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 جنمية يف (Web Quest) الىيب عرب املعرفية الرحالت أثر
 لدي اإلنرتنث حنى واالجتاه الحأملي الحفكري مهارات

 األمري جبامعة اإلنسانية والدراسات العلىم كلية طالبات
 العزيز عبد بن سطام

أثر الرحالت المعرفية عبر إلى  التعرفإلى  ىدفت الدراسة _الممخص
في تنمية ميارات التفكير التأممي واالتجاه  (Web Quest) الويب

بجامعة  والدراسات اإلنسانية نحو اإلنترنت لدى طالبات كمية العموم
األمير سطام بن عبدالعزيز. واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي 

( طالبة قسمت مناصفًة لمجموعتين 66وذلك باستخدام عينة قواميا )
تدريس  طرق( طالبة ُدرسن محتوى مقرر "33تجريبية وعددىن )

(" من خالل استراتيجية "الويب كويست"؛ ومجموعة أخرى 2العموم)
( ُدرسن وفقًا لمطريقة العادية. واستخدمت أداتين 33ضابطة وعددىن )

االتجاه  ومقياسلجميع بيانات الدراسة وىما: اختبار التفكير التأممي؛ 
أن استخدام إلى  نحو اإلنترنت، وىما من إعداد الباحثة. أشارت النتائج

( 2تدريس العموم ) طرق استراتيجية "الويب كويست" في تدريس مقرر
وى ميارات التفكير التأممي لدى المجموعة التجريبية أثر في زيادة مست

وكانت أكثر الميارات تأثرًا ميارة "المالحظة البصرية"، وجاءت أقل 
الميارات تأثرًا ميارة "الوصول لالستنتاجات". كما أظيرت نتائج 
درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس االتجاه نحو اإلنترنت أن 

يجابي عمى  كويست" أثرت استخدام استراتيجية "الويب بشكل ممحوظ وا 
في الدراسة والبحث. وعميو أوصت اإلنترنت  اتجاىين الستخدام

الدراسة بضرورة استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبر "الويب 
 .كويست" في معظم مقررات طالبات كمية التربية بالجامعة

ير التأممي؛ : استراتيجية "الويب كويست"؛ التفكالكممات المفتاحية
 .االتجاه نحو اإلنترنت

 المقدمة. 1
يواجو التعميم في عصر الثورة المعرفية تحديات مختمفة       

نتيجة االنجازات اليائمة في مجال تكنولوجيا المعمومات 
تالشي الحدود بين الدول ، وجعل إلى  واالتصاالت التي ادت

العالم قرية صغيرة في ظل العولمة واالنفتاح االقتصادي، 
والتطور السريع والمتالحق من التكنولوجيا يجعل الباحثين في 
المجال التربوي في حاجة مستمرة لمبحث عن اساليب تعميمية 
جديدة تناسب سمات التطور وتساعد المتعمم عمى التعمم وال 

حد ان يغفل الدور الكبير الذي احدثتو اإلنترنت في يستطيع ا

مجال التعميم وكيف انيا غيرت المفاىيم التعميمية وأضافت 
 ].1مصطمحات جديدة ومنيا التعميم االلكتروني ]

ن الكثير من الدراسات التربوية أإلى  [2ويشير زيتون ]     
ت التغيير اليائل الذي سيحصل جراء ادخال اإلنترنإلى  أشارت

في العممية التعميمية وعن التغيير في دور المعمم ودور الطالب 
 .وكذلك التغيير في شكل المدرسة العصرية

أىمية استخدام [ إلى 3تفاقًا مع ما سبق يشير جيتس ]وا      
اإلنترنت حيث يؤكد عمى أن اإلنترنت سوف يتيح لكل فرد في 

كما يتيح ظيور المجتمع مستقباًل واسعًا وآفاقًا تعميمية جديدة 
 طرائق وأساليب تعميمية جديدة ومجاالت أوسع لمبحث واالختيار
ومن ثم يمثل التعمم باستخدام الحاسوب نقطة انطالق نحو التعمم 
المستمر، وبالتالي سوف يقتصر دور معممي المستقبل عمى 
تدريب الطالب حول أفضل الطرائق لمحصول عمى المعمومات 

ما يساعد المعممين كذلك في إدراك اإلنترنت، وىذا  عن طريق
 .متى يختبرون ومتى يعمقون ومتى ينبيون أو يثيرون االىتمام

 

[ ان اإلنترنت أوجد واقعًا عمميًا وتقنيًا جديدًا 4ويرى جودة ]      
يتطمب فرض صياغة قناعات تربوية جديدة حول آلية االستفادة 

عادة النظر في الواقع ال تربوي الموجود منيا في مجال التعميم وا 
عادة تشكيمو وتخطيطو من خالل االستفادة من إمكانات  وا 

حيث أن  اإلنترنت لمسايرة عصر تضاعف المعرفة ومواكبتو،
دمج اإلنترنت ضمن المنظومة التربوية سوف يدعم قدرة الطالب 

ويبرز قدرات المعمم االبداعية مما سينتج  في االعتماد عمى ذاتو
والطالب واإلداري والمؤسسة التعميمية  عنو تغيير في دور المعمم

 .مما يعمل عمى تحسين العممية التعميمية
 
 

فاعمية توظيف إلى  ىذا وقد أشارت نتائج الدراسات السابقة     
شبكة اإلنترنت في تنمية جوانب التعمم المختمفة لدى الطالب 

تفوق طمبة المجموعة إلى  [5] حيث أشارت دراسة الحسناوي
ذين استخدموا شبكة اإلنترنت استخدامًا حرًا في التجريبية ال
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إلى  أشارت [6حسن ] التحصيل واالتجاه نحو اإلنترنت ودراسة
فاعمية استخدام المواقع البيئية عمى شبكة اإلنترنت في تنمية 
ميارات حل المشكالت لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، ودراسة 

ع والصفحات فاعمية استخدام المواقإلى  [ أشارت7محمود ]
العممية عمى شبكة اإلنترنت في تنمية التنور المعموماتي لدى 

 التي أشارت [8] سالمة تالميذ الصف األول االعدادي ودراسة
فاعمية شبكة اإلنترنت في زيادة التحصيل لدى طمبة جامعة إلى 

 .القدس المفتوحة
فقد  ونظرًا ألىمية اإلنترنت وفق ما اثبتتو الدراسات السابقة      

أوصت العديد من المؤتمرات بضرورة إدخال اإلنترنت في 
العممية التعميمية ولعل أبرزىا: المؤتمر الوطني السادس عشر 

م الذي أكد عمى 2001لمحاسبات اآللية المنعقد في الرياض عام 
ضرورة توظيف اإلنترنت في المناىج وطرق التدريس، واالستفادة 

 .لمجالمن تجارب الدول الرائدة في ىذا ا
عمى االستفادة من  وحرصًا من المممكة العربية السعودية      

بتطوير التعميم وتحسينو فقد انطمق  تجارب الدول واالىتمام
مشروع وطني لمممك عبداهلل بن عبدالعزيز وأبنائو الطمبة 
لمحاسب اآللي الذي يعد من أكبر المشاريع في تقنية المعمومات 

أىداف من أبرزىا: رفع مستوى قدرات في المجال التربوي ولو 
المعممين وأعضاء ىيئة التدريس في توظيف تقنية المعمومات 
يجاد بيئة المعمومات المالئمة  بكافة األنشطة التعميمية وا 

 ].9110الحتياجات الطالب والمعممين ]
 Web)وتعد استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب      

Quest) ت التعميمية القائمة عمى توظيف من اىم االستراتيجيا
شبكة اإلنترنت ودمج التكنولوجيا في التعميم حيث بدأت فكرتيا 

لدى مجموعة من الباحثين بقسم تكنولوجيا التعميم  1995سنة 
بجامعة سانديجو بوالية كاليفورنيا بالواليات المتحدة االمريكية 

، وأخذت ىذه March ومارش Dodge وعمى رأسيم دودج
باالنتشار في كثير من المؤسسات التعميمية بأوروبا الفكرة 

والواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا استراتيجية حديثة في 
مجال التدريس تعتمد عمى البحث عبر شبكة اإلنترنت من خالل 
الطالب وذلك ألنيا تتكون من ميمات وأنشطة مختمفة تساعد 

ستخدام الطالب عمى استكشاف المعمومات واستنتاجيا وا
 ].1الميارات العقمية العميا لديو ]

 [ الرحالت المعرفية عبر الويب11ويعرف دودج ]       
(Web Quest)  بأنيا أنشطة تعميمية قائمة عمى االستقصاء

 ة ـــكـى شبــة عمــائمــــادر واألدوات القــدام المصــالب استخــح لمطــتتي

 .إلنترنت لجعل التعمم ذا معنى
[ بأنيا أنشطة تربوية تعتمد عمى 12كما يعرفيا جاكولين ]       

 عمميات البحث واإلبحار بشبكة الويب بيدف وصول الطالب
 المعمومات المطموبة واستنتاجيا بأقل وقت وجيد، كما تيدفإلى 
 .تنمية القدرات العقمية لدى المتعممينإلى 

 Web)وىناك نوعين من الرحالت المعرفية عبر الويب       

Quest) أحدىا ويب كويست (Web Quest)  قصيرة المدى
إلى  ثالث حصص، تيدفإلى  مدة تطبيقيا من حصة تتراوح

مصادر المعمومات واكتسابيا وتتطمب عمميات إلى  الوصول
ذىنية بسيطة كالتعرف عمى مصادر المعمومات واسترجاعيا، 

طويمة المدى تتراوح  (Web Quest) والنوع اآلخر ويب كويست
اإلجابة إلى  شير متصل وتيدفإلى  تطبيقيا ما بين أسبوع مدة

تطبيق المعرفة إلى  عن التساؤالت المحورية لميام العمل إضافة
 وتتطمب امتالك الطالب عمميات ذىنية متقدمة كالتحميل

 ].13] والتركيب والتقويم
 Web) وتتكون استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب 

Quest)  4114التالية: ]من العناصر.[ 
وينبغي أن تثير اىتمام الطالب عن موضوع الدرس  المقدمة: -

 .كما توضح أفكاره وعناصره
الميام: وتشمل الميام المعدة جيدًا والمثيرة الىتمام الطالب - 

 .ومرتبطة بواقعيم
جراءات: ينبغي التوضيح لمطالب خطوات إجراءات اإل -

نجاز الميام كما ينبغي  خطوات إلى  تجزئة المياماألنشطة وا 
 .واضحة ومحددة

المصادر: ينبغي تحديد قائمة بالمصادر المتوفرة عمى الويب  -
 .والتي تفيد الطالب في إنياء الميام

التقييم: يعد التقييم أحد العناصر اليامة لمويب ويتطمب  -
استخدام أساليب تقييم غير تقميدية ومتنوعة ويشارك فييا 

 .الطالب
 وىذا العنصر ىو ختام الرحمة المعرفية عبر الويبالخاتمة:  -

(Web Quest)  ويتطمب التأكيد لمطالب عمى النتائج الصحيحة
 .التي تم التوصل الييا

صفحة المعمم: وىي صفحة مستقمة يضعيا المعمم ليستفيد  -
 .منيا المعممين اآلخرين

 ىذا وتيتم استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب       
(Web Quest)  بتنمية القدرات العقمية لمطالب كالتحميل

والتركيب والتقويم، كما تتيح استراتيجية الرحالت المعرفية عبر 
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لمطالب استخدام ميارات التفكير العميا  (Web Quest)  الويب
 ].1وحل المشكالت ]

وتؤكد الدراسات السابقة عمى أىمية استراتيجية الرحالت        
في تنمية ميارات التفكير  (Web Quest) يبالمعرفية عبر الو 

 [ التي أشارت نتائجيا15حجر ] العميا ومن ىذه الدراسات دراسة
 فاعمية استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويبإلى 

(Web Quest)  في تنمية ميارات التفكير الناقد ككل وميارات
التربية بجامعة التحميل واالستنتاج والتقييم لدى طالبات كمية 

الحيمة  الممك سعود. واتفاقًا مع نتائج الدراسة السابقة تشير دراسة
وجود أثر الستخدام استراتيجية "الويب كويست" إلى  [16] ونوفل

في تنمية التفكير الناقد في مساق تعميم التفكير لدى طمبة كمية 
إلى  [17سماعيل، وبيومي ]إالعموم التربوية. كما أشارت دراسة 

جود أثر الستخدام طريقة "الويب كويست" في تنمية أساليب و 
التفكير لدى طالبات كمية التربية. وتؤكد دراسة ايكبيز وبويد 

في  (Web Quest) [ عمى أىمية استخدام الويب كويست18]
زيادة اكتساب الطمبة لميارات التفكير العممي كما تشير دراسة 

وجود أثر إيجابي إلى  [19] كل من اليت، وفيرا، سيمفا ونوفيس
في تنمية  (Web Quest) الستخدام الرحالت المعرفية عبر

 .ميارات التفكير العميا وخاصة ميارات حل المشكالت
وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة فإن التعميم الفعال       

لميارات التفكير يبدو حاجة ممحة أكثر من أي وقت مضى ألن 
نتيجة لمتحديات التي تفرضيا العالم أصبح أكثر تعقيدًا 

 ].20] تكنولوجيا المعمومات في جميع مجاالت الحياة
ومن خالل ما سبق ذكره ترى الباحثة أن ميارات التفكير       

التأممي تعد من أىم الميارات التفكيرية التي ينبغي االىتمام بيا 
وتنميتيا لدى الطالب وفي جميع المراحل الدراسية خصوصًا مع 

والذي  عصر الذي يتميز بأنو عصر االنفجار المعموماتيىذا ال
يتطمب من الطالب التأمل في ىذه المعمومات وكيفية الحصول 

 .عمييا وكيفية استخداميا
[ التفكير التأممي بأنو تأمل الطالب 21ويعرف ابراىيم ]      

عناصره ورسم الخطط الالزمة إلى  لمموقف الذي أماميم وتحميمو
 .النتائج المطموبةإلى  والفيمو حتى يصم

كما يعرف التفكير التأممي بأنو النشاط العقمي لمفرد في       
المواقف التعميمية التي تواجيو وتحديد نقاط القوة والضعف 
   وكشف المغالطات المنطقية والقدرة عمى اتخاذ القرارات
المناسبة واإلجراءات بناًء عمى دراسة واقعية ومنطقية لمموقف 

 ].22مي ]التعمي

 ىذا ويتضمن التفكير التأممي ميارات التأمل والمالحظة،      
 استنتاجات، إعطاءإلى  الكشف عن المغالطات، الوصول
 ].23تفسيرات، تقديم المقترحات والحمول ]

وتتضح أىمية التفكير التأممي في انو يتضمن التحميل       
والقدرة عمى  واتخاذ القرار، ومساعدة الطمبة عمى التفكير الجيد

حل المشكالت، ويسيم في تنمية االحساس بالمسؤولية لدى 
الطالب ويعطييم إحساسًا بالسيطرة عمى تفكيرىم وكيفية 
استخدامو بنجاح، كما ينمي شعور الثقة بالنفس لدييم أثناء 

 ].24مواجية الميمات المدرسية والحياتية ]
الدراسات  ونظرًا ألىمية التفكير التأممي فقد اىتمت       

السابقة في استقصاء الطرق واألساليب واالستراتيجيات الحديثة 
التي يمكن أن تسيم في تنميتو لدى الطالب ومن ىذه الدراسات 

وجود أثر الستخدام إلى  [ التي أشارت25عبدالمجيد ] دراسة
في تدريس حساب   (Web Quest)استراتيجية الويب كويست

التفكير التأممي المتمثمة المثمثات في تحسين بعض ميارات 
بالرؤية البصرية والكشف عن المغالطات ووضع الحمول 
المقترحة لدى طالب الصف األول الثانوي ودراسة ابو بشير 

وجود تأثير كبير الستخدام استراتيجيات إلى  [ التي أشارت20]
ما وراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير التأممي في منياج 

طمبة الصف التاسع ، ودراسة ابو عواد وعياش التكنولوجيا لدى 
وجود أثر ايجابي الستراتيجية التدريس إلى  [ التي أشارت26]

التبادلي في تنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصف التاسع، 
فاعمية استخدام الرحالت إلى  [ التي أشارت27ودراسة الفار ]

التفكير المعرفية عبر الويب في تدريس الجغرافيا في تنمية 
التأممي لدى تالميذ الصف الثامن األساسي ودراسة القطراوي 

وجود أثر الستخدام استراتيجية إلى  [ التي أشارت28]
 .المتشابيات في تنمية التفكير التأممي لدى طالب الصف الثامن

وىناك دراسات اىتمت بقياس مستوى التفكير التأممي ومن       
قياس مستوى إلى  [ التي ىدفت29ىذه الدراسات دراسة األستاذ ]

التفكير التأممي في المشكالت التعميمية التي يواجييا معممي 
العموم عند تنفيذىم لمميمات التعميمية لممرحمة األساسية وأشارت 

أن مستوى القدرة عمى التفكير التأممي لدى إلى  نتائج الدراسة
 (.%70معممي العموم يقل عن المعدل االفتراضي )

ما الدراسات التي اىتمت بتحديد ميارات التفكير التأممي أ       
في المناىج ومدى اكتساب الطمبة ليا فمنيا دراسة ابو نحل 

تحديد ميارات التفكير التأممي في منياج إلى  التي ىدفت [30]
أن ميارة الوصول لالستنتاج إلى  التربية اإلسالمية حيث أشارت
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األولى تمييا إعطاء تفسيرات مقنعة، تمييا الكشف  ةاحتمت المرتب
 .عن المغالطات تمييا وضع حمول مقترحة تمييا الرؤية البصرية

ومن خالل العرض السابق وفي حدود عمم الباحثة توجد         
ندرة في الدراسات السابقة التي تتناول الرحالت المعرفية عبر 

التأممي واالتجاه نحو في تنمية التفكير  (Web Quest) الويب
اإلنترنت في المرحمة الجامعية وفي مقرر طرق تدريس العموم 
في المممكة العربية السعودية ومن ىنا تبمورت فكرة ىذا البحث 

 (Web Quest) الستقصاء أثر الرحالت المعرفية عبر الويب
       في تنمية ميارات التفكير التأممي واالتجاه نحو اإلنترنت

      كمية العموم والدراسات بجامعة األمير سطام بن لدى طالبات
 .العزيز عبد

 دراسةالمشكمة  .2
إعداد أفراد يمتمكون ميارات إلى  ييدف التعميم الجامعي       

التفكير العميا المختمفة كالتفكير اإلبداعي والناقد والتأممي والقدرة 
الجامعي عمى حل المشكالت إال أن الواقع الحالي في التدريس 

ال يتماشى مع تحقيق ىذه األىداف فما زال يركز التدريس عمى 
استخدام الطرق التقميدية المتمثمة بالمحاضرة التي تيدف عمى 
حشو أذىان الطالب بأكبر كم من المعمومات دون االىتمام 
بطريقة تفكير الطالب وكيفية اكتسابيم لممعمومات فالتركيز 

جاعيا في االختبار وبالتالي ينصب عمى حفظ المعمومات واستر 
 .نسيانيا وعدم بقائيا في الذاكرة طويمة المدى

مالحظة الباحثة أثناء تدريسيا لبعض المقررات إلى  إضافة     
الجامعية تدني ميارات التفكير التأممي لدى الطالبات وكذلك 
عزوفين عن الرجوع لموقع المقرر الذي تدرسو الباحثة والذي 

المحاضرات والمواقع المرتبطة  تعرض فيو موضوعات
بالموضوعات لتوسيع فيمن ويفضمن التعمم من الكتاب الخاص 
 بالمقرر وال يفضمن التنويع بالمراجع كما تعودن في جميع

 .المقررات
 أ. أسئمة الدراسة

ما  :مما سبق تتحدد مشكمة البحث بالسؤال الرئيس التالي       
في تنمية  (Web Quest) أثر الرحالت المعرفية عبر الويب

ميارات التفكير التأممي واالتجاه نحو اإلنترنت لدى طالبات كمية 
  العموم والدراسات اإلنسانية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز؟

 :ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم وضع فرضيتين وىما
 ةــوى الداللــد مستــــة عنـــائيـــة إحصـــلالروق ذات دـــد فــال توج -

(α = 0.01)  بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة
 .التجريبية والضابطة عمى اختبار ميارات التفكير التأممي

 ةــــــداللــوى الـــد مستــة عنـــائيــة إحصـــلالروق ذات دــــد فـــوجــــال ت -
 (α = 0.01) بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة

 .والضابطة عمى مقياس االتجاه نحو اإلنترنتالتجريبية 
 دراسةالأىداف ب. 
التعرف عمى أثر الرحالت إلى  ييدف البحث الحالي     

 :في تنمية (Web Quest) المعرفية عبر الويب
ميارات التفكير التأممي لدى طالبات كمية العموم والدراسات  •

 .اإلنسانية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
لدى طالبات كمية العموم والدراسات  االتجاه نحو اإلنترنت •

 .اإلنسانية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
 دراسةالأىمية ج. 
 :تتحدد أىمية البحث الحالي في ما يمي     

تناول موضوعًا حديثًا وذلك استجابة لالتجاىات التربوية  •
الحديثة في الحديثة التي تؤكد عمى استخدام االستراتيجيات 

التدريس التي تجعل المتعمم محورًا لمعممية التعميمية مما يسيم 
 .في دفع عجمة البحث لألمام

تقدم أدوات البحث المتمثمة )اختبار ميارات التفكير التأممي،  •
مقياس االتجاه نحو اإلنترنت( يمكن لمميتمين والباحثين 

 .االستفادة منيا
التدريس في تصميم الدروس قد يفيد المعممين وأعضاء ىيئة  •

 .والمحاضرات وفق الرحالت المعرفية عبر الويب
إثراء المكتبة العربية بنتائج جديدة حول استراتيجية الرحالت  •

حيث ما زالت الدراسات قميمة في ىذا  المعرفية عبر الويب
 .الموضوع عمى حد عمم الباحثة

واالتجاه نحو قد يفيد البحث في تنمية ميارات التفكير التأممي  •
اإلنترنت لدى طالبات كمية العموم والدراسات اإلنسانية بجامعة 

 .األمير سطام بن عبدالعزيز
قد يوجو أنظار الميتمين بتطوير المناىج باالىتمام بالرحالت  •

  .المعرفية كاستراتيجية تدريس وتدريب المعممين عمييا
 دراسةالمصطمحات د. 
ىي "مجموعة من األنشطة : الرحالت المعرفية عبر الويب •

التي تقوم بيا الطالبة من خالل البحث عبر صفحات اإلنترنت 
المحددة مسبقًا بيدف التقصي عن المعمومات الالزمة حول 
موضوعات استراتيجيات تدريس العموم من مقرر طرائق تدريس 

 (.2العموم )
قدرة الطالبة عمى التأمل والمالحظة : ميارات التفكير التأممي •

االستنتاجات وتقديميا إلى  والكشف عن المغالطات ووصوليا
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لمتفسيرات وتقديميا المقترحات وتقاس بالدرجة التي تحصل 
عمييا الطالبة في اختبار ميارات التفكير التأممي المعد من قبل 
الباحثة في موضوعات وحدة استراتيجيات تدريس العموم من 

 (. 2) مقرر طرائق تدريس العموم
مجموعة استجابات الطالبات : ىي ه نحو اإلنترنتاالتجا •

( بالقبول أو الرفض 2المسجالت بمقرر طرائق تدريس العموم )
أو الحياد تجاه استخدام اإلنترنت في العممية التعميمية وأىميتو 
واالستمتاع بو وتقاس بالدرجة الكمية التي تحصل عمييا الطالبة 

 .اد الباحثةعمى مقياس االتجاه نحو اإلنترنت من إعد
 حدود الدراسةه. 

 :يقتصر تعميم نتائج الدراسة عمى الحدود التالية      
         الرحالت المعرفية عبر الويب الحدود الموضوعية:

(Web Quest) ة ـــيـمـنـي وتــــمـأمـتـر الـــيـكـفـارات التــــة ميـــي تنميــــف 
 

 .اإلنترنت االتجاه نحو
جامعة  في كمية العموم والدراسات اإلنسانيةالحدود المكانية: 

 .األمير سطام بن عبد العزيز بمحافظة الخرج
 الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي

  ىـ1437/1438
الحدود البشرية: الطالبات المسجالت في مقرر طرق تدريس 

 (.2) العموم
 الطريقة واإلجراءات. 3

 دراسةالمنيج . أ
اتبع البحث الحالي المنيج شبو التجريبي المعروف بتصميم      

     قبل وبعد التجريب المجموعة الضابطة ذات القياس ما
Pre-Test, post-Test, Control Design   كما ىو موضح

 (.1) جدولفي ال
 1 جدول

 التصميم شبو التجريبي لمبحث
المجموعات  Pre-Test القياس القبمي 

Groups 
 Post -Testالقياس البعدي  Treatmentالمعالجة 

 اختبار ميارات التفكير التأممي (Web Quest) التدريس باستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب التجريبية اختبار ميارات التفكير التأممي
 مقياس االتجاه نحو اإلنترنت الطريقة المعتادةالتدريس باستخدام  الضابطة مقياس االتجاه نحو اإلنترنت

 :وشمل البحث المتغيرات التالية
المتغير المستقل )التجريبي(: التدريس باستخدام استراتيجية 

لوحدة  (Web Quest) الرحالت المعرفية عبر الويب
 (.2)استراتيجيات تدريس العموم في مقرر طرق تدريس العموم 

)ميارة المالحظة  المتغيرات التابعة: ميارات التفكير التأممي وىي
البصرية، ميارة اكتشاف المغالطات، ميارة االستنتاج، ميارة 

 (.إعطاء تفسيرات، ميارة تقديم المقترحات
 .االتجاه نحو اإلنترنت •

 دراسةمجتمع الب. 
العموم تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات في كمية      

والدراسات اإلنسانية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج 
( طالبة خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام 429والبالغ عددىن )

 .ىـ 1438-1437الدراسي 
 دراسةعينة الج. 
تكونت عينة البحث من الطالبات المسجالت بمقرر طرق      

في شعبتين وقد  ( طالبة66( والبالغ عددىن )2تدريس العموم )
اختيرت إحدى الشعبتين عشوائيًا لتمثل المجموعة التجريبية التي 

 (Web Quest) تدرس وفق الرحالت المعرفية عبر الويب

( طالبة بينما مثمت الشعبة الثانية 33والبالغ عدد طالباتيا )
 المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة والبالغ عدد

 .طالبة( 33) طالباتيا
 دراسةالإجراءات د. 
 Web)ُصمم موقع تعميمي لمرحالت المعرفية عبر الويب -

Quest)  لتدريس وحدة استراتيجيات تدريس العموم في مقرر
 ( وفق نموذج التصميم المعروف باسم2طرق تدريس العموم )

(ADDIE)  والذي يمر بالمراحل التالية: )التحميل؛ التصميم؛
 (.التطوير؛ التقويم

 الستراتيجيةُأعد دليل عضو ىيئة التدريس مصاغًا وفق  -
لالسترشاد بو  (Web Quest) الرحالت المعرفية عبر الويب

اثناء تطبيق التجربة  وقد اشتمل الدليل عمى مقدمة تعريفية 
ومميزاتيا  (Web Quest) بالرحالت المعرفية عبر الويب

يامة وعناصرىا والتوزيع الزمني لممحاضرات واإلرشادات ال
لعضو ىيئة التدريس الستخدام الرحالت المعرفية عبر "الويب 
كويست" بفاعمية مع مثال توضيحي لخطوات السير أثناء تدريس 
وحدة استراتيجيات تدريس العموم وفق عناصر الرحالت المعرفية 

 .عبر الويب



 (Web Quest) 

145 

ُأعد دليل الطالبة مصاغًا وفقًا الستراتيجية الرحالت المعرفية  -
لالسترشاد بو أثناء تطبيق التجربة   (Web Quest) عبر الويب

وقد اشتمل الدليل عمى مقدمة تعريفية بالرحالت المعرفية عبر 
رشادات ىامة  (Web Quest) الويب ومميزاتيا وعناصرىا وا 

 Web) ينبغي لمطالبة االلتزام بيا أثناء الرحالت المعرفية عبر

Quest) تنفيذىا أثناء ، كما اشتمل الدليل عمى األنشطة الالزم
وكذلك عمى  (Web Quest) الرحالت المعرفية عبر الويب

بطاقة التفكير التأممي وعمى بطاقة االختبار الذاتي لكل 
 .محاضرة

ُعرض الموقع ودليمي عضو ىيئة التدريس والطالبة عمى عدد  -
من المحكمين في مجال المناىج  وطرق التدريس والحاسب 

إجراء التعديالت المقترحة أصبح اآللي وتقنيات التعميم وبعد 
 .الموقع ودليمي عضو ىيئة التدريس والطالبة جاىزًا لمتطبيق

 أدوات الدراسةه. 
 ارات التفكير ـاواًل: اختبار ميارات التفكير التأممي: ُأعد اختبار مي

 :التأممي وفقًا لمخطوات التالية
تحديد اليدف من اختبار ميارات التفكير التأممي: ىدف  -
قياس ميارات التفكير التأممي والمتمثمة إلى  ختباراال

إلى  في)المالحظة البصرية، الكشف عن المغالطات، الوصول
االستنتاجات، إعطاء تفسيرات، وتقديم المقترحات(، لدى طالبات 
كمية العموم والدراسات اإلنسانية بجامعة األمير سطام بن 

 .عبدالعزيز
 :التأمميتحديد صدق اختبار التفكير  -

الصدق الظاىري: بعد االنتياء من إعداد اختبار ميارات التفكير 
( سؤااًل ُعرضت 28) التأممي والمكون في صورتو األولية من

عمى مجموعة من المحكمين والمتخصصين في مجال المناىج 
وطرق التدريس وعمم النفس والتقويم وبناًء عمى اراء المحكمين 

سؤااًل كما ىو موضح في  (25أصبح االختبار مكون من )
 (.2الجدول )

 2 جدول
 توزيع اسئمة ميارات التفكير التأممي

 رقم السؤال اختبار ميارات التفكير التأممي
 5 -1 ميارة المالحظة البصرية
 11-6 ميارة اكتشاف المغالطات

 17-12 ميارة االستنتاج
 21-18 ميارة إعطاء تفسيرات
 25-22 ميارة تقديم مقترحات

التطبيق االستطالعي لالختبار: ُجرب اختبار ميارات التفكير  -
 .التأممي استطالعيًا بغرض حساب زمن تطبيقو وثباتو وصدقو

زمن االختبار: لتحديد الزمن المناسب لإلجابة عمى اختبار  •
( 90تم إيجاد متوسط األزمان وبمغ )ميارات التفكير التأممي 

كمال البيانات 5إلى  دقيقة إضافة  .دقائق لقراءة التعميمات وا 
تحديد صدق االتساق الداخمي )حساب ثبات اختبار ميارات  •

 (:التفكير التأممي
لحساب ثبات االختبار تم استخدام معادلة )كرونباخ( ووجد أنيا 

خدام االختبار لقياس ( وىو معامل ثبات جيد الست0.78تساوي )
 .ميارات التفكير التأممي

 :الصورة النيائية الختبار ميارات التفكير التأممي •
بعد صياغة االختبار والتأكد من صدقو وثباتو أصبح االختبار 

 .بصورتو النيائية جاىزًا وصالحًا لمتطبيق
ثانيًا: مقياس االتجاه نحو اإلنترنت: وىو مقياس من إعداد 

التعرف عمى اتجاىات طالبات كمية إلى  ف المقياسالباحثة ييد

العموم والدراسات اإلنسانية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز 
(  نحو استخدام 2والمسجالت بمقرر طرق تدريس العموم )

  .اإلنترنت وأىميتو في العممية التعميمية
 :صدق المقياس -
تجاه نحو الصدق الظاىري: بعد االنتياء من بناء مقياس اال •

( فقرة تم عرضو عمى مجموعة من 45) اإلنترنت والمكون من
المحكمين المتخصصين في مجال التربية وعمم النفس والقياس 
والتقويم إلبداء مرئياتيم حول وضوح الفقرات ومناسبتيا لقياس 
اتجاىات الطالبات نحو اإلنترنت  وصحتيا لغويًا وفي ضوء آراء 

عادة صياغة بعض المحكمين تم حذف الفقرات ا لمكررة وا 
الفقرات وتصحيح بعض الفقرات لغويًا وأصبح المقياس بعد 

 .( فقرة40إجراء التعديالت مكونًا من )
التطبيق االستطالعي لممقياس: ُجرب اختبار مقياس االتجاه  -

نحو اإلنترنت استطالعيًا بغرض حساب زمن تطبيقو وثباتو 
 .وصدقو
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المناسب لإلجابة عمى مقياس زمن المقياس: لتحديد الزمن  •
( دقيقة 35االتجاه نحو اإلنترنت تم ايجاد متوسط األزمان وبمغ )

كمال البيانات 5إلى  إضافة  .دقائق لقراءة التعميمات وا 
تحديد صدق االتساق الداخمي: لحساب ثبات المقياس تم  -

(، وىو 0.82استخدام معادلة )كرونباخ( ووجد أنيا تساوي )
 .اسب الستخدام المقياسمعامل ثبات ومن

 :الصورة النيائية لمقياس االتجاه نحو اإلنترنت •
بعد صياغة المقياس والتأكد من صدقو وثباتو أصبح المقياس 

 .بصورتو النيائية جاىزًا وصالحًا لمتطبيق
 :إجراءات تطبيق البحث 
عقد لقاء تمييدي بطالبات المجموعتين والتوضيح لين عن  -

اإلجابة عمى أدوات الدراسة المتمثمة  ىدف التجربة وكيفية
 (.)باختبار التفكير التأممي ومقياس االتجاه نحو اإلنترنت

 طبقت ادوات البحث المتمثمة )باختبار التفكير التأممي -
ومقياس االتجاه نحو اإلنترنت( قبميًا عمى المجموعتين التجريبية 

 .والضابطة وتفريغ البيانات
 ة وحدة استراتيجيات تدريس العمومـابطــة الضــوعــت المجمــدرس -

بالطريقة المعتادة بالمحاضرة التقميدية وفي أثناء ذلك تم تدريس  
المجموعة التجريبية نفس الوحدة وفق استراتيجية الرحالت 

 (Web Quest)  المعرفية عبر الويب كويست
بعد انتياء فترة التجربة تم تطبيق أدوات البحث المتمثمة  -

التفكير التأممي ومقياس االتجاه نحو اإلنترنت( بعديًا )باختبار 
 .عمى المجموعتين التجريبية والضابطة

بعد أن تم تصحيح اختبار ميارات التفكير التأممي  وتفريغ  -
بيانات مقياس االتجاه نحو اإلنترنت قبميًا وبعديًا تم معالجة 

 .البيانات إحصائياً 
 :التطبيق القبمي ألدوات الدراسة

طبقت أدوات الدراسة )اختبار ميارات التفكير التأممي؛       
ومقياس االتجاه نحو اإلنترنت( عمى عينة استطالعية قواميا 

( 10( طالبات من المجموعة التجريبية؛ و)9( طالبة بواقع )18)
طالبات من المجموعة الضابطة، من العينة الكمية لمدراسة التي 

كد من تكافؤ مجموعتي ( طالبة. وذلك لمتأ66يبمغ قواميا )
الدراسة وذلك قبل تاريخ التطبيق عمى الرحالت عبر الويب 

 :( يوم. وجاءت النتائج كاآلتي23بـ)
 3 جدول

 مدى التجانس بين مجموعتي الدراسة )الضابطة والتجريبية(
ينباالت ن أدوات الدراسة المجموعة  درجة الحرية قيمة"ف" 
 9 1.41 0.66 4 اختبار ميارات التفكير التأممي التجريبية
 0.49 5 الضابطة
نترنتمقياس االتجاه نحو اإل التجريبية  5 0.65 1.56 8 
 0.78 5 الضابطة

( ىي أقل من 1.41( أن قيمة "ف" )3يتضح من الجدول )     
 ( وذلك عند مستوى الداللة1.68)قيمة "ف" الجدولية التي تبمغ 

(α = 0.01) ( لمتباين األكبر، ودرجة الحرية 9ودرجة حرية )
( لمتباين األصغر. وىذا يوضح بأنو ال توجد فروق ذات 8)

إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
 .اختبار ميارات التفكير التأممي

( أقل من 1.56)( أن قيمة "ف" 3كما ويوضح جدول )     
 (. وذلك عند مستوى داللة1.68قيمة "ف" الجدولية التي تبمغ )

(α=0.01). ( لمتباين األكبر، ودرجة الحرية 9ودرجة حرية )
( لمتباين األصغر. أي أنو ال توجد فروق ذات إحصائية بين 8)

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لمقياس االتجاه نحو 

أن مجموعتي الدراسة متكافئتان وذلك إلى  اإلنترنت. وىذا يشير
ألنو ال توجد داللة إحصائية لتباين الدرجات في اختبار التفكير 

 .التأممي ومقياس االتجاه نحو اإلنترنت
 ومناقشتيانتائج . ال5

لمتحقق من الفرضية األولى "ال يوجد فروق ذات داللة     
 بين متوسطي دراجات (α = 0.01) إحصائية عند مستوى

المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار 
ميارات التفكير التأممي". تم استخدام اختبار "ت" لمقارنة درجات 
مجموعتي الدراسة بعد تطبيق اختبار التفكير التأممي، ويوضح 

 :"( نتائج اختبار "ت4الجدول رقم )
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 4 جدول
 "ت" وداللتيا اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات التفكير التأمميقيمة 

 قيمة"ت" درجة الحرية ع م ن المجموعة الميارة
 8.5 64 0.5 2.611 33 التجريبية المالحظة البصرية

 0.85 1.601 33 الضابطة
 4.44 64 0.64 1.99 33 التجريبية الكشف عن المغالطات

 0.53 1.42 33 الضابطة
 4.26 64 0.51 2.41 33 التجريبية االستنتاجاتإلى  الوصول

 0.41 1.88 33 الضابطة
 1.27 64 0.52 2.31 33 التجريبية إعطاء تفسيرات مقنعة

 0.61 2.15 33 الضابطة
 1.52 64 0.55 1.25 33 التجريبية تقديم المقترحات

 0.5 1.08 33 الضابطة
 6.48 64 1.52 10.56 33 التجريبية االختبار ككل

 1.55 8.13 33 الضابطة
( 8.5( ان قيمة "ت" المحسوبة بمغت )4) يظير الجدول     

في ميارة المالحظة البصرية، وىذه القيمة اكبر من قيمة "ت" 
 (α = 0.01)( عند مستوى داللة 1.56الجدولية التي تبمغ )
، وىذا يظير أنيا أكثر الميارات تأثرا 64عند درجة حرية 

باستراتيجية تدريس الرحالت المعرفية عبر "الويب كويست" 
ىذا وجود فرق دال إحصائيًا بيت متوسطي درجات  ويؤكد

المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة لصالح 
 .المجموعة التجريبية ليذه الميارة

(: أن قيمة "ت" المحسوبة حيث بمغت 4ويوضح جدول )       
 α)( وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة 4.98)

أن ىناك فرق ذا داللة إحصائية بين ى إل ، وىذا يشير(0.01 =
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات 
المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي ككل 
وعمى ىذا األساس تم قبول الفرض األول من فرضيات الدراسة، 
أي أن طالبات المجموعة التجريبية استفدن من استراتيجية 

ت المعرفية "الويب كويست" خالل تدريسين وحدة الرحال
(. وتتفق 2استراتيجيات العموم من مقرر طرق تدريس العموم )

[ التي أكدت أن 20ىذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو بشير ]
استراتيجية التدريس عبر "الويب كويست" زادت من ميارات 

ت مع التفكير التأممي لدى عينة الدراسة المستيدفة. كما اتفق
[ التي أظيرت أن التدريس عبر "الويب كويست" 4دراسة جودة ]

أثر بشكل ممحوظ عمى التنوير العممي والتفكير لدى طالب 
الصف التاسع في غزة.  وجاءت ىذه النتيجة متسقة مع نتائج 

 ].115124كاًل من دراسة ]

ونستطيع تفسير ىذه النتيجة بأنو لدى طالبات المجموعة       
قدرة أعمى في المالحظة البصرية في وحدة "استراتيجية  التجريبية

تدريس العموم"، وأن إجاباتين ذات داللة إحصائية من قدرة 
طالبات المجموعة الضابطة في نفس الوحدة، وىذا يؤكد بأن 
الطالبات في المجموعة التجريبية تعممت بشكل أفضل من خالل 

الضابطة  استراتيجية "الويب كويست" من طالبات المجموعة
المواتي درسن بالطريقة العادية لنفس الوحدة، وترجح الباحثة ىذه 

أن استراتيجية "الويب كويست" تعرض محتويات إلى  النتيجة
رسومات األشكال والوحدة "استراتيجية تدريس العموم" من خالل 

الفكرة إلى  ، بحيث تصل الطالبةالتفكير وخرائطتوضيحية ال
 .استنباط األفكار البسيطة الرئيسة لموحدة من خالل

( ان قيمة "ت" لميارتي )الكشف عن 4كما بين الجدول )      
( 4.44،4.26) االستنتاجات( بمغتإلى  المغالطات، الوصول

عمى التوالي، وىما أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي بمغت 
، وىذا يعني أنو يوجد (α = 0.01)( عند مستوى داللة 1.56)

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  فرق دال إحصائياً 
التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في ىاتين 
الميارتين. أي أن قدرة طالبات المجموعة التجريبية عمى الكشف 

االستنتاجات في وحدة "استراتيجية إلى  عن المغالطات والوصول
تدريس العموم"  أعمى وذات داللة إحصائية من قدرة طالبات 

 .مجموعة الضابطة لنفس الوحدةال
تفسير ذلك أن طالبات المجموعة التجريبية قد استفدن و      

بشكل أكبر من طالبات المجموعة الضابطة عندما درسن 
 "باستخدام استراتيجية "الويب كويست



5122016 

148 

أن استراتيجية "الويب إلى  الباحثة ىذه النتيجة ووتعز       
معمومات في محتوى كويست" تساعد الطالبات عمى إدراك ال

 "تدريس العموم" بسيولة، وكذلك تساعد الطالبات في الوصول
النتائج المرجوة من المادة التعميمية وذلك من خالل إتاحة إلى 

أكثر من موقع ويب يتناول وحدة "تدريس العموم" وبالتالي توفر 
الوقت والجيد عميين لموصول لمنتائج وتحقيق أىداف الوحدة 

ق ىذه النتيجة مع ما جاء بو أبو نحل في دراستو المطموبة. وتتف
تحديد ميارات التفكير التأممي في منياج إلى  [، التي ىدفت30]

أن ميارة الوصول إلى  التربية اإلسالمية وأشارت نتائج الدراسة
لالستنتاج احتمت المرتبة األولى تمييا إعطاء تفسيرات مقنعة 

ول مقترحة تمييا تمييا الكشف عن المغالطات تمييا وضع حم
 .الرؤية البصرية

( ان قيمة "ت" المحسوبة لميارتي 4كما ويوضح جدول )       
)إعطاء تفسيرات مقنعة، تقديم المقترحات( بمغت 

( وىي أصغر من قيمة "ت" الجدولية البالغة 1.27،1.52)
، ىذا يعني أنو ال (α = 0.01)( عند مستوى داللة 1.56)

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة توجد فرق دال إحصائيًا 
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في ىاتين الميارتين. أي 
أن قدرة طالبات المجموعة التجريبية في ىذه الميارات تتساوي 
مع قدرة طالبات المجموعة الضابطة في وحدة "تدريس العموم"، 

أن طالبات التجريبية المواتي درسن وفق إلى  وىذا يشير
تراتيجية "الويب كويست" قد استفدن بالقدر نفسو تقريبًا مع اس

 .قدرة طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسن بالطرية العادية
 دريس بالطرق العاديةـم التــأن تراكى ــإل ودــر ذلك يعــوتفسي       

التقميدية لفترة طويمة والتي تركز عمى المستويات الدنيا لمتفكير 
عمى التمقين والحفظ لممعمومات والمفاىيم لوحدة والتي تركز 

"تدريس العموم" دون التركيز عمى ميارات التفكير التأممي، فإن 
ضعف قدرة الطالبات بمنع توظيف وتصحيح إلى  ىذا يؤدي

قصر إلى  الخبرات السابقة لديين. وتعزو الباحثة ىذه النتيجة
المعرفية "الويب  الفترة الزمنية لتدريبين عمى استراتيجية الرحالت

 "كويست
أن ىناك فرق ذا داللة إحصائية إلى  كما وأشارت النتائج     

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات 
طالبات المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي 
ككل وعمى ىذا األساس تم قبول الفرض األول من فرضيات 

بات المجموعة التجريبية استفدن من الدراسة، أي أن طال
استراتيجية الرحالت المعرفية "الويب كويست" خالل تدريسين 

(. 2وحدة استراتيجيات العموم من مقرر طرق تدريس العموم )
[، التي أكدت 20وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو بشير ]

أن استراتيجية التدريس عبر "الويب كويست" زادت من ميارات 
لتفكير التأممي لدى عينة الدراسة المستيدفة. كما اتفقت مع ا

[ التي أظيرت أن التدريس عبر "الويب كويست" 4دراسة جودة ]
أثر بشكل ممحوظ عمى التنوير العممي والتفكير لدى طالب 
الصف التاسع في غزة.  وجاءت ىذه النتيجة متسقة مع نتائج 

 ].115124كاًل من دراسة ]
أثر العامل المستقل )استراتيجية "الويب كويست"( ولمعرفة       

عمى العامل التابع التفكير التأممي تم حساب معامل كوىين 
 .( يبين النتائج اإلحصائية6) ، والجدولn2ومعادلة إيتا

 6 جدول
 )التفكير التأممي( األىمية التطبيقية والعممية لنتائج الدراسة

 قوة األثر n2مربع إيتا (cohen’s d) المتغير التابع المتغير المستقل
 كبير 0.30 1.31 المالحظة البصرية استراتيجية "الويب كويست"

 كبير 0.21 1.01 الكشف عن المغالطات
 صغير 0.0.8 0.0.51 استنتاجاتإلى  الوصول

 صغير 0.05 0.33 إعطاء تفسيرات
 كبير 0.34 1.42 تقديم المقترحات

 كبير 0.32 1.40 اختبار التفكير التأممي ككل
 الدراسة ىذه بيا اىتمت التي التأممي التفكير ألىمية نظراً       

 استقصاء في السابقة الدراسات مع منسجمة نتائجيا جاءت فقد
 تسيم أن يمكن التي الحديثة واالستراتيجيات واألساليب الطرق

 بشير ابو  دراسة الدراسات ىذه ومن الطالب لدى تنميتو في
 استراتيجيات الستخدام كبير تأثير وجودإلى  أشارت التي[ 20]

 منياج في التأممي التفكير ميارات تنمية في المعرفة وراء ما
[  26] عواد بوأ ودراسة، التاسع الصف طمبة لدى التكنولوجيا

 التبادلي التدريس الستراتيجية إيجابي أثر وجودإلى  أشارت التي
 الفار ودراسة التاسع، الصف طمبة لدى التأممي التفكير تنمية في
 عبر المعرفية الرحالت استخدام فاعميةإلى  أشارت التي[ 27]
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 تالميذ لدى التأممي التفكير تنمية في الجغرافيا تدريس في الويب
 أثر وجودإلى  [28] القطراوي ودراسة األساسي الثامن الصف

 لدى التأممي التفكير تنمية في المتشابيات استراتيجية الستخدام
 .الثامن الصف طالب

 الويب عبر المعرفية الرحالت نويمكن تفسير النتائج من خالل أ
 الطالبات التجاىات ومناسبة متعمقة تعميمية مواقع توفر كويست

 ساعدت حيث(. 2) العموم تدريس طرق مقرر تدريس في
. الدراسة خالل والجيد الوقت من الكثير توفير في الطالبات

 لديين التأممي التفكير ميارات مستوى رفع في ساىم الذي األمر
" البصرية المالحظة :وميارة" المقترحات تقديم" ميارة وخاصة
 عن ممحوظ بشكل مرتفعة المحسوبة" ت" قيمة جاءت حيث

 ].25127128] دراسة مع ذلك ويتفق األخرى، الميارات
 7جدول 

 اإلنترنت نحو االتجاه مقياس في الدراسة مجموعتي درجات لمتوسطي اإلحصائية وداللتيا" ت" قيمة
 n2قوة األثر  "ت" قيمة الدالة ع م الفرق بين المتوسطات ن المقياس المجموعة
مقياس االتجاه  التجريبية

 نحو اإلنترنت
33 23.88 65.14 13.44 0.01 6.51 34.01 % 

 11.15 89.02 33 الضابطة
 متوسطي بين إحصائياً  فرقاً  ىناك أن( 7) جدول يظير      

 ؛(23.88) بمغ الذي التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة
 بأن النتيجة ىذه نفسر أن ونستطيع. التجريبية المجموعة لصالح
 مقياس عمى التجريبية المجموعة إجابات في كبير تحسن ىناك

 طالبات لتمقي النتيجة ىذه الباحثة وتعزو اإلنترنت، نحو االتجاه
" كويست الويب" عبر البحث في خبرات التجريبية المجموعة

 ىذه وتتفق(". 2) العموم تدريس استراتيجيات" مقرر تدريس خالل
سماعيل عبده من كالً  دراسة نتائج مع النتيجة  التي [17] وا 
 عمى إيجابية نتائج ليا كانكويست  الويب طريقة نأ عمى أكدت

 دراسة نتائج وكذلك اتسقت مع. الدراسة لعينة البعدي المقياس
 مربع معادلة أظيرتو ما النتيجة ىذه ويؤكد[. 5] الحسناوي

 بمغت والتي المقياس عمى كبير تأثير درجة وجودإلى   n2إيتا
 المعالجات حدثتوأ الذي األثر حجم يعود حيث%( 34.01)

 مقرر تدريس في"  كويست الويب" استراتيجيةإلى  التجريبية
 طالبات من التجريبية المجموعة لدى(" 2) العموم تدريس طرق"

 النتائج وىذه. العزيز عبد بن سطام األمير بجامعة التربية كمية
 توجد ال: "عمى تنص والتي الصفرية الفرضية رفضإلى  تشير
 متوسطي بين الداللة مستوى عند إحصائية دالة ذات فروق

 عمى والضابطة التجريبية الدراسة مجموعتي طالبات درجات
 ".اإلنترنت نحو االتجاه مقياس
 عبر التدريس استراتيجيات أنإلى  النتائج ىذه وتقودنا      

 التعميمية الفرص أفضل تفر و " كويست الويب" المعرفية الرحالت
 لمحقائق والوصول المعرفي لالستكشافعينة الدراسة  طالباتمل

 الذاتي التعمم نحو التوجو يعزز وىذا اإلنترنت، خالل من العممية
 شبكات عمى البحث ميارة وينمي كما العممية واالستقاللية

بداعي، منتج بشكل اإلنترنت  التربية كمية طالبات أن يبين وىذا وا 

نما التعميمية لممواقع متصفحات أنين مجرد تجاوزن  وصمت وا 
 لموصول حقيقية بخبرات والمرور والبحث لالستقصاء ميارتين

 طريقة في الحرية وأن كما. مميزة تعممية تعميمية عمميةإلى 
 الفرصة لين أتاحت" كويست الويب" خالل من والتعمم البحث

 وقوت اإلنترنت، شبكات عبر بالبحث تعمقإلى  الوصول في
 ىذه استخدام وتزيد العممية مياراتين ونمت بالثقة شعورىن

 معممات سيصبحن كونين المستقبل في التعمم في االستراتيجية
 استراتيجية إن القول يمكن وأخيراً . طالباتين عمى ومؤثرات
 الدافعية تنمية في فعاليتيا أثبتت المعرفية الرحالت عبر التدريس

 وبالتالي الطالبات لدى التفكير أساليب وتطوير التعمم؛ نحو
 بجامعة التربية كمية طالبات لدى استخداميا نحو االتجاه عززت
 أحمد دراسة مع النتيجة ىذه وتتفق العزيز، عبد بن سطام األمير
 اإلنترنت شبكات خالل من التعمم أن أظيرت التي[  7] وحسن

 .الدراسة عينة قبل من استخدامو نحو االتجاه في زاد
 التوصيات. 6

 التوصيات من بعدد الباحثة توصي البحث نتائج ضوء في     
 : يمي كما
 في (Web Quest) الويب عبر المعرفية الرحالت استخدام -1

 الجامعية المرحمة مستويات جميع في  المختمفة المقررات تدريس
 التأممي التفكير ميارات تنمية في إيجابي أثر من ليا لما

 .اإلنترنت نحو واالتجاىات
 لممقررات المناسبة اإلنترنت لمواقع الطالبات بتوجيو االىتمام -2

 .بالمقررات المطموبة األنشطة إلتمام
 العميا التفكير ميارات لتقيس االختبارات بصياغة االىتمام -3

 تركيزىا وعدم المشكالت وحل والناقد واإلبداعي التأممي كالتفكير
 .واالسترجاع الحفظ عمى فقط
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     لتدريبيم التدريس ىيئة ألعضاء تدريبية دورات عقد -4
 عبر المعرفية الرحالت وفق المحاضرات تصميم كيفية عمى

(Web Quest) بفاعمية تطبيقيا وكيفية. 
 لمقررات مواقع لتصميم التدريس ىيئة اعضاء بين التعاون -5

 الويب عبر المعرفية الرحالت استراتيجية وفق مختمفة  جامعية
(Web Quest). 

 العميا التفكير مياراتتنمي  جامعية بيئة بتوفير االىتمام -6
 .الطالبات لدى

 :المقترحات
 الويب عبر الرحالت فاعمية الستقصاء مماثمة بحوث إجراء -1

(Web Quest) كالتفكير العميا التفكير ميارات تنمية في 
 .المشكالت وحل العمم وعمميات واإلبداعي العممي

 الويب عبر الرحالت فاعمية الستقصاء مماثمة بحوث إجراء -2
 (Web Quest)كالميول المختمفة الوجدانية الجوانب تنمية في 

 .واإلنجاز لمتعمم والدافعية العممية
  الويب عبر الرحالت فاعمية الستقصاء مماثمة بحوث إجراء -3

(Web Quest) مختمفة وتخصصات دراسية مراحل في. 
 تدريبية برامج  فاعمية الستقصاء مماثمة بحوث إجراء -4

 الويب عبر المعرفية الرحالت  الستخدام التدريس ىيئة ألعضاء
(Web Quest) التعمم جوانب في طالبيم عمى ذلك أثر وقياس 

 .المختمفة
 المراجع

 أ. المراجع العربية
( دور الرحالت المعرفية عبر 2015العال، رييام ) عبد [1]

تدريس الجغرافيا في تنمية ( أثناء Web Questsالويب )
وعي طالبات الصف األول الثانوي ببعض المشكالت 

ية في ردنالمجمة األ البيئية العالمية واتجاىاتين نحوىا،
 (.496-481) (، ص4(،ع)11العموم التربوية، مج )

 (،4ط) ،أساليب تدريس العموم (2004) زيتون، عايش [2]
 عمان: دار الشروق.

طريق  -( المعموماتية بعد اإلنترنت 1998جيتس، بيل ) [3]
 المستقبل، ترجمة  رضوان عبدالسالم، سمسمة عالم المعرفة 

 ( الكويت: المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب.231)
( أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر 2009جودة، وجدي ) [4]

( في تدريس العموم عمى تنمية Web Questsالويب )
 التنور العممي لدى طالب الصف التاسع األساسي

 ة ــــعـامـجـورة، الــشـنـر مــر غيـــاجستيــة مــالــزة، رســة غــبمحافظ

 سالمية، غزة.اإل
( دراسة مقارنة ألثر كل من 2011الحسناوي، موفق ) [5]

ترنت في تحصيل الطمبة التصفح الحر والمحدد لشبكة اإلن
واتجاىاتيم نحو اإلنترنت في التعميم،  لكترونيكفي مادة اإل

 (.81-46(، ص )18مجمة كمية المأمون، ع)
( فاعمية استخدام المواقع البيئية عمى 2007حسن، ميرفت ) [6]

شبكة اإلنترنت في تنمية ميارات حل المشكالت لدى 
تالميذ المرحمة االعدادية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 كمية التربية، جامعة عين شمس، القاىرة.
( أثر اختالف نمط 2006؛ حسن، حسن )أحمد، محمود [7]

نت التعميمية ونوع الجنس عمى تصميم صفحات اإلنتر 
التحصيل واالتجاه نحو التعمم من خالل شبكة اإلنترنت. 

 (. العدد السابع، ممحق القسم التربوي.308-362ص )
( أثر استخدام شبكة اإلنترنت 2005سالمة، عبد الحافظ ) [8]

في تحصيل طالب جامعة القدس المفتوحة/ فرع الرياض 
مجمة العموم التربوية في مقرر الحاسوب في التعميم، 

(، كمية التربية، جامعة البحرين، 6(، مج )1والنفسية، ع)
 (. 190-170) ص

( فاعمية الرحالت 2013صبري، ماىر؛ الجيني، ليمى ) [9]
)ويب كويست( لتعمم العموم في تنمية  المعرفية عبر الويب

بعض ميارات عمميات العمم لدى طالبات المرحمة 
، دراسات عربية في التربية وعمم (1ج) (،34المتوسطة، ع)

 (. 62-27(، ص)ASEPالنفس )
( أثر استخدام اإلنترنت عمى تنمية 2003موافي، سوسن ) [10]

بعض المفاىيم الرياضية والقدرة عمى التفكير االبتكاري 
لدى الطالبات المعممات بكمية التربية لمبنات بجدة،  مجمة 

-43) ص (85) دراسات في المناىج وطرق التدريس، ع
92  .) 

( فاعمية تدريس الكيمياء 2012جمعة، عمي؛ أحمد بار ) [14]
 Webالعضوية باستخدام استراتيجية الويب كويست )

Quests ،في تحصيل طمبة المرحمة الثالثة كمية العموم )
 (.97-62) (، ص49) السميمانية، مجمة الفتح، عجامعة 

 باستخدام التدريس أثر(  2012) عبداهلل آمنة، حجر  [15]
 التفكير ميارات تنمية في WebQuest كويست الويب
، سعود الممك جامعة في التربية كمية طالبات لدى الناقد
، سعود الممك جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة

 .السعودية: الرياض
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( أثر استراتيجية 2008الحيمة، محمد؛ نوفل، محمد ) [16]
الويب كويست في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي 
في مساق تعميم التفكير لدى طمبة كمية العموم التربوية 

ية في العموم التربوية، ردنروا( المجمة األو الجامعية )األن
 (. 219-205(، ص)3)4

( أثر استخدام 2008اسماعيل، وداد؛ بيومي، ياسر ) [17]
طريقة الويب كويست في تدريس العموم عمى تنمية اساليب 
التفكير واالتجاه نحو استخداميا لدى طالبات كمية التربية، 

 (،2مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس، مج )
 (.34-1( ص)1ع)

استراتيجيات ما  ( أثر استخدام2012أبو بشير، أسماء ) [20]
وراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير التأممي في منياج 

ساسي بمحافظة نولوجيا لدى طمبة الصف التاسع األالتك
الوسطى، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، 

 غزة.: جامعة األزىر
( التفكير من منظور تروي تعريفو 2005براىيم، مجدي )إ [21]

 و، تنميتو، أنماطو(، عالم الكتب: القاىرة. )طبيعتو، ميارات
( برنامج تقني مقترح في ضوء 2005كشكو، عماد ) [22]

عجاز العممي لتنمية التفكير التأممي في العموم لدى طمبة اإل
منشورة، الصف األساسي بمدينة غزة، رسالة ماجستير غير 

 سالمية، غزة الجامعة اإل: كمية التربية
 ميارات مستوى(  2002) فتحية والمولو، عزو، عفانة [23]

 طالبات لدى الميداني التدريب مشكالت في التأممي التفكير
، العممية التربية مجمة، بغزة اإلسالمية بالجامعة التربية كمية

 عين جامعة، التربية كمية، األول العدد، الخامس المجمد
 .36-1 ص ص، شمس

استخدام بعض ( فعالية 2005الوىاب، فاطمة ) عبد [24]
وراء المعرفة في تحصيل الفيزياء وتنمية  استراتيجيات ما

التفكير التأممي واالتجاه نحو استخداميا لدى طالب 
الصف الثاني الثانوي االزىري، مجمة التربية العممية، مج 

 (.4) (، العدد8)
 ( أثر استخدام استراتيجية الويب 2014المجيد، أحمد ) عبد [25]
( في تدريس حساب المثمثات عمى Web Questsكويست )     

تنمية ميارات التفكير التأممي والتعمم السريع لدى طالب 
 الصف االول الثانوي، مجمة العموم التربوية والنفسية، مج

 (.88-47) (، ص4) (، ع51)

( أثر استراتيجية 2012؛ عياش، آمال )فلاير أبو عواد، [26]
الدراسي والتفكير  التدريس التبادلي في تنمية التحصيل

التأممي لدى طالبات الصف التاسع األساسي، مجمة جامعة 
 (.106-79) (، ص2) (، ع7) الخميل لمبحوث، مج

( مدى فاعمية استخدام الرحالت 2011الفار، زياد ) [27]
( في تدريس Web Questsالمعرفية عبر الويب )

الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى 
يذ الصف الثامن األساسي، رسالة ماجستير غير تالم

 منشورة، جامعة األزىر، غزة.
( أثر استخدام استراتيجية 2010العزيز ) القطراوي، عبد [28]

المتشابيات في تنمية عمميات العمم وميارات التفكير 
ساسي، العموم لدى طالب الصف الثامن األ التأممي في

ربية، الجامعة نشورة، كمية الترسالة ماجستير غير م
 سالمية، غزة.اإل

( مستوى القدرة عمى التفكير 2011) ستاذ، محموداأل [29]
ساسية بغزة، لدى معممي العموم في المرحمة األ التأممي

 (،13) سمسمة العموم اإلنسانية، مج مجمة جامعة االزىر،
 (.1370-1329) ص (،1) ع

( ميارات التفكير التأممي في 2010أبو نحل، جمال ) [30]
محتوى منياج التربية االسالمية لمصف العاشر االساسي 

نشورة، ومدى اكتساب الطمبة ليا، رسالة ماجستير غير م
 غزة. ،سالميةكمية التربية، الجامعة اإل
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ABSTRACT_ This study aimed to investigate the effect of cognitive trips across the web (Web 

Quest) in the development of reflective thinking and the trend towards online students at the 

Faculty of Science and Studies, Prince Sattam bin Abdulaziz University skills. The study followed 

the quasi-experimental method using a sample of (66) students were divided equally into two 

groups experimental and their number (33) students studied the content of the decision, "science 

teaching strategies, (2)" through "Web Quest" strategy; and other control group and their number 

(33) studied according regular way. The tools used for all data of the study, namely: Test 

reflective thinking; and the other testing the trend toward online, two of the researcher. It came 

the most important results indicate that the use of "Web Quest" strategy in the teaching of science 

teaching course (2) the impact of the increased level of reflective thinking the experimental group 

skills and were more skills affected by the skill of "visual observation", came less skills affected by 

skill "Access to conclusions." It also showed the results of the experimental group on the scale of 

the trend toward online that the use of "Web Quest" strategy significantly and positively influenced 

the Atjahan to use "Web Quest" in the study and research. Accordingly, the study recommends the 

need to use trips cognitive strategy via the "Web Quest" in most of the decisions of the students in 

the Faculty of Education at the university. 

KEY WORD: strategies’ (Web Quest), reflective thinking skills, the trend towards online. 

 

 
 
 


