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 مستخمص: 
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية 
بعض ميارات الحاسوب لدى طالب الصف االول الثانوي بمحافظة المخواه، ولتحقيق ىدف 

بي، القائم عمى تصميم المجموعتين، وتكونت المجموعة الدراسة استخدم الباحث المنيج التجري
( طالبًا تم تقديم المحتوى التعميمي ليم باستخدام الرحمة المعرفية عبر الويب، 52التجريبية من )

( طالبًا تم تقديم المحتوى التعميمي ليم باستخدام بالطريقة 52والمجموعة الضابطة تكونت من )
اسة من اختبار تحصيل لقياس الجانب المعرفي لممقرر، وبطاقة االعتيادية، وتشكمت أدوات الدر 

مالحظة لقياس الجوانب الميارية في نفس المقرر، وتم التأكد من صدقيما وثباتيما وقد أسفرت 
( بين متوسطي درجات α ≤ 0.05النتائج عن وجود فروق دالو إحصائيًا عند مستوى )

تحصيمي، وبطاقة المالحظة لصالح المجموعة المجموعتين في القياس البعدي في االختبار ال
التجريبية، كما دلت النتائج عن أثر مرتفع الستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في الجانب 
المعرفي وكذلك األداء المياري، حيث بمغ مربع حجم األثر عمى التوالي لالختبار المعرفي 

ج السابق عرضيا أوصت الدراسة (4 وبناء عمى النتائ4400(، ولبطاقة المالحظة )4400)
بالعمل عمى تفعيل استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب وتطوير ميارات بنائيا وذلك لتنمية 

 الجوانب المعرفية والميارية لطالب المرحمة الثانوية4
الرحالت المعرفية عبر الويب؛ الويب كويست؛ ميارات الحاسب اآللي؛  الكممات المفتاحية:

 انوية4المرحمة الث
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Abstract: 

The study aimed to uncover the effect of using webquest in 

developing Some computer skills for first-grade of secondary school in 

Al-Makhwah Governorate, to achieve the goal of the study the researcher 

used the experimental method based on the design of the two groups, The 

experimental group consisted of (25) students, to whom the educational 

content was presented using the webquest, and the control group 

consisted of (25) students who were presented the educational content to 

them using the usual way. 

The study tools consisted of an achievement test to measure the 

cognitive aspect of the course, and a note card to measure the skillful 

aspects of the same course, and their validity and reliability were 

confirmed. 

The results significant differences at the level (α ≤ 0.05) between 

the mean scores of the two groups in the post-measurement in the 

achievement test, and the observation card in favor of the experimental 

group. The square of the effect size was, respectively, for the cognitive 

test (0.44) and for the observation card (0.41). Based on the results 

previously presented, the study recommended working on activating the 

use of webquest and developing the skills of building them in order to 

develop the cognitive and skill aspects of secondary school students. 

Keywords: Web Quest; computer skills; secondary school. 
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 مقدمة:
( عمى أيدي Web Questبدأت فكرة إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب )

مجموعة من الباحثين بقسم تكنولوجيا التعميم بجامعة سان ديجو بوالية كاليفورنيا بالواليات 
(، وتوم مارش Bernie Dodgeم عمى رأسيم بيرني دودج )0992المتحدة األمريكية عام 

(Tom March( ؛ )۳۱۰۲ي، ( )الوسيمAl, 2012- Al-Sumaimeri وتعرف إستراتيجية ،)
( أنيا: "نشاط موجو إلى االستقصاء، يتم فيو Web Questالرحالت المعرفية عبر الويب )

 & AL - Sayed & Abdel - Haqإعطاء المتعممين ميمة تتطمب الوصول إلى اإلنترنت" )
EL - Deeb & Ali, 20164) 

( عمى النظرية Web Questت المعرفية عبر الويب )وتستند إستراتيجية الرحال
البنائية، التي تجعل المتعمم محور العممية التعميمية، فالمتعمم يقوم ببناء المعرفة والميارات 
الجديدة من خالل التفكير، والبحث واالستقصاء الموجو، وذلك من خالل عممية تفاعل وتواصل 

 (Kachina, 2012مع زمالئو4 )
( إلى تنمية القدرات Web Questاتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب )وتيدف إستر 

الذىنية المختمفة لدى المتعممين، وتحفزىم لكي يكونوا رحالة مستكشفين؛ مما يشبع حاجاتيم، 
(، كما أنيا تسيم في تنمية التفكير الناقد Osman, 2014ويزيد من نشاطيم ودافعيتيم لمتعمم )

يم عمى المناقشة والتواصل، إذ إنيا توفر بيئة تعميمية يعمل المتعممون واإلبداعي، وتحسن قدرت
من خالليا في مجموعات عمل تعاونية، وتقع عمى مسؤوليتيم البحث عن المعمومة وصياغتيا؛ 

 (Rader, 20094مما يؤدي إلى رفع مستوى تحصيميم )
يجية الرحالت التي توصمت إلى أثر إسترات( ۳۱۰۲وىذا ما أثبتتو دراسة الشيادية )

( في زيادة الدافعية، والحيوية، والنشاط لمطالبات مما أدى Web Questالمعرفية عبر الويب )
لى تنمية ميارتين من ميارات التفكير الناقد ىما:  إلى ارتفاع تحصيمين في مادة العموم، وا 

ناولتيا في التفسير، وتقويم المناقشات، ضمن ثالث ميارات من ميارات التفكير الناقد التي ت
فاعمية ( ۳۱۰2الدراسة، وىي: التفسير، وتقويم المناقشات، واالستنباط، وأكدت دراسة الدغيشية )

( في تنمية ميارات ما وراء المعرفة في Web Questإستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب )
ة، وكذلك أثبتت مادة الرياضيات، وأثبتت أيضا دورىا في رفع التحصيل الدراسي، وتنمية الدافعي

( دور Web Questأن اإلستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب )( ۳۱۰2دراسة الرواحية )
 في زيادة التحصيل الدراسي، وتكوين اتجاىات إيجابية نحو تعمم مادة التربية اإلسالمية4
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( تدعم Web Questويتضح مما سبق، أن إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب )
ية التعميمية، وتحوليا من طور التمقين إلى طور اإلبداع والتفاعل، وتعمل عمى تنمية العمم

 الميارات المختمفة4

              وتستند الرحالت المعرفية عمى استخدام وتوظيف شبكة المعمومات الدولية
يمات كعنصر رئيس فييا، ولذلك تسمى الرحالت المعرفية عبر الويب، وتعتمد بذلك عمى تقديم م

            تعميمية محددة، بما يتناسب مع أىداف واستراتيجيات التدريس المختمفة، التي تساعد في
تعمم المتعممين مختمف الميارات التعميمية، كما تسيم في تحسين قدراتيم العممية التي تساعدىم 

             وتية، في القيام بعمميات مختمفة من البحث واالستكشاف لممعمومات عبر الشبكة العنكب
              ( ،Dodg, 2001واستخدام ىذه المعمومات وتوظيفيا وليس مجرد الحصول عمييا )

(Fairey & Bennett, 20004) 

 مشكمة الدراسة:
يواجو تدريس الحاسب في ظل الطرائق اإلعتيادية من مشكالت جعمتو غير قادر عمى 

لمتسارع ؛ فالطمبة في ظمو يعانون من الممل والسأم خمق جيل يستطيع مواكبة اإلنفجار المعرفي ا
نتيجة لمطرق اإلعتيادية التي يتبعيا الكثير من معممي الحاسب في تدريسيم والتي تحد من نشاط 

 (4 ۳۱۱۳الطمبة ودافعيتيم نحو التعمم )الدبسي وصيام، 

والتعمم،  وبالتالي أصبح القبول بفكر تكنولوجيا التعميم كتطور عصري في مجال التعميم
أمرًا البد منو في مجال تدريس الحاسب؛ وخاصة أن طبيعة مادة الحاسب تجعميا من أكثر 

 (۳۱۱۳المواد حاجة إلستخدام التقنيات التكنولوجية التعميمية المتنوعة4 )الدبسي وصيام، 

ولمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشيده العالم، جاءت ىذه الدراسة لمبحث عن 
دريسية فاعمة تستغل شبكة اإلنترنت كمصدر أساسي لممعمومات يستخدمو المعمم استراتيجية ت

والمتعمم في آن واحد، مما يجعل التعمم ممتعة وفعاال لمطمبة، فوجد الباحث أن استخدام الرحالت 
المعرفية أو ما يطمق عميو أسماء أخرى، مثل: الرحالت المعرفية عبر الويب، أو إستراتيجية 

و ميام الويب قد تكون إحدى األساليب الحديثة القائمة عمى دمج التكنولوجيا في تقصي الويب، أ
العممية التعميمية4 ومن ىنا جاءت مشكمة الدراسة الحالية لتبحث في أثر التدريس باستخدام 

( عمى تنمية ميارات وتحصيل طالب الصف األول من Web Questsالرحالت المعرفية )
 ب اآللي4المرحمة الثانوية في الحاس
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ما اثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية بعض مهارات الحاسب االلي 
 لدى طالب الصف االول الثانوي بمحافظة المخواة؟

 والتي يتفرع منها مجموعة من األسئمة الفرعية التالية:
 ما فاعمية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية تحصيل طالب الصف االول الثانوي 

 بمحافظة المخواة بمقرر الحاسب االلي؟
  ما فاعمية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية ميارات طالب الصف االول الثانوي

 بمحافظة المخواة بمقرر الحاسب االلي؟
 أهداف البحث:

ييدف البحث الحالي إلى الكشف عن أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في 
ة الصف األول من المرحمة الثانوية في مادة الحاسب اآللي مقارنة تنمية بعض ميارات طمب

 بالطريقة االعتيادية من خالل بناء رحمة معرفية عبر الويب في مادة الحاسب اآللي4
 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية الدراسة فيمايمي:
 ج تتماشى مع سياسات وأىداف وزارة التربية والتعميم في المممكة بإدخال فكرة المنيا

 المحوسب لممقررات ليتناسب مع التطور التكنولوجي 4
  ،تمكن القائمين عمى تدريس الحاسب اآللي من ادخال بيئات تعمم تعتمد عمى شبكة االنترنت

وتضمين ىذه الطريقة ضمن خططيم في التدريس، فيكون التعمم متمركزا حول الطالب 
 وتجعمو متعمما نشطًا4

 ة عبر الويب ببعدييا التربوي والتقني، السيما في ظل ندرة التأصيل النظري لمرحالت المعرفي
 األدبيات العربية التي تناولت ذلك4

  تمبي التوجيات العالمية الحديثة نحو تحسين أساليب التعمم، والتي تحظى باىتمام كبير في
 العديد من الدول التي تسعى إلى األخذ بوسائل وثمار التقدم العممي والتكنولوجي 4

 ع اإلتجاىات التربوية الحديثة التي تسعى إلى تجريب استراتيجيات وأساليب حديثة تنسجم م
 بإستخدام الحاسوب لمساعدة المعمم في تحقيق تعمم فعال ويبحث أثره في تحصيل الطمبة 4

  افادة المعممين والمعممات واكسابيم ميارات تصميم وتوظيف احدى االستراتيجيات التدريسية
الساحة التعميمية في المممكة لما ليا األثر الكبير في تغيير اتجاىات الحديثة نسبيا عمى 

 الطمبة نحو المادة الدراسية4
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  توجيو اىتمام أعضاء ىيئة التدريس ومصممي التعميم ومخططي المناىج والباحثين نحو
 الرحالت المعرفية عبر الويب بمختمف أنواعيا، وتوظيفيا في تحسين البيئة التعميمية 4

  المكتبات الجامعية بالموضوعات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا بشقييا اثراء               
 النظري والتطبيقي4

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 نشأة الرحالت المعرفية:

أتت فكرة الرحالت المعرفية من قبل )بيرن دودج( ، االستاذ الباحث بجامعة سان 
( بأنيا نشاط استقصائي محدد وموجو Dodge، 2006عرفيا )دياغو بوالية كاليفورنيا، إذ 

يساعد الطالب عمى التعمم من خالل جمع وتحميل وتقييم المعمومات المستمدة من شبكة 
االنترنت والمنتقاة مسبقة من قبل المعمم 4 وبذلك تعد الرحالت المعرفية نظام استراتيجي تربوي، 

 4يمكن استخدامو في جميع المراحل الدراسية

( تم تطوير فكرة الرحالت المعرفية وتعميم فكرتيا عمى Marchوبمشاركة توم مارش )
نطاق أوسع من خالل تقديم عروض وورش عمل في جميع انحاء العالم باالضافة الى الموقع 

4 وأخذت http://www.webguest.sdsu.edu االلكتروني الخاص بالمؤسس بيرن دودج:
ير من المؤسسات التعميمية بأوروبا والواليات المتحدة األمريكية ىذه الفكرة في االنتشار في كث

 (54044باعتبارىا طريقة حديثة لمتعميم من خالل البحث عبر الويب )طمبة، 

 مفهوم الرحالت المعرفية )الويب كويست(:
أورد عدد كبير من الباحثين عمى شبكة االنترنت الترجمة العربية لمصطمح 

"WebQuestت المعرفية عبر الويب" أو "رحالت التعمم االستكشافية" أو "تقصي " مثل "الرحال
 الويب" أو "ميام الويب" أو "االبحار الشبكي" أو "البحث الشبكي" أو "االستعالم الشبكي"4 

وبما أن الترجمة العربية قد تكون مجازية أو غير دقيقة؛ ألنيا ستقترب في المفيوم من 
( اال وىي الرحمة WebQuestوتبتعد عن مفيوم ) تعريفات محركات البحث المختمفة،

االستقصائية التي تأخذ الباحث وتنتقل بو من جزء الى اخر ليظير لو في النياية حصاد ىذه 
الرحمة؛ لذلك يفضل الباحث إما استخدام المصطمح انجميزيًا كما ىو )ويب كويست( أو 

 راسة4المصطمح االشير عربيًا )الرحالت المعرفية( خالل ىذه الد
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( الرحالت المعرفية بانيا طريقة تدريس جديدة تعتمد عمى Dodge، 2001فيعرف )
االستقصاء والتساؤل والبحث واالكتشاف، تيدف إلى تنمية القدرات الذىنية المختمفة لدى الطالب 
وتعتمد جزئيا أو كميا عمى المصادر االلكترونية الموجودة عمى الويب، والمنتقاة مسبقا، مع 

ة دمج مجموعة أخرى من المصادر مثل المجالت والكتب واألقراص المدمجة، أو أي إمكاني
 مصادر أخرى لممعرفة4

( فعرفيا بأنيا عبارة عن وثيقة يعدىا المعمم المساعدة طالبو في March، 2003أما )
عممية البحث العشوائي واالبحار عبر االنترنت حول موضوع معين، وتوفر الجيد والوقت الذي 

ضيع في البحث العشوائي ، كما أن الميام التي تتضمنيا االستراتيجية تجعل الطالب قد ي
يعرفون بوضوح ما الذي يبحثون عنو، وما ميمة كل طالب في عممية البحث، كما تجعل 
األىداف المرجوة من البحث واضحة ومفيومة لمطالب، مما يساعد في انجاز عمل متقن ومفيد، 

ت المعرفية من اجزاء قد توضع في صفحة الكترونية واحدة او في عدة وتتكون استراتيجية الرحال
 WebQuestصفحات ترتبط بروابط تشعيبية، وىناك مواقع مجانية تقدم قوالب جاىزة 

Templates  بأشكال متعددة تمكن المعمم من تصميم استراتيجية جيدة دون جيد4 ويعرفيا
(Sen & Neufeld, 2006عمى أنيا رحمة معرفية )  أو إبحار شبكي عبر االنترنت بيدف

الوصول السريع والصحيح لممعمومة بأقل جيد ممكن بيدف إنماء التفكير، و تعمل ىذه الطريقة 
عمى تحويل عممية التعمم من عممية روتينية إلى عممية ممتعة تزيد من دافعية الطالب وتجعميم 

 أكثر مشاركة في الصفوف الدراسية4
ن الرحالت المعرفية "أنشطة تربوية ىادفة وموجية استقصائية ( بأ5449ويرى الحيمة )

قائمة عمى تفعيل العقل وتستند إلى عمميات البحث في المواقع المختمفة ذات العالقة المباشرة 
بالميمات الموكمة إلى الطمبة والمتوافرة عمى شبكة اإلنترنت، والمحددة من قبل المدرس؛ بيدف 

المعمومات المطموبة بأقل وقت وجيد ممكنين"، كما يرى  الوصول الصحيح والمباشر إلى
(2007،Ikpeze & Boyd الرحالت المعرفية بأنيا طريقة تدريس تساعد الطالب وتسمح )

التفكيره بالنظر لممواضيع قيد البحث بشكل ناقد، فضال عن تعزيز وتطوير استخدام العديد من 
 الميارات التي يمكن بيا أن يدافع عن اراءه4

( الرحالت المعرفية "باألنشطة التربوية االستكشافية يعدىا المعمم 5449رف جودة )ويع
ويتم من خالليا دمج شبكة الويب في العممية التعميمية التعممية؛ لمساعدة التالميذ في عمميات 
البحث والتقصي عن المعمومات الالزمة من خالل صفحات ويب محددة مسبقا ، وتوظف 

 لفالش والفيديو التعميمي"4العروض التقديمية وا
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 معايير تصميم الرحالت المعرفية:
( أنو يوجد سمسمة من المعايير التي عمى المعمم أن يراعييا عند 5442يرى سعاده )

تصميمو لمرحمة المعرفية، وىي: أوال أن تصميم الرحمة يكون عمى صورة ميام متنوعة وتساؤالت 
مامات الطمبة، وتعد من المادة الدراسية، ال تنفصل كثيرة، ومشکالت حقيقية واقعية تتعمق باىت

عنو، ثانية أن ىدف الرحمة ىو جمع بيانات ومعمومات لتحويميا إلى أفكار تساىم في حل 
المشكالت واإلجابة عن التساؤالت، والقيام بتنفيذ الميام المحددة، ثالثا نكون ميام الرحمة عمى 

التفكير، التخاذ قرار وتمخيص معمومات من أجل شكل تساؤالت تحفز الطمبة المستكشفين عمى 
تكوين فكر حديث ورأي صائب، وذلك بعد تقسيم الطمبة لمجموعات، تقسم عمييم الميام 
والمسؤوليات واألدوار؛ فالمعارف التي حصل عمييا الطالب نتجت عن النقاش والمشاركة 

لمواقع اإللكترونية بعناية ودقة، والتفاعل مع اآلخرين، رابعة ينتقي المعمم مصادر البيانات من ا
 فتكون متعمقة بطبيعة الميام، وتتميز بالبساطة والسيولة بالتصفح، وتوفير الوقت والجيد4

إذ تعد الرحمة المعرفية من إستراتيجيات التعمم القائم عمى أسس الفكر البنائي، فتشجع 
لتمقين، وأن عممية تنفيذ الطالب الطمبة عمى التعمم، وتدربو عمى بناء معرفة وانتاجيا بعيدا عن ا

الخطوات اإلستراتيجية تمكنو من اكتساب معارف حديثة، واكتشافيا، وبنائيا عمى الخبرات 
باإلطار المفاىيمي، فينعكس عمى الطالب، فيبدع تراكيب معرفية حديثة، فيكون ىناك معنى 

معرفية الموجودة لديو وىكذا4 لخبراتو الحديثة، وىذه الخبرات الحديثة تعدل تمقائيا لممنظومات ال
فيذه الرحمة جوىرىا التراكم اآللي لممعارف والخبرات لدى الطمبة، وتوظيف عممي لممعرفة، مما 

 يبني تراكيب معرفية حديثة ممزوجة بالخبرات حديثة4 
 عوامل نجاح الرحمة المعرفية: 

ا عمى ( عوامل نجاح الرحمة المعرفية وىي قدرتي2002) Chatel & Nodellذكر 
جعل مضمون البحث ضمن اإلطار العام لمتصميم، مما يعاون الطمبة عمى معرفة اليدف 
المطموب منيم، وىدف البحث أو تحميمو، ومناسبة المواد السن الطمبة وقدراتيم في الميام 
واألنشطة، وسيولة استخداميا4 فيتنقل الطالب، من صفحة األخرى دون صعوبة، وأيضا قدرتيا 

نتباه، التضمنيا ما يجذب الطالب ويشده لتعمم مثل: الصور، والمواقع، والخرائط، عمى لفت اال
"، إذ يجذب الطمبة لمتفاعل  Hook -واألصوات والصور المتحركة وغيرىا، وأساسيا مبدأ "الطعم

مع الويب كويست والنشاط الكمفين بو، ومن أمثمتو: "صيد كنز" والعبة معينة"، وبعض الميمات 
مرتبطة بفكرة البحث وىدفو، وتكوين مجموعة من الحقائق والمعمومات المختارة من المتنوعة ال

صفحات اإلنترنت المتنوعة، إذ يمكن تقسيم الطمبة لمجموعات، وتكمف كل مجموعة بتجميع 
 أكبر قدر من المعمومات عن طريق اتباع طريقة المعبة المحددة من قبل المعمم
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 أهمية الرحالت المعرفية:
في الغرفة الصفية بمثابة عامل تغيير  WebQuestف الرحالت المعرفية يعد توظي

 ( :5400لدور كل من المعمم والمتعمم؛ لما في ذلك من أىمية )قطيط، 
  الرحالت المعرفية توفر لمطمبة ميمات تتيح استخدام ميارات التفكير العميا في بناء وتحصيل

دام الطمبة التفكير اإلبداعي وحل المعرفة مثل: ميارة حل المشكالت، فمن خالل استخ
المشكالت لموصول إلى حمول إبداعية مناسبة لمقضايا المطروحة4 يكون مبدأ التعمم الذاتي 
المبني عمى المعرفة ىو ناتج أساسي ليم من خالل استخداميم الستراتيجية الرحالت 

 المعرفية 4 
 المبنية عمى استخدام  الرحالت المعرفية تعتمد عمى توظيف أساليب التدريس الحديثة

التكنولوجيا بحيث يصبح الطالب ىو محور العممية التعميمية التعممية وىو بؤرة النشاط 
التعميمي، وبذلك تخمق تعمم نشط و فعال وأكثر دقة من التعميم التقميدي المعتمد عمى حفظ 

 المعمومات واسترجاعيا4
 محددة بشكل عميق ومدروس من  تمنح الرحالت المعرفية لمطمبة إمكانية البحث في نقاط

خالل مصادر ومواقع الكترونية منتقاة ومعدة مسبقا من قبل المعمم مما يساعد كثيرة عمى 
توفير الوقت والجيد وعدم تشتت الطمبة، وتكثيف جيودىم في االتجاه المطموب لمنشاط الذي 

وي عمى مستويات يقومون بو4 وىذا يجعل الرحالت المعرفية فقا" ومثالية لمصفوف التي تحت
 ذات تباين حاد في المستوى التفكيري لمطمبة4

 مزايا استخدام الرحالت المعرفية:
بما ان الرحالت المعرفية تقدم حموال عممية في إنجاح العممية التعميمية التعممية 

 (:Dodge، 2001وتحويميا إلى عممية ممتعة لمتالميذ فإنيا )
 ور حول نموذج المتعمم الرجال والمستكشف4تعد نمطا تربويا بنائيا ، النيا تتمح 
  تقوم بتشجع العمل الجماعي وتبادل اآلراء واألفكار بين الطمبة مع التأكيد عمى فردية التعمم

 أيضا4
 4تعزيز لوسيمة التعامل مع مصادر المعمومات بكفاءة وجودة عالية 
 م نفسو، باالضافة تسيم في تطوير قدرات الطالب التفكيرية وبناءه كباحث وتمكنو من تقيي

الى انيا تتيح الفرصة لو في استكشاف المعمومة، تحميل أبعادىا ونقدىا بنفسو، وليس فقط 
 تزويده بيا4
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 4استغالل التقنيات الحديثة بما فييا شبكة االنترنت ألىداف تعميمية 
  تتيح الفرصة لمطمبة البحث في مواضيع محددة بشكل عميق ومدروس وموجو من مصادر

 معدة مسبقة من قبل المعمم4منتقاة و 
  تكسب الطمبة ميارة البحث عمى شبكة االنترنت بشكل فاعل ومنتج، وىذا يتجاوز مجرد

 كونيم متصفحين لمواقع االنترنت4 
 44 زيادة الخبرة التعميمية وتوظيف االنترنت في التعميم 

 ( مزايا أخرى مثل إنها:2011ويضيف الفار )
 دف إلى تقديم نظام تعممي جديد لمطمبة وذلك عن طريق دمج وسيمة تعميمية تربوية جديدة تي

 االنترنت في العممية التعميمية4
  وسيمة تعميمية مرنة يمكن استخداميا في جميع المراحل الدراسية وفي كافة المواد

 والتخصصات4
 تعتبر من أساليب التدريس التي تثير تفكير الطمبة، وتزوده بالمزيد من المعمومات عن     

ق البحث واالستقصاء، واالنطالق إلى فضاء أوسع يستطيع فيو المعمم والطمبة مواكبة طري
 كل جديد4

يضيف مزايا أخرى استخمصها من مجموعة االبحاث  (2011) اما عبد الحافظ
 والدراسات:

  الرحالت المعرفية تمنح الطمبة ميمات متعددة، تمكنيم من استخدام خياليم، والتأمل في
تعاممون معيا، بحيث تتاح ليم الفرصة لتعمم الميارات العممياتية، لالستكشاف المعرفة التي ي

 وحل المشكالت4
  ،تعد طريقة رائعة، إلشغال الطمبة وتفعيل دورىم من خالل مجموعة األنشطة ذات المعنى

 من أجل الفيم المعرفي المتسمسل والمخطط لو4
 د عمى ميام قريبة لواقع الطمبة، كونيا نوعية األسئمة التي تتمحور حوليا الويب كويست، تعتم

تبحث عن إجابات، في مجال غني بالصور والفيديو والبيانات والمعمومات والعناصر الميسرة 
 إلتمام الرحمة4

  ،تسمح لمطمبة باإلطالع والبحث عن مصادر ووثائق أصمية في االنترنت، تثري أفكارىم
 وتؤكد لو الحقائق4

 ع النفس، من خالل تقييم مجيودىم المبذول في الرحمة، تعزز في الطمبة مبدأ الصدق م
والنتائج التي توصمو إلييا، باالضافة الى تعزيزىا مبدأ الصدق مع اآلخرين، من خالل تقييم 

 زمالئيم ، في نفس المجموعة، أو في المجموعات األخرى4



 حمد الدامر الزهراني        احمد يحى اأ/                    اثر استخدام الرحالت المعرفيه 
 اسالم جابر عالم /د                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  مايي – اخلامس العذد  – 33اجمللذ  88

 

 4تجعل من التعمم، متعة حقيقية يشعرون بيا 
 ين في مختمف تخصصاتيم، والتعرف عمىتعتبر وسيمة جيدة لتدريب المعمم              

 اتجاىاتيم نحوىا4
 انواع الرحالت المعرفية:

              تربويًا تعميميًا مرنًا، يستند إلى ثالثة  تعد الرحالت المعرفية نشاطا إستراتيجياً 
ة لمعقل" ( في نظريتو الموسومة ب "السيطرة الذاتي0994عشر مبدأ األنماط تفكير ستيرنبرج )

(4 وتتميز إستراتيجية الرحالت المعرفية بخصائص عديدة، فأبرزىا لدى 5400)عبد الحافظ، 
( كما يمي: الرحالت المعرفية ىي أعمال تعاونية 5440دودج التي ذكرىا )ىيشور وكوب، 

جماعية غالبا، وأن الرحالت المعرفية عبارة عن أحادي التخصص أو متعددة التخصصات، كما 
رحالت المعرفية بطاقات تشويقية تحفيزية لمطمبة؛ إذ يكون دور الطالب صحفيا أو مخبرة تتسم ال

 أو ممثال أو عالمة4
وبناء عمى ذلك عد الرحالت المعرفية من االستراتيجيات التدريسية التي تعتمد عمى 

يكمن دور األنشطة التعميمية االستقصائية القائمة عمى دمج االنترنت في العممية التعميمية بحيث 
المعمم في تخطيط وتنظيم مصادر الحصول عمى المعمومات المنتقاة مسبقة من قبمو بعد تحديد 
         الميام المرتبطة بيا وتحديد األنشطة القائمة عمييا4 وتقسم الرحالت المعرفية عبر الويب

 ( ىما:5449)الويب كويست( إلى قسمين )جودة، 
 Short Term Web Quests: الرحالت المعرفية قصيرة المدى -1

ومدتيا تتراوح ما بين حصة دراسية واحدة إلى أربع حصص، وييدف ذلك النوع إلى أن 
يكون الطالب قادرة عمى استيعاب قدر معين من المعمومات في فترة زمنية معينة، ويستعمل ىذا 

ركات البحث النوع من الرحالت مع الطالب المبتدئين غير المتمرسين عمى تقنيات استعمال مح
من خالل توظيفو عمميات ذىنية بسيطة كالتعرف عمى مصادر المعمومات، أو عرض قصير أو 

 مناقشة أو اإلجابة عن بعض األسئمة المحددة4
 Long Term Web Questsالرحالت المعرفية طويمة المدى:  -2

  مدتيا تمتد من أسبوع إلى شير كامل، وىي تتمحور حول أسئمة تتطمب عمميات
نية متقدمة كالتحميل، والتركيب، والتقويم، وبشكل عروض شفوية أو مكتوبة لمعرض عمى ذى

           الشبكة، وتتطمب ىذه العروض اإلجابة عمى األسئمة المحورية الميمة، عالوة عمى التحكم
برامج معالجة الصور، وبرامج التطبيقات و  )البوربوينت( ية كبرامج العرضفي أدوات حاسوب

 ة الوسائط4المتعدد
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 العناصر المكونة لمرحالت المعرفية عبر الويب:
               يتضمن الويب كويست كنشاط تربوي ستة عناصر رئيسة، حددىا دوج 

( 2006،Dodge:في ىيئة مراحل متتابعة لمتطبيق الفعمي عمى النحو اآلتي ) 
مومات اساسية عن حيث يفتتح الدرس بتمييد بإعطاء الطمبة مع :Introductionالمقدمة  04

الميمة المقدمة ليم، اإلثارة دافعيتيم من خالل سيناريوىات كثيرة منيا: "انت رائد فضاء 
تخطط لرحمة إلى القمر " أو "انت عالم متخصص بالبحث عن الحياة تحت الماء" واليدف 
 من ىذا التمييد جعل النشاط مشوق لمتعمم، باإلضافة الى انيا تعطي لمحة عامة عن أىداف

 التعمم لمطمبة4
وتمثل الجزء الرئيسي في النشاط التربوي، إذ يجب االعداد ليا من خالل  :Taskالمهمة  54

الويب كويست بشكل جيد ومتكامل ومحفز لمطمبة4 فبعد اثارة اىتمام الطمبة وتشويقيم في 
ذه المقدمة، تأتي الميمة التي تعطي الطالب وصفا دقيقا لما يتوقع منيم إنجازه مع نياية ى

الرحمة المعرفية، كما تتضمن بيا الميام األساسية والفرعية التي يجب أن يتبعيا الطمبة 
لموصول الى اجابات الميمة ، والتي تكون ذات صمة بمواقف الحياة الواقعية، ليجد فييا 
الطالب ما يريده من خالل االستكشاف والتعمم الذاتي، ويشترط في وصف الميمة، القصر 

 لبناء عمى معارف سابقة4واالختصار، وا
وعند صياغة الميام ينبغي االىتمام بنوعية االسئمة المطروحة ، إذ ينبغي أن تخاطب 

( وسيمة لمتعرف عمى مستويات التفكير التي Bloomمستويات التفكير العميا، ويوفر نموذج بموم )
 تخاطبيا الميمات المختمفة4 

وعة الميارات الذىنية التي قد ( لمجمDodge( اقتراح دودج )5442وتذكر سعيد )
 تتطمبيا إتمام الويب كويست وخاصة طويمة المدى، ومنيا:

 4المقارنة: تحديد نقاط االلتقاء واالختالف بين األشياء 
 4التصنيف: تصنيف االشياء الى فئات اعتمادا عمى خصائصيا 
 4االستقراء: الوصول الى تعميمات من خالل المالحظة والتحميل 
 لنظر: من خالل تحميل وجيات نظر مختمفة حول قضية معينة4بناء وجيات ا 

وتختمف أنواع الميام التي يستطيع المعمم أن يصمميا حسب اليدف من الميمة 
               واليدف من الدرس نفسو، أما أنواع الميام الصفية التي يمكن طرحيا كما ذكرىا دودج

(2005 ،Dodg:كالتالي ) 
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o  مهام التقاريرRetelling Tasks 
بحيث يعمل الطمبة عمى تقديم المعمومات عمى شكل تقارير سواء عمى شكل عروض 
تقديمية أم غيرىا، وتستخدم ىذه الميام لتزويد الطالب بخمفية كاممة عن الموضوع من خالل 

 إعطائو الفرصة لمعمل كمحقق أو محرر صحفي4
o  مهام تجميع المعموماتCompilation Tasks 

          يمة معينة وجمع المعمومات وتنقيحيا من عدة مصادر، بحيث يتم العمل عمى م
          تقوم كل مجموعة بالعمل عمى تجميع المعمومات من عدة مصادر معرفية ووضعيا عمى 
شكل منتج نيائي مشترك سواء نشرات ام لوحات حائط ام نشرىا عمى االنترنت بشكل يظير 

الفرصة لمطمبة الكتشاف مصادر متعددة وتنمية ميارة اختيار الطالب، وتتيح ىذه الميام   إبداع
 وتقييم المعمومات4

o  مهام األلغازMystery Tasks  
تستخدم لجذب اىتمام وانتباه الطمبة الى المادة عن طريق صياغتيا عمى شكل ألغاز، 

ثارة وتحتاج إلى عمميات تحري وبحث لإلجابة عنيا، وعادة ما تعمل األلغاز واألحجيات عمى إ
 اىتمام الطمبة وتحفيزىم لمعمل إلنجاز الميام المقررة4

o  المهام الصحفيةJournalistic Tasks 
حيث يتقمص الطمبة دور المراسل الصحفي في جمع معمومات من مصادر متعددة 
عادة صياغتيا وتقديميا عمى شكل مقال او خبر صحفي، يركز الطمبة عمى  ومن ثم تنظيميا وا 

 يادية و الشفافية4دقة المعمومة والح
o  مهام التصميمDesign Tasks 

حيث يقوم الطمبة بتصميم نماذج او وسائل مثل البركان او الزالزل4 بحيث يقوم الطالب 
 بالعمل ضمن أىداف محددة مسبقة، والعمل ضمن قيود معينة4

o  مهام االنتاج اإلبداعيCreative Product Tasks 
ل قصة أو كتابة خاطرة شعرية أو رسم يتم فييا إعادة صياغة الموضوع عمى شك

لوحة، ويتم التأكيد في ىذه الميام عمى االبداع والتعبير عن الذات كأن يقوم الطالب برسم لوحة 
تم تخيميا نحو درس معين، أو أن يترك لمطالب الحرية إلتمام قصة معينة وأختيار النياية 

 المناسبة من وجية نظره ليا4
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o  مهمات بناء التوافقConsensus Building Tasks 
يقوم الطالب في ىذه الميمة بالتعرف عمى أفكار الطرف اآلخر ومحاورتو من اجل 
الوصول إلى توافق أو إجماع حول بعض القضايا أو المشكالت من اجل حميا 4ويمكن أن تكون 
 األحداث التاريخية الماضية او الحاضرة فرصة قيمة لمثل ىذا النوع من الميام، إذ تقدم كل
مجموعة وجية نظرىا، وتجمع الحقائق والمعمومات حوليا ومن ثم تحاول إقناع المجموعة 

 األخرى بوجية نظرىا4
o  مهارات االقناعPersuasion Tasks 

يقوم الطمبة بعرض المعمومات باستخدام ميارة اإلقناع ويقدم عممو كمناظرة او بحث او 
ة تحرير، او انتاج ممصق أو أشرطة فيديو نموذج الجمسة محكمة او مجمس نواب، او كتابة رسال

 إعالنية تيدف الى التأثير بالراي االخر من خالل تقديم األدلة4
o  المهام التحميميةAnalytical Tasks 

يقوم الطالب بالبحث عن أوجو التشابو واالختالف بين األشياء، والبحث عن العالقة 
 شتيا4بين السبب والنتيجة بين مجموعة من المتغيرات ومناق

 الدراسات السابقة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة استخدام معممي التربية  (.2012دراسة حمادنة )

اإلسالمية الميارات استراتيجية الرحالت المعرفية لممرحمة الثانوية في دولة الكويت4 وأثر 
اتبع الباحث متغيرات الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة في ذلك، ولتحقيق أىداف الدراسة 

( معممة ومعممة4 طبق عمييا استبانة مكونة 024المنيج الوصفي4 وتكونت عينة الدراسة من )
( فقرة، وتم التحقق من صدقيا وثباتيا4 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن درجة 50من )

حمة الثانوية في استخدام معممي التربية اإلسالمية الميارات استراتيجية الرحالت المعرفية لممر 
دولة الكويت من وجية نظرىم كان بدرجة متوسطة4 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

في درجة استخدام معممي التربية اإلسالمية لميارات استراتيجية ( α ≤ 4442)مستوى داللة 
لعممي4 الرحالت المعرفية لممرحمة الثانوية في دولة الكويت تعزي لمتغيرات الجنس، المؤىل ا

في درجة استخدام معممي ( α ≤ 4442)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
التربية اإلسالمية الميارات استراتيجية الرحالت المعرفية لممرحمة الثانوية في دولة الكويت تعزي 

           سنوات4 وقد 2لمتغير الخبرة التدريسية، وجاءت الفروق لصالح فئة الخبرة أقل من 
أوصت الدراسة عقد دورات تدريبية لمعممي التربية اإلسالمية؛ إلكسابيم ميارات استراتيجية 

 الرحالت المعرفية4
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4 إلى  تعرف أثر استخدام الرحالت المعرفية في (2017هدفت دراسة العبدالالت )
في تحسين ميارات الكتابة األكاديمية في مادة الحاسوب لدى طمبة الصف التاسع األساسي 

مديرية تربية وتعميم السمط والتي تتضمن: ميارة جمع المعمومات ، وميارة تنظيم عرض 
المعمومات و ميارة إعادة صياغة المعمومات4 ولمتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد بطاقة 

روس بطريقة الرحالت المعرفية ، مالحظة تم التأكد من صدقيا وثباتيا، كما صممت عدد من الد
( طالبة من 04استخدم الباحث المنيج التجريبي، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مكونة من )و 

( طالبا 50مدرسة الصبيحي الثانوية لمبنين الذين توزعوا عمى مجموعتين: تجريبية مكونة من )
( طالبا درسوا باستخدام 55درسوا باستخدام إستراتيجية الرحالت المعرفية، وضابطة مكونة من )

استخدمت  4 5404/5402 قة االعتيادية وذلك في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسيالطري
( لتحميل النتائج T - testو اختبار ) MANCOVAالدراسة تحميل التباين المتعدد المصاحب 

ثم تفسيرىا، وقد خمصت الدراسة إلى األتي: وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
البعدي لبطاقة المالحظة الصالح االختبار البعدي ، وفي اتجاه المجموعة التطبيق القبمي و 

التجريبية، لكل من ميارة جمع المعمومات ، وميارة إعادة صياغة المعمومات، وميارة تنظيم 
ة عرض المعمومات، مما يدل عمى فاعمية إستراتيجية الرحالت المعرفية في تحسين ميارات الكتاب

عادة صياغتيا وتنظيم عرضيا4 أوصت الدراسة بضرورة تنظيم معمومات و األكاديمية من جمع ال ا 
في التدريس دورات تدريبية لممعممين لتدريبيم عمى كيفية تصميم وتوظيف الرحالت المعرفية 

االىتمام بتنمية ميارات الكتابة األكاديمية لدى المعممين والطمبة وبناء منظومة من المواقع و 
 اعدة عمى تصميم واستضافة الرحالت المعرفية 4الكترونية العربية لممس

دراسة ىدفت التعرف إلى فاعمية الرحالت المعرفية عبر  (.2016دراسة صبري )
الويب في االستيعاب المفاىيمي وتنمية ميارات التفكير التأممي من خالل مادة الفقو لدى طالب 

ن معيد أبو الغر الثانوي كفر ( طالبة م40المرحمة الثانوية األزىرية، وطبقت الدراسة عمى )
الزيات الغربية، إذ وزعوا عشوائية عمى مجموعتين تجريبية وضابطة، واستخدم الباحث المنيج 
شبو التجريبي4 ولتحقيق أىداف الدراسة جرى إعداد اختبار أدائي لقياس استيعاب مقاىيمي، 

يما بالطرق المالئمة4 واختبار آخر لقياس التفكير التأممي، وجرى التحقق من صدقيما وثبات
لى  وتوصمت الدراسة إلى فاعمية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية االستيعاب المفاىيمي، وا 

 فاعمية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية التفكير التأممي4
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4 دراسة ىدفت لمكشف عن أثر استخدام استراتيجية الويب (2016وأجرى الناقة )
ارات التفكير الناقد في مبحث العموم، لدى طالب الصف السادس كويست في تنمية مي

( طالبة من الصف السادس األساسي، من مدرسة عبد 54األساسي4 تكونت عينة الدراسة من )
اهلل أبو ستو في قطاع غزة، ولتحقيق أىداف الدراسة، تم استخدام اختبار القياس ميارات التفكير 

الرئيس لمدراسة، واثبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وفق الناقد وذلك لإلجابة عمى السؤال 
التصميم من نوع قبمي بعدي لمحالة الواحدة4 أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
نتائج اختبار ميارات التفكير الناقد بين التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، كما 

 ستراتيجية الويب كويست في تنمية ميارات التفكير الناقد4تبين وجود أثر الستخدام ا

4 دراسة ىدفت التعرف إلى فاعمية استخدام الرحالت (2015دراسة حمادنة والقطيش )
( في تحسين التفكير الرياضي وحل المسألة الرياضية لدى Web Questsالمعرفية عبر الويب )

لرياضيات في األردن، تكونت عينة طالب الصف العاشر األساسي واتجاىاتيم نحو مادة ا
( طالبأ، تم اختيارىم قصدي من مدرسة عمرة وعميرة الثانوية لمبنين التابعة 04الدراسة من )

            لمديرية التربية والتعميم المواء البادية الشمالية الشرقية، ووزعوا عشوائية في مجموعتين 
( باستخدام استراتيجية الرحالت 54يبية )ن= )تجريبية، وضابطة(، وتم تدريس المجموعة التجر 

(، 54(، والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية )ن= Web Questsالمعرفية عبر الويب ) 
ولتحقيق غرض الدراسة تم تصميم رحمة معرفية عبر الويب المحتوى الوحدة الثانية، وتطوير 

ياضية، ومقياس التجاىات طالب الصف اختبار لحل المسألة الر  اختبار لمتفكير الرياضي، وبناء
العاشر نحو مادة الرياضيات، وتم توفير مؤشرات حول صدق األدوات وثباتيا4 وطبقت األدوات 
عمى المجموعات قبمية وبعدية ، وقد استغرقت مدة تطبيق الراسة ثالثة أسابيع، وتوصمت الدراسة 

( في متوسطات تنمية α=  4442إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ميارات التفكير الرياضي لدى عينة البيراسة تعزي الختالف طريقة التدريس ولصالح استراتيجية 

(، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند Web Questsالرحالت المعرفية عبر الويب )
لتراسة تعزى ( في متوسطات حل المسألة الرياضية لدى عينة اα=  4442مستوى الداللة )

(، Web Questsالختالف طريقة التدريس ولصالح استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب )
( في متوسطات اتجاىات α=  4442ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الطالب نحو مادة الرياضيات لدى عينة الدراسة تعزى الختالف طريقة التدريس ولصالح 
 (Web Quests4ة الرحالت المعرفية عبر الويب )استراتيجي
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دراسة ىدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي قائم عمى  (.2014وأجرى العتيبي )
الرحالت المعرفية في تنمية ميارة استيعاب المقروء بالمغة اإلنجميزية لمطالب الموىوبين4 وتكونت 

من مدارس الحديثة في مدينة ( طالبة من طالب الصف األول ثانوي 44عينة الدراسة من )
               القريات في السعودية، وتم اختيارىم بالطريقة القصدية وتوزيعيم إلى مجموعتين 
)تجريبية وضابطة( وتم اخضاع المجموعة التجريبية لبرنامج قائم عمى الرحالت المعرفية أما 

ذات داللة إحصائية بين الضابطة فمم تخضع ألي تدريب4 أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق 
أداء طالب المجموعة التجريبية عمى اختبار استيعاب المقروء البعدي، حيث تقوق طالب 

 المجموعة التجريبية عمى نظرائيم من المجموعة الضابطة4

4 دراسة ىدفت إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية الويب (2014أجرى عبد المجيد )
وى مقرر حساب المثمثات عمى تنمية ميارات التفكير ( في تدريس محتWeb Questsکويست )

التأممي والتعمم السريع لدى طالب الصف األول الثانوي4 لتحقيق أىداف الدراسة تم اختيار 
مجموعتين، إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة تم اختيارىم قصدية من جميع طالب الصف 

ي مصر4 تم تدريس محتوى وحدة طرق األول الثانوي بمدرسة نيدة الثانوية بمحافظة سوىاج ف
( طالبا وفقا 00قياس الزاوية من مقرر "حساب المثمثات" لممجموعة التجريبية وعددىا )
( طالبا درست 02الستراتيجية الويب كويست قصيرة المدى والمجموعة الضابطة وعددىا )

شبكة االنترنت المحتوى نفسو وفقا لمطريقة المعتادة في التدريس، وقد تم إعداد موقع عمى 
باستخدام استراتيجية الويب کويست لتدريس الوحدة التعميمية، باإلضافة إلى مقياس أداء متدرج 
لتقييم نوائج الطالب التعميمية4 وقد استخدم اختبار لقياس ميارات التفكير التأممي ومقياس لتقييم 

لويب كويست في تدريس ميارات التعمم السريع4 أظيرت النتائج إلى أن استخدام استراتيجية ا
الوحدة التعميمية قد أسيم في تحسن مستوى ميارات: الرؤية البصرية، والكشف عن المغالطات4 
عطاء تفسيرات مقنعة4  ولم تساعد في تحسن مستوى ميارات : الوصول إلى استنتاجات وا 

لقراءة وبالنسبة لمتغير التعمم السريع فقد ساعدت االستراتيجية في تحسين مستوى ميارات ا
 السريعة ولم تساعد في تحسين مستوى ميارات حل المشكالت الرياضية4
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4 إلى معرفة اثر استخدام )الويب كويست( في عممية (2013هدفت دراسة نايل )
التعميم والتعمم بالمرحمة الثانوية بوالية الخرطوم بالسودان، واستخدم المنيج الوصفي، واالستبيان 

وتكون مجتمع الدراسة من معممي ومعممات مادة الفيزياء بمحمية  كأداة إضافة إلى المقابمة،
الخرطوم، إضافة إلى طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي في المساق العممي، وأظيرت نتائج 
الدراسة بأنو ال يوجد استخدام فعمي لإلنترنت في أي من عمميات التعميم والتعمم، وىنالك 

جل استخدام اإلنترنت في عممية التعميم والتعمم وتتمثل في مطموبات أساسية يجب توافرىا من ا
توفير بيئة تعميمية سميمة وبمواصفات عالمية، وتوفير القدر الكافي من التدريب المعممين، 
وكانت اتجاىات المعممين والطالب إيجابية نحو استخدام الويب كويست في التعميم والتعمم، واىم 

 التحتية بوزارة التربية والتعميم، وضعف التدريب والتأىيل4المعوقات تتمثل في ضعف البنية 
 منهج البحث:

من أجل اإلجابة عن أسئمة البحث سوف يتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الشبو 
تجريبي وذلك من خالل تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين أحدىما ضابطة ويتم تقديم المحتوى 

العادي والمجموعة الثانية تجريبية ويتم تقديم المحتوى  ليذه المجموعة عن طريق موقع الويب
 المقرر من خالل موقع الرحمة المعرفية عبر الويب4 

 مجتمع البحث:
 تكون مجتمع الدراسة من طمبة الصف األول الثانوي بمحافظة المخواة4

 عينة البحث:
 ( عضو من طمبة الصف األول الثانوي بمحافظة54تكونت عينة البحث من عدد )

 المخواة وتم جمع البيانات من خالل تطبيق وجمع نتائجو وتحميميا4
 إجراءات الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام طريقة الرحالت المعرفية عبر 
(WebQuest في تنمية بعض ميارات طمبة الصف األول من المرحمة الثانوية في مادة )

ة من خالل بناء رحمة معرفية عمى الويب في مادة الحاسب اآللي مقارنة بالطريقة االعتيادي
الحاسب اآللي، وقد تناول الباحث من خالل الفصل السابق اإلطار النظري لمبحث وفي ىذا 
الفصل يوضح الباحث ما قام بو من خطوات لبناء أدوات القياس وادوات المعالجة التجريبية 

 بالبحث، وذلك بمعالجة الموضوعات التاليو:
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 ميل محتوى الوحدة الخامسة لمقرر الحاسب اآللي لمصف األول الثانوي. أواًل: تح
وتتضمن تحديد عناصر المحتوى من خالل تحميل المحتوى التعميمي لمقرر الحاسب 
اآللي لمصف األول الثانوي وتنظيمة بالتتابع الذي يؤدى إلى تحقيق األىداف التعميمية بما 

 يتناسب وخصائص المتعممين

د وصياغة قائمة بأهداف الوحدة الخامسة لمقرر الحاسب اآللي ثانيًا: إعدا
 لمصف األول الثانوي.

يعد تحديد أىداف التعميم بوضوح ودقة من الخطوات اإلجرائية الميمة في بناء الرحمة 
المعرفية عبر الويب، حيث إن صياغة األىداف التعميمية صياغة مالئمة تساعد عمى معرفة نوع 

لواجب أن يظيره أو يقوم بو المتعمم بنجاح، بعد أن ينتيي من دراسة الوحدة األداء أو السموك ا
(، كما أنيا تساعد عمى توجيو WebQuestالمقررة من خالل الرحمة المعرفية عبر الويب )

وضبط التعمم واختيار المواد التعميمية المالئمة واختيار أو بناء أدوات القياس والتقويم المالئمة، 
(، وبناء عمى 5440بمعايير مناسبة لقياس النواتج التعميمية المختمفة )خطاب،  كما أنيا تزود

ذلك تم تحديد األىداف العامة واالىداف التعميمية لممقرر التعميمي المقرر دراستو وىو مقرر 
 الوحدة السادسة لمصف األول من المرحمة الثانوية4

 ي، بطاقة مالحظة األداء(.ثالثًا: بناء أدوات القياس بالبحث )االختبار التحصيم
ييدف اختبار التحصيل إلى قياس الجوانب المعرفية لدى طالب الصف األول الثانوي، 
وقد قام الباحث ببناء اختبار التحصيل المرتبط بالجوانب المعرفية لمحتوى الوحدة الخامسة بمقرر 

ب بعد االنتياء من الحاسب اآللي، عمى ضوء اإلىداف السموكية المتوقع تحقيقيا من قبل الطال
عممية التعمم باستخدام الرحمة المعرفية عبر الويب المقترحة، وكذلك عمى ضوء المحتوى العممي 

 لمقرر الوحدة، وقد اتبع الباحث خطوات عدة في بناء اختبار التحصيل وىي كما يمي:

 بناء االختبار التحصيمي: -1
 4تحديد اليدف من اختبار التحصيل 
  اختبار التحصيل4إعداد جدول مواصفات 
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 ( جدول المواصفات الختبار التحصيل2جدول )

 
 الوحدة الدراسية

عدد 
 الحصص

األسئمة 
 والدرجة

مجموع  مستويات االىداف السموكية
 االسئمة

مجموع 
 التقويم التركيب التحميل اتطبيق الفيم التذكر الدرجات

الوحدة 
السادسة لمقرر 
 الحاسب اآللي

2 
 - - 5 5 2 4 األسئمة

02 20 
 - - 0 0 00 05 الدرجة

 4تحديد نوع األسئمة وعددىا وصياغة مفرداتيا 
 4تقدير الدرجات وطريقة التصحيح 
 ( كما تم 44.2التجربة اإلستطالعية إلختبار التحصيمى وحساب نسبة الثبات والتي قدرت بـ )

 (4495حساب الصدق الذاتي )
 بار وبحساب معامل السيولة والصعوبة حساب معامل السيولة والصعوبة ألسئمة االخت

 (44.4:  445لمفردات االختبار، وجد أن معامل السيولة  يتراوح ما بين )
  حساب معامل التمييز لمفردات االختبار وبحساب معامل التمييز لمفردات االختبار وجد أنيا

 (44554(، )4404تتراوح بين )
 دقيقة كمتوسط بين اقصر  50قدر ب  تحديد الزمن الالزم لإلجابة عمي االختبار والذي

 وأطول زمن لالستجابة عمى االختبار4
 بناء بطاقة المالحظة -2
 4تحديد اليدف من بطاقة المالحظة 
 4بناء بطاقة المالحظة في صورتيا األولية 

 ( القيم الوزنية بالدرجات لكل خطوة من خطوات أداء المهارات3جدول )

 عدد الخطوات الميارات م
 2 امل مع معالج النصوص4ميارة التع 0
 2 ميارة تعديل النصوص4 5
 2 ميارة تنسيق النصوص4 2
 2 ميارة تنسيق الفقرات4 0
 2 ميارة إنشاء الجداول4 2
 0 ميارة التعامل مع الصور 4 4
 0 ميارة تنسيق الصفحات وطباعتيا4 2

 59 المجموع
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 4وضع نظام تقدير درجات بطاقة المالحظة 
 لمالحظة4تعميمات بطاقات ا 
  التجريب االستطالعى لبطاقات المالحظة لحساب الثبات باستخدام أسموب تعدد المالحظين

( وتم حساب الصدق الظاىري عن طريق عرض 9045وقد وصمت نسبةى االتفاق إلى )
جراء التعديالت الالزمة4  البطاقة عمى المحكمين إلبداء اآلراء وا 

 4الصورة النيائية لبطاقات المالحظة 
 ًا: بناء أداة المعالجة التجريبية )الرحمة المعرفية عبر الويب(.رابع

في ضوء ما توصل اليو الباحث من المعايير الالزمة لبناء المواقع التعميمية، وبالرجوع 
إلى االطار النظري ليذا البحث واالطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة التي تناولت المواقع 

يا وكيفية إعدادىا، قام الباحث ببناء أداة المعالجة ليذا البحث وىي التعميمية، من حيث مكونات
 رحمة معرفية مقترحة عبر الويب4

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 نتائج الفرض األول

ينص الفرض األول عمى أنو: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
انوي في االختبار التحصيمي ( بين متوسطات درجات طالب الصف األول الث4442)

 )المجموعتين الضابطة والتجريبية( في التطبيق البعدي"4
ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمفرق بين متوسطي عينتين 
مستقمتين لدراسة الفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لدرجات 

ضافة إلى اختبار )ت( لمعينات المرتبطة لمفرق بين قياس المجموعتين االختبار التحصيمي باإل
التجريبية والضابطة لدرجات االختبار التحصيمي نظرًا ألن البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا وجاءت 

 النتائج عمى النحو التالي:
-(: اختبار )ت( لمفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين )لمجموعة التجريبية4جدول )

 موعة الضابطة( لدرجات االختبار التحصيميالمج

المتوسط  ن المجموعة المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة االختبار 
 مستوى الداللة )ت(

االختبار 
 التحصيمي

 0429 55424 52 الضابطة
.4225 44444 

 2422 59425 52 التجريبية
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( بمستوى داللة 4225.)( السابق أن قيمة اختبار )ت( بمغت 0يتضح من الجدول )
( وىذا يدل عمى معنوية الفروق بين متوسطي درجات االختبار التحصيمي بين كال من 44444)

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي، وىذه الفروق لصالح القياس البعدي 
 (4 59425بالمتوسط الحسابي األعمى والذي بمغ )
يًا بين درجات طالب المجموعة التجريبية في االختبار أي توجد فروق دالة إحصائ

عند  –التحصيمي لمقياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي بالمتوسط الحسابي األعمى 
 (44424مستوى معنوية )

ηولحساب حجم األثر بين المجموعتين قام البحاث بحساب معامل )
وحصل الباحث  (2

( وىذا يعني أن حجم األثر بين 4400أكبر من ) ( وىو4400عمى حجم أثر يقدر بـ )
المجموعتين كبير بما يكفي لمقول بأن لمرحالت المعرفية أثر كبير عمى رفع مستوى تحصيل 

 الطالب مقارنة باقرانيم المستخدمين لمطريقة التقميدية4
           فروقلذا يمكن القول برفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة بأن ىناك 

( بين متوسطات درجات طالب الصف األول 4442ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
الثانوي في االختبار التحصيمي )المجموعتين الضابطة والتجريبية( في التطبيق البعدي لصالح 

 المجموعة التجريبية4
(، 5402(، )حمادنة والقطيش، 5404وىذا يتفق مع دراسة كاًل من )صبري، 

(، في نتائجيم التي اكدت فعالية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية 5400، )العدوان
 التحصيل الدراسي وتنمية المفاىيم4

ويعزو الباحث تمك النتيجة إلى اعتماد الرحالت المعرفية عبر الويب عمى التعميم 
ميات المتمركز حول الطالب، حيث تحتوي عمى ميمات وأنشطة تساعد الطالب عمى القيام بعم

يجاد بناء معرفي خاص بو ومن إبداعو،  مختمفة من البحث والتقصي واالستكشاف لممعمومات، وا 
ليذا فإن الطالب يستطيع أن يتعامل مع المعرفة والمفاىيم بطريقة عممية مفيدة أكثر من الحفظ 

يح واالستظيار ليذه المعمومات، وكذلك استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في التدريس يت
  عرض المفاىيم المحددة بطريقة جديدة تختمف عن النمط التقميدي في الكتاب المدرسي، أو
طرق التدريس التقميدية، حيث يكون لمطالب دور إيجابي فاعل في الحصول عمى المفيوم من 
خالل تصفحو لصفحات الويب وتمخيصيا، ومناقشتيا مع زمالئو ومعممو لموصول إلى المفيوم 

 حة4بصورتو الصحي
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وايضًا تنوع طريقة عرض المادة التعميمية لمطالب )صور ممونة، عروض فيديو،  
عروض تقديمية، فالش تعميمي، الحصول عمى معمومات إضافية، الحصول عمى المعمومة 
نفسيا من أكثر من صفحة ويب( مما يوضح المفيوم لدى الطالب ويرسخو، وكثرة التساؤالت 

ب حول تصوراتو بجانب مناقشتو لزمالئو ومعممو ساعدتو عمى والتفسيرات التي يقدميا الطال
دراك الطالب ألىمية  سيولة فيمو واکتسابو وتحصيمو لمفاىيم الوحدة من الكتاب المدرسي، وا 

 الرحالت المعرفية عبر الويب ساعد في حصولو عمى المعمومات وأكتسابو المفاىيم العممية4
 نتائج الفرض الثاني

ى أنو: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ينص الفرض األول عم
( بين متوسطات درجات طالب الصف األول الثانوي في بطاقة المالحظة )المجموعتين 4442)

 الضابطة والتجريبية( في التطبيق البعدي"4
ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمفرق بين متوسطي عينتين 

راسة الفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لدرجات مستقمتين لد
بطاقة المالحظة باإلضافة إلى اختبار )ت( لمعينات المرتبطة لمفرق بين قياس المجموعتين 
التجريبية والضابطة لدرجات بطاقة المالحظة نظرًا ألن البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا وجاءت 

 لنحو التالي:النتائج عمى ا
-(: اختبار )ت( لمفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين )لمجموعة التجريبية5جدول )

 المجموعة الضابطة( لدرجات بطاقة المالحظة

 ن المجموعة المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة االختبار 
 )ت(

 مستوى الداللة

بطاقة 
 المالحظة

 05429 2440 52 الضابطة
.4525 44444 

 04445 22424 52 التجريبية

( بمستوى داللة 4525.( السابق أن قيمة اختبار )ت( بمغت )2يتضح من الجدول )
( وىذا يدل عمى معنوية الفروق بين متوسطي درجات بطاقة المالحظة بين كال من 44444)

القياس البعدي  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي، وىذه الفروق لصالح
 (4 22424بالمتوسط الحسابي األعمى والذي بمغ )
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أي توجد فروق دالة إحصائيًا بين درجات طالب المجموعة التجريبية في بطاقة 
عند  –المالحظة لمقياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي بالمتوسط الحسابي األعمى 

 (44424مستوى معنوية )

ηمجموعتين قام البحاث بحساب معامل )ولحساب حجم األثر بين ال
وحصل الباحث  (2

( وىذا يعني أن حجم األثر بين 4400( وىو أكبر من )4400عمى حجم أثر يقدر بـ )
المجموعتين كبير بما يكفي لمقول بأن لمرحالت المعرفية أثر كبير عمى رفع المستوى المياري 

 ية4لمطالب مقارنة باقرانيم المستخدمين لمطريقة التقميد

فروق ذات لذا يمكن القول برفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة بأن ىناك 
( بين متوسطات درجات طالب الصف األول الثانوي 4442داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 في بطاقة المالحظة )المجموعتين الضابطة والتجريبية( في التطبيق البعدي4

              (،5402(، )العبدالالت، .540حمادنة، وىذا يتفق مع دراسة كاًل من )
(، في نتائجيم التي اكدت فعالية الرحالت المعرفية عبر 5400(، )العتيبي، 5402)الناقة، 

 الويب في تنمية الميارات المختمفة لدى الطالب4
ويعزو الباحث ىذه النتيجة نظرًا ألن العمميات في الرحالت المعرفية عبر الويب 

جموعة من التوجييات التي تساعد الطالب في تنظيم خطواتيم، وتنفيذ الميام تتضمن م
المطموبة، وكذلك الميام في الرحالت المعرفية عبر الويب مرنة ومناسبة وتراعي الفروق الفردية 
بين الطالب، وتعمل عمى حصوليم عمى المفاىيم العممية بطرق مختمفة، حيث يتعمم كل طالب 

، ودوافعو، وسرعة تعممو، كما أن عرض الرحالت المعرفية عبر الويب حسب مستواه، وقدرتو
األنشطة واألسئمة بمغة بسيطة مناسبة لمستويات الطالب، مما ينمي قدراتيم ومعرفتيم، ويحسن 
تاحة الرحالت المعرفية عبر الويب الفرصة لمتغمب عمى مشكمة  من نوعية تعميميم وتعمميم4 وا 

حيث تتيح لممعمم متابعة نتائج كل الطالب، واالطالع عمى  عدد الطالب في داخل الفصل،
نتائج أنشطتيم وتوجيييم، وسيولة إعادة تطبيق الطالب لمرحمة المعرفية عبر الويب في البيت، 

 وأحيانا تكون أكثر من مرة مراجعتو ألي معمومة4
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 الدراسة:  توصيات
 مي: في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث فإن الباحث يوصي بما ي

بناء منظومة من المواقع الكترونية، والتي تساعد عمى تصميم واستضافة الرحالت  04
 المعرفية، والتي تدعم الغة العربية وتكون مبنية وفق المعايير الموضوعة4

الحرص عمى توفير اإلمكانات التقنية بالمدارس و وتوفير الدعم الفني المناسب، لممساعدة  54
 ت المعرفية في جميع المواد الدراسية4عمى تطبيق إستراتيجية الرحال

 توظيف استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب، في تدريس المقررات الدراسية المختمفة4  24
تنفيذ دروات تدريبية، وورش عمل لمعممي الحاسب اآللي؛ لتدريبيم عمى كيفية بناء  04

 االستفادة منيا4  الرحالت المعرفية عبر الويب وفق المعايير الموضوعة، وتشجيعيم عمى
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 المراجع:
في  Webquests(4 اثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب 5449جودة، وجدي شكري )

تدريس العموم عمى تنمية التنور العممي لطالب الصف التاسع االساسي 
 بمحافظات غزة، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية )غزة(4

جة استخدام معممي التربية اإلسالمية لميارات استراتيجية الرحالت (4 در 5409حمادنة، أديب )
المعرفية لممرحمة الثانوية في دولة الكويت، مجمة المناره لمبحوث 

 54094لسنة  0، عدد 52والدراسات، مج
(4 محمد فاعمية إستخدام الرحالت 5402حمادنة، مؤنس أديب و القطيش، حسين مشوح ) 

( في تحسين التفكير الرياضي Web Questsالمعرفية عبر الويب )
 وحل المسألة الرياضية لدى طالب الصف العاشر االساسي

(4 حقيبة في الحقائب التعميمية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 5449)محمد محمود الحيمة، 
 عمان: األردن4

، 5(4 "القياس والتقويم في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية"4 ط5440اىر4 )خطاب، عمي م
 مكتبة األنجمو المصرية: المكتبة األكاديمية، القاىرة4

تطوير أساليب تدريس العموم في مرحمة التعميم (4 "۳۱۱۳الدبسي، أحمد وصيام، محمد4 )
اليب تدريس العموم األساسي باستخدام تكنولوجيا التعميم"4 ندوة تطوير أس

 في مرحمة التعميم األساسي باستخدام تكنولوجيا التعميم: تونس4
( في WebQuest(4 فاعمية الويب كويست ) 5404الدغيشية، محفوظة بنت ناصر بن حمود )

تدريس الرياضيات التطبيقية عمى التحصيل وتنمية ميارات ما وراء 
اجستير، كمية المعرفة لدى طالبات الصف الحادي عشر، رسالة م

 التربية، جامعة السمطان قابوس4
(4 أثر استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب 5404الرواحية، بيية بنت سالم بن سعيد )

(Web Quest عمى تحصيل طالبات الصف العاشر في سمطنة عمان )
في مادة التربية اإلسالمية واتجاىاتين نحوىا، رسالة ماجستير، كمية 

 عة السمطان قابوسالتربية، جام
(4 تدريس ميارات التفكير )مع مئات األمثمة التطبيقية(، دار 5442سعاده، جودت أحمد )

 الشروق لمنشر والتوزيع، القاىرة4

https://www.goodreads.com/author/show/5441196._
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( الرحالت المعرفية عمى اإلنترنت4 استخرجت من موقع المدرسة 5442سعيد، سيدة محمد )
 www.schoolarabia.netالعربية اإللكترونية 

(4 5402أصيمة بنت سميمان بن عبيد، و البموشي، سميمان بن محمد بن سميمان4 ) الشيادية،
( في تنمية التحصيل الدراسي Web Questsأثر الرحالت المعرفية )

وميارات التفكير الناقد في مادة العموم لدى طالب الصف التاسع 
األساسي )رسالة ماجستير غير منشورة(4 جامعة السمطان قابوس، 

 مسقط4
(4 فاعمية الرحالت المعرفية عبر الويب في االستيعاب المفاىيمي وتنمية 5404ي، ماىر )صبر 

ميارات التفكير التأممي من خالل مادة الفقو لدى طالب المرحمة الثانوية 
 :DOIاألزىرية، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس، 

10.13140/RG.2.2.28126.84807 
(4 التعميم االلكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعميم4 5404ز4) طمبة، عبدالحميد عبدالعزي

 المنصورة: المكتبة العصرية4
(4 رحالت ممتعة من المعرفة واألنشطة التربوية: الويب كويست4 5400عبد الحافظ، حسني )

، استخرجت من الموقع 055مجمة المعرفة4 العدد 
االكتروني:

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=4
751 
( Web Quest(4 أثر استخدام استراتيجية الويب كويست )5400عبد المجيد، أحمد صادق )

في تدريس حساب المثمثات عمى تنمية ميارات التفكير التأممي والتعمم 
السريع لدى طالب الصف األول الثانوي، مجمة العموم التربوية والنفسية4 

 ، ديسمبر04، ع4 02مج4 
(4 رسالة أثر استخدام الرحالت المعرفية في تحسين 5402، ليث محمد بيجات )العبدالالت

ميارات الكتابة األكاديمية في مادة الحاسوب لدى طالب الصف التاسع 
في مديرية تربية وتعميم السمط، كمية العموم التربوية، )رسالة ماجستير(، 

 جامعة الشرق األوسط، عمان4



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

ثر برنامج تدريبي قائم عمى الرحالت المعرفية في تنمية ميارة (4 أ5400العتيبي، متعب غزالي )
استيعاب المقروء بالمغة اإلنجميزية لمطالب الموىوبين في القريات، )رسالة 

 ماجستير(، كمية التربية، جامعة اليرموك4 األردن4

يق، (4 تصميم التدريس بين النظرية والتطب5400العدوان، زيد سميمان، والحوامد، محمد فؤاد )
 عمان، دار الميسرة4

في  WebQuest(4 مدى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب 5400الفار، زياد )
تدريس  الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى تالميذ 
الصف الثامن األساسي، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزىر 

 بغزة، فمسطين4

 (4 حوسبة التدريس4 عمان: دار الثقافة لمنشر والتوزيع54004قطيط، غسان4 )

(4 أثر استخدام استراتيجية الويب كويست في تدريس العموم عمى 5404الناقة، صالح أحمد )
تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب الصف السادس األساسي، مجمة 

 04، عدد50الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، مجمد 

(4 استخدام الويب كويست واثره في تدريس مادة الفيزياء لطالب 5402نايل، بشير نايل طو )
المرحمة الثانوية : دراسة حالة مدارس محمية الخرطوم والية الخرطوم، 

 )رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا4

لمعرفية عمي الويب نموذج المتعمم الرحالة ( الرحالت ا5440ىيشور، حسين، وكوب، جيفرى )
( والوكالة cattوالمستكشف، مشروع التكوين التربوي المدعم بالحاسوب )

 (usaid4األمريكية لمتنمية الدولية )

(4 "فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب 5402الوسيمي، عماد الدين عبد المجيد )
Web Quests قاء أثر التعمم وتنمية ميارات في تعمم البيولوجي عمى ب

التفكير األساسية والميارات االجتماعية لدى طالب الصف األول 
، ج 02السعودية ع  -الثانوي4" دراسات عربية في التربية وعمم النفس 

0 :00 - 424 



 حمد الدامر الزهراني        احمد يحى اأ/                    اثر استخدام الرحالت المعرفيه 
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