فاعليت استخذام اسرتاتيجيت الرحالث املعرفيت ) (Web Questيف
تذريس هقرر تصوين الىسائط التعليويت املتعذدة وإنتاجها
لطالباث كليت العلىم واآلداب بضريه على تنويت ههاراث
التصوين التعليوي لرباهج الىسائط املتعذدة
دعاء محمد سيد عبد الرحيم*

* جامعة القصيم _ كمية العموم واآلداب بضرية _ قسم المناهج وطرق التدريس
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فاعليت استخذام اسرتاتيجيت الرحالث املعرفيت ) (Web Questيف
تذريس هقرر تصوين الىسائط التعليويت املتعذدة وإنتاجها
لطالباث كليت العلىم واآلداب بضريه على تنويت ههاراث
التصوين التعليوي لرباهج الىسائط املتعذدة
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف عمى فاعمية استخدام

 .1المقدمة

استراتيجية الويب كويست (( )Web Questالرحالت المعرفية) في

تشيد النظم التربوية في العصر الحالي تغيرات سريعة

تدريس مقرر تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا لطالبات كمية

ومتالحقة ،بفضل التقدم العممي والتكنولوجي ،ويمثل التعميم عبر

العموم واآلداب بضريو عمى تنمية ميارات التصميم التعميمي لبرامج

كبير لممؤسسات التربوية إلعداد مناىجيا
ًا
تحديا
اإلنترنت
ً

الوسائط المتعددة .وتكونت عينة البحث من الطالبات المسجالت في

وبرامجيا بما يالئم إعداد المعمم القادر عمى التكيف والتوافق مع

مقرر "تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا" بالفصل الدراسي

ىذه التغيرات .ويتمثل االستخدام األمثل لإلنترنت في العممية

الثاني 2015 /2014م بكمية العموم واآلداب بضريو  -جامعة

التعميمية في البحث عن المعمومات واالستقصاء واالكتشاف

القصيم ،وقد بمغ عددىن ( )21طالبة ،تم تطبيق أدوات البحث عميين

والوصول إلى المعارف بأقل وقت وجيد.

قبميًا وبعديًا .وتمثمت أدوات الدراسة في قائمة معايير تصميم الويب

وترتكز الويب كويست عمى عمميات البحث واالستكشاف

كويست ،واختبار تحصيمي ،وبطاقة مالحظة ،وبطاقة تقييم منتج.

في شبكة اإلنترنت بيدف الوصول إلى المعمومة بأقل جيد

واستخدم البحث الحالي المنيج الوصفي في الدراسة النظرية ،والمنيج
شبو التجريبي لمتحقق من فروض البحث .وأسفرت النتائج عن وجود

ووقت ممكن ،وتحفز الطالب لكي يكون الرحال المستكشف

فرق دال إحصائيًا عند مستوى ( )0.05بين متوسط درجات التطبيق

لرحمتو المعرفية ].[1

القبمي ،ومتوسط درجات التطبيق البعدي في االختبار التحصيمي

عرف  [2] Hassanienالويب كويست أنيا "استراتيجية
وي َّ
ٌ

لصالح التطبيق البعدي .ووجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى

تُساعد الطالب عمى استثمار وقتيم ،كما أنيا تنمي ميارات

( )0.05بين متوسط درجات التطبيق القبمي ،ومتوسط درجات

التفكير العميا لدييم مثل التفكير االبداعي والناقد ،باإلضافة إلى

التطبيق البعدي في بطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدي .كما

تعميميم الميارات الحياتية مثل االكتشاف وميارات حل

أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ( )0.05بين

المشكالت إليجاد الحمول المناسبة لممشكالت والميمات

متوسط درجات التطبيق القبمي ،ومتوسط درجات التطبيق البعدي في

المطروحة".

بطاقة تقييم منتج لصالح التطبيق البعدي .ووجود أثر دال إحصائيًا

عرف كل من  [3] Lara & Reparaz,الويب كويست
وي َّ
ُ

الستراتيجية الويب كويست عمى تنمية ميارات التصميم التعميمي

بأنيا "نشاط تكنولوجي قائم عمى االستقصاء ،ويمكن عمل

لبرامج الوسائط المتعددة.
الكممات المفتاحية :استراتيجية الويب كويست ،الرحالت المعرفية عبر

الطالب في بيئات تعاونية لمعرفة وتعمم المعمومات المرتبطة

الويب ،تصميم الوسائط المتعددة وانتاجيا ،ميارات التصميم التعميمي

بالوحدات الدراسية ،من خالل استخداميم لمتكنولوجيا لمحاولة

لبرامج الوسائط المتعددة.

إكمال الميمة التعميمية ،وبذلك يتحمل الطالب مسؤولية تعمميم".
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لدى الطالب المعمم.
وقد أوصى كل من العمدة [ ،]9وعبد الحميد]10[ ،

قمب العممية التعميمية التعممية التربوية بمنحو فرصة البحث عن
أجوبة الميام الموكمة إليو في زخم وثائقي ىائل ،كما تمنحو

بإجراء مزيد من البحوث حول تطوير أداء المعممين في مجال

الفرصة لبناء معارفو بنفسو من خالل تعاممو مع المصادر

التصميم التعميمي ،ويرى عزمي ]11[ ،ضرورة تشجيع أعضاء

األولية لممعمومات ،باإلضافة إلى تشجيع العمل الجماعي

ىيئة التدريس بالمدارس والجامعات عمى تصميم وانتاج الوسائط

التعاوني .ويتفق ىذا مع دراسة  [5] Sen & Neufeld,التي

المتعددة.

توصمت إلى أن استخدام الرحالت المعرفية عبر اإلنترنت أدت

وتُعد الدراسة الحالية محاولة لتنمية ميارات تصميم وانتاج

إلى زيادة تحصيل الطالب ،وحصوليم عمى المعمومات بطريقة

الوسائط المتعددة لدى الطالبة المعممة من خالل تدريس مقرر

أسيل وأسرع ومكنتيم من إنجاز الميام بسيولة ،كما ساعدتيم

تصميم الوسائط المتعددة التعميمية وانتاجيا باستخدام است ارتيجية

عمى التعامل بإيجابية مع زمالئيم .ودراسة [6] Li & Yang

الويب كويست.

التي أكدت أن الرحالت المعرفية عبر اإلنترنت ساعدت في

 .2مشكمة الدراسة
الحظت الباحثة من نتائج الطالبات المسجالت بمقرر

زيادة تحصيل الطالب وتنمية ميارات التفكير العممي لدييم،

تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا بالفصل الدراسي

وزيادة دافعيتيم لمتعمم.
ويرتبط الويب كويست بتكنولوجيا الوسائط المتعددة حيت

األول 2015 /2014م تدني درجاتين ،وقد يرجع ذلك إلى
استخدام الطرق التقميدية في التدريس.

تزخر صفحات الويب بالنصوص المكتوبة ،والصور الثابتة
عرف سالم [ ]7الوسائط المتعددة
وي َّ
والرسوم ،ولقطات الفيديوُ ،

وفي ظل التقدم العممي والتكنولوجي تطورت النظريات

بأنيا "الجمع بين النص التحريري ،والصوت ،والرسوم الثابتة

محور لمعممية التعميمية ،يقوم بنفسو
ًا
التربوية وجعمت من المتعمم

والمتحركة ،ولقطات الفيديو ،وعرضيم بشكل متكامل ،وتخزينيم

بالبحث واالستقصاء والتجريب واالستنتاج ،واىتمت بتطبيق

والتعامل معيم بشكل تفاعمي باستخدام الحاسب ووفقًا لمستوى

استراتيجيات التدريس الجديدة التي تمكن المتعمم من التعمم

وقدرات واحتياجات المستخدم".

الذاتي والعمل ضمن فريق لتحقيق األىداف المنشودة تحت
توجيو واشراف المعمم.

وتُعد ميارات التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة
من أىم الميارات التي يجب أن يتقنيا المعمم في ظل التطور

وباالطالع عمى نتائج بعض الدراسات منيا دراسة سعيد،

العممي والتكنولوجي ،ويؤكد فييم [ ]8عمى أنو "بدخول وسائط

[ ]4التي أكدت أن الويب كويست من النماذج الميمة التي

تكنولوجيا التعميم إلى التربية ،خرجت وظيفة المعمم من مجرد

تجمع بين التخطيط التربوي المحكم واالستعمال المتقن

التمقين إلى ميام ووظائف أخرى ،فأصبح ىو المصمم والمبرمج

لمحاسوب ،ودراسة  [12] Martoniaالتي أكدت أن استخدام

التربوي الذي يعمل عمى توظيف التكنولوجيا لخدمة األىداف
التربوية ،وأصبح نجاحو يقاس بمدى قدرتو عمى تصميم التعميم

إيجابيا وأثار دافعية الطالب،
الرحالت المعرفية عبر الويب كان
ً

ودراسة  [13] Swindellالتي أوضحت نتائجيا أن الرحالت

بمساعدة وسائط التكنولوجيا".

المعرفية عبر اإلنترنت أدت إلى تعديل سموك الطالب وزيادة

ويتضمن برنامج إعداد المعممين في كميات العموم واآلداب

دافعيتيم لمتعمم وزيادة تحصيميم األكاديمي ،ودراسة & Ikpeze

مقرر تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا والذي ييدف

 [14] Feniceالتي أكدت أن الرحالت المعرفية عبر الويب

إلى تنمية ميارات التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة

ساىمت في زيادة تعمم الطالب واكتسابيم ميارات التفكير
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العممي ،وزيادة التعاون بينيم ،والتواصل فيما بينيم وبين المعمم،

ب .أهداف الدراسة

كما زادت من دافعيتيم لمبحث ،ودراسة الفار [ ]1التي توصمت

ىدفت الدراسة الحالية إلى:

إلى فعالية الويب كويست في تنمية ميارات التفكير التأممي

 -1تحديد ميارات التصميم التعميمي الالزمة لمطالبات

والتحصيل المعرفي لدى الطالب ،ودراسة حجر [ ]15التي

المسجالت في مقرر تصميم الوسائط التعميمية المتعددة

أظيرت نتائجيا وجود أثر إيجابي لمتدريس باستخدام استراتيجية

وانتاجيا.

الويب كويست في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية

 -2تحديد معايير تصميم الويب كويست.

التربية.

 -3التعرف عمى فاعمية استخدام استراتيجية الويب كويست في

وانطالقًا من توصيات كل من جودة [ ]16بتأىيل طالب

تنمية الميارات المعرفية لمتصميم التعميمي لبرامج الوسائط

كميات التربية عمى استخدام اسموب الرحالت المعرفية عبر

المتعددة لدى عينة البحث.

الويب ،وسمارة [ ]17بإعداد البرامج التعميمية القائمة عمى

 -4التعرف عمى فاعمية استخدام استراتيجية الويب كويست في

استراتيجية الويب كويست لتنمية العمميات العقمية المختمفة.

تنمية الميارات األدائية لمتصميم التعميمي لبرامج الوسائط

ونظر لعدم وجود دراسة في حدود عمم الباحثة تقيس فاعمية
ًا

المتعددة لدى عينة البحث.

استخدام الويب كويست في تنمية ميارات التصميم التعميمي

 -5قياس أثر استخدام استراتيجية الويب كويست في تنمية

لبرامج الوسائط المتعددة تحددت مشكمة البحث الحالي في:

ميارات التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة لدى عينة

ما فاعمية استخدام استراتيجية الويب كويست )(Web Quest

البحث.

(الرحالت المعرفية) في تدريس مقرر تصميم الوسائط التعميمية

ج .أهمية الدراسة

المتعددة وانتاجيا للطالباث المسجالث في مقرر تصميم الىسائط

تتحدد أىمية الدراسة الحالية في أنيا:

التعليميت المتعددة وإنتاجها بكمية العموم واآلداب بضريو عمى
تنمية ميارات التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة؟

انعكاسا لالتجاىات التربوية الحديثة التي تؤكد عمى أن
 -1تُعد
ً
المتعمم ىو محور العممية التعميمية.

أ .أسئمة الدراسة

 -2تُمقي الضوء عمى معايير تصميم الويب كويست.

 -1ما ميارات التصميم التعميمي الالزمة لمطالبات المسجالت

 -3قد تُفيد الطالبة في التدريب عمى ميارات التصميم التعميمي

في مقرر تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا؟

لبرامج الوسائط المتعددة من خالل الويب كويست التي صممتيا

 -2ما معايير تصميم الويب كويست؟

الباحثة.

 -3ما فاعمية استخدام استراتيجية الويب كويست في تنمية

د .منهج الدراسة

الميارات المعرفية لمتصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة

استخدم البحث المنيج الوصفي في عرض مفيوم الويب

لدى عينة البحث؟

كويست ،وأنواعيا ،ومكوناتيا ،ومزايا استخداميا في التعميم ،وفي

 -4ما فاعمية استخدام استراتيجية الويب كويست في تنمية

عرض مفيوم التصميم التعميمي ،ومفيوم الوسائط المتعددة،

الميارات األدائية لمتصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة لدى

وعناصرىا ،وخصائصيا ،ومكوناتيا ،وفوائدىا التربوية ،والمنيج

عينة البحث؟

التجريبي لمتحقق من فروض البحث.

 -5ما أثر استخدام استراتيجية الويب كويست في تنمية ميارات

ه .حدود الدراسة

التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة لدى عينة البحث؟

تمثمت حدود الدراسة الحالية في:
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 -1الحد البشري :يشمل ( )21طالبة مسجمة في مقرر تصميم

مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

الوسائط التعميمية وانتاجيا.

الفاعمية Effectiveness

 -2الحد الزماني :طبق البحث في الفصل الدراسي الثاني لمعام
2015 /2014م.

ائيا بأنيا :األثر الناتج عن تأثير المتغير
تعرفيا الباحثة إجر ً

المستقل (الويب كويست) عمى المتغير التابع (ميارات التصميم

 -3الحد المكاني :كمية العموم واآلداب بضريو (شطر

التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة.

الطالبات).

الويب كويست Web Quest

 -4الحد الموضوعي :تنمية ميارات التصميم التعميمي لبرامج

عرفيا  [18] Halatبأنيا "مدخل تدريس جيد متمركز حول
تُ َّ

الوسائط المتعددة.

المتعمم قائم عمى النظرية البنائية والتفكير اإلبداعي والناقد

و .أدوات الدراسة

وبيئات التعمم التعاوني".
ائيا أنيا "أنشطة تعميمية استكشافية
وتُ َّ
عرفيا الباحثة إجر ً

 -1قائمة بمعايير تصميم الويب كويست.
 -2اختبار تحصيمي يقيس الجوانب المعرفية لمتصميم التعميمي

أعدتيا الباحثة من خالل دمج شبكة الويب في العممية التعميمية؛

لبرامج الوسائط المتعددة.

لمساعدة الطالبات في عمميات البحث والتقصي عن المعمومات

 -3بطاقة مالحظة لقياس الجوانب األدائية لمتصميم التعميمي

الالزمة حول موضوعات مقرر تصميم الوسائط التعميمية

لبرامج الوسائط المتعددة.

المتعددة وانتاجيا من خالل صفحات ويب محددة مسبقًا".
الميارة Skill

 -4بطاقة تقييم منتج.

عرفيا المقاني والجمل [ ]19أنيا "األداء السيل الدقيق القائم
ُي َّ

ي .عينة الدراسة

وعقميا مع توفير الوقت
حركيا
عمى الفيم لما يتعممو اإلنسان
ً
ً

تكونت من الطالبات المسجالت في مقرر تصميم الوسائط

والجيد والتكاليف".

التعميمية وانتاجيا وقد بمغ عددىن ( )21طالبة تم تطبيق أدوات

ائيا بأنيا "المعرفة النظرية واألداء
وتُ َّ
عرفيا الباحثة إجر ً

وبعديا.
قبميا
ً
البحث عميين ً

العممي المرتبط بكل مرحمة من مراحل التصميم التعميمي وفق

فروض الدراسة:

نماذج التصميم التعميمي المقررة وتقاس باختبار تحصيمي يقيس

إحصائيا عند مستوى ( )0.05بين متوسط
 -1يوجد فرق دال
ً

الجوانب المعرفية لمميارة ،وبطاقة مالحظة لقياس الجوانب

درجات التطبيق القبمي ،ومتوسط درجات التطبيق البعدي في

األدائية لمميارة".

االختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي.

التصميم التعميمي Instructional Design

إحصائيا عند مستوى ( )0.05بين متوسط
 -2يوجد فرق دال
ً

عرفو الحيمة [ ]20أنو "إجراءات تتعمق باختيار المادة
ُي َّ

درجات التطبيق القبمي ،ومتوسط درجات التطبيق البعدي في

بطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدي.

التعميمية المراد تصميميا وتحميميا وتنظيميا وتطويرىا وتقويميا،

إحصائيا عند مستوى ( )0.05بين متوسط
 -3يوجد فرق دال
ً

من أجل تصميم مناىج تعميمية تساعد عمى التعمم بطريقة أفضل
وأسرع ،وتُساعد المعمم عمى إتباع أفضل الطرق التعميمية في

درجات التطبيق القبمي ،ومتوسط درجات التطبيق البعدي في

أقل وقت وجيد ممكن.

بطاقة تقييم منتج

ائيا أنو "إمكانية إجراء الطالبة لعمميات
وتُ َّ
عرفو الباحثة إجر ً

إحصائيا الستراتيجية الويب كويست عمى
 -4يوجد أثر دال
ً

التحميل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم لبرامج الوسائط

تنمية ميارات التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة.
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والتحميل ،والتركيب )..لدى المتعممين".

المتعددة وفق نماذج التصميم التعميمي باستخدام الويب

عرفيا  [5] Sen & Neufeldعمى أنيا رحمة معرفية
وي َّ
ُ

كويست".

أو إبحار شبكي عبر اإلنترنت لموصول السريع والصحيح

الوسائط المتعددة Multi Media

لممعمومة بأقل جيد ممكن بيدف إنماء التفكير ،وتعمل ىذه

عرفيا عزمي [ ]11أنيا " برامج الكومبيوتر التي تتكامل
ُي َّ

الطريقة عمى تحويل عممية التعمم من عممية روتينية إلى عممية

فييا عدة وسائط لالتصال مثل النص ،والصوت ،والموسيقى،

والصور الثابتة ،والمتحركة ،والرسوم الثابتة ،والمتحركة ،والتي

ممتعة تزيد من دافعية الطالب وتجعميم أكثر مشاركة في

يتعامل معيا المستخدم بشكل تفاعمي".

الصفوف الدراسية.

ائيا أنيا "الجمع بين النص والصوت
وتعرفيا الباحثة إجر ً

عرفيا حسنين  [2] Hassanien,أنيا "طريقة مبتكرة
كما ُي َّ

بشكل متكامل وفق أحد نماذج تصميم الوسائط المتعددة في

الدعم لممتعممين في التفكير من خالل المعمومات المستقاة من

برنامج من تصميم واعداد وتنفيذ الطالبة".

شبكة الويب".

إليصال المعرفة النظرية والبحثية لممتعممين ،وتعتمد عمى تقديم

والصورة الثابتة والمتحركة والرسوم الثابتة والمتحركة وعرضيم

عرفيا  [3] lara & Reparaz,أنيا "نشاط تكنولوجي في
بينما تُ َّ

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
المحور األول :الويب كويست

معظمو أو كمو قائم عمى االستقصاء ،ويمكن أن يعمل الطالب

أوًال :مفيوم الويب كويست:

في مجموعات أو في بيئات تعاونية لتعمم المعمومات المرتبطة
بوحدات الدراسة بحيث يتحمل المتعمم مسئولية تعممو ويستخدم

إن التقدم العممي والتكنولوجي في عصر المعموماتية لو
الكثير من المتطمبات التي تفرض عمى المتعممين اكتساب

التكنولوجيا ليكمل الميمة العممية".

القدرات والكفايات التي تجعميم قادرين عمى تمبية ىذه

وتصفيا  [18] Halatأنيا مدخل تدريس جيد متمركز حول

المتطمبات ،ويأتي في مقدمة ىذه المتطمبات القدرة عمى

المتعمم قائم عمى النظرية البنائية والتفكير اإلبداعي والناقد

الحصول عمى المعمومات من عدة مصادر في ظل عصر تتزايد

وبيئات التعمم التعاوني".
ائيا أنشطة تعميمية استكشافية أعدتيا
وتُ َّ
عرفيا الباحثة إجر ً

وتتضاعف فيو المعرفة.
ويرى  [21] Mitchellأن البحث عن النصوص

الباحثة من خالل دمج شبكة الويب في العممية التعميمية؛

والبيانات والصور....الخ بواسطة محركات البحث مثل

لمساعدة الطالبات في عمميات البحث والتقصي عن المعمومات

) :(Google, Yahoo, Alta Vistaمن أىم األنشطة التي

الالزمة حول موضوعات مقرر تصميم الوسائط التعميمية

يقوم بيا الطالب عبر الويب.

المتعددة وانتاجيا من خالل صفحات ويب محددة مسبقًا توظف
العروض التقديمية والفالش والفيديو التعميمي.

وتُعتبر الويب كويست ) (Web Questsمن أىم
األساليب الحديثة لدمج المنيج بالتكنولوجيا ،ومن أكثر

في ضوء ما سبق نستنج أن الويب كويست طريقة تدريس سيمة

النشاطات التي توظف اإلنترنت في قاعة الدراسة.

ومنطقية تسمح لممتعمم باإلبحار المعرفي عمى شبكة اإلنترنت
لتعميق الفيم والتفكير حول موضوعات البحث.

عرف  [22] Jacquelineالويب كويست بأنيا "أنشطة
وي َّ
ُ

ثانيا :أنواع الويب كويست:
ً

تربوية تعتمد في المقام األول عمى عمميات البحث في شبكة
الويب بيدف الوصول الصحيح والمباشر لممعمومة بأقل جيد

قسم  [23] Lambالويب كويست إلى نوعين  -يتم التمييز

ممكن ،كما تيدف إلى تنمية القدرات الذىنية المختمفة (الفيم،

بينيما وفق الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الرحمة المعرفية،
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والقدرات الذىنية والميارات الحاسوبية لمطالب ،واألىداف

 -3تنمية قدرات الطالب الموىوبين وصقميا.

التعميمية ،والميام المكمف بيا الطالب  -ىما:

 -4استغالل التقنيات الحديثة ،بما فييا اإلنترنت لتحقيق

النوع األول :الويب كويست قصيرة المدى :Short-term Web

األىداف التعميمية.

Quest

 -5تطوير قدرات الطالب التفكيرية ،وبناء باحث يستقصى

مدتيا :من حصة واحدة إلى  4حصص.

المعمومة ،ويستطيع تقييم نفسو.

ىدفيا :الوصول إلى مصادر المعمومات واكتسابيا وفيميا

 -6تعزز تعامل الطالب مع مصادر المعمومات بكفاءة وجودة

واسترجاعيا ،وتقتصر عمى مادة دراسية واحدة.

عالية.

متطمباتيا :عمميات ذىنية بسيطة كالتعرف عمى مصادر

 -7تمنح الطالب إمكانية البحث بشكل عميق ومدروس ،في

المعمومات واسترجاعيا.

حدود مختارة من قبل المعمم.

استخداميا :مع المبتدئين وكمرحمة أولية لمتحضير لمرحالت

ثاليا لمصفوف التي بيا مستويات ذات
 -8تُعد
أسموبا ً
فعاال وم ً
ً

المعرفية طويمة المدى.

تباين حاد في التفكير بين الطالب.

تقديميا :يقدم المتعمم حصاد الرحمة المعرفية قصيرة المدى في

 -9تحقق االستخدام اآلمن لمويب خالل عممية البحث عن

شكل بسيط مثل الئحة بعناوين الموقع ،عرض قصير ،أو

المعمومات وخالل األنشطة التعميمية.

مناقشة ،أو اإلجابة عن بعض األسئمة المحددة [.[24

 -10تعزز ميارات التواصل لدى الطالب.

النوع الثاني :الويب كويست طويمة المدى :Long-term Web

 -11تؤدي إلى إكساب الطالب ميارة البحث عبر الويب بشكل

Quest

خالق ومنتج.

مدتيا :من اسبوع إلى شير.

 -12وسيمة تعميمية مرنو تستخدم في جميع المراحل الدراسية

ىدفيا :اإلجابة عمى أسئمة محورية لميمة العمل وتطبيق

وفي كافة المواد والتخصصات.

المعرفة.

 -13تمنح الطالب ميمات متعددة تمكنيم من استخدام خياليم،

متطمباتيا :عمميات ذىنية متقدمة كالتحميل والتركيب والتقويم.

والتأمل في المعرفة التي يتعاممون معيا ،بحيث تتاح ليم الفرصة

استخداميا :طالب قادرين عمى التحكم في أدوات حاسوبية

لتعمم الميارات الحياتية.

متقدمة.

 -14نوعية األسئمة التي تتمحور حوليا الويب كويست ،تعتمد

تقديميا :يقدم المتعمم حصاد الرحمة في شكل عروض شفوية أو

عمى ميام قريبة لواقع الطمبة ،كونيا تبحث عن إجابات في

شكل مكتوب لمعرض عمى الشبكة [.[24

مجال غني بالصور والفيديو والبيانات والمعمومات والعناصر

وسوف يعتمد البحث الحالي عمى أسموب الويب كويست طويمة

الميسرة لمرحمة.

المدى.
ثالثًا :مزايا استخدام الويب كويست في التعميم:
الستخدام

الويب

كويست

مزايا

عديدة

حددىا

 -15تعزز في الطالب مبدأ الصدق مع النفس ،من خالل تقييم

كل

مجيودىم المبذول في الرحمة ،والنتائج التي توصموا إلييا،

من ] [25,26,27,2,28,29,1,30فيما يمي:

باإل ضافة إلى تعزيزىا مبدأ الصدق مع اآلخرين ،من خالل تقييم

بويا بامتياز ،حيث تتمحور حول نموذج
 -1تُعتبر نمطًا تر ً

زمالئيم في نفس المجموعة أو في مجموعات أخرى.

الطالب الرحال والمستكشف.

وترى الباحثة أن الويب كويست من أساليب التدريس الحديثة

 -2تحفيز الطالب عمى التعمم واثارة دافعيتيم.

التي تؤكد عمى أن المتعمم ىو محور العممية التعميمية وأن دور
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المعمم ىو المشرف والموجو والميسر والمرشد لمطالب لتحقيق

اتجاىات إيجابية نحو مقرر الرياضيات لصالح المجموعة

األىداف التعميمية المنشودة.

التجريبية.

وفي إطار االىتمام باستخدام الويب كويست اجريت العديد

 -دراسة عبده واسماعيل ]32[ ،ىدفت التعرف عمى أثر

من الدراسات والبحوث عن استراتيجية الويب كويست وعالقتيا

استخدام طريقة الويب كويست في تدريس العموم عمى تنمية

ببعض المتغيرات األخرى ،ومن ىذه الدراسات:

أساليب التفكير واالتجاه نحو استخداميا لدى طالبات كمية

 -دراسة  [2] Hassanienالتي ىدفت التعرف عمى أىمية

التربية ،وتكونت عينة الدراسة من طالبات كمية إعداد المعممات

استخدام الويب كويست لدعم عممية التعميم والتعمم التكنولوجي

بجدة – جامعة الممك عبد العزيز ،تم تقسيمين إلى مجموعة

في مرحمة التعميم العالي ،واستخدمت المنيج الوصفي ،وتكونت

تجريبية ( )76طالبة ،ومجموعة ضابطة ( )68طالبة ،وتكونت

طالبا
أداة الدراسة من استبانة ،وتكونت عينة الدارسة من (ً )68

أدوات الدراسة من مقياس أساليب التفكير ومقياس االتجاه،
إحصائيا في مقياس
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة
ً

وطالبة ،وأظيرت النتائج أن ( )%62من العينة أيدوا استخدام
الويب كويست ،ويرون أنيا ساىمت بشكل إيجابي في زيادة

أساليب التفكير ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية.

أكاديميا ،وزيادة دافعيتيم نحو التحصيل.
تحصيل الطالب
ً

عرف فعالية تدريس
 -دراسة جمعة وأحمد ]33[ ،ىدفت تَ َّ

 -دارسة الحيمة ونوفل [ ]31ىدفت استقصاء أثر استراتيجية

الكيمياء العضوية باستخدام استراتيجية الويب كويست في

الويب كويست (الرحالت المعرفية) طويمة المدى وقصيرة المدى

تحصيل طمبة المرحمة الثالثة كمية العموم جامعة السميمانية،

في التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في مساق تعميم التفكير
لدى عينة من طمبة كمية العموم التربوية الجامعية (األونروا)

طالبا وطالبة تم تقسيميم إلى
وتكونت عينة الدراسة من (ً )40

مجموعة تجريبية درست باستراتيجية الويب كويست ،ومجموعة

طالبا وطالبة تم تقسيميم إلى
تكونت عينة الدراسة من ()72
ً

ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،وتكونت أداة الدراسة من

مجموعة تجريبية أولى استخدمت استراتيجية الويب كويست
طويمة المدى ،ومجموعة تجريبية ثانية استخدمت استراتيجية

إحصائيا
اختبار تحصيمي ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فرق دال
ً
في االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.

الويب كويست قصيرة المدى ،ومجموعة ضابطة تعممت

 -يتضح مما سبق عرضو من بحوث ودراسات سابقة حول

بالطريقة التقميدية وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار التفكير

الويب كويست عدم وجود دراسات في مجال التصميم التعميمي

الناقد ،واختبار تحصيمي ،وتوصمت الدارسة إلى وجود فروق

دافعا لمقيام بيذه الدراسة.
لبرامج الوسائط المتعددة مما كان ً

باستراتيجية الويب كويست طويمة المدى في تنمية التفكير الناقد

قدم  ،[34] Dodgeو  [35] Dodgeمجموعة من األسس

وتنمية التحصيل الدراسي أوًال ثم لصالح طمبة الويب كويست

العامة لبناء الويب كويست الفعالة وحدد ليا خمسة أقسام ىي:

ثانيا مقارنة بالمجموعة الضابطة.
قصيرة المدى ً

 -1المقدمة:

ابعا :عناصر ومكونات الويب كويست:
رً

ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تعممت

 دراسة  [18] Halatىدفت التعرف عمى أثر استخدام الويبكويست عمي تنمية دافعية واتجاىات طالب شعبة التعميم

وتمييدا لمدرس ولمميام التي سيقوم بيا
تقديما
تتضمن
ً
ً

المتعمم ،إلثارة دافعية الطالب بعبارات محفزة أو بعرض صور

األساسي في كمية التربية في مادة الرياضيات وعددىم ٢٠٢

مثيرة الىتمام الطالب ومنتمية لموضوع الدرس ،حيث يتم

طالب ،وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس لالتجاىات ،وتوصمت

توضيح فكرة الدرس وعناصره والتركيز عمى أىدافو ،من أجل

الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية في تكوين

وضع الطالب في تصور مسبق حول ما سيتعممو ،ويمكن لممعمم
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أن يضع مجموعة من األسئمة حول أفكار الدرس الرئيسة،

 -التصميم :يقوم الطالب بإنتاج وابداع منتجات ،أو تصاميم،

تشجع الطالب عمى اكتشاف المطموب ،وتقديم حصاد الرحمة في

أو خطط لتحقيق األىداف المحددة مسبقًا.

شكل تقرير أو عرض ،أو باإلجابة عمى أسئمة التقويم التي

 -اإلنتاج اإلبداعي :يقوم الطالب بإعادة صياغة موضوع ما

أعدىا المعمم في الرحمة المعرفية.

بصورة إبداعية عمى شكل قصة أو كتابة خاطرة شعرية ،أو رسم

كما يمكن أن يطمب المعمم من الطالب أن ينشر تقريره عمى

لوحة.

اإلنترنت ،مما يخرج عممية التقييم من دائرة المعمم لقاعدة أوسع.

 -الحوار والتفاوض :يقوم الطالب بالتعرف عمى أفكار الطرف

 -2الميام:

األخر ومحاورتو من أجل الوصول إلى توافق أو إجماع حول

وتُشير إلى ما يجب عمى الطالب انجازه في نياية النشاط،

بعض القضايا أو المشكالت من أجل حميا ،واليدف الرئيسي

وتنفيذىا سيمكن الطالب من تعمم المادة العممية ،ويجب أن

ليذه الميمة أن تكون نقاط االختالف ووجيات النظر واضحة

تكون قابمة لمتنفيذ مثيرة الىتمام الطالب ،حيث يقوم المعمم

ومحددة ،ويجب أخذىا بعين االعتبار.

بتقديم األسئمة الجوىرية لمميمة ،وتحديد الخطوات التي يجب

 -الخطبة (االقناع) :يعرض الطالب ما قام بو من عمل ،بيدف

إتباعيا لإلجابة عن ىذه األسئمة.

تنمية ميارات االقناع واثبات ما تعممو ،ويتم التوجو في الحديث

أنواع الميام التي ينفذىا الطالب في الرحمة المعرفية عبر

إلى المخالفين في الرأي بتوضيح االثباتات والدالئل ليم.

الويب:

 -معرفة الذات :يقوم الطالب باستطالع مواقع لمصادر معرفة

تتعدد وتتنوع أشكال الميام التي يقوم بيا الطالب لتحقيق

تيدف تمكين الطالب من معرفة ذاتو ،وتحميل قدراتو ،حيث

األىداف المنشودة من الرحمة المعرفية عبر الويب ،وقد

يجيب الطالب عمى أسئمة معينة تعطيو القدرة عمى صياغة

حددىا  [36] Dodgeفي:

أىدافو (النقد الذاتي) من الناحية السموكية واألخالقية ،والتطوير

 -صياغة المادة :يقوم الطالب بصياغة المادة بمغتو الخاصة

الذاتي ومعرفة رغباتو ومواىبو الفنية وميولو.

من خالل اإلجابة عن أسئمة أعدىا المعمم.

 -التحميل :يبحث الطالب عن أوجو التشابو واالختالف بين

 -التجميع :يقوم الطالب بالبحث عن معمومات محددة من

األشياء لتوضيح المعاني ،كما يبحث عن العالقة بين السبب

مصادر مختمفة ،وكتابتيا وتنسيقيا وتنظيميا ويقوم بنشرىا عمى

والنتيجة في مجموعة من المتغيرات ،ومناقشتيا.

اإلنترنت أو عمى شكل نشرات أو بطاقات أو عرضيا أمام

 -إصدار الحكم :يقوم الطالب بعممية القياس والتقييم من أجل

زمالئو في الفصل.

اتخاذ قرار ،ويتم تزويدىم بقواعد ومعايير إصدار األحكام،

 -التحقق والتتبع :يقوم الطالب بعد البحث باإلجابة عمى ورقة

وارشادات حول ىذه القواعد وتحديدىا لمتحكيم ،وعمييم تقديم أدلة

عمل أعدىا المعمم لمتحقق من تعممو ،حيث يتم توظيف ميارة

وتوضيحات حول ىذه المعايير.

التحميل لممعمومات من مصادر مختمفة.

 -العممية العممية :حيث يتوجب عمى الطالب فيم العمم

 -الصحفي :يتقمص الطالب شخصية الصحفي أو المراسل

وخصائصو؛ لكي يتمكنوا من التعمم من خالل اإلنترنت ،كما أن

ليغطي الموضوع الذي يحدده المعمم ،ويقوم بجمع المعمومات

بعض المواقع تتيح ممارسة بعض األنشطة العممية.

وتنظيميا عمى شكل خبر أو مقال صحفي ،والتقييم يتناول دقة

وال شك أن تنوع وتعدد الميام التي ينفذىا الطالب أثناء الرحمة

المعمومات ،وحيادية الطالب ،وتعميق فيمو ،والشفافية في كتابة

المعرفية ،يجعل البيئة التعميمية مثيرة ومحفزة لمطالب ،تراعي

الموضوع ،ويتطمب ذلك تزويد الطالب بالمصادر الالزمة.

الفروق الفردية بينيم ،مما ُيسيم في تحقق األىداف المنشودة.
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 -قياس كفاءة الطالب في القدرة عمى كيفية البحث

 -3العمميات أو اإلجراءات:

 -تحديد المعرفة السابقة ومحتوى فيم المتعمم.

تُشير إلى المراحل أو الخطوات التي يجب عمى الطالب
إنجازىا أثناء النشاط ،ويتم إدراج األنشطة المطموب من الطالب

 -تقييم مدى توافر أجيزة الحاسب األلي.

تنفيذىا في العمميات بعد توضيح التعميمات واالستراتيجيات التي

 -التأكد من سالمة الوصالت في الشبكة الداخمية والخارجية.

يجب أن يتبعيا الطالب في إنجاز األنشطة والميام المطموبة

 -التأكد من كفاءة أجيزة الحاسوب المستخدمة.

منو.

 -وضع خطة زمنية بعدد الرحالت المعرفية المناسبة لتدريس

 -4المصادر:

الموضوعات المختارة.
 -وضع خطة احتياطية لمعمل.

يقوم المعمم بتحديد مواقع ويب موثوق بيا أو كتب أو
وسائط تعميمية أخرى يقوم الطالب بزيارتيا من أجل إتمام

 -تحقيق أقصى قدر من الوقت في العمل عمى الحاسوب.

الميمة ،وىذه المصادر تكون مرتبطة باألسئمة التي يجب عمى
الطالب اإلجابة عنيا في نياية النشاط.

اضحا لمطالب.
تقييما و ً
 تقديم ً -تحديد أدوار الطالب.

 -5التقييم:

 االستمرار في العمل حتى بعد انتياء وقت العمل عمىالحاسوب.

يقوم المعمم بابتكار طرق جديدة لتقييم الرحمة ،واخبار
التالميذ بيذه المعايير قبل بداية رحمتيم مثل (البحث – تحمل
المسئولية – قيم – عرض حصاد الرحمة.)...

متحمسا ولديو الحافز لمعمل في الويب كويست.
 أن يكونً

 -البحث بشكل مكثف لتحديد الصفحات المالئمة والمناسبة

 -6االستنتاجات أو التوصيات:

لمموضوع الذي يدرسو الطالب.
 -تصنيف صفحات الويب حسب طبيعتيا وعالقتيا بالمنيج.

يتم من خالليا تذكير الطالب بالمعمومات التي
سيكتسبونيا عند نياية الرحمة المعرفية ،وكذلك تحفيزىم عمى

 -تقييم الجودة التربوية لممصادر اإللكترونية بعد تحديد معايير

التواصل لمحصول عمى المعرفة.

دقيقة لمتصميم.

 -7صفحة المعمم:

 الحرص عمى مرونة الميام لتناسب الفروق الفردية بينالطالب.

وىي صفحة منفصمة يتم إدراجيا بعد تنفيذ الرحمة
المعرفية بيدف أن يستفيد منيا معممون آخرون ،ويستطيع المعمم

 -الحرص عمى إعطاء الطالب الوقت الكافي لتنفيذ الويب

أن يذكر فيو معمومات مختمفة ،وخطة السير في الدرس

كويست.

والنتاجات المتوقعة بعد تنفيذ الدرس.

 -تيسير عمل الطالب أثناء تنفيذ الويب كويست.

خامسا :دور المعمم في تصميم واعداد وتنفيذ الويب كويست:
ً

 تحويل مسئولية التعمم أثناء تنفيذ الويب كويست إلى الطالب. -تحقيق التعاون بين الطالب من خالل استخدام مجموعات

تؤكد استراتيجية الويب كويست عمى أىمية دور المعمم في

توجيو الطالب ومناقشتيم ،ومتابعة تنفيذىم لمميام ،باإلضافة

العمل التعاوني.

إلى دور المعمم في تصميم واعداد وتنفيذ الويب كويست ،وقد
حدد كل من  ،[25] Lipscombو،[5] Sen & Neufeld

سادسا :خطوات تصميم الويب كويست:
ً

حدد  [36] Dodgeخمسة خطوات عممية تستخدم في تصميم

وعبده واسماعيل [ ،]32وجودة [ ]16أدوار المعمم في:

الويب كويست ىي:

 -اختيار موضوع الويب كويست بحكمة.

 -1اختيار الموضوع المناسب لمويب كويست وتحميمو.
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 -2اختيار تصميم يالئم ىذا الموضوع.

المتعددة وفق نماذج التصميم التعميمي باستخدام الويب

 -3تصميم العمميات عن طريق تحديد الموارد والمصادر.

كويست".

 -4وضع كيف سيتم تقييم الطالب.

مما سبق يتضح أن التصميم التعميمي يربط بين النظرية

 -5تعديل الويب كويست وتحسينو.

والتطبيق وبين األىداف والنتائج بإجراءات محددة.

وقد استعانت الباحثة بيذه الخطوات في تصميم الويب كويست

ثانيا :مفيوم الوسائط المتعددة
ً

المحور الثاني :التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة

تشتمل عمى مكونات من الوسائط المتعددة (نصوص مكتوبة،

أوال :مفيوم التصميم التعميمي

صوت مسموع ،صور ورسوم ثابتة ،ومتحركة) ،متكاممة مع

عرفيا سالم [ ]41أنيا "منظومة تعميمية كاممة وكمية،
ُي َّ

لمقرر تصميم الوسائط المتعددة وانتاجيا.

بعضيا البعض ،وتعمل بطريقة منظوميو وبشكل متكامل

عرفو
وي َّ
التصميم التعميمي عمم لو أسس ومعايير منيجيةُ ،

ومتفاعل كوحدة وظيفية واحدة ،تُمكن المتعمم من التحكم فييا

الحيمة [ ]37أنو "عمم وتقنية يبحث في وصف أفضل الطرق

التعميمية التي تحقق النتاجات التعميمية المرغوب فييا وتطويرىا،

والتفاعل معيا من خالل جياز الحاسوب أو أية وسيمة إلكترونية

وفق شروط معينة".

أخرى ،لتحقيق أىداف واحدة مشتركة".

وييتم التصميم التعميمي بتحقيق األىداف التعميمية ،حيث
يرى قطامي وآخرون [ ]38أن التصميم التعميمي "دراسة عممية

عرفيا عزمي [ ]11أنيا " برامج الكومبيوتر التي تتكامل
وي َّ
ُ

فييا عدة وسائط لالتصال مثل النص ،والصوت ،والموسيقى،

تكنولوجية ألسس التعميم والتعمم وتحديد أفضل الطرق واألساليب

والصور الثابتة ،والمتحركة ،والرسوم الثابتة ،والمتحركة ،والتي

التدريسية المناسبة لتحقيق األىداف التدريسية المحددة".

يتعامل معيا المستخدم بشكل تفاعمي".

ويسير التصميم التعميمي في خطوات محددة ،حيث يوضح
توني [ ]39أن التصميم التعميمي "عممية نظامية ومرحمة تركيبية

ائيا أنيا "الجمع بين النص والصوت
وتُ َّ
عرفيا الباحثة إجر ً

والصورة الثابتة والمتحركة والرسوم الثابتة والمتحركة وعرضيم

يتم فييا توجيو مجموعة من األنشطة نحو تحقيق األىداف

بشكل متكامل وفق أحد نماذج تصميم الوسائط المتعددة في

إليجاد حل لمشكمة تعميمية بحيث تتضمن مجموعة من العمميات

برنامج من تصميم واعداد وتنفيذ الطالبة".

والخطوات الفرعية التي تؤدي في النياية لمخرجات ىذه

ثالثًا :عناصر الوسائط المتعددة

العممية".

يتكون برنامج الوسائط المتعددة من عدة عناصر حددىا شعبان
وأخرون ]42[ ،فيما يمي:

ويدعم التصميم التعميمي الموقف التعميمي ،حيث ُيضيف

 -1النص المكتوب Text

حذيفة [ ]40أن التصميم التعميمي "عممية منطقية تتناول
اإلجراءات الالزمة لتنظيم التعميم ،وتطويره ،وتنفيذه ،وتقويمو بما

تُعتبر الكممة أو النص من أىم الوسائط وال يخمو برنامج

يتفق والخصائص اإلدراكية لممتعمم ،وذلك بغرض تحقيق أىداف

حاسوبي من الكممة المكتوبة أو الجممة أو النص ،فتظير الكممة

تعميمية محددة ،وتُعد عممية التصميم من أىم الميام األساسية

المكتوبة في عنوان البرنامج ،وعنوان الشاشة ،وأىداف البرنامج،

التي تقوم بيا تكنولوجيا التعميم لتفعيل الموقف التعميمي بكل

وارشاداتو ،وتعميماتو ،ومحتوى البرنامج ،وفي داخل القوائم.

عناصره".

 -2الصوت Sound
أحد أىم الوسائط في برنامج الوسائط المتعددة ،ويتمثل

ائيا أنو "إمكانية إجراء الطالبة لعمميات
وتُ َّ
عرفو الباحثة إجر ً

الصوت في المؤثرات الصوتية ،والحوار أو التعميق عمى النص

التحميل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم لبرامج الوسائط
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أو التعميمات ،والموسيقى ،وكذلك التعميقات عمى استجابات

الخروج من البرنامج.

المتعممين كالتصفيق عند اإلجابة الصحيحة أو صوت تعميق

ب -صفحة التوجييات :تشتمل ىذه الصفحة عمى توجييات

عند اإلجابة الخاطئة.

مبسطو الستخدام البرنامج ،مثل طرق الدخول والخروج من

 -3الرسوم المتحركة Animations

البرنامج ،وكيفية اإلبحار في البرنامج.
جـ -تحديد المستخدم :تسأل بعض البرامج عن اسم المستخدم،

تتكون الرسوم المتحركة من مجموعة أو سمسمة من الرسوم
الثابتة التي تعرض متتالية فتوحي بأن الرسوم الثابتة تتحرك

وكممة المرور.

حيث يتم عرض  24إطار كل ثانية .وتستخدم برامج الرسوم

 -2تحكم المتعمم في البرنامج:

المتحركة في رسم األشكال ومن ثم تحريكيا بالشكل المناسب

يشتمل أي برنامج حاسوبي عمى نوعين من التحكم :تحكم

والسرعة المناسبة.

المتعمم وتحكم البرنامج.

 -4الرسوم الخطية Graphics

 -3تصميم الشاشة وواجية التفاعل:
ينبغي أن يتصف تصميم الشاشة وواجية االستخدام

ىي عبارة عن تكوينات تظير عمى الشاشة في صورة رسوم
بيانية ،ورسوم توضيحية ،ورسوم كاريكاتير.

بالثبات ،بمعنى أن يتبع أسموب واحد في عرض كل الشاشات

 -5الصور الثابتة Still Pictures

حتى يستطيع المتعمم التعامل معيا بسيولة.
 -4أشكال المعمومات وعناصرىا:

ىي عبارة عن لقطات ثابتة يتم إدخاليا إلى البرنامج عبر
الماسح الضوئي ،ويمكن الحصول عمييا من مصادر مختمفة

وتشمل النصوص المكتوبة ،والصور والرسوم الثابتة ،والمتحركة،

كالكتب ،والمجالت ،والصحف ،كما يمكن التقاطيا باستخدام

والصوت.

كاميرات رقمية حديثة.

 -5تقديــم المساعــدة:

 -6الصور المتحركة  /لقطات الفيديو Video

يحتاج المتعمم دائما إلى المساعدة ،ويجب أن يحصل عمييا في
أي وقت.

تحتاج برامج الوسائط المتعددة إلى بعض المقطات الحية
لتقديم محادثة أو بعض المواقف التعميمية أو بعض األحداث

 -6إنيــاء البرنامــج:

والظواىر الطبيعة ،ويمكن الحصول عمييا باستخدام الكاميرات،

بعد انتياء المتعمم من دراسة البرنامج بشكل كامل ،فإن البرنامج

كما يتم الحصول عمييا من تسجيالت الفيديو الموجودة عمى

يوضح لممتعمم كيف يخرج من البرنامج [.[44

شرائط فيديو أو أقراص الفيديو ،أو من خالل ما ُيعرض عمى

خامسا :خصائص الوسائط المتعددة
ً

ابعا :مكونـات ب ارمـج الوسائط المتعددة التفاعمية:
رً

عزمي ،]11[ ،وعبده واسماعيل [ ]32فيما يمي:

تتميز الوسائط المتعددة بعدد من الخصائص حددىا كل من

شاشة التمفاز.

 -1التكامل Integration

حدد  [43] Alessi & Trollipمكونات برامج الوسائط

استخدام أكثر من وسيطين في نفس اإلطار ،وال تستخدم

المتعددة التفاعمية فيما يمي:
 -1المقدمـة:

عناصر الوسائط المتعددة مستقمة بل تتكامل في واجيات

تشمل مقدمة أي برنامج تفاعمي ثالثة مكونات ىي:

التفاعل متعددة الوسائط.

أ -صفحة العنوان :تشمل عنوان البرنامج ،واسم المؤلف

 -2التفاعمية Interactivity
ىي العالقة المتبادلة بين المتعمم وبين البرنامج التعميمي،

والناشر ،والفئة المستيدفة ،واليدف العام لمبرنامج ،وطريقة
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التعمم واالحتفاظ بو.

تعميميا ،وزادت
زاد التفاعل في البرنامج؛ زادت كفاءة البرنامج
ً

ذاتيا
 -5حصول المتعمم عمى تغذية راجعة فورية يعطيو تعز ًا
يز ً

 -3الفردية Individuality

سابعا :دور المتعمم في استخدام الوسائط المتعددة
ً

حقيقيا لمستواه دون مقارنتو بزمالئو.
وتقدير
ًا
ً

رغبة المتعمم في التعمم من خاللو.

تسمح تكنولوجيا الوسائط المتعددة بالفردية في إطار

تتميز الوسائط المتعددة التعميمية بأنيا تنقل المتعمم من مجرد

جماعية المواقف التعميمية ،حيث يختمف الوقت المخصص

كونو متمقيا لممعمومة إلى باحث عنيا ،وقد حدد الدايل وسالمة

تبعا لقدراتو واستعداداتو.
ًا
لممتعمم طوًال
وقصر بين متعمم وآخر ً

[ ]45أدوار المتعمم داخل حجرة الصف لالستفادة من الوسائط
المتعددة فيما يمي:

 -4التنوع Diversity

 -1دور المشاىد:

ُيشير إلى توفير مجموعة من البدائل والخيارات التعميمية

حيث يعرض المعمم الموضوع التعميمي عن طريق الرسوم

أمام المتعمم ،وتتمثل ىذه الخيارات في األنشطة التعميمية،
والمواد التعميمية ،واالختبارات ومواعيد التقدم ليا ،وتعدد

المتحركة أو الصوت أو الصورة أو النص أو الجميع معا بما

مستويات المحتوى ،وتعدد األساليب ،فيستطيع المتعمم أن يشاىد

يتناسب وقدرات المتعممين واحتياجاتيم ويكون المعمم ىنا ىو

صور ثابتة ،كما يستطيع أن يتعامل مع
ًا
صور متحركة أو
ًا

المنظم لعممية التعمم والتعميم.
 -2دور المتفاعل والمتحكم:

النصوص المكتوبة والمسموعة والموسيقى والمؤثرات الصوتية

حيث ُيوفر المعمم برمجية جاىزة أو يقوم ىو بإعدادىا ،ثم

والرسومات والتكوينات الخطية بكافة أشكاليا.

يترك لممتعمم حرية التنقل بين لقطاتيا المتحركة أو الثابتة حسب

 -5الكونية Globosity

اتجاىاتو ورغباتو ويقوم المعمم بدور المرشد.

تعني إلغاء القيود الخاصة بالزمان والمكان ،واالنفتاح عمى

 -3دور المنتج والمكون لمعرض

مصادر المعمومات المختمفة ،واالتصال بيا ،ونشر عروض
الوسائط المتعددة في األماكن المتباعدة في العالم ،ونقميا من

حيث يمكن لممتعمم من خالل معرفتو بنظم التأليف الخاصة

دولة إلى أخرى من خالل شبكة اإلنترنت ،وشبكات المعمومات

بالوسائط المتعددة عمل مشروع خاص بو وبعدىا يتم عرضو

العالمية ،وأنظمة مؤتمرات الفيديو ،ومؤتمرات الكمبيوتر.

عمى زمالئو ويقوم المعمم بدور الموجو.

سادسا :الفوائد التربوية لموسائط المتعددة
ً

ثامنا :نماذج التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة
ً

تُعتبر الوسائط المتعددة وسيمة تعميم فعالة ألنيا تُتيح المجال

يسير التصميم التعميمي وفق نموذج محدد في خطوات

لمطالب ليكون ليم دور فعال وايجابي في الموقف التعميمي ،وقد
حدد الدايل وسالمة [ ]45الفوائد التربوية لموسائط المتعددة فيما

عرف خميس
وي َّ
عممية ومنيجية منظمة لتحقيق األىداف المرجوةُ ،

[ ]46نموذج التصميم التعميمي بأنو " تصور عقمي مجرد

يمي:

لوصف اإلجراءات والعمميات الخاصة بتصميم التعميم وتطويره،

 -1المتعة والتشويق لما فييا من صور وحركة وصوت تخرج

والعالقات التفاعمية المتبادلة بينيا ،وتمثيميا إما كما ىي أو كما

المتعمم من الروتين الدراسي.

ينبغي أن تكون ،وذلك بصورة مبسطة في شكل رسم خطي

 -2تُسيل عممية التعمم والتعميم.

مصحوب بوصف لفظي يزودنا بإطار عمل توجييي ليذه

 -3تُوفر الجيد والوقت لممعمم والمتعمم.

العمميات والعالقات وفيميا ،وتنظيميا ،وتفسيرىا ،وتعديميا،

 -4اشتراك أكثر من حاسة في عممية التعمم ُيساعد عمى تثبيت

واكتشاف عالقات ومعمومات جديدة فييا ،والتنبؤ بنتائجيا".
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عرف الباحثة نموذج التصميم التعميمي بأنو " مخطط يتكون
وتُ َّ
من إجراءات منظمة ومتسمسمة ومتفاعمة مع بعضيا البعض

توجيييا لتنظيم الجيود
إطار
 -5اإلدارة والتوجيو :فالنماذج تقدم ًا
ً
بين العاممين في المشروع والتنسيق بينيم.

لتصميم التعميم وتحميمو وتطويره وتنفيذه وتقويمو بما يحقق

 -6الضبط والتحكم :فالنموذج يجعل التصميم يسمك طريقًا

األىداف المنشودة".

مرسوما من خالل الضبط والتحكم في العمميات والتفاعالت،
ً
وباستخدام إجراءات التقويم البنائي المستمرة.

ويفيد استخدام نماذج التصميم التعميمي في تحقيق ما يمي[44[ :
ُ

 -1التوجيو :ويقصد بو رسم الخطط وتحديد أفضل األنشطة
والطرائق التي تحقق األىداف المحددة.

 -7التنبؤُ :يساعد النموذج عمى التنبؤ بالتعمم الفعال ،في حال
التطبيق الجيد لألنشطة واإلجراءات.

 -2الوصف :ويقصد بو وصف العمميات واإلجراءات

وال شك أن نماذج التصميم التعميمي تُساىم في تطوير وتحسين

والتفاعالت في عمميات التصميم والتطوير التعميمي.

ويوجد
العممية التعميمية من خالل تطبيق النظريات التربويةُ ،

 -3التحميل :فالنماذج تساعد عمى إجراء عمميات التحميل

عدة نماذج لمتصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة سنمقي

الخاصة بالعمميات والعالقات.

الضوء عمى بعضيا.

 -4الشرح والتوضيح :حيث تساعد النماذج عمى شرح العمميات

 -1نموذج عزمي 2011

والعالقات بينيا.

ويتكون من خمسة مراحل ىي:

شكل 1

نموذج عزمي  2001لمتصميم التعميمي لموسائط المتعددة

أوًال :مرحمة تقييم االحتياجات

وتشتمل ىذه المرحمة عمى األىداف العامة  -األىداف السموكية

تتضمن ىذه المرحمة استشعار مشكمة تُمثل احتياجات الطالب،

 -المتطمبات القبمية  -االنتياء من التعميم  -التقويم المبدئي.

يتم تالفييا من خالل البرنامج.

ثالثًا :مرحمة تصميم السيناريو
وتشتمل ىذه المرحمة عمى وضع خريطة المفاىيم – إعـ ـداد

ثانيا :مرحمة التخطيط المبدئي
ً
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الصورة األولية لمسيناريو  -تصميم الشاشات  -ضبط التفاعالت
 -تحديد نقاط التفرع  -تقديم التغذية الراجعة  -أنماط االستجابة

خامسا :مرحمة اإلنتاج النيائي
ً

وتشتمل ىذه المرحمة عمى حجم الممفات  -توثيق البرنامج -

 -التقويم التكويني  -الصورة النيائية.

التعميمات المطبوعة  -البرمجيات المطموبة لمتشغيل  -التوزيع.

ابعا :مرحمة الضبط التجريبي
رً

 -2النموذج العام لمتصميم التعميمي:

وتشتمل ىذه المرحمة عمى اختيار نظام التأليف  -جمع الوسائط

يتكون النموذج العام لمتصميم التعميمي  ADDIEمن خمسة

المتاحة  -تحديد األجيزة المطموبة  -إنتاج الوسائط المطموبة -

مراحل حددىا عبد الخالق [ ]47فيما يمي:

التصميم المبدئي  -التجريب المبدئي  -الضبط النيائي.

شكل 2

النموذج العام لمتصميم التعميمي ADDIE

أوًال :مرحمة التحميل :Analysis

وتشتمل ىذه المرحمة عمى تجييز الوسائط المتعددة المطموبة –

وتشتمل ىذه المرحمة عمى تحميل الميمة  -تحميل المتعممين -

إنتاج البرنامج في صورتو األولية – التقويم البنائي لمبرنامج –

تحميل المحتوى  -تحميل الموارد والقيود.

البرنامج في صورتو النيائية.
ابعا :مرحمة التنفيذ (التطبيق :(Implementation
رً

ثانيا :مرحمة التصميم :Design
ً

وتشتمل ىذه المرحمة عمى تحديد األىداف اإلجرائية  -برنامج

وتشتمل ىذه المرحمة عمى التطبيق الفعمي لمبرنامج.

التأليف – التقويم المناسب لألىداف – استراتيجيات التدريس-
أنماط االستجابة والتغذية الراجعة  -عمل مخطط أولي لشاشات

خامسا :مرحمة التقويم :Evaluation
ً

وتشتمل ىذه المرحمة عمى التقويم التكويني  -التقويم الختامي.

البرنامج  -التقويم البنائي.

 -3نموذج سالم 2009

ثالثًا :مرحمة اإلنتاج والتطوير :Development

يتكون النموذج المعدل لتصميم وانتاج برنامج تعميمي متعدد
الوسائط من ثالث مراحل ىي:
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تحديد
المحتوى
وتنظيمه

تحديد األهداف
اإلجرائية

تحديد
المتطلبات
السابقة

تحديد األهداف
العامة

التقويم
البنائي

إعداد
السيناريو

مرحلة
التخطيط

تقدير
االحتياجات

تصميم
اإلطارات

مرحلة

النشر
والتوزيع

التصميم
مرحلة اإلنتاج
والتوزيع

التغذية
الراجعة

البرنامج فى
صورته النهائية

التقويم
البنائي
التقويم
البنائي

إنتاج البرنامج
المبدئي

تجهيز
الوسائط
المطلوبة

تحديد متطلبات
اإلنتاج

شكل 3

أوًال :مرحمة التخطيط

نموذج سالم  2009النموذج المعدل لتصميم وانتاج برنامج تعميمي متعدد الوسائط

إجراءات البحث وأدواتو:

أوًال :تحديد المعايير التربوية والفنية لتصميم الويب كويست

وتشتمل ىذه المرحمة عمى تقدير االحتياجات  -تحديد األىداف

والتأكد من مالءمتيا لمبحث:

العامة  -تحديد األىداف اإلجرائية  -تحديد المحتوى وتنظيمو -

تم بناء قائمة بمعايير تصميم الويب كويست بعد االطالع

تحديد المتطمبات السابقة  -التقويم البنائي.

عمى األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت بالعرض

ثانيا :مرحمة التصميم
ً

وتشتمل ىذه المرحمة عمى تصميم السيناريو في صورتو األولية

والتحميل ىذه المعايير ومنيا دراسة عبده واسماعيل،]32[ ،

 -تصميم الشاشات  -تحديد أنماط االستجابة والتغذية الراجعة

ودراسة جودة ]16[ ،ودراسة عبد الحميد ،]10[ ،ودراسة صالح،

 -التقويم البنائي.

[ ،]48ودراسة جمعة وأحمد ،]33[ ،ودراسة سمارة.[17[ ،

ثالثًا :مرحمة اإلنتاج والتوزيع

وتم عرض القائمة عمى مجموعة من المحكمين المختصين في

وتشتمل ىذه المرحمة عمى تحديد متطمبات االنتاج  -تجييز

ىذا المجال (ممحق .)1

الوسائط المتعددة المطموبة  -إنتاج البرنامج في صورتو المبدئية

إلبداء آرائيم حول ما يمي:

 -التقويم البنائي لمبرنامج  -البرنامج في صورتو النيائية -

 -مدى ارتباط كل معيار بالعنصر الذى صيغ من أجمو.

النشر والتوزيع.

 مدى صالحية المعايير لتقويم الغرض الذى وضعت لو.186
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 التعرف عمى الوسائط المتعددة التعميمية. -التعرف عمى نماذج التصميم التعميمي.

وقد تم التعديل في ضوء مقترحات السادة المحكمين،
وخرجت قائمة المعايير في صورتيا النيائية (ممحق  )2مكونة

تم تحديد األىداف اإلجرائية التي يسعى الويب كويست إلى

مؤشر ،وأصبحت صالحة لالستناد
ًا
من ( )7معايير ،و()92

تحقيقيا ،وتمثمت في:

عمييا في تصميم الويب كويست لمقرر تصميم الوسائط

من المتوقع بنياية دراسة الطالبة لممقرر باستخدام الويب كويست

التعميمية المتعددة وانتاجيا.

تكون قادرة عمى أن:

ثانيا :تصميم الويب كويست لمقرر تصميم الوسائط المتعددة
ً

 تستنتج مفيوم الوسائط المتعددة التعميمية. -تكتشف خصائص الوسائط المتعددة التعميمية.

وانتاجيا.

وقد تبنت الباحثة الخطوات اإلجرائية التي حددىا [36] Dodge

 -تميز بين عناصر الوسائط المتعددة التعميمية.

في تصميم الويب كويست ،باإلضافة إلى معايير تصميم الويب

 -تستخمص خصائص الوسائط المتعددة التعميمية.

كويست وذلك عمى النحو التالي:

 -تستنتج مفيوم التصميم التعميمي.

 -1اختيار الموضوع المناسب لمويب كويست وتحميمو.

 -تقارن بين نماذج التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة.

تم اختيار موضوعين من مقرر تصميم الوسائط التعميمية

 -تنتج برنامج وسائط متعددة باستخدام أحد نماذج التصميم

المتعددة وانتاجيا ،وتم تحميل محتواىما بدقة وىما:

التعميمي.

 -الموضوع األول :الوسائط المتعددة التعميمية (المفيوم –

 -2اختيار تصميم يالئم ىذا الموضوع.

األىمية التعميمية – الخصائص – العناصر).

تم تصميم الويب كويست باستخدام موقع http://zunal.com

 -الموضوع الثاني :تصميم الوسائط المتعددة التعميمية (المفيوم

وتتضمن ما يمي:

– نماذج التصميم التعميمي).

 -المقدمة :تضمنت فكرة عامة عن الموضوع وعناصره وأىدافو،

تم تحديد األىداف العامة التي يسعى الويب كويست إلى

وأسئمة حول األفكار الرئيسية ،وتحديد المصادر وربط خبرتيم

تحقيقيا ،وتمثمت في:

السابقة بالويب كوست الحالي.

شكل 4

 -الميام :تضمنت أنشطة وتكميفات متنوعة ومتدرجة.

المقدمة في الويب كويست

187

)(Web Quest

شكل 5
المهام في الويب كويست

بخطوات محددة.

 -التعميمات :توجو الطالبات إلى كيفية إنجاز الميام المطموبة

شكل 6

التعميمات في الويب كويست

ونماذج وعروض متنوعة.

 -المصادر :تتضمن مراجع وكتب وصفحات ويب وصور

شكل 7

المصادر في الويب كويست
188

والتغذية الراجعة الفورية.

 التقييم :تضمن اسئمة متنوعة ومتدرجة كما أتاح الويبكويست لمطالبة فرصة تقييم نفسيا والحصول عمى الدرجة

شكل 8

التقييم في الويب كويست

 -الخاتمة :تضمنت ممخصاُ لما أنجزتو الطالبات من ميام.

شكل 9
التعميمات في الويب كويست

المعممين.

 صفحة المعمم :تضمنت مصادر التعمم والروابط التي أتاحياالمعمم لمطالبات ليتم االسترشاد بيا والرجوع إلييا من قبل

شكل 10

التعميمات في الويب كويست
189

 -3تصميم العمميات عن طريق تحديد الموارد والمصادر.

مفردات االختبار لمطالبات ،ووضوح األسئمة وخموىا من

 -تم تحديد المواد والمصادر الالزمة لتصميم الويب كويست من

الغموض.

نص وصور وصوت وحركة ومصادر معمومات ومواقع انترنت

ج -صدق االختبار:
تم عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة من

وأجيزة حاسب آلي.
 -تم توجيو الطالبات إلى كيفية استخدام الويب كويست والتعرف

المحكمين ،لمحكم عمى مالئمتو لمستوى الطالبات ،والصحة

عمى التعميمات والميام المطموبة وكيفية التقييم عمى الرابط

العممية لمفرداتو ،وتوافق المفردات مع ىدف االختبار ،وقد أقروا

http://zunal.com/webquest.php?w=294660

صالحية االختبار لقياس الجانب المعرفي لميارات التصميم

 -تم تحديد طريقة استجابة المتعمم باتباع التعميمات وتنفيذ

التعميمي بعد تنفيذ بعض التعديالت في صياغة عدد من

الميام المطموبة وتقديميا في الوقت المحدد.

الفقرات ،وبعد تنفيذ التعديالت أصبح االختبار في صورتو

 -4وضع كيف سيتم تقييم الطالب.

النيائية يتكون من ( )50سؤال من نوع االختيار من متعدد.

• التقويم البنائي :يتم أثناء كل مرحمة من مراحل تنفيذ الويب

د -تقدير درجات االختبار:

كويست وبين المراحل المختمفة ،حيث تقييم الطالبة نفسيا،

حددت الباحثة درجة واحدة لإلجابة الصحيحة لكل مفردة ،وكان

باإلجابة عمى أسئمة اختبر نفسك ،ويقيم المعمم الطالبة باستخدام

عدد مفردات االختبار ( )50مفردة وبالتالي الدرجة الكمية

بطاقة المالحظة.

لالختبار ( )50درجة.

• التقويم الختامي :حيث تقيم المعممة الطالبات بعد االنتياء من

ىـ  -ثبات االختبار:

تطبيق الويب كويست ،من خالل اختبار تحصيمي ،وبطاقة تقييم

تم تطبيق االختبار من خالل تجربة استطالعية عمى عينة

منتج.

مكونة من ( )10طالبات مسجالت بمقرر تصميم الوسائط

 -5تعديل الويب كويست وتحسينو.

المتعددة التعميمية وانتاجيا من مجتمع الدراسة ،وتم إعادة تطبيق
االختبار بعد أسبوعين لمتأكد من ثبات االختبار ،وتم حساب

بعد االنتياء من تصميم الويب كويست في صورتو األولية
تم عرضو عمى المختصين في مجال المناىج والتكنولوجيا،

معامل االرتباط لبيرسون ،وكان معامل االرتباط (.)0.85
كذلك تم تحديد زمن اإلجابة عمى االختبار وقد تراوح الزمن

لتقييمو في ضوء خطوات ومعايير تصميم الويب كويست ،وتم
التعديل في ضوء نتائج التحكيم.

بين ( )80و( )100دقيقة ،وبحساب متوسط زمن االجابة عمى

ثالثًا :االختبار التحصيمي:

االختبار كان الزمن المناسب لو ( )90دقيقة.

أ -ىدف االختبار:

وبعد االنتياء من إعداد االختبار ،وتحديد الصدق ،وحساب

ييدف االختبار التحصيمي إلى قياس الجانب المعرفي لميارات

الثبات ،وزمن االختبار أصبح االختبار جاىز لمتطبيق في

التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة.

صورتو النيائية.

ب -تحديد نوع المفردات وصياغتيا:

ابعا :بطاقة المالحظة
رً

تم إعداد االختبار التحصيمي من نوع االختيار من متعدد،

أ -ىدف بطاقة المالحظة:

وقد تكون االختبار في صورتو النيائية من ( )50فقرة تقيس

تيدف بطاقة المالحظة التعرف عمى مدى تمكن الطالبات من

مستويات (الفيم – التطبيق – التحميل) ،بواقع أربعة بدائل من

الميارات األدائية لمتصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة.

بينيا إجابة واحدة صحيحة لكل سؤال ،وقد راعت الباحثة مناسبة

ب -اختيار أسموب المالحظة المناسب:
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بعد تصميم البطاقة تم عرضيا عمى مجموعة من
المحكمين المتخصصين في تكنولوجيا التعميم لتعرف آرائيم في

األدائية لمتصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة ،فقد تم

اختيار نظام العالمات وذلك لالعتبارات التالية:

مدى وضوح صياغة المفردات ،ومالءمتيا لميدف المنشود منيا،

 -يستخدم ىذا النظام عندما تكون مظاىر السموك المطموب ليا

وقد وافق المحكمون عمى وضوح مفردات بطاقة المالحظة،

نفس األىمية والوزن أثناء التعمم.

ومالءمتيا لميدف المنشود منيا بعد تنفيذ بعض التعديالت.

 -يتم تحديد نوع السموك المطموب مسبقا قبل البدء في عممية

و  -ثبات بطاقة المالحظة:
قامت الباحثة بتطبيق معادلة كوبر ) (Cooperلحساب

المالحظة في ضوء الميارات المتوقعة ثم رصد ما يحدث منيا.
 -يتيح ىذا النظام وضع عالمات تحت األماكن المخصصة

نسبة االتفاق ،وذلك بتطبيق البطاقة عمى عدد ( )3ممن لدييم

فور قيام المتدرب بأداء الميارة.

خبرة سابقة بميارات تصميم برامج الوسائط المتعددة ،حيث طبق

جـ -صياغة مفردات بطاقة المالحظة:

منفردا ،وتم حساب نسبة االتفاق بينيم ،وقد
كل منيم البطاقة
ً

تم تحديد مفردات بطاقة المالحظة في ضوء بعض الدراسات

تراوحت نسبة االتفاق بين ( )%90 - %85وىي نسبة مرتفعة

والبحوث السابقة ومنيا سالم [ ،]41وعزمي [ ،]11ودراسة

تدل عمى ثبات البطاقة.

العريشي [ ]49والتي أىتمت بميارات التصميم التعميمي لبرامج

وبعد االنتياء من تصميم بطاقة المالحظة ،وحساب الصدق

الوسائط المتعددة ،وتكونت البطاقة من ( )25ميارة ،وقد راعت

والثبات ،اصبحت جاىز لمتطبيق في صورتيا النيائية.

الباحثة عند صياغة الميارات ما يمي:

خامسا :بطاقة تقييم منتج:
ً

 -1أن تحدد الميارات بصورة إجرائية يمكن مالحظتيا بسيولة.

أ -ىدف بطاقة تقييم منتج:

 -2أن تصف العبارة ميارة واحدة فقط (غير مركبة).

تيدف بطاقة تقييم منتج إلى تقييم ميارات الطالبات في التصميم

 -3عدم احتواء العبارة عمى أداة نفى.

التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة.

د -التقدير الكمي لمميارات:

ب -صياغة مفردات البطاقة:

استخدمت الباحثة التقدير الكمي بالدرجات لمتعرف عمى

في ضوء ميارات تصميم برامج الوسائط المتعددة قامت الباحثة

مستويات أداء الطالبات لكل ميارة بصورة موضوعية ،وقد تم

بصياغة مفردات البطاقة ،وقد روعي وضوح المفردات ،بحيث ال

تحديد ثالث مستويات (صفر )2 ،1 ،من الدرجات ألداء

تحتمل العبارة الواحدة أكثر من تفسير.

الميارة ،وقد استخدمت الباحثة البطاقة كما يمى:

وقد تضمنت بطاقة تقييم منتج ما يمي:

• تم تطبيق البطاقة أثناء تطبيق الميارة خطوة خطوة.

 -جزء البيانات ،تضمن اسم الطالبة ،والمستوى والتخصص.

• تم تقدير درجات األداء حسب التقدير التالي:

 -مجموعة من البنود تعكس خطوات التصميم التعميمي لبرامج

صفر إذا لم تؤد الطالبة الميارة.
ُ -يعطى ًا

الوسائط المتعددة التي تم التدرب عمييا.
جـ -التقدير الكمي:

ُ -يعطى درجة واحدة إذا أدت الطالبة الميارة ولكن بتعثر

استخدمت الباحثة التقدير الكمي بالدرجات لتقييم برامج الوسائط

وتأخر.

المتعددة التي صممتيا الطالبات ،وتم اختيار مستويين من

ُ -يعطى درجتان إذا أدت الطالبة الميارة بدون أخطاء وتعثر.

الدرجات (صفر )1 ،لتقييم كل بند بحيث:

ىـ -صدق بطاقة المالحظة:
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( )%93.7 - %90.9وىي نسبة مرتفعة تدل عمى ثبات

ُ -يعطى صفر إذا لم يتكامل التصميم التعميمي في برامج

البطاقة.

الوسائط المتعددة.

وبعد االنتياء من تصميم بطاقة تقييم منتج نيائي وحساب

ُ -يعطى درجة واحدة إذا تكامل التصميم التعميمي في برامج

الصدق والثبات ،أصبحت جاىزة لمتطبيق في صورتيا النيائية.

الوسائط المتعددة.

سادسا :الدراسة الميدانية:
ً

د -صدق بطاقة تقييم منتج:
بعد تصميم البطاقة تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين في

تم إجراء الدراسة الميدانية وفقًا لما يمي:

مجال تكنولوجيا التعميم لتعرف آرائيم في مدى وضوح صياغة

 -1اختيار عينة البحث:

المفردات ،ومالءمتيا لميدف المنشود منيا ،وقد وافق المحكمون

تم اختيار عينة البحث من الطالبات المسجالت في مقرر

عمى وضوح مفردات البطاقة ،ومالءمتيا لميدف المنشود منيا.

تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا بكمية العموم واآلداب

ىـ -ثبات بطاقة تقييم منتج:

بضريو – جامعة القصيم ،وعددىن ( )21طالبة ،تم تطبيق
وبعديا.
قبميا
ً
أدوات البحث عميين ً

قامت الباحثة بتطبيق معادلة كوبر ) (Cooperلحساب
نسبة االتفاق ،وذلك بتطبيق البطاقة عمى ثالث برامج وسائط

 -2التطبيق القبمي ألدوات البحث:

متعددة سبق انتاجيا ،وتم االستعانة بذوي الخبرة في تصميم

تم تطبيق (االختبار التحصيمي ،وبطاقة المالحظة ،وبطاقة تقييم

منفردا،
برامج الوسائط المتعددة ،حيث طبق كل منيم البطاقة
ً

قبميا عمى عينة البحث ،وتم حساب قيمة (ت) لمفروق
منتج) ً

بين متوسط درجات عينة البحث كما يوضحيا جدول (.)1

وتم حساب نسبة االتفاق بينيم ،وقد تراوحت نسبة االتفاق بين

جدول 1
نتائج التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييم منتج
األداة

م

العينة

المتوسط

االنحراف المعياري

1

االختبار التحصيمي

21

3.71

2.34

1.48

1

بطاقة المالحظة

21

0.10

0.301

1.217-

20

2

بطاقة تقييم منتج

21

0.10

0.301

1.217-

20

(ن)

(م)

(ع)

قيمة

(ت)

درجات الحرية

الداللة

20

غير دالة
غير دالة
غير دالة

يتضح من جدول ( )1أن قيمة (ت) المحسوبة لمتوسط درجات

واستخداميا.

إحصائيا.
عينة البحث غير دالة
ً

 -تقسيم الطالبات إلى مجموعات لتنفيذ الميام المطموبة.

 -3تدريس مقرر تصميم الوسائط التعميمية المتعددة وانتاجيا

 -تعريف الطالبات بطرق عرض إنتاجين من برامج الوسائط

باستخدام استراتيجية الويب كويست:

المتعددة.

وقد تم تدريس مقرر تصميم الوسائط المتعدد وانتاجيا باستخدام

 -توجيو الطالبة إلى التقويم الذاتي من خالل اإلجابة عمى اسئمة

الويب كويست كما يمي:

أختبر نفسك ،باإلضافة إلى التقويم المرحمي من جانب المعمم

 -تعريف الطالبات بالويب كويست وكيفية الدخول عمى الرابط

باستخدام بطاقة المالحظة ،والتقويم النيائي من جانب المعمم

وعناصر الويب كويست.

باستخدام االختبار التحصيمي وبطاقة تقييم منتج.

 -توجيو الطالبات إلى التعميمات التي توضح خطوات العمل في

 -4التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:

الويب كويست.

تم تطبيق أدوات البحث عمى عينة الدراسة كما يمي:

 -توجي ـ ـ ـو الطالب ـ ـ ـات إلى المص ـ ـ ـادر وكيفي ـ ـ ـة الوص ـ ـ ـول إليي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

 -1تطبيق االختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمي ـ ـارات
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 .4النتائج ومناقشتها

 -2تطبيق بطاقة المالحظة من خالل مواقف وأنشطة عممية

 -مناقشة الفرض األول وينص عمى:

تتطمب من الطالبة تطبيق الميارة أثناء تنفيذ ميام الويب
كويست.

إحصائيا عند مستوى ( )0.05بين متوسط
"يوجد فرق دال
ً
درجات التطبيق القبمي ،ومتوسط درجات التطبيق البعدي في

 -3تطبيق بطاقة تقييم منتج من خالل مراجعة البرامج التي

االختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي".

قامت الطالبات بتصميميا وعرضيا في نياية الويب كويست،

والختبار صحة ىذا الفرض ،قامت الباحثة بحساب قيمة "ت"

حيث تم رصد مكونات البرنامج الذي تم إنتاجو مع بنود البطاقة،

لعينة واحدة باستخدام برنامج  SPSSوتوصمت إلى وجود فرق

وذلك لمتحقق من تمكن الطالبات من ميارات التصميم التعميمي

إحصائيا لصالح التطبيق البعدي .ويوضح ذلك جدول رقم
دال
ً

لبرامج الوسائط المتعددة.

(.)2
جدول 2

نتائج التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي
م

األداة

العينة

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة

درجات الحرية

الداللة

1

االختبار التحصيمي

21

55.29

3.64

31.03

20

دالة عند مستوى ()0.05

(ن)

(م)

(ع)

من الجدول السابق يتضح ارتفاع متوسط درجات الطالبات

(ت)

التعميم لدى عينة البحث؟

في التطبيق البعدي لالختبار المعرفي ( )55.29عن متوسط

 -مناقشة الفرض الثاني وينص عمى:

درجاتين في التطبيق القبمي ( ،)3.71مما ُيشير إلى فاعمية

إحصائيا عند مستوى ( )0.05بين متوسط
"يوجد فرق دال
ً

المعمومات المتنوعة لمحصول عمى مادة عممية ثرية في مجال

بطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدي".

التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة ،وىذا يتفق مع دراسة

والختبار صحة ىذا الفرض ،قامت الباحثة بحساب قيمة "ت"

جمعة وأحمد ،]33[ ،دارسة الحيمة ونوفل ،]31[ ،وبذلك يتم

لعينة واحدة باستخدام برنامج  SPSSوتوصمت إلى وجود فرق

قبول الفرض األول ليذا البحث ،كما أنو يجيب عن السؤال

إحصائيا لصالح التطبيق البعدي .ويوضح ذلك جدول رقم
دال
ً

درجات التطبيق القبمي ،ومتوسط درجات التطبيق البعدي في

الويب كويست الذي أتاح لمطالبات فرصة البحث في مصادر

(.)3

الثالث الذى ورد في مشكمة البحث وىو :ما فاعمية استخدام
استراتيجية الويب كويست في تنمية الميارات المعرفية لمتصميم

جدول 3

نتائج التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة
م

األداة

1

بطاقة المالحظة

العينة

المتوسط

(ن)

(م)

21

1.90

االنحراف المعياري
(ع)
0.301

قيمة

درجات

(ت)

الحرية

1.34

20

الداللة
دالة عند مستوى ()0.05

من الجدول السابق يتضح ارتفاع متوسط درجات الطالبات

فرصة التطبيق العممي لميارات التصميم التعميمي لبرامج

في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة ( )1.90عن متوسط

الوسائط المتعددة ،كما أتاحت لين المشاركة الفعالة في األنشطة

درجاتين في التطبيق القبمي ( ،)0.10مما ُيشير إلى فاعمية

والواجبات والمناقشات والتفاعل فيما بينين ،وىذا يتفق مع دراسة
 ،[2] Hassanienودراسة عبده واسماعيل [ ،]32ودارسة

الويب كويست الذي قدم لمطالبات ميام متنوعة أتاحت لمطالبات
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الحيمة ونوفل [ ،]31وبذلك يتم قبول الفرض الثاني ليذا البحث،
كما أنو يجيب عن السؤال الرابع الذى ورد في مشكمة البحث

إحصائيا عند مستوى ( )0.05بين متوسط
"يوجد فرق دال
ً
درجات التطبيق القبمي ،ومتوسط درجات التطبيق البعدي في

وىو :ما فاعمية استخدام استراتيجية الويب كويست في تنمية

بطاقة تقييم منتج".

الميارات األدائية لمتصميم التعميمي لدى عينة البحث؟

والختبار صحة ىذا الفرض ،قامت الباحثة بحساب قيمة "ت"

 -مناقشة الفرض الثالث وينص عمى:

لعينة واحدة باستخدام برنامج  SPSSوتوصمت إلى وجود فرق
إحصائيا لصالح التطبيق البعدي .ويوضح ذلك جدول رقم
دال
ً

(.)4
جدول 4

نتائج التطبيق البعدي لبطاقة تقييم منتج
م

األداة

العينة

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة

درجات

الداللة

1

بطاقة تقييم منتج

21

0.95

0.218

1.87-

20

دالة عند مستوى ()0.05

(ن)

(ع)

(م)

(ت)

الحرية

من الجدول السابق يتضح ارتفاع متوسط درجات الطالبات

الرابع الذى ورد في مشكمة البحث وىو :ما فاعمية استخدام

في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم منتج ( )0.95عن متوسط

استراتيجية الويب كويست في تنمية الميارات األدائية لمتصميم

درجاتين في التطبيق القبمي ( ،)0.10مما ُيشير إلى فاعمية

التعميمي لدى عينة البحث؟
 -مناقشة الفرض الرابع وينص عمى:

استراتيجية الويب كويست التي أتاحت لمطالبة فرصة تصميم

برنامج متعدد الوسائط في ضوء الميارات التي تم اكتسابيا من
خالل الرجوع إلى المصادر التي وفرىا الويب كويست وكذلك

إحصائيا الستراتيجية الويب كويست عمى تنمية
"وجود أثر دال
ً

ميارات التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة".

من خالل اتباع التعميمات واإلجراءات التي أتاحيا الويب

والختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب حجم األثر

كويست باإلضافة إلى الميام التي نفذتيا الطالبة بالتعاون مع

الستخدام استراتيجية الويب كويست باستخدام معادلة حجم األثر

زميالتيا ،وىذا يتفق مع دراسة  ،[2] Hassanienوبذلك يتم

لكارل ،ويوضح ذلك الجدول رقم (.)7( ،)6( ،)5

قبول الفرض الثالث ليذا البحث ،كما أنو يجيب عن السؤال
جدول 5

حجم األثر الستخدام استراتيجية الويب كويست عمى االختبار التحصيمي
البيان التطبيق

المتوسط

االنحراف المعياري

حجم األثر

مستوى الداللة اإلحصائية

قبمي

3.71

2.34

14.17

بعدي

55.29

3.64

إحصائيا)
مرتفع (دال
ً

تفوق النسبة التي حددىا كارل (.)0.8

من الجدول السابق يتضح أن نسبة حجم األثر الستخدام
استراتيجية الويب كويست بمغت ( )14.17وىى نسبة عالية

جدول 6

حجم األثر الستخدام استراتيجية الويب كويست عمى بطاقة المالحظة
البيان التطبيق

المتوسط

االنحراف المعياري

حجم األثر

مستوى الداللة اإلحصائية

قبمي

0.10

0.301

5.98

بعدي

1.90

0.301

إحصائيا)
مرتفع (دال
ً
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النسبة التي حددىا كارل (.)0.8

من الجدول السابق يتضح أن نسبة حجم األثر الستخدام
استراتيجية الويب كويست بمغت ( )62.2وىى نسبة عالية تفوق

جدول 7

حجم األثر الستخدام البرنامج التدريبي عمى بطاقة تقييم منتج
البيان التطبيق

المتوسط

االنحراف المعياري

حجم األثر

مستوى الداللة اإلحصائية

قبمي

0.10

0.301

3.89

بعدي

0.95

0.218

إحصائيا)
مرتفع (دال
ً

من الجدول السابق يتضح أن نسبة حجم األثر الستخدام

 -5الميام في الويب كويست كانت متنوعة تراعي الفروق

استراتيجية الويب كويست بمغت ( )20.9وىى نسبة عالية تفوق

الفردية بين الطالبات ،ومنظمة ومتدرجة بحيث تجعل الطالبة

النسبة التي حددىا كارل (.)0.8

ذاتيا بنشاط وحيوية لموصول لميدف.
تتعمم ً

 -6المصادر في الويب كويست كانت عديدة وبسيطة وسيمة

مؤشر الرتفاع حجم األثر الستخدام استراتيجية الويب
ًا
وىذا ُيعد

وتم اختيارىا بعناية لتناسب مستوى الطالبات وخبراتين.

كويست عمى تنمية ميارات التصميم التعميمي لبرامج الوسائط

المتعددة ،وبذلك يتم قبول الفرض الرابع ليذا البحث ،كما أنو

 -7تضمنت العمميات في الويب كويست الخطوات والتوجييات

يجيب عن السؤال الخامس الذى ورد في مشكمة البحث وىو :ما

والتعميمات الواضحة التي ساعدت الطالبات عمى تنفيذ الميام

أثر استخدام استراتيجية الويب كويست في تنمية ميارات

المطموبة.

التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة لدى عينة البحث؟

 -8أتاح الويب كويست لمطالبات فرصة تقييم أنفسين والحصول

ممخص عام لنتائج البحث وتفسيرىا:

عمى النتائج الفورية والتغذية الراجعة من خالل توفير وسائل

أوضحت نتائج البحث الحالي ما يمي:

التقييم المتنوعة.

فعالية استخدام استراتيجية الويب كويست في تنمية ميارات

 -9أتاح الويب كويست لمطالبات فرصة العمل التعاوني داخل

التصميم التعميمي لبرامج الوسائط المتعددة ،وتُعزى ىذه النتيجة

الكمية ،كما أتاح لين الدخول إلى صفحتو في المنزل لتتمكن

إلى أسباب عديدة منيا:

الطالبة من مراجعة المعمومات والتعمم بما يناسب قدراتيا.

 -1أتاح الويب كويست لمطالبات فرص البحث والتقصي

 -10التدريس باستخدام الويب كويست أدى إلى تييئة مناخ

واالستكشاف لممعمومات ،فتعاممت الطالبة مع المعارف بطريقة

تعميمي يسوده التعاون بين الطالبات مما أدى إلى إقبال

عممية.

الطالبات عمى تعمم المحتوى التعميمي وتنفيذ األنشطة والميام

 -2اعتمد الويب كويست عمى التعميم المتمركز حول المتعمم،

بحماس وفاعمية ،والتوصل إلى النتائج المرجوة .

حيث تضمن ميام وأنشطة متنوعة تقوم بيا الطالبة مما ساعد

وتتفق نتائج البحث الحالي في مجمميا مع نتائج بعض الدراسات

عمى إيجاد بناء معرفي خاص من إبداع الطالبات.

السابقة ومنيا دراسة  ،[5] Hassanienودارسة الحيمة ونوفل،

 -3تنوع وتعدد المصادر التعميمية التي أتاحيا الويب كويست

[ ،]31ودراسة  ،[18] Halatودراسة عبده واسماعيل،]32[ ،

لمطالبات غير من النمط التقميدي في التدريس وجعل لمطالبة

ودراسة جمعة وأحمد.[33[ ،

دور إيجابي في البحث والتقصي واستخالص المعمومات

 .5التوصيات

والتعاون مع زميالتيا إلنجاز الميام المطموبة.

انطالقًا من نتائج البحث التي تم التوصل إلييا توصى الباحثة

 -4المقدمة في الويب كوست كانت مشوقة ومحفزة لمطالبات

باآلتي:

ومثيرة لدافعيتين نحو تنفيذ الميام المطموبة.

 -1االىتمام باستخدام استراتيجيـ ـ ـ ـ ـ ـة الويب كويس ـ ـت في تدري ـ ـ ـس
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دار الفكر العربي ،ص .30

مقررات دراسية أخرى.
 -2االىتمام باستخدام استراتيجية الويب كويست في مراحل

] [9العمدة ،عمى عبد التواب (" .)2005أثر برنامج قائم عمى

تعميمية مختمفة.

التعمم الذاتي في تنمية ميارات االتصال عبر شبكة

 -3تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تصميم واعداد وتنفيذ

اإلنترنت لدى المعممين" ،عدد خاص :المؤتمر العممي

الويب كويست.

السنوي العاشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم

 -4تدريب الطالبات عمى استخدام استراتيجية الويب كويست.

باالشتراك مع كمية البنات – جامعة عين شمس" ،تكنولوجيا

 -5توفير التجييزات الالزمة لتفعيل استراتيجية الويب كويست

التعميم اإللكتروني ومتطمبات الجودة الشاممة" الجمعية

في المؤسسات التعميمية.

المصرية لتكنولوجيا التعميم ،الكتاب السنوي ،الجزء الثاني،

البحوث المقترحة:

مجمد  ،15ص ص .567 -551

 -1دراسة فاعمية استخدام الويب كويست في تنمية التفكير

] [10عبد الحميد ،عبد العزيز طمبة (" .)2005أثر اختالف كل

االبتكاري.
 -2دراسة فاعمية استخدام الويب كويست عمى تنمية ميارات

من النمط التعميمي والتخصص األكاديمي عمى اكتساب

التفكير الناقد.

بعض كفايات التصميم التعميمي لبرمجيات التعمم

 -3دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس

اإللكتروني لدى الطالب المعممين بكمية التربية" ،عدد

خاص :المؤتمر العممي السنوي العاشر لمجمعية المصرية

الستخدام استراتيجية الويب كويست.

لتكنولوجيا التعميم باالشتراك مع كمية البنات – جامعة عين

المراجع

شمس" ،تكنولوجيا التعميم اإللكتروني ومتطمبات الجودة

أ .المراجع العربية

الشاممة "الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم ،الكتاب

] [1الفار ،زياد (" .)2011مدى فاعمية استخدام الرحالت

السنوي ،الجزء األول ،مجمد  ، 15ص ص .212 -163

المعرفية عبر الويب  Web Questفي تدريس الجغرافيا
عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى تالميذ الصف

] [11عزمي ،نبيل جاد ( .)2011التصميم التعميمي لموسائط

الثامن األساسي" ،رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة

المتعددة ،المنيا :دار اليدى لمنشر والتوزيع ،ط .2

االزىر بغزة – فمسطين.

] [15حجر ،أمنة ( ".)2012أثر التدريس باستخدام الويب

] [4سعيد ،س ( .)2013الرحالت المعرفية عمى اإلنترنت ،من

كويست  Web Questفي تنمية ميارات التفكير الناقد

موقع المدرسة العربية اإللكترونية بتاريخ 2014/9/20

لدى طالبات كمية التربية في جامعة الممك سعود" ،رسالة

www.schoolarabia.net

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية  -جامعة الممك سعود.

] [7سالم ،أحمد محمد ( .)2010وسائل وتكنولوجيا التعميم (،)1

] [16جودة ،وجدي شكري ( ")2009أثر توظيف الرحالت

الرياض :مكتبة الرشد ،ط.3

المعرفية عبر الويب في تدريس العموم عمى تنمية التنور

] [8مصطفى ،فييم ( .)2004ميارات القراءة اإللكترونية رؤية

العممي لطالب الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة"،

مستقبمية لتطوير أساليب التفكير في مراحل التعميم العام:

رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية – الجامعة

رياض أطفال – االبتدائي -اإلعدادي – الثانوي ،القاىرة:

اإلسالمية ،فمسطين.
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] [17سمارة ،نسرين بسام فايز (" .)2013أثر استخدام

12

2015

] [33جمعة ،عمي عبد الرحمن وأحمد ،بارام (" .)2012فاعمية

استراتيجية الويب كويست (الرحالت المعرفية) في

تدريس الكيمياء العضوية باستخدام استراتيجية الويب

التحصيل المباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي

كويست في تحصيل طمبة المرحمة الثالثة كمية العموم -

عشر في مادة المغة اإلنجميزية" ،رسالة ماجستير غير

جامعة السميمانية" ،مجمة الفتح ،العدد  ،49ص ص -63

منشورة ،كمية العموم التربوية – جامعة الشرق األوسط.

.97

] [37الحيمة ،محمد محمود ( .)2003تصميم التعميم نظرية

] [19المقاني ،أحمد حسين .والجمل ،عمي أحمد (.)2003

وممارسة ،عمان :دار المسيرة ،ص .25

معجم المصطمحات التربوية في المناىج وطرق التدريس،
القاىرة :عالم الكتب ،ص .20

] [38قطامي ،يوسف .وآخرون ( .)2008أساسيات في تصميم
التدريس ،عمان :دار الفكر.

] [20الحيمة ،محمد محمود (" .)2005أثر استخدام األلعاب
المحوسبة والعادية في تحصيل طالبات الصف الثاني

] [39توني ،محمد ضاحي محمد (" .)2009أثر برنامج

األساسي في مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة التقميدية"،

كمبيوتري في إكساب طالب قسم تكنولوجيا التعميم بعض

مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات  -جامعة مؤتة ،ع ،7م،20

الميارات األساسية لتصميم وانتاج المقررات اإللكترونية"،

ص ص .34 - 11

رسالة ماجستير غير منشورة ،القاىرة :معيد الدراسات
التربوية  -جامعة القاىرة ،ص .35

] [30عبد الحافظ ،حسني ( .)2011رحالت ممتعة من
المعرفة واألنشطة التربوية :الويب كويست .مجمة المعرفة،

] [40حذيفة ،محمد شوقي محمد (" .)2010أثر اختالف تتابع

العدد ( ،)193صفحة انترنت :تم الرجوع إلييا بتاريخ /10

تنظيم المحتوى لبرنامج مقترح في تنمية ميارات التصميم

2013 /3م .متوفر عمى الرابطhttp://www.almare :

التعميمي لبرامج الفيديو التعميمي لدي الطالب المندفعين

fh.org/news.php?action=show&id=4751.

والمتروين بشعبة تكنولوجيا التعميم" ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة.

] [31الحيمة ،محمد ،ونوفل ،محمد" .)2008(.أثر استراتيجية
الويب كويست في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي

] [41سالم ،أحمد محمد ( .)2009الوسائل وتقنيات التعميم ()2

في مساق تعميم التفكير لدى طمبة كمية العموم التربوية

المفاىيم  -المستحدثات – التطبيقات ،الرياض :مكتبة

الجامعية (األونروا) ،مجمة العموم التربوية ،العدد (،)4

الرشد ،ط.1

المجمد ( ،)3عمان – األردن.

] [42شعبان ،أحمد والربيعي ،السيد وسالم ،أحمد ،وزغمول خالد

] [32عبده ،ياسر بيومي أحمد واسماعيل ،وداد عبد السميع

( .)2006أساسيات الحاسب اآللي وتطبيقاتو في التعميم،

(" .)2008أثر استخدام طريقة الويب كويست في تدريس

الرياض ،مكتبة الرشد.

العموم عمي تنمية أساليب التفكير واالتجاه نحو استخداميا

] [44خميس ،محمد عطية ( -2003ب) عمميات تكنولوجيا

لدي طالبات كمية التربية"  ،مجمة دراسات عربية في التربية

التعميم ،القاىرة :دار الكممة ،ص .59

وعمم النفس ،المجمد الثاني العدد األول – يناير ،ص ص
.109 -75
197

(Web Quest)

 مدخل إلى.)2004(  عبد الحافظ، سعد وسالمة،[ الدايل45]

[5] Sen، Ayfer & Neufeld, Steve (2006): In
Pursuit
of
Alternatives
in
ELT
Methodology: Web Quests, Turkish Online
Journal of Educational Technology - Tojet
Journal, Vol. 5, No. 1, pp. 1 - 20.

، الرياض، دار الخريجي لمنشر والتوزيع،تكنولوجيا التعميم
.131 ص

 تكنولوجيا إنتاج مصادر.)2006(  محمد عطية،[ خميس46]

[6] Li, H. & Yang, Y. (2007): The Effectiveness
of Web Quest on Elementary School
Studends' Higher- Order Thinking, Learning
Motivation,
and
English
Learning
Achievement. In Proceedings of World
Conference on Educational Multimedia,
Hypermedia and Telecommunications,
Chesapeake.

.33  ص، دار السحاب لمنشر والتوزيع،التعمم

 "فاعمية التعميم.)2011(  دعاء صبحي،[ عبد الخالق47]
المدمج في تنمية ميارات التصميم التعميمي لدى طالب
 رسالة ماجستير،"تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية
. جامعة بنيا، كمية التربية النوعية،غير منشورة

[12] Martonia, Leite (2004): web Quest: An
Aspect of Technology Integration for
Teaching and Learning, University of
Nebraska- Lincoln, Internet: Retrieved April
20, 2012, URLS: http://iste.org/ and
http://cnets.iste.org/

 "تعمم الرياضيات.)2012(  أكرم صالح أحمد،[ صالح48]
باستخدام فعاليات الويب كويست لمصف التاسع األساسي
 كمية، رسالة ماجستير غير منشورة،"– الجانب العاطفي
. فمسطين،الدراسات العميا – جامعة النجاح الوطنية

[13] Swindell, James Wilson. (2006): A Case
Study of the Use of an Inquiry – based
instructional strategy with rural minority at
– risk, middle grade Students, Ph. D,
Mississippi State University, P.183.

 "أثر توظيف الوسائط.)2010(  أيمن عمى،[ العريشي49]
المتعددة في تدريس مادة العموم عمى تحصيل تالميذ
 رسالة غير،"الصف السادس االبتدائي في مدينة جازان
. كمية التربية – جامعة أم القرى،منشورة

[14] Ikpeze، Chinwe H& Boyd، Fenice B.
(2007): Web-Based Inquiry Learning:
Facilitating thoughtful Literacy with Web
Quests, The Reading Teacher Journal، Vol.
60, No. 7, April, P. 644.

 المراجع االجنبية.ب
[1] Alessi, S. & Trollip ,S. R. (2001):
Multimedia for Learning, Methods and
Development, Third ed., Boston: Allyn and
Bacon, Inc.

[18] Halat، E (2008b): The Effects of Designing
Web quests on the Motivation of PreService Elementary School Teachers
Internarx ztional, Journal of Mathematical
Education in Science and Technology، v39،
n6، pp 793 - 802.

[2] Hassanien, Ahmed. (2006). Using Webquest
to Support Learning with Technology in
Higher Education. Journal of Hospitality,
Leisure, Sport and Tourism Education, Vol.
5, No.1

[21] Mitchell C. David (2003): Using Web
Quests as a Guide and Teaching the Use of
Search Engines in an 8th Grade Middle
School Classroom to Improve Student
Learning and Increase Student Comfort
When Using the Internet (A Master's

[3] Lara S & Reparaz Ch. (2007): Effectiveness
of Cooperative Learning: Fostered by
Working with Web Quest, Electronic
Journal of Research in Educational
Psychology, Vol. 5, No. 3, PP. 731-756.
198

2015

12

4

[28] Gaskill M & McNulty، A & Brooks، D
(2006): Learning from Web Quests, Journal
of science Education and Technology، v15،
n2، April, pp 133-136.

Project), Graduate Division of Wayne State
University, Detroit, Michgan.
[22]

[29] Schweizer، Heidi & Kossow، Ben (2007):
Web Quests: Tools for Differentiation.
Gifted Child day ،v 30. n1. pp 29-35.
[34] Dodge, B. (2001). FOCUS: Five rules for
writing a great Web Quest. Learning and
Leading with Technology, 28 (8): pp 6-9.
From:
http://WQ.sdsu.edu/documents/focus.pdf

Jacqueline, L. (2007): Confronting
Challenges in Online Teaching: The Web
Quest Solution, Merlot Journal of Online
Learning and Teaching, Vol. 3, No. 1,
March.

[23] Lamb، A (2004): Key Words in Instruction:
Web Quests ،School Library Media
Activities Monthly، v21، n2 ،pp 38.
[24] Chatel, Regina & Nodell, Jamie (2002):
Web Quests: Teachers and Students as
Global Literacy Explorers. Internet,
Retrieved Mars 10, 2011, URLS:
http://www.eric.ed.gov

[35] Dodge, B. (2004). What are the essential
parts
of
a
Web
Quest?
http://www.thirteen.org/edonline/concept2cl
ass/webquests/index_sub7.html

[25] Lipscomb، G. (2003): I Guess It Was Pretty
Fun": Using Web Quests in the Middle
School Classroom, Clearing House, Vol. 76,
No. 3, p p 152-155.

[36] Dodge, B. (2002): Web Quest taxonomy: A
taxonomy
of
tasks
From:
http://edweb.sdsu.edu/-burke/syllabus03/.
[43] Alessi, S. & Trollip, S. R. (2001):

[26] Pradeep. R & Others (2004): Web Quests in
Social Studies Education, Journal of
Interactive Online Learning, University of
Alabama, Vol.3, No.2.

Multimedia for Learning, Methods and
Development, Third ed., Boston: Allyn and
Bacon, Inc.

[27] Johnson, Lisa E. (2005): Using Technology
to
Enhance
International
Studies,
International Journal of Social Education,
Vol. 19, No.2, P. 32- 38.

199

(Web Quest)

EFFECTIVENESS OF USING WEB QUEST
STRATEGY (COGNITIVE TRIPS) IN
TEACHING EDUCATIONAL MULTIMEDIA
DESIGN AND PRODUCTION COURSE FOR
THE STUDENTS OF THE FACULTY OF
ARTS AND SCIENCES DARYIAH ON
DEVELOPMENT SKILLS OF
INSTRUCTIONAL DESIGN FOR
MULTIMEDIA PROGRAMS
DOAA MOHAMED SAYED
Teacher of Curricula and Methods of teaching
Qassim University
Faculty Of Arts And Science – Daryiah
ABSTRACT: This research studied the Effectiveness of using Web Quest strategy (cognitive trips)
in teaching educational multimedia design and production course for the students of the faculty of
arts and sciences daryiah on development skills of instructional design for multimedia programs.
The research sample consisted of (21) students registered in the course of educational multimedia
design and production semester II 2014/2015 at the faculty of arts and sciences daryiah - Qassim
University. The tools of this research was: a list of Web Quest design standards, a achievement
test, note card, and card evaluating product. This research adapted the descriptive approach in
theoretical study, and the experimental approach for assuring the hypotheses. This research has
the following results: There was a statistically significant difference at the level (0.05) in the
scores means before the application of the Web Quest strategy and after on the achievement test in
favor of the post application. There was a statistically significant difference at the level (0.05) in
the scores means before the application of the Web Quest strategy and after on the note card in
favor of the post application. There was a statistically significant difference at the level (0.05) in
the scores means before the application of the Web Quest strategy and after on the card evaluating
product. in favor of the post application. There was a statistically significant effect of the Web
Quest strategy on the development of instructional design skills for multimedia programs .
KEYWORDS: Web Quest Strategy , Cognitive Trips, Instructional Design and Production of
Multimedia, Skills of Instructional Design for Multimedia Programs.
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