية. 0. 2

الصف الثاين  ذتالميلتنمية مهارات احلاسب اآليل والدافعية لإلجناز يف مادة احلاسب اآليل لدى  املدى
 .اإلعدادي

اإلعدادي مبدرسة زاوية رزين الصف الثاين تالميذ البحث على  اطبق هذ: احلدود املكانية .4. 2
  .اإلعدادية وهي إحدى مدارس حمافظة املنوفية

 .م4009 -4002 البحث خالل العام الدراسي اطبق هذ: احلدود الزمانية. 1. 2
 :البحث مصطلحات. 7

 :حمت االكتفاء بذكر التعريف اإلجرائي لكل مصطل
لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي معدة من قبل أنشطة تربوية هادفة وموجهة  :الرحالت املعرفية. 0. 7

هبدف موقع وزارة الرتبية والتعليم والوصول إىل مقرر احلاسب اآليل عمليات البحث يف  املعلم، وتشمل
 .الوصول الصحيح واملباشر إىل املعلومات املطلوبة بأقل وقت وجهد ممكنني

تلميذ يكتسبها  بربنامج اجلداول احلسابية اليتاألداءات املتعلقة  جمموعة: اآليلمهارات احلاسب . 4. 7
جمموعة من املهام واألنشطة احملددة مسبقاً ومن خالل رحلة معرفية عرب عن طريق الصف الثاين اإلعدادي 

 .بطاقة املالحظةالويب وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف االختبار التحصيلي و 
جناز وتعرب عن قدرة لإل يةدافعاليف مقياس  التلميذالدرجة اليت حيصل عليها : لدافعية لإلجنازا. 1. 7

 .عليهم لتحمل املسؤولية والسعي إىل النجاح ومنافسة اآلخرين وحماولة التفوقه على استعداد التلميذ
 :اإلطار النظري. 8
 :(WEBQUEST)كويست   تعريف الرحالت املعرفية الويب. 0. 2

تعتمد يف املقام األول ( Assignments)الويب بأهنا أنشطة تربوية  عربتُ َعرَّف الرحالت املعرفية 
على عمليات البحث يف اإلنرتنت هبدف الوصول الصحيح واملباشر للمعلومة حمل البحث بأقل جهد 

املتعلمني لدى ( ل، الرتكيب، إخلالفهم، التحلي)وهتدف إىل تنمية القدرات العقلية املختلفة . ممكن
(Chuo, 2004 ،4009؛ طلبة.) 

وسيلة تعليمية جديدة هتدف إىل تقدمي نظام : بأهنا (Dodge, 2002) "دودج"ا كما عرفه
وهو وسيلة تعليمية مرنة  ويب يف العملية التعليمية،تعلمي جديد للطالب وذلك عن طريق دمج شبكة ال
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ومن خالل استعراض التعريفات  راسية ويف كافة املواد والتخصصات،الدميكن استخدامه يف مجيع املراحل 
 :وهي ؛ن كل هذه التعريفات تشرتك يف جمموعة من اخلصائصأالسابقة وحتليليها يرى الباحث 

 .املعلمعملية حبث موجهة ومعدة من قبل . 0. 0. 2
 .أنشطة تربوية يعدها املعلم. 4. 0. 2
  .إلرشادقائمة على التوجيه وا. 1. 0. 2
 .نرتنتمن لالاالستخدام اآل. 2. 0. 2
 : الرحالت املعرفيةخصائص . 4. 2

 : وهي ؛للرحالت املعرفيةثالثة خصائص أساسية ( 74، 4002 ،عزمي)يف ( Dodge) حيدد
 .غالباً ما تكون أنشطة مجاعية الرحلة املعرفية. 0. 4. 2
وهنا يربز دورها يف جتاوز  ؛تعددة التخصصاتقد تكون أحادية التخصص أو م الرحلة املعرفية. 4. 4. 2

 .احلدود الفاصلة بني املواد
قد تركز على عنصر التشويق والتحفيز للمتعلم من خالل إعطاء املتعلم دوراً  الرحلة املعرفية. 1. 4. 2

 .معيناً يلعبه، كأن يكون معلماً أو عاملاً أو ممثاًل أو صحفياً 
أنشطة فردية للطالب الذين يعانون  الرحلة املعرفيةن تكون أمكن نه من املأويضيف الباحث . 2. 4. 2

ن الطريقة الفردية قد تتغلب على الفروق الفردية أمشكالت يف التحصيل واكتساب بعض املهارات، كما 
 .بني الطالب

 : الرحلة املعرفيةأمهية . 1. 2
ن املعلم واملتعلم ملا يف ذلك من يف الغرفة الصفية عامل تغيري لدور كل م الرحلة املعرفيةيعد توظيف 

 (.El Khateeb, 2012؛ 4002 الناقة،)أمهية 
توفر للطلبة مهمات تتيح استخدام مهارات التفكري العليا يف بناء املعرفة  الرحلة املعرفية. 0. 1. 2

مهارة حل املشكالت، فمن خالل استخدام الطلبة التفكري اإلبداعي وحل املشكالت  :مثل ها؛وحتصيل
 اً يكون مبدأ التعلم الذايت املبين على املعرفة ناجت ،وصول إىل حلول إبداعية مناسبة للقضايا املطروحةلل

 .سرتاتيجية الويب كويستامن خالل استخدامهم  اً أساسي
تعتمد على توظيف أساليب التدريس احلديثة املبنية على استخدام التكنولوجيا  الرحلة املعرفية. 4. 1. 2

 وفعاالً  اً نشط اً الب حمور العملية التعليمية وهو بؤرة النشاط التعليمي، وبذلك ختلق تعلمحبيث يصبح الط
 .وأكثر دقة من التعليم التقليدي املعتمد على حفظ املعلومات واسرتجاعها
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 : الرحالت املعرفيةمزايا . 2. 2
ىل إ ملعرفيةالرحلة اها حول استخدام وتوظيف ؤ جراإنتائج الدراسات والبحوث اليت مت  أشارت

 ,Melinda؛ 4002 ،الناقة) ما ذكره كل من ومنها ؛سرتاتيجيةالعديد من املميزات اليت توفرها هذه اإل
2004.) 

حتفيز التالميذ على التعلم الذايت وفقا ملهاراهتم وقدراهتم، وبالتايل فهي تزيد من اهتمامهم . 0. 2. 2
 .ودافعيتهم للتعلم

ر معلومات متنوعة عرب الويب يتم اختيارها بدقة، وبالتايل فهي تنمى تزويد التالميذ مبصاد .4. 2. 2
 .مهارات البحث والتعامل مع املعلومات ومصادر املعرفة عرب الويب

تطوير القدرات واملهارات التفكريية العليا لدى الطالب، كالتحليل والرتكيب والتقومي، ألن مهام  .1. 2. 2
 .وإمنا تتطلب استخدام اخليال والتأمل واإلبداع ها،مات واستظهار سرتاتيجية ال تتطلب حفظ املعلو اإل
نفس الوقت ال تلغى اجلهد الفردي  ويف ،تشجيع العمل التعاوين والتشاركي يف إجناز املهام .2. 2. 2

 .للطالب
 يوبالتايل هي تراع ،تناسب مجيع مستويات التالميذ وحتتوي على أنشطة تعليمية متنوعة .2. 2. 2

 .الفردية بني التالميذ يف توزيع األدوار داخل اجملموعة الواحدةالفروق 
حتول دور املعلم من ناقل للمعلومات إىل دور امليسر واملنظم لعملييت التعليم والتعلم، وعدم . 2. 2. 2

االعتماد على املعلم والكتاب املدرسي كمصدر وحيد للمعرفة، فالطالب هنا باحث عن املعرفة وليس 
 .اهل مستقبالً 

حبسب نوعية املهمة املطروحة للطالب واهلدف منها، فقد تكون املهمة جواباً  الرحلة املعرفيةختتلف 
لسؤال بسيط يتطلب اسرتجاعاً واستظهارًاً بسيطاً للمعلومات، وقد تكون املهمة مركبة حبيث تتضمن عرضاً 

 .نرتنتوحبثاً يعتمد على وسائط متعددة وقابال للنشر عرب اإل
 : نواع الرحالت املعرفيةأ. 2. 2

ه؛ بامانع، 0211؛ الطويلعي، 14، 4002حممود، )هناك نوعان من الرحالت املعرفية حددمها 
4002:) 

يرتاوح مداها الزمين بني حصة واحدة وأربع حصص، وغالبًا ما : قصرية املدى الرحلة املعرفية. 0. 2. 2
اسرتجاعها، وعادة ما يكون هذا النوع مقتصراً يكون اهلدف منها الوصول اىل مصادر املعلومات ومن مث 

مادة واحدة، ويتطلب إمتام مهام هذه الرحلة عمليات ذهنية بسيطة كالتعرف على مصادر املعلومات على 
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وقد  بحث،تقنيات استعمال حمركات البويستعمل هذا النوع مع الطلبة املبتدئني غري املتمرسني  ،واسرتجاعه
 .طويلة املدى للرحلة املعرفيةة للتحضري يضاً كمرحلة أوليأتستعمل 

سبوع وشهر كامل، وتتمحور حول أسئلة أيرتاوح مداها الزمين بني  :طويلة املدى الرحلة املعرفية. 4. 2. 2
تتطلب عمليات ذهنية متقدمة كالتحليل، والرتكيب، والتقومي إخل، ويعمل هذا النوع على جتاوز احلدود 

هذا النوع مع الطلبة املتقدمني  خدمويست ،من مادة من خالل املهام املعطاة رأكثالفاصلة بني املواد ودمج 
طويلة املدى باستخدام  الرحلة املعرفيةسرتاتيجية إويتم تقومي  .تقنيات استعمال حمركات البحثباملتمرسني 

قواعد البيانات أو على شكل عروض شفوية، أو على شكل أحباث أو أوراق عمل، أو نشر صفحات 
 .مو تقدمي خرائط مفاهيأنرتنت، اإل على

 : الرحلة املعرفيةمكونات . 2. 2
يف  (411، 4002عزمي، )حددها  ؛كنشاط تربوي ستة عناصر رئيسة  تتضمن الرحلة املعرفية

 : هيئة مراحل متتابعة للتطبيق الفعلي على النحو اآليت
ساسية عن املهمة أطلبة معلومات حيث يفتتح الدرس بتمهيد بإعطاء ال: املقدمةو أالتمهيد . 0. 2. 2

 "إىل القمرنت رائد فضاء ختطط لرحلة أ: "املقدمة هلم، إلثارة دافعيتهم من خالل سيناريوهات كثرية منها
 اً واهلدف من هذا التمهيد جعل النشاط مشوق "نت عامل متخصص بالبحث عن احلياة حتت املاءأ"أو 

 .عن أهداف التعلم للطلبةا تعطي حملة عامة أهنىل إتعلم، باإلضافة ملل
 على حنو الرحلةعداد هلا من خالل ومتثل اجلزء الرئيسي يف النشاط الرتبوي، إذ جيب اإل :املهمة. 4. 2. 2

ثارة اهتمام الطلبة وتشويقهم يف املقدمة، تأيت املهمة اليت تعطي إفبعد  ،جيد ومتكامل وحمف ز للطلبة
ساسية ازه مع هناية هذه الرحلة املعرفية، كما تتضمن املهام األالتالميذ وصفًا دقيقًا ملا يتوقع منهم إجن

جابات للمهمة، اليت تكون ذات صلة مبواقف احلياة إىل إن يتبعها الطلبة للوصول أوالفرعية اليت جيب 
الواقعية، ليجد فيها الطالب ما يريده من خالل االستكشاف والتعلم الذايت، ويشرتط يف وصف املهمة، 

 .ختصار، والبناء على معارف سابقةالقصر واال
قصري املدى أم طويل وفيها يتم حتديد فيما إذا كان العمل : اإلجراءات التنفيذية أو العملية. 1. 2. 2

إىل جمموعات، وتوزيع العمل فيما بينهم، ورسم اخلطوات  تالميذيتم تقسيم الطويل املدى فإذا كان ، املدى
 كل طالب للوصول اىل حتقيق املهمة من بعد حتديد الوقت الالزم إلجنازاحملددة والواضحة اليت سيقوم هبا  

 تلميذىل مراحل حبيث يعرف كل إومقسمة  تالميذجراءات واضحة لل، وينبغي أن تكون اإلهذه املهمة
 .مدى تقدمه
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لكرتونية جزئيًا أو كليًا على املصادر اإل تعتمد الرحلة املعرفية (:Resources)املصادر . 2. 2. 2
ن تكون هذه املواقع االلكرتونية احملددة اليت سيبحر هبا الطلبة أاملنتقاة مسبقًا من قبل املعلم، لذا ينبغي 

وتكمن أمهية هذه اخلطوة  .متام املهام املوكلة إليهم بأقل وقت وجهد ممكننيإذات صلة باملوضوع، من أجل 
 .ائه هدفاً حمدداً جيب القيام بهلكرتونية من خالل إعطيف توجيه استعمال املتعلم للمواقع اإل

، إال أنه ال يتم استخدام الرحلة املعرفيةوهو مرحلة مهمة يف  (:Evaluation)التقومي . 2. 2. 2
أدوات التقومي التقليدية، بل يسمح للطلبة مقارنة ما تعلموه وأجنزوه، ومن بعد ذلك يقوم الطلبة بتقومي 

 .على ذلك، مثل قوائم الرصد، ودليل جمموع الدرجات وذلك وفق ضوابط ومعايري تساعدهم .أنفسهم
ومقبول،  مقبول،غري  :هي ؛داءيكون من املفيد حتديد ثالثة مستويات من األ الرحلة املعرفيةفعند تصميم 

 .من أجل تشجيع التالميذ على األداء املتميز اً ن يكون كبري أومتميز والفرق بني املستويات الثالثة ينبغي 
، تعطي الرحلة املعرفيةوهي العنصر السادس واملرحلة األخرية من (: Conclusion)متة اخلا. 2. 2. 2

للفكرة احملورية  وتتضمن ملخصاً ، هذه اخلطوة الفرصة للطلبة للتأمل يف املهام واإلجنازات اليت مت حتقيقها
 .للموضوع، وجمموعة النتائج والتوصيات، وسبل تطبيقها، واالستفادة منها

لكرتونية اجليدة من أكثر اخلطوات استهالكًا للوقت إجياد املواقع اإل د  يع: اد مواقع جيدةإجي. 7. 2. 2
واملمارسات  واخلرباتمهارة مكتسبة تتطور من خالل التجارب  تنرتننظراً ألمهيتها، فالبحث اجليد على اإل

لكرتونية وذلك من د من املواقع اإللتطوير القدرة على التمييز ما بني اجليد أو غري اجليد، واملفيد أو غري املفي
أما بالنسبة ملن مل يكتسب هذه املهارة بعد، فإن عليه أن يذهب إىل املواقع ، ىل نتائج البحثإخالل النظر 

اليت تُعرف بكل ما هو مستحدث وجديد من مصادر املعلومات، ومن إحدى الطرق اجليدة إلجياد قواعد 
إىل كلمة البحث يف أحد حمركات  (Database)دة البيانات البيانات املتخصصة هي إضافة كلمة قاع

 .البحث
 :لإلجنازمفهوم الدافعية . 7. 2

توجيه هذا يستخدم مفهوم الدافعية لإلشارة إىل ما حيض الفرد على القيام بنشاط سلوكي ما، و 
معيناً بسبب  ن الفرد ميارس سلوكاً إويفرتض معظم الناس أن السلوك وظيفي، أي  ،النشاط حنو وجهة معينة

ما يتلو هذا السلوك من نتائج أو عواقب تشبع بعض حاجاته أو رغباته، ورمبا كانت هذه احلقيقة، هي 
املسلمة اليت تكمن وراء مفهوم الدافعية، حيث يشري هذا املفهوم إىل حاالت شعورية داخلية، وإىل 

مالحظة الدافعية على حنو  وعلى الرغم من استحالة ،ض على السلوك وتوجهه وتبقي عليهعمليات حت
مباشر، إال أهنا تشكل مفهومًا أساسيًا من مفاهيم علم النفس الرتبوي، ميكن استنتاجه مبالحظة سلوك 
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أي ال ميكن : الدافعية هي تكوين فرضي، فاألفراد، ومالحظة البيئة اليت جيري هذا السلوك يف سياقها
 .(4009 ،مراد) لكائن احلي أو من الشواهد السلوكيةاألداء الظاهر الصريح ل مالحظته وإمنا يستنتج من

 : لإلجنازالنظريات املفسرة للدافعية . 2. 2
( 4007، حممد؛ 4000، مطر)شارت أ (:Association theory)االرتباطية  النظرية. 0. 2. 2

يطلق عليها  النظرية تعىن بتفسري الدافعية يف ضوء نظريات التعلم ذات املنحى السلوكي، أو ماإىل أن هذه 
قد كان تورندايك من أوائل العلماء الذين ، و (S – R theories) االستجابة – عادة بنظريات املثري

 Law) تناولوا مسألة التعلم جتريبياً، وقال مببدأ احملاولة واخلطأ كأساس للتعلم وفسر هذا التعلم بقانون األثر
of effect)إىل تعلم هذه االستجابة وتقويتها، يف حني  ، حيث يؤدي اإلشباع الذي يتلو استجابة ما

وطبقًا هلذا القانون، يشري البحث عن  ،إىل إضعاف االستجابة اليت يتلوهايؤدي االنزعاج أو عدم اإلشباع 
أي  ،ات معينة يف وضع مثريي معنياإلشباع وجتنب األمل أو االنزعاج إىل الدوافع الكافية وراء تعلم استجاب

 ،حممود) يستجيب طبقًا لرغبة يف حتقيق حاالت اإلشباع وجتنب حاالت األملن املتعلم يسلك أو إ
0992). 

ترى التفسريات االرتباطية والسلوكية للدافعية أن : (Cognitive theory) النظرية املعرفية. 4. 2. 2
فاالستجابات  ، هدف معني مستقل عن السلوك ذاتهالنشاط السلوكي وسيلة أو ذريعة للوصول إىل

 Extrinsic) درة من أجل احلصول على اإلثابات أو املعززات تشري إىل دافعية خارجيةالصا
Motivation ) حتددها عوامل مستقلة عن صاحب السلوك ذاته، األمر الذي يشري إىل حتمية السلوك

ائن أما التفسريات املعرفية فتسلم بافرتاض مفاده أن الك ،ات قد تقع خارج نطاق إرادة الفردوضبطه مبثري 
لذلك ، البشري خملوق عاقل، يتمتع بإرادة حرة متكنه من اختاذ قرارات واعية على النحو الذي يرغب فيه

تؤكد هذه التفسريات مفاهيم أكثر ارتباطًا مبتوسطات مركزية كالقصد والنية والتوقع، ألن النشاط العقلي 
وتشري إىل النشاط السلوكي كغاية  ،متأصلة فيه (Intrinsic Motivation) للفرد يزوده بدافعية ذاتية

يف ذاته وليس كوسيلة، وينجم عادة عن عمليات معاجلة املعلومات واملدركات احلسية املتوافرة للفرد يف 
، مراد؛ 4007 ،حممد) الوضع املثريي الذي يوجد فيه، وبذلك يتمتع الفرد بدرجة عالية من الضبط الذايت

4002). 
ىل حتقيق إن االنسان كائن يسعى أالنظرية املعرفية اليت تفرتض البحث  االباحث يف هذ وقد تبىن

شباع إشباع رغباته واحتياجاته، وسوف توفر الرحالت املعرفية القائمة على تنفيذ مهام الويب إأهدافه و 
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وزيادة حتصيلهم من خالل اإلحبار يف الشبكة والوصول اىل املعلومات واالستفادة منها يف  لبةرغبات الط
 . ملعريف والتحصيليمنوهم ا

 :منهج البحث. 9
األوىل جمموعة : التجرييب القائم على جمموعتنيه شب نظرًا لطبيعة البحث احلايل مت استخدام املنهج

جتريبية ثانية تدرس بطريقة الرحلة جمموعة  واألخرى ،أوىل تدرس بطريقة الرحلة املعرفية قصرية املدى جتريبية
 .ين تابعني مها الدافعية لإلجناز ومهارات استخدام احلاسب اآليلاملعرفية طويلة املدى، ومتغري 

 0 جدول
 التصميم شبة التجرييب للدراسة

 اجملموعة
االختبار 

التحصيلي 
 القبلي

بطاقة 
املالحظة 

 القبلي

مقياس الدافعية 
 لإلجناز القبلي

ط ريقة 
الت ع        ليم 
 املستخدمة

االختبار 
التحصيلي 

 البعدي

بطاقة 
 املالحظة
 البعدي

مقياس الدافعية 
 لإلجناز البعدي

التجريبية 
 √ √ √ وىلاأل

رحلة معرفية 
 √ √ √ قصرية املدى

التجريبية 
 √ √ √ الثانية

رحلة معرفية 
 √ √ √ طويلة املدى

  :بحثمجتمع ال. 06
اإلعدادي بإدارة منوف التعليمية التابعة الصف الثاين  تالميذتكون جمتمع البحث من مجيع ي

 .ة املنوفيةحملافظ
  :بحثعينة ال. 00

تلميذًا من تالميذ الصف الثاين اإلعدادي مبدرسة زاوية رزين ( 20)تكونت عينة البحث من 
 .اإلعدادية مقسمة بالتساوي على جمموعتني جتريبيتني

 :بحثمتغيرات ال. 01
 .(طويلة املدى –قصرية املدى )الرحلة املعرفية (: التجرييب)املتغري املستقل . 0. 04
 .استخدام احلاسب اآليل الدافعية لإلجناز ومهارات: املتغري التابع. 4. 04
 :ضبط المتغيرات. 00
وبذلك يعد  متغري العمر بني  ؛عاماً ( 02- 02)متوسط العمر ألفراد اجملموعتني : العمر. 0. 01

 .اجملموعتني متقارباً 
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املدرسية عن حالة التالميذ يف األنشطة بعد الرجوع اىل التقارير : والتحصيل الدراسي الذكاء .4. 01
املدرسية ودرجاهتم يف التحصيل جلميع املواد وجد الباحث التقارب الكبري بني تالميذ اجملموعتني يف متغري 

 .التحصيل الدراسي
من تقارير األخصائي االجتماعي باملدرسة ال يوجد فروق بني : ملستوى االقتصادي واالجتماعيا. 1. 01

 .حيث مستوياهتم االجتماعية واالقتصادية التالميذ من
 : المعالجة التجريبية للبحث. 01

تعليمية للرحالت املعرفية قصرية املدى وطويلة املدى من خالل موقع برجمية تصميم الباحث ب قام
zunal .com اجملاين، ومت حتكيم الربجمية التعليمية للتأكد من صالحيتها للتطبيق. 

 : البحثأدوات . 05
 :األدوات التاليةأدوات البحث من  نتتكو 

ق ام الباح ث ببن اء االختب ار التحص يلي يف ض وء احملت وى، وأهداف ه الس لوكية، ومت : اختبار حتصيلي. 0. 02
الرتكيز يف تصميم االختبار على االختبارات املوضوعية القائمة على االختي ار م ن متع دد حي ث يتك ون ك ل 

منه  ا ه  و اإلجاب  ة الص  حيحة، وق  د اتب  ع الباح  ث يف بن  اء االختب  ار  واح  د وأربع  ة خي  اراتس  ؤال م  ن مقدم  ة 
الص    حة العلمي    ة ، الس    المة اللغوي    ة لالختب    ار، وض    وح االختب    ار وبع    ده ع    ن الغم    وض) :اخلط    وات التالي    ة

النهائي  ة  مرحلت  هاش  تمل االختب  ار يف تالمي  ذ الص  ف الث  اين اإلع  دادي، مناس  بة االختب  ار ملس  توى ، لالختب  ار
 (.ةفقر ( 40)على 
تالميذ معلومات سابقة حول الاستخدامه كاختبار قبلي لقياس ما لدى : اهلدف من االختبار. 0. 0. 02

كاختب   ار   الدراس   ة، واس   تخدامهال   يت يتض   منها احملت   وى العلم   ي ملوض   وع " برن   امج اجل   داول احلس   ابية"وح   دة 
 .حتصيل التالميذ بعد تطبيق التجربة الرحلة املعرفية يفبعدي لقياس أثر 

اس    تقر االختي    ار عل    ى أن يك    ون االختب    ار موض    وعياً، وتتمي    ز االختب    ارات : ن    وع االختب    ار. 4. 0. 02
 :املوضوعية بأهنا

من "العلمية أو اخلربات التعليمية اليت مت احلصول عليها أكثر ( املعرفية)ثلة حملتوى املادة مم. 0. 4. 0. 02
 (.اإلنشائية) ةنظريهتا املقالي

 .تالميذإىل وقت قصري لتصحيح إجابات ال حتتاج. 4. 4. 0. 02
 .ال يتأثر تصحيحها بالعوامل الذاتية الشخصية للمصحح. 1. 4. 0. 02
 .ومشوليتهانتيجة لكثرة عدد أسئلتها ( نسبياً )متتاز بصدق وثبات عاليني . 2. 4. 0. 02
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 .تتميز باملوضوعية. 2. 4. 0. 02
س ؤااًل بنظ ام االختي ار م ن متع دد ( 40)ون االختب ار م ن تك : إعداد الصورة االولية لالختبار. 1. 0. 02

 .شاملة ملستويات التذكر والفهم والتطبيق
لبيان كيفية اإلجابة عن بنود االختبار مت إع داد ص فحة تعليم ات : صياغة تعليمات االختبار. 2. 0. 02

 :تتضمن
 .اسم التلميذ. 0. 2. 0. 02
 .ختبارتوضيح كيفية اإلجابة على اال. 4. 2. 0. 02
 .سئلةيد على ضرورة اإلجابة عن مجيع األالتأك. 1. 2. 0. 02
 .حتديد الزمن احملدد لإلجابة عن أسئلة االختبار. 2. 2. 0. 02
  :ختبارصدق اال. 2. 0. 02
دبي     ات إمت التأك     د م     ن ذل     ك مبطابق     ة حمت     وى االختب     ار مب     ا ورد يف األ: ص     دق احملت     وى. 0. 2. 0. 02

 .للصدق الظاهري داً والدراسات السابقة متهي
بع   د التأك   د م   ن ص   دق احملت   وى ق   ام الباح   ث بع   رض االختب   ار عل   ى : ص   دق احملكم   ني. 4. 2. 0. 02

للتأك   د م   ن ص   الحية  ق ت  دريس احلاس   ب اآليل،ائ   جمموع  ة م   ن احملكم   ني أعض   اء هيئ  ة ت   دريس من   اهج وطر 
وم دى  ،ختب ار للمحت وى التدريس يي يف مناس بة فق رات االأمنهم التكرم بإبداء ال ر  طالباً االختبار للتطبيق، 
، وم  دى وض  وح الص  ياغة اللغوي ة والتع  ديل املق  رتح يف ح  ال وج  ود الص  ف الث  اين اإلع داديمناس بته لط  الب 

 .يوضح ذلك (4)رقم واجلدول  ،راء احملكمنيآصياغة بديلة، مث قام الباحث بتحليل 
  4جدول 

 آراء احملكمني يف فقرات االختبار التحصيلي
رقم 
 الفقرة

سبة ن
 املوافقني

رقم 
 الفقرة

نسبة 
 املوافقني

رقم 
 الفقرة

نسبة 
 املوافقني

رقم 
 الفقرة

نسبة 
 املوافقني

0 92% 2 000% 00 000% 02 000% 
4 000% 7 000% 04 92% 07 000% 
1 92% 2 000% 01 000% 02 92% 
2 92% 9 90% 02 92% 09 000% 
2 90% 00 000% 02 000% 40 92% 

 .للتطبيقأغلبهم على قوة معظم الفقرات، وصالحية االختبار  اتفقحملكمني وبعد إجراء صدق ا
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مت جتريب االختبار التحص يلي عل ى عين ة اس تطالعية مكون ة ·: التجربة االستطالعية لالختبار. 2. 0. 02
م دى وض وح  :م نق وك ان اهل دف م ن ه ذا التطبي ق التحق  تلميذاً من غري عين ة البح ث الفعلي ة،( 40) من

معام    ل الس    هولة حس    اب ، حتدي    د زم    ن االختب    ار، م    دى وض    وح مف    ردات االختب    ار ،ت االختب    ارتعليم    ا
 .حساب ثبات االختبار، والصعوبة لالختبار

 :وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار على العينة االستطالعية اتضح اآليت
ك    ن هن    اك أي تب    ني أن تعليم    ات االختب    ار كان    ت واض    حة، ومل ي :تعليم    ات االختب    ار. 0. 2. 0. 02

 .إشكال يف ذلك
، ومل أثن  اء التطبي  ق كان  ت واض  حة ج  داً  يف تب  ني أن مف  ردات االختب  ار :مف  ردات االختب  ار. 4. 2. 0. 02

العينة االستطالعية، وقد كان  تالميذيكن هناك أي غموض أو لبس يف مفردات االختبار التحصيلي لدى 
لباح  ث االختب  ار لالس  تفادة م  ن آرائه  م يف حتك  يم ه  ذا الوض  وح جل  رة جله  ود احملكم  ني ال  ذين ع  رض عل  يهم ا

 .مفرداته ومدى وضوحها
وق    د دقيق   ة، ( 40)تب   ني أن ال   زمن ال    الزم إلج   راء االختب   ار ه   و  :حتدي   د زم   ن االختب   ار. 1. 2. 0. 02

 :اسرتشد الباحث يف التوصل إىل هذا الزمن من خالل الصيغة التالية
 4/ خر طالب زمن إجابة آ+ زمن إجابة أول طالب = الزمن 

 :حساب معامل السهولة والصعوبة. 7. 0. 02
 :مت حساب معامالت السهولة والصعوبة ملفردات االختبار التحصيلي باستخدام العالقة التالية

 000× ( عدد التالميذ الذين حاولوا اإلجابة عن السؤال/ عدد التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال
 : العالقةلنسبة لالختبار، فيتم حتديده من أما معامل الصعوبة با

 معامل السهولة -0= الصعوبة  معامل
وبعد معاجلة نتائج تطبيق االختبار إحصائياً، تبني أن معامل السهولة ألسئلة االختبار يرتاوح بني 

 .والصعوبةمن حيث السهولة  –، هذا يدل على أن مفردات االختبار تعد مناسبة (92.1٪-٪ 22.4)
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  1جدول 
 جدول قيم معامالت السهولة ألسئلة االختبار التحصيلي

رقم 
 السؤال

معامل 
 السهولة

رقم 
 السؤال

معامل 
 السهولة

رقم 
 السؤال

معامل 
 السهولة

رقم 
 السؤال

معامل 
 السهولة

1 56.4 6 90 11 66 16 84 
2 71 7 92 12 86 17 80 
3 92 8 92 13 85 18 88 
4 65 9 72 14 96 19 88 
5 96 10 74 15 85 20 86 

 ،للتأكد من ثبات االختبار استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ: ثبات االختبار التحصيلي. 2. 0. 02
وهي قيم ة  ؛(0.22)وذلك بعد تطبيقه على درجات العينة االستطالعية، وقد كان معامل ثبات االختبار 

 .جيدة للداللة على ثبات االختبار
مفردة موزعة ( 40)أصبح االختبار يف صورته النهائية مكوناً من  : صورته النهائيةاالختبار يف. 9. 0. 02

يف  واالختب   ار التحص   يلي، عل   ى موض   وعات احملت   وى التعليم   ي طبق   اً للمهي   ة النس   بية لك   ل موض   وع رئيس   ي
سئلة، وراق للسئلة وصفحة للتعليمات، حيث تتم اإلجابة يف نفس منوذج األأصورته النهائية يتضمن أربعة 

ه له من املعلم لتسهيل عملية الفرز بعد التصحيح، ؤ عطاإورقم يتم  التلميذحبيث يكتب على النموذج اسم 
 .للتطبيق على عينة الدراسة وهبذا يكون االختبار التحصيلي جاهزاً 

 بع د االنته اء م ن حتلي ل احملت وى وص ياغة قائم ة باأله داف ق ام الباح ث بتحوي ل: الحظ ةاملبطاقة . 4. 02
قائمة األهداف إىل قائمة مهارات، واألداء الذي يس تخدم يف مالحظ ة أداء التالمي ذ للمه ارات ه ي بطاق ة 

 .املالحظة
اس    تند الباح    ث اىل حتلي    ل احملت    وى يف إع    داد قائم    ة : إع    داد قائم    ة مبه    ارات احلاس    ب اآليل. 0. 4. 02

، وق   د مت اش   تقاق امله   ارات مه   ارات احلاس   ب اآليل وك   ذلك بع   ض الكت   ب والبح   وث والدراس   ات الس   ابقة
 . الفرعية من املهارات الرئيسية، وبعد ذلك مت عرضها على السادة احملكمني لتحكيمها

برن    امج " متثل    ت يف امله    ارات امل    راد مالحظته    ا يف وح    دة: حتدي    د اجلوان    ب امل    راد مالحظته    ا. 4. 4. 02
أبعاد أساس ية تش تمل عل ى ( 2)ات إىل بالصف الثاين اإلعدادي، ومت تقسيم هذه املهار " اجلداول احلسابية

 .مهارة فرعية( 20)
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 ،ص مم الباح ث بطاق ة مالحظ ة احت وت عل ى ع دد م ن امله ارات: الصياغة اإلجرائية للبطاق ة. 1. 4. 02
وق   د تكون   ت الص   ورة النهائي   ة لبطاق   ة  ،وبع  د عرض   ها عل   ى احملكم   ني مت التع   ديل يف ص   ياغة بع   ض الفق   رات

ويتف رع منه  ا ع  دد م  ن امله  ارات  ،مه  ارات أساس  ية مخ  س م قائم ة امله  اراتمه  ارة، تض  ( 12)املالحظ ة م  ن 
مستويات ( 1)ومتت صياغة هذه البطاقة ملالحظة األداء السلوكي لكل مهارة حيث قسمت على ، الفرعية

 (.مل يؤدي –متوسط  –ممتاز )هي 
 ممتاز = درجتني حيصل الطالب على 
 متوسط = درجة واحدة حيصل الطالب على 

 مل يؤدي =  صل الطالب على درجةحيال 
 . درجة 74= صل عليها الطالب حيحيث تكون أعلى درجة 

قي    اس مه    ارات احلاس    ب اآليل ل    دى تالمي    ذ الص    ف الث    اين : اهل    دف م    ن بطاق    ة املالحظ    ة. 2. 4. 02
 .اإلعدادي

 : صدق بطاقة املالحظة. 2. 4. 02
دبي      ات مت التأك      د م      ن ذل      ك مبطابق      ة حمت      وى القائم      ة مب      ا ورد يف األ: ص      دق احملت      وى. 0. 2. 4. 02

 .للصدق الظاهري والدراسات السابقة متهيداً 
بع  د التأك د م  ن ص دق احملت  وى ق ام الباح  ث بعرض ها عل  ى جمموع ة م  ن : ص دق احملكم ني. 4. 2. 4. 02

 ق ت    دريس احلاس    ب اآليل،ائ    هج وطر ن    ااملاحملكم    ني أعض    اء هيئ    ة الت    دريس يف اجلامع    ات املتخصص    ني يف 
ه    داف أ للمحكم    ني متض    مناً  رف    ق الباح    ث خطاب    اً أوق    د وتكنولوجي    ا املعلوم    ات وعل    وم احلاس    ب اآليل، 

ومدى وض وح الص ياغة ، ي يف مناسبة املهارات للبعد الذي تنتمي لهأمنهم التكرم بإبداء الر  الدراسة، طالباً 
ض افتها وق د إمقرتح ات أخ رى ي رى احملكم ون  غة بديل ة، وأخ رياً اللغوية والتعديل املقرتح يف حال وجود ص يا

راء آمع الباحث وقدموا ملحوظات أفادت الدراسة، مث قام الباحث بتحليل  مشكوراً  ن جتاوباً و ظهر احملكمأ
 .واجلدول التايل يوضح ذلك ؛احملكمني
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 2جدول 
 بطاقة املالحظةآراء احملكمني يف فقرات 

عل ى  طبق تللتأكد من ثبات بطاقة املالحظة والتحقق من إمكانية تطبيقه ا،  :ثبات البطاقة. 2. 4. 02
وبعد  البحث،خارج عينة  طالباً من( 40)بلغ عددهم  اإلعداديتالميذ الصف الثاين عينة استطالعية من 

خ ذ املتوس ط احلس ايب جملم وع املالحظت ني باس تخدام أومت  ،مالحظة أداء التالميذ مت تفريغ بيانات املالحظ ة
مم ا يع ين ( 92.2)ن األداة تتمتع بثبات عال بل غ أإلجياد معامل الثبات وقد تبني  (coper)معادلة كوبر 

 .للتطبيقا صالحيته
مه ارة بع د التع ديالت ( 12)تكون ت بطاق ة املالحظ ة م ن : الصورة النهائي ة لبطاق ة املالحظ ة. 7. 4. 02

 :عليها وإقرارها من السادة احملكمني؛ وهي
 .مهارات( 2)مهارات التعامل مع الواجهة األساسية لربنامج اجلداول احلسابية . 0. 7. 4. 02
 .مهارات( 00)بيانات يف اخلاليا مهارات إدخال ال. 4. 7. 4. 02
 .مهارات( 2)مهارات استخدام الدوال الرياضية . 1. 7. 4. 02
 .مهارات( 2)مهارات التعامل مع الرسوم البيانية . 2. 7. 4. 02
 .مهارات( 2)مهارات إجراء العمليات احلسابية . 2. 7. 4. 02

رقم 
 الفقرة

رقم  نسبة املوافقني
 الفقرة

رقم  نسبة املوافقني
 لفقرةا

رقم  نسبة املوافقني
 الفقرة

 نسبة املوافقني

0 92% 00 92% 40 000% 10 92% 
4 94% 04 000% 44 92% 14 000% 
1 92% 01 92% 41 92% 11 000% 
2 000% 02 92% 42 000% 12 000% 
2 92% 02 000% 42 000% 12 92% 
2 000% 02 92% 42 92% 12 000% 
7 000% 07 92% 47 000% 17 92% 
2 000% 02 92% 42 000% 12 92% 
9 000% 09 92% 49 92% 19 92% 

00 92% 40 92% 10 92% 20 000% 
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ت والبح  وث ال  يت تناول  ت مقي  اس الدافعي  ة بع  د االط  الع عل  ى الدراس  ا: مقي  اس الدافعي  ة لإلجن  از .1. 02
لإلجناز قام الباحث بصياغة أبعاد املقي اس الرئيس ية وص ياغة الفق رات والعب ارات اخلاص ة بك ل بع د، وع رض 

عب ارة، وبع د تع ديل ( 20)املقياس على جمموعة من احملكمني، وقد اش تمل املقي اس يف ص ورته األولي ة عل ى 
 (.فقرة 20)ت فقرات املقياس املقياس يف صورته النهائية أصبح

الباح ث املقي اس الثالث ي لتص حيح عب  ارات  راخت  ا :ملقي اس الدافعي ة لإلجن ازمفت اح التص حيح . 0. 1. 02
 (.ال تنطبق –تنطبق بدرجة متوسطة  –تنطبق متاماً )املقياس 

 درجة واحدة = درجتان، ال تنطبق = ثالث درجات، تنطبق بدرجة متوسطة = تنطبق متاماً 
 .درجة 20درجة والدرجة الصغرى  040هبذا تصبح الدرجة العظمى للمقياس و  

 :الدافعية لإلجنازالصدق والثبات ملقياس . 4. 1. 02
جمموع   ة م   ن  مت ع   رض املقي   اس عل   ىبع   د التأك   د م   ن ص   دق احملت   وى : ص   دق احملكم   ني. 0. 4. 1. 02

م ع الباح ث  مش كوراً  ن جتاوباً و احملكمظهر أوقد املتخصصني، احملكمني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
 .واجلدول التايل يوضح ذلك ؛راء احملكمنيآ، مث قام الباحث بتحليل بحثوقدموا ملحوظات أفادت ال

 2جدول 
 عبارات مقياس الدافعية لإلجناز آراء احملكمني يف 

رقم 
 الفقرة

نسبة 
 املوافقني

رقم 
 الفقرة

نسبة 
 املوافقني

رقم 
 الفقرة

نسبة 
 املوافقني

رقم 
 الفقرة

نسبة 
 املوافقني

0 92% 00 92% 40 000% 10 92% 
4 94% 04 000% 44 92% 14 000% 
1 92% 01 92% 41 92% 11 000% 
2 000% 02 92% 42 74% 12 70% 
2 92% 02 000% 42 000% 12 92% 
2 24% 02 20% 42 92% 12 000% 
7 000% 07 92% 47 000% 17 92% 
2 000% 02 92% 42 000% 12 92% 
9 24% 09 92% 49 92% 19 20% 

00 20% 40 92% 10 92% 20 000% 
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الباح  ث  مقي  اس الدافعي  ة لإلجن  از اس  تخدمللتأك  د م  ن ثب  ات : الدافعي  ة لإلجن  ازثب  ات مقي  اس . 1. 1. 02
وذلك بعد تطبيقه على درجات العينة االستطالعية، وق د ك ان معام ل ثب ات االختب ار  كرو نباخمعامل ألفا  

 .وهي قيمة جيدة للداللة على ثبات االختبار ؛(0.20)
 : المجموعتين بين التكافؤ. 00

" ت"بعد التأكد من صدق أدوات البحث وثباهتا، قام الباحث بإجراء اختبار 
(Independent Samples Test)  قبل بدء تطبيق الربجمية للتأكد من التكافؤ بني اجملموعتني

 :وجاءت النتائج على النحو التايل
 :ية الثانية يف االختبار التحصيلينتائج املقارنة بني اجملموعة التجريبية األوىل والتجريب. 0. 02

 2 جدول
 للمقارنة بني اجملموعتني التجريبية األوىل والتجريبية الثانية لالختبار التحصيلي القبلي" ت" اختبار

 وى الداللةمست ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن اجملموعات االختبار

 االختبار التحصيلي قبلي
 2.017 10.73 10 جتريبية أوىل

2.90 0..774 
 2.057 10.90 10 جتريبية ثانية

من بيانات اجلدول السابق يتضح أن املتوسط احلسايب يف االختبار التحصيلي للقياس القبلي  
وللمجموعة التجريبية  ،(2.017)باحنراف معياري ( 10.73)للمجموعة التجريبية األوىل جاء بقيمة 

وهي غري ( 2.90)جاءت مساوية  "ت"كما أن قيمة ( 2.057)باحنراف معياري ( 10.90)الثانية 
 داللة مستوى عند إحصائياً  دال فرق ، ما يدل على أنه ال يوجد(0.02)دالة إحصائيا عند مستوى 

(≤ 0.05 )التجريبية األوىل والتجريبية  للمجموعتني القبلي القياس التالميذ يف درجات متوسطي بني
 .ما يدل على تكافؤ اجملموعتني التحصيلي الثانية لالختبار

 :نتائج املقارنة بني اجملموعة التجريبية األوىل والتجريبية الثانية يف بطاقة املالحظة. 4. 02
 7 جدول
 اقة املالحظة القبليللمقارنة بني اجملموعة التجريبية األوىل والتجريبية الثانية يف بط" ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن اجملموعات 

 909. 115. 2.759 37.80 30 جتريبية أوىل بطاقة املالحظة قبلي
 1.437 37.73 30 جتريبية ثانية

ي من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتوسط احلسايب لبطاقة املالحظة للقياس القبل
، بينما املتوسط احلسايب للمجموعة (2.759)، باحنراف معياري (37.80)للمجموعة التجريبية األوىل 
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جاءت مساوية  "ت"كما أن قيمة ( 1.437)، باحنراف معياري (37.73)التجريبية الثانية جاء بقيمة 
 إحصائياً  الد فرق ، ما يدل على أنه ال يوجد(0.02)عند مستوى  وهي غري دالة إحصائياً ( 0.002)

 .للمجموعتني القبلي القياس يف التالميذ درجات متوسطي بني( ≤ 0.05) داللة مستوى عند
 :نتائج املقارنة بني اجملموعة التجريبية األوىل والتجريبية الثانية يف مقياس الدافعية لإلجناز. 1. 02

 2 جدول
 جريبية الثانية يف مقياس الدافعية لإلجناز للمقارنة بني بني اجملموعة التجريبية األوىل والت" ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن اجملموعات 

 مقياس الدافعية لإلجناز قبلي
 3.892 40.23 30 جتريبية أوىل

.820 .419 
 2.063 40.87 30 جتريبية ثانية

 ملقياس الدافعية لإلجناز للقياس القبلي من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتوسط احلسايب
، بينما املتوسط احلسايب للمجموعة (3.892)، باحنراف معياري (40.23)للمجموعة التجريبية األوىل 
جاءت مساوية  "ت"كما أن قيمة ( 2.063)، باحنراف معياري (40.87)التجريبية الثانية جاء بقيمة 

 دال فرق ، ما يدل على أنه ال يوجد(0.02)داللة وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى ( 820.)
للمجموعتني،  القبلي القياس يف التالميذ درجات متوسطي بني( ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائياً 

 متوسطي بني( ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دال فرق ومما سبق يتضح لنا أنه ال يوجد
التجريبية األوىل والتجريبية الثانية يف االختبار التحصيلي  وعتنيللمجم القبلي القياس يفالتالميذ  درجات

 .وبطاقة املالحظة ومقياس الدافعية لإلجناز
 :إجراءات البحث. 07
تقدمي إطار نظري عن الرحالت املعرفية بنوعيها قصرية املدى وطويلة املدى، ومهارات احلاصب . 0. 07

 .اآليل والدافعية لإلجناز
ت البحث يف صورهتا األولية مث عرضها على جمموعة م ن احملكم ني لتع ديلها ووض عها يف بناء أدوا. 4. 07

 .يف ضوء آراء احملكمني ةصورهتا النهائي
 .zunal.comتصميم الرحلة املعرفية من خالل موقع . 1. 07
 .تضمني الرحلة املعرفية للمهام واألنشطة والتكاليف. 2. 07
 .تني قبلياً للتأكد من تكافؤ اجملموعات قبل التطبيقتطبيق األدوات على اجملموع. 2. 07
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ال  رحالت املعرفي   ة قص  رية امل   دى يف برن  امج اجل   داول باس   تخدام األوىل ت  دريس اجملموع   ة التجريبي  ة . 2. 07
 .احلسابية

مل   دى يف برن  امج اجل   داول ال   رحالت املعرفي  ة طويل  ة ا الثاني  ة باس  تخدامت  دريس اجملموع  ة التجريبي   ة . 7. 07
 .بيةاحلسا
بع   د االنته   اء م   ن احملت   وى ك   اماًل وال   زمن املق   رر مت تطبي   ق االختب   ار التحص   يلي وبطاق   ة املالحظ   ة . 2. 07

القبل ي والبع دي عل ى  نيوذلك لتعرف دالالت الفروق بني نت ائج التطبيق  ومقياس الدافعية لإلجناز البعدي،
 .اجملموعتني

 .األدواتمت تصحيح . 9. 07
 .والنتائج اخلاصة باجملموعتني وإدخاهلا احلاسب لتتم معاجلتها إحصائياً  مت مجع البيانات. 00. 07
 :الحالي البحث في المستخدمة اإلحصائية األساليب. 08

قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة واملتمثلة يف اإلحصاء الوصفي هبدف احلصول 
 :على النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة

 .الفاكرونباخ للتأكد من ثبات األدوات معامل .0. 02
 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. 4. 02
للمقارن  ة ب  ني القي  اس القبل  ي والقي  اس البع  دي  (Paired Samples Test)" ت"اختب  ار . 1. 02

 .للمجموعتني
 : البحث نتائج. 09
 ةال إحص   ائياً عن  د مس   توى دالل   يوج  د ف   رق د"ي  نص الف   رض األول عل   ى :  نت  ائج الف   رض األول. 0 .09

(α≤0.05 ) (البع    دي - القبل    ي)يف القي    اس  اجملموع    ة التجريبي    ة األوىل تالمي    ذب    ني متوس    طي درج    ات 
وللتأك د م ن ص حة  ،لالختبار التحصيلي ومقياس الدافعية لإلجناز وبطاقة املالحظ ة لص اا القي اس البع دي

 :على النحو التايل" ت"ام اختبار هذا الفرض مت استخد
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نت      ائج املقارن      ة ب      ني االختب      ار القبل      ي والبع      دي للمجموع      ة التجريبي      ة األوىل يف االختب      ار  .0. 0. 09
 .التحصيلي

 9جدول 
  للمقارنة بني بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األوىل يف االختبار التحصيلي" ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت املعيارياالحنراف  املتوسط احلسايب ن القياس االختبار

 االختبار التحصيلي
 1.982 10.73 30 القبلي

8.290 .000 
 1.592 17.53 30 البعدي

من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتوسط احلسايب يف االختبار التحصيلي للقياس القبلي 
أن املتوسط احلسايب يف ، يف حني (1.982)باحنراف معياري  (10.73)للمجموعة التجريبية األوىل 

 "ت"وبلغت قيمة ( 1.592)، باحنراف معياري (17.53)االختبار التحصيلي للقياس البعدي بلغ 
د فرق دال إحصائيا عند و ما يدل على وج (000.)عند مستوى داللة  هي دالة إحصائياً ( 8.290)

قياس البعدي للمجموعة يف القياس القبلي وال التالميذبني متوسطي درجات  (≤0.01)مستوى داللة 
لالختبار التحصيلي لصاا  الرحالت املعرفية قصرية املدىالتجريبية األوىل اليت تدرس باستخدام الطريقة 

ويفسر الباحث ارتفاع قيمة املتوسط  وهي قيمة مرتفعة( 2.222)حيث بلغ حجم األثر . القياس البعدي
ف على الرحالت املعرفية بعد تعر   التالميذن بأ دياحلسايب للمجموعة التجريبية األوىل يف القياس البع

كان التالميذ يستمتعون باإلحبار يف و  ساعدت على زيادة التشويق واالنتباه وحتقيق املتعة يف التعلم،
 كانو  ،موضوعات البحث عرب الشبكة والتوقف عند النقاط اهلامة وتشغيل ملفات الصوت ومقاطع الفيديو

يل املقررة عليهم وبالتايل ارتفعت دة املعلومات النظرية واملعرفية يف مادة احلاسب اآلاألثر الكبري يف زياهلذا 
 .درجات االختبار التحصيلي البعدي

 .جريبية األوىل يف بطاقة املالحظةنتائج املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الت .4. 0. 09
 00جدول 
  لقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األوىل يف بطاقة املالحظةللمقارنة بني بني القياس ا" ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن القياس االختبار

 بطاقة املالحظة
 2.759 37.80 30 القبلي

25.666 .000 
 3.275 61.63 30 البعدي

يف بطاقة املالحظة للقياس القبلي من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتوسط احلسايب 
، يف حني أن املتوسط احلسايب يف (2.759)باحنراف معياري  (37.80)للمجموعة التجريبية األوىل 
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 "ت"وبلغت قيمة ( 3.275)باحنراف معياري  (61.63)بطاقة املالحظة للقياس البعدي بلغ 
عند  د فرق دال إحصائياً و لى وجما يدل ع (000.)عند مستوى داللة  وهي دالة إحصائياً ( 25.666)

بني متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة ( ≤ 0.01)مستوى داللة 
قة املالحظة التجريبية األوىل اليت تدرس باستخدام الطريقة الفردية للرحالت املعرفية لتنفيذ مهام الويب لبطا

ويفسر الباحث ارتفاع قيمة  ،رتفعةوهي قيمة م ؛(2.200)ثر حيث بلغ حجم األ ،لصاا القياس البعدي
ن الرحالت املعرفية ساعدت التالميذ بأاملتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية األوىل يف القياس البعدي 

يل ومن هذه املهارات مهارات على اكتساب العديد من املهارات اليت متكنهم من التعامل مع احلاسب اآل
ل احلسابية حيث اشتملت الرحالت املعرفية على مقاطع فيديو تشرح مهارات هذه الدروس  برنامج اجلداو 

توت على روابط هبا شروحات متنوعة للمهارات، فساعد كل ذلك على ارتفاع اجلانب املهارى حكما ا
 .للطالب

قي  اس الدافعي  ة وىل يف منت  ائج املقارن  ة ب  ني االختب  ار القبل  ي والبع  دي للمجموع  ة التجريبي  ة األ .1. 0. 09
 .لإلجناز
 00جدول 
 للمقارنة بني بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األوىل يف مقياس الدافعية " ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن القياس االختبار

 مقياس الدافعية لإلجناز
 3.892 40.23 30 القبلي

68.688 .000 
 3.559 69.57 30 بعديال

من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتوسط احلسايب يف مقياس الدافعية لإلجناز للقياس القبلي 
يف حني أن املتوسط احلسايب يف بطاقة ( 3.892) باحنراف معياري (20.41)األوىل للمجموعة التجريبية 

( 68.688) "ت"وبلغت قيمة ( 3.559) باحنراف معياري (69.57)املالحظة للقياس البعدي بلغ 
عند مستوى داللة  د فرق دال إحصائياً و ما يدل على وج (000.)عند مستوى داللة  وهي دالة إحصائياً 

(≤ 0.01 ) بني متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية
الت املعرفية لتنفيذ مهام الويب يف مقياس الدافعية لإلجناز األوىل اليت تدرس باستخدام الطريقة الفردية للرح

ويفسر الباحث ارتفاع قيمة مرتفعة، وهي قيمة ( 2.209)حيث بلغ حجم األثر . لصاا القياس البعدي
ن الرحالت بأاملتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية األوىل يف القياس البعدي يف مقياس الدافعية لإلجناز 

هنا أت دافعية التالميذ للتعلم وحثتهم على اجلد واالستمتاع مبا تقدمه هلم من متعة تعليمية كما ثار أاملعرفية 
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بالنسبة  سهالً  مراً أجناز سهلت املادة التعليمية على التالميذ بشقيها النظري والعملي فأصبح التفوق واإل
 .هلم

ب  ني متوس  طي درج  ات ( α≤0.05) ةيوج  د ف  رق دال إحص  ائياً عن  د مس  توى دالل  " عل  ى  ي  نص. 4. 09
 التالميذ اجملموعة التجريبية الثانية يف القي اس القبل ي والبع دي لالختب ار التحص يلي ومقي اس الدافعي ة لإلجن از

عل  ى " ت"وللتأك  د م  ن ص  حة ه  ذا الف  رض مت اس  تخدام اختب  ار ، وبطاق  ة املالحظ  ة لص  اا القي  اس البع  دي
 : النحو التايل

ختب      ار الختب      ار القبل      ي والبع      دي للمجموع      ة التجريبي      ة الثاني      ة يف االنت     ائج املقارن      ة ب      ني ا .0. 4. 09
 .التحصيلي

 04جدول 
  للمقارنة بني بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية يف االختبار التحصيلي" ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن القياس  االختبار 

 000. 9.072 2.057 10.90 30  القبلي  ار التحصيلياالختب
 2.300 17.23 30 البعدي 

من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتوسط احلسايب يف االختبار التحصيلي للقياس القبلي 
يف حني أن املتوسط احلسايب يف  ،(2.057)باحنراف معياري  (10.90)للمجموعة التجريبية الثانية 

 "ت"وبلغت قيمة  (2.300)، باحنراف معياري (17.23)ار التحصيلي للقياس البعدي بلغ االختب
عند  د فرق دال إحصائياً و ما يدل على وج (000.)عند مستوى داللة  وهي دالة إحصائياً  (9.072)

بني متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة ( ≤ 0.01)مستوى داللة 
 ،لصاا القياس البعدي ؛لالختبار التحصيلي بالرحالت املعرفية طويلة املدىريبية الثانية اليت تدرس التج

 .وهي قيمة مرتفعة ؛(2.240)حيث بلغ حجم األثر 
بأن  ويفسر الباحث ارتفاع قيمة املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية الثانية يف القياس البعدي

ن ما أن تكون الرحلة املعرفية جذابة وممتعة كما أعلى  د احلصص ساعدطول الرحلة املعرفية وزيادة عد
العلمي ما   ىحتتويه الرحالت املعرفية من مقاطع صوتية ومقاطع فيديو ساعد على فهم التالميذ للمحتو 

 يل املقررة عليهم وبالتايلكان له األثر الكبري يف زيادة املعلومات النظرية واملعرفية يف مادة احلاسب اآل
 .ارتفعت درجات االختبار التحصيلي البعدي
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 .ريبية الثانية يف بطاقة املالحظةنتائج املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التج. 4. 4. 09
 01جدول 
  للمقارنة بني بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية يف بطاقة املالحظة" ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن ياسالق االختبار

 بطاقة املالحظة
 1.437 37.73 30 القبلي

 4.003 61.67 30 البعدي 000. 35.391
من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتوسط احلسايب يف بطاقة املالحظة للقياس القبلي 

، يف حني أن املتوسط احلسايب يف (1.437)باحنراف معياري  (17.71)بلغ للمجموعة التجريبية الثانية 
 "ت"وبلغت قيمة  (4.003)باحنراف معياري  (61.67)بطاقة املالحظة للقياس البعدي بلغ 

عند  د فرق دال إحصائياً و ما يدل على وج (000.)عند مستوى داللة  وهي دالة إحصائياً ( 35.391)
ت التالميذ يف القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة بني متوسطي درجا( ≤ 0.01)مستوى داللة 

وهي قيمة  ؛(2.400)حيث بلغ حجم األثر  ،لصاا القياس البعدي ؛التجريبية الثانية لبطاقة املالحظة
 .مرتفعة

بأن ويفسر الباحث ارتفاع قيمة املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية الثانية يف القياس البعدي 
التالميذ على اكتساب العديد من املهارات اليت متكنهم من التعامل مع احلاسب  تة ساعدالرحالت املعرفي

يل ومن هذه املهارات مهارات برنامج اجلداول احلسابية حيث اشتملت الرحالت املعرفية على مقاطع اآل
كل توت على روابط هبا شروحات متنوعة للمهارات، فساعد  حكما ا  ،فيديو تشرح مهارات هذه الدروس

 .يذلك على ارتفاع اجلانب املهار 
اني  ة يف مقي  اس الدافعي  ة نت  ائج املقارن  ة ب  ني االختب  ار القبل  ي والبع  دي للمجموع  ة التجريبي  ة الث. 1. 4. 09

 .لإلجناز
 02جدول 
  للمقارنة بني بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية يف مقياس الدافعية" ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن قياسال االختبار

 مقياس الدافعية لإلجناز
 2.063 40.87 30 القبلي

47.775 .000 
 2.573 72.00 30 البعدي

من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتوسط احلسايب يف مقياس الدافعية لإلجناز للقياس القبلي 
يف حني أن املتوسط احلسايب يف ( 2.063) باحنراف معياري (40.87)انية بلغ للمجموعة التجريبية الث
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 "ت"وبلغت قيمة ( 2.573) باحنراف معياري (72.00)بطاقة املالحظة للقياس البعدي بلغ 
عند  د فرق دال إحصائياً و ما يدل على وج (000.)عند مستوى داللة  وهي دالة إحصائياً  (47.775)

بني متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة ( ≤0.01)مستوى داللة 
 ؛(2.400)حيث بلغ حجم األثر  ،لصاا القياس البعدي ؛التجريبية الثانية يف مقياس الدافعية لإلجناز

 .وهي قيمة مرتفعة
لبعدي يف ويفسر الباحث ارتفاع قيمة املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية الثانية يف القياس ا

وحثتهم على اجلد واالستمتاع  ،ثارت دافعية التالميذ للتعلمأن الرحالت املعرفية بأمقياس الدافعية لإلجناز 
هنا سهلت املادة التعليمية على التالميذ بشقيها النظري والعملي أمبا تقدمه هلم من متعة تعليمية كما 

 .بالنسبة هلم سهالً  مراً أجناز فأصبح التفوق واإل
ال يوج   د ف   رق دال إحص   ائياً ب   ني متوس   طي "رض الثال   ث عل   ى ي   نص الف   : نت   ائج الف   رض الثال   ث. 1 .09

يف القي  اس البع  دي لالختب  ار التحص  يلي ( التجريبي  ة الثاني  ة –التجريبي  ة األوىل )درج  ات تالمي  ذ اجملم  وعتني 
" ت"اختب   ار  وللتأك   د م   ن ص   حة ه   ذا الف   رض مت اس   تخدام، لدافعي   ة لإلجن   از وبطاق   ة املالحظ   ةومقي   اس ا

 :وجاءت النتائج على النحو التايل
 والثاني    ة يف االختب    ار وىللبع    دي للمجم    وعتني التج    ريبيتني األنت    ائج املقارن    ة ب    ني االختب    ار ا .0. 1. 09

 .التحصيلي
 02جدول 

  والثانية يف االختبار التحصيلياالختبار البعدي للمجموعتني التجريبيتني االوىل
 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن ريبيةاجملموعة التج االختبار

 421. 3.235 1.592 17.53 30 األوىل االختبار التحصيلي البعدي
 2.300 17.23 30 الثانية

البعدي من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتوسط احلسايب يف االختبار التحصيلي للقياس 
، يف حني أن املتوسط احلسايب (1.592)باحنراف معياري  (17.53) ألوىل بلغاالتجريبيتني  للمجموعتني
غري  وهي (3.235" )ت"وبلغت قيمة  (2.300)، باحنراف معياري (17.23) الثانية بلغللمجموعة 

بني متوسطي  ما يدل على أنه ال يوجد فرق دال إحصائياً  (000.)عند مستوى داللة  دالة إحصائياً 
 .للمجموعتني التجريبية األوىل والثانية  القياس البعديدرجات التالميذ يف
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قصرية ن كل من اجملموعتني التجريبيتني قد استفادت من الرحالت املعرفية أويفسر الباحث ذلك ب
اجملموعة التجريبية الثانية اليت درست  وأيضاً  ،اليت يدرسها كل طالب يف اجملموعة التجريبية األوىلاملدى 

مت استخدامها لكرتونية ن مقاطع الفيديو والصوت والروابط اإلأل، لرحلة املعرفية طويلة املدىا املقرر بطريقة
 .من كلتا اجملموعتني

نت     ائج املقارن      ة ب      ني االختب      ار البع     دي للمجم      وعتني التج      ريبيتني االوىل والثاني      ة يف بطاق      ة  .4. 1. 09
 .املالحظة
 02جدول 
 ي للمجموعتني التجريبيتني االوىل والثانية يف بطاقة املالحظة للمقارنة بني االختبار البعد" ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن  اجملموعة التجريبية االختبار 

  بطاقة املالحظة البعدي
 .974 033 .3 3.275 61.63 30  األوىل

 4.003 61.67 30 الثانية 
ضح لنا أن املتوسط احلسايب يف بطاقة املالحظة للقياس البعدي من بيانات اجلدول السابق يت

، يف حني أن املتوسط احلسايب (3.275)باحنراف معياري  (61.63)للمجموعتني التجريبيتني األوىل بلغ 
وهي غري ( 033 .3" )ت"وبلغت قيمة  (4.003)، باحنراف معياري (61.67) الثانية بلغللمجموعة 

بني متوسطي  ما يدل على أنه ال يوجد فرق دال إحصائياً  (000.)وى داللة عند مست دالة إحصائياً 
 .والثانيةدرجات التالميذ يف القياس البعدي للمجموعتني التجريبية األوىل 

ن كل من اجملموعتني التجريبيتني قد استفادت من الرحالت املعرفية أويفسر الباحث ذلك ب
اجملموعتني وساعدت اجملموعتني على  يفونية مت استخدامها لكرت مقاطع الفيديو والصوت والروابط اإلف

 .يلاكتساب مهارات استخدام احلاسب اآل
وىل والثاني     ة يف مقي     اس نت     ائج املقارن     ة ب     ني االختب     ار البع     دي للمجم     وعتني التج     ريبيتني اال. 1. 1. 09

 .الدافعية
 07جدول 
 ريبيتني االوىل والثانية يف مقياس الدافعية للمقارنة بني االختبار البعدي للمجموعتني التج" ت"اختبار 

 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن اجملموعة التجريبية االختبار
مقياس الدافعية 
 لإلجناز البعدي

 3.559 69.57 30 األوىل
2.558 .516 

 2.573 72.00 30 الثانية



 عامرإبراهيم و .د. ...........................................(المدى طويلة – المدى قصيرة) الويب عبر معرفية رحلة أثر
 

 

55 

سط احلسايب يف مقياس الدافعية لإلجناز للقياس من بيانات اجلدول السابق يتضح لنا أن املتو 
، يف حني أن املتوسط (3.559)باحنراف معياري  (69.57) البعدي للمجموعتني التجريبيتني األوىل بلغ

( 2.558" )ت"وبلغت قيمة  (2.573)، باحنراف معياري (72.00)بلغ  احلسايب للمجموعة الثانية
بني  ما يدل على أنه ال يوجد فرق دال إحصائياً  (000.) عند مستوى داللة وهي غري دالة إحصائياً 

متوسطي درجات التالميذ يف القياس البعدي للمجموعتني التجريبية األوىل والثانية اللتني تدرسان 
 .باستخدام الطريقة الفردية والتعاونية للرحالت املعرفية لتنفيذ مهام الويب يف مقياس الدافعية لإلجناز

ن كل من اجملموعتني التجريبيتني قد استفادت من الرحالت املعرفية فكل أب ويفسر الباحث ذلك
وهبذا يتم قبول الفرض الثالث من ، اجملموعتني لدى تالميذمنهما ساعدت على رفع احلماس والدافعية 

 .فرضيات هذه البحث
 :ىل النتائج التاليةإتوصل البحث احلايل . 2. 09
ب  ني متوس   طي درج  ات تالمي   ذ ( ≤0.05)عن   د مس  توى دالل   ة  يوج  د ف   رق دال إحص  ائياً . 0. 2. 09

 .لصاا القياس البعدي ؛اجملموعة التجريبية األوىل يف القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي
ب  ني متوس   طي درج  ات تالمي   ذ ( ≤0.05)عن   د مس  توى دالل   ة  يوج  د ف   رق دال إحص  ائياً . 4. 2. 09

 .لصاا القياس البعدي ؛القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة اجملموعة التجريبية األوىل يف القياس
ب  ني متوس   طي درج  ات تالمي   ذ ( ≤0.05)عن   د مس  توى دالل   ة  يوج  د ف   رق دال إحص  ائياً . 1. 2. 09

 .لصاا القياس البعدي ؛اجملموعة التجريبية األوىل يف القياس القبلي والبعدي ملقياس الدافعية لإلجناز
ب  ني متوس   طي درج  ات تالمي   ذ ( ≤0.05)عن   د مس  توى دالل   ة  حص  ائياً يوج  د ف   رق دال إ. 2. 2. 09

 .لصاا القياس البعدي ؛اجملموعة التجريبية الثانية يف القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي
ب  ني متوس   طي درج  ات تالمي   ذ ( ≤0.05)عن   د مس  توى دالل   ة  يوج  د ف   رق دال إحص  ائياً . 2. 2. 09

 .لصاا القياس البعدي ؛يف القياس القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة اجملموعة التجريبية الثانية
ب  ني متوس   طي درج  ات تالمي   ذ ( ≤0.05)عن   د مس  توى دالل   ة  يوج  د ف   رق دال إحص  ائياً . 2. 2. 09

 .لصاا القياس البعدي ؛اجملموعة التجريبية الثانية يف القياس القبلي والبعدي ملقياس الدافعية لإلجناز
 –التجريبية األوىل )يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني ال . 7. 2. 09

 . يف القياس البعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة ومقياس الدافعية لإلجناز( التجريبية الثانية
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  :البحث توصيات. 16
ت املعرفية بصفة خاصة ملا هلا من دور  نرتنت بصفة عامة وبالرحالضرورة االهتمام بتطبيقات اإل. 1. 02

 .كبري يف حتسني التعلم
 .لكرتوينتنمية اجتاهات التالميذ حنو التعليم اإل. 4. 40
ال دروس  مني لتص ميي تزويد املدراس بتكنولوجيا حديثة ومتط ورة واالعتم اد عل ى املص ممني التعليم. 1. 40

 .التفاعلية والرحالت املعرفية
ج ال   ربامج والتطبيق   ات ال   يت تنم   ي امله   ارات والتحص   يل وخاص   ة يف امل   واد ال   يت هب   ا التوس   ع يف إنت   ا . 2. 40

 .جوانب عملية
 .ق البحث اجليد وطرق اإلحبار فيهاائنرتنت وطر تدريب التالميذ على استخدام اإل. 2. 40
 :البحثمقترحات . 10

 :ليه من نتائج يقرتح إجراء الدراسات التاليةإيف ضوء ما مت التوصل 
يف م واد تعليمي  ة أخ  رى ويف مق  ررات  ال  رحالت املعرفي  ةس  رتاتيجية إإج راء دراس  ة مماثل  ة قائم  ة عل ى . 0. 40

 .دراسية أخرى
 .عداديةالقيام بدراسة عن املعوقات اليت حتول دون استخدام الرحالت املعرفية يف املرحلة اإل. 4. 40
 .فية يف تنمية التفكري الناقد واالجتاه حنوهاإجراء دراسة حول أثر فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعر . 1. 40
ذات الصلة إجراء دراسة تقييمية عن املشكالت والصعوبات اليت تواجه املعلمني والطالب . 2. 40

 .باحملتوى التعليمي لكل مادة دراسية
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 المراجع العربية
 .لفالحدار ا: القاهرة .علم النفس االجتماعي(. 4002) .جابر، عبد احلميد جابر

وعالقتها بدافع اإلجناز الدراسي لدى  ةأساليب املعاملة الو الدي (.4000. )خليف سليم هسامل، رفق
 .رسالة دكتوراه، كلية العلوم واآلداب .طالبات كليات اجملتمع يف األردن

 حصيلالت تنمية يف الويب عرب املعرفية الرحالت اسرتاتيجية فاعلية استخدام (.4002. )مسره، عماد حممد
جملة عجمان للدراسات  .القرى أم جامعة طالب من عينة لدى حنوها التعلم واالجتاه وبقاء أثر املعريف

 (.4)02، والبحوث
املؤمتر  .دور الويب كويست يف تنمية املهارات احلياتية التشاركية (.4004. )السمالوي، مسية عبد اهلل

 .4، العدد اجلزء الثاين ية،، اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبالدويل التاسع
فاعلية اسرتاتيجية تقصي الويب يف تنمية مستويات التفكري والقدرة  (.4009. )، عبد العزيز حممدطلبه

اجلمعية املصرية لتكنولوجيا  .يات التحديث التعليمي التكنولوجيعلى اختاذ القرار حنو مواجهة حتد
 .، القاهرة(0)09سلسلة دراسات وحبوث، التعليم، 

فاعلية اسرتاتيجيتني لتقصي الويب يف تنمية مهارات تصميم املقررات  (.4000. )طلبه، عبد العزيز حممد
 .(04)، جملة تكنولوجيا التعليم، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم .لكرتونية ونشرهااال

الدراسات  يف تدريس ثر اسرتاتيجية الويب كويستأ(. ه0211. )، مرفت عبد الرمحن صااالطويلعي
جملة دراسات عربية يف  .لدى طالبات الصف األول الثانوي ثرها على التحصيل الدراسياالجتماعية وأ

 .4001، ديسمرب (22)، الرتبية وعلم النفس، رابطة الرتبويني العرب
 .دار الفكر العريب: ، القاهرة4ط .بيئات التعلم التفاعلية (.4002. )عزمي، نبيل جاد

الدافعية لإلجناز وعالقتها بالتفوق األكادميي لدى أعضاء هيئة  (.4007. )الرؤفحممد، ربيع عبد 
 .(2)4، جامعة امللك خالد، جملة الدراسات النفسية .عة امللك خالدالتدريس جبام

 .اخلرجييمكتبة  :الرياض. اإلرشاد النفسي والرتبوي .(4002) .عطا ،حممود
 املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم :الرباط .م النفسيف الرتبية وعل مقدمة (.4000. )صالح مراد،

 .والثقافة
 .ة اإلجناز لدى املتأخرين دراسياً فاعلية برنامج إرشادي لتنمية دافعي (.4000. )براهيم حممدمطر، أمساء إ

 .جامعة بنها ،رسالة ماجستري، كلية الرتبية
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كويست يف تدريس العلوم على تنمية   ثر استخدام اسرتاتيجية الويبأ(. 4002. )محدالناقة، صالح أ
جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات  .س األساسيمهارات التفكري الناقد لدى طالب الصف الساد

 (.41)0 ،الرتبوية والنفسية
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