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أثر رحلة معرفية عبر الويب (قصيرة المدى – طويلة المدى) في تنمية
مهارات الحاسب اآللي والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الصف الثاني
اإلعدادي.

الملخص

أ.د .عادؿ توفيق إبراىيم*
أزتد ػتمود ػتمد عامر**

هدف البحث إلى تعرف أثر رحلة معرفية (قصيرة المدى  -طويلة المدى) لتنمية مهارات

الحاسب اآللي والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في إحدى مدارس محافظة

المنوفية ،استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي لتطبيق أدوات البحث واختبار صحة الفروض ،وقد

بلغت عينة البحث ( )56تلميذاً من مدرسة زاوية رزين اإلعدادية تم تقسيمهم إلى مجموعتين
المجموعة التجريبية األولى وعددها ( )26تلميذاً تستخدم الرحلة المعرفية قصيرة المدى

والمجموعة التجريبية الثانية وعددها ( )26تلميذاً تستخدم الرحلة المعرفية طويلة المدى ،واشتمل
البحث على مجموعة من األدوات؛ وهي :االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة ومقياس الدافعية
لإلنجاز (من إعداد الباحث) ،وتمت المعالجة اإلحصائية بتحليل البيانات ،واستخدمت المعالجات

اإلحصائية المناسبة كاختبار التوزيع الطبيعي ،واختبار (ت) للمقارنة بين المجموعتين ،ومعامل
ألفاكرونباخ للتأكد من ثبات األدوات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .وقد توصلت
النتائج الى أنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )≤ 0.05بين متوسطي درجات
تالميذ المجموعة التجريبية األولى في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة
ومقياس الدافعية لإلنجاز لصالح التطبيق البعدي وكذلك األمر بالنسبة للمجموعة التجريبية الثانية.
الكلمات المفتاحية :رحلة معرفية ،مهارات الحاسب اآللي ،الدافعية لإلنجاز.
* أستاذ يف قسم مناىج كطرائق تدريس تكنولوجيا التعليم  -كلية الرتبية  -جامعة السادات  -مصر.
** باحث يف درجة الدكتوراه  -قسم مناىج كطرائق تدريس تكنولوجيا التعليم -كلية الرتبية  -جامعة السادات  -مصر.
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The Effect of using (a short-term -long-term) web Qwest
Cogniive Journey on the development of computer skills and
motivation for achievement in preparatory second grade
students
Dr. Adel Toufik Ibraheem
Ahmad Mahmoud Amer
Abstract
equivalence of the two groups before conducting the
experiment and the validity of the tools for application through
the exploratory experiment and the presentation of the tools to a
group of specialized refrees. The validity and reliability of these
tools were verified and treated. The statistical data were analyzed
using the appropriate statistical treatments such as the normal
distribution test, the T test for comparison between the two
groups, and the Alpha cronbach coefficient to confirm the
realibility of the instruments, the arithmetic averages and the
standard deviations.
The results showed that there was a statistically significant
difference at the mean level (≤ 0.05) between the average scores
of the students in the first experimental group in the pre and post
application of the test of achievement and the observation card
and the measure of motivation for achievement in favor of the
post application as well as for the second experimental group.
Keywords: Web Quest cognitive Journey-Computer skillsSecond grade students
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 .1مقدمة البحث:
يعد االىتماـ باظتتعلم أحد أىم األىداؼ اليت تسعى اظتؤسسات التعليمية إىل حتقيقها كفق ظركؼ
الصف حيث ترتكز حوعتا جهود اظتعنيٌن بشؤكف الرتبية كالتعليم ،إذ إف ما يكرس من جهود كمشاريع
كدراسات كحبوث تربوية كنفسية يركز يف معظمو على غتاؿ دراسة متغًنات اظتتعلم ،كمن أبرز ىذه
اظتتغًنات :اطتصائص الشخصية ،كالطموح ،كأسلوب التعلم ،كالدافعية من أجل تعرؼ قدرات اظتتعلم،
كجعل عملية تعلمو فاعلو ،كعملية تفاعلو اظتدرسي كالصفي مفيدة لو كجملتمعو.
كلقد أكدت االجتاىات اضتديثة يف الرتبية دكر اظتتعلم بوصفو ػتوران للعملية التعليمية كمصدران رئيساَ
إلنتاج األفكار كمعاصتة اظتعلومات ،كتوظيف األفكار غًن اظتألوفة يف توليد أفكار مألوفة جديدة تسهم يف
تقدًن حلوؿ ناجحة للمشكالت اظتعاصرة ،كذلك هبدؼ حتقيق تطور فعلي يف عملية التعلم ،كقد أسفرت
ىذه اصتهود عن طرائق تدريسية أكثر فاعلية ،كأكثر مراعاة ضتاجات الطلبة كميوعتم (جابر.)4002 ،
كمن طرؽ التدريس اضتديثة اليت ظهرت يف اآلكنة األخًنة ما يعرؼ بالرحالت اظتعرفية عرب الويب
( )WEB QUESTاليت ترتكز على علميات البحث كاالستكشاؼ يف شبكة اإلنرتنت هبدؼ
الوصوؿ إىل اظتعلومة بأقل جهد ككقت ؽتكن ،كحتفز الطالب لكي يكوف الرحاؿ اظتكتشف لرحلتو اظتعرفية
(عزمي.)011 ،4003 ،
كيقصد بالرحالت اظتعرفية عرب الويب ) (W.Q.S.تقدًن اظتعلومات الدراسية على شكل مهمة
حبيث تساعد اظتتعلم على القياـ بنفسو بعمليات ؼتتلفة من البحث كاالستكشاؼ للمعلومات عرب الويب،
كاستخداـ كتوظيف ىذه اظتعلومات كليس غترد اضتصوؿ عليها ،كقد بدأت فكرة اسرتاتيجية جبامعة ساف
دجيو بوالية كاليفورنيا بالواليات اظتتحدة األمريكية سنة  0773لدل غتموعة من الباحثٌن يف قسم
تكنولوجيا التعليم كعلى رأسهم دكدج بًنىن ،كأخذت ىذه الفكرة يف االنتشار يف كثًن من اظتؤسسات
التعليمية بأكربا كالواليات اظتتحدة األمريكية على أهنا طريقة حديثة للتعليم من خالؿ البحث عرب الويب،
كتعتمد على التعليم اظتتمركز حوؿ الطالب ألهنا تتكوف من مهمات كأنشطة ؼتتلفة تساعد كتسهل على
الطالب استكشاؼ اظتعلومات كاستنتاجها ،كاستخداـ اظتهارات العقلية العليا لديو (طلبو4000 ،؛
.)Allan, 2007
كقد توصلت نتائج دراسة (شتره )4004 ،إىل فاعلية استخداـ الرحالت اظتعرفية عرب الويب يف
تنمية التحصيل اظتعريف كبقاء أثر التعلم كاالجتاه ؿتوىا لدل عينة من طالب جامعة أـ القرل.
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كميثل دافع اإلؾتاز أحد اصتوانب اظتهمة يف منظومة الدكافع اإلنسانية اليت اىتم بدراستها الباحثوف
يف غتاؿ علم النفس االجتماعي ،ككذلك اظتهتموف بالتحصيل الدراسي كاألداء اظتعملي يف إطار علم النفس
الرتبوم ،كيرجع االىتماـ بدراسة دافع اإلؾتاز لكونو عامالن مهمان يف توجيو سلوؾ الفرد كسلوؾ احمليطٌن بو،
كما يعد الدافع لإلؾتاز ػتوران أساسيان يف سعي الفرد جتاه حتقيق ذاتو ،حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاتو من
خالؿ ما ينجزه كفيما حيققو من أىداؼ (سامل.)4000 ،
كأما العالقة بٌن الدافعية لإلؾتاز كاستخداـ إسرتاتيجيات التعلم اضتديثة؛ كمنها :الرحالت اظتعرفية
عرب الويب فقد أشارت نتائج دراسة (السمالكم )4004 ،إىل أف التعلم القائم على الويب أسلوب
تعليمي يعمل على إجياد التكامل بٌن األىداؼ االجتماعية كاألىداؼ التعليمية التعلمية كاظتشكالت
اضتياتية ،إذ إ ف حتقيق أىداؼ تعليم التفكًن يف الغرؼ الصفية من خالؿ التعلم يضمن نتائج أكثر إجيابية
للتعلم.

 .2مشكلة البحث:

دتثلت مشكلة البحث اضتايل يف تدين مهارات استخداـ اضتاسب اآليل لدل تالميذ الصف الثاين
اإلعدادم كقلة الرغبة يف التعلم كاإلؾتاز ،كقد رصد الباحث األسباب اليت أكدت كجود ىذه اظتشكلة؛
كمنها:
 .0 .4من خالؿ عمل الباحث مدرسان ظتادة اضتاسب اآليل للمرحلة اإلعدادية الحظ ضعف اصتانب
النظرم كالعملي لدل التالميذ ،كذلك من خالؿ االطالع على درجاهتم يف االختبار الشهرم النظرم
كالعملي.
 .4 .4قاـ الباحث بدراسة استطالعية على عينة من تالميذ الصف الثاين اإلعدادم؛ كعددىم ()40
تلميذان أكدت نتائجها ضعف اصتانب النظرم كالعملي يف مادة اضتاسب اآليل كعدـ كجود رغبة يف التعلم.
 .1 .4عدـ كجود كتاب مطبوع ظتقرر اضتاسب اآليل للصف الثاين اإلعدادم زاد من إحساس التالميذ
بعدـ أمهية اظتادة كعدـ كجود رغبة يف التعلم.
 .2 .4كجود اظتادة العلمية على موقع كزارة الرتبية كالتعليم أسهم يف كجود اظتشكلة إذ يتطلب من التلميذ
إتقاف مهارات البحث كالتنقل بٌن الصفحات كالتحميل كحل األسئلة.
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 .3أسئلة البحث:
صاغ الباحث السؤاؿ الرئيس للبحث يف السؤاؿ التايل:
ما أثر رحلة معرفية عرب الويب (قصًنة اظتدل – طويلة اظتدل) يف تنمية مهارات اضتاسب اآليل
كالدافعية لإلؾتاز لدل تالميذ الصف الثاين اإلعدادم؟ كيتفرع منو غتموعة من األسئلة الفرعية:
 .0 .1ما مهارات اضتاسب اآليل الواجب توافرىا لدل تالميذ الصف الثاين اإلعدادم؟
 .4 .1ما أثر استخداـ الرحالت اظتعرفية قصًنة اظتدل يف تنمية مهارات استخداـ اضتاسب اآليل كالدافعية
لإلؾتاز لدل تالميذ الصف الثاين اإلعدادم؟
 .1 .1ما أثر استخداـ الرحالت اظتعرفية طويلة اظتدل يف تنمية مهارات استخداـ اضتاسب اآليل كالدافعية
لإلؾتاز لدل تالميذ الصف الثاين اإلعدادم؟
 .2 .1ما االختالؼ بٌن الرحالت اظتعرفية قصًنة اظتدل كالرحالت اظتعرفية طويلة اظتدل يف تنمية مهارات
استخداـ اضتاسب اآليل كالدافعية لإلؾتاز لدل تالميذ الصف الثاين اإلعدادم؟

 .4أهداف البحث:
يهدؼ البحث إىل:
 .0 .2تعرؼ مهارات اضتاسب اآليل لدل تالميذ الصف الثاين اإلعدادم.
 .4 .2تعرؼ أثر استخداـ الرحالت اظتعرفية قصًنة اظتدل يف تنمية مهارات اضتاسب اآليل كالدافعية
لإلؾتاز لدل تالميذ الصف الثاين اإلعدادم.
 .1 .2تعرؼ أثر استخداـ الرحالت اظتعرفية طويلة اظتدل يف تنمية مهارات اضتاسب اآليل كالدافعية لإلؾتاز
لدل تالميذ الصف الثاين اإلعدادم.
 .2 .2تعرؼ االختالؼ بٌن الرحالت اظتعرفية قصًنة اظتدل كالرحالت اظتعرفية طويلة اظتدل يف تنمية
مهارات اضتاسب اآليل كالدافعية لإلؾتاز لدل تالميذ الصف الثاين اإلعدادم.
 .4أهمية البحث:

 .0 .3إثارة االىتماـ لدل اظتختصٌن كالرتبويٌن بضركرة العمل على حتسٌن عملية التعليم كالتعلم باستخداـ
طرؽ حديثة كنظريات مل تطبق بعد بالشكل اظتطلوب.
 .4 .3تنمية الوعي بأمهية الرحالت اظتعرفية لتنمية مهارات اضتاسب اآليل.
 .1 .3توجيو نظر اظتختصٌن كالرتبويٌن إىل أمهية التنوع يف استخداـ طرؽ التعلم لتعليم إجيايب فعاؿ.
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 .5حدود البحث:
 .0 .4اضتدكد اظتوضوعية :اقتصر البحث على تناكؿ طريقتٌن للرحالت اظتعرفية؛ كمها :قصًنة اظتدل كطويلة
اظتدل لتنمية مهارات اضتاسب اآليل كالدافعية لإلؾتاز يف مادة اضتاسب اآليل لدل تالميذ الصف الثاين
اإلعدادم.
 .4 .4اضتدكد اظتكانية :طبق ىذا البحث على تالميذ الصف الثاين اإلعدادم مبدرسة زاكية رزين اإلعدادية
كىي إحدل مدارس ػتافظة اظتنوفية.
 .1 .4اضتدكد الزمانية :طبق ىذا البحث خالؿ العاـ الدراسي 4007 -4006ـ.
 .6مصطلحات البحث:

مت االكتفاء بذكر التعريف اإلجرائي لكل مصطلح:
 .0 .5الرحالت اظتعرفية :أنشطة تربوية ىادفة كموجهة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادم معدة من قبل
اظتعلم ،كتشمل عمليات البحث يف موقع كزارة الرتبية كالتعليم كالوصوؿ إىل مقرر اضتاسب اآليل هبدؼ
الوصوؿ الصحيح كاظتباشر إىل اظتعلومات اظتطلوبة بأقل كقت كجهد ؽتكنٌن.
 .4 .5مهارات اضتاسب اآليل :غتموعة األداءات اظتتعلقة بربنامج اصتداكؿ اضتسابية اليت يكتسبها تلميذ
الصف الثاين اإلعدادم عن طريق غتموعة من اظتهاـ كاألنشطة احملددة مسبقان كمن خالؿ رحلة معرفية عرب
الويب كتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف االختبار التحصيلي كبطاقة اظتالحظة.
 .1 .5الدافعية لإلؾتاز :الدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف مقياس الدافعية لإلؾتاز كتعرب عن قدرة
التلميذ على استعداده لتحمل اظتسؤكلية كالسعي إىل النجاح كمنافسة اآلخرين كػتاكلة التفوؽ عليهم.
 .7اإلطار النظري:

 .0 .6تعريف الرحالت اظتعرفية الويب كويست (:)WEBQUEST
تُػ َعَّرؼ الرحالت اظتعرفية عرب الويب بأهنا أنشطة تربوية ( )Assignmentsتعتمد يف اظتقاـ األكؿ
على عمليات البحث يف اإلنرتنت هبدؼ الوصوؿ الصحيح كاظتباشر للمعلومة ػتل البحث بأقل جهد
ؽتكن .كهتدؼ إىل تنمية القدرات العقلية اظتختلفة (الفهم ،التحليل ،الرتكيب ،إخل) لدل اظتتعلمٌن
(Chuo, 2004؛ طلبة.)4007 ،
كما عرفها "دكدج" ) (Dodge, 2002بأهنا :كسيلة تعليمية جديدة هتدؼ إىل تقدًن نظاـ
تعلمي جديد للطالب كذلك عن طريق دمج شبكة الويب يف العملية التعليمية ،كىو كسيلة تعليمية مرنة
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ميكن استخدامو يف رتيع اظتراحل الدراسية كيف كافة اظتواد كالتخصصات ،كمن خالؿ استعراض التعريفات
السابقة كحتليليها يرل الباحث أف كل ىذه التعريفات تشرتؾ يف غتموعة من اطتصائص؛ كىي:
 .0 .0 .6عملية حبث موجهة كمعدة من قبل اظتعلم.
 .4 .0 .6أنشطة تربوية يعدىا اظتعلم.
 .1 .0 .6قائمة على التوجيو كاإلرشاد.
 .2 .0 .6االستخداـ اآلمن لالنرتنت.
 .4 .6خصائص الرحالت اظتعرفية:
حيدد ( )Dodgeيف (عزمي )54 ،4003 ،ثالثة خصائص أساسية للرحالت اظتعرفية؛ كىي:
 .0 .4 .6الرحلة اظتعرفية غالبان ما تكوف أنشطة رتاعية.
 .4 .4 .6الرحلة اظتعرفية قد تكوف أحادية التخصص أك متعددة التخصصات؛ كىنا يربز دكرىا يف جتاكز
اضتدكد الفاصلة بٌن اظتواد.
 .1 .4 .6الرحلة اظتعرفية قد تركز على عنصر التشويق كالتحفيز للمتعلم من خالؿ إعطاء اظتتعلم دكران
معينان يلعبو ،كأف يكوف معلمان أك عاظتان أك ؽتثالن أك صحفيان.
 .2 .4 .6كيضيف الباحث أنو من اظتمكن أف تكوف الرحلة اظتعرفية أنشطة فردية للطالب الذين يعانوف
مشكالت يف التحصيل كاكتساب بعض اظتهارات ،كما أف الطريقة الفردية قد تتغلب على الفركؽ الفردية
بٌن الطالب.
 .1 .6أمهية الرحلة اظتعرفية:
يعد توظيف الرحلة اظتعرفية يف الغرفة الصفية عامل تغيًن لدكر كل من اظتعلم كاظتتعلم ظتا يف ذلك من
أمهية (الناقة4004 ،؛ .)El Khateeb, 2012
 .0 .1 .6الرحلة اظتعرفية توفر للطلبة مهمات تتيح استخداـ مهارات التفكًن العليا يف بناء اظتعرفة
كحتصيلها؛ مثل :مهارة حل اظتشكالت ،فمن خالؿ استخداـ الطلبة التفكًن اإلبداعي كحل اظتشكالت
للوصوؿ إىل حلوؿ إبداعية مناسبة للقضايا اظتطركحة ،يكوف مبدأ التعلم الذايت اظتبين على اظتعرفة ناجتان
أساسيان من خالؿ استخدامهم اسرتاتيجية الويب كويست.
 .4 .1 .6الرحلة اظتعرفية تعتمد على توظيف أساليب التدريس اضتديثة اظتبنية على استخداـ التكنولوجيا
حبيث يصبح الطالب ػتور العملية التعليمية كىو بؤرة النشاط التعليمي ،كبذلك ختلق تعلمان نشطان كفعاالن
كأكثر دقة من التعليم التقليدم اظتعتمد على حفظ اظتعلومات كاسرتجاعها.
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 .2 .6مزايا الرحالت اظتعرفية:
أشارت نتائج الدراسات كالبحوث اليت مت إجراؤىا حوؿ استخداـ كتوظيف الرحلة اظتعرفية إىل
العديد من اظتميزات اليت توفرىا ىذه اإلسرتاتيجية؛ كمنها ما ذكره كل من (الناقة4004 ،؛ Melinda,
.)2004
 .0 .2 .6حتفيز التالميذ على التعلم الذايت كفقا ظتهاراهتم كقدراهتم ،كبالتايل فهي تزيد من اىتمامهم
كدافعيتهم للتعلم.
 .4 .2 .6تزكيد التالميذ مبصادر معلومات متنوعة عرب الويب يتم اختيارىا بدقة ،كبالتايل فهي تنمى
مهارات البحث كالتعامل مع اظتعلومات كمصادر اظتعرفة عرب الويب.
 .1 .2 .6تطوير القدرات كاظتهارات التفكًنية العليا لدل الطالب ،كالتحليل كالرتكيب كالتقوًن ،ألف مهاـ
اإلسرتاتيجية ال تتطلب حفظ اظتعلومات كاستظهارىا ،كإمنا تتطلب استخداـ اطتياؿ كالتأمل كاإلبداع.
 .2 .2 .6تشجيع العمل التعاكين كالتشاركي يف إؾتاز اظتهاـ ،كيف نفس الوقت ال تلغى اصتهد الفردم
للطالب.
 .3 .2 .6تناسب رتيع مستويات التالميذ كحتتوم على أنشطة تعليمية متنوعة ،كبالتايل ىي تراعي
الفركؽ الفردية بٌن التالميذ يف توزيع األدكار داخل اجملموعة الواحدة.
 .4 .2 .6حتوؿ دكر اظتعلم من ناقل للمعلومات إىل دكر اظتيسر كاظتنظم لعملييت التعليم كالتعلم ،كعدـ
االعتماد على اظتعلم كالكتاب اظتدرسي كمصدر كحيد للمعرفة ،فالطالب ىنا باحث عن اظتعرفة كليس
مستقبالن عتا.
ختتلف الرحلة اظتعرفية حبسب نوعية اظتهمة اظتطركحة للطالب كاعتدؼ منها ،فقد تكوف اظتهمة جوابان
لسؤاؿ بسيط يتطلب اسرتجاعان ك
استظهاران بسيطان للمعلومات ،كقد تكوف اظتهمة مركبة حبيث تتضمن عرضان
ن
كحبثان يعتمد على كسائط متعددة كقابال للنشر عرب اإلنرتنت.
 .3 .6أنواع الرحالت اظتعرفية:
ىناؾ نوعاف من الرحالت اظتعرفية حددمها (ػتمود14 ،4006 ،؛ الطويلعي0211 ،ق؛ بامانع،
:)4003
 .0 .3 .6الرحلة اظتعرفية قصًنة اظتدل :يرتاكح مداىا الزمين بٌن حصة كاحدة كأربع حصص ،كغالبان ما
يكوف اعتدؼ منها الوصوؿ اىل مصادر اظتعلومات كمن مث اسرتجاعها ،كعادة ما يكوف ىذا النوع مقتصران
على مادة كاحدة ،كيتطلب إدتاـ مهاـ ىذه الرحلة عمليات ذىنية بسيطة كالتعرؼ على مصادر اظتعلومات
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كاسرتجاعو ،كيستعمل ىذا النوع مع الطلبة اظتبتدئٌن غًن اظتتمرسٌن بتقنيات استعماؿ ػتركات البحث ،كقد
تستعمل أيضان كمرحلة أكلية للتحضًن للرحلة اظتعرفية طويلة اظتدل.
 .4 .3 .6الرحلة اظتعرفية طويلة اظتدل :يرتاكح مداىا الزمين بٌن أسبوع كشهر كامل ،كتتمحور حوؿ أسئلة
تتطلب عمليات ذىنية متقدمة كالتحليل ،كالرتكيب ،كالتقوًن إخل ،كيعمل ىذا النوع على جتاكز اضتدكد
الفاصلة بٌن اظتواد كدمج أكثر من مادة من خالؿ اظتهاـ اظتعطاة ،كيستخدـ ىذا النوع مع الطلبة اظتتقدمٌن
اظتتمرسٌن بتقنيات استعماؿ ػتركات البحث .كيتم تقوًن إسرتاتيجية الرحلة اظتعرفية طويلة اظتدل باستخداـ
قواعد البيانات أك على شكل عركض شفوية ،أك على شكل أحباث أك أكراؽ عمل ،أك نشر صفحات
على اإلنرتنت ،أك تقدًن خرائط مفاىيم.
 .4 .6مكونات الرحلة اظتعرفية:
تتضمن الرحلة اظتعرفية كنشاط تربوم ستة عناصر رئيسة؛ حددىا (عزمي )411 ،4003 ،يف ىيئة
مراحل متتابعة للتطبيق الفعلي على النحو اآليت:
 .0 .4 .6التمهيد أك اظتقدمة :حيث يفتتح الدرس بتمهيد بإعطاء الطلبة معلومات أساسية عن اظتهمة
اظتقدمة عتم ،إلثارة دافعيتهم من خالؿ سيناريوىات كثًنة منها" :أنت رائد فضاء ختطط لرحلة إىل القمر"
أك "أنت عامل متخصص بالبحث عن اضتياة حتت اظتاء" كاعتدؼ من ىذا التمهيد جعل النشاط مشوقان
للمتعلم ،باإلضافة إىل أهنا تعطي حملة عامة عن أىداؼ التعلم للطلبة.
 .4 .4 .6اظتهمة :كدتثل اصتزء الرئيسي يف النشاط الرتبوم ،إذ جيب اإلعداد عتا من خالؿ الرحلة على ؿتو
جيد كمتكامل كػتفز للطلبة ،فبعد إثارة اىتماـ الطلبة كتشويقهم يف اظتقدمة ،تأيت اظتهمة اليت تعطي
التالميذ كصفان دقيقان ظتا يتوقع منهم إؾتازه مع هناية ىذه الرحلة اظتعرفية ،كما تتضمن اظتهاـ األساسية
كالفرعية اليت جيب أف يتبعها الطلبة للوصوؿ إىل إجابات للمهمة ،اليت تكوف ذات صلة مبواقف اضتياة
الواقعية ،ليجد فيها الطالب ما يريده من خالؿ االستكشاؼ كالتعلم الذايت ،كيشرتط يف كصف اظتهمة،
القصر كاالختصار ،كالبناء على معارؼ سابقة.
 .1 .4 .6اإلجراءات التنفيذية أك العملية :كفيها يتم حتديد فيما إذا كاف العمل قصًن اظتدل أـ طويل
اظتدل ،فإذا كاف طويل اظتدل يتم تقسيم التالميذ إىل غتموعات ،كتوزيع العمل فيما بينهم ،كرسم اطتطوات
احملددة كالواضحة اليت سيقوـ هبا كل طالب للوصوؿ اىل حتقيق اظتهمة من بعد حتديد الوقت الالزـ إلؾتاز
ىذه اظتهمة ،كينبغي أف تكوف اإلجراءات كاضحة للتالميذ كمقسمة إىل مراحل حبيث يعرؼ كل تلميذ
مدل تقدمو.
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 .2 .4 .6اظتصادر ( :)Resourcesتعتمد الرحلة اظتعرفية جزئيان أك كليان على اظتصادر اإللكرتكنية
اظتنتقاة مسبقان من قبل اظتعلم ،لذا ينبغي أف تكوف ىذه اظتواقع االلكرتكنية احملددة اليت سيبحر هبا الطلبة
ذات صلة باظتوضوع ،من أجل إدتاـ اظتهاـ اظتوكلة إليهم بأقل كقت كجهد ؽتكنٌن .كتكمن أمهية ىذه اطتطوة
يف توجيو استعماؿ اظتتعلم للمواقع اإللكرتكنية من خالؿ إعطائو ىدفان ػتددان جيب القياـ بو.
 .3 .4 .6التقوًن ( :)Evaluationكىو مرحلة مهمة يف الرحلة اظتعرفية ،إال أنو ال يتم استخداـ أدكات
التقوًن التقليدية ،بل يسمح للطلبة مقارنة ما تعلموه كأؾتزكه ،كمن بعد ذلك يقوـ الطلبة بتقوًن أنفسهم.
كذلك كفق ضوابط كمعايًن تساعدىم على ذلك ،مثل قوائم الرصد ،كدليل غتموع الدرجات .فعند تصميم
الرحلة اظتعرفية يكوف من اظتفيد حتديد ثالثة مستويات من األداء؛ ىي :غًن مقبوؿ ،كمقبوؿ ،كمتميز كالفرؽ
بٌن اظتستويات الثالثة ينبغي أف يكوف كبًنان من أجل تشجيع التالميذ على األداء اظتتميز.
 .4 .4 .6اطتادتة ( :)Conclusionكىي العنصر السادس كاظترحلة األخًنة من الرحلة اظتعرفية ،تعطي
ىذه اطتطوة الفرصة للطلبة للتأمل يف اظتهاـ كاإلؾتازات اليت مت حتقيقها ،كتتضمن ملخصان للفكرة احملورية
للموضوع ،كغتموعة النتائج كالتوصيات ،كسبل تطبيقها ،كاالستفادة منها.
 .5 .4 .6إجياد مواقع جيدة :يعد إجياد اظتواقع اإللكرتكنية اصتيدة من أكثر اطتطوات استهالكان للوقت نظران
ألمهيتها ،فالبحث اصتيد على اإلنرتنت مهارة مكتسبة تتطور من خالؿ التجارب كاطتربات كاظتمارسات
لتطوير القدرة على التمييز ما بٌن اصتيد أك غًن اصتيد ،كاظتفيد أك غًن اظتفيد من اظتواقع اإللكرتكنية كذلك من
خالؿ النظر إىل نتائج البحث ،أما بالنسبة ظتن مل يكتسب ىذه اظتهارة بعد ،فإف عليو أف يذىب إىل اظتواقع
اليت تُعرؼ بكل ما ىو مستحدث كجديد من مصادر اظتعلومات ،كمن إحدل الطرؽ اصتيدة إلجياد قواعد
البيانات اظتتخصصة ىي إضافة كلمة قاعدة البيانات ( )Databaseإىل كلمة البحث يف أحد ػتركات
البحث.
 .5 .6مفهوـ الدافعية لإلؾتاز:
يستخدـ مفهوـ الدافعية لإلشارة إىل ما حيض الفرد على القياـ بنشاط سلوكي ما ،كتوجيو ىذا
النشاط ؿتو كجهة معينة ،كيفرتض معظم الناس أف السلوؾ كظيفي ،أم إف الفرد ميارس سلوكان معينان بسبب
ما يتلو ىذا السلوؾ من نتائج أك عواقب تشبع بعض حاجاتو أك رغباتو ،كرمبا كانت ىذه اضتقيقة ،ىي
اظتسلمة اليت تكمن كراء مفهوـ الدافعية ،حيث يشًن ىذا اظتفهوـ إىل حاالت شعورية داخلية ،كإىل
عمليات حتض على السلوؾ كتوجهو كتبقي عليو ،كعلى الرغم من استحالة مالحظة الدافعية على ؿتو
مباشر ،إال أهنا تشكل مفهومان أساسيان من مفاىيم علم النفس الرتبوم ،ميكن استنتاجو مبالحظة سلوؾ
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األفراد ،كمالحظة البيئة اليت جيرم ىذا السلوؾ يف سياقها ،فالدافعية ىي تكوين فرضي :أم ال ميكن
مالحظتو كإمنا يستنتج من األداء الظاىر الصريح للكائن اضتي أك من الشواىد السلوكية (مراد.)4007 ،
 .6 .6النظريات اظتفسرة للدافعية لإلؾتاز:
 .0 .6 .6النظرية االرتباطية ( :)Association theoryأشارت (مطر4000 ،؛ ػتمد)4005 ،
إىل أف ىذه النظرية تعىن بتفسًن الدافعية يف ضوء نظريات التعلم ذات اظتنحى السلوكي ،أك ما يطلق عليها
عادة بنظريات اظتثًن – االستجابة ( ،)S – R theoriesكقد كاف تورندايك من أكائل العلماء الذين
تناكلوا مسألة التعلم جتريبيان ،كقاؿ مببدأ احملاكلة كاطتطأ كأساس للتعلم كفسر ىذا التعلم بقانوف األثر ( Law
 ،)of effectحيث يؤدم اإلشباع الذم يتلو استجابة ما إىل تعلم ىذه االستجابة كتقويتها ،يف حٌن
يؤدم االنزعاج أك عدـ اإلشباع إىل إضعاؼ االستجابة اليت يتلوىا ،كطبقان عتذا القانوف ،يشًن البحث عن
اإلشباع كجتنب األمل أك االنزعاج إىل الدكافع الكافية كراء تعلم استجابات معينة يف كضع مثًنم معٌن ،أم
إف اظتتعلم يسلك أك يستجيب طبقان لرغبة يف حتقيق حاالت اإلشباع كجتنب حاالت األمل (ػتمود،
.)0774
 .4 .6 .6النظرية اظتعرفية (: )Cognitive theoryترل التفسًنات االرتباطية كالسلوكية للدافعية أف
النشاط السلوكي كسيلة أك ذريعة للوصوؿ إىل ىدؼ معٌن مستقل عن السلوؾ ذاتو ،فاالستجابات
الصادرة من أجل اضتصوؿ على اإلثابات أك اظتعززات تشًن إىل دافعية خارجية ( Extrinsic
 )Motivationحتددىا عوامل مستقلة عن صاحب السلوؾ ذاتو ،األمر الذم يشًن إىل حتمية السلوؾ
كضبطو مبثًنات قد تقع خارج نطاؽ إرادة الفرد ،أما التفسًنات اظتعرفية فتسلم بافرتاض مفاده أف الكائن
البشرم ؼتلوؽ عاقل ،يتمتع بإرادة حرة دتكنو من اختاذ قرارات كاعية على النحو الذم يرغب فيو ،لذلك
تؤكد ىذه التفسًنات مفاىيم أكثر ارتباطان مبتوسطات مركزية كالقصد كالنية كالتوقع ،ألف النشاط العقلي
للفرد يزكده بدافعية ذاتية ( )Intrinsic Motivationمتأصلة فيو ،كتشًن إىل النشاط السلوكي كغاية
يف ذاتو كليس كوسيلة ،كينجم عادة عن عمليات معاصتة اظتعلومات كاظتدركات اضتسية اظتتوافرة للفرد يف
الوضع اظتثًنم الذم يوجد فيو ،كبذلك يتمتع الفرد بدرجة عالية من الضبط الذايت (ػتمد4005 ،؛ مراد،
.)4004
كقد تبىن الباحث يف ىذا البحث النظرية اظتعرفية اليت تفرتض أف االنساف كائن يسعى إىل حتقيق
أىدافو كإشباع رغباتو كاحتياجاتو ،كسوؼ توفر الرحالت اظتعرفية القائمة على تنفيذ مهاـ الويب إشباع
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رغبات الطلبة كزيادة حتصيلهم من خالؿ اإلحبار يف الشبكة كالوصوؿ اىل اظتعلومات كاالستفادة منها يف
منوىم اظتعريف كالتحصيلي.
 .8منهج البحث:

نظران لطبيعة البحث اضتايل مت استخداـ اظتنهج شبو التجرييب القائم على غتموعتٌن :األكىل غتموعة
جتريبية أكىل تدرس بطريقة الرحلة اظتعرفية قصًنة اظتدل ،كاألخرل غتموعة جتريبية ثانية تدرس بطريقة الرحلة
اظتعرفية طويلة اظتدل ،كمتغًنين تابعٌن مها الدافعية لإلؾتاز كمهارات استخداـ اضتاسب اآليل.
جدكؿ 0
التصميم شبة التجرييب للدراسة
اجملموعة
التجريبية
األكىل
التجريبية
الثانية

بطاقة
االختبار
مقياس الدافعية
التحصيلي اظتالحظة
لإلؾتاز القبلي
القبلي
القبلي
√

√

√

√

√

√

طػريقة
التػع ػ ػ ػػليم
اظتستخدمة
رحلة معرفية
قصًنة اظتدل
رحلة معرفية
طويلة اظتدل

بطاقة
االختبار
التحصيلي اظتالحظة
البعدم
البعدم

مقياس الدافعية
لإلؾتاز البعدم

√

√

√

√

√

√

 .06مجتمع البحث:
يتكوف غتتمع البحث من رتيع تالميذ الصف الثاين اإلعدادم بإدارة منوؼ التعليمية التابعة
حملافظة اظتنوفية.

 .00عينة البحث:

تكونت عينة البحث من ( )40تلميذان من تالميذ الصف الثاين اإلعدادم مبدرسة زاكية رزين
اإلعدادية مقسمة بالتساكم على غتموعتٌن جتريبيتٌن.

 .01متغيرات البحث:

 .0 .04اظتتغًن اظتستقل (التجرييب) :الرحلة اظتعرفية (قصًنة اظتدل – طويلة اظتدل).
 .4 .04اظتتغًن التابع :الدافعية لإلؾتاز كمهارات استخداـ اضتاسب اآليل.

 .02ضبط المتغيرات:

 .0 .01العمر :متوسط العمر ألفراد اجملموعتٌن ( )03- 02عامان؛ كبذلك يعد متغًن العمر بٌن
اجملموعتٌن متقاربان.
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 .4 .01الذكاء كالتحصيل الدراسي :بعد الرجوع اىل التقارير اظتدرسية عن حالة التالميذ يف األنشطة
اظتدرسية كدرجاهتم يف التحصيل صتميع اظتواد كجد الباحث التقارب الكبًن بٌن تالميذ اجملموعتٌن يف متغًن
التحصيل الدراسي.
 .1 .01اظتستول االقتصادم كاالجتماعي :من تقارير األخصائي االجتماعي باظتدرسة ال يوجد فركؽ بٌن
التالميذ من حيث مستوياهتم االجتماعية كاالقتصادية.

 .03المعالجة التجريبية للبحث:

قاـ الباحث بتصميم برغتية تعليمية للرحالت اظتعرفية قصًنة اظتدل كطويلة اظتدل من خالؿ موقع
 zunal .comاجملاين ،كمت حتكيم الربغتية التعليمية للتأكد من صالحيتها للتطبيق.

 .04أدوات البحث:
تكونت أدكات البحث من األدكات التالية:
 .0 .03اختبػار حتصػيلي :قػاـ الباحػػث ببنػاء االختبػار التحصػيلي يف ضػػوء احملتػول ،كأىدافػو السػػلوكية ،كمت
الرتكيز يف تصميم االختبار على االختبارات اظتوضوعية القائمة على االختيػار مػن متعػدد حيػث يتكػوف كػل
سػؤاؿ مػػن مقدمػػة كأربعػػة خيػػارات كاحػػد منهػػا ىػػو اإلجابػػة الصػػحيحة ،كقػػد اتبػػع الباحػػث يف بنػػاء االختبػػار
اطتطػ ػوات التالي ػػة( :كض ػػوح االختب ػػار كبع ػػده ع ػػن الغم ػػوض ،الس ػػالمة اللغوي ػػة لالختب ػػار ،الص ػػحة العلمي ػػة
لالختبػػار ،مناسػػبة االختبػػار ظتسػػتول تالميػػذ الصػػف الثػػاين اإلعػػدادم ،اشػػتمل االختبػػار يف مرحلتػػو النهائيػػة
على ( )40فقرة).
 .0 .0 .03اعتدؼ من االختبار :استخدامو كاختبار قبلي لقياس ما لدل التالميذ معلومات سابقة حوؿ
كحػػدة "برنػػامج اصتػػداكؿ اضتسػػابية" الػػيت يتضػػمنها احملتػػول العلمػػي ظتوضػػوع الدراسػػة ،كاسػػتخدامو كاختبػػار
بعدم لقياس أثر الرحلة اظتعرفية يف حتصيل التالميذ بعد تطبيق التجربة.
 .4 .0 .03نػ ػػوع االختبػ ػػار :اسػ ػػتقر االختيػ ػػار علػ ػػى أف يكػ ػػوف االختبػ ػػار موضػ ػػوعيان ،كتتميػ ػػز االختبػ ػػارات
اظتوضوعية بأهنا:
 .0 .4 .0 .03ؽت ثلة حملتول اظتادة (اظتعرفية) العلمية أك اطتربات التعليمية اليت مت اضتصوؿ عليها أكثػر "مػن
نظًنهتا اظتقالية (اإلنشائية).
 .4 .4 .0 .03حتتاج إىل كقت قصًن لتصحيح إجابات التالميذ.
 .1 .4 .0 .03ال يتأثر تصحيحها بالعوامل الذاتية الشخصية للمصحح.
 .2 .4 .0 .03دتتاز بصدؽ كثبات عاليٌن (نسبيان) نتيجة لكثرة عدد أسئلتها كمشوليتها.
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 .3 .4 .0 .03تتميز باظتوضوعية.
 .1 .0 .03إعداد الصػورة االكليػة لالختبػار :تكػوف االختبػار مػن ( )40سػؤاالن بنظػاـ االختيػار مػن متعػدد
شاملة ظتستويات التذكر كالفهم كالتطبيق.
 .2 .0 .03صياغة تعليمات االختبار :لبياف كيفية اإلجابة عن بنػود االختبػار مت إعػداد صػفحة تعليمػات
تتضمن:
 .0 .2 .0 .03اسم التلميذ.
 .4 .2 .0 .03توضيح كيفية اإلجابة على االختبار.
 .1 .2 .0 .03التأكيد على ضركرة اإلجابة عن رتيع األسئلة.
 .2 .2 .0 .03حتديد الزمن احملدد لإلجابة عن أسئلة االختبار.
 .3 .0 .03صدؽ االختبار:
 .0 .3 .0 .03صػ ػػدؽ احملتػ ػػول :مت التأكػ ػػد مػ ػػن ذلػ ػػك مبطابقػ ػػة ػتتػ ػػول االختبػ ػػار مبػ ػػا كرد يف األإدبيػ ػػات
كالدراسات السابقة دتهيدان للصدؽ الظاىرم.
 .4 .3 .0 .03صدؽ احملكمٌن :بعد التأكد من صدؽ احملتول قاـ الباحث بعرض االختبار على غتموعة
مػػن احملكمػػٌن أعضػػاء ىيئػػة تػػدريس منػػاىج كطرائ ػق تػػدريس اضتاسػػب اآليل ،للتأكػػد مػػن صػػالحية االختبػػار
للتطبيق ،طالبان منهم التكػرـ بإبػداء الػرأم يف مناسػبة فقػرات االختبػار للمحتػول التدريسػي ،كمػدل مناسػبتو
لطػػالب الصػػف الثػػاين اإلعػػدادم ،كمػػدل كضػػوح الصػػياغة اللغويػػة كالتعػػديل اظتقػػرتح يف حػػاؿ كجػػود صػػياغة
بديلة ،مث قاـ الباحث بتحليل آراء احملكمٌن ،كاصتدكؿ رقم ( )4يوضح ذلك.
جدكؿ 4
آراء احملكمٌن يف فقرات االختبار التحصيلي
رقم
الفقرة

نسبة
اظتوافقٌن

رقم
الفقرة

نسبة
اظتوافقٌن

رقم
الفقرة

نسبة
اظتوافقٌن

رقم
الفقرة

نسبة
اظتوافقٌن

0
4
1
2
3

%76
%000
%74
%76
%70

4
5
6
7
00

%000
%000
%000
%70
%000

00
04
01
02
03

%000
%74
%000
%74
%000

04
05
06
07
40

%000
%000
%76
%000
%74

كبعد إجراء صدؽ احملكمٌن اتفق أغلبهم على قوة معظم الفقرات ،كصالحية االختبار للتطبيق.
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 .4 .0 .03التجربة االستطالعية لالختبار· :مت جتريػب االختبػار التحصػيلي علػى عينػة اسػتطالعية مكونػة
من ( )40تلميذان من غػًن عينػة البحػث الفعليػة ،ككػاف اعتػدؼ مػن ىػذا التطبيػق التحقػق مػن :مػدل كضػوح
تعليم ػػات االختب ػػار ،م ػػدل كض ػػوح مف ػػردات االختب ػػار ،حتدي ػػد زم ػػن االختب ػػار ،حس ػػاب معام ػػل الس ػػهولة
كالصعوبة لالختبار ،حساب ثبات االختبار.
كبعد االنتهاء من تطبيق االختبار على العينة االستطالعية اتضح اآليت:
 .0 .4 .0 .03تعليمات االختبار :تبٌن أف تعليمات االختبار كانت كاضحة ،كمل يكن ىناؾ أم إشكاؿ
يف ذلك.
 .4 .4 .0 .03مفػػردات االختبػػار :تبػػٌن أف مفػػردات االختبػػار يف أثنػػاء التطبيػػق كانػػت كاضػػحة جػػدان ،كمل
يكن ىناؾ أم غموض أك لبس يف مفردات االختبار التحصيلي لدل تالميذ العينة االستطالعية ،كقد كاف
ىػػذا الوضػػوح ذتػػرة صتهػػود احملكمػػٌن الػػذين عػػرض علػػيهم الباحػػث االختبػػار لالسػػتفادة مػػن آرائهػػم يف حتكػػيم
مفرداتو كمدل كضوحها.
 .1 .4 .0 .03حتدي ػػد زم ػػن االختب ػػار :تب ػػٌن أف ال ػػزمن ال ػػالزـ إلجػ ػراء االختب ػػار ى ػػو ( )40دقيق ػػة ،كق ػػد
اسرتشد الباحث يف التوصل إىل ىذا الزمن من خالؿ الصيغة التالية:
الزمن = زمن إجابة أكؿ طالب  +زمن إجابة آخر طالب 4 /
 .5 .0 .03حساب معامل السهولة كالصعوبة:
مت حساب معامالت السهولة كالصعوبة ظتفردات االختبار التحصيلي باستخداـ العالقة التالية:
عدد التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤاؿ /عدد التالميذ الذين حاكلوا اإلجابة عن السؤاؿ) × 000

أما معامل الصعوبة بالنسبة لالختبار ،فيتم حتديده من العالقة:
معامل الصعوبة =  -0معامل السهولة
كبعد معاصتة نتائج تطبيق االختبار إحصائيان ،تبٌن أف معامل السهولة ألسئلة االختبار يرتاكح بٌن
( ،)873.1- 833.4ىذا يدؿ على أف مفردات االختبار تعد مناسبة – من حيث السهولة كالصعوبة.
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جدكؿ 1
جدكؿ قيم معامالت السهولة ألسئلة االختبار التحصيلي
رقم
السؤاؿ

معامل
السهولة

رقم
السؤاؿ

معامل
السهولة

رقم
السؤاؿ

معامل
السهولة

رقم
السؤاؿ

معامل
السهولة

1
2
3
4
5

56.4
71
92
65
96

6
7
8
9
10

90
92
92
72
74

11
12
13
14
15

66
86
85
96
85

16
17
18
19
20

84
80
88
88
86

 .6 .0 .03ثبات االختبار التحصيلي :للتأكد من ثبات االختبار استخدـ الباحث معامل ألفا كركنبػاخ،
كذلك بعد تطبيقو على درجات العينة االستطالعية ،كقد كاف معامل ثبات االختبار ()0.63؛ كىػي قيمػة
جيدة للداللة على ثبات االختبار.
 .7 .0 .03االختبار يف صورتو النهائية :أصبح االختبار يف صورتو النهائية مكونان من ( )40مفردة موزعة
علػػى موضػػوعات احملتػػول التعليمػػي طبق ػان للمهيػػة النسػػبية لكػػل موضػػوع رئيسػػي ،كاالختبػػار التحصػػيلي يف
صورتو النهائية يتضمن أربعة أكراؽ للسئلة كصفحة للتعليمات ،حيث تتم اإلجابة يف نفس منوذج األسئلة،
حبيث يكتب على النموذج اسم التلميذ كرقم يتم إعطاؤه لو من اظتعلم لتسهيل عملية الفرز بعد التصحيح،
كهبذا يكوف االختبار التحصيلي جاىزان للتطبيق على عينة الدراسة.
 .4 .03بطاقػة اظتالحظػػة :بعػد االنتهػػاء مػػن حتليػل احملتػػول كصػياغة قائمػػة باألىػػداؼ قػاـ الباحػػث بتحويػػل
قائمة األىداؼ إىل قائمة مهارات ،كاألداء الذم يسػتخدـ يف مالحظػة أداء التالميػذ للمهػارات ىػي بطاقػة
اظتالحظة.
 .0 .4 .03إع ػػداد قائم ػػة مبه ػػارات اضتاس ػػب اآليل :اس ػػتند الباح ػػث اىل حتلي ػػل احملت ػػول يف إع ػػداد قائم ػػة
مهػػارات اضتاسػػب اآليل كك ػػذلك بعػػض الكتػػب كالبح ػػوث كالدراسػػات السػػابقة ،كق ػػد مت اشػػتقاؽ اظته ػػارات
الفرعية من اظتهارات الرئيسية ،كبعد ذلك مت عرضها على السادة احملكمٌن لتحكيمها.
 .4 .4 .03حتدي ػػد اصتوان ػػب اظت ػ ػراد مالحظته ػػا :دتثل ػػت يف اظته ػػارات اظتػ ػراد مالحظته ػػا يف كح ػػدة "برن ػػامج
اصتداكؿ اضتسابية" بالصف الثاين اإلعدادم ،كمت تقسيم ىذه اظتهارات إىل ( )3أبعػاد أساسػية تشػتمل علػى
( )20مهارة فرعية.
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 .1 .4 .03الصػياغة اإلجرائيػة للبطاقػػة :صػمم الباحػث بطاقػػة مالحظػة احتػوت علػػى عػدد مػن اظتهػػارات،
كبعػػد عرضػػها علػػى احملكمػػٌن مت التعػػديل يف صػػياغة بعػػض الفق ػرات ،كقػػد تكونػػت الصػػورة النهائيػػة لبطاقػػة
اظتالحظػػة مػػن ( )14مهػػارة ،تضػم قائمػػة اظتهػػارات ستػػس مهػػارات أساسػػية ،كيتفػػرع منهػػا عػػدد مػػن اظتهػػارات
الفرعية ،كدتت صياغة ىذه البطاقة ظتالحظة األداء السلوكي لكل مهارة حيث قسمت على ( )1مستويات
ىي (ؽتتاز – متوسط – مل يؤدم).
حيصل الطالب على درجتٌن = ؽتتاز
حيصل الطالب على درجة كاحدة = متوسط
ال حيصل الطالب على درجة = مل يؤدم
حيث تكوف أعلى درجة حيصل عليها الطالب =  54درجة.
 .2 .4 .03اعت ػػدؼ مػ ػػن بطاقػ ػػة اظتالحظػ ػػة :قيػ ػػاس مه ػػارات اضتاسػ ػػب اآليل لػ ػػدل تالميػ ػػذ الصػ ػػف الثػ ػػاين
اإلعدادم.
 .3 .4 .03صدؽ بطاقة اظتالحظة:
 .0 .3 .4 .03صدؽ احملتول :مت التأكد من ذلك مبطابقة ػتتول القائمة مبا كرد يف األدبيات كالدراسات
السابقة دتهيدان للصدؽ الظاىرم.
 .4 .3 .4 .03صػػدؽ احملكمػػٌن :بعػػد التأكػػد مػػن صػػدؽ احملتػػول قػػاـ الباحػػث بعرضػػها علػػى غتموعػػة مػػن
احملكم ػػٌن أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس يف اصتامع ػػات اظتتخصص ػػٌن يف اظتن ػػاىج كطرائ ػ ػق ت ػػدريس اضتاس ػػب اآليل،
كتكنولوجيػ ػا اظتعلوم ػػات كعل ػػوـ اضتاس ػػب اآليل ،كق ػػد أرف ػػق الباح ػػث خطابػ ػان للمحكم ػػٌن متض ػػمنان أى ػػداؼ
الدراسة ،طالبان منهم التكرـ بإبداء الرأم يف مناسبة اظتهارات للبعد الذم تنتمي لو ،كمدل كضػوح الصػياغة
اللغوية كالتعديل اظتقرتح يف حاؿ كجود صػياغة بديلػة ،كأخػًنان مقرتحػات أخػرل يػرل احملكمػوف إضػافتها كقػد
أظهر احملكموف جتاكبان مشكوران مع الباحث كقدموا ملحوظات أفادت الدراسة ،مث قاـ الباحث بتحليل آراء
احملكمٌن؛ كاصتدكؿ التايل يوضح ذلك.
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جدكؿ 2
آراء احملكمٌن يف فقرات بطاقة اظتالحظة
رقم
الفقرة

نسبة اظتوافقٌن

رقم
الفقرة

نسبة اظتوافقٌن

رقم
الفقرة

نسبة اظتوافقٌن

رقم
الفقرة

نسبة اظتوافقٌن

0
4

%74
%74

00
04

%76
%000

40
44

%000
%72

10
14

%72
%000

1
2
3
4
5
6
7

%76
%000
%76
%000
%000
%000
%000

01
02
03
04
05
06
07

%74
%74
%000
%76
%76
%76
%74

41
42
43
44
45
46
47

%76
%000
%000
%76
%000
%000
%76

11
12
13
14
15
16
17

%000
%000
%74
%000
%76
%76
%76

00

%76

40

%76

10

%76

20

%000

 .4 .4 .03ثبات البطاقة :للتأكد من ثبات بطاقة اظتالحظة كالتحقق مػن إمكانيػة تطبيقهػا ،طبقػت علػى
عينة استطالعية من تالميذ الصف الثاين اإلعدادم بلغ عددىم ( )40طالبان من خارج عينة البحث ،كبعد
مالحظة أداء التالميذ مت تفريغ بيانات اظتالحظػة ،كمت أخػذ اظتتوسػط اضتسػايب جملمػوع اظتالحظتػٌن باسػتخداـ
معادلة كوبر ( )coperإلجياد معامل الثبات كقد تبٌن أف األداة تتمتع بثبػات عػاؿ بلػغ ( )72.2ؽتػا يعػين
صالحيتها للتطبيق.
 .5 .4 .03الصػػورة النهائيػػة لبطاقػػة اظتالحظػػة :تكونػػت بطاقػػة اظتالحظػػة مػػن ( )14مهػػارة بعػػد التعػػديالت
عليها كإقرارىا من السادة احملكمٌن؛ كىي:
 .0 .5 .4 .03مهارات التعامل مع الواجهة األساسية لربنامج اصتداكؿ اضتسابية ( )6مهارات.
 .4 .5 .4 .03مهارات إدخاؿ البيانات يف اطتاليا ( )00مهارات.
 .1 .5 .4 .03مهارات استخداـ الدكاؿ الرياضية ( )4مهارات.
 .2 .5 .4 .03مهارات التعامل مع الرسوـ البيانية ( )4مهارات.
 .3 .5 .4 .03مهارات إجراء العمليات اضتسابية ( )4مهارات.
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 .1 .03مقيػػاس الدافعيػػة لإلؾتػػاز :بعػػد االطػػالع علػػى الدراسػػات كالبحػػوث الػػيت تناكلػػت مقيػػاس الدافعيػػة
لإل ؾتاز قاـ الباحث بصياغة أبعاد اظتقيػاس الرئيسػية كصػياغة الفقػرات كالعبػارات اطتاصػة بكػل بعػد ،كعػرض
اظتقياس على غتموعة من احملكمٌن ،كقػد اشػتمل اظتقيػاس يف صػورتو األكليػة علػى ( )40عبػارة ،كبعػد تعػديل
اظتقياس يف صورتو النهائية أصبحت فقرات اظتقياس ( 20فقرة).
 .0 .1 .03مفتػػاح التصػػحيح ظتقيػػاس الدافعيػػة لإلؾتػػاز :اختػػار الباحػػث اظتقيػػاس الثالثػػي لتصػػحيح عبػػارات
اظتقياس (تنطبق دتامان – تنطبق بدرجة متوسطة – ال تنطبق).
تنطبق دتامان = ثالث درجات ،تنطبق بدرجة متوسطة = درجتاف ،ال تنطبق = درجة كاحدة
كهبذا تصبح الدرجة العظمى للمقياس  040درجة كالدرجة الصغرل  20درجة.
 .4 .1 .03الصدؽ كالثبات ظتقياس الدافعية لإلؾتاز:
 .0 .4 .1 .03ص ػػدؽ احملكم ػػٌن :بع ػػد التأك ػػد م ػػن ص ػػدؽ احملت ػػول مت ع ػػرض اظتقي ػػاس عل ػػى غتموع ػػة م ػػن
احملكمٌن أعضاء ىيئة التدريس يف اصتامعات اظتتخصصٌن ،كقد أظهر احملكموف جتاكبان مشػكوران مػع الباحػث
كقدموا ملحوظات أفادت البحث ،مث قاـ الباحث بتحليل آراء احملكمٌن؛ كاصتدكؿ التايل يوضح ذلك.
جدكؿ 3
آراء احملكمٌن يف عبارات مقياس الدافعية لإلؾتاز
رقم
الفقرة

نسبة
اظتوافقٌن

رقم
الفقرة

نسبة
اظتوافقٌن

رقم
الفقرة

نسبة
اظتوافقٌن

رقم
الفقرة

نسبة
اظتوافقٌن

0
4
1
2
3
4
5
6
7
00

%74
%74
%76
%000
%76
%44
%000
%000
%44
%40

00
04
01
02
03
04
05
06
07
40

%76
%000
%74
%74
%000
%40
%76
%76
%74
%76

40
44
41
42
43
44
45
46
47
10

%000
%72
%76
%54
%000
%76
%000
%000
%76
%76

10
14
11
12
13
14
15
16
17
20

%72
%000
%000
%50
%74
%000
%76
%76
%30
%000
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 .1 .1 .03ثبػػات مقيػػاس الدافعيػػة لإلؾتػػاز :للتأكػػد مػػن ثبػػات مقيػػاس الدافعيػػة لإلؾتػػاز اسػػتخدـ الباحػػث
معامل ألفا كرك نباخ كذلك بعد تطبيقو على درجات العينة االستطالعية ،كقػد كػاف معامػل ثبػات االختبػار
()0.60؛ كىي قيمة جيدة للداللة على ثبات االختبار.
 .05التكافؤ بين المجموعتين:

بعد التأكد من صدؽ أدكات البحث كثباهتا ،قاـ الباحث بإجراء اختبار "ت"
( )Independent Samples Testقبل بدء تطبيق الربغتية للتأكد من التكافؤ بٌن اجملموعتٌن
كجاءت النتائج على النحو التايل:
 .0 .04نتائج اظتقارنة بٌن اجملموعة التجريبية األكىل كالتجريبية الثانية يف االختبار التحصيلي:
جدكؿ 4
اختبار " ت" للمقارنة بٌن اجملموعتٌن التجريبية األكىل كالتجريبية الثانية لالختبار التحصيلي القبلي
االختبار
االختبار التحصيلي قبلي

اجملموعات

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم

جتريبية أكىل 10

10.73

2.017

جتريبية ثانية 10

10.90

2.057

ت مستول الداللة
2.90

0..774

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح أف اظتتوسط اضتسايب يف االختبار التحصيلي للقياس القبلي
للمجموعة التجريبية األكىل جاء بقيمة ( )10.73باؿتراؼ معيارم ( ،)2.017كللمجموعة التجريبية
الثانية ( )10.90باؿتراؼ معيارم ( )2.057كما أف قيمة "ت" جاءت مساكية ( )2.90كىي غًن دالة
إحصائيا عند مستول ( ،)0.03ما يدؿ على أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستول داللة ( ≤
 )0.05بٌن متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي للمجموعتٌن التجريبية األكىل كالتجريبية الثانية
لالختبار التحصيلي ما يدؿ على تكافؤ اجملموعتٌن.
 .4 .04نتائج اظتقارنة بٌن اجملموعة التجريبية األكىل كالتجريبية الثانية يف بطاقة اظتالحظة:
جدكؿ 5
اختبار "ت" للمقارنة بٌن اجملموعة التجريبية األكىل كالتجريبية الثانية يف بطاقة اظتالحظة القبلي
اجملموعات

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم ت مستول الداللة

جتريبية أكىل 30
بطاقة اظتالحظة قبلي
جتريبية ثانية 30

37.80
37.73

2.759
1.437

.115

.909

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب لبطاقة اظتالحظة للقياس القبلي
للمجموعة التجريبية األكىل ( ،)37.80باؿتراؼ معيارم ( ،)2.759بينما اظتتوسط اضتسايب للمجموعة
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التجريبية الثانية جاء بقيمة ( ،)37.73باؿتراؼ معيارم ( )1.437كما أف قيمة "ت" جاءت مساكية
( )0.003كىي غًن دالة إحصائيان عند مستول ( ،)0.03ما يدؿ على أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيان

عند مستول داللة ( )≤ 0.05بٌن متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي للمجموعتٌن.
 .1 .04نتائج اظتقارنة بٌن اجملموعة التجريبية األكىل كالتجريبية الثانية يف مقياس الدافعية لإلؾتاز:
جدكؿ 6
اختبار "ت" للمقارنة بٌن بٌن اجملموعة التجريبية األكىل كالتجريبية الثانية يف مقياس الدافعية لإلؾتاز
اجملموعات

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم

جتريبية أكىل 30
مقياس الدافعية لإلؾتاز قبلي
جتريبية ثانية 30

40.23
40.87

3.892
2.063

ت

مستول الداللة

.820

.419

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب ظتقياس الدافعية لإلؾتاز للقياس القبلي
للمجموعة التجريبية األكىل ( ،)40.23باؿتراؼ معيارم ( ،)3.892بينما اظتتوسط اضتسايب للمجموعة
التجريبية الثانية جاء بقيمة ( ،)40.87باؿتراؼ معيارم ( )2.063كما أف قيمة "ت" جاءت مساكية
( ).820كىي غًن دالة إحصائيا عند مستول داللة ( ،)0.03ما يدؿ على أنو ال يوجد فرؽ داؿ
إحصائيان عند مستول داللة ( )≤ 0.05بٌن متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي للمجموعتٌن،
كؽتا سبق يتضح لنا أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستول داللة ( )≤ 0.05بٌن متوسطي
درجات التالميذ يف القياس القبلي للمجموعتٌن التجريبية األكىل كالتجريبية الثانية يف االختبار التحصيلي
كبطاقة اظتالحظة كمقياس الدافعية لإلؾتاز.

 .06إجراءات البحث:

 . 0 .05تقدًن إطار نظرم عن الرحالت اظتعرفية بنوعيها قصًنة اظتدل كطويلة اظتدل ،كمهارات اضتاصب
اآليل كالدافعية لإلؾتاز.
 .4 .05بناء أدكات البحث يف صورهتا األكلية مث عرضها على غتموعػة مػن احملكمػٌن لتعػديلها ككضػعها يف
صورهتا النهائية يف ضوء آراء احملكمٌن.
 .1 .05تصميم الرحلة اظتعرفية من خالؿ موقع .zunal.com
 .2 .05تضمٌن الرحلة اظتعرفية للمهاـ كاألنشطة كالتكاليف.
 .3 .05تطبيق األدكات على اجملموعتٌن قبليان للتأكد من تكافؤ اجملموعات قبل التطبيق.
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 .4 .05تػػدريس اجملموعػػة التجريبيػػة األكىل باسػػتخداـ الػػرحالت اظتعرفيػػة قصػػًنة اظتػػدل يف برنػػامج اصتػػداكؿ
اضتسابية.
 .5 .05تػػدريس اجملموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة باسػػتخداـ الػػرحالت اظتعرفيػػة طويلػػة اظتػػدل يف برنػػامج اصتػػداكؿ
اضتسابية.
 .6 .05بع ػػد االنته ػػاء م ػػن احملت ػػول ك ػػامالن كال ػػزمن اظتق ػػرر مت تطبي ػػق االختب ػػار التحص ػػيلي كبطاق ػػة اظتالحظ ػػة
كمقياس الدافعية لإلؾتاز البعدم ،كذلك لتعرؼ دالالت الفركؽ بٌن نتػائج التطبيقػٌن القبلػي كالبعػدم علػى
اجملموعتٌن.
 .7 .05مت تصحيح األدكات.
 .00 .05مت رتع البيانات كالنتائج اطتاصة باجملموعتٌن كإدخاعتا اضتاسب لتتم معاصتتها إحصائيان.

 .07األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي:

قاـ الباحث باستخداـ األساليب اإلحصائية اظتناسبة كاظتتمثلة يف اإلحصاء الوصفي هبدؼ اضتصوؿ
على النتائج اظتتعلقة بأسئلة الدراسة:
 .0 .06معامل الفاكركنباخ للتأكد من ثبات األدكات.
 .4 .06اظتتوسطات اضتسابية كاالؿترافات اظتعيارية.
 .1 .06اختبػػار "ت" ( )Paired Samples Testللمقارنػػة بػػٌن القيػػاس القبلػػي كالقيػػاس البعػػدم
للمجموعتٌن.
 .08نتائج البحث:
 .0 .07نتػػائج الفػػرض األكؿ  :يػػنص الفػػرض األكؿ علػػى "يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول دالل ػة
( )α≤0.05ب ػػٌن متوس ػػطي درج ػػات تالمي ػػذ اجملموع ػػة التجريبي ػػة األكىل يف القي ػػاس (القبل ػػي  -البع ػػدم)
لالختبار التحصيلي كمقياس الدافعية لإلؾتاز كبطاقة اظتالحظػة لصػاا القيػاس البعػدم ،كللتأكػد مػن صػحة
ىذا الفرض مت استخداـ اختبار "ت" على النحو التايل:
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 .0 .0 .07نت ػ ػػائج اظتقارن ػ ػػة ب ػ ػػٌن االختب ػ ػػار القبل ػ ػػي كالبع ػ ػػدم للمجموع ػ ػػة التجريبي ػ ػػة األكىل يف االختبػ ػ ػػار
التحصيلي.
جدكؿ 7
اختبار "ت" للمقارنة بٌن بٌن القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكىل يف االختبار التحصيلي
القياس

االختبار
االختبار التحصيلي

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم

القبلي 30

10.73

1.982

البعدم 30

17.53

1.592

ت

مستول الداللة

8.290

.000

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب يف االختبار التحصيلي للقياس القبلي
للمجموعة التجريبية األكىل ( )10.73باؿتراؼ معيارم ( ،)1.982يف حٌن أف اظتتوسط اضتسايب يف
االختبار التحصيلي للقياس البعدم بلغ ( ،)17.53باؿتراؼ معيارم ( )1.592كبلغت قيمة "ت"
( )8.290ىي دالة إحصائيان عند مستول داللة ( ).000ما يدؿ على كجود فرؽ داؿ إحصائيا عند
مستول داللة ( )≤0.01بٌن متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة
التجريبية األكىل اليت تدرس باستخداـ الطريقة الرحالت اظتعرفية قصًنة اظتدل لالختبار التحصيلي لصاا
القياس البعدم .حيث بلغ حجم األثر ( )2.242كىي قيمة مرتفعة كيفسر الباحث ارتفاع قيمة اظتتوسط
اضتسايب للمجموعة التجريبية األكىل يف القياس البعدم بأف التالميذ بعد تعرؼ على الرحالت اظتعرفية
ساعدت على زيادة التشويق كاالنتباه كحتقيق اظتتعة يف التعلم ،ككاف التالميذ يستمتعوف باإلحبار يف
موضوعات البحث عرب الشبكة كالتوقف عند النقاط اعتامة كتشغيل ملفات الصوت كمقاطع الفيديو ،ككاف
عتذا األثر الكبًن يف زيادة اظتعلومات النظرية كاظتعرفية يف مادة اضتاسب اآليل اظتقررة عليهم كبالتايل ارتفعت
درجات االختبار التحصيلي البعدم.
 .4 .0 .07نتائج اظتقارنة بٌن االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكىل يف بطاقة اظتالحظة.
جدكؿ 00
اختبار "ت" للمقارنة بٌن بٌن القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكىل يف بطاقة اظتالحظة
االختبار

القياس

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم

القبلي 30
بطاقة اظتالحظة
البعدم 30

2.759
3.275

37.80
61.63

ت

مستول الداللة

25.666

.000

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب يف بطاقة اظتالحظة للقياس القبلي
للمجموعة التجريبية األكىل ( )37.80باؿتراؼ معيارم ( ،)2.759يف حٌن أف اظتتوسط اضتسايب يف
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بطاقة اظتالحظة للقياس البعدم بلغ ( )61.63باؿتراؼ معيارم ( )3.275كبلغت قيمة "ت"
( )25.666كىي دالة إحصائيان عند مستول داللة ( ).000ما يدؿ على كجود فرؽ داؿ إحصائيان عند

مستول داللة ( )≤ 0.01بٌن متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة
التجريبية األكىل اليت تدرس باستخداـ الطريقة الفردية للرحالت اظتعرفية لتنفيذ مهاـ الويب لبطاقة اظتالحظة
لصاا القياس البعدم ،حيث بلغ حجم األثر ()2.200؛ كىي قيمة مرتفعة ،كيفسر الباحث ارتفاع قيمة
اظتتوسط اضتسايب للمجموعة التجريبية األكىل يف القياس البعدم بأف الرحالت اظتعرفية ساعدت التالميذ
على اكتساب العديد من اظتهارات اليت دتكنهم من التعامل مع اضتاسب اآليل كمن ىذه اظتهارات مهارات
برنامج اصتداكؿ اضتسابية حيث اشتملت الرحالت اظتعرفية على مقاطع فيديو تشرح مهارات ىذه الدركس
كما احتوت على ركابط هبا شركحات متنوعة للمهارات ،فساعد كل ذلك على ارتفاع اصتانب اظتهارل
للطالب.
 .1 .0 .07نتػػائج اظتقارنػػة بػػٌن االختبػػار القبلػػي كالبعػػدم للمجموعػػة التجريبيػػة األكىل يف مقيػػاس الدافعيػػة
لإلؾتاز.
جدكؿ 00
اختبار " ت" للمقارنة بٌن بٌن القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكىل يف مقياس الدافعية
االختبار
مقياس الدافعية لإلؾتاز

القياس

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم

القبلي 30
البعدم 30

40.23
69.57

3.892
3.559

ت

مستول الداللة

68.688

.000

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب يف مقياس الدافعية لإلؾتاز للقياس القبلي
للمجموعة التجريبية األكىل ( )20.41باؿتراؼ معيارم ( )3.892يف حٌن أف اظتتوسط اضتسايب يف بطاقة
اظتالحظة للقياس البعدم بلغ ( )69.57باؿتراؼ معيارم ( )3.559كبلغت قيمة "ت" ()68.688
كىي دالة إحصائيان عند مستول داللة ( ).000ما يدؿ على كجود فرؽ داؿ إحصائيان عند مستول داللة
( ) ≤ 0.01بٌن متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية
األكىل اليت تدرس باستخداـ الطريقة الفردية للرحالت اظتعرفية لتنفيذ مهاـ الويب يف مقياس الدافعية لإلؾتاز
لصاا القياس البعدم .حيث بلغ حجم األثر ( )2.607كىي قيمة مرتفعة ،كيفسر الباحث ارتفاع قيمة
اظتتوسط اضتسايب للمجموعة التجريبية األكىل يف القياس البعدم يف مقياس الدافعية لإلؾتاز بأف الرحالت
اظتعرفية أثارت دافعية التالميذ للتعلم كحثتهم على اصتد كاالستمتاع مبا تقدمو عتم من متعة تعليمية كما أهنا
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سهلت اظتادة التعليمية على التالميذ بشقيها النظرم كالعملي فأصبح التفوؽ كاإلؾتاز أمران سهالن بالنسبة
عتم.
 .4 .07يػػنص علػػى " يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول داللػة ( )α≤0.05بػػٌن متوسػػطي درجػػات
التالميذ اجملموعة ا لتجريبية الثانية يف القيػاس القبلػي كالبعػدم لالختبػار التحصػيلي كمقيػاس الدافعيػة لإلؾتػاز
كبطاقػػة اظتالحظػػة لصػػاا القيػػاس البعػػدم ،كللتأكػػد مػػن صػػحة ىػػذا الفػػرض مت اسػػتخداـ اختبػػار "ت" علػػى
النحو التايل:
 .0 .4 .07نت ػ ػػائج اظتقارن ػ ػػة ب ػ ػػٌن االختب ػ ػػار القبل ػ ػػي كالبع ػ ػػدم للمجموع ػ ػػة التجريبي ػ ػػة الثاني ػ ػػة يف االختب ػ ػػار
التحصيلي.
جدكؿ 04
اختبار "ت" للمقارنة بٌن بٌن القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية الثانية يف االختبار التحصيلي
االختبار
االختبار التحصيلي

القياس

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم

القبلي 30
البعدم 30

10.90
17.23

2.057
2.300

ت

مستول الداللة

9.072

.000

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب يف االختبار التحصيلي للقياس القبلي
للمجموعة التجريبية الثانية ( )10.90باؿتراؼ معيارم ( ،)2.057يف حٌن أف اظتتوسط اضتسايب يف
االختبار التحصيلي للقياس البعدم بلغ ( ،)17.23باؿتراؼ معيارم ( )2.300كبلغت قيمة "ت"
( )9.072كىي دالة إحصائيان عند مستول داللة ( ).000ما يدؿ على كجود فرؽ داؿ إحصائيان عند
مستول داللة ( )≤ 0.01بٌن متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة
التجريبية الثانية اليت تدرس بالرحالت اظتعرفية طويلة اظتدل لالختبار التحصيلي؛ لصاا القياس البعدم،
حيث بلغ حجم األثر ()2.240؛ كىي قيمة مرتفعة.
كيفسر الباحث ارتفاع قيمة اظتتوسط اضتسايب للمجموعة التجريبية الثانية يف القياس البعدم بأف
طوؿ الرحلة اظتعرفية كزيادة عدد اضتصص ساعد على أف تكوف الرحلة اظتعرفية جذابة كؽتتعة كما أف ما
حتتويو الرحالت اظتعرفية من مقاطع صوتية كمقاطع فيديو ساعد على فهم التالميذ للمحتول العلمي ما
كاف لو األثر الكبًن يف زيادة اظتعلومات النظرية كاظتعرفية يف مادة اضتاسب اآليل اظتقررة عليهم كبالتايل
ارتفعت درجات االختبار التحصيلي البعدم.
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 .4 .4 .07نتائج اظتقارنة بٌن االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية الثانية يف بطاقة اظتالحظة.
جدكؿ 01
اختبار "ت" للمقارنة بٌن بٌن القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية الثانية يف بطاقة اظتالحظة
االختبار

القياس

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم

القبلي 30
بطاقة اظتالحظة
البعدم 30

1.437
4.003

37.73
61.67

ت

مستول الداللة

35.391

.000

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب يف بطاقة اظتالحظة للقياس القبلي
للمجموعة التجريبية الثانية بلغ ( )15.51باؿتراؼ معيارم ( ،)1.437يف حٌن أف اظتتوسط اضتسايب يف
بطاقة اظتالحظة للقياس البعدم بلغ ( )61.67باؿتراؼ معيارم ( )4.003كبلغت قيمة "ت"
( )35.391كىي دالة إحصائيان عند مستول داللة ( ).000ما يدؿ على كجود فرؽ داؿ إحصائيان عند

مستول داللة ( )≤ 0.01بٌن متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة
التجريبية الثانية لبطاقة اظتالحظة؛ لصاا القياس البعدم ،حيث بلغ حجم األثر ()2.400؛ كىي قيمة
مرتفعة.
كيفسر الباحث ارتفاع قيمة اظتتوسط اضتسايب للمجموعة التجريبية الثانية يف القياس البعدم بأف
الرحالت اظتعرفية ساعدت التالميذ على اكتساب العديد من اظتهارات اليت دتكنهم من التعامل مع اضتاسب
اآل يل كمن ىذه اظتهارات مهارات برنامج اصتداكؿ اضتسابية حيث اشتملت الرحالت اظتعرفية على مقاطع
فيديو تشرح مهارات ىذه الدركس ،كما احتوت على ركابط هبا شركحات متنوعة للمهارات ،فساعد كل
ذلك على ارتفاع اصتانب اظتهارم.
 .1 .4 .07نتػػائج اظتقارنػػة بػػٌن االختبػػار القبلػػي كالبعػػدم للمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة يف مقيػػاس الدافعيػػة
لإلؾتاز.
جدكؿ 02
اختبار "ت" للمقارنة بٌن بٌن القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية الثانية يف مقياس الدافعية
االختبار
مقياس الدافعية لإلؾتاز

القياس

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم

القبلي 30
البعدم 30

40.87
72.00

2.063
2.573

ت

مستول الداللة

47.775

.000

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب يف مقياس الدافعية لإلؾتاز للقياس القبلي
للمجموعة التجريبية الثانية بلغ ( )40.87باؿتراؼ معيارم ( )2.063يف حٌن أف اظتتوسط اضتسايب يف
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بطاقة اظتالحظة للقياس البعدم بلغ ( )72.00باؿتراؼ معيارم ( )2.573كبلغت قيمة "ت"
( )47.775كىي دالة إحصائيان عند مستول داللة ( ).000ما يدؿ على كجود فرؽ داؿ إحصائيان عند

مستول داللة ( )≤0.01بٌن متوسطي درجات التالميذ يف القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة
التجريبية الثانية يف مقياس الدافعية لإلؾتاز؛ لصاا القياس البعدم ،حيث بلغ حجم األثر ()2.400؛
كىي قيمة مرتفعة.
كيفسر الباحث ارتفاع قيمة اظتتوسط اضتسايب للمجموعة التجريبية الثانية يف القياس البعدم يف
مقياس الدافعية لإلؾتاز بأف الرحالت اظتعرفية أثارت دافعية التالميذ للتعلم ،كحثتهم على اصتد كاالستمتاع
مبا تقدمو عتم من متعة تعليمية كما أهنا سهلت اظتادة التعليمية على التالميذ بشقيها النظرم كالعملي
فأصبح التفوؽ كاإلؾتاز أمران سهالن بالنسبة عتم.
 .1 .07نتػػائج الف ػػرض الثالػػث :ي ػػنص الف ػرض الثال ػث علػػى "ال يوج ػػد فػػرؽ داؿ إحص ػػائيان بػػٌن متوس ػػطي
درجػػات تالميػػذ اجملمػػوعتٌن (التجريبيػػة األكىل – التجريبيػػة الثانيػػة) يف القيػػاس البعػػدم لالختبػػار التحصػػيلي
كمقي ػػاس الدافعي ػػة لإلؾت ػػاز كبطاق ػػة اظتالحظ ػػة ،كللتأك ػػد م ػػن ص ػػحة ى ػػذا الف ػػرض مت اس ػػتخداـ اختب ػػار "ت"
كجاءت النتائج على النحو التايل:
 .0 .1 .07نت ػػائج اظتقارن ػػة بػ ػػٌن االختب ػػار البع ػػدم للمجمػ ػػوعتٌن التج ػ ػريبيتٌن األكىل كالثاني ػػة يف االختبػ ػػار
التحصيلي.
جدكؿ 03
االختبار البعدم للمجموعتٌن التجريبيتٌن االكىل كالثانية يف االختبار التحصيلي
االختبار
االختبار التحصيلي البعدم

اجملموعة التجريبية ف
األكىل
الثانية

30
30

اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم
17.53
17.23

1.592
2.300

ت

مستول الداللة

3.235

.421

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب يف االختبار التحصيلي للقياس البعدم
للمجموعتٌن التجريبيتٌن األكىل بلغ ( )17.53باؿتراؼ معيارم ( ،)1.592يف حٌن أف اظتتوسط اضتسايب
للمجموعة الثانية بلغ ( ،)17.23باؿتراؼ معيارم ( )2.300كبلغت قيمة "ت" ( )3.235كىي غًن
دالة إحصائيان عند مستول داللة ( ).000ما يدؿ على أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيان بٌن متوسطي
درجات التالميذ يف القياس البعدم للمجموعتٌن التجريبية األكىل كالثانية.
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كيفسر الباحث ذلك بأف كل من اجملموعتٌن التجريبيتٌن قد استفادت من الرحالت اظتعرفية قصًنة
اظتدل اليت يدرسها كل طالب يف اجملموعة التجريبية األكىل ،كأيضان اجملموعة التجريبية الثانية اليت درست
اظتقرر بطريقة الرحلة اظتعرفية طويلة اظتدل ،ألف مقاطع الفيديو كالصوت كالركابط اإللكرتكنية مت استخدامها
من كلتا اجملموعتٌن.
 .4 .1 .07نتائج اظتقارنة بٌن االختبار البعدم للمجموعتٌن التجريبيتٌن االكىل كالثانية يف بطاقة اظتالحظة.
جدكؿ 04
اختبار "ت" للمقارنة بٌن االختبار البعدم للمجموعتٌن التجريبيتٌن االكىل كالثانية يف بطاقة اظتالحظة
اجملموعة التجريبية ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم

االختبار
بطاقة اظتالحظة البعدم

األكىل
الثانية

30
30

61.63
61.67

3.275
4.003

ت

مستول الداللة

3. 033

974.

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب يف بطاقة اظتالحظة للقياس البعدم
للمجموعتٌن التجريبيتٌن األكىل بلغ ( )61.63باؿتراؼ معيارم ( ،)3.275يف حٌن أف اظتتوسط اضتسايب
للمجموعة الثانية بلغ ( ،)61.67باؿتراؼ معيارم ( )4.003كبلغت قيمة "ت" ( )3. 033كىي غًن
دالة إحصائيان عند مستول داللة ( ).000ما يدؿ على أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيان بٌن متوسطي
درجات التالميذ يف القياس البعدم للمجموعتٌن التجريبية األكىل كالثانية.
كيفسر الباحث ذلك بأف كل من اجملموعتٌن التجريبيتٌن قد استفادت من الرحالت اظتعرفية
فمقاطع الفيديو كالصوت كالركابط اإللكرتكنية مت استخدامها يف اجملموعتٌن كساعدت اجملموعتٌن على
اكتساب مهارات استخداـ اضتاسب اآليل.
 .1 .1 .07نتائج اظتقارنة بٌن االختبار البعدم للمجموعتٌن التجريبيتٌن االكىل كالثانية يف مقياس الدافعية.
جدكؿ 05
اختبار "ت" للمقارنة بٌن االختبار البعدم للمجموعتٌن التجريبيتٌن االكىل كالثانية يف مقياس الدافعية
االختبار

اجملموعة التجريبية

مقياس الدافعية
لإلؾتاز البعدم

األكىل
الثانية

ف اظتتوسط اضتسايب االؿتراؼ اظتعيارم
30
30

69.57
72.00

3.559
2.573

ت

مستول الداللة

2.558

.516

من بيانات اصتدكؿ السابق يتضح لنا أف اظتتوسط اضتسايب يف مقياس الدافعية لإلؾتاز للقياس
البعدم للمجموعتٌن التجريبيتٌن األكىل بلغ ( )69.57باؿتراؼ معيارم ( ،)3.559يف حٌن أف اظتتوسط
اضتسايب للمجموعة الثانية بلغ ( ،)72.00باؿتراؼ معيارم ( )2.573كبلغت قيمة "ت" ()2.558
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كىي غًن دالة إحصائيان عند مستول داللة ( ).000ما يدؿ على أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيان بٌن
متوسطي درجات التالميذ يف القياس البعدم للمجموعتٌن التجريبية األكىل كالثانية اللتٌن تدرساف
باستخداـ الطريقة الفردية كالتعاكنية للرحالت اظتعرفية لتنفيذ مهاـ الويب يف مقياس الدافعية لإلؾتاز.
كيفسر الباحث ذلك بأف كل من اجملموعتٌن التجريبيتٌن قد استفادت من الرحالت اظتعرفية فكل
منهما ساعدت على رفع اضتماس كالدافعية لدل تالميذ اجملموعتٌن ،كهبذا يتم قبوؿ الفرض الثالث من
فرضيات ىذه البحث.
 .2 .07توصل البحث اضتايل إىل النتائج التالية:
 .0 .2 .07يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػة ( )≤0.05بػػٌن متوسػػطي درج ػات تالميػػذ
اجملموعة التجريبية األكىل يف القياس القبلي كالبعدم لالختبار التحصيلي؛ لصاا القياس البعدم.
 .4 .2 .07يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػة ( )≤0.05بػػٌن متوسػػطي درجػػات تالميػػذ
اجملموعة التجريبية األكىل يف القياس القبلي كالبعدم لبطاقة اظتالحظة؛ لصاا القياس البعدم.

 .1 .2 .07يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػة ( )≤0.05بػػٌن متوسػػطي درجػػات تالميػػذ
اجملموعة التجريبية األكىل يف القياس القبلي كالبعدم ظتقياس الدافعية لإلؾتاز؛ لصاا القياس البعدم.
 .2 .2 .07يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػة ( )≤0.05بػػٌن متوسػػطي درجػػات تالميػػذ
اجملموعة التجريبية الثانية يف القياس القبلي كالبعدم لالختبار التحصيلي؛ لصاا القياس البعدم.
 .3 .2 .07يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػة ( )≤0.05بػػٌن متوسػػطي درجػػات تالميػػذ
اجملموعة التجريبية الثانية يف القياس القبلي كالبعدم لبطاقة اظتالحظة؛ لصاا القياس البعدم.
 .4 .2 .07يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتول داللػػة ( )≤0.05بػػٌن متوسػػطي درجػػات تالميػػذ
اجملموعة التجريبية الثانية يف القياس القبلي كالبعدم ظتقياس الدافعية لإلؾتاز؛ لصاا القياس البعدم.
 .5 .2 .07ال يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية بٌن متوسطي درجات تالميذ اجملموعتٌن (التجريبية األكىل –
التجريبية الثانية) يف القياس البعدم لالختبار التحصيلي كبطاقة اظتالحظة كمقياس الدافعية لإلؾتاز.

 .16توصيات البحث:

 .1 .02ضركرة االىتماـ بتطبيقات اإلنرتنت بصفة عامة كبالرحالت اظتعرفية بصفة خاصة ظتا عتا من دكر
كبًن يف حتسٌن التعلم.
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 .4 .40تنمية اجتاىات التالميذ ؿتو التعليم اإللكرتكين.
 .1 .40تزكيد اظتدراس بتكنولوجيا حديثػة كمتطػورة كاالعتمػاد علػى اظتصػممٌن التعليميػٌن لتصػميم الػدركس
التفاعلية كالرحالت اظتعرفية.
 .2 .40التوسػػع يف إنتػػاج ال ػربامج كالتطبيقػػات الػػيت تنمػػي اظتهػػارات كالتحصػػيل كخاصػػة يف اظت ػواد الػػيت هبػػا
جوانب عملية.
 .3 .40تدريب التالميذ على استخداـ اإلنرتنت كطرائق البحث اصتيد كطرؽ اإلحبار فيها.
 .10مقترحات البحث:

يف ضوء ما مت التوصل إليو من نتائج يقرتح إجراء الدراسات التالية:
 .0 .40إجػراء دراسػػة ؽتاثلػػة قائمػػة علػػى إسػرتاتيجية الػػرحالت اظتعرفيػػة يف مػواد تعليميػػة أخػػرل كيف مقػػررات
دراسية أخرل.
 .4 .40القياـ بدراسة عن اظتعوقات اليت حتوؿ دكف استخداـ الرحالت اظتعرفية يف اظترحلة اإلعدادية.
 .1 .40إجراء دراسة حوؿ أثر فاعلية اسرتاتيجية الرحالت اظتعرفية يف تنمية التفكًن الناقد كاالجتاه ؿتوىا.
 .2 .40إجراء دراسة تقييمية عن اظتشكالت كالصعوبات اليت تواجو اظتعلمٌن كالطالب ذات الصلة
باحملتول التعليمي لكل مادة دراسية.

المراجع العربية

جابر ،عبد اضتميد جابر .)4002( .علم النفس االجتماعي .القاىرة :دار الفالح.

56

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….....................المجلد السابع عشر  -العدد الرابع 9102 -

سامل ،رفقو خليف سليم .)4000( .أساليب اظتعاملة الو الدية كعالقتها بدافع اإلؾتاز الدراسي لدل
طالبات كليات اجملتمع يف األردف .رسالة دكتوراه ،كلية العلوـ كاآلداب.

شتره ،عماد ػتمد .)4004( .فاعلية استخداـ اسرتاتيجية الرحالت اظتعرفية عرب الويب يف تنمية التحصيل
اظتعريف كبقاء أثر التعلم كاالجتاه ؿتوىا لدل عينة من طالب جامعة أـ القرل .غتلة عجماف للدراسات
كالبحوث.)4(03 ،
السمالكم ،شتية عبد اهلل .)4004( .دكر الويب كويست يف تنمية اظتهارات اضتياتية التشاركية .اظتؤدتر
الدكيل التاسع ،اصتمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية ،اصتزء الثاين ،العدد .4
طلبو ،عبد العزيز ػتمد .)4007( .فاعلية اسرتاتيجية تقصي الويب يف تنمية مستويات التفكًن كالقدرة
على اختاذ القرار ؿتو مواجهة حتديات التحديث التعليمي التكنولوجي .اصتمعية اظتصرية لتكنولوجيا
التعليم ،سلسلة دراسات كحبوث ،)0(07 ،القاىرة.
طلبو ،عبد العزيز ػتمد .)4000( .فاعلية اسرتاتيجيتٌن لتقصي الويب يف تنمية مهارات تصميم اظتقررات
االلكرتكنية كنشرىا .غتلة تكنولوجيا التعليم ،اصتمعية اظتصرية لتكنولوجيا التعليم.)04( ،
الطويلعي ،مرفت عبد الرزتن صاا0211( .ق) .أثر اسرتاتيجية الويب كويست يف تدريس الدراسات
االجتماعية كأثرىا على التحصيل الدراسي لدل طالبات الصف األكؿ الثانوم .غتلة دراسات عربية يف
الرتبية كعلم النفس ،رابطة الرتبويٌن العرب ،)22( ،ديسمرب .4001
عزمي ،نبيل جاد .)4003( .بيئات التعلم التفاعلية .ط ،4القاىرة :دار الفكر العريب.
ػتمد ،ربيع عبد الرؤؼ .)4005( .الدافعية لإلؾتاز كعالقتها بالتفوؽ األكادميي لدل أعضاء ىيئة
التدريس جبامعة اظتلك خالد .غتلة الدراسات النفسية ،جامعة اظتلك خالد.)6(4 ،
ػتمود ،عطا .)4006( .اإلرشاد النفسي كالرتبوم .الرياض :مكتبة اطترجيي.
مراد ،صالح .)4000( .مقدمة يف الرتبية كعلم النفس .الرباط :اظتنظمة اإلسالمية للرتبية كالعلوـ كالثقافة.
مطر ،أشتاء إبراىيم ػتمد .)4000( .فاعلية برنامج إرشادم لتنمية دافعية اإلؾتاز لدل اظتتأخرين دراسيان.
رسالة ماجستًن ،كلية الرتبية ،جامعة بنها.
الناقة ،صالح أزتد .)4004( .أثر استخداـ اسرتاتيجية الويب كويست يف تدريس العلوـ على تنمية
مهارات التفكًن الناقد لدل طالب الصف السادس األساسي .غتلة اصتامعة اإلسالمية للدراسات
الرتبوية كالنفسية.)41(0 ،
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